
Wielki jest Pan
Tom 4, Nr. 5

Wizja Chrystusa
Pod koniec pierwszego wieku po Chrystusie aposto  Jan zwróci  uwag  na
niektóre problemy, które wkrad y si  do kilku zborów. Pisa  do zborów, które
„porzuci y pierwsz  mi " (Obj. 2:4), które mia y „reputacj , e yj , ale
by y martwe" (Obj. 3:1). Pan go prowadzi , aby napomnia  zbór, który my la ,
e s  bogaci i niczego nie potrzebuj , a w rzeczywisto ci byli „n dzni, godni

po owania, lepi i nadzy" (Obj. 3:17). Pod wieloma wzgl dami sytuacja w
czasach Jana by a bardzo podobna do naszych czasów.

Oprócz pisania listów koryguj cych do tych specyficznych sytuacji Jan
równie  napisa  ewangeli . Ja uwa am, e kiedy Jan by  prowadzony przez
Ducha, który przypomina  mu wydarzenia z czasów, kiedy Jezus chodzi  po
ziemi, to równie  mia  na uwadze fakt, e ogie  Ducha wi tego zaczyna
przygasa . Do ko cio a Chrystusowego zaczyna y si  wkrada  ludzkie
pomys y i plany i wierz , e Jan przez Ducha wi tego odczuwa , i  jest to
konieczne, aby kierowa  wzrok wierz cych wsz dzie na nowo na Pana Chwa y
~ S owo które sta o si  cia em.

Ewangelia Jana ci gle na nowo przedstawia najwy sz  warto  Chrystusa
poprzez pokazywanie sytuacji, w których ludzie podchodzili do Chrystusa z
ludzkiego punktu widzenia, a umyka o ich uwadze to, e spotkali ycie
Wieczne, które przysz o z góry.

Religia w asnej sprawiedliwo ci

Nikodem przyszed  do Chrystusa jako cz onek rz dz cej rady ydowskiej.
Powiedzia : „Mistrzu, wiemy, e jeste  nauczycielem, który przyszed  od Boga,
gdy  nikt nie móg by czyni  takich cudów, gdyby Bóg z nim nie by " (Jan 3:2).
Nikodem uzna  dobro w Jezusie, ale opiera  swoj  ocen  na zewn trznych
znakach i cudach.

Jestem  pewien,  e  Nikodem  spodziewa  si ,  e  Chrystusowi  b dzie  si
podoba  taki komplement dotycz cy duchowego stanu Jezusa. By  on przecie
cz onkiem Sanhedrynu i jego opinia mia a wielkie znaczenie. Jako przedniejszy
Faryzeusz, Nikodem pozna drugiego dobrego religijnego cz owieka, kiedy go
tylko zobaczy  i  na pewno Jezus b dzie mia  satysfakcj ,  e zdoby  jego

W numerze :

Strona 1: Wizja Chrystusa
Wezwanie, aby odrzuci  nasz ziemski
pogl d na Chrystusa, eby otrzyma
wizj  Jego. jako wiecznego Pana
chwa y.

Strona 3: Wielko  Syna

Ogl danie Chrystusa w ca ej jego
wspania ci u wiadamia nam, e
tylko On jest centraln  postaci
chrze cija stwa.

Strona 6: Chrystus w odzi

Wiara musi si  opiera  o bosk
wielko  Pana, który by  nie tylko
cz owiekiem, który chodzi  po tej
ziemi, ale równie  Bogiem, który
wszystkim kieruje.

Strona 9:   Zwyci aj cy
Chrystus

Spojrzenie na zwyci skiego i
uwielbianego Baranka Bo ego w jego
roli, jako wype nienie wszystkich
Bo ych celów.

„S owo Twoje jest pochodnia nogom moim i wiat ci cie kom moim. " — Psalm 119:105
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aprobat .
Jednak Jezus nie traci  czasu na i

wiadomi  Nikodemowi, e najwa niejsz
rzecz  nie jest opinia Nikodema o Jezusie,
ale Bo a opinia o Nikodemie! Chrystus
oznajmi : „Powiadam ci, e je li si
cz owiek nie narodzi na nowo (albo z
góry), nie mo e widzie  Królestwa
Bo ego" (3:3). W wierszu 5 Jezus
powiedzia , e jest niemo liwe, aby wej
do Królestwa Bo ego bez tego duchowego
odrodzenia.

Nikodem by  tym zaszokowany, ale
Jezus powiedzia  mu, e je eli nie potrafi
zrozumie  prostych ziemskich rzeczy, to
jak mo e poj  rzeczy niebia skie (3:12).
Dalej Chrystus powiedzia  Nikodemowi,
e ycie, którego potrzebuje jest tylko w

Chrystusie - Baranku Bo ym, zabitym, aby
da ycie wiatu.

Szukaj cy grzesznik

W rozdziale 4 Jezus spotyka Samarytank ,
która czerpie wod  ze studni. Podczas
rozmowy z  ni  o  tym,  dlaczego On ~  yd
— w ogóle rozmawia z ni  — niewiast
Samaryta sk , Jezus odwraca jej uwag  od
doczesnych spraw codziennego ycia i
podnosi j  do wiecznej perspektywy.

„Ka dy, kto pije t  wod , b dzie
znowu pragn , ale kto si  napije tej wody,
któr  Ja mu dam, nie b dzie pragn  na
wieki, lecz woda, któr  Ja mu dam, stanie
si  w nim ród em wody wytryskuj cej ku
ywotowi wiecznemu" (4:13-14).

Kiedy ona sobie u wiadamia, e ten
czyzna, który siedzi ko o niej nie jest

zwyk ym podró nym, próbuje uzyska
zrozumienie niektórych rzeczy religijnych.
Ale jest ograniczona przez swoje w asne
pomys y, które ograniczaj  si  do
fizycznych miejsc oddawania Bogu czci.

I znowu Jezus kieruje jej wizj  na
nowy poziom: „Nadchodzi godzina i teraz
ju  jest, kiedy prawdziwi czciciele b
oddawali Ojcu cze  w duchu i w
prawdzie;    bo  i  Ojciec  takich  szuka,

którzy by Mu tak cze  oddawali. Bóg jest
duchem, a ci, którzy Mu cze  oddaj ,
winni  mu  j  oddawa  w  duchu  i  w
prawdzie" (4:23-24). Na uwag  niewiast o
nadchodz cym Mesjaszu, Jezus
odpowiedzia  prosto: „Ja, który mówi  z
tob , jestem nim" (4:26).

Ta niewiasta, z grzeszn  i bezowocn
przesz ci , spotykaj c Jezusa dowiaduje
si , e On nie tylko mo e jej da  wieczne
zadowolenie, ale równie  mo e j
podnie  do takiej pozycji duchowej,
gdzie b dzie mog a oddawa  Ojcu cze  w
taki sposób, który jest Jemu mi y.

Uganianie si  za
materialnym zyskiem

Pó niej widzimy, jak Jezus czyni jeden ze
najs awniejszych cudów, nakarmienie
5.000. Ludzie s  tak zdumieni takim
pokazem mocy, e zaczynaj  robi  plany,
aby Go og osi  królem. Jednak Jezus
poznaje ich zamiary i wycofuje si  z

umu. Ludzi znajduj  go jednak
nast pnego dnia.

Jezus natychmiast widzi ich
ziemskie motywacje i podnosi ich wzrok:
„Zaprawd , zaprawd  powiadam wam,
szukacie mnie nie dlatego, e widzieli cie
cuda, ale dlatego, e jedli cie chleb i
nasycili cie si . Zabiegajcie nie o pokarm,
który ginie, ale o pokarm, który trwa, o
pokarm ywota wiecznego, który wam da
Syn Cz owieczy" (Jan 6:26-27).

Jezus stara si  podnie  ich wzrok na
niebia skie rzeczy, ale oni tylko prosz  o
wi cej cudów (6:30). Kiedy Jezus im
powiedzia , e ten chleb, który pochodzi
od Boga jest wi kszy ni  manna, która
spada a na pustyni, t um prosi Jezusa, aby
im da  tego chleba (6:34).

Odpowied  Jezusa ich szokuje: „Ja
jestem chlebem ywota; kto do mnie
przychodzi, nigdy akn  nie b dzie, a kto
wierzy we mnie, nigdy pragn  nie b dzie"
(6:35). ydom bardzo trudno to by o
prze kn , ale Jezus posuwa si  jeszcze
dalej: „Zaprawd , zaprawd  powiadam
wam, je li nie b dziecie jedli

cia a Syna Cz owieczego i pili krwi Jego,
nie b dziecie mieli ywota w sobie. Kto
spo ywa cia o moje i pije krew moj , ten
ma ywot wieczny, a ja go wskrzesz  w
dniu ostatecznym. ... Jak mnie pos
Ojciec, który yje, a ja przez Ojca yj , tak
i ten, kto mnie spo ywa,  b dzie przeze
mnie" (6:53-59).

Wielu uczniów zacz o szemra  na
Jego s owa, wi c Jezus próbuje im pokaza
co ma rzeczywist  warto  w wieczno ci:
„Duch o ywia, cia o nic nie pomaga"
(6:63).

Jan ze smutkiem relacjonuje, e wielu
uczniów odwróci o si  od niego po
us yszeniu tej nauki. Pilnie szli za Jezusem,
kiedy to oznacza o darmowe posi ki i
ekscytuj ce cuda, ale kiedy Chrystus
podniós  ich spojrzenie, aby zobaczyli, e
ycie  z  nim  da  im  chwalebne  ycie

wieczne, to wielu to po prostu nie
interesowa o.

Zmartwychwstanie i ycie

Jan jeszcze dalej pokazuje nam Chrystusa z
innej strony w mierci azarza. azarz by
ju  w grobie od czterech dni, kiedy przyby
tam Jezus. Maria i Marta, siostry zmar ego
nie by y poszukuj cymi grzesznicami, ani
nie ugania y si  za rzeczami materialnymi.
By y b l i s k i m i przyjació kami
Chrystusa; a pomimo tego nawet one
potrzebowa y zobaczy  Jezusa z
niebia skiej perspektywy.

One wierzy y w moc uzdrawiaj
Chrystusa. Marta powiedzia a do Jezusa:
„Panie, gdyby  Ty tu by , mój brat by nie
umar " (Jan 11:21). Ona nawet mia a
pewno , e azarz „wstanie z martwych w
dniu ostatecznym" (11:24).

Jezus wiedzia , e jej zrozumienie jego
by o nadal ograniczone do ludzkiego
rozumienia. Odpowiedzia  wi c Marcie: „ja
jestem zmartwychwstaniem i yciem. Kto
wierzy we mnie, cho by i umar , 

dzie. A kto yje i wierzy we mnie, nie
umrze na wieki" (11:25-26).

Wkrótce     Maria     przybieg a   do
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Jezusa i ona równie  potwierdzi a swoj  wiar , e Jezus móg
uzdrowi azarza (11:32). Ale jej p acz powiedzia  Jezusowi,
e nie mia a ju  nadziei. W ciwie, kiedy Jezus powiedzia

im, aby odwalili kamie , Marta nie mia a poj cia, e Jezus
mo e wzbudzi azarza z martwych. By a jedynie zatroskana
tym, e b dzie niezno ny smród. Ale Chrystus przyszed
pokaza , e tylko On jest yciem wiecznym.

Kamie  zosta  odwalony i Jezus wywo  martwego
cz owieka z grobu. Kiedy azarz wyszed , nadal owini ty w
grobowy strój, jestem pewny, e Marta i Maria naprawd
zobaczy y Chrystusa, jako zmartwychwstanie i ywot!

Niebia ska perspektywa

Musimy sobie zada  takie pytanie: „Jak my postrzegamy Chrystusa? Czy
patrzymy na Niego z naszego ograniczonego ludzkiego punktu widzenia?
Albo czy widzimy Go z niebia skiej perspektywy — jako wiecznego Pana
chwa y?"

Uczniowie Jana Chrzciciela mieli jeszcze ziemskie poj cie o
Chrystusie, kiedy przyszli powiedzie  Janowi, e wszyscy id  do Jezusa, aby
ich ochrzci  (Jan 3:26). Ale Jan Chrzciciel wiedzia  kim jest ten, którego on
ochrzci  i rozumia  olbrzymi  ró nic  pomi dzy Chrystusem, a wszystkimi
innymi.

Ten, którego Jezus nazwa  „najwi kszym z tych, którzy si  urodzili z
niewiasty" (Mat. 11:11), powiedzia  o Chrystusie: „Kto przychodzi z góry,
jest ponad wszystkim, kto z ziemi pochodzi, nale y do ziemi i mówi rzeczy
ziemskie. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkim" (Jan 3:31). Osobista
reakcja chrzciciela by a taka: „On musi wzrasta , a ja stawa  si  mniejszym"
(Jan 3:30).

Aposto  Jan widzia  równie  Chrystusa z niebia skiej perspektywy.
Widzia  uwielbionego Chrystusa w ca ej wspania ci jego majestatu i
„upad  u jego stóp, jak martwy" (Obj. 1:17). Wizja Jana z Patmos jest
wspania ym obrazem Chrystusa, jako Pana wszystkiego. Jan otrzyma
niebia sk  wizj  i widzia  zwyci skiego Króla wszelkiego stworzenia.

Uwa am, e wi ksza cze  problemów zwi zanych z interpretacj
Ksi gi Objawienia jest spowodowana faktem, e patrzymy na Chrystusa i to
objawienie Jego z ludzkiej i ziemskiej perspektywy. Zag biamy si  w mniej
wa ne szczegó y, a tracimy z oczu majestat chwa y Chrystusa.

Zobaczywszy to, co ma przyj  i zobaczywszy Chrystusa w Jego
zwyci skiej supremacji, Jan pragn  by  z Tym, który jest ponad wszystkim.
Drodzy przyjaciele, je eli b dziemy si  stara  o wi ksz  wizj  Chrystusa, to
my równie  b dziemy mieli pragnienie, „aby zobaczy  Go takim, jaki jest"
(1 Jana 3:2). B dziemy podniesieni do niebia skich pozycji, a rzeczy tego
wiata b  traci y na znaczeniu. Z naszego serca b dzie wychodzi o

wo anie: „Amen. Przyjd  Panie Jezu!" (Obj. 22:20).

Bruce Garnson (1994)

Wielko  Syna
Hebrajczyków 1

Ten list zaczyna si  szybko, bez wst pu czy przedmowy.
Pisarz tej  ksi gi  jest  niewidoczny;  jej  temat  jest  od  razu  i
chwalebnie wybitny. Stwierdzenie, e Bóg przemówi  poprzez
Syna prowadzi natychmiast do siedmioramiennej deklaracji o
wielko ci Syna. Przesz , tera niejszo , przysz ,
stworzenie, zaopatrzenie, odkupienie, Bo a chwa a i grzechy
Jego ludu s  wszystkie wprowadzone nie dlatego czym s  one
same w sobie, ale w zwi zku z Jego relacj  do nich. One
wszystkie  g osz  WIELKO  SYNA  i  z  tego  powodu  s
przedstawione.

Jest wzmianka o wszech wiecie, ale w tym celu, aby
stwierdzi , e Bóg ustanowi  Syna „dziedzicem wszechrzeczy"
(1:2). Tak wi c ju  na samym pocz tku jest nam przedsta-
wiony Bo y cel we wszystkich dzia aniach Jego aski i mocy.
Nie zrozumiemy Bo ego dzia ania, je eli nie zrozumiemy Jego
motywu i celu. Jego motywem jest mi  ~ Jego b ogos a-
wiona  natura;  a  jego  celem  jest  chwa a  jego  Syna.  Jest  to
przedstawione w podobie stwie: „Królestwo Bo e jest
podobne do pewnego króla, który przygotowa  uczt  weseln
dla swojego syna" (Mat. 22:2). Sam wszech wiat nigdy by nie
zaistnia  inaczej, jak tylko scena dla uwielbienia Jego Syna.
Wszystko zosta o stworzone „dla niego" (Kol.  1:16).  W  ten
sposób jest On przedstawiony jako b ogos awiony i godny Cel
wszystkich Bo ych dzia .

Wielki Stwórca

Najpierw dowiadujemy si , e Syn jest Obiektem wszelkich
Bo ych zamys ów, a potem stwierdzamy, e On jest
Wykonawc  wszystkich. Dotyczy to nawet samego istnienia
stworzonego wszech wiata. „Przez którego tak e wszech wiat
stworzy " (1:2). Poprzez umi owanego Syna Ojca „wszystko
na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to
trony, czy panowania, czy nadziemskie w adze, czy
zwierzchno ci; wszystko przez niego i dla niego zosta o
stworzone" (Kol. 1:16).

Wszech wiat istnieje poprzez twórcz  moc Syna; to przez
niego istnieje. Staj c si  „dziedzicem wszystkiego" we mie w
posiadanie to, co zawdzi cza jemu swoje istnienie. To
wszystko b dzie pod jego panowaniem, a On otrzyma chwa
z tego wszystkiego publicznie. Otrzyma przed ca ym
wszech wiatem pe  chwa  ze wszystkiego, czego dokona .
Wszystko powróci do niego i aden promie  chwa y,  który
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prawnie si  jemu nale y nie b dzie zatracony. On b dzie
„dziedzicem wszechrzeczy."

Pe nia chwa y Bo ej

Ale je eli On stworzy  wszech wiat i ma go odziedziczy , to
stworzy  go i odziedziczy go dlatego, aby go wype ni  Bo
chwa . Ja wierz , e wyra enie „odbicie chwa y Bo ej" (1:3)
odnosi si  do miejsca, jakie Syn zajmie we wszech wiecie. On

dzie centralnym punktem i S cem wszech wiata b ogo ci,
który wype ni chwa  Bo . Bo a chwa a b dzie w ca ej pe ni
i b ogo ci przedstawiona dla ca ego wszech wiata w Osobie
Syna.

Syn jest równie  „odbiciem Jego istoty" (1:3). W Nim
mieszka ca a pe nia uciele nionej Bosko ci, ale po to, aby by a
wyra ona. On jest „S owem" ~ wyra eniem wszystkiego, co
jest w Bo ym zamy le — pe nym i b ogos awionym obja-
wieniem Boga. Bóg zostaje objawiony; wszystko, co dotyczy
jego natury i charakteru jest w doskona y sposób zawarte w
Osobie Syna.

On podtrzymuje wszystko

Syn jest równie  tym, który „podtrzymuje wszystko S owem
mocy swojej" (1:3). On podtrzymuje wszech wiat, który
stworzy . Wszystkie prawa i zasady natury s  podtrzymywane
w akcji poprzez pot ne s owo Syna. „Wszystko na nim jest
ugruntowane" (Kol. 1:17). Naukowcy mog  nam powiedzie
co  na  temat  wielko ci  i  pi kna  praw,  które  dzia aj  w
przyrodzie, ale oni tak ma o zastanawiaj  si  nad tym, e to
wszystko jest utrzymywane w takim stanie poprzez Syna! Nie
ma takiego stworzenia, które by nie by o podtrzymywane
przez jego pot ne s owo.  Bóg chce, aby my si  nad tym

Istota nieba
By  z Chrystusem, to jest niebo. Kiedy wierz cy
odchodzi, to tak jakby poszed  na gór  przemienienia i
odszed  z Jezusem. Istot  nieba jest Chrystus w ród nas.
Czy dla ciebie by oby niebem przebywanie z Chrystusem
i ogl danie Go takim, jaki jest? Ale mo esz codziennie
chodzie na gór  przemienienia i codziennie przezywa

ogos awie stwo przemiany. Niektórzy z nas mówi , e
otrzymali  to  przy  stole  Komunii,  ale  od  tego  czasu
min y miesi ce bez takiego prze ycia. Jednak e
mo emy wej  ka dego dnia na t  gór , je eli chcemy
by  wype nieni niewys owion  rado ci  i mo emy

ucha  Jego" (Mat. 17:5).

Andrew Bonar (1867)

zastanowili — rozmy lali o wielko ci wszech wiata — i w ten
sposób patrzyli na wielko  Syna.

Niesko czenie doskona a ofiara

Ta wielka i godna podziwu Osoba „dokona a oczyszczenia z
naszych grzechów" (1:3). Inne miejsca S owa Bo ego
przedstawiaj  nam dzie o krzy a dokonane w s abo ci i
uni eniu, albo w nieporównywalnej boskiej mi ci, ale tutaj
w tym kontek cie jest to niesko czona wielko dzie a, które
jest przedstawiane. adne stworzenie, bez wzgl du na to jak
bardzo wywy szone, nie mo e si  równa  z tym zdumie-
waj cym dzie em. Tylko Syn by  kompetentny, aby tego
dokona  i sam to wykona . Uwielbi  Boga, to znaczy
przedstawi  Bo  chwa  w sposób pe ny i wieczny,
zapewniaj c równocze nie oczyszczenie od grzechów. Uczyni
to dlatego, aby Bóg móg  wzi  tych, którzy byli grzesznikami
i wprowadzi  ich do niesko czonego b ogos awie stwa,
poprzez wprowadzenie ich w poznanie samego siebie w asce
i mi ci.

Najwy szy w ca ym wszech wiecie

Dokonawszy tego wszystkiego wed ug wielko ci jego Osoby,
Syn  „usiad  po  prawicy  Majestatu  w  niebie.  Sta  si  o  tyle
wy szy od anio ów, o ile znamienitsze od nich odziedziczy
imi " (1:3-4). To nie tu na ziemi Bóg Go wywy sza, ale
zajmuje On miejsce nale ne Mu po prawicy Majestatu na
wysoko ciach. To by o jego prawne miejsce jako Syna; adne
inne miejsce nie odpowiada jego wielko ci. Niech nam Bóg
pomo e, aby my mogli ogl da  z mi ci  w naszych sercach
wielko  tej b ogos awionej Osoby!

Zasiadaj c po prawicy Majestatu na wysoko ciach, Syn w
sposób widoczny zaj  miejsce du o lepsze, ni  anio owie.
Duch wi ty przedstawia Go teraz w Li cie do Hebrajczyków
w miejscu zamanifestowanej wielko ci, po prawicy Majestatu
na wysoko ciach, ale równocze nie Duch zwraca nasz  uwag
na  fakt,  e  On odziedziczy „imi  znamienitsze ni  oni." Z
chwil , kiedy Syn przyj  cz owiecze stwo, odziedziczy , jako
"potomek Dawida" wszystkie tytu y i honory Mesjasza.

ród tych wyró nie  i chwa y nale nej Mesjaszowi, które s
przedstawione w Starym Testamencie, by o „znamienitsze
imi " ani eli jakiekolwiek imi  nadane jakiemu  stworzeniu.

„Do którego bowiem z anio ów powiedzia  kiedykolwiek:
Ty  moim Synem, jam ci  dzi  zrodzi ?" (1:5). Jako
narodzony w czasie, Mesjasz jest przedstawiany jako Syn
Bo y. On mo e by  odrzucony przez królów tego wiata i

adców (patrz Psalm 2), ale przez Boga Jahwe jest nazwany
Synem.

„I znowu: Ja mu b  ojcem, a on mi b dzie Synem?"
(1:5). Tutaj widzimy Go, jako prawdziwego Salomona -
nasienie Dawida ~ tego, który ustanowi w ciwy porz dek w
domu Bo ym, a którego tron i królestwo  Bóg utwierdzi na
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wieki (2 Samuela 7:13-14). I Bóg mówi: „On mi b dzie
synem." Tylko ten, który niesko czenie przewy sza wszystkie
stworzenia móg  przedstawi  Bogu w cz owieku to, co
przyci ga o wszystkie uczucia serca Bo ego i tylko On móg
da  Bogu odpowied  odpowiedni  do tego uczucia, w którym
jest On b ogos awionym i godnym Obiektem. Tylko On móg
by  dla Boga „moim Synem."

„I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na wiat,
mówi: 'Niech e Mu oddaj  pok on wszyscy anio owie Bo y' "
(1:6). Kiedy Bóg wprowadza Syna na ten wiat w chwale, to
wzywa wszystkie najbardziej wywy szone stworzenia, aby
odda y Mu honory. „O anio ach wprawdzie mówi: 'Anio ów
swych czyni On wichrami, a s ugi swoje p omieniami ognia' "
(1:7). On je stworzy tym, czym s  w jego twórczej m dro ci
i mocy. Ale w odniesieniu do Syna u ywa innego j zyka.
„Tron Twój o Bo e na wieki wieków" (1:8). Syn jest witany
we w ciwej Mu i osobistej wielko ci. On jest ponad wszelkie
stworzenie i Jemu nale  si  pok ony wszystkich inteli-
gentnych stworze  Bo ych i Jemu b  one oddane.

„Twój tron o Bo e na wieki wieków, ber em sprawiedli-
wym ber o Królestwa Twego. Umi owa  sprawiedliwo , a
znienawidzi  nieprawo ; dlatego nama ci  ci  o Bo e, Bóg
twój olejkiem wesela, jak adnego z towarzyszy twoich"
(1:8-9). To Królestwo nie b dzie utwierdzone dot d, a  go
obejmie Syn, ale kiedy go obejmie, to „król b dzie rz dzi  w
sprawiedliwo ci." Jego królestwo charakteryzuje, jak to kto
dobrze powiedzia , doskona e rozgraniczenie pomi dzy
dobrem a z em — absolutna aprobata dla jednego, i absolutne
odrzucenie drugiego. Wszystko b dzie uporz dkowane dla
Boga i zarz dzane dla Bo ej przyjemno ci przez Tego, który
jest jedynie kompetentny, aby tego dokona .

Zwyci zca nad z em

ogos awie stwem jest wiedzie , e tym, co tu charakteryzuje
Syna  i  tych,  którzy  zwi zali  si  z  Nim,  jest  „olej  rado ci."
Dla mnie to oznacza my l, e tam nie tylko jest doskona e
oddzielenie dobra od z a, ale e dobro zatryumfowa o nad

em i znalaz o sobie drog  uwielbienia siebie poprzez
usuni cie z a i wszystkich jego skutków. Teraz Syn mo e
wprowadzi  b ogos awion  znajomo  Boga i wszystkiego, co
odpowiada Bogu, na to miejsce, gdzie by  grzech. Tam
równie  mo e by  wprowadzona u wi cona grupa do
spo eczno ci z Nim poza wszelkie obrzydliwo ci i smutki sfery
grzechu — tam, gdzie nie mo e ju  nic zak óci  boskiej
rado ci.

Je eli  ca a  kwestia  grzechu  zostanie  usuni ta  z  drogi,  a
chwa a Bo a b dzie w pe ni wyra ona w taki sposób, w jaki
to zosta o dokonane, to nic nie mo e przeszkodzi  tym, którzy

wiadomi tego wspania ego faktu, w wej ciu z rado ci  w
sercu do b ogos awie stwa dobra, jakie jest w samym Bogu.
Duch  wi ty  zosta  dany  po  to,  aby  pomóg  na  w  pe ni  to
sobie u wiadomi  i wprowadzi  nas w praktyczne urzeczy-

wistnienie tego. W swoim wi tym charakterze Syn jest
„olejkiem rado ci."

Wieczna wielko  Syna Cz owieczego

„Ty , Panie na pocz tku ugruntowa  ziemi , i niebiosa s
dzie em twoich r k. One przemin , ale Ty zostajesz; i
wszystkie jak szata zestarzej  si , i jako p aszcz je zwiniesz,
jako odzienie i przemienione zostan ; ale ty  zawsze ten sam
i nie sko cz  si  lata twoje" (1:10-11). Trudno by by o
znale  inne miejsce S owa Bo ego, które by przedstawia o
bardziej uderzaj ce wiadectwo o wielko ci Syna, ni  to, które
jest tu przedstawione. Je eli popatrzymy na Psalm 102, z
którego jest wzi ty ten cytat, to zauwa ymy, e te s owa s
odpowiedzi  Jahwe na modlitw  um czonego Chrystusa w
dniu jego k opotu. Tak, do tego wi tego M czennika z
Getsemane Jahwe kieruje te s owa w godzinie jego
osamotnienia i smutku, jako Stwórca i jako wieczny i
niezmienny.

Chocia  by  w postaci i warunkach stworzonego cz owieka
i chocia  prze ywa  nieopisany smutek, którego nie mo e
zrozumie  ani poj  ludzkie serce, to Duch Bo y nie pozwala
nam oderwa  od tej nieporównywalnej sceny boskiej wielko ci

wi tego, który tam upada  w agonii modlitwy. Mo emy si
dziwi  i kocha , kiedy widzimy „Chrystusa, który jest ponad
wszystkim, Bóg b ogos awiony na wieki," kl cz cego w
upokorzeniu nieporównywalnej aski, aby wnie wiadectwo
boskiej mi ci do tego miejsca grzechu i mierci.

Chwalebny, ale odrzucony Mesjasz

Dalej czytamy: „Do którego z anio ów kiedy Bóg powiedzia :
'Si  po prawicy mojej, a  po  nieprzyjació  twoich jako
podnó ek stóp twoich'?" (1:13). Tu dochodzimy do punktu,
który wed ug mnie, Duch mia  na my li przez ca y ten
rozdzia . Miejsce, jakie zaj  zgodnie ze swoj  wielko ci  jako
Syn, odpowiada miejscu w którym zosta  postawiony przez
Boga, jako Mesjasz. Je eli chodzi o pierwsze, to On zajmuje
miejsce ponad wszelkim stworzeniem; a je eli chodzi o
drugie, to dziedziczy najwy sze imi  i zaszczyty Mesjasza. A

 szczególn  cech  chwa y Mesjasza, która odnosi si  do
obecnego  czasu  jest  to,  e  zosta  powo any,  aby  zasi  po
prawicy Boga dot d, a  Bóg uczyni z jego nieprzyjació
podnó ek jego stóp. Chodzi o to, e wielko  i chwa a
Mesjasza s  obecnie ukryte i nie s  otwarcie manifestowane.
To by o trudne dla wierz cego Hebrajczyka z jego
dotychczasow  histori  i wykszta ceniem, poniewa  oznacza o
zdecydowane zerwanie z ziemi  i wszystkim, co tu by o godne
pochwa y i religijne. Oznacza o to przyj cie do serc, nie tylko
ich, ale równie  naszych takiego zrozumienia, e Ten, w
którym Bóg przemawia  — Ten, który powiedzia  wszystko, co
mo na powiedzie  o Bogu — zosta  odrzucony w taki sposób,
który pozostawi  ostateczny wy om pomi dzy Bogiem, a ca ym
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systemem rzeczy na ziemi. On siedzi po prawicy Boga dot d, a
zwyci ski i poddaj cy wszystko s d umie ci jego nieprzyjació
jako podnó ek dla jego stóp.

Wielko  Tego, który zosta  odrzucony pozostawia wiat bez
wymówki i podkre la jego win  w takim stopniu, jakiego adne
ludzkie s owa nie mog  dostatecznie wyrazi . Dlatego nast puj ce
stwierdzenie jest takim powa nym pytaniem: „To jak e my
ujdziemy ca o, je eli zlekcewa ymy tak wielkie zbawienie?
Najpierw by o ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone
nam  przez  tych,  którzy  s yszeli"  (Hebr.  2:3).  Daje  ono  równie
powód do powa nego i powtarzaj cego si  ostrze enia przed
odst pstwem i jego konsekwencjami, które czytamy w ca ym
Li cie. Wszystko to koncentruje si  na wielko ci Tego, przez
którego Bóg og osi  swoje Zbawienie.

Podstawa wszystkich duchowych
ogos awie stw

Ca y system b ogos awie stw w chrze cija stwie bierze swój
charakter od Syna. Ma to podkre li  fakt, e mamy takie wspania e
odkrycie jego osobistej wielko ci i chwa y, jakie znajdujemy w
tym rozdziale. Im wi cej rozmy lamy o jego wielko ci, tym wi cej
nasze serca musz  by  pod wra eniem b ogos awie stwa, które
jest og oszone przez tak  Osob . Je eli SYN mówi, to w tym celu,
aby oznajmi  nam Imi  i natur  Ojca - aby og osi ask  Ojca i
mi  zawart  w jego radzie i b ogos awie stwach — a to
wszystko jest objawione w pe ni Syna.

Prorocy byli   „ wi tymi  m ami Bo ymi" i „Mówili w

imieniu Boga, b c prowadzeni przez Ducha wi tego," ale oni
nie byli w stanie objawi aski i mi ci Ojca. Tylko SYN by  w
stanie to uczyni  i On objawi  nam Ojca. Ca e objawienie, w
wietle którego Bóg postawi  swoich s ug bierze swój charakter i

miar  z faktu, e pochodzi ono od Syna.
Z drugiej strony, Syn zaj  miejsce, w którym sta  si

przedmiotem Boskich uczu  w cz owiecze stwie. Staj c si  tym
em umi owanym przez Boga, Syn zaj  miejsce, w którym

mo e by  „Pierworodnym wpo ród wielu braci." Na podstawie
swojej mierci i w cnocie nowego stworzenia, no e On mie
po wi con  spo eczno  braci, którzy s  „jedno z Nim" — Jego
towarzysze w b ogos awie stwie i rado ci obecno ci Ojca. On nie
tylko nadaje charakter temu objawieniu, ale równie  wszystkim,
którzy prze ywaj wiat o tego objawienia. Jest to spo eczno
„wielu synów." Krótko mówi c, stawia ich w miejscu i

ogos awie stwie SYNÓW.
Ten ca y system b ogos awie stwa, do którego zostali my

powo ani przez niesko czon ask  bierze swój charakter od
SYNA. Jak niezmiernie wa ne jest to, aby my stawiali Go przed
naszymi sercami w ca ej Jego wielko ci. W ten sposób b dziemy
mieli prawdziw wiadomo  wielko ci i b ogos awie stwa
objawienia Boga, a równie  b dziemy znali charakter

ogos awie stwa, do którego zostali my powo ani. Wtedy
mo emy wej  w nie i odpowiedzie  na mi , która nas do tego
powo a — aby my yli dla upodobania Ojca i dla chwa y i
zadowolenia Syna.
CA. Coates (1862-1945)

Chrystus w odzi
(Ew. Marka 4:35-41)

„Niemo liwo  dla cz owieka jest
mo liwo ci  dla Boga." Jest to znane
powiedzenie. Niew tpliwie wierzymy w to,
ale kiedy znajdziemy si  w sytuacji
wyczerpania w asnych mo liwo ci, to
cz sto jeste my ma o przygotowani, aby
liczy  na Bo  mo liwo . Co innego jest
mówi  prawd , a co innego realizowa
moc tej prawdy. Co innego jest mówi  o
tym, e Bóg nas mo e zachowa  w czasie
burzy, kiedy eglujemy po spokojnym
morzu, a co innego wprowadzenie w czyn
tych s ów, kiedy woko o szaleje sztorm.

Tak, Bóg jest zawsze taki sam. W

czasie sztormu i w czasie ciszy, w
chorobie i w zdrowiu, w czasie presji i w
czasie relaksu, w ubóstwie i w bogactwie,
On jest „tym samym wczoraj,  dzisiaj i  na
wieki" — ta sama niewzruszona
rzeczywisto , na której mo na oprze
wiar , i czerpa  wiar , zawsze i we
wszelkich okoliczno ciach.

Nasze niewierne serca

Ale my jeste my niewierni! Tu le y
ród o s abo ci i upadku. Jeste my

zagubieni i rozdra nieni, kiedy po-
winni my by  spokojni i ufni.  Rozgl -

damy si  wsz dzie, kiedy powinni my
liczy  na Boga. Wzywamy pomocy, kiedy
powinni my patrze  na Jezusa. Dlatego
zawodzimy i przynosimy ha  Panu
naszym post powaniem.

Bez w tpienia jest kilka takich rzeczy,
dla których musimy by  troch  g biej
uni eni ni  nasza tendencja do braku
ufno ci w Panu, kiedy pojawiaj  si
trudno ci i do wiadczenia. Na pewno
zasmucamy serce Jezusa poprzez brak
ufno ci w Nim, gdy  brak ufno ci zawsze
rani kochaj ce serce. Tak by o z uczniami
w tym przypadku, który teraz   rozwa amy.
Zastanówmy   si
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troch , nad tym fragmentem.
„I rzek  do nich owego dnia, kiedy

nasta  wieczór: przeprawmy si  na drug
stron . Opu cili wi c lud i wzi li Go z sob
tak  jak  by ,  w  odzi,  a  inne  odzie
towarzyszy y mu. I zerwa a si  gwa towna
burza, a fale wdziera y si  do odzi tak, i
ód  ju  si  wype nia a,  a  On by  w tylnej

cz ci odzi i spa  na wezg owiu" (4:35-
38).

Mamy tu interesuj  i pouczaj
scen . Biedni uczniowie zostali dopro-
wadzeni do granicy swoich mo liwo ci. S
zrozpaczeni: gwa towna burza — ód
pe na  wody  —  Mistrz  pi.  By a  to
naprawd  chwila próby. Je eli jeste my
szczerzy przed sob , to nie b dziemy
zdziwieni strachem i rozpacz  uczniów.
Najprawdopodobniej my by my si  lepiej
nie zachowali, gdyby my byli na ich
miejscu. Pomimo tego jest dla nas
oczywiste, gdzie oni zawiedli i dlatego
musimy si  uczy  z ich do wiadczenia.

Kiedy przyjrzymy si  temu spokojnie,
to stwierdzamy, e nie ma nic bardziej
absurdalnego i nieracjonalnego ni
niewiara. W tej scenie ten absurd jest
wyra nie widoczny. Czy mog o by  co
bardziej absurdalnego, ni  my le , e ód
mo e zaton , kiedy jest w niej Syn Bo y?
A oni si  tego bali.

Wiara widzi Boga
za okoliczno ciami

Mo na powiedzie , e oni w tej chwili nie
my leli o synu Bo ym. My leli o burzy,
falach, wodzie, która zalewa a ód  i

dz c w naturalny sposób, wydawa o si
to  spraw  beznadziejn .  W  ten  sposób
zawsze rozumuje niewierne serce. Patrzy
tylko na okoliczno ci, a Boga pozostawia
poza nawiasem. Z drugiej strony wiara
patrzy tylko na Boga, a pozostawia
okoliczno ci na zewn trz.

Co za ró nica! Wiara rozkoszuje si
wyczerpaniem mo liwo ci cz owieka po
prostu dlatego, e to jest mo liwo  do
dzia ania Boga. Rozkoszuje si  tym, e
mo e ca kowicie zaufa  Bogu — tam,
gdzie ludzkie zdolno ci zosta y ca kowicie
odsuni te od sytuacji,  aby

Bóg móg  okaza  swoj  chwa . Ona lubi
przynosi  du o pustych naczy , aby Bóg
je móg  nape ni  (1 Królewska 17:14-16).
Taka jest wiara.

Gdyby uczniowie mieli tak  wiar , to
by mogli spa  ko o swojego Mistrza w
samym centrum tej burzy. Jednak niewiara
spowodowa a, e byli wystraszeni; sami
nie mogli odpocz  i obudzili

ogos awionego Pana ze snu poprzez
strach wynikaj cy z niewiary. Jezus by
zm czony ustawiczn  prac . On wiedzia
co to znaczy zm czenie; wszed  do
naszych okoliczno ci.

By  cz owiekiem pod ka dym
wzgl dem i jako taki, spa  na wezg owiu,
ko ysany przez fale wzburzonego morza.
Burza i fale uderza y o ód , chocia
Stwórca by  na jej pok adzie w postaci
zm czonego, pi cego pracownika.

Jaka to g boka tajemnica! Ten, który
stworzy  morze i móg  trzyma  wiatry w
swojej d oni spa  na wezg owiu odzi i
pozwoli  na to, aby morze i wiatr
traktowa y Go tak bezceremonialnie, jak
gdyby by  zwyk ym cz owiekiem. Taka
by a rzeczywisto  ludzkiej natury
naszego b ogos awionego Pana. By
zm czony, wi c spa  rzucany poprzez fale
morskie, które stworzy . Drogi czytelniku,
zatrzymaj  si  na  chwil  i  pomy l  o  tym
wspania ym widoku. S owa wydaj  si
niewystarczaj ce; mo emy si  tylko
zatrzyma  i odda  Mu cze .

Zw tpienie we wszechmocn
mi  Chrystusa

Jednak, jak ju  powiedzieli my, niewiara
obudzi a naszego b ogos awionego Pana
ze  snu.  „Uczniowie  budz  Go  wi c  i
mówi  do niego: Nauczycielu, nic Ci  to
nie obchodzi, te giniemy?"' (4:38). Co za
pytanie! „Mc ci  to nie obchodzi?" Jak to
musia o zrani  wra liwe serce Pana! Jak
mogli nawet pomy le , e On by  oboj tny
na ich k opot i niebezpiecze stwo? Jak
ca kowicie musieli straci  z oczu Jego
mi  — nie mówi c ju  nic o jego mocy
— kiedy potrafili powiedzie :   „Nic Ci
to

nie obchodzi?"
Ale drodzy przyjaciele, czy ta historia

nie jest lustrem, w którym widzimy swoje
odbicie? Na pewno tak. Jak e cz sto w
chwilach próby i do wiadczenia nasze serce
my li, nawet je eli usta tego nie
wypowiedz , w taki sam sposób: „Czy
Ciebie to nic nie obchodzi?" Mo e by  tak,
e jeste my na u choroby i bólu i wiemy,
e jedno s owo od Boga, który ma wszelk

moc, mog oby wyp dzi  chorob  i
podnie  nas. Jednak takie s owo nie
przychodzi. Albo mo e jeste my w
materialnej potrzebie i wiemy, e srebro i

oto i tysi ce byd a na górach, to wszystko
nale y do Boga - e skarby wszech wiata

 w jego r kach - a pomimo tego mija
dzie  za dniem, a nasza potrzeba nie jest
zaspokojona.

Jednym s owem, przechodzimy przez
bokie wody w taki czy inny sposób.

Burza szaleje; jedna fala za drug  przelewa
si  przez nasz  malutk ód . Jeste my
doprowadzeni do granicy naszych
mo liwo ci i nasze serca cz sto chc  zada
to straszne pytanie: „Czy ciebie to nic nie
obchodzi?"  Ju  sama  my l  o  tym  jest
bardzo upokarzaj ca. My l o zasmuceniu
kochaj cego serca Jezusa przez nasz
niewiar  i podejrzenie powinna nas
nape ni  najg bszym smutkiem i
wyrzutami sumienia.

abo  naszej wiary

Ale rozwa my absurdalno  niewiary! Jak
mo e Ten, który odda  za nas swoje ycie -
który opu ci  swoj  chwa  i przyszed  na
ten wiat walki i ubóstwa i umar  haniebn
mierci , aby nas wybawi  od wiecznego

gniewu - jak móg by taki kto  przesta  si
o  nas  troszczy ?  Ale  my  jeste my  gotowi

tpi , albo jeste my niecierpliwi podczas
do wiadczania naszej wiary. Szybko
zapominamy, e to do wiadczenie, z
którym walczymy jest daleko cenniejsze,
ni  z oto. Rezultatem naszego
do wiadczenia jest niezniszczalna
rzeczywisto , a z oto kiedy  straci swoj
warto .
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Im wi cej jest do wiadczana ta szczera wiara, tym ja niej
dzie wieci . Dlatego do wiadczenie, bez wzgl du na to jak

trudne, na pewno przyniesie uwielbienie, cze  i chwa  temu,
który nie tylko daje wiar , ale równie  przeprowadza j  przez
piec i uwa nie czuwa nad nami.

Ale biedni uczniowie zawiedli w tej chwili próby. Stracili.
ufno ; obudzili wi c Mistrza ze snu z takim najbardziej
niegodnym pytaniem: „Nic ci  to nie obchodzi, e giniemy?"
Tacy jeste my! Jeste my gotowi zapomnie  10.000 ask w
obliczu jednej trudno ci.

Dawid móg  powiedzie : „Pewnego dnia umr  z raki
Saula." A jak to wysz o? Saul pad  na górze Gilboa, a Dawid
zosta  utwierdzony na tronie Izraela. Eliasz ucieka , aby
ratowa ycie, kiedy Jezebel mu grozi a, ale jaki by  wynik?
Jezebel zosta a roztrzaskana na kawa ki na chodniku, a Eliasz
zosta  zabrany do nieba na wozie ognistym. Tak samo
uczniowie my leli, e zgin  -- z Synem Bo ym na pok adzie.
Ale jak si  to zako czy o? Burza zosta a uciszona, a morze si
uspokoi o, kiedy przemówi  do nich G os, który powo  do
istnienia wiat. Jezus wsta , zgromi  wiatr i powiedzia  do fal:
„Umilknij! Ucisz si ! I usta  wicher i nasta a wielka cisza"
(4:39).

Mi  i troska Pana

Jakie po czenie aski i majestatu! Zamiast zgromi  uczniów
za to, e przerwali mu sen, zgromi  elementy, które ich
wystraszy y. W ten sposób odpowiedzia  na ich pytanie: „Czy
ci  to nie obchodzi?" B ogos awiony Mistrz! Któ  by Ci nie
ufa ? Któ  by Ci  nie uwielbia  za Twoj  cierpliw ask ' i
mi , która nie pot pia?

Jest co  doskonale pi knego w tym, kiedy nasz b ogos a-
wiony Pan wstaje, bez wysi ku z odpoczynku doskona ego
cz owieka i przechodzi do dzia ania boskiego. Jako cz owiek,
zm czony prac  spa  na wezg owiu; jako Bóg wstaje i
wszechmocnym g osem ucisza burz  i uspokaja morze.

Taki  by  Jezus — cz owiek i  Bóg -  i  taki  jest  teraz.  Jest
zawsze gotowy, aby zaspokoi  potrzeby cz owieka, uciszy
wzburzenie i usun  strach. Gdyby my mu tylko umieli
bardziej zaufa ! Nie wiemy ile tracimy przez to, e nie
opieramy si  wi cej na ramieniu Jezusa dzie  po dniu. Dajemy

si  tak atwo zastraszy . Ka dy podmuch wiatru, ka da fala,
ka da chmura nas niepokoi i przybija. Zamiast spokojnie si
po  i odpocz  ko o Pana, jeste my pe ni strachu i
niepokoju. Zamiast wykorzysta  burz  jako okazj  do zaufania
Mu, czynimy z niej okazj  do zw tpienia Mu. Kiedy tylko
pojawi si  jaki  mniejszy problem, zaraz my limy, e to ju
koniec  z  nami,  chocia  On  nas  zapewnia,  e  policzy  nawet

osy na naszej g owie.
Móg by nam atwo powiedzie  to, co powiedzia  do

swoich uczniów: „Jak e to, jeszcze wiary nie macie?" (4:40).
Czasami rzeczywi cie to tak wygl da, e nie mamy wiary. Ale
jaka agodna jest Jego mi ! Jest zawsze blisko, aby nas
ochroni  i ukry , chocia  nasze niewierz ce serca s  gotowe
zw tpi  w Jego S owo. On nie post puje z nami wed ug
naszych biednych my li o Nim, ale wed ug jego doskona ej
mi ci do nas. To jest bezpiecze stwo i odpocznienie dla
naszych dusz, kiedy przechodzimy przez wzburzone morze
ycia w stron  domu do naszego wiecznego odpocznienia.

Chrystus jest w odzi! Niech to zawsze wystarczy. Spo-
kojnie zdajmy si  na niego. Niech w naszych sercach b dzie
zawsze to g bokie odpocznienie, które wyp ywa z prawdzi-
wego zaufania Jezusowi! Wtedy, chocia  burza szaleje i morze
si  podnosi, nie b dziemy musieli mówi : „Czy ciebie to nie
obchodzi, e giniemy?" Czy jest mo liwe, eby my zgin li,
kiedy Mistrz jest w odzi? Czy mo emy tak my le , je eli
Chrystus jest w naszych sercach?

Niech Duch wi ty uczy nas, aby my w bardziej pe ny,
swobodny i odwa ny sposób korzystali z obecno ci Chrystusa!
Musimy si  uchwyci  tylko Chrystusa i radowa  si  nim w
naszych sercach przez wiar . Wtedy wszystko b dzie na jego
chwa , a dla nas b dzie pokój i rado !

Na koniec, powinni my zwróci  uwag , jak ta scena
wp yn a na uczniów. Zamiast spokojnego uwielbienia ze
strony tych, którzy otrzymali odpowied  na swoj  wiar , oni
manifestowali zdziwienie tych, których strach zosta  zgro-
miony. „I zdj  ich wielki strach i mówili jeden do drugiego:
'Kim wi c jest Ten, e i wiatr i morze s  mu pos uszne?'"
(4:41). Na pewno powinni Go zna  lepiej. Tak drogi
czytelniku, my równie .

C.H. Mackintosh (1898)

Zwyci aj cy Chrystus
„Oto Baranek Boty, który g adzi grzechy wiata!" (Jan 1:29).

„I widzia em Baranka jakby zabitego..." (Obj. 5:6).

Jednym z uczniów Chrzciciela, który       Baranka Bo ego by  Jan — który pó niej       Od tej godziny up yn o wiele lat. Jan
ysza     jego   s owa   przedstawiaj ce      zosta  aposto em i pisarzem Apokalipsy.       Chrzciciel by  z ony w grobie. M ody
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rybak nauczy  si  poznawa  Jezusa o wiele lepiej i kocha  Go
ponad swoje ycie. W Jezusie znalaz  g bi , o której nawet
nie marzy  tamtego dnia nad wodami Jordanu. Teraz na
skalistym domu Patmos, kiedy fale przechodzi y ko o niego,
a sceneria by a zupe nie niepodobna do tamtej i on sam si
najbardziej zmieni , otworzy o si  niebo i znowu zobaczy
swojego Pana.

Kiedy czytamy S owo Bo e, to stwierdzamy, e tylko
ewangelia Jana przekazuje to wiadectwo Jana Chrzciciela o
Chrystusie. Widzimy te , e tylko Jan u ywa tego zwrotu
„Baranek" w odniesieniu do Jezusa; równie  w Apokalipsie
wyst puje on oko o 25 razy. Jest oczywiste, e s owa
pierwszego nauczyciela Jana, s owa Chrzciciela zapad y

boko w jego serce. Kiedy mija y lata a jego do wiadczenie
by o coraz wi ksze, te s owa zacz y przybiera  nowe
znaczenie. Szcz liwi b dziemy, je eli ycie objawi nam
pe ni  Chrystusa, któr  ogl dali my na pocz tku, je eli

dziemy mie  nadziej , e samo niebo da nam ja niejsz
wizj  tego samego Chrystusa w takim samym charakterze, jaki
widzieli my mgli cie w ród zamieszania i smutku na ziemi!

W ci gu nast pnych kilku chwil chcia bym przyjrze  si
Apokaliptycznym zastosowaniom tego imienia „Baranek" w
odniesieniu do Jezusa Chrystusa i przedstawi  godn  uwagi
pe ni  tego, czym Chrystus jest dla ludzi. Popatrzymy na
niego, jako na Baranka zabitego, Baranka na tronie, Baranka-
Pasterza i Baranka-wojownika.

Baranek zabity: ten, który niós  grzechy wiata

Je eli powrócimy do s ów zwiastuna Chrystusa i popatrzymy
na Baranka z jego punktu widzenia, to lepiej zrozumiemy
wiedzenie na Patmos. Aspekt, w którym Jezus ukaza  si
ostatniemu i najwi kszemu z proroków Starego Testamentu,
by  kszta towany przez fakty Starego Przymierza. Je eli
przyjrzymy si  tym faktom, znajdziemy potrójne ród o
wiadectwa Jana Chrzciciela o Baranku Historycznym,

Baranku ofiarnym i Baranku proroctwa.
Najpierw przypomnijmy sobie to patetyczne pytanie i

odpowied , jakie wymieniali mi dzy sob  Abraham i jego syn,
kiedy udawali si  na gór  ofiarn . „Gdzie jest baranek na
ofiar ?" zapyta  niczego nie podejrzewaj cy syn, który niós
drewno do palenia. „Synu" — odpowiedzia  niepocieszony
ojciec — „Bóg sobie upatrzy baranka" (1 Moj . 22:7-8). Na
pewno te s owa wiary pomog y ukszta towa  s owa Chrzciciela
i jego interpretacj , jako „Baranka Bo ego" przeznaczonego
przez Boga na ofiar .

Drugim ród em jest Baranek rytualny, lub ofiara baranka
Paschalnego. W tej ewangelii Jan podkre la fakt, e poniewa
mier  tak szybko nast pi a po ukrzy owaniu Jezusa, to jego
wi te cia o unikn o tego okrutnego znies awienia, jakie

normalnie by o stosowane dla przyspieszenia ko ca ofiary.
Widzi Chrystusa wype niaj cego przepisy ustalone dla ofiary
Paschalnej:   „ adna z jego ko ci  nie b dzie z amana" (Jan

19:36); 2 Moj . 12:46). Chrystus równie  wyra nie ustala
po czenie pomi dzy swoj  ofiar , a barankiem Paschalnym,
wype niaj c praktycznie ustanowienie Ostatniej Wieczerzy.

Dalej musimy si  przyjrze  Barankowi proroctwa - wielki
obraz uni onego i cierpi cego S ugi Pa skiego w drugiej
cz ci ksi gi Izajasza. „Jak jagni  na rze  prowadzone i jak
owca przed tymi, którzy j  strzyg , zamilk  i nie otworzy  ust
swoich" (Izajasz 53:7). Cierpi cy nie tylko okaza  uni ono ,
ale równie  w pewien tajemniczy sposób „nosi  nasze choroby
i nasze cierpienia wzi  na siebie" (53:4), „a Pan jego dotkn
kar  za winy nas wszystkich" (53:6). Podobie stwo w tym
opisie jest zbyt uderzaj ce, aby mog o by  przypadkowe.

Je eli po wi cimy wi cej uwagi tym trzem ród om -
historii, rytua owi i proroctwu — to dojdziemy do wniosku, e
okre lenie nadane przez Jana Chrzciciela jest raczej tytu em
funkcji, ni  charakteru. Nie wystarczy, aby „Baranek" by
tylko wyra eniem agodno ci czy niewinno ci. W tym tytule
jest podkre lony fakt ofiary. Jan wyja nia to, dodaj c „który

adzi grzechy wiata!"
Jak pot ny jest opis Jego wielkiego dzie a! On „g adzi"

poprzez wzi cie ich na siebie. Brzemieniem nie s  „grzechy",
ale „grzech " — jak gdyby wszystkie z e czyny by y zebrane w
jedn  wielk  mas , wystarczaj , aby zgnie  ka de rami  z
wyj tkiem tego, na którego one zosta y z one. Zasi g jego
dzie a zg adzenia grzechów jest podany w najmocniejszej
formie przez dodanie „ wiata."

Dot d prowadzi nas Chrzciciel. Jan s ysza  i ma o
rozumia  te s owa wypowiedziane nad rzek  Jordan. Ale sta o
si  tak wiele, aby otworzy  ich g bi  przed nim. On sta  pod
krzy em, widzia  zmartwychwsta ego Pana, otrzyma  jego
Ducha i uczy  si  przez d ugie lata poprzez potrzeby wiata i
swoje w asne. Zastanawia  si  i modli  i g osi  i  i pozna ,
jak "krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego
grzechu"  (1  Jan  1:7).  Dlatego  wizj ,  któr  widzi,  kiedy
otwiera si  niebo, jest „Baranek, jakby zabity." Ten zwrot -
„jakby zabity" nie pozostawia adnej w tpliwo ci, e mier
Chrystusa i nic innego mia  na my li prorok. Fakt jego
mierci jest centralnym punktem wszystkiego innego, co

mo emy wiedzie  o nim i fundamentem wszystkiego, co on
jeszcze chce objawi  ze swojej chwa y i mocy.

Ta symboliczna reprezentacja jest ywym sposobem
powiedzenia, e w niebie i na ziemi ofiara Chrystusa jest
skuteczna i potrzebna. Lekcja jest prosta — nie ma nieba ani
adnego oczyszczenia z grzechu bez krwi zabitego Baranka.

Dla ziemi i nieba, do ostatniej chwili czasu i przez ca e
nieokre lone cykle wieczno ci, ofiara Chrystusa jest tym,
czego potrzebuje cz owiek. On jest zawsze obecny przed
tronem, jako kana  wszelkich b ogos awie stw dla grzeszni-
ków, którzy tutaj staraj  si  by wi tymi i dla wi tych tam,
którzy byli grzesznikami. Czysto , pokój, ycie i wszystkie
inne boskie dary s  nasze i ich, poniewa  „Baranek, który by
zabity" jest przed tronem.

Jest to aspekt Chrystusa, który musimy zrozumie , je eli
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chcemy pozna  Go w ca ej wielko ci jego
darów i dzia ania. Je eli tak nie b dzie, to

dziemy mieli niegodne poj cie o jego
wspania ej mi ci i niewystarczaj
ocen  jego wszystko uzdrawiaj cej mocy.
Wszelkie „chrze cija stwo," które
wykre la ofiar  na krzy u ze swojego
zrozumienia Jezusa, nie pozna o g bi jego
mi osierdzia ani naszej potrzeby. Chrystus
bez krzy a jest Chrystusem bez mocy. Nie
mo e ani b ogos awi , ani zmienia .
Twarde serce nie mo e by  zmi kczone
niczym innym, jak tylko ofiar  Baranka
bez skazy i plamy. Od cz posta  Baranka
od wizji przysz ci, a sama wizja
rozp ynie si  jak mg a. Zamiast solidnej
pewno ci prawdziwego i dost pnego domu

ogos awionej doskona ci, pozostanie
tylko wielkie „By  mo e," które zamienia
si  powoli w mg . Nasze serca pozostaj  z
bolesn  w tpliwo ci  o  jego  realno ci  i
naszej  mocy  do  osi gni cia  go,  je eli  w
ogóle jest to

prawdziwe.

Baranek na tronie

Wizja, z której wzi li my nasze drugie
owo, pokazuje Baranka mi dzy tronem, a

kr giem chwalców. W innych miejscach
Objawienia czytamy o „Baranku...
wpo ród tronu" (5:6) i jeszcze bardziej
godne uwagi „tronu Boga i Baranka"
(22:3), jak gdyby byli oni
wspó cicielami jednego miejsca
majestatu. S  to wszystko symboliczne
sposoby og oszenia, e panowanie Jezusa
jest oparte na jego cierpieniu i mierci, e
korony, które nosi nale  mu si ,
poniewa  niós  koron  cierniow .

Baranem zabity jest Barankiem
posadzonym na tronie. Ta wizja pokazuje
dzia alno  Jezusa w jego niebia skim
stanie, jak równie  jego wieczne
wywy szenie. Przez niego p yn
wszystkie b ogos awie stwa i przez niego
wznosi si  wszelka chwa a.

„W nim wszystko jest spojone razem"
(Kolosan 1:17). Przez niego odkupiony
cz owiek otrzymuje wszelkie jego aski i
nadzieje. On jest kana em wszelkiego
dobra i udziela ca ej pe ni dla tego pustego
wiata. On jest Po rednikiem, przez

którego dzi kczynienie, po wi cenie,
pragnienie i nadzieja mog  dotrze  do
niedost pnego inaczej tronu Boga.

Nie jest to jedyna my l przedstawiona
w tej wizji. Mówi ona dalej, jak ten
Baranek posadzony na tronie wzi  ksi
z siedmioma piecz ciami i kiedy je
otwiera , wyzwala  pot ne moce, które
mia y kszta towa  koniec wiata. Jezus
Chrystus jest Panem historii. R ka, która
by a przybita do krzy a trzyma i
kontroluje. G os, który wo : „Wykona o
si !" mówi do swoich s ug, którzy jad  na
tajemniczych koniach w tej wizji: „Id cie!"
Oni wtedy id  ze swoim pos aniem grozy
lub pociechy.

Bardzo wa ne jest dla ycia chrze-
cijanina,  aby my  mieli  przed oczami

Boska   ofiara
eby Chrystus musia  przyj  z wiecznego ona Ojca w rejon

smutku i mierci; eby Bóg musia  by  objawiony w ciele,
Stwórca sta  si  stworzeniem, eby ten, który by  odziany
chwa , musia  by  ubrany w achmany; Ten, który wype nia
niebo i ziemi  swoj  chwa  by  z ony w grobie; eby moc
Bo a musia a ucieka  przed s abym cz owiekiem, Bóg Izraela
do Egiptu; eby Bóg zakonu musia  by  poddany Zakonowi,
Bóg obrzezania obrzezany, Bóg , który stworzy  niebo
pracowa  w prostym zawodzie Józefa eby ten, który wi e
diab y cuchami mia  by  kuszony; eby ten, do którego
nale y wiat i jego pe nia musia  by  g odny i spragniony : eby
Bóg si y musia  by  zm czony, s dzia wszelkiego cia a
oskar ony, Bóg ycia skazany na mier ; eby ten. który jest
jedno ze swoim' Ojcem musia  wo  w n dzy :,,Bo e mój,
Bo e mój czemu  mnie opu ci ?"(Mat. 27:46); eby ten. który
mia  u swojego pasa klucze piek a i mierci musia  le  w
grobie innego cz owieka — a w swoim yciu nie mia  gdzie

owy sk oni . ani po mierci z  swojego cia a; eby g owa,
przed któr  anio owie zdejmowali swoje korony musia a by
ukoronowana cierniem, a oczy, czystsze ni  s ce zamkni te
poprzez ciemno ci mierci, uszy, które nie s ysza y nic innego
jak tylko Alleluja z ust wi tych i anio ów

musia y s ucha  blu nierstw t umu; eby twarz, która by a
ja niejsza ni  synów ludzkich, musia a by  opluta przez tych
bestialskich i bezbo nych nierzy: eby usta i j zyk, które
przemawia y tak. jak aden inny cz owiek nigdy nie mówi '
mia y by  oskar ane o blu nierstwo przeciwko Bogu; te

ce. które trzyma y ber o nieba musia y by  przybite do
krzy a; stopy „jak wypolerowany mosi dz" przybite do
krzy a; za grzechy cz owieka. ka dy z jego zmys ów
dr czony; jego czucie lub dotyk w óczni  i gwo dziami jego
powonienie
—cuchn cym smrodem. by  ukrzy owany na Golgocie—
miejscu trupich czaszek; jego smak octem i ci  jego
dusza by a niepocieszona i zapomniana—a to wszystko za te
grzechy, które szatan maluje i adnie upi ksza ! Ach, jak
znajomo  tego powinna pobudzi  nasz  dusz  przeciwko
takiemu grzechowi i zach ci  dusz  do uciekania przed nim
i do wykorzystywania wszystkich wi tych sposobów, aby
grzech by  ujarzmiony i zniszczony!

Thomas Brooks (1652)
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jasny i ywy obraz obecnej dzia alno ci
naszego Pana. Nie mamy tylko patrze
wstecz na jego krzy , ale równie  w
gór  na jego tron. Nie mamy si  rado-
wa  tylko z tego, e on by  zraniony za
wyst pki wiata, czy kocha  tego, który
by  zabity za nas, ale mamy równie
my le  o nim jako tym, który siedzi po
prawicy Boga — gotowy do pomocy i
pot ny, aby ochroni  wszystkich,
którzy go kochaj .

Czysto , pokój i si a naszego ycia
w du ym stopniu zale y od naszego
widzenia Jezusa na tronie, zawsze przed
naszymi oczami. To da nam pewno  i
blisko  my li o niebie, je eli b dziemy
odczuwa ,  e  On  tam  jest,  jako  Syn
cz owieczy i wykorzystuje swoj
nieograniczon  energi , aby nam pomóc
w naszej s abo ci i aby wykona  wielki
cel jego mierci. Ten odleg y kraj

dzie bardziej realny i mniej odleg y,
kiedy b dziemy mieli wizj  naszego
Brata, który ju  tam jest.

dziemy mieli wyra niejsze
objawienie Jego, kiedy nasze my li nie

 skierowane na niego tylko jako na
posta  historyczn  z minionych wieków,
ale równie  jako Pana wszelkiego
dzia ania dla zako czenia wielkiego
Bo ego dzie a. W pewnym sensie to si
„wykona o," kiedy On sk oni  swoj

ow  i odda  ducha, ale w innym nie
dzie to doko czone dot d, a  g os z

nieba oznajmi: „Sta o si . Królestwa
tego wiata sta y si  królestwem
naszego Boga i jego Chrystusa."

Chwalebna wizja

Trudno jest trzyma  t  wizj  przed
naszymi oczami, kiedy walczymy z
naszymi ziemskimi troskami i my lami.
Ale jak ma y i nieznacz cy wydaje si
dla Jana zgie k Efezu i sztorm prze la-
dowania, kiedy otworzy o si  niebo i
zobaczy  Chrystusa na tronie! Nie ma
powodu dlaczego ten widok nie mia by

ogos awi  nas tak samo, jak jego.
On  widzia  „To,  co  jest,"  a  to  jest

dzisiaj i na wieki. Nie by  to jaki
przemijaj cy splendor, który zobaczy ,
ani nie by y to fantazje jego wyobra ni.

Jemu pozwolono zobaczy  ods oni cie
tego, co zawsze by o za zas on . Ta
zas ona b dzie ods oni ta równie  dla
nas, je eli tylko b dziemy tego pragn .
Jest to tylko cienka zas ona oddzie-
laj ca, która wkrótce b dzie rozerwana
na kawa ki, ale teraz mo e by  ods o-
ni ta dla wiernych oczu, aby mog y
spojrze  z mi ci  na chwa , któr
ona cz ciowo zakrywa.

Jak ma ymi wydawa y by si  troski,
smutki i rado ci tego ycia, gdyby my
naprawd  zobaczyli ufnymi oczami
Ducha, Baranka na tronie — Po rednika
Bo ej pe no ci! Gdyby my oczy cili
nasz wzrok od ziemskiego brudu, to
równie  mogliby my ogl da  ten wielki
widok. Mogliby my chodzi  ca y dzie
w wiat ci oblicza obecnego i
wywy szonego Chrystusa.

Baranek-Pasterz

W tym delikatnym opisie doskona ej
trzody, która wysz a z wielkiego ucisku
czytamy, e „Baranek, który jest po ród
tronu b dzie ich pas  i prowadzi  do
róde ywych wód" (Obj. 7:17). W

innej wizji widzimy, e odkupieni
„pod aj  za Barankiem, dok dkolwiek
idzie" (14:4). To nas przenosi znowu
do proroczego opisu Izajasza
mówi cego o trosce Pana. Warto
zwróci  uwag ,  e  ten  sam  opis  jest
teraz u yty w wy szym znaczeniu dla
opisania dzie a Baranka.

W tym odwa nym symbolu jest
uderzaj ca anomalia Baranka jako
Pasterza. Ale rzeczywisto ci  ukryt
pod  tym  symbolem  jest  to,  e  Jezus
Chrystus poprzez swoj mier  staje si
Obro  i ywicielem udzi. Widzimy
równie  z tego symbolu, e Przewodnik
ludzi uto samia si  z lud mi, których
prowadzi. Pasterz jest sam Barankiem i
jest naszym Przewodnikiem, poniewa
ma nasz  natur .

Jan chce nam u wiadomi , e
Chrystus, który umar  i panuje, jest
wiecznym wzorem dla nas. W tym
yciu mamy na ladowa  Pasterza i Prze-

wodnika naszych dusz, który pozostawi
nam przyk ad, aby my mogli i  w jego

lady. My cz sto pozostajemy z ty u —
zwlekamy, b dzimy i nie umiemy i  w
jego lady. Jednak w chwale b dziemy
go na ladowa  w ca kowitej imitacji, a
nasze kroki b  podobne do jego.
Teraz i w wieczno ci na ladowanie Go
jest b ogos awie stwem, a bycie takim
jak On jest doskona ci .

A przysz  nie b dzie bez
dalszych post pów. B dziemy si
stawali coraz bardziej do niego podobni;

dziemy bardziej doskonale
upodobnieni do niego. B dziemy si
ustawicznie uczy  doceniania b ogos a-
wie stwa jego ycia, a nasza coraz
wi ksza blisko  z nim b dzie
wype nia  wieczno wie ci  i
powodowa , e jej rado ci i s ba b
zawsze nowe.

Baranek na tronie jest wiecznym
ród em satysfakcji dla nieba i dla

ziemi,  a  sam jest  ród em wody ywej,
do której prowadzi swoj  trzod . Niebo
to Chrystus, a Chrystus to niebo.
Przysz y stan odkupionych jest sta ym

ogos awie stwem i pe  rozkosz  nie
z powodu fizycznych zmian, czy
dodanej chwa y, ale poniewa  Chrystus
jest ich. Raduj  si  pe nym b ogos a-
wie stwem jego krzy a i panowania w
na ladowaniu Pasterza-Baranka i
dzieleniu z nim jego chwa y.

Baranek-Wojownik

„B  oni walczy  z Barankiem, lecz
Baranek ich zwyci y, bo jest Panem
panów i Królem królów" (Obj. 17:14).
Tak samo jest opisany w wizji tej ksi gi
konflikt pomi dzy ziemskimi królami
bestii, a zwyci skim Chrystusem. W
wizji ostatniej bitwy Baranek ma ten
sam tytu  „A na szacie  i  biodrze swym
ma wypisane imi : KRÓL KRÓLÓW I
PAN PANÓW" (Obj. 19:16).

Dziwnym wydaje si  po czenie
poj cia Baranka i wojny. Ale my l jest
tu taka, e Chrystus zwyci a poprzez
agodno , a instrumentem, przez który

podporz dkowuje sobie, jest objawienie
jego mi ci i ofiary. Ale paradoks
Baranka-Wojownika równie  wskazuje
na straszliwe   mo liwo ci niszcz cego
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Wielki jest Pan
Zwyci aj cy Chrystus

gniewu, który le y w gestii tego agodnego
Chrystusa. Ten sam podwójny aspekt jego
charakteru i dzia alno ci jest opisany w
poprzednim fragmencie: „oto Lew z
pokolenia Judy ... I ujrza em Baranka"
(5:5-6).

Nic nie jest tak straszne, jak gniew
agodnej mi ci i cierpliwo ci. Nic

dziwnego, e buntownicy przeciwko temu
cierpliwemu i agodnemu Chrystusowi,
kiedy zobacz  go przychodz cego w
ob okach, b  wo  w rozpaczy do gór i
pagórków, aby na nich upad y, maj c
nadzieje., e w jaki  sposób zostan
zakryci przed „gniewem Baranka" (6:16).
Boska mi  jest zdolna do gniewu. Ten
Baranek Bo y jest Lwem z pokolenia Judy.
Nie traktujmy lekko jego mocy do rozry-
wania i niszczenia. Lew z pokolenia Judy
jest Barankiem Bo ym. Zaufajmy mu i
schro my si  w jego mocy ku uzdrowieniu
i zbawieniu.

Przyjdzie dzie , kiedy Baranek i bestia
stan  naprzeciw siebie. Nie interesuje nas
to teraz czy b dzie to rzeczywista, osobista
manifestacja cech uciele nionych w
podobie stwie bestii. Zamiast tego
zadajemy pytanie: „Co powoduje, e bestia
jest besti , kimkolwiek, czy gdziekolwiek
si  znajduje?,, Odpowiedzi nie trzeba
szuka  daleko. Co Bóg zaplanowa  dla
cz owieka? Czy  nie zaplanowa , aby
cz owiek by  jedno z nim — w mi ci,
pragnieniu, pos usze stwie — to by o
idealne dla cz owieka. A czy  ludzko ,

która jest oddzielona od niego i samo-
lubna, nie upada do poziomu zwierz cia i
nie staje si  podobna do bestii, które nie
znaj , ani nie poznaj  boskiej r ki, która
ich karmi? Cz owiek skoncentrowany na
Bogu jest naprawd  cz owiekiem;
cz owiek skoncentrowany na sobie jest
czym  mniej ni  cz owiekiem. Tam, gdzie
rz dz  impulsy w asnego ja, proces
zwierz cenia jest kompletny, a „bestia"
jest doskona ci  tej niedoskona ci —
uciele nieniem w asnego JA,
oddzielonego od Boga.

Teraz Jezus walczy z tym naszym
grzesznym JA. On nam pomo e, je eli
chcemy, w codziennej walce z besti  w
naszej naturze. Je eli otworzymy nasze
serca na oczyszczenie przez jego ofiar ,
autorytet jego królewskiego panowania,
jego pasterskie prowadzenie, to On nas
wype ni moc , która uczyni nas
zwyci zcami nad wszystkim w nas, co
odci ga nas od Boga

Baranek-Wojownik jest Nadziej  dla
ka dej duszy, która walczy ze swoim

asnym z em, albo chce pomaga  innym.
On jest Nadziej  dla wiata. Je eli
rozumiemy znaczenie jego ofiary,
posadzenia na tronie, askawego prowa-
dzenia i ochrony, to mo emy by  pewni,
e On pokona z o. Mo emy by  pewni, e

owoc tego wzmagania jego duszy b dzie
bogaty i obfity i na tyle wieczny, aby
zaspokoi  nawet powszechn  mi  jego
serca i ten owoc b dzie odpowiednikiem
wielko ci jego ofiary i  niewymownej
ceny przez

któr  odkupi wiat.
Je eli chodzi o nas, to wszystko zale y

od naszego pocz tku z wizj  zabitego
Baranka. Wezwanie dochodzi do ka dego z
nas. „Oto Baranek Bo y, który g adzi
grzechy wiata!" Nasze grzechy s  w tej
olbrzymiej masie, pod któr  On upada , ale
któr  teraz zg adzi . Czy po yli my nasze

ce  na  g owie  tej  ofiary  i  w  ten  sposób
uto samili my si  z nim przez wiar  (3
Moj . 16:20-22)? Czy kiedy  naprawd
wo ali my: „Baranku Bo y, który g adzisz
grzechy wiata, zmi uj si  nad nami"?

Je eli naprawd yjemy w pos u-
sze stwie temu mi osiernemu wezwaniu,
aby patrze  na Niego, to On b dzie dla nas
Ofiar , Królem, Pasterzem, Wodzem.
Je eli patrzymy na niego poprzez chmury i
mg y czasu, to jego twarz b dzie
promienia a do nas i roz wieca a ciemno ci
wokó  nas. Kiedy On nas prowadzi przez
dolin  cienia mierci i wezbrane wody
Jordanu,  to  On  b dzie  z  nami;  a  kiedy
otworzymy znowu nasze oczy po krótkim
okresie ciemno ci i obetrzemy zimn  wod
z naszej twarzy, to nasz wzrok w niebie
dostrze e na samym pocz tku Baranka
wpo ród tronu. On nas b dzie prowadzi  na
dobre pastwiska s onecznych wzgórz,
gdzie nie b  nas niepokoili nieprzy-
jaciele, ani strachy, a smutek i grzech
znikn  na zawsze.

Alexander MacLaren (1892)
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