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Boży ostateczny cel
 

Tom 15, Numer 4 

 W numerze: 

Strona 2: Chwalą Boga w osobie Jezusa Chrystusa 
Sir Arthur Blackwood 

Strona 4: Wypełnienie wieków 
Mikc Barton 

Strona 7: Tajemnica Jego woli E.F. 
Stróter 

Strona 10: Syn — chwała Jego osoby 
Andrew Murray 

Strona 13: Wieczna chwała Chrystusa 
Adolph Saphir 

Strona 19: Pierwszeństwo Pana Jezusa Chrystusa. 
Arno C. Gaebelein 

Strona 22: Krzy ż i okręgi niebieskie — „Wysoko ponad wszystko" 
X Austin-Sparks 

„Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę 
woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną 

całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi."— Efezjan 1:9-10 
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Chwała Boga w osobie Jezusa Chrystusa 

rzeczytajmy Słowo Boże z księgi Wyjścia, rozdziały 33:18-23; 34:5-8,29. Dlaczego Bóg 
umieścił Mojżesza w rozpadlinie skalnej? Aby mógł ujrzeć Bożą chwalę, gdyż nie było 

innego bezpiecznego miejsca; najpierw zapewnił mu bezpieczeństwo, potem spełnił jego prośbę. 
Najpierw musimy znaleźć się w jedynym bezpiecznym miejscu w Bożym wszechświecie, gdzie 
tylko Bóg może nas umieścić — w Chrystusie, „Skale Wieków, naszej rozpadlinie." 
Czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym czy Bóg nie przygotował czasem tej rozpadliny 
dla tego właśnie celu? To miejsce w skale zostało zaplanowane, kiedy dzięki Jego wielkiej mocy 
wypiętrzały się góry, aby wieki potem Mojżesz mógł zostać tam ukryty. Czy Chrystus, nasza 
Skała, nie był przygotowany przed założeniem świata? Przed wiekami Bóg przygotował miejsce 
doskonałego bezpieczeństwa, gdzie może ukryć każdego, kto się do Niego ucieka. Nie możesz 
ujrzeć chwały, dopóki najpierw nie przyjdziesz do Chrystusa i nie znajdziesz w Nim swojego 
bezpieczeństwa. 

Pamiętajcie, że Boża chwała ma dwie strony. Albo zaspokoi Boży lud teraz i na 
całą wieczność, albo roztrzaska do atomów wszystkich Jego przeciwników, którzy 
przez chwałę Jego mocy będą zgubieni w wiecznym oddzieleniu od obecności Pana. 
Dlatego też pierwszą sprawą jest bezpieczeństwo, zabezpieczenie, a potem, tylko 
potem, nieskończona satysfakcja z ujrzenia Bożej chwały Tutaj możemy oglądać 
tylko część tej chwały. Zakon był służbą śmierci, dlatego też słusznie powiedziano 
do Mojżesza, któremu dano zakon: „Nie może mnie człowiek oglądać i pozostać 
przy życiu." Ale teraz zasłona została zdjęta, a Boża chwała objawiła się w osobie 
Jezusa Chrystusa, który jest sługą sprawiedliwości i życia, nie śmierci. Dlatego też 
Jan mógł powiedzieć: „I ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od 
Ojca, pełne łaski i prawdy" (Ew. Jana 1:14). Teraz wszyscy możemy oglądać jak w 
zwierciadle chwałę Pana, poprzez Ducha Pana. 
Pamiętajmy jednak, że chwała Króla, do której zostaliśmy powołani, o której mamy przywilej 
świadczyć i która zaspokaja nasze serca, nie jest tym, co świat uważa za chwałę, przepych i 
pompę. 

To jest chwała moralna, chwała Jego osoby i boskiego charakteru. Kiedy Mojżesz 
modlił się „Pokaż mi chwałę twoją,"Jahwe odpowiedział: „Sprawię, że całe dostojeństwo moje 
przejdzie przed tobą, i ogłoszę imię 'Pan'przed tobą."Jego imię i 
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charakter w różnych atrybutach świętości, miłosierdzia, sprawiedliwości i laski, jest chwalą 
objawioną nam w całej pełni w osobie Jezusa Chrystusa, w życiu i w śmierci, w charakterze i 
osobie Tego, który mówi: Jest On odblaskiem chwały Boga samego i najdoskonalszym wyrazem 
tego, czym jest sam Bóg" (Hebrajczyków 1:3). 

Na Niego zatem dzisiaj spoglądamy na Jezusa w całej skoncentrowanej chwale Trójcy. 
Pamiętajcie, że kiedy oświeca nas Boża chwała, musi stać się to, co stało się w przypadku 
Mojżesza, że nasze oblicza będą lśniły. Aby zostać przemienionym i przekształconym, nie ma 
nic lepszego jak dobry widok na Bożą chwałę w osobie Jezusa Chrystusa. Nic tak nie przemieni i 
przekształci Jego sług. 

To nas również jednoczy. Pamiętacie jak w Ew. Jana 17 nasz Pan powiedział: ,Ja dałem im 
chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy" (17:22). „Ja w nich, a Ty we 
mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, 
jak i mnie umiłowałeś" (17:23). 

Czy nie potrzebujemy tego oświecenia, przemiany, przekształcenia i jednoczącej mocy 
chwały Boga w osobie Jezusa Chrystusa w całym kościele? Kiedy takie oświecenie zostanie 
udzielone, ustaną nieszczęśliwe podziały i waśnie. Kiedy chwała jest zrozumiana, objawiona i 
uświadomiona, nie będzie więcej konfliktu, tak jak nie ma go w niebie. Proporcjonalnie do tego 
jak cieszymy się ze świadomości Jego obecności i chwały, przybliżając się do Niego, będziemy 
przybliżać się jedni do drugich. Wtedy zrozumiemy to o co modlił się Chrystus, że jesteśmy 
jedno, tak jak On jest jedno z Ojcem. 

Niech Bóg Duch Święty weźmie te rzeczy z Chrystusa i objawi je nam; niech weźmie chwałę 
Króla i ukaże ją nam poprzez posługę Swojego Słowa, albo w inny wspaniały sposób, który 
tylko On może zastosować w głębi naszych dusz. 

Sir Arthur Blackwood (1887)  
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Wypełnienie wieków 

„ Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli 
swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość 
wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim" (Efezjan 1:9-10). 

eszliśmy w kolejny rok, który prowadzi nas bliżej do nadchodzącego czasu, kiedy 
Wszechmocny Bóg doprowadzi do końca Swój cel dla wszystkich rzeczy. Wszędzie 

wokół nas widzimy znaki na niebie i na ziemi, które zwiastują to katastrofalne wydarzenie. Dla 
ludzi nie posiadających bezpieczeństwa wynikającego z doskonałej społeczności z Chrystusem 
Jezusem przez wiarę, będzie to naprawdę najbardziej przerażające wydarzenie, jakiego 
kiedykolwiek doświadczy stworzenie. 

Wszystko w Chrystusie może jednakże spoglądać do przodu i w górę, z dala od bolesnych 
doświadczeń tego minionego roku do kolejnego roku i przyszłości, radując się w sercu pełnym 
wiary. Tak jak widzimy z powyższego fragmentu, Bóg poprzez Chrystusa, Jego słowo i Jego 
Ducha, oznajmił całej rodzinie wian' tajemnicę Swojej woli. Wielu uważa, że tajemnica to coś 
niezrozumiałego, jednak nie o to chodzi w Biblii. 

W Biblii „tajemnica" odnosi się do czegoś, co było zatajone i nie miało pełnego objawienia 
ale było tylko symbolicznie czy figuratywnie wspomniane. Kiedy biblijna tajemnica zostaje w 
końcu objawiona i oznajmiona, staje się całkowicie oczywista i zrozumiała. Ta tajemnica była 
tylko przelotnie ujrzana jak przez ciemne szkło w Zakonie Starego Przymierza i pozostaje 
całkowicie niezrozumiała dla dzisiejszego niewierzącego. 

Pełnia czasów 

„Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze 
względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę, zakrytą od wieków i od 
pokoleń, a teraz objawioną świętym jego" (Kolosan 1:25-26). 

Wszystko w Chrystusie, pełnia wysokości i głębokości tajemnicy Bożego celu, która 
przekracza cielesne zrozumienie, jest teraz w procesie całkowitego ujawnienia przez Ducha 
Bożego, poprzez odsłonięcie Jego wspaniałego słowa. 

Nasz początkowy fragment mówi: „Aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie 
połączyć w jedną całość wszystko" (wiersz 10). Greckie słowo (oikonomia), które zostało 
przetłumaczone tutaj jako „nastanie" („dyspensacja" w języku angielskim — Przyp. tłumacza) 
oznacza „administrację czy zarządzanie domem albo nieruchomością." Mówi o przygotowaniach 
kończących wypełnienie czasów, kiedy Bóg zbierze wszystko — to znaczy połączy w jedno. To 
znaczy kiedy wypełnią się wszystkie wydarzenia, które powinny wydarzyć się w czasie 
objawionym w Słowie Bożym. Będzie to wtedy, gdy wypełnią się wszystkie rzeczy konieczne 
do 

W 
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wypełnienia Bożego celu, i wszystko osiągnie ostateczny koniec, według Bożego zamierzenia 
powziętego przed założeniem świata. 

W tych czasach nadal istnieje różnica pomiędzy tym co ziemskie i niebiańskie, spowodowana 
i utrzymywana przez grzech i bunt, które wyobcowały zarówno człowieka jak i strukturę całego 
stworzenia. Rezultat jest taki, że nasz świat jest w rozpadzie i nieładzie. Wszędzie widać tego 
rezultaty, a z każdym dniem stworzenie wzdycha coraz mocniej. To nie jest rezultat Bożego 
gniewu czy złości. To konsekwencja grzechu człowieka. 

Kiedy Bóg powiedział: „Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania 
dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz" ogłosił Swój sąd 
dotyczący konsekwencji nieposłuszeństwa. Tak samo ma się sprawa w przypadku gdy rodzic 
mówi swojemu dziecku aby nie bawiło się ogniem, gdyż inaczej się poparzy. Jeżeli dziecko 
będzie bawiło się ogniem i poparzy się w sposób, który będzie miał wpływ na całe jego życie, 
niedorzecznie byłoby stwierdzić, że to rodzic spowodował nieszczęście albo wymierzył dziecku 
karę. Nie; poparzenie tego dziecka było po prostu konsekwencją wejścia w strefę zagrożenia, 
przed którą zostało ostrzeżone. 

Boży sąd ostrzegał, że JEŻELI człowiek zgrzeszy (zrobi krok w bok od Bożej doskonałej 
woli), z pewnością umrze. Człowiek tak zrobił i umieścił siebie w strefie Bożego gniewu. 
Jednak jego postępek miał wpływ nie tylko na niego samego ale i na całą strukturę stworzenia. 

Rezultaty tego są coraz bardziej widoczne w naszych czasach, kiedy zbliżamy się do 
wypełnienia wszystkich rzeczy. Wydaje się jakby cały ten proces wszedł na wyższy bieg i 
gwałtownie pędził ku końcowi. Musimy jednak pamiętać, że tak jak w przypadku kobiety 
ciężarnej, u której w początkowym etapie ciąży mogą pojawić się nieznaczne bóle i dyskomfort, 
kiedy zbliża się czas porodu, bóle nasilają się zarówno pod względem częstotliwości jak i 
intensywności, aby stać się prawie nie do zniesienia, wtedy następuje poród i jest radość i pokój 
— podobnie obserwujemy wzrost bólów porodowych i wzdychań nadchodzącego nowego 
wieku, i podobnie, wraz z jego wypełnieniem nadejdzie obiecana radość i pokój, kiedy wszystko 
będzie ponownie doprowadzone do harmonii i jedności ze swoim Stwórcą. 

Brak równowagi, który powoduje takie rzeczy jak trzęsienia ziemi, jest rezultatem 
nieposłuszeństwa człowieka, a nie Bożego gniewu. Nie możemy obwiniać Boga — możemy 
winić jedynie siebie samych. 

Według Jego zamysłu 

„A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z 
tymi, którzy według postanowienia jego są powołani" {Rzymian 8:28). 

Możemy cieszyć się, ponieważ Bóg dał lekarstwo na to wszystko w osobie Jezusa Chrystusa. 
Wpośród strasznego braku równowagi spowodowanego grzechem i w konsekwencji 
oddzieleniem od Bożego porządku, ten werset wskazuje wspaniale źródło pocieszenia i 
wsparcia: Boga, który zamierzył zbawienie chrześcijan i który 
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Wypełnienie wieków 

postanowił, że wszystko ma przyczyniać się do pełni tego zbawienia. Możemy teraz zrozumieć, 
że wszystkie doświadczenia, próby, prześladowania i nieszczęścia, które spotykamy w życiu, 
służą właściwie naszemu dobru. 

Bożym celem jest przywrócić wszystko „na niebie i na ziemi" na właściwe miejsce, według 
Jego miłości i woli dla całego stworzenia; złączyć tych, co są w niebie, i odkupionych na ziemi, 
w jedno królestwo zgodności i harmonii — doskonałe zjednoczenie pod głową Pana Jezusa 
Chrystusa. 

Jesteśmy teraz w ostatniej fazie Bożego okresu Łaski, zanim nastąpi wyznaczony czas, gdy 
połączy On wszystko w Chrystusie. To jest okres Bożego kierownictwa, który doprowadzi 
wszystkie rzeczy do całkowitego porządku pod jedną głową — Chrystusem. Obejmuje to wszystkie 
rzeczy w niebie i na ziemi — anielskie, ludzkie, czy to ciągle żywe w ciele czy martwe, które są 
w Panu przez wiarę. To Jezus Chrystus dokończy tego dzieła, tak jak dokończył Swoje dzieło na 
Krzyżu Golgoty. Otwierając drogę wszystkim, by powrócili do miłości Ojca, Jezus rozpoczął 
proces zaprowadzenia tego zjednoczonego królestwa — Królestwa, gdzie tak jak niebiański tłum, 
będziemy śpiewać w Chrystusie: 

„Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity \ odkupiłeś dla 
Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich dla 
Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, 
usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie 
tysięcy i tysiące tysięcy; i mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc 
i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo" (Objawienie 5:9-12). 

Kiedy patrzymy na Boże Słowo, widzimy że wszystko, co nas dotyczy i martwi, zostało już 
oznajmione. Bóg znał konsekwencje które spowoduje grzech, więc ostrzegł człowieka, by 
pozostał posłuszny. Wiele rzeczy dzieje się nie z powodu Bożego gniewu ale ponieważ są 
nieuniknioną konsekwencją grzechu i buntu — spowodowaną nieposłuszeństwem człowieka 
wobec świętego Boga. 

Jednak wśród ogromu grzechu na świecie, Boża miłość do Jego stworzenia była tak wielka, 
że posłał Swojego jedynego Syna, by wziął na siebie karę za konsekwencje grzechu i uwolnił 
nas od upadku, który grzech sprowadził na świat i wszystko na nim. 

Tak jak napisał apostoł: „Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby, im więcej 
jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Dlatego nie 
upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny 
odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną 
obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co 
niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne" (2 
Koryntian 4:15-18). 

Mikę Barton (2005)  
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Tajemnica Jego woli 
„Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli 
swojej" (Efezjan 1:9). 

 tych słowach zawiera się obfitość manifestacji łaski i mądrości: zostaliśmy uznani za 
godnych stać się uczestnikami tajemnicy Bożej woli — najbardziej uderzającego dowodu 

na to, jak bardzo poważnie Bóg traktuje Swoich świętych. O Abrahamie, ojcu wszystkich 
wierzących, zostało powiedziane: „Czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam 
uczynić?" (1 Mojżeszowa 18:17). 

Bóg nie zamierza wcale mieć sekretów przed tymi, którzy należą do Chrystusa. Na tym 
polega główna różnica pomiędzy synem a sługą. Sługa nie wie co robi jego pan (Ew. Jana 
15:15). Synowi objawia się ukryte zamysły ojca. 

Jaką wartość czy znaczenie może mieć zatem choćby najgłębsze zrozumienie człowieka 
dotyczące rzeczy ziemskich, ich stanu czy natury, zmiany czy rozwoju w nauce, sztuce, polityce 
czy historii? Dzięki duchowi synostwa mamy być wprowadzeni w głębię samej Trójcy (1 
Koryntian 2:10). 

Którym go obdarzył 

Bardzo uderzający i zrozumiały obraz Boga, konsultującego się ze Sobą w Synu, a potem 
osiągającego bardzo określony, pewny i niezmienny cel. Wszystko, co było do tej pory 
uczynione w Synu, i wszystko, co może wydarzyć się w przyszłości, ma ten jeden cel i zamysł, 
by wypełnić tę wspaniałą Bożą tajemnicę. 

W Nim zostało stworzone wszystko (Kolosan 1:16-17). Dlatego też żaden człowiek nie może 
przyjść do Ojca w swojej własnej mądrości i poznaniu, czy nawet na gruncie obecnego 
stworzenia, o wiele mniej na podstawie odkupienia, chyba że przez Syna, w którym są ukryte 
wszystkie bogactwa poznania i mądrości. To jest głęboka tragedia wszystkich, podobnych do 
Tytana, wysiłków ludzkiego umysłu, że chce zrozumieć tajemnice natury (to jest tego 
stworzenia) bez Syna. Próżny wysiłek, który może i musi skończyć się całkowitą haniebną 
porażką. Prawdziwa, satysfakcjonująca, wyzwalająca wiedza (poznanie) nigdy nie zostanie 
zdobyta, chyba że przez Syna. Bóg uczynił mądrość tego świata głupstwem (1 Koryntian 1:20). 

W 
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Tajemnica Jego woli 

Aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, 
i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi 

Słowo przetłumaczone jako „nastanie" {„dyspensaga' w języku angielskim —P^zyp. tłumacza) 
oznacza właściwie ekonomię, administrację — dosłownie panowanie albo zarządzanie domem. 
Oryginał przywodzi na myśl założenie dużej rodziny, w której panują określone zasady i 
porządek. W tym kontekście mamy połączenie z „pełnią czasów." 

Stąd staje się oczywiste, że dla określonego i uporządkowanego wykonania Swojego 
nieskończenie bogatego i różnorodnego zamysłu, Bóg posługuje się serią czasów czy wieków. 
Wszystko jest ze sobą powiązane. Wszystko oczekuje na nadchodzący wiek, gdzie wypełni się 
wszystko, do czego dążyli, tak jak dopływy płyną do rzeki albo jak rzeki do oceanu. 

O tym zarządzaniu wszechświatem czytamy w Liście do Hebrajczyków 1:2, gdzie czytamy o 
Synu: „Którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat 
stworzył."Podobnie w Hebrajczyków 11:3: „Przez wiarę poznajemy, że światy zostały 
ukształtowane słowem Boga" — to jest przez Syna. 

Dlatego też jeżeli chcemy mieć wgląd w wykonanie Bożych zamysłów, wydaje się 
konieczne, byśmy rozważyli to boskie zarządzanie. Sam Syn Boży stanowi dla nas w tym 
względzie Przykład i Wzór. Czytamy, że w pewien Sabat wszedł do synagogi w Nazarecie i 
otworzył lekcję, którą prorocy przeznaczyli na ten sabat, na fragmencie z księgi Izajasza 61. 
Wziął zwój księgi i przeczytał, ale tylko do pewnego momentu. Zatrzymał się na fragmencie 
(wiersz 2): „dzień pomsty naszego Boga." 

Tych slow proroctwa, jak i następnych, już nic przeczytał. Ponieważ wiedział wyraźnie, że w 
owym czasie swoje wypełnienie znalazło tylko to, co poprzedzało te słowa; że nie zaczął się 
jeszcze ani „dzień pomsty naszego Boga", ani to, co ma za tym iść według proroka Izajasza. To 
wskazuje, że wyraźnie zauważał zarządzanie czasem. Wiedział i rozumiał to, co odnosiło się do 
Jego pierwszego przyjścia na ziemię, i to, co należy do Jego przyszłego (drugiego) przyjścia — 
zrozumienie, które zbyt rzadko się spotyka nawet wśród Bożych dzieci. 

Widzimy tutaj, że nie ma bardziej owocnego źródła niepewności, niejasności, zwątpienia i 
zamieszania względem boskich rzeczy, niż brak mocy by rozróżnić pomiędzy czasami i 
wiekami. 

Apostołowi najwyraźniej wydaje się, że czytelnicy nadążają za nim, że są zaznajomieni z 
Bożym planem dla wieków — to znaczy z fundamentalną prawdą, że Bóg nie zamierza wykonać 
wszystkich Swoich zamiarów względem świata, ludzi i aniołów w ciągu jednego wieku, ale w 
uporządkowanym ciągu wieków. Możemy być pewni, że On nie zawiódł w udzieleniu kościołom 
niezbędnych instrukcji. 
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Mamy na to wyraźny dowód w 2 Tesaloniczan 2:5. 
Ponadto, jesteśmy w tej kwestii całkowicie bez wymówki, ponieważ Bóg dał nam w 

pierwszej księdze Swojego objawienia podstawowy szkic o niesamowitej wyrazistości i pełni. 
Mamy zatem przed sobą nie mniej niż cztery różne sposoby Bożego postępowania względem 
rodzaju ludzkiego na ziemi: (1) Pan postępuje z człowiekiem w jego stanie bezgrzesznści w 
Raju; (2) przedpotopowa struktura grzesznego człowieka, mającego dobrze zachowaną tradycję, 
bez zapisanego prawa czy rządu; (3) postępowanie z synami Noego po sądzie, wyrażonym w 
wielkim potopie: człowiek pod określonym rządem, żyjący w uporządkowanych 
społecznościach; (4) postępowanie względem Abrahama: wybrana rodzina pod obietnicą. 

Wraz z 2 Księgą Mojżeszową 19 rozdział rozpoczyna się piąte działanie: naród oddzielony 
dla Jahwe, mający boskie prawo i teokratyczny rząd; reszta ludzkości pozostawiona sama sobie. 
Szóste postępowanie Boga względem człowieka rozpoczyna się wraz z pojawieniem się Syna 
Bożego w ciele na ziemi. 

Wśród tych, którzy przyszli do Dawida w Hebronie, by obwołać go królem nad całym 
Izraelem, znajdujemy synów Issachara, odznaczających się szczególną mądrością i umiejętnością 
przewidywania, jak powinien postępować Izrael (1 Kronik 12:33). Późniejsza historia Izraela 
mogła przybrać zupełnie inny obrót, gdyby podczas Jego przyjścia do Swoich, „synowie 
Dawida" znaleźli wśród siebie więcej takich synów Issachara, którzy mieli umiejętność 
przewidywania ̂ zrozumienia czasów w tłumaczeniu angielskim —-przyp. tłumacza) (Ew. 
Łukasza 12:56; 19:42-44). 

Ile planowania i działania, obmyślania i koncepcji, gorliwości i entuzjazmu marnuje się nawet 
wśród chrześcijan, ponieważ nie rozumieją czasów. Fundamentalnym błędem jest ciągłe 
usiłowanie nadania tym obecnym czasom charakteru, którego Bóg nigdy nie zamierzył. Gdyby 
kościoły Jezusa Chrystusa nie trudziły się ustawicznie by rządzić, dominować i wytwarzać 
warunki do rozwoju królestwa w społeczeństwie w tych złych czasach, a zamiast tego miały 
społeczność z Jego cierpieniami i upodabniały się do Jego śmierci, Pan nie musiałby z pewnością 
tak długo zwlekać. W naszych próżnych, niewłaściwie zrozumianych wysiłkach by zbudować i 
ustanowić królestwo na ziemi, tak naprawdę tylko wstrzymywaliśmy jego nadejście, ponieważ 
nie zrozumieliśmy czasów. 

Połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi 

To jest pokrótce boski program „pełni czasów" — to znaczy dla wieku wieków, dla 
ukoronowania i zakończenia wszystkich wieków i ich treści. Kula ziemska może wydawać się 
niewielka i mało znacząca w porównaniu z wielkim Bożym wszechświatem, jednak pomimo 
tego jest i niewątpliwie pozostanie na zawsze centrum objawienia chwały Bożej w Chrystusie 
Jezusie. Jemu bowiem Ojciec 
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Tajemnica Jego woli 

udzielił autorytetu by dokonać sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym (Ew. Jana 5:27). To 
dlatego, że dzięki Jego inkarnacji. On na zawsze utożsamił Siebie z ziemią i jej przeznaczeniem, 
mając władzę nad wszelkim ciałem (Ew. Jana 17:2). 

Kiedy Paweł pisze, że na imię Jezusa zegnie się wszelkie kolano na ziemi i w niebie i pod 
ziemią, i wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca — potem 
przez Ducha proroctwa zajmuje miejsce na ziemi i z tej perspektywy opisuje te trzy wszystko 
obejmujące kręgi (Filipian 2:10-11). 

W związku z tym również całe objawienie, które zostało dane odkąd Chrystus wstąpił do 
nieba, obraca się według tego klucza: Jezus powróci! Jego odejście z ziemi nie jest celem i 
zamiarem Bożego zamiaru względem Syna; Jego drugie przyjście formuje wielki i absorbujący 
temat całego objawienia Nowego Testamentu. To zgadza się doskonale z zasadą, że Ten, który 
był wzgardzony i odrzucony przez świat i jego władców, będzie „Głową ponad wszystkim" w 
niebie i na ziemi. „To, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, 
co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić" (1 Koryntian 1:28). 

E.F.Stróter (1909) 

Syn — chwała Jego osoby  

„Bóg przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego 
także wszechświat stworzył. On jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje 
wszystko słowem swojej mocy" (Hebrajczyków 1:2-3). 

iemy, że to, ku czemu człowiek zwróci swoje serce, wywiera ogromny wpływ na jego 
życie i pozostawia pieczęć na jego charakterze. Ten, kto goni za marnością, staje się 

próżny. Kto ufa bogu swojego własnego wyobrażenia, odkryje że jego religia jest iluzją. Ten, kto 
kieruje swoje serce ku żywemu Bogu, odkryje że żywy Bóg weźmie w posiadanie i wypełni jego 
serce. Te sprawy mają tak nieograniczone konsekwencje, że powinniśmy nie tylko mieć ogólne 
pojęcie o Chrystusie, przez którego Bóg do nas mówi, ale powinniśmy znać Go dobrze i mieć 
serca wypełnione wszystkim, co Bóg o Nim objawił. Nasza wiedza na Jego temat będzie 
pokarmem dla naszej wiary, i tak jak nasza wiara, będzie doświadczeniem Jego zbawczej mocy i 
społeczności z Bogiem, do której On prowadzi. Posłuchajmy zatem czego możemy nauczyć się o 
Synu, przez którego Bóg do nas przemawia. 

 

W 
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Którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy. Wielkim celem i zamiarem Boga dotyczącym 
stworzenia miało być dziedzictwo dla Jego Syna, w którym mógłby ukazać Swoją chwałę i 
błogosławieństwo. Syn jest Końcową Przyczyną, Końcem wszystkiego. 

On jest również Początkiem. Przez którego także wszechświat stworzył. On jest 
początkiem i Wystarczającą Przyczyną wszystkiego, co istnieje. „Bez niego nic nie powstało, co 
powstało" (Ew. Jana 1:3). Miejsce, które Syn zajmował w boskiej istocie, było takie, że Boża 
relacja względem wszystkiego, co było poza Nim, odbywa się tylko przez Syna. We wszystkim, 
co istnieje, koniec i początek spotykają się w Nim. 

On jest również Środkiem. Podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. On podtrzymuje 
wszystko,„wszystko w Nim ma swoje istnienie. "Przez Niego wszystko powstało, więc czy może 
istnieć bez Niego? On podtrzymuje wszystko w każdej chwili słowem Swojej mocy, tak jak przez 
Jego słowo wszystko zostało stworzone. Taki jest Syn, przez którego Bóg do nas przemawia. 

A co sprawia, że On jest godzien zająć to zaszczytne miejsce pomiędzy Stwórcą a 
stworzeniem? Ponieważ tylko w Nim, w Synu, objawiła się niedostępna i całkowicie niepojęta 
chwała Boża, i dzięki Niemu jako Pośrednikowi, niczym nie skalany Bóg i dzieła Jego rąk mogą 
wejść w kontakt i społeczność. Jego relacja ze stworzeniem spoczywa na Jego relacji z Ojcem. 
On jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty. 

Słońce znamy ze światła, które nas oświeca, podobnie i Chrystus jest odblaskiem i odbiciem 
Bożej chwały. Tak jak blask, który bije od słońca, ma w sobie jego naturę, podobnie Syn jest 
jednej natury z Ojcem — Bóg z Bogiem. I jak syn nosi w sobie podobieństwo do ojca, ponieważ 
wziął z niego życie i naturę, podobnie Syn Boży jest odbiciem Jego istoty. Jest z Nim jedną 
istotą —jego odbiciem — i dlatego ma w Sobie życie, tak jak Ojciec ma w Sobie życie. 

Bliska znajomość z Synem 

Ktoś może pokusić się o stwierdzenie, że to są teologiczne tajemnice zbyt głębokie dla zwykłego 
chrześcijanina i niepotrzebne naszej chrześcijańskiej wierze i życiu. Jest skłonny zapytać jakie 
znaczenie może mieć dla zwykłego wierzącego zgłębienie tego wszystkiego? Mój bracie, nie 
myśl tak. Bardzo ważne jest, abyśmy poznali chwałę Jezusa. Im więcej dusza jest wypełniona tą 
chwałą i uwielbia Go w niej, tym bardziej będzie zauważała jakie zaufanie może mieć do Niego, 
że wykona w nas Swoją boskie i ponadnaturalne dzieło i poprowadzi do żywej społeczności z 
Bogiem, naszym Ojcem. 

Obyśmy nie byli na tyle samolubni i źli, by zadowolić się tylko nadzieją na to, że Jezus nas 
zbawi, nie dbając o bliską osobistą więź z Nim. Jeżeli nie ze względu na nas samych, to ze 
względu na Boga, ze względu na Jego nieskończoną miłość i łaskę, szukajmy bliskiego poznania 
tego błogosławionego Syna, którego dał nam 
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Syn — chwała Jego osoby 

Ojciec. Odwróćmy oczy od ziemi, rozmyślajmy, spoglądajmy i uwielbiajmy, dopóki Ten, który 
jest odblaskiem boskiej chwały, nie oświeci naszych serc, a Ten, któremu Ojciec dał miejsce 
Stwórcy, Podpory i Dziedzica wszystkich rzeczy, zajmie to miejsce z nami, i będzie dla nas 
początkiem, środkiem i końcem wszystkiego. 

Przez tego Syna Bóg do nas mówi. Nie tylko przez słowa Syna, ponieważ one są również 
słowami ludzkimi i mogą, tak jak natchnione słowa proroków, przynieść niewiele pożytku. Bóg 
mówi bezpośrednio przez Syna — żywego, potężnego, boskiego Syna; tylko poprzez 
bezpośredni kontakt z Synem słowa mogą przynieść pożytek. 

Syn, ale nie taki jak o Nim powierzchownie myślimy — prawdziwy Boży Syn jakim objawił 
Go Bóg, znany, czczony i oczekiwany jako odblask Bożej chwały — ten Syn Boży wejdzie do 
naszych serc i zamieszka tam, a Bóg będzie przez Niego przemawiał i przez Niego przybliżymy 
się do Boga. 

Kiedy Chrystus objawi Ojca, nie będzie to objawienie dla umysłu, by dać nam nowe 
zrozumienie na Jego temat, ale objawienie w sercu i życiu, abyśmy poznali i doświadczyli mocy, 
dzięki której Bóg może zamieszkać i działać w człowieku, przywracając go do radości tej 
błogosławionej społeczności, dla której został stworzony a którą utracił w wyniku grzechu. 
Wielkie dzieło Boga w niebie, główna myśl i tęsknota Jego serca, by zdobył Twoje serce i mówił 
do ciebie, została wyrażona w Jego Synu. 

Niech to będzie wielkie dzieło twojego życia i wielkie pragnienie twojego serca, by poznać 
tego Jezusa —jak pokorny cichy uczeń skłonić się u Jego stóp i pozwolić, by On uczył nas o 
Bogu i życiu wiecznym. Tak, nawet teraz skłońmy się przed Nim w chwale, jaką przedstawia 
nam Jego Słowo. On jest Dziedzicem wszystkiego, co posiada Bóg. On jest tego Stwórcą. On 
podtrzymuje. On jest Odblaskiem Bożej chwały i doskonałym Odbiciem Jego istoty. Mój 
Zbawicielu! Pragnę wszystkiego, co sprawi, że poznam Ciebie lepiej, i że Bóg przemówi do 
mnie przez Ciebie! 

Andrew Murray (1894)  



Boży ostateczny cel 

- 13 - 

Wieczna chwała Chrystusa 
Hebrajczyków 1:1-4 

postoł mówi tutaj o wcielonym Synu Bożym i ukazując Jego chwałę, prowadzi nas najpierw 
do końca całej historii. On został ustanowiony dziedzicem wszystkich rzeczy; (2) jest 

początkiem całej historii, gdyż przez Niego Bóg stworzył wszechświat; (3) zanim powstała 
historia, On był odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty; (4) przez całą historię, On 
podtrzymuje wszystko słowem Swojej mocy. 

Koniec historii 

Ojciec ustanowił Pana Jezusa Chrystusa, Swojego Syna, dziedzicem wszystkich rzeczy. Jego, 
Syna Abrahama i Syna Dawida, teokratycznego Syna, Mesjasza; nie w Jego abstrakcyjnej 
Boskości, ale jako Syna, który stał się człowiekiem; jako Słowo, które stało się ciałem; jako Pana 
Boga, który nawiedził i odkupił Swój lud; jako Syna, który stał się sługą, by wypełnić wszelki 
dobry zamysł Jahwe. Dlatego obiecał Abrahamowi, że jego potomstwo będzie dziedzicem. 
Dlatego obiecał Synowi Dawida, który jest również Panem Dawida i jednorodzonym Synem 
Ojca: „Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie" (Psalm 2:8). 

On potwierdził to poprzez wszystkich proroków; anioł, który ukazał się Marii Pannie, 
oznajmia jej, że to święte dziecko będzie nazwane Synem Najwyższego, i da Mu Pan Bóg tron 
Jego ojca Dawida, i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie 
końca. Ojciec wybrał Go, w wiecznym przymierzu, według upodobania woli Swojej, w 
nieskończonej miłości i łaskawości względem Tego, który jest godny być „dziedzicem 
wszystkiego." Co za wspaniałe słowa zapisane w Biblii! Cóż za wspaniała koncepcja, 
przewyższająca wszystko, co człowiek mógłby sobie kiedykolwiek wyobrazić! 

Stary Testament mówi o niebie i o ziemi, sumując wszystko w tych dwóch słowach. Nowy 
Testament mówi o Bożym stworzeniu — o wszystkim, co On powołał poprzez słowo Swojej 
mocy i w Swojej mądrości; mówi też o wiekach — wiekach wieków, światach światów, w 
których stopniowo zaistniała różnorodna pełnia boskich myśli. 

Wszystko dał w dziedzictwo Jezusowi, Mesjaszowi, teokratycznemu Synowi według 
obietnicy ojców, na podstawie Jego wiecznego synostwa. Ponieważ On jest Synem Bożym, jest 
też Mesjaszem. „Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce" (Ew. Jana 3:35). Według 
Jego boskości, nie ma żadnej potrzeby jakiegoś daru czy nagrody. Według Jego wcielonego 
bóstwa, Mesjasz, w wiecznym przymierzu, jest wyznaczonym Dziedzicem i wszystko zostało 
oddane w Jego ręce. 

A 
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Wieczna chwała Chrystusa 

Co oznacza „wszystko"? Widzimy wyraźnie, że nic nie zostało wyjęte z tego, co zostało Mu 
dane. Zmartwychwstały Zbawiciel powiedział tak: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na 
ziemi" (Ew. Mateusza 28:18). W Swojej modlitwie wstawienniczej, tuż przed Swoim 
cierpieniem, powiedział: „Dałeś mu władzę nad wszelkim ciałem" (Jana 17:2). 

To jest po pierwsze. Cały rodzaj ludzki został Mu oddany. Skoro On wziął na Siebie ludzkie 
ciało i krew, Bóg dał Mu cały rodzaj ludzki — moc nad wszelkim ciałem. Spośród całego 
rodzaju ludzkiego, który należy do Niego na mocy wiecznego prawa, na mocy Jego inkarnacji, 
Jego doskonałego i świętego człowieczeństwa, Jego niewypowiedzianej miłości i Jego śmierci — 
spośród całej ludzkości Bóg wybrał w Nim lud, któremu Syn dał życie wieczne „tym wszystkim, 
których mu dałeś" (Ew. Jana 17:2). „Twoimi byli i mnie ich dałeś" (Ew. Jana 17:6). To wszystko 
należy do Niego w szczególnym tego słowa znaczeniu. 

Niezmierzony tłum, którego nikt nie potrafi zliczyć ze wszystkich narodów, plemion, ras i 
języków — wybrana rodzina, której Bóg okazał Swoją miłość; ludzie odnowieni przez Ducha 
Świętego, obmyci w krwi Jezusa, wyćwiczeni, wyszkoleni i uświęceni; wszystkie żywe 
kamienie, które były budowane na jedynym fundamencie, ociosane, upiększone, udoskonalone 
przez miłującego wszystkich Ducha poprzez cenne doświadczenia i cierpienia, wyznaczone 
przez doskonałą mądrość i łaskę, którzy stali się członkami Jego wspaniałego mistycznego ciała 
— wszyscy oni należą do Niego. 

On nie tylko panuje nad nimi; On żyje i porusza się w nich. On myśli i oni myślą; On czuje i 
oni czują. Jego wola jest mocą, która ich porusza. Tak jak człowiek o doskonałym zdrowiu i sile 
ma kontrolę nad wszystkimi członkami swojego ciała, tak i cały kościół jest ciałem Pana Jezusa 
Chrystusa — każdy członek w swojej odrębnej dziedzinie, każdy według swojego szczególnego 
przygotowania i daru natury i łaski, każdy odzwierciedlający jakąś cechę piękna Chrystusa i 
odbijający echem jakąś sylabę boskiego Słowa — wszystko piękne i doskonałe — 
zorganizowane w jedną harmonijną, żywą i chwalebną pełnię — „pełnię tego, który sam 
wszystko we wszystkim wypełnia" (Efezjan 1:23). Należą do Jezusa. Bóg dał nas Jemu w 
dziedzictwo. 

Taki kościół otrzymał Jezus Chrystus jako pierwszą i centralną część Swojego dziedzictwa. 
Tak jak fizyczne słońce zostało umieszczone na firmamencie by było źródłem światła, ciepłem i 
radością dla reszty Bożego stworzenia, podobnie Bóg zamierzył, by kościół był pierwocinami 
Jego stworzenia — ciałem Chrystusa, dzięki któremu On wpływa, błogosławi, prowadzi i 
kontroluje wszystko. Będą panować nawet nad aniołami; On ukazuje przez nich według 
upodobania Swojej woli pełnię Jego miłości mocom i zwierzchnościom starszym i bardziej 
majestatycznym niż nasz rodzaj ludzki. 
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Materialne rzeczy, które Bóg stworzył w Jezusie Chrystusie, oddał Swojemu Synowi, aby 
Jezus, poprzez uwielbiony kościół i aniołów w okręgach niebieskich, jak również przez Izrael i 
narody zamieszkujące ziemię, był uwielbiony we wszystkim, co jest Jego działem i 
dziedzictwem. 

Jakże bogaty jest nasz cudowny Jezus! Kiedy nasz błogosławiony Pan był na krzyżu, nie miał 
nic. Nie miał gdzie głowy skłonić, zabrano Mu nawet Jego ubranie. Pochowano Go w grobie, 
który nie należał ani do Niego, ani do Jego rodziny. Na ziemi był biedny do samego końca; nikt 
nie był tak biedny jak On. Kiedy powstał z martwych, ogłosił, że wszelka moc na niebie i na 
ziemi została Mu dana przez Ojca. On ustanowił Go dziedzicem „wszystkich rzeczy." 

Jako człowiek ma odziedziczyć wszystko —jako Jezus — Bóg i człowiek w jednej osobie. 
Na pytanie „Kto jest Panem wszystkiego?" wszyscy aniołowie, wszyscy ludzie na ziemi i 
wszystkie moce we wszechświecie, odpowiedzą: Jezus, syn Marii." Nasza biedna ziemia, 
Betlejem Efrata, malutka wśród tysięcy światów, została wybrana, by spośród nas wyszedł Ten, 
który będzie dziedzicem wszystkich rzeczy. 

„Wszystkie rzeczy." Nic nie zostanie stracone. Czy pamiętacie te najwyraźniej zadziwiające 
słowa w przypowieści o talentach „Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 
dziesięć talentów" (Ew. Mateusza 25:28)? Jakie jest ich znaczenie? Cokolwiek zostało rozdane 
w królestwie łaski — jakiekolwiek ziarno wyszło od boskiego siewcy — myśl, piękno, rzecz 
cenna, dobra i prawdziwa — nigdy nie może zostać stracona. 

Brak wierności człowieka nigdy nie sprawi, że zgubi się Jezusowi czy Jego umiłowanemu 
kościołowi. Pozostanie w rodzinie; musi być zabezpieczony i stały. Ten jeden talent, którego nie 
wykorzystał niewierny sługa, nie może zostać zmarnowany czy dodany do wspólnego bogactwa, 
ale ma wzbogacić wybranych ludzi, gdyż wszystko zostało dane Jezusowi. On wybrał Go na 
dziedzica wszystkich rzeczy. 

Aby nikt nie mylił czy błędnie nie interpretował Bożej prawdy, że każdy fragment Pisma 
pobudzał do nadziei, że wszystkie stworzenia będą w końcu doprowadzone do szczęścia i 
miłości Bożej, pamiętajmy również, że „wszystkie rzeczy" obejmują także ciemne i straszne 
rejony, o których tak niewiele wiemy (choć i tak napawają nas strachem i przerażeniem) — te 
straszne miejsca gdzie światło i miłość Boga nie dochodzi, gdzie jest całkowita ciemność. Jezus 
ma moc nawet pod ziemią, w piekle i w otchłani (Filipian 2:10). On ma moc nad śmiercią i 
zniszczy ją całkowicie. On ma moc nad Szatanem i rzuci go pod nasze stopy, wypędzi i uwięzi 
tam, skąd nie będzie już mógł wysyłać swoich maćków grzechu i krzywdy. I wszyscy wszędzie 
— przyjaciele i wrogowie, zbawieni i zgubieni — przyznają, że Jezus jest Panem, gdyż Ten, 
który ma moc na niebie i na ziemi, ma również klucze Hadesu i śmierci. On jest „dziedzicem 
wszystkich rzeczy." 
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Wieczna chwała Chrystusa 

Początek historii — Stwórca wszystkich rzeczy 

Wszystko należy do Niego. To jest takie naturalne, ponieważ, po drugie, Bóg uczynił „wszystkie 
wieki," czy też „wszystkie światy," przez Niego. Naturalne jest zatem, by Ten, który jest Alfą, 
był także Omegą. Biblia naucza nas, że stworzenie jest dziełem trójjedynego Boga. Bóg istnieje 
w trójcy i dlatego we wszystkim, co Bóg czyni, widzimy Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

W pierwszej części wyznania wiary mówimy o „Bogu, stwórcy nieba i ziemi;" w drugiej o 
Jezusie, Odkupicielu; w trzeciej o Duchu Świętym. Ale tak jak w Jezusie Odkupicielu musimy 
dostrzec Ojca, tak jak przez Niego otrzymujemy Ducha Świętego, kiedy mówimy o Duchu 
Świętym, musimy ujrzeć zarówno Ojca jak i Syna, o których świadczy Duch, i przez których 
został posłany; tak więc kiedy myślimy o Stwórcy, musimy myśleć nie tylko o Ojcu, ale i o 
Słowie i o Duchu, dzięki któremu i przez którego wszystko zostało stworzone. 

„Słowo było u Boga," równa się z Bogiem, i jest w miłości, ciągłym kontacie i społeczności z 
Ojcem. To Słowo było początkiem Bożego stworzenia (Objawienie 3;Kolosan 1), wieczne i 
niezmienione; to oznacza, że w Bożym Synu całe stworzenie było zaplanowane i podsumowane 
od początku aż do końca. W Nim było życie; w Nim było światło; i w Nim Bóg widział 
wszystko, co miało kiedykolwiek zaistnieć. On jest przed wszystkim (nie tylko jako przed i 
ponad czasem) ale jako pomysł i przyczyna wszystkich rzeczy. On jest tą wieczną mądrością, o 
której czytamy w księdze Przypowieści, która była u Boga zanim powstał świat. Bóg uczynił 
wszystko przez Chrystusa, według Chrystusa i dla Chrystusa. Czy nie naturalne zatem jest to, by 
Ten, przez którego i w którym wszystko zostało stworzone, był również dziedzicem wszystkich 
rzeczy? 

Przed historią 

Ale apostoł idzie dalej. Przed całą historią On jest „odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty" 
(Hebrajczyków 1:3). Gdziekolwiek spojrzy, widzi Chrystusa, światło. Bez Chrystusa jest tylko 
ciemność. Pomyśl o końcu historii a zagubisz się w zdziwieniu; pomyśl o początku świata a 
zagubisz się w niewiedzy; pomyśl o tym co było przed początkiem a będziesz zupełnie 
zagubiony w świecie niedoścignionym i niepojętym, ponieważ nasze ograniczone umysły nie 
potrafią pojąć tak wspaniałych wyniosłości, chyba że pomoże nam w tym niebiańskie światło 
objawienia. 

A kto jest światłem? Chrystus jest światłem. Wieczny, nieskończony Bóg objawia Siebie w 
Chrystusie. Syn jest światłem, które się objawiło; Bóg objawił się w Nim. Chrystus jest 
„odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty." Poprzez Bożą chwałę możemy zrozumieć 
Jego niedostępne, nieskończone światło. Nie możemy sobie myśleć, że Jezus Chrystus jest 
światłem oświecającym coś, co nie jest światłem, gdyż Bóg jest światłem. Ojciec jest światłem, 
jednak nie dla nas, jeżeli nie będziemy 
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rozmyślać nad tym światłem, to jest Chrystusem. Bez Chrystusa On jest ciemnością wskutek 
nadmiaru jasności. 

Ponieważ to Słońce jest tak niezmiernie godne chwały, tak nieskończenie jasne i nie do 
zniesienia w swoim majestacie, oświeca ono inne słońce — a właściwie nie inne, tylko to, które 
jest w Nim -— które Bóg, w Swojej wspaniałej mądrości i mocy, dał wszystkim światom, aby w 
tym słońcu mogli dostrzec jasność, blask i wypływ Jego chwały. Chwała Boga Izraela pojawiała 
się pomiędzy cherubami; sam namiot zgromadzenia był nazywany chwalą, a kiedy namiot został 
usunięty, Boży lud wykrzyczał: „Ikabod" — chwała odeszła. To były tylko symbole, jednak 
kiedy Jezus narodził się z Marii Panny, ujrzeliśmy chwalę jednorodzonego Syna — chwałę Boga 
w osobie Jego Syna, Jezusa Chrystusa. 

Jasność Jego chwały jest wyraźnym, faktycznym, prawdziwym, żywym obrazem Jego istoty, 
tak że każdy, kto widzi Syna, widzi Ojca. W Jezusie widzimy nieskończoną moc, mądrość, 
dobroć, świętość, współczucie i prawdę. Wszystkie rzeczy w Synu są również w Ojcu. Boska 
istota została nam objawiona w Synu, który jest obrazem niewidzialnego Boga. W Synu zostało 
nam objawione życie wieczne, które było z Ojcem. Ten, kto ogłasza nam Boga, którego nikt nie 
widział, Słowo, jest Bogiem (Ew. Jana 1). On jest prawdą, istotą; umiłowany apostoł świadczy o 
Nim: On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. 

Podtrzymuje bieg historii 

Tak jak Jezus Chrystus jest dziedzicem, końcem i dopełnieniem wszystkiego, początkiem 
wszystkiego i wiecznym Słowem przed wszystkimi rzeczami, apostoł Paweł mówi nam, że przez 
cały bieg historii, On podtrzymuje wszystko Słowem Swojej mocy. 

Gdyby nie Jezus i Jego zadośćuczynienie, gdyby nie Baranek przygotowany przed 
założeniem świata, po upadku człowieka historia tego świata nigdy nie byłaby kontynuowana. 
Powodem dla którego Bóg w Swojej cierpliwości kontynuuje wieki, opóźnia sąd i posyła 
łaskawy i podtrzymujący życie wpływ Jego Ducha, jest to, by powstrzymać proces rozpadu i 
rozkładu spowodowany grzechem, a skoro Pan Jezus jest odnowicielem, Bogu upodobało się w 
Nim pojednać ze Sobą wszystko, dzięki przywróceniu pokoju przez krew Jego Krzyża. 

Wszystkie rzeczy są nie tylko podtrzymywane ze względu na Chrystusa, ale również przez 
Niego i w Nim. Ten, dzięki któremu wszystkie rzeczy zostały stworzone, jest życiem dla 
wszystkiego. „Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam" (Ew. Jana 5:17). On jest nieodłączną 
energią, prawdą i pięknem wszystkich rzeczy. On jest duchem, symetrią, logiką i kwintesencją 
wszystkiego, co istnieje. Dzięki Niemu rządzą książęta! senatorowie ogłaszają sprawiedliwość. 
W Nim zakorzeniona jest wszelka prawda. W Nim wszystko pewnie stoi. Przez Niego wszystko 
jest kontynuowane; gdyż On jest Słowem Boga — wyrazem wiecznych myśli i prawd na temat 
Najwyższego. 
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Wieczna chwała Chrystusa 

Pomimo iż historia Izraela jest w wielu przypadkach wyjątkowa, ma być również 
postrzegana jako przykład historii całej ludzkości. Gdybyśmy mieli natchniony zapis historii 
narodów, zobaczylibyśmy że w całej historii Chrystus jest w centrum i że jest mocą zarówno 
poruszającą, jak i wszystko podtrzymującą. 

Mojżesz wiedział od początku, że poganie nie posiądą tego światła poznania i że będą 
przypisywali sobie to, co jest wyłącznym dziełem Jahwe (5 Mojżeszowa 32:27-38). Tak 
dosłownie stało się w przypadku Assura, który powinien był rozpoznać rękę Jahwe w 
zwycięstwie nad okolicznymi narodami i ich bogami, jak również nad Izraelem i Juda, a który 
przypisał sobie chwałę i chełpił się chwałą ludzką (Izajasza 10:8-15). 

Przykład Nabuchodonozora, Dariusza i Cyrusa ukazuje jak poganie mogli zauważyć 
prowadzenie Jahwe w swojej własnej historii. Możemy łatwo zauważyć, że wielkie zwycięstwo 
Greków, dzięki któremu pokonali mocarstwa Wschodu, przed którymi drżał cały świat; że 
założenie rzymskiego imperium i wskutek tego zjednoczenie i komunikacja ustanowiona 
pomiędzy wieloma narodami — że wszystkie te wielkie ruchy z przeszłości były pomocne w 
rozprzestrzenianiu się ewangelii Chrystusa i gromadzeniu Jego kościoła. Wszystkie narody 
muszą być zewangelizowane (Ew. Mateusza 24:14); stąd też drzwi, które przez wieki wydawały 
się beznadziejnie zamknięte, otwierają się dzięki wydarzeniom pozornie zupełnie świeckim 
jeżeli chodzi o pochodzenie czy ducha, ale które są tylko narzędziem w ręce Tego, który otwiera 
i nikt nie może zamknąć. 

To Pan Jezus porusza wszystkim, kontynuując w Swojej mądrości i mocy rozwój i postęp 
wszystkich rzeczy, powstrzymując i oddalając, prowadząc i błogosławiąc, aby Boży cel mógł 
zostać osiągnięty, i aby w końcu mogło nadejść Jego królestwo. 

Adolph Saphir (1932)  
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Pierwszeństwo Pana Jezusa Chrystusa 

óż za błogosławiony temat—Osoba i Chwała naszego Pana! Jakże niewyczerpany i 
niezbadany! Jakże odświeżający dla odkupionych przez Niego ludzi, jak również dla 

naszego niebiańskiego Ojca, który umiłował Swojego Syna! Rozmyślanie o Nim, oglądanie 
Chwały Pana w Bożym Słowie pod prowadzeniem Ducha Świętego, oznacza duchowy wzrost i 
duchową radość. Tylko to może uczynić z niewidzialnej Osoby błogosławioną rzeczywistość w 
naszym codziennym pielgrzymowaniu. 

Modlimy się, aby poprzez te krótkie rozważania, czytelnicy przybliżyli się do Niego. Czy 
naprawdę możemy powiedzieć, że Pan jest najcenniejszy dla naszych serc i że żyjemy w Jego 
obecności bardziej niż kiedykolwiek przedtem? Czy On stał się zajmującym celem naszego serca 
i życia? Czy jesteśmy Mu coraz bardziej oddani? Boże spraw, aby tak było w przypadku nas 
wszystkich. To jest nasza wielka potrzeba. To jest ta dobra cząstka, którą Maria obrała siedząc u 
stóp Jezusa. 

We wspaniałym rozdziale, który rozpoczyna List do Kolosan, po błogosławionym opisie 
Syna Bożego, jest napisane tak: „Aby we wszystkim był pierwszy" (Kolosan 1:18). Ale kto może 
powiedzieć na czym polega to pierwszeństwo, ta wyższość Pana Jezusa Chrystusa? 

Pewnego dnia ujrzymy Go w Jego chwale. On Sam wprowadzi nas do miejsca Najświętszego 
trzeciego nieba, byśmy ujrzeli Chwałę jaką Ojciec Mu dał (Ew. Jana 17:24); wtedy w pełni 
poznamy też Jego pierwszeństwo. A jednak nawet teraz możemy dowiedzieć się czegoś z Biblii 
o wyższości Pana Jezusa Chrystusa. 

Przez całą wieczność Syn Boży był obiektem Miłości i Chwały. 

„Syn Boży, z łona Ojca Ty 

byłeś od zawsze." 

W całym stworzeniu 

On zawsze istniał w postaci Bożej. We wszystkim stworzeniu On ma pierwszeństwo. 
Zostało nam to oznajmione poprzez objawienie, ponieważ człowiek nie mógłby tego sam odkryć. 
Przyjmujemy to przez wiarę. „Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem 
Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk" (Hebrajczyków 11:3). Wszystko, 
co zostało powołane do życia, zostało stworzone przez Niego i dla Niego. „Ponieważ w nim 
zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to 
trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla 
niego zostało stworzone" (Kolosan 1:16). 

C 
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Pierwszeństwo Pana Jezusa Chrystusa 

Cóż za wspaniały temat! Jaka moc i chwała należy do błogosławionego Syna Bożego! 
„Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało." „Świat przezeń 
powstał" (Ew. Jana 1:3,10). 

On ma pierwszeństwo w podtrzymywaniu Swojego stworzenia. Wszystkie rzeczy istnieją 
dzięki Niemu. On podtrzymuje wszystko dzięki Słowu Swojej mocy (Hebrajczyków 1:3). 

W Biblii  

W Bożym objawieniu On jest ponad wszystkim. Obie księgi, księga Natury i księga nad 
wszystkimi księgami — zapisane Boże Słowo, Biblia — opisują Jego chwalę. Biblia może 
zostać porównana do żywego organizmu jakim jest ciało ludzkie. Każda księga w Biblii ma 
swoje szczególne miejsce i zadanie, podobnie jak i członki ciała; życie w tym tak cudownie 
skonstruowanym organizmie objawienia Boga, to Syn Boży. Z dala od Niego nie ma objawienia 
od Boga i nie ma manifestacji Boga. On objawia Boga. W całej Biblii, w każdej jej części, On 
ma pierwszeństwo. 

W odkupieniu 

Jego wyższość jest największa w odkupieniu. Bez Niego odkupienie byłoby wieczną 
niemożliwością. On wyszedł z łona Ojca by nas odkupić. On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt 
nie może przyjść do Ojca jak tylko przez Niego. On daje życie wieczne. 

W kościele 

Idąc dalej, jako pierwszy z umarłych, On jest głową ciała. To ciało to kościół, a każdy wierzący 
grzesznik jest częścią tego ciała. Każdy jest zjednoczony z Nim i posiada Jego życie. On 
utrzymuje, żywi, buduje, uświęca i w końcu uwielbi to ciało z jego wieloma członkami. On ma 
pierwszeństwo w całym wielkim i chwalebnym dziele odkupienia. 

W niebie 

Jako uwielbiony Człowiek, stał się dziedzicem Boga, i j ako taki, ma wyższość w niebie. On 
został uczyniony o wiele większym od aniołów i ze względu na dziedzictwo otrzymał o wiele 
wspanialsze imię od nich. Pan Jezus Chrystus, Człowiek w Chwale, jest ponad wszystkimi 
istotami anielskimi, większy od archanioła. 

Przyszła wyższość 

Istnieje też dla Niego przyszła wyższość. Zbliża się dzień Jego widzialnej Chwały i mocy. Teraz 
jest odrzucony, wtedy będzie siedział na tronie. On będzie Królem Chwały siedzącym na świętej 
górze Syjon. Jego chwała wypełni niebiosa a Jego Majestat napełni ziemię. On będzie Królem 
królów i Panem panów. On będzie 
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rządził jako jedyny władca i każde kolano musi się przed Nim skłonić. W niebie i na ziemi musi 
powstać pieśń: „Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i 
cześć, i chwałę, i błogosławieństwo." 

Taka jest po krotce wyższość Pana Jezusa Chrystusa. Tak, we wszystkich rzeczach On ma 
pierwszeństwo. 

Dając Mu pierwszeństwo 

Czy możemy zrobić coś innego niż dać Mu pierwsze miejsce we wszystkim? On jest tego godny. 
On umarł za nas. On zamiast nas wypił kielich gniewu. On Sam poniósł nasze grzechy na Swoim 
ciele na krzyżu. Jakże wielka była i ciągle jest Jego miłość do nas, miłość która przewyższa 
rozum. On jest godzien tego pierwszego miejsca w każdej chwili naszego życia. On jest godzien 
posiąść wszystko, co mamy, i czym jesteśmy. Zostaliśmy drogo kupieni, nie należymy do siebie 
samych. Należymy do Niego. 

Cóż za niewypowiedziana łaska od Boga Ojca, że przywiódł nas do społeczności z Tym, 
któremu dał wyższość. Sprawiamy radość Ojcu kiedy rozkoszujemy się Synem i chodzimy w 
błogosławionej społeczności. Musimy czcić Tego, którego uczcił Ojciec, a kiedy będziemy 
służyć Panu Jezusowi i damy Mu pierwszeństwo, Ojciec uczci nas (Ew. Jana 12:26). Podobnie i 
nasze serca nigdy w pełni nie poznają błogosławionego pokoju Ojca i odpoczynku wiary, dopóki 
nie damy pierwszeństwa naszemu Panu. Wszystko inne przyniesie Mu zniesławienie. 

„Nie ja lecz Chrystus" musi być ciągłym wołaniem naszego serca. Nie ja lecz Chrystus w 
naszej codziennej wędrówce; nie ja lecz Chrystus w naszej służbie. Obyśmy zdali sobie sprawę z 
naszego wielkiego i świętego powołania, naszego wspaniałego przywileju; przywieleju, który 
należy do nas, by jeszcze przez chwilę żyć Nim, żyć dla Tego, który we wszystkim ma 
pierwszeństwo. 

Nic, oprócz Niego, na wszystkich naszych drogach, 
Dając temat nieskończonemu uwielbieniu; 
Oto nasze zaopatrzenie na drodze 
Nic, oprócz Chrystusa — Chrystusa Boga. 

n 

Arno C.Gaebelein (1910)  
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Krzy ż i okręgi niebieskie — 
„Wysoko ponad wszystko" 

 
 

ednym z być może najbardziej tajemniczych fragmentów w Biblii jest to, co powiedział Paweł 
w Liście do Efezjan (3:10): „aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach 
niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą? 
Dowodzi to przynajmniej tego, że Apostoł otrzymał bardzo szczególne objawienie, gdyż jest 

to jedna z tych rzeczy, których nie można pojąć dzięki studiowaniu, rozmyślaniu czy dedukcji. 
Nie wiemy dokładnie co to oznacza, jednak możemy coś tu zauważyć. 

Po pierwsze, trudno byłoby uwierzyć, że te nadziemskie władze i moce, to te same, które są 
wymienione w Efezjan 6. Rzeczywiście, trudno byłoby pojąć dlaczego Pan chciałby objawić 
Swoją różnorodną mądrość złym mocom. Jeżeli Jego nadrzędnym celem jest wyrażenie i 
rozchodzenie się Jego chwały we wszechświecie, tak aby ta cześć wróciła do Niego w 
uwielbieniu, podziwie i radości, to istotnie, mamy tu pewną wskazówkę dotyczącą tych słów. 

Widzimy tutaj Kościół posadzony wraz z Chrystusem w okręgach niebieskich, nie w 
królestwie złych mocy, ale ponad nim, pośród zastępów anielskich. Ich inteligencja, mająca 
całkowite zaufanie do mądrości i umiejętności Boga, jest zdolna przyjąć również pouczenie i 
naukę. Są świadomi niewypowiedzianie wielkich i ogromnych problemów, które powstały 
wskutek ingerencji Szatana i ludzkiego współudziału — problemów zniszczonej i wypaczonej 
ludzkiej natury, idącej za tym mocy Szatana i ludzkiej bezsilności; problemu grzechu, wrogości, 
nienawiści, pychy, samolubstwa, walki, śmierci, itd. Wygląda to na olbrzymi argument 
zbudowany po to, by Bóg na niego odpowiedział. 

Są pewni, że On może to uczynić, jednak istnieje zapierająca dech niepewność co do tego jak 
to uczyni. Kościół widzą jako narzędzie poprzez które On da odpowiedź. Części składowe 
Kościoła są tak różnorodne i odmienne w usposobieniu, temperamencie, naturze i skłonnościach, 
jak istniejące w nim osoby. W nim znajdują się z natury wszystkie rezultaty i efekty Upadku. 

Ale łaska zabiera się do roboty; powołuje ich, wybiera, zbawia, uświęca i zmienia tak, że 
działają razem w sposób „sprzeczny z naturą." Nie robią już tego, co zwykli robić. Robią wręcz 
to, czego nigdy by nie robili. To dzieje się i trwa każdego dnia. Łaska, łaska, łaska! To słowo 
pojawia się w Liście do Efezjan chyba z dwanaście 

J 
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razy, a jego wspaniałym zadaniem jest „okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo 
łaski... wobec nas w Chrystusie Jezusie" (2:7). 

Tak więc Kościół i jego członkowie przechodzą przez wszelkiego rodzaju próby i 
doświadczenia — prześladowania, zarzuty, przeciwności, smutek, samotność, rozczarowanie, 
cierpienie fizyczne, frustrację, itd. — a dzięki Bożej łasce reakcja na to wszystko jest zgoła inna, 
niż można by się było spodziewać. 

Tam, gdzie rzeczy są znane ze swojej wiecznej wartości i właściwego znaczenia, „różnorodna 
mądrość Boża" sprawia, że nadziemskie władze i zwierzchności oddają cześć Bogu. A ponieważ 
Kościół przyczynia się do tego, jest przeznaczony, by dzielić z Nim chwałę i zstąpić na dół „z 
nieba... mając chwałę Bożą." 

Łatwo można zauważyć w jaki sposób odnosi się do tego Krzyż. Początkowo zapewnia Bogu 
naczynie. Później, jako prawo, daje moc, by odłożyć wszystko, co działa przeciwko Jego chwale. 
Krzyż leży w sercu każdego rozczarowania triumfalnie pokonanego i każdego nieszczęścia 
zniesionego w pokorze. 

Z powodu wielkiej odpowiedzi jaką Krzyż stanowi na problem, który wypełnił wszechświat, 
aniołowie, archaniołowie i zastępy niebieskie oddają chwałę Temu, który o tym wszystkim 
pomyślał — którego niedościgniona mądrość znalazła wyraz w ,Jezusie Chrystusie i to 
ukrzyżowanym." 

 
T. Austin-Sparks (1949) 
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