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Tom 3, Numer 5 
 

Niezmienny Chrystus 
 
Kiedy studiowałem historię chrześcijańskiego myślenia, zawsze niepo-
koiła mnie jedna rzecz. Wydaje się, że za każdym razem, kiedy tylko 
pojawi się nowy ‘trend myślenia’ w akademickim świecie filozofii, to 
wkrótce za nim pojawią się  niechybnie chrześcijańskie pomysły teolo-
giczne. Dlatego tylko w tym wieku widzieliśmy Jezusa przedstawianego 
jako ‘niehistoryczną mitologiczną istotę’, rewolucyjnego wyzwoliciela 
Marksistowskiego’, a nawet ‘zwykłego zabawnego klauna.’ 
 Ta sytuacja nie ogranicza się tylko do świata akademickiego. 
Coraz więcej ‘popularnych’ chrześcijańskich pisarzy i muzyków w 
swoim myśleniu i liryce jest pod wpływem fal i mody nowoczesnej kul-
tury. Wydaje się, że nacisk w tym poselstwie nie jest na to, co „przenika 
duszę i osądza myśli i nastawienie serca”, ale raczej na to, co się ‘do-
brze sprzedaje’. Czy jest to popularne? Czy ludziom to się podoba? Czy 
to może przyciągnąć tłumy? 
 Nawet wśród licznych nauczycieli Biblijnych, którzy podróżują 
po świecie zauważa się nieświadome nachylanie do nowoczenych tech-
nik marketingu w prezentowaniu ich ‘towaru’. Jeżeli jeden nauczyciel 
zaczyna podkreślać jakiś szczególny temat, to niedługo można znaleźć 
kilka książek lub podręczników na ten sam temat, kiedy wielu spikerów 
konferencyjnych i nauczycieli zacznie iść za tym trendem. To będzie 
‘aktualne’ w świecie chrześcijańskim dotąd, aż pojawi się coś innego. 
 Ta ‘komercjalizacja’ ewangelii wywiera nacisk na nauczycieli 
Biblii, żeby ciągle wymyślali coś ‘nowego’, jeżeli chcą utrzymać  wy-
sokie notowania. Nieszczęśliwym rezultatem tego są tłumy szczerych 
chrześcijan, którzy ciągle jeżdżą z konferencji na konferencję z nadzie-
ją, że usłyszą najnowsze ‘objawienie’ na temat ‘namaszczenia’, ‘błogo-
sławieństwa i przekleństwa’, ‘proroctwa dotyczącego czasów ostatecz-
nych’, ‘prowadzenia walki duchowej’, ‘przebudzenia’, ‘wiary’...  
 
„Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim” - Psalm 119:105 
 

  W numerze: 
 
  Strona 1:  Niezmienny Chrystus 
 
 Przypomnienie o niezmienności i   
 wiecznej naturze i charakterze 
 Chrystusa. 
 
  Strona 3: Wiara opiera się na     
       niezmiennym                         
       Jezusie. 
 
 Fundamentem wszelkiej wiary 
 chrześcijańskiej jest niezmienny 
 Pan i Mistrz. 
 
  Strona 6: Wczoraj, dzisiaj i na wieki
            
 Niezmienny charakter Chrystusa 
 zachęca nas do stałości i niezmien-
 ności w naszych relacjach  z Nim. 
 
  Strona 11: Obecna wielkość  
         Chrystusa 
 
 Uznanie, że Chrystus jest taki sam 
 dzisiaj, jakim był wtedy, kiedy 
 chodził po ziemi zwiększa naszą 
 wiarę w Jego moc, która zmienia 
 życie 
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i tak by można kontynuować wyliczanie. 
 Niepokojącym aspektem tego wszystkiego jest to, 
że Chrystus, który „był u Boga na początku” (Jan 1:2) i 
który jest  „Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem” 

(Objawienie 22:13), jest często dopasowywany do takiego 
obrazu, jaki akurat jest ‘ modny’ w danym czasie. Często 
jest On zapomniany całkowicie. 
 
Rozpoznanie Jego wiecznej natury 
 
 
 Ludzie zawsze mieli trudności ze zrozumieniem 
tego faktu, że Jezus Chrystus jest wieczny w swojej natu-
rze, a równocześnie może wejść do naszego świata ograni-
czonego przestrzenią i czasem, jako człowiek. Niektóre z 
Jego najwiekszych konfrontacji następowały dlatego, że 
ludzie nie mogli uwierzyć, iż wieczny Bóg mógłby ingero-
wać w ludzką historię w postaci człowieka. 

 Przy pewnej okazji Chrystus powiedział niektó-
rym Żydom , że ten, kto uwierzy w Niego, nigdy nie 
umrze. To zaszokowało Żydów i dlatego zadali Mu pyta-
nie: „Za kogo się uważasz?” Jezus im odpowiedział, że 
zna uwielbionego Boga Ojca. Potem powiedział im, że 
„Wasz ojciec Abraham cieszył się, że miał oglądać mój 
dzień; oglądał i radował się.” 
 „Nie masz jeszcze pięćdziesięciu lat, a Abrahama 
widziałeś!” - powiedzieli Żydzi. 
 Odpowiedział im Jezus:Zaprawdę, zaprawdę po-
wiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest. Wtedy 
porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się 
i wyszedł ze świątyni”. (Jan 8:48-59). 
 Ta wymiana zdań spowodowała poważny gniew 
wśród Żydów. Mówiąc o swoim wiecznym istnieniu, Jezus 
stawiał siebie ponad patriarchami i prorokami i czynił się 
równym z  „JESTEM”, który ukazał się Mojżeszowi w 
gorejącym krzaku (2 Mojż. 3:1-15). Żydzi na to mieli tyl-
ko jedną odpowiedź - na pewno ten człowiek jest opętany 
przez demona i musi być zabity. 
 My nie musimy mieć żadnego zamiaru zabijania 
Chrystusa, ale obecnie jest wielu takich, którzy chcieliby 
trzymać Chrystusa na ludzkim poziomie -- jako jednego z 
nas. To bowiem zmiękcza siłę Jego powołania do życia w 
świętym uczniostwie. Smutną rzeczą jest to, że to pragnie-
nie posiadania ziemskiego Jezusa pozbawia nas również 
wielkiego błogosławieństwa, jakim jest podniesienie do 
„niebiańskich okręgów” wraz z ponadczasowym, uwiel-
bionym Chrystusem. 
 
Wieczna Prawda 
 
Właśnie ta błogosławiona prawda -- że Syn Boży był w 
całej wieczności -- jest bardzo ważna i znacząca w naszym 
zrozumieniu Bożego najwyższego celu dla tych, którzy idą 
za Jezusem. 
 Umiłowany apostoł Jan podkreślał ważność tego, 
że Odwieczny Bóg przyszedł, aby zamieszkać w grzeszym 
człowieku. 
 „Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami 
naszymi widzieliśmy, na co patrzeliśmy i czego ręce nasze 
dotykały, o Słowie Żywota -- a żywot objawiony został, i 
widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot 
wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został -- co 
widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i 
wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest 
społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystu-
sem” (1 Jana 1:1-3). 
 Chwalebną prawdą jest to, że każdy z nas może 
mieć społeczność z Ojcem i Jego Synem. W tej społeczno-
ści możemy w rzeczywistości uczestniczyć w wiecznym 
życiu w Chrystusie Jezusie! To życie zaczyna nas prowa- 
 

Zubożała służba Jezusa 
 
Jezus nie wprowadza nieczego ze studni ludzkiej 
natury. My ograniczamy Świetęgo Izraelskiego po-
przez przypominanie o tym, czego pozwoliliśmy Mu 
dokonać w nas w przeszłości i mówimy: ‘Oczywi-
ście, że ja nie mogę oczekiwać, iż Bóg to uczyni.’ 
To, co ogranicza wszechmoc, jest tym, w co my, 
jako uczniowie Jezusa powinniśmy wierzyć, że On 
to uczyni. Zubożamy jego służbę w momencie, kie-
dy zapominamy, że On jest Wszechmogący. To zu-
bożenie jest w nas, nie w Nim. Przychodzimy do 
Jezusa, jako Pocieszyciela, czy Współczującego, ale 
nie jako Wszechmogącego. 
 Powodem dlaczego niektórzy z nas są takimi 
kiepskimi próbkami chrześcijaństwa jest to, że nie 
mamy Wszechmogącego Chrystusa. Mamy chrze-
ścijańskie atrybuty i doświadczenia, ale nie ma od-
dania się Jezusowi Chrystusowi. Kiedy znajdujemy 
się w trudnych okolicznościach, zubażamy Jego 
służbę mówiąc w ten sposób: ‘ Oczywiście, że On 
nie może tu nic zrobić.’ i walczymy sami do końca i 
staramy się dopłynąć do brzegu o własnych siłach. 
Strzeżmy się, abyśmy nie byli usatysfakcjonowani 
tym, że toniemy i nie mówili: ‘To się nie da’; wiesz, 
że to jest możliwe, jeżeli patrzysz na Jezusa. Stud-
nia twoich niemożliwości jest głęboka, ale podejmij 
wysiłek, aby odwrócić się od niej, a patrz na Jezu-
sa.” 
 
Oswald Chambers  (1915). 
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dzić do pełni tego, jaka będzie wieczność w obecności Bo-
ga. 
 Zmartwychwstały wieczny Chrystus  jest pierw-
szym owocem tych wszystkich, którzy będą żyć w wiecz-
nym królestwie Ojca i Syna (1 Kor. 15:23). Jego celem 
jest wprowadzenie nas do społeczności z boską naturą tak, 
abyśmy mogli uniknąć tego zepsutego, złego świata (2 
Piotra 1:3-4). 
 
Niewzruszona ufność 
 
Niezmienna natura Chrystusa oznacza, że możemy mieć 
ufność, iż On wypełni w nas do końca swój cel i nic mu w 
tym nie przeszkodzi. Ten, który był od początku, będzie 
nadal okazywał swoją miłość, miłosierdzie i moc, poprzez 
wszystkie wieki. 
 Pisarz Listu do Hebrajczyków mówi, że Bóg mó-
wi o Chrystusie tak: „Tyś Panie, na początku ugruntował 
ziemię i niebiosa są dziełem rąk twoich; one przeminą, ale 
Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się i jako 
płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną; 
ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje.” (He-
brajczyków 1:10-12). 
 Boży cel nie upadnie z powodu braku czasu. Jego 
plany nie zawalą się z powodu śmierci przywódców. Jego 
królestwo nie upadnie z powodu obalenia króla. Nie. Mo-
żemy mieć ufność, że „otrzymujemy królestwo niewzru-
szone” (Hebr. 12:28). 
   Niezmienny, chwalebny Chrystus jest Królem 
królów. „On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierwo-
rodnym wszelkiego stworzenia. 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. On też jest przed 
wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. 
On także jest Głową Ciała, Kościoła;  On jest początkiem, 
pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierw-
szy” (Kolosan 1:15-18). 
 Jesteśmy powołani, aby naśladować tego nie-
zmiennego Chrystusa. Zamiast dać się unosić poprzez 
każdy nagły podmuch wiatru i fale świata wokół nas, bu-
dujmy nasz fundament na niewzruszonej Skale. On obie-
cał, że jego niewzruszone królestwo będzie utwierdzone, a 
to co On obiecał od początku, On sam wypełni! 
 „Oto przyjdę wkrótce! a zapłata moja jest ze mną, 
aby oddać każemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i 
Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” (Objawie-
nie Jana 22:12-13). 
Bruce Garrison  (1992) 

 

Wiara opiera się na nie-
zmiennym Jezusie. 
 
WIELU WYZNAWCÓW CHRZEŚCIJAŃSTWA zaczy-
na przyznawać swoje przywiązanie do ‘religii światowej.’ 
Jeżeli o tym w ogóle myślą, to może zastanawiają się gdzie 
się podziała moralna i duchowa dynamika pierwszego ko-
ścioła. 
 Bóg ma pokornych, wiernych ludzi, którzy osobi-
ście znają tę moralną, duchową dynamikę. Podkreślają oni, 
że „szczera, skuteczna wiara musi się zawsze opierać na 
niezmiennym Jezusie Chrystusie, tym samym wczoraj, 
dzisiaj i na wieki!” 
 Pisarz Listu do Hebrajczyków przedstawia nam 
listę lśniących cnót, jakie muszą prezentować chrześcijanie 
w każdym pokoleniu. Łączy je z realnością wiecznej i bo-
skiej osoby Chrystusa: „Miłość braterska niechaj 
trwa...Gościnności nie zapominajcie ... Pamiętajcie o 
więźniach ... i o uciskanych... Małżeństwo niech będzie 
we czci u wszystkich, a łoże nieskalane ...Niech życie wa-
sze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, 
co posiadacie ...Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy 
wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, 
naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten 
sam i na wieki”  (Hebrajczyków 13:1-8). 
 Te słowa zachęty są powołaniem do osobistej wia-
ry i pobożności, charakterystycznych dla kościoła pierw-
szych chrześcijan. Są one oparte na solidnej, fundamental-
nej doktrynie chrześcijańskiej. Jest to apostolska metoda 
nauczania, pouczania i zachęcania. 
 
Wzór Nowotestamentowy 
 
Nie wiemy, czy Paweł był pisarzem tego listu, ale możemy 
powiedzieć, że ta sama metoda zachęcania jest widoczna 
w listach, które pisał Paweł. Najpierw podaje on czytelni-
kom Biblijne powody, a potem zachęca ich do odpowied-
niej reakcji na to. 
 Tak samo jest w tym Liście. Wcześniejsze sekcje 
podają, co Chrystus uczynił dla rodzaju ludzkiego i co On 
teraz znaczy dla chrześcijanina. Jesteśmy zapewnieni, że 
Chrystus jest większy od Mojżesza i Aarona, większy niż 
aniołowie. Jest powiedziane, że raz na zawsze, swoją wła-
sną krwią, wykupił On zbawienie dla rodzaju ludzkiego. 
To jest fundament i jest on mocny i prawdziwy. 
 Potem następuje zachęcenie: jeżeli to wszystko, co 
zostało powiedziane dotychczas jest prawdą, to „miłujcie 
się wzajemnie.” Jest to dobry i wdzięczny argument; po-
nieważ mamy powód, żeby coś robić, to powinniśmy to 
robić niezwłocznie i bez rezerwy!A teraz w świetle tych 
powodów do zachęcania i duchowego działania, pozwól-
cie, że podzielę się z wami 
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myślą o naszych nowoczesnych cza-
sach i nowoczesnych służbach. Dosyć 
często słyszymy uwagę, że ‘Doktor 
John Doe jest natchnionym kazno-
dzieją’. Moim zdaniem, tak szczerze 
mówiąc, mamy w naszych czasach 
zbyt wielu ‘natchnionych’ kaznodzie-
jów, którzy próbują zachęcić słucha-
czy bez stosowania zdrowych Biblij-
nych metod. 
 Z moich 
osobistych kontak-
tów z nimi mogę 
opisać  takiego 
‘natchnione-
go’kaznodzieję w 
taki sposób: po 
rozgrzaniu słuchaczy swoim natural-
nym ciepłem, energicznie wymachuje 
rękami i zachęca ludzi, aby byli tro-
chę bardziej święci, trochę lepsi, tro-
chę bardziej zajęci, trochę bardziej 
szczęśliwi -- i być może -- trochę bar-
dziej szczodrzy. Ale nie podaje żad-
nego przekonywującego powodu, dla-
czego powinni być tacy w codzien-
nym życiu. 
 Jest to metoda zachęcania bez 
prawdziwego biblijnego tła lub wzo-
ru. Wyobraź sobie, że stoisz w swoim 
ogrodzie, na swoim trawniku w cichy 
letni wieczór. I wyobraź sobie, że ja 
stoję na chodniku, kilka metrów od 
ciebie. Nagle krzyczę do ciebie: Uwa-
żaj! Skacz! Szybko! Wzmacniam 
swój okrzyk poprzez wymachiwanie 
rękami i podskakiwanie. 
 Ty najprawdopodobniej nie 
będziesz skakał. Nie masz powodów 
do skakania -- ani nawet do tego, że-
by się ruszyć! Możesz być zaskoczo-
ny albo zaciekawiony. Ale znasz swój 
ogród i trawnik na tyle dobrze, że 
wiesz, iż nie ma dostatecznego powo-
du, abyś miał skakać. 
 Ale gdybym cię zobaczył na 
torze kolejowym i widziałbym rów-
nież nadjeżdżający pociąg, który cię 
ma rozjechać i pozbawić życia, to na 
pewno bym krzyczał na cały głos: ‘ 
Skacz! Pociąg! Skacz szybko!’ W  
tym przypadku jest wystarczający 
powód do działania i ty byś skakał, 

 
aby uratować swoje życie. Może byś 
nawet przy okazji ustanowił nieofi-
cjalny rekord w skoku z pozycji sto-
jącej! 
 Byłbyś pobudzony do działa-
nia z dobrych powodów. Nadjeżdża 
pociąg i jeżeli nie odskoczysz, to stra-
cisz życie.  
 Mnie trudno ruszyć. Jeżeli 
jestem zachęcany do działania przez 

człowieka, który jest 
tylko emocjonalnie 
przegrzany, to praw-
dopodobnie będę le-
dwie się poruszał. 
Chcę, żeby ten czło-
wiek pobudzał mnie 

do działania z ważnych powodów, 
które są w moim interesie, są przeze 
mnie rozważone i dlatego podejmuję 
moją decyzję odnośnie działania i po-
ruszania się. 
 Prawdopodobnie spotkałeś 
się już z apelami kaznodziejów, któ-
rzy przyjmowali kierunek liberalnej 
teologii chrześcijańskiej. Wielu z nich 
powiada, że chcą u ludzi takiej samej 
nabożności, jak my. Chcą tej samej 
uczciwości, tej samej lojalności, tej 
samej czystości, tego samego stopnia 
miłości filantropijnej wyrażanej w 
stosunku do współbraci. Zachęcają 
oni do okazywania tych dobrych cech 
-- i cytują przekonującą poezję wraz z 
tym zachęcaniem. 
 Ale nie przedstawiają do-
brych i koniecznych powodów dla 
tych cech i działania -- powodów, 
które są bardzo jasno przedstawiane 
w Biblii i w zwiastowaniu zbawiają-
cej i zachowującej Ewangelii Chry-
stusa. 
 Chcą mieć cnoty duchowe 
bez załatwienia podstawowych prze-
szkód dla takich cnót. Chcą, aby lu-
dzie byli bardziej podobni do Jezusa, 
ale nie chcą mieć nic wspólnego z 
nowym narodzeniem z Góry, które 
odciska obraz Jezusa na życiu ludzi. 
Chcą, aby ludzie przebaczali i otrzy-
mywali przebaczenie, ale nie uznają 
Biblijnej konieczności przebłagania, 
odrodzenia i usprawiedliwienia. Chcą  

 
błogosławieństwa i objawiania owo-
ców Ducha, ale odrzucają Biblijną 
deklarację, że owoce są związane z 
pełnią Ducha. Właściwie to wydaje 
się, że oczekują na owoc i żniwo, bez 
żadnego drzewa! 
 
Musimy mieć podstawę dla na-
szej wiary 
 
Musi im być trudno wyjaśnić swoje 
rozczarowanie. Metodą apostolską 
było zapewnienie fundamentu do-
brych, zdrowych, Biblijnych powo-
dów dla naśladowania Zbawiciela, dla 
naszej gotowości, żeby pozwolić Du-
chowi Bożemu na wykazywanie tych 
wielkich chrześcijańskich cnót w na-
szym życiu. Dlatego podchodzimy z 
wiarą i radością do wiecznej praw-
dziwości słów z Listu do Hebrajczy-
ków 13:8. Ponieważ Jezus Chrystus 
jest wieczny i nie zmienia się na wie-
ki, możemy Mu zaufać i żyć dla Nie-
go! 
 Hebr. 13:8 jest to wiersz 
Słowa Bożego, który nadaje ważności 
każdej innej sekcji nauczania i zachę-
cania w Liście do Hebrajczyków. W 
tym wierszu jest prawda, która jest 
moralną i duchową siłą, jeżeli bę-
dziemy wykazywać wiarę i chęć do 
demonstrowania jej w naszym bardzo 
potrzebującym świecie. 
 Słyszymy wiele dyskusji o 
przebudzeniu i odnowie. Ludzie roz-
mawiają o duchowej mocy w kościo-
łach. Ja uważam, że ten fakt -- ta 
prawda --, że Jezus Chrystus chce 
być znany w swoim kościele, jako 
wieczny, nigdy nie zmieniający się 
Pan wszystkich, może sprowadzić na 
nowo moc i świadectwo, jakie było w 
pierwszym kościele. 
 Zastanawiam się, czy czujesz 
się tak, jak ja, kiedy badam stan 
chrześcijaństwa w obecnym świecie: 
„Wzięli mojego Pana i nie wiem, co z 
Nim zrobili!” Gdybyśmy tylko szukali 
i pożądali obecności Pana wpośród 
nas, mielibyśmy pewność, że jest On 

 
„ Ta prawda, że Jezus Chrystus chce 

być znany w swoim Kościele jako 
wieczny, nie zmieniający się Pan 

wszystkiego, może sprowadzić na nowo 
moc i świadectwo pierwszego Kościo-

ła.” 



 

 

Wieczny Chrystus 
 
Wiara opiera się na  niezmiennym Jezusie
 
tym samym Panem, jakim zawsze 
był! 
 Jako wierzący chrześcijanie, 
stoimy razem w wierze ewangelicznej 
-- historycznej wierze naszych ojców. 
Ale pomimo tego musimy przyznać, 
że obecnie kościół ewangelikalny 
grzęźnie w moralnej nudzie i jest 
zmęczony. Kościół jest zmęczony, 
zniechęcony i niezdziwiony. Wydaje 
się, że Chrystus to przeszłość. 
 Proroczy nauczyciele kiero-
wali wszystko w mroczną przyszłość, 
gdzie jest to poza zasięgiem człowie-
ka -- niedostępne. Zaprowadzili nas 
do stanu duchowego ubóstwa -- i tam 
nas pozostawili! Ale bez względu na 
takich nauczycieli, kierunek ducho-
wego zwycięstwa jest jasny; ufajmy 
temu, co nam nadal mówi niezmienne 
Słowo Boże. 
 
Niezmienny Chrystus 
 
Słowo Boże mówi wyraźnie i jasno. 
Jezus Chrystus jest naszym Zbawicie-
lem i Panem. On jest naszym najwyż-
szym kapłanem, który żyje i usługuje 
nam obecnie. Jego osoba, jego moc i 
jego łaska są takie same, niezmienne, 
wczoraj, dzisiaj i na wieki! 
 On jest tym samym Panem, 
ponieważ jest tym samym Bogiem. 
On jest taki sam, nigdy się nie zmie-
nia w swojej mocy, mądrości, miłości 
i łasce. W jego boskiej osobie, Jezus 
Chrystus nigdy nie ulegał korekcie 
czy zmianie. On teraz czuje to, co 
zawsze odczuwał w stosunku do każ-
dego i wszystkich. 
 Jezus nie podda się tym, któ-
rzy mówią, że jest On nieobecny, że 
jest bardzo daleko i niedostępny. Na-
sza wiara mówi nam, że Jezus Chry-
stus jest blisko, w zasięgu ręki i że On 
jest żywą siła w naszym życiu obec-
nie. On jest Duchem Świętym od Bo-
ga, wypełniającym Jego obietnice 
każdego dnia. My, prawdziwi chrze-
ścijanie musimy stanąć razem w na-
szej wierze. Nasz Pan jest tak samo 

 
potężny teraz, tak realny, tak bliski 
nam i tak kochający, jak wtedy, kiedy 
chodził wśród ludzi nad brzegiem je-
ziora Galilejskiego. Wielkie duchowe 
potrzeby wokół nas powinny nas 
sprowadzać z powrotem do ewange-
licznych zapisów o życiu i służbie 
naszego Pana Jezusa. Kiedy źli ludzie 
ukrzyżowali Jezusa, nie mieli mocy, 
aby Go zmienić. Nie potrafili zmienić 
osoby i osobowości Syna Bożego. 
 Jezus przyszedł na ziemię na 
poniżenie i śmierć. Przyszedł, aby 
ogłosić Bożą wolę odkupienia. Spi-
skowanie zazdrosnych ludzi nie mo-
gło zniszczyć Jego boskiej miłości do 
zgubionego rodzaju ludzkiego. Po-
wieszenie Go na krzyżu nie pozbawi-
ło Go ani odrobiny tej miłości. Dlate-
go wierzymy z pewnością i błogosła-
wieństwem, że jest On tym samym 
Panem Jezusem Chrystusem teraz! 
 I ten wiecznie żywy Chrystus 
chce objawiać samego siebie poprzez 
naszą wiarę i miłość do tych, którzy 
są wokół nas. Co według ciebie od-
czuwa Jezus dzisiaj w odniesieniu do 
grzesznych ludzi, którzy chodzą po 
ulicach naszych miast i wsi? Kocha 
ich. Bez względu na to, co my do nich 
czujemy, On ich kocha! Możemy od-
czuwać usprawiedliwiony gniew i  
oburzenie na to, co oni robią. Może 
my być rozczarowani ich postępowa 

 
niem i życiem. Często jesteśmy goto-
wi, aby ich potępić i odwrócić się od 
nich. Ale Jezus ich nadal kocha. Taka 
jest Jego niezmienna natura, aby ko-
chać i szukać zgubionych. 
 
To chorzy potrzebują lekarza 
 
A co Jezus czuje do wyrzutków -- 
bezradnych i beznadziejnych? Kiedy 
był na ziemi, to wiele razy powie-
dział, że przyszedł pomagać tym, któ-
rzy są w potrzebie. „Nie potrzebują 
zdrowi lekarza, ale chorzy potrzebują 
uwagi i miłości!” 
 A na zasadzie kontrastu, jaki 
jest nasz stosunek do nich? Patrzymy 
na potrzebujących, mierzymy ich i 
mówimy: „Spróbujemy określić, czy 
są oni godni naszej pomocy. Mnie się 
wydaje, że Jezus w czasie całej swojej 
ziemskiej służby nigdy nie pomagał 
ludziom, którzy byli tego godni. Czę-
sto pytał tych, którzy przychodzili do 
niego „Czego potrzebujesz? Czy po-
trzebujesz mojej pomocy? 
 Co byśmy pomyśleli o leka-
rzu, który by oświadczył, że będzie 
przyjmował i poświęcał uwagę tylko 
tym, którzy udowodnią, że są zdrowi i 
czują się dobrze? A co wobec tego 
mamy myśleć o chrześcijańskich zbo-
rach, które wydają się wskazywać, że 
ich pomoc jest dostępna tylko dla 

Wieczna miłość 
 
   „Ponieważ Chrystus jest Bogiem, jego miłość jest wieczna Jego mi-     
łość jest wieczna, ponieważ On jest wieczny. Chrystus jest alfą i omegą, 
pierwszy i ostatni, który był i jest i ma przyjść, Wszechmocny’ (Obja-
wienie Jana 1:8,11). 
    Ponieważ Chrystus jest Bogiem, jego miłość jest niezmienna. Nasza 
miłość jest taka, jak my sami. Tak samo miłość Chrystusa jest taka, jak 
On. My jednego dnia kogoś kochamy, a następnego dnia go nienawi-
dzimy. Ale Jezus Chrystus jest taki sam ‘wczoraj, dzisiaj i na wieki’ 
(Hebr. 13:8; 1:10-12). Chrystus jest Panem i nie zmienia się, dlatego nie 
jesteśmy strawieni (Malachiasz 3:6). Miłość Chrystusowa nie miała po-
czątku i również nie będzie miała końca.” 
 
John Owen (1616-1683) 
 



 

 

Wieczny Chrystus 
Wiara opiera się na niezmiennym Jezusie 
 
tych, którzy potrafią udowodnić, że-
nie potrzebują pomocy? 
 Jezus jest naszym Panem i 
Zbawicielem. To, co o nim wiemy 
najlepszego, to to, że kocha grzeszni-
ków. On zawsze kochał wyrzutków 
społeczeństwa -- i powinniśmy się z 
tego cieszyć, ponieważ my również 
byliśmy takimi wyrzutkami. Jesteśmy 
potomkami pierwszego człowieka, 
który zawiódł Boga i stał się Bogu 
nieposłuszny. Zostali wyrzuceni z 
ogrodu i Bóg postawił przy wejściu 
miecz ognisty, który uniemożliwił im 
powrót.  Największą zachętą 
w całej Biblii jest Boża miłość do 
zgubionego człowieka i gotowość 
Chrystusa, Wiecznego Syna, aby po-
kazać tę miłość w Bożym planie od-
kupienia. Miłość Jezusa obejmuje 
wszystkich i nie zna granic. Jeżeli my 
przestajemy kochać i troszczyć się, 
Jezus nadal troszczy się i kocha! 
 

 
 
 
 Przyznaję, że lubię dzieci. W 
moim zborze ludzie mówili, że jeżeli 
mnie nie mogą znaleźć, to prawdopo-
dobnie dlatego, że spotkałem jakiegoś 
chłopczyka albo dziewczynkę i czę-
stuję ich słodyczami. Ale nasz Pan 
Jezus kochał dzieci taką miłością, 
jakiej nikt z nas nie jest w stanie nig-
dy okazać, nawet w przybliżeniu. On 
kochał i oddał samego siebie dzie-
ciom. To była szczególna miłość do 
wszystkich, którzy przychodzili do 
niego w potrzebie. On jest taki sam 
dzisiaj. 
 Czy miewasz kiedyś chwile 
zniechęcenia? Mam na myśli napraw-
dę okresy wielkiej depresji? Czy mie-
wasz takie ludzkie chwile, kiedy trud-
no ci się modlić? Czy miałeś kiedyś 
taki tydzień, kiedy wszystko wygląda-
ło inaczej, niż poprzedniego tygodnia?  
 

 
Mnie się to czasem zdarza. W takich 
chwilach przypominamy sobie, że 
jesteśmy zmienni. Zmieniamy się w 
naszych ludzkich uczuciach. Musimy 
wtedy pamiętać, że nasz Pan się nigdy 
nie zmienia. Może się zmienić poziom 
naszej miłości wzajemnej, ale miłość 
Zbawiciela pozostaje taka sama, zaw-
sze stała.Ten rodzaj miłości jest na-
prawdę cnotą chrześcijańską, i Duch 
Święty pomoże nam pielęgnować ją i 
okazywać we wszystkich naszych 
kontaktach. 
 Naszą sprawą jest wierzyć 
Jego Słowu i być posłusznymi Jego 
prawdzie. Naszym zadaniem jest 
praktykowanie chrześcijańskich cnót 
w mocy Ducha Świętego, kiedy ocze-
kujemy na przyjście tego, który przyj-
dzie. 
 
A. W. Tozer  (1962) 
 

Wczoraj, dzisiaj i na wieki 
 

„Jezus Chrystus  wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hebrajczyków 13:8). 
Zachęta, którą apostoł kieruje do wierzących Żydów w 
poprzednim wierszu jest taka, aby pamiętali i naśladowali 
dobrych instrukcji i przykładów swoich wodzów. „Pamię-
tajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Bo-
że, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.” 
Przez określenie ‘naśladowanie wiary’ apostoł wskazuje 
im, żeby trzymali się nauki ewangelii, którą im zwiastowa-
li ich wodzowie i aby od niej nie odstępowali -- co czyniło 
wielu. Siłą jego argumentu jest „Jezus Chrystus wczoraj, 
dzisiaj i na wieki ten sam.” 
 Chrystus jest podstawą ich drogi życia. On jest 
podstawą ich nauczania i doktryny i On jest podstawą ich 
wysiłków w całej ich pracy. Ponieważ tak jest, to powinni 
naśladować przykładu swoich przywódców i trzymać się 
nauki, którą przyjęli, ponieważ „Jezus Chrystus jest tym 
samym wczoraj, dzisiaj i na wieki.” 
 Jeżeli nadal uznają się za chrześcijan, czy naśla-
dowców Jezusa Chrystusa, to powinni trzymać się Ewan-
gelii, którą przyjęli. Jezus Chrystus jest tym samym teraz, 
jakim był wtedy i dlatego chrześcijaństwo jest oczywiście 
takie same. Nie było to coś innego wtedy, kiedy się nawró-
cili, a co innego teraz. Jeżeli Chrystus i chrześcijań- 
 

stwo są niezmienne, to oni również muszą być niezmienni i 
niezachwiani w swojej wierze i nie dać się zwodzić w żad-
ną stronę różnym doktrynom i naukom (jak to wynika z 
następnego wiersza). 
 Kiedy jest powiedziane, że Chrystus jest taki sam 
wczoraj, dzisiaj i na wieki, to  wczoraj oznacza cały czas 
przeszły, dzisiaj czas teraźniejszy, a na wieki oznacza ca-
łą przyszłość, od czasu teraźniejszego do wieczności. Je-
zus Chrystus jest taki sam teraz, jaki był zawsze i jaki 
będzie zawsze. 
 
W swojej boskiej naturze 
 
Ponieważ Chrystus jest jedną z osób Trójcy, to mieszka w 
Nim boska natura i ma wszystkie atrybuty boskości. Jed-
nym z tych atrybutów jest niezmienność. 
 Chrystus w swojej ludzkiej naturze nie był abso-
lutnie niezmienny. Jednak, ponieważ był połączony się ze 
swoją boską naturą, to nie był podatny na wszystkie zmia-
ny, na jakie są podatne zwykłe ludzkie istoty; na przykład 
ego natura była niezniszczalna i trwała.Chrystus, jako-
człowiek miał początek w łonie dziewicy, potem wzrastał  



 

 

Wieczny Chrystus 
Wczoraj, dzisiaj i na wieki 
 
w mądrości i łasce (Łukasz 2:52) i przeżywał to wszyst-
ko,co przeżywają ludzie. Znosił głód, pragnienie, chłód, 
był torturowany w agonii na krzyżu i wreszcie poniósł 
śmierć. 
 Jednakże boska natura Chrystusa jest absolutnie 
niezmienna i nie jest podatna na najmniejsze odchylenia 
czy przemiany pod żadnym względem. Jest taka sama dzi-
siaj, jaka była przed stworzeniem świata. Była taka sama 
po przyjęciu przez Chrystusa ciała, jaka była przedtem. 
Kiedy urodził się w stajni i przechodził wiele zmian na 
ziemi, aż wreszcie wycierpiał straszną agonię w ogrodzie i 
mękę krzyża, to to wszystko nie spowodowało żadnej 
zmiany w jego boskiej naturze. Potem, kiedy Chrystus zo-
stał uwielbiony i zasiadł po prawicy Majestatu na wysoko-
ściach, nie zmieniło to jego boskiej natury. 
  
W swoim niebiańskim urzędzie 
 
Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i 
człowiekiem -- tak było i tak będzie zawsze. On jest 
wiecznym Zbawicielem. Było wiele „typów Chrystusa”, 
którzy wskazywali na Niego przez jakiś czas, a potem u-
mierali; na ich miejsce przychodzili inni, ale Chrystus trwa 
na wieki. 
 Byli prorocy, którzy byli wzbudzani i potem umie-
rali, a po nich przychodzili inni. Mojżesz nie mógł trwać 
wiecznie z powodu śmierci i przymierze, które on wpro-
wadził uległo przedawnieniu, aby dać miejsce innemu, któ-
re ustanowił Chrystus. Jan Chrzciciel był wielkim proro-
kiem. Był zwiastunem Chrystusa. Tak, jak jutrzenka -- 
zwiastun słońca -- on również świecił jasno przez jakiś 
czas, ale jego służba stopniowo ustawała i ustępowała 
miejsca służbie Chrystusa, tak, jak gwiazda poranna stop-
niowo ustępuje miejsca wschodzącemu słońcu. „On musi 
wzrastać, a mnie musi ubywać” (Jan 3:30). Ale służba 
Chrystusa nie kończy się nigdy. 
 Kapłani w dawnych czasach również mieli zmien-
ne i krótkotrwałe kapłaństwo. Aaron umarł i na jego miej-
sce wszedł jego syn Eleazar. „Tamtych kapłanów było 
więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzę-
dzie; ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponie-
waż trwa na wieki” (Hebrajczyków 7:23-24). To, co doty-
czy kapłaństwa Chrystusa, jest wieczne. Przybytek, w któ-
rym kapłani wykonywali służbę kapłańską był zbudowany 
przez człowieka i dlatego ten przybytek został zburzony. 
Chrystus jednak „służy w świątyni i prawdziwym przy-
bytku, który zbudował Pan, nie człowiek” (Hebr. 8:2);  
miejscem najświętszym, do którego wszedł, było niebo. 
Jest to świątynia, która nigdy nie będzie zniesiona ani zbu-
rzona. 
 Chrystus jest również wieczny w swojej roli, jako 
Król królów. Dawid i Salomon byli wielkimi królami -i 

byli symbolem panowania Chrystusa -- ale śmierć położy-
ła kres ich królestwu i wielkości. 

 
Było już wiele ziemskich królestw; niektóre z nich pano-
wały nad większą częścią świata, ale one upadły. Króle-
stwo Chrystusa jest wieczne; jego tron trwa na wieki wie-
ków (Hebr. 1:8). Chociaż wszystkie inne królestwa będą 
zniszczone, królestwo Chrystusa pozostanie na wieki (Da-
niel 7:13-14). 
 
Jako wieczna ofiara 
 
Chrystus jest całkowicie wystarczający dla wszystkich 
zadań, jakich się podjął. Jego moc i mądrość, jego miłość, 
wielkość i godność są wystarczające dla zbawienia grzesz-
ników i podtrzymania i wzmacniania wierzących. On jest 
w stanie zbawić na wieki, ponieważ żyje na wieki. Jego 
życie jest bez końca i niezmienne. Na zawsze został przy-
jęty przez Ojca, jako doskonała ofiara. Jest On ustawicz-
nie godny i piękny w Jego oczach. Ofiara, którą złożył 
Chrystus i sprawiedliwość, którą ustalił są wystarczające 
na wieki. Jego krew jest wystarczająca dla zmycia grzechu 
teraz tak samo, jak wtedy, kiedy jeszcze ciepła spływała z 
jego ran. 
 Jezus nadal prezentuje takie samo nastawienie 
miłości, jakie prezentował zawsze. Od wieczności jego 
radością była myśl o zbawieniu grzeszników i  nadal tak 
jest. Nigdy nie zmieniło się jego pragnienie dokonania 
zbawienia. Podczas jego życia tu na ziemi -- nawet pod-
czas agonii, jaką przeżywał w ogrodzie Getsemane -- jego 
radością było pośrednictwo dla grzeszników. Nawet pod-
czas cierpienia na krzyżu, zbawienie grzeszników było 
radością, wystawioną przed nim (Hebr. 12:2). 
 Do dnia dzisiejszego On się nie zmienił w swojej 
gotowości przyjmowania i przygarnięcia w ramiona 
wszystkich, którzy przychodzą do niego z wiarą. Jego mi-

               Chrystus jako centrum 
    
   „Kiedy mówimy o centrum naszej jedności, jako 
   kościele, to musimy widzieć, że Duch Święty 
   gromadzi nas wokół Osoby zmartwychwstłego 
   i uwielbionego Chrystusa i ta ważna prawda 
   nadaje charakter naszym związkom chrześcinań- 
   skim. Jeżeli przyjmujemy jakiś niższy poziom, to 
   tylko tworzymy sektę. Jeżeli zbieramy się wokół 
   jakiegoś obrzędu, czy jakiejś prawdy, bez wzglę- 
   du na to, jak są wazne, czy nie podlegające dyku- 
   sji, wtedy Chrystus jest czymś mniejszym, niż na 
   szym centrum. 
 
   C.H. Mackintosh  (1862) 



 

 

łość jest niezmienna. On kochał od wieczności (Jere- miasz31:3), i ta miłość będzie trwać wiecznie. 

Wieczny Chrystus 
Wczoraj, dzisiaj i na wieki 
 
W swoim niebiańskim celu 
 
Chrystus jest tym samym wczoraj, 
dzisiaj i na wieki w celu, do którego 
zmierza. Jego najwyższym celem jest 
Boża chwała -- a szczególnie w 
utrwaleniu Jego majestatu, sprawie-
dliwości i świętości i szacunku dla 
jego świętego prawa. 
 On również działa w tym kie-
runku, aby spełniły się wszystkie 
obietnice nowego przymierza. Zosta-
wił wielkie i drogie obietnice dla tych, 
którzy wierzą w niego i zawsze je 
spełnia. Niebo i ziemia przeminą, za-
nim zawiedzie jedna z jego obiet-
nic. Jest tak szczególnie dlatego, że 
nie zmieniło się jego nastawienie do 
jego obietnic i nazywa się „Jestem, 
który jestem” (2 Mojżeszowa 3:14; 
6:3). Chrystus objawił się dzieciom 
Izraela w niewoli Egipskiej tym 
imieniem, aby zachęcić lud i powie-
dzieć im, że spełni swoje obietnice 
dane Abrahamowi, Izaakowi i Jaku-
bowi. 
 Chrystus nadal wypełnia 
wszystkie zadania związane z osią-
gnięciem wiecznego celu. Zawsze 
przyjmuje tych, którzy wierzą w nie-
go i nigdy ich nie odrzuci. Jest nie-
zmienny w swoim wstawiennictwie za 
swój kościół i ludzi. „Żyje zawsze, 
aby się wstawiać za nimi” (Hebr. 
7:25). Jest również niezmienny w za-
chowywaniu tych, którzy są jego i 
zarządzaniu wszystkim ku ich dobru 
dotąd, aż dojdą do niebiańskiej chwa-
ły. Jest stały w troszczeniu się o nich 
pod każdym względem; również w 
przyszłym wieku. Przyjmie ich do 
swojej wiecznej radości. 
 
Budzenie uśpionych serc 
 
Prawda podana w tym tekście może 
być użyta do obudzenia tych, którzy 
uważają się za chrześcijan. Możesz 
być pewny, że Chrystus wypełni swój 
sąd zapowiedziany dla ludzi bezboż-
nych. Zapowiada szczególnie srogą 

karę dla grzeszników ewangelii. 
Chrystus oświadcza, że „każde drze-
wo, które nie wydaje dobrego owocu, 
będzie wycięte i wrzucone w ogień” 
(Mateusz 7:19). Wyjaśniając dzień 
sądu, Jezus mówi, że „Syn człowie-
czy pośle swoich aniołów i zbiorą z 
Królestwa jego wszystkie zgorszenia i 
tych, którzy popełniają nieprawość i 
wrzucą ich do pieca ognistego; tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów” 
(Mateusz 13:41-42). Chrystus sam 
oddzieli sprawiedliwych od bezboż-
nych tak, jak pasterz oddziela owce 
od kozłów, stawiając sprawiedliwych 
po prawicy, a bezbożnych po lewicy. 
Do sprawiedliwych powie: „Pójdźcie 

błogosławieni Ojca mojego, odzie-
dziczcie Królestwo...” Ale do bezboż-
nych powie: „Idźcie precz ode mnie 
przeklęci w ogień wieczny, zgotowa-
ny diabłu i jego aniołom” (Mat.25:31-
46). 
 Jeżeli chodzi o chrześcijan, 
którzy mówią: ‘Panie, Panie’, ale nie 
czynią woli Ojca w niebie, to Jezus 
ostrzega ich, że powie wyraźnie 
„Nigdy was nie znałem. Odstąpcie 
ode mnie wszyscy, którzy czynicie 
nieprawość!” (Mateusza 7:23). Do 
‘głupich panien’, które wzięły z sobą 
lampy, ale nie wzięły oleju z sobą 
mówi, że nie będą wpuszczone na 
wesele Baranka, a wejdą z Oblubień-
cem tylko ci, którzy czuwają i są 
przygotowani (Mateusz 25:1-13). 
 Jezus jasno powiedział, że 
jeśli ktoś przychodzi do niego, a nie 
nienawidzi ojca, matki, żony i dzieci, 
braci i sióstr -- nawet swojego życia, 
nie może być Jego uczniem” (Łukasz 
14:26). Do tych, którzy się wstydzą 
jego przed ludźmi mówi, że On się ich 
zaprze przed Ojcem niebiańskim 
(Mat. 10:32-33). 
 Jezus wypowiedział te ostrze-
żenia przeciwko bezbożnym, kiedy 

chodził po tej ziemi. Z tekstu w Liście 
do Hebrajczyków dowiadujemy się, 
że On jest i zawsze będzie taki sam, 
jaki był wtedy. On się nie zmienił i te 
są-dy, które wypowiedział, wypełni! 
Chrystus jest tak święty, jak zawsze i  
jego natura jest nadal przeciwna grze-
chowi tak, jak zawsze była.  
 Niech żaden człowiek bez 
Chrystusa nie oszukuje siebie samego 
myśląc, że może trwać w swojej bez-
bożności i uniknąć potępienia. Sądy 
Chrystusa są sądami tego, który jest 
taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki; 
to co powiedział swoimi ustami, jego 
ręka wykona. Kiedy Chrystus ukaże 
się w dzień sądu, a ty staniesz przed 

nim, to stwierdzisz, że w swoim są-
dzie jest dokładnie taki sam, jaki był 
w Biblii, kiedy ogłaszał te sądy 
 
Nagana dla letnich 
 
Dla tych, którzy przeżyli duchowe 

ożywienie, ale od tego czasu stali się 
leniwi i beztroscy. Ta prawda doty-
cząca wiecznego Chrystusa pokazuje 
wasz błąd. Postępujecie tak, jak gdy-
by Chrystus się zmienił -- jakby nie 
trzeba się go było już bać. Był czas, 
kiedy baliście się gniewu i niezadowo-
lenia Chrystusa. Szukaliście Go, mo-
dliliście się codziennie i robiliście 
wszystko, aby się dowiedzieć od in-
nych, co jest potrzebne, aby wzrastać 
w poznaniu Chrystusa. Dlaczego te-
raz was to tak mało obchodzi? Czy 
Chrystus się zmienił? Czy teraz jest 
mniej wartościowy? Czy już nie jest 
potrzebne poznawanie  go? Czy po-
trzebowaliście go wtedy, a teraz już 
możecie się obejść bez niego? 
 Byliście bardzo uczuleni na 
grzech w swoim życiu -- aby nie za-
winić względem Boga i Chrystusa. 
Unikaliście grzechu i uciekaliście od 
tego, co jest zabronione w jego świę-
tym Słowie. Uważaliście, aby nie za-
niedbać czytania Słowa i modlitwy, 
żeby bliżej poznawać Chrystusa. Te-
raz was to niewiele interesuje, albo 
wcale. Nie ma straży przed waszymi 
sercami ani ustami. Postępujecie tak, 
jakby Chrystus się zmienił -- jakby on 

 
   „Dzięki niezmienności twojego Zbawi-   
   ciela możesz być pewny, że jego cele 
   w stosunku do ciebie nie zawiodą 



 

 

już nie był wrogiem grzechu. Prawda jest taka, że on jest tysiące razy 
 

Wieczny Chrystus
Wczoraj, dzisiaj i na wieki 
 
większym wrogiem grzechu, niż wy to 
sobie potraficie wyobrazić. Wasze 
zrozumienie, kiedy szukaliście Chry-
stusa było bardzo ograniczone w po-
równaniu z realnością jego nienawiści 
do wszystkiego, co profanuje jego 
święte imię! 
 Chrystus jest niezmienny, ale 
ty nie. To ty złamałeś przymierze z 
nim. Ty poszedłeś za innymi bałwa-
nami i inną ewangelią. Chociaż Chry-
stus i jego prawda są zawsze takie 
same, to dzisiaj są tłumy ludzi, którzy 
są pędzeni we wszystkich kierunkach, 
poprzez każdy wiatr doktryny. Wielu 
innych zostało zepsutych poprzez złe 
przyzwyczajenia i praktyki. Każdy 
człowiek, który nie dotrzymuje przy-
mierza z Chrystusem, odwraca się od 
tego, który pozostaje taki sam wzglę-
dem ciebie od wieków. 
 Prawdziwie pobożni mają  

 
 
być również napomniani za odstęp-
stwo od Chrystusa. Jest wielu takich, 
którzy byli żywi i podekscytowani w 
swoim życiu z Chrystusem; teraz są 
znudzeni i obojętni. Ich serca sięga-
ływyżyn w szukaniu Boga; teraz uga-
niają się za rzeczami tego świata. 
Dlaczego macie być winni opuszcze-
nia swojego Odkupiciela, który się nie 
zmienił w swojej miłości do was. Jego 
wierność was nigdy nie zawiodła. 
Dlaczego jesteście mu niewierni? Jego 
miłość się nie zmniejsza i on tak samo 
się wami opiekuje i troszczy o was -- 
aby was zachować, zaopatrzyć was i 
ochraniać was od nieprzyjaciół. Nie 
pozwólcie, aby wasze pragnienie słu-
żenia Chrystusowi zawiodło na ostat-
nim odcinku drogi. 
 Kiedy się nawróciłeś, twoje 
serce było przepełnione miłością do 
Chrystusa. Ciągle rozmyślałeś o tym,  

 
 
 
co pochodzi od Chrystusa, a to roz-
myślanie o nim było dla ciebie czymś 
słodkim. Stale o nim rozmawiałeś i 
chętnie o nim słuchałeś. Dlaczego 
teraz jest inaczej? Czy Chrystus jest 
teraz mniej wspaniały, niż wtedy?  
Czy jest mniej godny twojej miłości? 
 
Zachęcające myśli 
 
Dla wszystkich, którzy są bez Chry-
stusa. lub którzy odwrócili się od nie-
go są tutaj słowa wielkiej zachęty, 
aby przyjść do niego. Chrystus zapra-
sza was obietnicami, że was przyjmie. 
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy 
jesteście spracowani i obciążeni, a ja 
wam dam ukojenie” (Mat. 11:28). 
„Jeśli ktoś pragnie, niech do mnie 
przyjdzie i pije” (Jan 7:37). Fakt, że 
Chrystus jest taki sam wczoraj, dzi-

 
Wieczne życie 

 
   „Jan wiedział, że Jezus jest Autorem wszelkiego życia naturalnego  -- że żaden człowiek nie oddycha, 
żadne dzike zwierzę nie ryczy, żaden ptak nie wznosi się na skrzydłach sam od siebie, ale że wszystkie 
otrzymują siłę do życia z ręki Immanuela. On widział, jak była przywracana do życia córka przełożonego sy-
nagogi i  jak Łazarz był wywołany z grobu. On wiedział, że Jezus jest autorem wszelkiego życia duszy. Sły-
szał, jak Jezus mówił: ‘Jak Ojciec wzbudza umarłych i ożywia, kogo chce, tak i Syn ożywia kogo chce”. 
‘Owce moje znają mój głos o ja daję im życie wieczne.’ Słyszał też, kiedy mówił: ‘Ja jestem drogą, prawdą i 
życiem.’ Ponad to wszystko odczuwał w swojej duszy, że Chrystus jest Życiem Wiecznym. 
 Tego ranka, kiedy był ze swoim ojcem Zebedeuszem w łodzi i naprawiali sieci, Jezus powiedział: 
„pójdź za mną!” i w tym momencie życie wstąpiło w jego duszę i stwierdził, że jest to niezawodne źródło 
życia. Chrystus stał się jego życiem, dlatego że poznał Go, jako Życie Wieczne. Nawet, kiedy widział, jak 
oddaje ducha; kiedy widział jego blade ciało bez życia, sztywne ręce i nogi, szkliste oczy i ciało zimne, jak ten 
grób w skale, w którym Go złożyli, Jan nadal wiedział, że to jest Życie Wieczne. 
 Umiłowani! czy wierzycie, że On jest życiem dla świata? Niektórzy z was odczuwają, że wasza dusza 
jest martwa -- bez życia w modlitwie -- bez życia w uwielbieniu. Ach, spójrzcie na tego, którego Jan wam 
przedstawia! Bez Niego wszystko jest martwe. Przynieś swoją martwą duszę do społeczności z Nim, a On ci 
da wieczne życie.” 
 
Robert Murray McCheyne (1839) 
 
 
     



 

 

siaj i na wieki zachęca was, aby uznać  

Wieczny Chrystus 
Wczoraj, dzisiaj i na wieki 
 
jego zaproszenie jako ciągle ważne. 
Te zaproszenia, które Chrystus podał, 
kiedy chodziłł po ziemi, są skierowa-
ne do ciebie w ten sam sposób. Chry-
stus się nie zmienił. On jest taki sam, 
jaki był zawsze. Kiedy słyszysz. lub 
czytasz o zaproszeniu ze strony Chry-
stusa, to możesz je przy jąć tak, jak 
gdyby w tej chwili wychodziły z 
jego ust. 
 Niezmienna natura Chry-
stusa pokazuje również, że Chry-
stus będzie taki sam w przyjmo-
waniu, jaki jest w zapraszaniu cie-
bie. Nie będzie dwulicowy -- po-
kazując przyjemne oblicze, kiedy 
cię zaprasza, ale z grymasem na 
twarzy do tych, którzy odpowia-
dają na jego zaproszenie. On jest 
zawsze taki sam. Jest łaskawy w 
swoim zaproszeniu; będzie łaska-
wy w przyjęciu ciebie -- jeżeli 
przybliżysz się do niego, przyjmu-
jąc jego zaproszenie. Chrystus nie 
tylko zaprasza, ale obiecuje, że 
jeżeli przyjmiesz jego zaproszenie, 
to ciebie nie odrzuci. „Tego, kto 
do mnie przyjdzie, nie odrzucę 
precz” (Jan 6:37). Ten, który jest 
taki sam wczoraj, dzisiaj i na wie-
ki, będzie taki sam w spełnieniu 
wszystkiego, co obiecał. 
 Jest tu również wielka za-
chęta dla tych wszystkich, którzy 
przeżywają doświadczenia i trud-
ności. 
 Dla tych, którzy walczą z 
pokusami szatana czytamy często, 
że Chrystus pokonał szatana i jego 
demony. Chrystus jest nadal taki 
sam. Dla tych, którzy są w du-
chowych ciemnościach z powodu 
własnej grzeszności jest zachęta. 
Jezus nadal może powiedzieć: 
„Odpuszczone są grzechy twoje” 
(Łukasz 5:20). On jest taki sam 
dzisiaj, jaki był wtedy. 

 
Niezmienny Zbawiciel 
 
 
Ta prawda jest wielką zachętą dla 
tych, którzy żyją bogobojnie. Po-
winniście wziąć pod uwagę to, że 
macie niezmiennego Zbawiciela, 
który nie zmienił się w swojej mi-
łości do was. On nadal będzie wy-
konywał swoje dobre dzieło w 
twoim sercu; będzie udoskonalał 
to, co jeszcze jest niedoskonałe. 
Zbawiciel obiecał ci wielkie i 
wspaniałe błogosławieństwa na 
tym świecie i to, „czego oko nie 
widziało, ani ucho nie słyszało, ani 
na rozum ludzki nie zstąpiło” w 
przyszłym świecie. Na podstawie 
jego wiecznej natury możesz być 
pewny, że spełni to, co obiecał. 
 Możesz pomyśleć o błogo-
sławionej ofierze Chrystusa za 
ciebie na tym strasznym krzyżu i 
możesz się radować, że jego mi-
łość jest nadal taka sama, jak wte-
dy. Możesz sobie przypomnieć z 
przeszłości głębokie objawienie 
Chrystusa i jego chwały, kiedy ob-
jawił swoją miłość głęboko w two-
im sercu. Możesz być pocieszony 
świadomością tego, że jego miłość 
teraz jest tak samo wielka, jak była 
w tych momentach chwalebnego 
odkrycia. 
 Możesz się również pocie-
szać tym, że masz w Chrystusie 
Jezusie niezmiennego przyjaciela. 
Stałość jest najbardziej pożądaną 
cechą w pewnym i niezawodnym 
przyjacielu. Możesz zobaczyć, jak 
wspaniała jest jego przyjaźń, kiedy 
widzisz, jak traktował swoich u-
czniów. Jezus traktował ich, jak  
łagodny ojciec, który troszczy się 
o swoje dzieci; w łagodny sposób 
ich pouczał, rozmawiał z nimi, 
współczuł im i często im pomagał.  

Był zawsze gotowy, aby przeba-
czać ich upadki.  
 
Możesz się więc radować, że ten, 
który jest taki sam wczoraj, dzisiaj 
i na wieki, będzie takim samym 
przyjacielem dla ciebie. 
 Na podstawie niezmienno-
ści twojego Zbawiciela możesz 
być pewny, że jego cele dla ciebie 
nie zawiodą. Chrystus jest wiecz-
nie taki sam; więc „ten, który roz-
począł w was dobre dzieło, do-
prowadzi go do końca” (Filipian 
1:6). Tak, jak on jest początkiem, 
tak będzie i dokończeniem twojej 
wiary (Hebr. 12:2). 
 Możesz być również pew-
ny jego ustawicznego wstawien-
nictwa za tobą. On nigdy nie prze-
stanie wstawiać się za tobą; dlate-
go możesz być pewny twojego 
niebiańskiego szczęścia. Radość 
nieba nie będzie ci nigdy odebrana, 
ponieważ Chrystus, w którym są 
wszystkie bogactwa nieba, nie 
zmienia się. On będzie taki sam na 
wieki, a więc taka również będzie 
twoja wieczna radość i szczęście. 
 Tak, jak Chrystus jest nie-
zmiennym Zbawicielem, tak samo 
jest twoim wiecznym dziedzic-
twem. Chociaż możesz utracić 
wszystkie ziemskie dobra, nie mo-
gą ci zabrać Chrystusa. On cię nie 
zawiedzie. Możesz stracić przyja-
ciół i majątek; przyjdzie czas, że 
będziesz się musiał rozstać z tym 
wszystkim. Ale masz dziedzictwo, 
niebiański skarb, wart dziesiątki 
tysięcy razy więcej, niż to wszyst-
ko. Ten skarb nigdy cię nie zawie-
dzie, ani nie będzie ci zabrany, po-
nieważ wszystkie wieczne bogac-
twa są w tym, który jest taki sam 
wczoraj, dzisiaj i na wieki! 
 
Jonathan Edwards (1738). 

 



 

 

Wieczny Chrystus 

Obecna wielkość Chrystusa 
 
„Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w 
modlitwach moich. Aby Bóg Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości  i 
objawienia ku poznaniu jego i oświecił oczy serca wa-
szego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której 
was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem 
świętych w dziedzictwie jego i jak nadzwyczajna jest 
wielkość mocy jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki 
działaniu przemożnej siły jego, jaką okazał w Chrystu-
sie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy 
swojej w niebie...” 
 Paweł modlił się o kościół tak: „Niech Bóg objawi 
wam nie tylko wielkość Chrystusa w czasach przeszłych, 
ale obecną jego wielkość”. 
 Kościół ma wielki szacunek dla Chrystusa, który 
chodził po ziemi, Jezusa z Galilei, Syna Marii, nauczyciela 
i cudotwórcy. Nigdy nam się nie przykrzy słuchanie i 
opowiadanie o wielkości Jezusa z Nazaretu -- jak wyganiał 
demony, przeciwstawiał się stanowczo wszelkim pokusom, 
otwierał oczy ślepych, otwierał uszy głuchych, sprawiał, 
że sparaliżowani skakali z rado-
ści, uzdrowił uschłą rękę, uzdra-
wiał z trądu, zamieniał wodę w 
wino, karmił tłumy ludzi kilkoma 
chlebami i rybkami i wzbudzał z martwych! 
 Ale w tym samym czasie nakładamy ograniczenia 
na tego wielkiego Zbawiciela, który czyni cuda! Opraco-
waliśmy teologię, która czyni go Panem sfery duchowej, 
ale nie naturalnej. Na przykład wierzymy, że On może 
przebaczyć nasze grzechy, uspokoić nasze nerwy, zdjąć z 
nas poczucie winy, dać nam pokój i radość, zaoferować 
nam życie wieczne -- to wszystko w świecie niewidzial-
nym. Ale niewielu z nas zna go, jako Boga sfery natural-
nej, Boga codziennych spraw; Boga naszych dzieci, naszej 
pracy, naszych wydatków, naszych domów i małżeństw. 
 Paweł mówi, że potrzeba nam objawienia tej mocy 
Chrystusa, którą ma od tego czasu, kiedy został wzbudzo-
ny z martwych. Nawet teraz Jezus siedzi po prawicy Boga 
i ma wszelką moc na niebie i na ziemi: „I wszystko poddał 
pod nogi jego” (Efezjan 1:22). 
 Kiedy modliłem się ostatnio, Duch Święty prze-
mówił do mojego serca w bardzo mocny sposób. Powie-
dział tak: „Jezus nigdy nie miał więcej mocy, niż ma te-
raz!” Rzeczywiście, Słowo Boże mówi: „On jest ponad 
wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i pa-
nowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienio-
ne, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym” (Efezjan 
1:21). Jeżeli naprawdę w to wierzymy,  oznacza to dla nas 
coś niesamowitego. 

Chrystus z Galilei nigdy nie zrezygnował z umar-
łych! 
 
Ten, kto zwycięży śmierć, ma wszelką moc. Nie było 
większego dowodu na moc Chrystusa na ziemi niż ci, któ-
rych wzbudził z martwych. „Albowiem jak Ojciec wzbu-
dza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których 
chce” (Jan 5:21). Jezus wyraźnie twierdził, że ma moc nad 
śmiercią. Nawet sam o sobie powiedział: „Jam jest zmar-
twychwstanie i żywot” (Jan 11:25). On to również udo-
wodnił! 
 Czy naprawdę wierzymy słowom Jezusa? On po-
wiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się 
godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos 
Syna Bożego i ci co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec 
ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot 
sam w sobie” (Jan 5:25-26). 
 Jezus nie mówi tu tylko o ostatecznym zmar-
twychwstaniu; opisuje również swoją obecną moc do 

wzbudzania wszystkich, którzy umarli -- 
Swoją obecną moc napełniania nas Swoim 
życiem. My wszyscy mamy taki ukryty 
cmentarz w swoim życiu -- jest to coś, lub 
ktoś, z kogo już dawno zrezygnowaliśmy. 

Pogrzebaliśmy to i napisaliśmy na jego kamieniu nagrob-
nym datę śmierci! 
 Nasza dobra znajoma opowiedziała nam o tym, 
jak była na uroczystości wręczania dyplomów u wszyst-
kich swoich dzieci. Oprócz wszystkich krewnych, którzy 
przyszli na tę uroczystość, miał tam też być jej były mąż 
(który ją zostawił wiele lat temu z powodu innej kobiety). 
Wskrzeszenie tego małżeństwa było niemożliwe, ponieważ 
inna kobieta była teraz jego żoną. Ale Bóg posłał naszą 
przyjaciółkę nad grób tego małżeństwa, aby modlić się o 
zbawienie jego i jego żony! Ta niewiasta nie zrezygnowała 
z osób martwych duchowo. 
 Inna droga siostra w Chrystusie ma męża, który 
zostawił ją wiele lat temu. Człowiek ten jest teraz zgubio-
ny w wielkich grzechach. Tam, gdzie kiedyś było dobre 
małżeństwo, teraz stoi nagrobek. Ona również musiała się 
nauczyć tego, że Jezus nigdy nie rezygnuje z umarłych. 
Nie chodzi o to, że ona chce, aby do niej wrócił (może już 
nigdy nie wrócić), ale chce, aby on został wzbudzony ze 
śmierci grzechu.  Ona nie rezygnuje z umarłego, ponieważ 
my służymy Bogu, który ma obecnie moc wzbudzania z 
martwych! 
 Napisał do mnie pewien pastor i opowiedział mi  
smutną historię: przyjął do domu człowieka, który został 
zwolniony z więzienia i nie miał gdziie mieszkać -- który 
wyglądał na całkiem złamanego i żałującego swojego po 

 

 
  „Jezus nigdy nie miał więcej 
    mocy, niż ma teraz!” 



 

 

Wieczny Chrystus 

 
stępowania. Po kilku miesiącach pastor ten wszedł które-
goś dnia niespodziewanie do domu i zastał swoją żonę i 
tego byłego więźnia, którzy plugawili jego małżeńskie ło-
że. Pastor z żoną mieli już dwoje dzieci, a teraz ta kobieta 
jest w ciąży z tym przestępcą, który po tym wydarzeniu 
uciekł z ich domu. 
 Jaki ból znosi ten pastor! Martwi się o AIDS. 
Trudno mu jest teraz utrzymać dwójkę dzieci, a jeżeli po-
zwoli żonie pozostać, to nie wie czy to wytrzyma. Napisał 
tak: „Jest to ślepa ulica w każdą stronę. Wydaje się to ab-
solutnie beznadziejne i bez wyjścia.” 
 Znam ojca, który boleje z powodu swojej 16 let-
niej córki, która kiedyś była tak niewinna i kochająca. Te-
raz jest uzależniona od narkotyków i błąka się po ulicach, 
sprzedając swoje ciało. Jest wyniszczona i ma moralność 
dzikiego kota. Ojciec ją bardzo kocha, ale teraz to dziecko 
jest na pół martwe -- naprawdę bardziej martwe, niż żywe! 
 Ojciec płacze nad jej fotografią ze szkoły średniej 
i przypomina sobie długie spacery i rozmowy, które oboj-
gu sprawiały tak wiele radości. Niestety, on stracił wszel-
ką nadzieję. Teraz tylko czeka na straszny telefon o późnej 
godzinie nocnej, wzywający go, żeby przyjechał do kostni-
cy i zidentyfikował ciało swojej młodej córki. 
 
 
 
 

 Wszystkie ofiary wściekłości szatana mają uspra-
wiedliwione powody, aby zrezygnować ze swoich najbliż-
szych i uznać ich za martwych. Ale Jezus nigdy nie rezy-
gnuje z umarłych! On wyprowadza życie ze śmierci. Po-
trzebujemy tylko usłyszeć Jego Słowo, Jego tchnienie -- a 
to, co wydaje się być martwe  i beznadziejne, powraca do 
życia. 
 Inny zasmucony ojciec o imieniu Jair, przyszedł 
do Jezusa, aby prosić o uzdrowienie swojej umierającej 
córki: „I przyszedł jeden z przełożonych Synagogi, imie-
niem Jair, a ujrzawszy Go, przypadł mu do nóg i błagał 
Go usilnie, mówiąc: Córeczka moja kona, przyjdź, włóż na 
nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim; i 
szedł za nim wielki tłum i napierali na niego” (Marek 
5:22-24). 
 Ten człowiek, Jair reprezentuje większość chrze-
ścijaństwa. Tak jak Jair, wiemy, że Jezus jest naszą jedyną 
nadzieją i w chwilach kryzysu biegniemy do Niego, upa-
damy u jego stóp i prosimy o jego łaskę i pomoc. 
 Jair miał dosyć dużo wiary. Prosił Jezusa, aby 
„przyszedł, położył na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i 
żyła” (wiersz 23). Było to potwierdzenie prawdziwej wia-
ry: „Panie, ona potrzebuje tylko Ciebie. Ty masz wszelką 
moc! Ty możesz ją zachować od śmierci!” 
 W odpowiedzi na wiarę tego człowieka „Jezus 
poszedł z nim” (wiersz 24). Złamane serce Jaira musiało 
się napełnić wielką nadzieją. Ale może go uderzyła strasz-
na myśl: „A co będzie, jeżeli się spóźnimy? To wspaniałe, 
mieć Jezusa koło siebie, ale potrzebujemy czasu! Potrze-
bujemy Jezusa i czasu! 
 Gdyby Jair wiedział kim Jezus jest naprawdę 
„zmartwychwstaniem i życiem”, to mógłby odpoczywać w 
duchu i powiedzieć swojemu zatrwożonemu sercu  - „Je-
zus przewyższa czas! Nie potrzebuję więcej czasu -- po-
trzebuję tylko Jego!” 
  
Wiara tylko do punktu śmierci, to nie wystarczy! 
 
Jezus pozwolił, aby czas upłynął, bo chciał, aby jego na-
śladowcy mieli wiarę w jego moc do wzbudzania z mar-
twych -- wiarę, która wychodzi poza beznadziejność, na-
wet poza śmierć! Ci nominalni wierzący, którzy stali koło 
łóżka tej dziewczynki, mieli taką ograniczoną wiarę: Jeżeli 
tylko jeszcze żyje, to jest trochę nadziei i Jezus jest pożą-
dany i potrzebny. 
 Najprawdopodobniej ci ludzie mówili sobie tak: 
„Tak, Jezu, wierzymy, że jesteś wielkim lekarzem i u-
zdrowicielem. Dla ciebie nie ma nic niemożliwego. Wie-
my, że masz wszelką moc. Ale prosimy, pośpiesz się -- bo 
ona może umrzeć w każdej chwili! Wtedy już nie będzie-
my ciebie potrzebowali!” 
 Jaka to jest wiara? Jest to wiara tylko do punktu 
śmierci. Wierzy tylko do grobu. Kiedy okoliczności wska-
zują, że wszystko stracone, ta wiara umiera. 

 
Najwyższy kapłan na wieki 

 
   „Do Niego należy kapłaństwo, które ma moc niekoń-
czącego się życia. Jest o Nim świadectwo, że teraz żyje. 
‘Oto żyję na wieki wieków’. Jaki kontrast w porównaniu 
ze wszystkimi ludzkimi kapłanami, na których grobach 
może być zawsze wypisane: ‘Nie mógł kontynuować z 
powodu śmierci.’ Jeden po drugim starzeli się i umierali -
- ich oczy często zasłonięte łzami zostało zamknięte; ser-
ce przestało bić; ręce często podnoszone w górę zostały 
skrzyżowane łagodnie na piersi, jakby prosiły o przeba-
czenie. Ale On żyje na wieki. 
 Z Jego osobistego życia są dwa błogosławione 
rezultaty.  Z jednej strony ma nieprzechodnie kapłaństwo, 
a z drugiej jest w stanie zbawić całkowicie wszystkich, 
którzy przyjdą do Ojca przez Niego. Nie ma granic dla 
Jego zbawienia, ani barier, których On nie może pokonać 
-- kompletny w czasie i charakterze. W rozpaczy możesz 
być na jednym z końców świata, ale możesz zostać pod-
niesiony do najwyższego stopnia chwały -- całkowicie, z 
grzechów myslą, jak również słowem lub czynem -- On 
oczyszcza myśli i zdania serdeczne.” 
 
F.B.Meyer (1893). 



 

 

Wieczny Chrystus 
Obecna wielkość Chrystusa 
 
 Okazało się, że ta dziew-
czynka umarła. Widzę ludzi, którzy 
sprawdzają jej puls i ogłaszają, że nie 
żyje. Ta mała wiara, którą mieli, teraz 
ich opuściła. Pierwszym punktem 
przygotowania do pogrzebu było po-
wiadomienie Uzdrowiciela, że już 
nie jest potrzebny. Wysłali więc 
posłańca z takim poselstwem: 
„Córka twoja umarła, czemu jesz-
cze trudzisz nauczyciela?” (Marek 
5:35). 
 Te słowa brzmiały tak osta-
tecznie: „Twoja córka umarła!” Czy 
takie słowa rozbrzmiewają w twoich 
uszach: „Twoje małżeństwo umarło -- 
nie trudź Jezusa!” „Twoja służba u-
marła -- nie trudź Pana!”  „Twoje 
dziecko jest martwe w grzechu -- nie 
trudź Chrystusa!”  „Twoja relacja z 
ukochaną osobą umarła!” 
 Te przeraźliwe słowa dla Je-
zusa nie znaczyły absolutnie nic. Je-
zus nigdy nie rezygnuje z umarłych!  
On jest zmartwychwstałym życiem. 
W języku greckim najlepsze tłuma-
czenie wiersza 36 brzmi tak  „Jezus, 
jakby nie słysząc tego, co było po-
wiedziane, rzekł do przełożonego sy-
nagogi: Nie bój się, tylko wierz.” 
 Posłuchajcie zwątpienia w 
tych słowach: Czemu jeszcze trudzisz 
Nauczyciela?” Inaczej mówiąc: „Po 
co się jeszcze upierać, skoro wszystko 
skończone? Sprawa jest już skończo-
na. Pozostawcie ją w spokoju.” Ale 
żadna sprawa, żadna osoba nie jest 
skończona u Jezusa! 
 Gdyby Jair usłuchał tych 
wątpliwości, to powiedziałby do Je-
zusa mniej więcej tak: Dzięki ci Pa-
nie. Wiem, że dobrze chciałeś. Może 
wszystko by się dobrze skończyło, 
gdyby nie ta niewiasta z krwotokiem, 
która dotknęła skraju Twojej szaty i 
wszystko opóźniła. Ja naprawdę mia-
łem wiarę; wiedziałem w swoim ser-
cu, że gdybyś dotarł do mojego domu, 
kiedy jeszcze oddychała, to by nie 
umarła.” 
 Tak powiedziała do Jezusa 
Maria, kiedy umarł Łazarz, „Panie, 
gdybyś tu był, nie umarłby brat mój.” 
(Jan 11:32). 

 
 
 Zobaczmy jaką wiarę mieli 
sąsiedzi i przyjaciele Łazarza -- wia-
rę, która sięgała tylko do punktu 
śmierci: „Niektórzy z nich mówili, ‘ 
czy ten który otwierał oczy ślepych, 
nie mógł sprawić, żeby ten nie 

umarł?” (Jana 11:37). Ani Maria, ani 
Marta, ani żadna osoba przy tym 
grobie nie miała wiary w Chrystusa, 
jako Zmartwychwstanie. Dla nich 
Jezus był potężny i bardzo potrzebny 
-- ale tylko do punktu śmierci. 
  
„Wyśmiewali się i szydzili z Nie-
go” 
 
Jak okropna scena rozgrywała się w 
domu Jaira. Jestem głęboko zgorszo-
ny, kiedy czytam o tym, co się stało, 
kiedy przyszedł tam Jezus. Był tam 
całkowity chaos, zwątpienie, strach i 
płacz. Wszyscy zachowywali się tak, 
jakby Jezus był tylko jednym z gości 
pogrzebowych, który przyszedł, aby 
złożyć ostatnie kondolencje. Prawie 
słyszę, jak mówią: „no, przynajmniej 
jest uczciwy, że przyszedł na po-
grzeb. Lepiej późno, niż wcale!” 
 Marek 5:38-40 mówi: „I 
przyszli do domu przełożonego syna-
gogi, gdzie ujrzał zamieszanie i pła-
czących i wielce zawodzących. A 
wszedłszy rzekł im: Czemu czynicie 
zgiełk i płaczecie. Dziecię nie umarło, 
ale śpi. I wyśmiali Go.” 
 Umiłowani, pozwólcie, że 
powiem wam dlaczego w waszym 
życiu jest tyle zamieszania, tyle smut-
ku i płaczu; dlatego, że nie wierzycie, 
iż Jezus może przywrócić do życia to, 
co umarło. Nie wierzycie, że Jezus 
wie, co robi. Nie wierzycie, że Jezus 
ma plan, który daje życie. Myślicie, 
że On się spóźnił i że sprawy posunę-
ły się już za daleko. Nie możecie u-
wierzyć, że Jezus nadal działa -- tam, 
gdzie ty już zrezygnowałeś.Z punktu, 
w którym stoję, patrzę na tych wąt-
piących ludzi i  

chciałbym krzyczeć do nich: „Z czego 
się śmiejecie? Dlaczego zrezygnowa-
liście? Trzymajcie się! Zaufajcie Mu! 
On ją może wzbudzić z martwych! 
On ją chce wzbudzić z martwych! To 
był jego plan cały czas.” Zadaję sobie 
pytanie -- czy to jest ten modlący się 
tłum, który oczekiwał na przyjście 

Jezusa i mówił „On jest odpowie-
dzią”? Teraz naśmiewają się z 
Niego i ignorują Go. Dla nich jest 
on tylko jednym z ludzi. 
 Ale my jesteśmy tak samo 

winni, jak ci naśmiewcy. My również 
wołamy do Boga w naszych kłopo-
tach i żądamy odpowiedzi, zanim bę-
dzie za późno. A kiedy odpowiedź nie 
przychodzi, zamieniamy się w żałob-
ników. Drżymy przed mocą diabła, 
jak gdyby demony zwyciężyły -- jak 
gdyby Jezus został pokonany, a de-
mony odniosły zwycięstwo! 
 Czasami złe przechodzi w 
gorsze i wreszcie mówimy: „Już ko-
niec! Już za późno. Wszystko skoń-
czone. Z jakiegoś powodu Pan po-
zwolił, aby zaistniała taka sytuacja. 
On już w tej sytuacji nic nie poradzi.” 
 Nie wystarczy miłować, słu-
żyć i oddawać Mu cześć tylko do 
punktu beznadziejności. A co z za-
ufaniem Mu teraz, kiedy wszystko 
wygląda na to, że już nigdy nie dosta-
niesz pracy? Albo kiedy wszystko 
burzy się ze wszystkich stron -- kiedy 
po ludzku wydaje się niemożliwe, aby 
można to przeżyć? 
 A gdyby tak Jezus wszedł 
do twojej obecnej sytuacji? Co by 
tam znalazł? Jak byś na Niego zarea-
gował? Czy nadal byś się smucił? 
Czy twoje serce nadal by się burzyło? 
Czy powiedziałbyś do Niego,  „Panie, 
to wygląda beznadziejnie. Już miałem 
zrezygnować -- ale Ty jesteś tym sa-
mym dzisiaj, jaki byłeś w domu Jaira. 
Ty możesz uzdrowić ten problem. Ty 
możesz wyprowadzić życie ze śmier-
ci.” 
 Kiedy Jezus wreszcie uczyni 
ten cud, to czy będziesz wtedy na ze-
wnątrz z szydercami -- czy wewnątrz 
z jego wiernymi przyjacielami? 

 
„Nasza wiara musi sięgać 

poza punkt śmierci.” 



 

 

Wieczny Chrystus 
Obecna wielkość Chrystusa 
 
 „Ale On (Jezus) usunąwszy wszystkich wziął 
z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z Nim 
byli i wszedł tam, gdzie leżało dziecię” (Marek 5:40). 
Oni byli z nim, aby widzieć Go w działaniu. Tam wła-
śnie ja chcę być; wewnątrz -- po stronie wiary! 
 
Jezus nigdy nie był bardziej chętny, aby okazy-
wać Swoją moc, niż teraz! 
 
Jezus nigdy nie miał więcej mocy, niż ma teraz. Na-
sza wiara musi wyjść poza punkt śmierci. Musi spoj-
rzeć w twarz wszystkiemu, co jest martwe i ogłosić: 
„Jezus nigdy nie rezygnuje z umarłych!” My nie po-
winniśmy nigdy rezygnować z niczego, ani nikogo, 
bez względu na to, jak beznadziejnie wygląda dana 
sytuacja. 
 Zwróćcie uwagę, że w przypadku Jaira Jezus 
nie  był zainteresowany pokazywaniem swojej mocy 
dla niewierzących. Powiedział im nawet w tym poko-
ju, „Aby się o tym nikt nie dowiedział. (werset 43). 
Innymi słowy: „Nie mówcie im, co widzieliście -- ten 
cud jest dla nas, którzy jesteśmy w tym pokoju.” 
 Ci, którzy trzymają się niewzruszenie wiary, 
będą oglądać chwalebną manifestację mocy zmar-
twychwstania Chrystusa. Tylko ty i Pan będziecie 
znali to intymne działanie. On cię zadziwi; On cię 
rozraduje. On ci pokaże Swoją chwałę! 
 Obecna wielkość Chrystusa może być podsu-
mowana jednym potężnym wersetem: „W Nim było  
życie” (Jana 1:4). On był -- i jest teraz -- siłą życia. 
On posiadał życie. Jezus był 
ustawicznie odnawiany, 
kiedy czerpał z ukrytego 
źródła, które nigdy nie wy-
sycha. Nigdy Go nie mę-
czyły tłumy, które na Niego 
napierały. Nigdy nie był niecierpliwy. 
 Kiedy polecił uczniom, aby odeszli na miejsce 
ustronne, żeby odpocząć, to oni odjechali na drugą 
stronę jeziora. Ale tłumy już tam czekały. Jezus ani 
razu nie powiedział: „No nie!. Znowu ten tłum z pro-
blemami, z tymi głupimi skargami i pytaniami. Czy to 
się nigdy nie skończy?” Zamiast tego czytamy, że 
kiedy zobaczył tłum, został ogarnięty współczuciem. 
Został posilony przez Ducha i zaczął pracować. Jego 
dni były pełne znoju, noce spędzał na modlitwie -- i 
miał czas dla małych dzieci! 
 

 
 W chwili zmęczenia zatrzymał się przy 
studni, aby odpocząć, ale tam zgubiona niewiasta 
potrzebowała pomocy. I znowu został  posilony. 
Kiedy uczniowie wrócili, znaleźli Mistrza odprężone-
go i odświeżonego! „Powiedział im: mamci ja po-
karm, o którym wy nie wiecie” (Jana 4:32). To jest ta 
tajemna energia zmartwychwstałego życia! 
 Ja często czuję się tak, jak wyczerpany aku-
mulator samochodowy; jeżeli mam zbyt długo włą-
czone światła, to na następny dzień słychać tylko ten 
zgrzyt: Urr...urr!. Taki zamierający odgłos martwej 
maszyny. 
 Wiem, że coś jest nie w porządku z dzisiej-
szymi wierzącymi, ponieważ mamy obietnicę tego 
samego życia w mocy Jezusa Chrystusa. „A jeśli 
Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych miesz-
ka w was, tedy ten, który Jezusa Chrystusa wzbudził 
z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez 
Ducha swego, który mieszka w was” (Rzymian 
8:11). 
 Jak wyraźnie Słowo Boże mówi, że Duch 
Święty mieszka w nas, aby nam dawać ustawicznie 
życie. Bóg udostępnił swoją energię, aby zamieszkała 
w naszych śmiertelnych ciałach i dawał nam fizyczną 
siłę.  „I was, którzy umarliście w grzechach i w nie-
obrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił” 
(Kolosan 2:13). 
 Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla 
wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, któ-
rzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystu-
sem” (Efezjan 2:4-5).  „Duch ożywia” (Jana 6:36). 

Ostatni Adam stał się Du-
chem ożywiającym” (1 
Kor. 15:45). 
 Czy jesteś pełny 
Ducha Świętego? W ta-
kim razie uchwyć się tego 

nowego życia i energii „aby twoja młodość odnawiała 
się, jak u orła” (Psalm 103:5). Tytus również mówi o 
tym „odnowieniu Ducha Świętego” (Tytusa 3:5). 
 Dzięki Bogu za obecną wielkość naszego 
Pana Jezusa Chrystusa! Przyjmij to wiarą -- i 
chodź w zmartwychwstałym życiu i mocy! 
Dawid Wilkerson (1989) 
 
 
 
 

 
„Ci, którzy mają niezachwianą wiarę, 

zobaczą chwalebną manifestację 
mocy zmartwychwstania Chrystusa.” 



 

 

Wieczny Chrystus 

 
Chrystus jest wszystkim 

 
 „Nadchodzi czas, kiedy grzech będzie wyrzu-
cony ze świata. Bezbożność nie będzie zawsze kwitła 
--Szatan nie będzie zawsze panował, -- Stworzenie 
nie będzie zawsze wzdychać pod ciężarem. Nastanie 
czas odnowienia wszystkiego. Będzie nowe niebo i 
nowa ziemia, w których mieszka sprawiedliwość, a 
ziemia będzie pełna poznania Pana, tak, jak wody 
wypełniają morze (Rzymian 8:22; Dz. Ap. 3:21; 2 
Piotra 3:13; Izajasz 11:9). 
 A gdzie wtedy będzie Chrystus? A co będzie 
robił_? 
 Chrystus będzie Królem. Powróci na ziemię i 
wszystko odnowi. Zstąpi na obłokach nieba z mocą i 
wielką chwałą i wszystkie królestwa świata staną się 
jego królestwem. Poganie będą mu dani, jako dzie-
dzictwo, a najdalsze krańce ziemi jako posiadłość. 
Przed nim ugnie się wszelkie kolano, a każdy język 
wyzna, że On jest Panem. Jego panowanie będzie pa-
nowaniem wiecznym, które nie przeminie, a jego 
Królestwo nie będzie zniszczone (Mateusz 24:30; 
Objawienie 11:15; Psalm 2:8; Filipian 2:10-11; Daniel 
7:14). 
 Nadchodzi dzień, w którym będą osądzeni 
wszyscy ludzie. Morze wyda umarłych, którzy się w 
nim znaleźli, a śmierć i piekło wydają swoich umar-
łych. Wszyscy, którzy śpią w grobach, obudzą się i 
powstaną, aby byli sądzeni według ich uczynków 
(Objawienie 20:13; Daniel 12:2). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A gdzie będzie wtedy Chrystus? 
 Chrystus będzie Sędzią. ‘Ojciec oddał wszelki 
sąd Synowi’ -- Kiedy przyjdzie Syn człowieczy w 
swojej chwale, zasiądzie na tronie swojej chwały i 
będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i od-
dzieli ich tak, jak pasterz oddziela owce od kozłów’ -
-’Musimy wszyscy stanąć przed sądową stolicą Chry-
stusa, aby każdy odebrał zapłatę za swoje uczynki 
dokonane w ciele, dobre czy złe’ (Jan 5:22; Mateusz 
25:32; 2 Kor. 5:10). 
 Jeżeli któryś czytelnik tej publikacji myśli 
niewiele o Chrystusie, to niech się dowie dzisiaj, że 
jest bardzo niepodobny do Boga! Myślisz inaczej niż 
Bóg. Myślisz, że wystarczy, aby oddać Chrystusowi 
troszkę czci --troszkę szacunku --troszkę uwagi. Ale 
we wszystkich wiecznych radach Boga Ojca, w stwo-
rzeniu, odkupieniu, odnowieniu i sądzie -- w tych 
wszystkich Chrystus jest „wszystkim.” 
 Na pewno uczynimy dobrze, jeżeli weźmiemy 
to pod uwagę. Na pewno nie zostało to napisane na  
daremno: „Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go 
posłał” (Jana 5:23). 
 
J.C. Ryle (1883). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA: 
 Aby umożliwić lepsze zrozumienie sytuacji w jakiej przemawiali ci mężowie Boży, staraliśmy się okre-
ślić datę pierwotnej publikacji. Gdzie nie było to możliwe, podaliśmy lata, w których żył dany autor. 



 

 

 
 

 

AUTORZY ARTYKUŁÓW: 
 
 
„Niezmienny Chrystus”    Bruce Garrison, Searchlight. 
 
„Wiara opiera się na niezmiennym  A.W. Tozer, wyjątek z JESUS AUTHOR OF Jezusie”                 
        OUR FAITH. Copyright 1988. Użyte za   
       zgodą Christian Publications, Camp Hil, PA,  
       USA. 
        
„Wczoraj, dzisiaj i na wieki”.   Jonathan Edwards, wyjątek z THE WORKS  
       OF JONATHAN EDWARDS, Tom 2, użyte za  
       zgodą Banner of Truth, Edinburgh, Sco  
       tland. Zmodernizowane i opracowane przez  
       Searchlight . 
 
„Obecna wielkość Chrystusa”   David Wilkerson. Użyte za zgodą    
       World Challenge, Lindale, TX, USA. 
 
 
Tłumaczył: Paweł Cieślar 
 
 
 
 

Chociaż Searchlight wierzy, że wszystkie artykuły w tym numerze w jasny sposób głoszą prawdziwe poselstwo 
 Chrystusa, to niekoniecznie zgadzamy się ze wszystkimi poglądami doktrynalnymi różnych wydawców. 

 
 
 
 
 
 
                                         „Świato Życia” jest publikacją Searchlight. 
                         Dodatkowe kopie tego czasopisma można zamówić pod adresem: 
 
 
 
     Paweł Cieślar 
     ul. Limanowskiego 5 
     56-400 Oleśnica 
 
     tel. (071) 14-45-54 


