
Nadchodz cy s d
Tom 4, numer 6

Bo y s d
„Nadszed  bowiem czas, aby si  rozpocz  sad od domu Bo ego: a je li zaczyna si
od nas, to jaki  koniec czeka tych, którzy nie wierz  ewangelii Bo ej? A je li
sprawiedliwy z trudno ci  dost pi zbawienia, to bezbo ny i grzesznik gdzie  si
znajd ? Przeto i ci, którzy cierpi  wed ug woli Bo ej, niech dobrze czyni c powierz
wiernemu Stwórcy dusze swoje" (I Piotra 4:17-19).

Kiedy czytam ten fragment, s owa „Nadszed  czas" wydaj  si  wypala  g boko
we mnie wiadomo , e naprawd  TERAZ jest ten czas. Te s owa nie pochodz  z
ksi ki  do  historii,  mówi cej  o  czasie,  który  dawno  przemin .  Pochodz  one  z
wiecznego tronu Bo ego, natchnione przez Ducha wi tego i s  proroczo znacz ce
dla  ery,  w  której  ty  i  ja  urodzili my  si .  To  s  naprawd  Bo e  s owa  dla  nas  w
naszych czasach.

d rozpocz si od rodziny Bo ej. Czy nie zauwa asz tego? Czy nie
rozpoznajesz kochaj cego dotyku pot nej r ki Boga Ojca wyci gni tej nad Jego
domem, ko cio em Jezusa Chrystusa? Czy prze ywasz pe ni  mocy tych pieszczot —
oczyszczania, jak pot ny m ot kowalski trzymany z tak niesko czon  delikatno ci ,
mo liw  tylko dla tej mocy i si y, która zosta a znaleziona w samym Stworzeniu.
Niektórzy z was zastanawiaj  si  o czym mówi ; inni znaj  to a  za dobrze.

Natura Bo ego s du

„l rzek  Pan do Moj esza: Wsta  wcze nie rano i id  do faraona, i powiedz mu: Tak
mówi Pan, Bóg Hebrajczyków: Wypu  lud mój, aby mi s - Gdy  tym razem ze
wszystkie plagi moje na ciebie i na s ugi twoje, i na lud twój, aby  wiedzia , te nie ma
równego mi na ca ej ziemi. Bo ju  teraz by bym wyci gn  r  moj  i dotkn
zaraz  i ciebie, i lud twój, tak e by by  starty z powierzchni ziemi, lecz tylko dlatego
zachowa em ci  przy yciu, by ci pokaza  swoj  si  i by rozg aszano imi  moje po
ca ej ziemi" (II Moj eszowa 9:13-16).

Kiedy Wszechmog cy Bóg przemówi  do Moj esza i powiedzia  mu, by stan
przed Faraonem z poleceniem wypuszczenia Jego ludu, Jego celem nie by o tylko to,
by Jego lud by  wolny by Mu s . W o wiadczeniu, e niepos usze stwo Faraona
sprowadzi wszystkie plagi, które Bóg ze le na Egipt, je eli nie b  pos uszni
boskiej woli, by o co  wi cej. Bóg powiedzia  wyra nie, e to Jego pot na r ka
ustanowi a Faraona i jego poddanych,  by byli kana em - nie tylko dla

W numerze:
Strona 1: Bo y s d

Spojrzenie na natur  kochaj cego
lecz wi tego Boga. i na sposób Jego
post powania ze Swoim ludem

Strona & S d w domu Bo ym

Chrystus jest jedynym wzorcem dla
ko cio a i wszystko, co nie pochodzi z
Jego natury i charakteru, zostanie
os dzone1.

Strona 7:    Odkupiciel
przychodzi na
Syjon!

Chrystus Sam przychodzi. by
oczy ci  Swój dom i przygotowa
Swoj  oblubienic  do weselnej uczty
Baranka.

Strona 10:    Chrystus jako
dzia

Tylko Chrystus, Bog w postaci
cz owieka, jest godzien doko czy
Swojego dzie a odkupienia,
przyjmuj c rol  S dziego nad ca
ludzko ci .

„S owo Twoje jest pochodnia nogom moim i wiat ci cie kom moim. " — Psalm 119:105



Nadchodz cy s d

Bo y s d

objawienia  Bo ej  mocy  ale  dla  og oszenia  Jego  autorytetu  i
Imienia a  po kra ce ziemi. S d Bo y by  tutaj manifestacj  Jego
sprawiedliwo ci.

Bo y s d istnieje przez ca  wieczno  i jest poch aniaj cym
ogniem dla wszystkich, którzy dostaj  si  do jego p omieni
poprzez niepos usze stwo, odrzucenie Bo ych ostrze , grzech i
umi owanie z a. Z drugiej strony, Bo y s d jest równie  tym, co
wprowadza w pe ni  i niesko czon  delikatno , która mo e by
znaleziona W ogniu Bo ej mi ci do prawdziwego ucznia,
pos usznego na ladowcy Jezusa Chrystusa.

Ten  sam  wi ty  ogie  Bo ego  s du,  który  dla  tych  „w
Chrystusie" jest urokiem ycia i rado ci , jest poch aniaj cym
ogniem dla wszystkich, którzy odrzucaj  Bo  wol  i mi ,
objawion  w osobie Jezusa Chrystusa. Bo y s d nie jest
wymierzany w czasie napadu z ci czy alu; jest cz ci  Jego
wi tego charakteru.

Bóg jest zarówno mi ci , jak i poch aniaj cym ogniem. I
chocia  ten ogie  przynosi fizyczne zniszczenie, materialn  strat ,
duchow lepo  i wieczne zniszczenie, Bo a mi  jest wyra nie
udowodniona poprzez Jego pragnienie, by nikt nie by  zgubiony
w p omieniach (II Piotra 3:9). Dlatego te , w czasie wielu wieków
On ci gle wysy  Swoje prorocze ostrze enia do ca ego
stworzenia.

Mocne z udzenie

„A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawa szatana z wszelk  moc ,
ród znaków i rzekomych cudów, i w ród wszelkich podst pnych

oszustw wobec tych, którzy maj  zgin , poniewa  nie przyj li
mi ci prawdy, która mog a ich zbawi . I dlatego zsy a Bóg na
nich ostry ob d, tak it wierz  k amstwu, aby zostali os dzeni
wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znale li upodobanie
w nieprawo ci" (II Tesaloniczan 2:9-12).

Istnieje wiele aspektów boskiego s du i wiele z nich ma do
czynienia z czasem, który dopiero ma nadej . Dzisiaj jestem

boko zatroskany s dem opisanym w II Tesaloniczan. Dla mnie
jest to najwspanialszy aspekt Bo ego s du. Powinien nas
wszystkich powali  na kolana, by my szukali mi osierdzia
naszego niebia skiego Ojca dla nas i dla wielu, którzy dzisiaj
wymawiaj  imi  Jezusa w naszym zgromadzeniu.

Kilka lat temu moja ona i ja pracowali my w pewnym
ko ciele w Cork City w Republice Irlandzkiej. Podczas naszego
pobytu mieszkali my w domu umi owanego brata i siostry w
Chrystusie w miejscowo ci Blarney, która spoczywa na wzgórzu,
z którego wida  Cork. Pewnego dnia zabrali nas na zwiedzanie
zamku i oczywi cie pokazali nam sam Kamie  Blarney.
„Blarney," powiedziano nam, oznacza „mo liw  do przyj cia
mow , która ma na celu zwiedzenie." Aby otrzyma  ten
„podarunek z Blarney," kto  musi trzyma  twoje nogi podczas
gdy ty pochylasz si do ty u, dot d a  twoja g owa b dzie
zwisa a w dó ; tylko wtedy mo esz poca owa  Kamie  Blarney i
w ten sposób otrzyma  podarunek.

Duchowe skojarzenie tych dwóch jest do  osza amiaj ce. Z
pewno ci  NIE jest to podarunek, który ja chcia bym otrzyma . A
jednak, wielu chrze cijan przy cza si  do tysi cy tych, którzy

odbywaj  pielgrzymk , by wzi  udzia  w diabelskim obrz dzie
ca owania kamienia. Tak jak czciciele Szatana, którzy recytuj
modlitw  Pa sk  od ty u, mamy tu odwrócenie normalnego
porz dku w celu przyj cia podarunku zwodniczej mowy.

Bracia i siostry w Chrystusie, czy kiedykolwiek w rozpaczy
zastanawiali cie si  nad strasznymi b dami w doktrynie i w stylu
ycia, które dominuj  w dzisiejszym ko ciele? Czy kiedykolwiek

odczuwali cie potrzeb  potrz ni cia g ow  w nadziei, e
obudzicie si  i odkrycie, e to w nie wy si  mylili cie? Czy
odkryli cie, e ludzie, którzy przez wiele lat byli pot nie

ywani przez Boga, ko cz  us ugiwanie i yj  w sposób, który
wyra nie zaprzecza Ewangelii; a jednak wydaj  si  ca kowicie
niezdolni do zauwa enia swojego b du? Nie b cie zdziwieni.
Widzicie bowiem dowód Bo ego s du w Jego domu. Odda  ich
mocnemu z udzeniu, uwierzyli w k amstwo — odrzucaj c mi
prawdy. „Jak?" — mo esz zapyta . Tak jak w przypadku
Kamienia Blarney, pochylili si do ty u i ca owali oszustwo, a
do momentu s du Bo ego.

Bo y Duch wi ty zobowi za  si  wprowadzi  nas we
wszelk  prawd , a Bóg nie cofa Swojego S owa. On da  Swojemu
ko cio owi dary i s by pod inspiracj  i kierownictwem Ducha

wi tego, by doprowadzi  go do dojrza ci, zarówno indywi-
dualnie, jak i spo ecznie. Odk d Jezus chwalebnie powsta  z
martwych, Duch wi ty wiernie wykonywa  Swoje dzie o w ród
wybranych. Jego praca w zwróceniu naszej uwagi na Chrystusa,
pewnie wprowadza tych, którzy s  Jego, we wszelk  prawd . Nic
z tego nie dzieje si  dzi ki sile czy mocy naszych intelektów, ale
jedynie dzi ki Jego suwerennej pracy, tak wi c nikt z nas nie ma
podstaw do chlubienia si .

Tragedi  jednak jest to, e nie wszyscy wybrali my wej  z
Chrystusem, dzi ki Jego dokonanej pracy na krzy u, do ycia jako
nowe stworzenie, zgodnie z Jego wol  i s owem. Wielu umie ci o
swoje umys y i emocje ponad Bo ymi. Nie umi owali prawdy i
wybrali i  swoj  w asn  drog , ci gle powo uj c si  na Jego imi .
W pierwszym przypadku mamy dowód naszej mierci i
zmartwychwstania do nowego ycia; drugi pokazuje ludzi
przychodz cych do krzy a, przyjmuj cych Jego imi , a potem
cofaj cych si  do zwiedzenia ich w asnej woli i upad ych
pragnie .

Bacz c na Bo e mi osierne ostrze enia

Jestem przekonany poprzez to niewiele, które wiem na temat cudu
Bo ej mi ci, e Bóg nigdy nie zawiód  je eli chodzi o wys anie
Swojego ostrze enia i korekty dla ka dego wierz cego, który pad
ofiar  intryg  Szatana  i  zachwia  si  w  prawdzie.  On  nigdy  nie
zawiód  w dostarczeniu Swojej prawdy dla takich dusz. Bóg, ze
Swojego kochaj cego serca, ci gle pokazywa , e to w pokucie,

cej rezultatem modlitwy upokorzenia i wiary w Niego,
znajduje si  nasze zbawienie. W tym momencie pokuta przynosi
rado  oddania i pojednania, a Chrystus przyjmuje nas z
powrotem w Swoje kochaj ce ramiona. Je eli odrzucimy pokut ,
wyzwalamy tym samym straszny bieg rzeczy.

„Gdy tedy przyjdzie na ci  to wszystko, b ogos awie stwo i
przekle stwo, które ci przed em, i we miesz je sobie do serca
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po ród wszystkich narodów, dok d wyp dzi ci  Pan, Bóg twój, i
nawrócisz si do Pana, Boga twego i b dziesz s ucha  jego

osu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dzi ' nakazuj , ty i
twoi synowie, z ca ego serca twego i z ca ej duszy twojej, to
wtedy przywróci Pan, Bóg twój, twoich je ców i zmi uje si
nad tob , i zgromadzi ci  z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie
ci  rozproszy  Pan, Bóg twój" (V Moj eszowa 30:1-3). Bóg
pokazuje poprzez Swoje S owo, e mo emy unikn  ognia s du
zwracaj c si  do Niego w pos usze stwie. Je eli nie odpowiemy
na Jego kochaj ce pouczenie, zatwardzia  naszego serca b dzie
post powa a dalej.

Niebezpiecze stwo buntu

Kolejnym krokiem jest to, e wkrada si  nasza upad a natura,
podsuwaj c nam u ywanie prawdy wyj tej z kontekstu (tak jak
Szatan post powa  z Jezusem na pustyni), by w naszych w asnych
oczach usprawiedliwi  nasz  pozycj . Decydujemy, e nasza
prawda jest jedyn  prawd , e mamy racj , i e Bóg naprawd  tak
powiedzia . Wtedy nasze dumne cia o d y do szerzenia naszych
pogl dów, chc c, by inni podzielali nasz sposób my lenia, w
rezultacie czego umacniamy swoj  prawd  wag  opinii innych.

Zwiedzenie to jedna rzecz; propagowanie zwiedzenia to
druga. Jest to bunt, taki jak grzech czarnoksi stwa i zas uguje na
kar mierci. Kiedy Bóg (który zna nasze serca) widzi, e
zrozumieli my prawd  Jego s owa i charakteru, a jednak
zdecydowali my wierzy  i i  za naszymi w asnymi wyobra-
eniami i pragnieniami, posy a do nas, czy oddaje nas, mocnemu

zwiedzeniu. (Greckie s owo u yte tutaj mówi w pewnym sensie o
aktywnej mocy wprowadzenia w b d czy zwiedzenia.) W istocie
rzeczy Bóg mówi, „Je eli tego chcesz, prosz  bardzo."

Z naszego w asnego wyboru weszli my bezpo rednio w
gniew i s d Bo y. A byli my ostrze eni! Odmowa pokuty odda a
nasze ycie w rezultacie z powrotem pod panowanie Szatana.
Stali my si lepi na duchowe rzeczy i nie mo emy ju  d ej
ogl da  prawdy.    Idziemy od   b du do b du.    Ale w tym

nadymanym stanie, który zerwa  nasze po czenie z G ow , nawet
nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jeste my zgubieni w s dzie.

Istnieje bardzo pozytywna strona tego s du, poniewa
powoduje, e b d, który by  delikatny, staje si  bole nie
oczywisty. Jest to cz  pokazania domowi izraelskiemu domu
Bo ego (Ezechiela 43:10-11). Je eli nie poka e si  nam naszego

du, jak mo emy pokutowa ? To jest s d, którego rozpaczliwie
potrzebuje ko ció .

cie ostrze eni! Bóg og osi  Swój s d nad Swoim domem.
Zechciejcie pos ucha , kiedy Duch wi ty mówi delikatnym
szeptem, „Nie; jest napisane." Nigdy nie pozwólcie sobie
ugania  si  za fantazyjnie brzmi cymi ideami i charyzmatycznymi
osobowo ciami, porzucaj c tym samym swoj  pierwsz  mi .
Trzymajcie si  zawsze bardzo blisko zmartwychwsta ego Pana
chwa y, aby On móg  pa  was tak jak pasterz pasie swoje stado. I
nie patrzcie z pogard  na tych, którzy upadli — „Jestem tym kim
jestem tylko dzi ki Bo ej asce."

„Bo oto od miasta, które jest nazwane moim imieniem,
zaczynam zsy  nieszcz cie, a wy mieliby cie uj  bezkarnie?
Nie ujdziecie bezkarnie, gdy  oto Ja przyzywam miecz na
wszystkich mieszka ców ziemi — mówi Pan Zast pów " (Jeremiasza
25:29).

„ Wybijcie do nogi starców, m odzie ców i panny, dzieci i
kobiety, lecz tych wszystkich, którzy maj  na sobie znak, nie
dotykajcie'. A rozpocznijcie od mojej wi tyni'. I rozpocz li od
starszych m ów, którzy byli przed przybytkiem " (Ezechiela 9:6).

„Otwórz, Libanie, swoje wrota, niech ogie  strawi twoje
cedry! Narzekajcie, cyprysy, gdy  upad  cedr i zniszczone zosta y
wspania e drzewa! Narzekajcie, d by Baszanu, gdy  leg  g sty las.

ycha  biadanie pasterzy, gdy  ich chluba jest zniszczona!
ycha  ryk lwi t, gdy  duma Jordanu jest spustoszona"

(Zachariasza 11:1-3).
„Nawró cie si  do mnie — mówi Pan Zast pów — a Ja

zwróc  si  do was — mówi Pan Zast pów" (Zachariasza 1:3).

Mik  Barton (1994)

d w domu Bo ym
„Nadszed  bowiem czas, aby si  rozpocz

d od domu Bo ego... " (I Piotra 4:17).
„Zewleczcie z siebie starego cz owieka

wraz z jego poprzednim post powaniem,
którego gubi  zwodnicze dze, ... a
przyobleczcie si  w nowego cz owieka,
który jest stworzony wed ug Boga w
sprawiedliwo ci / wi to ci prawdy"
(Efezjan 4:22,24).

„/ obróci em si , aby zobaczy , co to
za g os, który mówi  do mnie; a gdy si

obróci em, ujrza em siedem z otych
wieczników, a po ród tych wieczników

kogo  podobnego do Syna cz owieczego,
odzianego w szat  do stóp d ug  i przepa-
sanego przez pier  z otym pasem; g owa
za  jego i w osy byty l ni ce jak nie no-
bia a we na, a oczy jego jak p omie
ognisty, a nogi jego podobne do mosi dzu
w piecu roz arzonego, g os za  jego jakby
szum wielu wód. W prawej d oni swojej
trzyma    siedem gwiazd, a z ust

jego wychodzi  obosieczny ostry miecz, a
oblicze jego ja nia o jak s ce w pe nym
swoim blasku" (Objawienie 1:12-16).

Powy sze fragmenty opisuj  bardzo
wyra  biblijn  podstaw , w której
mo emy wyró ni  wiele faset i aspektów
natury  s du  w  Bo ym  domu.  W  I  Piotra
4:17 czytamy wyra nie o nieuchronnym
dzia aniu Bo ym, które b dzie widziane w
formie s du. To dzia anie, wed ug Piotra,
rozpocznie si  od domu Bo ego.
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Najpierw, je eli mamy by  w ciwie
przygotowani, musimy okre li  gdzie, a
raczej  kto  jest  tym  domem  Bo ym.  Czy
dom Bo y odnosi si  do narodu
izraelskiego, czy te  do szczególnego
fizycznego budynku czy gmachu
ko cielnego? Có , odpowied  na te
pytania zgodnie z objawieniem Nowego
Testamentu brzmi „Nie!"

Chrystus: Prawdziwy dom Bo y

Zasadniczo prawdziwy dom Bo y ~ to
miejsce gdzie zamieszkuje pe nia Bo a --
to nikt inny jak osoba Jezusa Chrystusa,
naszego Pana. Pami tajmy, e jednym z
Jego imion jest „Emmanuel," które
oznacza „Bóg z nami" (Mateusza 1:23).
Mówi c o Swoim w asnym ciele, Jezus
powiedzia , „Zburzcie t wi tyni , a Ja w
trzy dni j  odbuduj " (Jana 2:19).

Pawe  widzia  Jezusa jako pe ne
objawienie Bóstwa w ludzkim ciele!
Chrystus Sam by  i jest prawdziwym
domem Bo ym, czy te  miejscem przeby-
wania wiecznego Boga. Salomon

wiadczy ,  e  Bóg  nie  mieszka  w
wi tyniach czy wspania ych gmachach,

uczynionych r  ludzk ! Bóg ustanowi
na ca  wieczno , e pe nia tego kim On
jest, b dzie widziana w Cz owieku,
Chrystusie Jezusie, naszym Panu.

Kiedy zobaczymy Chrystusa jako
prawdziwy dom Bo y, musimy spojrze
dalej  na  s d,  który  si  tam  rozpocznie.  Z
pewno ci  Sam Chrystus nie znajdzie si
pod Bo ym s dem. Raz na zawsze poniós
On gniew Bo y na krzy u Golgoty, a teraz
jest wywy szony ponad niebiosa i siedzi
w górze po prawicy majestatu!

Aby w pe ni zrozumie  natur  s du,
który przychodzi na dom Bo y, musimy
spojrze  na  ten  dom  w  odniesieniu  do
cia a Chrystusa, ko cio a. Widzicie,
umi owani, miejsce, które Bóg
zamieszkuje nie zmieni o si  i nigdy si
nie zmieni. Dom Bo y jako miejsce
przebywania Boga nigdy nie rozci gnie
si ,  by  obj  inn  osob  czy  ludzi  —  w
dodaniu do, czy te  z dala od Chrystusa.

Musimy u wiadomi  sobie, e
ko ció ,  o  którym  naucza  Pawe ,  jest
wi tyni  Boga, gdzie przebywa Bóg

poprzez Swojego Ducha wi tego, i jest
takim   tylko dlatego,   e mieszka tam

Chrystus. Tylko wtedy gdy kto  staje si
uczestnikiem nowego ycia Chrystusa,
mo na powiedzie , e Bóg naprawd  w
nim zamieszkuje; posiada ycie
Chrystusa oznacza by  zamieszkiwanym
przez Boga.

Bóg zamieszkuje w ludziach tylko na
podstawie Chrystusa i Jego doko czonego
dzie a. Odnowiony duch obmytego krwi
wierz cego otrzymuje do rodka Ducha
Bo ego. Otrzymujemy zupe nie inny
rodzaj  ycia,  kiedy  rodzimy  si  z  góry  i
zostajemy umieszczeni w Chrystusie.

Chrystus: Wzorzec
dla domu Bo ego

W momencie nowego narodzenia, Bóg
odrzuca wszystko to kim byli my w starej
naturze, to znaczy wszystko, co odnosi si
w  nas  do  grzesznej  natury  i  jej  z ych
nami tno ci. To jest znaczenie upo-
dobnienia  si  do  Chrystusa  w  Jego
mierci. Pawe  mówi nam w Li cie do

Rzymian 6:4, „Pogrzebani tedy jeste my
wraz z nim przez chrzest w mier ."

Z powodu naszej nowej to samo ci w
Chrystusie, Bóg uznaje nasz  star  natur ,
która znajdowa a si  pod moc  grzechu i
mierci, za umar . Osi gamy to przez

now  relacj  z naszym Panem Jezusem i
wywodz c nasze ycie, natur  i charakter
z ostatniego Adama, naszego Pana Jezusa.
On  przyszed ,  by  zamieszka  w  nas  i  po
to,  by  wyrazi  t  nowo  Jego  ycia  w  i
przez nas!

Kiedy byli my martwi w grzechu,
nasza to samo  — ycie, natura i
charakter ~ znajdowa y si  w pierwszym
Adamie, którego ycie by o wypaczone i
skorumpowane przez trucizn  Szatana. W
takim stanie nasz  pozycj  przed Bogiem
stanowi o oddzielenie i separacja!
Jednak e w Chrystusie Jezusie jeste my
teraz powi zani na zupe nie nowych
zasadach. B c przeniesieni ze sfery cia a
(którym jest stare stworzenie) i zasadzeni
w Chrystusie, umarli my dla tego czym
kiedy  byli my. Teraz Ten, który jest nad
nami i Jego ycie, nowe stworzenie, staje
si  naszym yciem! Co za niesamowita
przemiana!

Jak e oczy naszego serca potrzebuj
by  o wiecone przez Ducha wi tego,
aby my mogli   zobaczy    to chwalebne

przej cie z naszego starego ycia do ycia
Jezusa, naszego Pana. Jeste my wyzwoleni
z jednego rodzaju natury — pierwszego
Adama — i narodzeni do ca kowicie
innego rodzaju natury. Chrystus staje si
naszym yciem i poprzez moc Ducha
czerpiemy z Niego swój charakter.
Uciekamy od zepsucia, które panuje w
ciele i wszystkiego co pochodzi ze starej
natury, i odnawiamy si  z dnia na dzie .
To odnowienie, o którym uczy Pawe  w II
Li cie do Koryntian 3:18, jest procesem:
Wierz cy wchodzi pod panowanie Ducha

wi tego i jest przekszta cany na
podobie stwo Chrystusa czerpi c swój
charakter i natur  z Jezusa, G owy!

Chrystus: Ostatni Adam,
pocz tek nowej natury

Widzisz, drogi wi ty, wszystko to kim
jest Jezus w Swoim uwielbionym
cz owiecze stwie ma by  dane ko cio owi
i by  wyra ane poprzez ko ció .
Oczywi cie, Jezus nie daje ko cio owi tych
atrybutów, które nale  do Niego jako do
Bóstwa  —  Boga  Syna.  S  to  nie  do
wypowiedzenia warto ci i atrybuty, które
nale  wy cznie do Niego! Bóg w Swoim
Synu, Cz owieku Chrystusie Jezusie, nie
tylko zwraca si  do nas jako Odkupiciel do
odkupionych, poprzez przyj cie na Siebie
postaci cz owieka, by by  mi osiernym i
askawym Najwy szym Kap anem, ale

równie  udziela nam ycia nowego
stworzenia, jako e Sam jest ród em tego
ycia.

Chrystus w Sobie jako Syn
Cz owieczy — nasz Krewny i Brat — jest
ujawnieniem tego czym ma sta  si  to
nowe ycie, kiedy osi ga swój pe en
potencja  w ko ciele „który jest cia em
jego, pe ni  tego, który sam wszystko we
wszystkim wype nia" (Efezjan 1:23).

Pami tajcie, umi owani, jeste my
obj ci w ostatnim Adamie. Godne
zauwa enia jest to, e Jezus przyszed  jako
ostatni Adam, gdy  w jego
cz owiecze stwie widzimy pe ni ycia, do
którego uczestnictwa zostali my powo ani!
Nie odnosz  si  tutaj wy cznie do Jego
cz owiecze stwa, kiedy chodzi  po ziemi
jako Jezus z Nazaretu, poniewa  w
momencie zmartwychwstania
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i wniebowzi cia ci gle by  uwielbionym
Cz owiekiem, i pozostaje uwielbionym
Cz owiekiem w chwale! W tym widzimy
Bo y zamiar wzgl dem ostatniego Adama
i wszystkich, którzy s  w Nim obj ci.

Pami tajmy, e Chrystus jako
cz owiek nigdy nie przesta  by  Bogiem.
On jest uwielbionym Cz owiekiem - i
ci gle Bogiem w wiecznej naturze
Swojego istnienia w Bo ej Trójcy. Nasza
jedno  z Chrystusem, uczestnictwo w
Jego pe nym cz owiecze stwie poprzez
nowe narodzenie, nigdy nie powinno by
zrozumiane  w  ten  sposób,  e  stajemy  si
tym Kim On jest jako Bóg-cz owiek
(bóstwo). Dla nas Jezus jest Wiecznym
Synem.  Poprzez  Jego  ask  i  z  pomoc
Ducha wi tego, pragniemy zobaczy
znaczenie Chrystusa w odniesieniu do
ycia Jego ludu.

Chrystus ma by yciem, charak-
terem,  owocem,  itd.,  który  nasz  Ojciec  w
niebie pragnie znale  w nas jako nowym
cz owieku. Jezus sta  si  reprezentacyjn

ow  nowo odkupionej ludzko ci.
Chrystus jest prototypowym Synem, z
którego cz owiek narodzony na nowo —
cia o Chrystusa ~ musi czerpa  swoje
ycie i charakter (Rzymian 8:29;

Hebrajczyków 2:10-13; II Kor. 3:17-18).
Jako Syn Cz owieczy, Jezus ujawnia

pi kno, w które ko ció  jest przeobra any
jako cz  ostatniego Adama. To w nie
oznacza by  „w Chrystusie!" Ko ció  sta
si  jednym duchem z Chrystusem, co
oznacza, e jeste my z czeni z Nim
poprzez nowe narodzenie. On jest Duchem
daj cym ycie (I Koryntian 15:45), przez
którego jeste my odnawiani i prowadzeni
do  jedno ci  z  Nim.  W  ten  sposób
prawdziwie b dziemy takimi jak On —
ca kowicie odzwierciedlaj cymi to kim On
jest dla nas jako nasz reprezentant,
Cz owiek. On ods ania, przed niebiosami,
Bo y zamiar dla Swoich odkupionych,
którzy s  po czeni z Nim, z G ow , w
duchu.

Jeste my jednak ca kowicie ró ni od
tego kim On jest w Bóstwie. On pozostaje

ow  nad ko cio em, chwalony na wieki
jako Autor naszego zbawienia, do którego
nale y wszelka chwa a, cze , moc,
uwielbienie, dzi kczynienie, panowanie i
adoracja!

Tak wi c z jednej strony widzimy

pot  jedno , do której zostali my
powo ani poprzez spo eczno  z Bo ym
Synem; a jednak, z drugiej strony, istnieje
niezmierna wielko  Jego nad nami i poza
nami  jako  Wieczny  Król  —  Bóg,  nasz
Stwórca i Wybawca! Jak e niewiarygodne
zbawienie nale y do nas w Chrystusie — i
to wszystko z powodu chwa y Bo ej!

Ko ció  w Chrystusie: martwy
dla grzechu, ukrzy owany dla

siebie, o ywiony dla Boga

Mam nadziej , e jeste my teraz w stanie
zobaczy , e Chrystus jest domem Boga i
Jego ycie w nas jest podstaw  do nazy-
wania nas „ wi tyni  Ducha wi tego."
Musimy równie  zauwa , e d, który
przychodzi na dom Bo y jest po czony z
ko cio em i takimi rzeczami, które nie
„wed ug Chrystusa."

To sprowadza nas do fragmentu
cytowanego na pocz tku tego kazania:
„Zewleczcie z siebie starego cz owieka
wraz Z jego poprzednim post powaniem,
którego gubi  zwodnicze todze, ... a
przyobleczcie si  w nowego cz owieka,
który jest stworzony wed ug Boga w
sprawiedliwo ci i wi to ci prawdy"
(Efezjan 4:22,24). Poniewa  jeste my w
Chrystusie, a On w nas, musimy uzna  to
czym jeste my w ciele, ze wszystkimi
jego zepsutymi pragnieniami i z ymi

dzami i sk onno ciami, za martwe,
ukrzy owane i nieczyste — odrzuci  je i
zag odzi !

Wszystko, co nale y do domu
Bo ego, jest wyrazem Chrystusa ~ Jego
umys , Jego moc, Jego charakter, Jego
mi  do  Ojca,  Jego  nienawi  do
grzechu, Jego czysto  wzgl dem braci,
itd. Bóg nie uwa a aktywno ci,
uczynków, m dro ci, planowania, dumy i
zr czno ci, które pochodz  z nas, za
mo liwe do zaakceptowania w Jego
ko ciele. Jedynie Chrystus ma by  istot
ycia i wyrazu Ko cio a!

Kiedy spogl damy na pierwszy list do
ko cio a w Koryncie, widzimy spusto-
szenie, które jest wynikiem tego, gdy
Bo a wi tynia jest wype niona uczynkami
naturalnego cz owieka, dzie ami cia a
starego stworzenia. Gwa town  reakcj
Paw a na to przekr cenie by o zwiasto-
wanie krzy a Chrystusa i Jego ukrzy o-

wanego jako jedynego sposobu na sprosto-
wanie problemu.

Pami tacie jak bardzo grzeszy
ko ció  w Koryncie? Dlaczego? Poniewa
oni, wi tynia Boga, któr  zamieszkiwa
Chrystus, ci gle próbowali  i wyra
to, kim byli, poprzez natur  ich grzesznego
cia a, zamiast podda  si  zamieszka emu
Chrystusowi, który by ród em ich ycia.
Niektóre z uczynków cia a, przez które
zostali pokonani, to wiecka m dro ,
drobne warcholstwo, z a z dr o ,
wspó zawodnictwo, niemoralno
seksualna, samolubna rywalizacja,
chciwo  i wiele wi cej. Pawe
powiedzia , e ci wierz cy byli ci gle
ciele ni, „duszewni." Ci gle yli wed ug
przekl tego ycia w ciele, zamiast w
pokornej zale no ci od zamieszkuj cego
Chrystusa!

d od Boga, który przyjdzie
najpierw na Jego dom, dzie Bo
reakcj  przeciwko takiemu yciu, ci gle
panuj cemu w Jego ko ciele, które nie
pochodzi z Chrystusa ale ze starego
cz owieka! Bo ym zamiarem w powo aniu
ko cio a, jest objawi  pi kno Jego Syna
poprzez tych, którzy s  z Nim zjednoczeni
w duchu i odzwierciedlaj  Jego
zmartwychwsta e ycie. Jako ko ció
nigdy nie mo emy mie  innego funda-
mentu! Kiedy zaniedbamy ten fundament,
a  Chrystus,  Jego  ycie  i  pe nia  Jego
wyrazu, nie b  nasz  wszystko
poch aniaj  pasj , nie mamy ju  d ej
podstawy do nazywania siebie Jego
ko cio em w prawdziwym znaczeniu tego

owa.
Prawd  jest, e je eli zatopimy si  w

sobie i odejdziemy od Bo ego g ównego
celu dla ko cio a, nie przestaniemy by
zbawieni, ale otwieramy w tym momencie
drzwi niebia skiego s du i poprawy! Bóg
nie b dzie honorowa  nikogo innego
oprócz Swojego Syna. Bóg nie
zaakceptuje adnego ycia w Swoim
ko ciele z wyj tkiem nowego ycia, które
jest w Chrystusie. On nie b dzie tolerowa
ludzi prowadz cych Jego ko ció , czy
wierz cych prowadz cych swoje w asne
ycie! Chrystus musi by  wszystkim we

wszystkim!
Patrz c na ostatni werset przytoczony

we wprowadzeniu, widzimy ods oni cie
Chrystusa i tego Kim On jest dla ko cio a.
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Prosz  przeczyta  w tym wietle Objawienie 1:12-16. Powo-
aniem wszystkich zbawionych jest nic innego jak tylko

odzwierciedlanie Jego ycia.
Przypatrzywszy si  Chrystusowi jako domowi Bo emu,

ko cio owi jako uciele nieniu Chrystusa, i naturze s du, któremu
podleg y jest ko ció , popatrzmy na narz dzia s du, przy pomocy
których Bóg przeprowadzi oczyszczenie Swojego domu.

Krzy : Bo y instrument zarówno
dla s du jak i nowego ycia

„Albowiem fundamentu innego nikt nie mo e za  oprócz tego,
który jest za ony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy kto  na
tym fundamencie wznosi budow  ze z ota, srebra, drogich
kamieni, z drzewa, siana, s omy, to wyjdzie na jaw w jego dziele;
dzie  s dny bowiem to poka e, gdy  w ogniu si  objawi, a jakie
jest dzie o ka dego, wypróbuje ogie " (I Koryntian 3:11-13).
Widzimy tutaj, e je eli cokolwiek w nas nie przejdzie przez test
ognia, znajdzie si  pod Bo ym s dem. Te rzeczy, które odnosz
si  do ycia niezgodnego z Chrystusem, s  symbolicznie nazwane
„drzewo, siano i s oma". Pi kno ycia Chrystusa symbolizuje
„z oto, srebro i drogie kamienie."

Chrystus jest zarówno fundamentem, na którym musimy
budowa , jak i yciem, które musi by  wyra one jako niezb dny
charakter ko cio a. Ten charakter równa si  dojrza ci w
Chrystusie. Ponadto, „drzewo, siano i s oma" mog  symboli-
zowa  to, co pochodzi od pierwszego Adama, a ci gle panuje w
domu Bo ym. Bo y dom powinien by  odbiciem tylko ostatniego
Adama, i ycia, które nale y do Niego!

Narz dziem, którym pos y si  Bóg, by osi gn  ten wielki
d, jest krzy  Chrystusa, z ca  jego pot  moc  efektywnie

dzia aj  w ko ciele! Wszystko to, co zapewni  krzy  --
przebaczenie dla grzesznika poprzez przelan  krew Chrystusa,
dotycz ce nie tylko kary za grzech lecz równie mierci i
pogrzebania grzesznej natury w naszym uto samieniu z
Chrystusem ~ musi by  wzrastaj co efektywne w nas!

Ponadto, tak jak Chrystus, który ca kowicie zadowoli  Ojca
sk adaj c doskona  ofiar  za grzech, jak równie  Jego doskona a
mier , która obj a grzesznika, by  wzbudzony z martwych

poprzez  chwa  Ojca  i  o ywiony  moc  Jego  ycia,  my  równie
jeste my obj ci tym zmartwychwsta ym yciem. W konsekwencji
tego, aby Chrystus w Swojej pe ni móg  by  prawdziwie
wyra ony w Swoim ciele, ko ciele, musimy powróci  do mowy o
Krzy u z ods oni ciem jego znaczenia i jego mocy, by u mierci
cia o, wprowadzaj c tym samym ycie Chrystusa. Tylko wtedy,
gdy powracamy do Boga z amani i prawdziwie pokutuj cy,
mo emy mie  nadziej  na zadowolenie Ojca w niebie!

Nic oprócz wie ego objawienia „Chrystusa i jego ukrzy o-
wanego"  i  tego,  co  oznacza  to  dla  tych,  którzy  s  z  Nim
zjednoczeni, nie wystarczy, by za egna  kryzys, który obecnie
prze ywa ko ció . Musimy ca kowicie zniszczy  ka  nadziej
czy ufno , któr  ci gle pok adamy w sobie. Pok adanie ufno ci
w sobie jest przyczyn  wielu grzechów, pora ek i zamieszania,
które to s  tak charakterystyczne dla dzisiejszego chrze cija stwa:
rozbite domy; podzielone rodziny i ko cio y; kaznodzieje buduj

sobie królestwa i u ywaj  ko cio a dla celów osobistych. Ta lista
jest niesko czenie d uga!

Wszystko dzieje si  dlatego, e reflektor nie pada na
ukrzy owanego, uwielbionego Chrystusa. Zgubili my nasz
jedno  z Nim, jako umarli dla naszego starego „ja", i skupili my
nasz  uwag  na demonie ludzkich mo liwo ci ~ przekl tej religii
Kaina! wiecko , rozwi , chciwo , po dliwo ,
samolubny styl ycia, martwa religijna dzia alno  i zast p innych
szata skich dzie  s  rezultatem tego, e z chrze cija stwa usuni to
krzy .

W ko cu, je eli nie zabrzmi tr ba i Bo y lud nie zostanie
ostrze ony, i je eli nie odwróci si  od przekl tego ycia
„po dliwo ci cia a i po dliwo ci oczu i pychy ycia" (I Jana
2:16), pojawi si  odst pstwo. W takich warunkach inny Jezus,
inny duch i inna ewangelia z  si  na religi , w któr  zag bi
si  ludzie. Taka religia jest ca kowicie zaprzeczeniem Boga!

Wezwanie do ycia w absolutnej
zale no ci od Chrystusa

Widzimy, e plan, dzi ki któremu Bóg zabezpiecza prawdziwe
wiadectwo Swojego Syna — ywy wyraz Chrystusa w ludziach —

jest wdro ony poprzez odnowione zrozumienie i wie e
uczestnictwo w pe nym znaczeniu ewangelii Chrystusa i to Jego
ukrzy owanego! Mo e si  to wydawa  bardzo proste, a jednak
ogromnie dzisiaj tego brakuje.

Oby Pan by  dla nas mi osierny i udzieli  nam odnowionej
wizji Chrystusa, naszego Pana. Oby Jego Duch g boko
wypracowa  w nas znaczenie krzy a, aby my zeszli z drogi Temu,
którego ycie zadowoli Ojca w niebie! Oby Pan udzieli  nam
pokory potrzebnej do tego, by my yli w absolutnej ufno ci
pok adanej w zamieszkuj cym w nas Chrystusie, i by zawsze
wzrasta  blask ycia Chrystusa w nas. Oby Pan pomóg  nam
zrozumie  oczyszczenie domu, które jest konieczne w naszym

asnym yciu. Oby my wyra nie pilnowali tego, czym si
kierujemy,  co  nas  kontroluje,  i  czy  nie  znajdujemy si  pod jak
inn  moc , ni  Chrystusa. Oby On zaprowadzi  mi uj cy s d
krzy a, by my uznali za martwe wszystkie uczynki pierwszego
Adama, aby blask ostatniego Adama móg  by  widziany w nas i
przez nas. W ko cu, oby Bóg udzieli  nam Swojej aski, by my
modlili si  o Jego ko ció  i wzrastali w Nim we wszystkim,
odzwierciedlaj c Bo  chwa , tak jak Chrystus objawia w pe ni
Swoje ycie poprzez Swój ko ció ! Bo e, udziel nam tych rzeczy,
o co modlimy si  w imieniu Jezusa!

„/ On ustanowi  jednych aposto ami, drugich prorokami,
innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby
przygotowa wi tych do dzie a pos ugiwania, do budowania cia a
Chrystusowego, at dojdziemy wszyscy do jedno ci wiary i
poznania Syna Bo ego, do m skiej doskona ci, i doro niemy do
wymiarów pe ni Chrystusowej, aby my ju  nie byli dzie mi,
miotanymi i unoszonymi ada wiatrem nauki przez oszustwo
ludzkie i przez podst p, prowadz cy na bezdro a b du, lecz
aby my, b c szczerymi w mi ci, wzrastali pod ka dym
wzgl dem w niego, który jest g ow , w Chrystusa, z którego ca e
cia o spojone i zwi zane przez wszystkie wzajemnie si  zasilaj ce
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stawy, wed ug zgodnego z przeznaczeniem dzia ania ka dego poszczególnego cz onka, ro nie i buduje samo siebie w mi ci" (Efezjan
4:11-16).

Phil Beach Jr. (1992)

Odkupiciel przychodzi na Syjon!
Przynosz wam prorocze s owo od Pana. Odkupiciel Syjonu ju
nied ugo  uka e  si  w  Swojej  chwale,  w  naszych  czasach,  w
Swoim ko ciele! „Pan przyjdzie jako Odkupiciel dla Syjonu i dla
tych, którzy w Jakubie odwrócili si  od wyst pku ~ mówi Pan"
(Izajasza 59:20).

Wizja proroka Izajasza ju  nied ugo si  wype ni. Bóg wkrótce
przyst pi z zemst  ku tym, którzy przekr cili prawd  i zwrócili
si  ku po dliwo ci. Izajasz tak mówi  o kondycji ko cio a w
ostatecznych dniach: „prawda potyka si  na rynku ... Prawda si
zapodzia a, a ten, który unika z ego, bywa pl drowany"
(59:14,15). „Widzia  to Pan i za z e to poczyta , e nie ma prawa"
(wiersz 15).

Izajasz mówi do nas: „Niech b dzie to wiadome, e prawda
jest przekr cana i deptana. Ko ció  Chrystusa zosta  z ony w
ofierze tym, którzy g osz  fa szyw  nauk . Bóg jest niezado-
wolony, poniewa  nikt nie staje i nie os dza wypaczenia prawdy i
sprawiedliwo ci."

Bo y kaznodzieje siedz  sobie bezczynnie, podczas gdy
prawd  rzuca si  na ziemi . K amliwe duchy znalaz y pos uch w
ko ciele, i nikt nie staje przeciwko nim! Prawdziwi m owie
Bo y  odmawiaj  ich  os dzenia.  Dlatego  te  Sam  Pan  b dzie  je

dzi ! Odkupiciel Syjonu podniesie si  i os dzi cielesno ,
niegodziwo  i po dliwo  — szydzenie z prawdy!

„Widzia  te  [Pan], e nie ma nikogo i zdumia  si , e nikt
nie wyst puje..." (Izajasza 59:16). Gdzie s  ci z rozró nianiem
duchów? Gdzie s  ci, którzy poka  ludziom prawd ? Prawda
rozpada si , a tylko kilku to obchodzi albo wydaj  si  o to
martwi . A Pan zastanawia si  dlaczego!

Odkupiciel ju  nied ugo oblecze si  w zemst . Wkrótce
przejdzie przez ko ció  z furi  i wi to ci ! „Przyoblók  si  w
sprawiedliwo  jak w pancerz i he m zwyci stwa w  na swoj

ow ,  przyoblók  si  w  szat  pomsty  i  odzia  si  w  p aszcz
arliwo ci. Wed ug uczynków odp aci: swoim przeciwnikom

zawzi to ci , swoim wrogom odp at ..." (Izajasza 59:17-18).
Ko ciele Jezusa Chrystusa, On przychodzi! Przychodzi do nas

odziany w Swój pancerz wi to ci i he m zbawienia. Wkrótce w
domu Bo ym rozpocznie si  zemsta, furia i s d. „Pan b dzie

dzi  swój lud."
Uwierzcie w to, wieci Boga! Co  nowego — co  pot nego

— co  wiecznego ~ b dzie wkrótce mia o miejsce w Bo ym
domu! B dzie to nag e i chwalebne!

yszeli cie, e On potrz nie wszystkim, co da si
potrz sn . Popro my teraz Boga o zrozumienie tego dlaczego
nast pi potrz ni cie.  Dlaczego zemsta i furia? I dlaczego Sam

Pan musi powróci  na Syjon? Dlaczego Pan we mie t  spraw  z
k  Swoich  s ug  i  kaznodziejów  i  wykona  prac  w  Swojej

suwerennej mocy? To wszystko jest wyra nie przedstawione nam
przez proroków.

1. Po pierwsze, Odkupiciel przychodzi na Syjon,
poniewa  nieprzyjaciel, jak powód , wyst pi
przeciwko Jego ko cio owi.

W ci gu kilku ostatnich lat Szatan zala  ko ció  seri  nowych
doktryn — z duchem po dliwo ci i cielesno ci. Wyla
demoniczn  powód  cudzo óstwa, niemoralno ci i brudu! Jan
widzia  jak to nadchodzi o. Ostrzega : „A gdy smok ujrza , i
zosta  zrzucony na ziemi , zacz  prze ladowa  niewiast , która
porodzi a ch opczyka. ... I wyrzuci  w  z paszczy swojej za
niewiast  strumie  wody, aby j  strumie  porwa " (Objawienie
12:13-15).

To jest ostatni atak Szatana na Bo ych naj wi tszych,
najbardziej po wi conych ludzi. Jest teraz zdecydowany zwie
nawet  Bo ych  wybranych  ~  resztk ,  która  wzywa  imienia
Pa skiego w prawdzie, „...o ile mo na, zwie  wybranych"
(Marka 13:22).

Daniel sugeruje, e Szatan b dzie gór  przez krótki czas:
„...ów  róg  prowadzi  wojn  ze  wi tymi  i  przemóg  ich,  a
przyszed  S dziwy i odby  si  s d i prawo zosta o przyznane

wi tym Najwy szego, i nadszed  czas, e wi ci otrzymali
królestwo" (7:21-22).

Czy Szatan zwyci a na chwil ? Wiemy, e na ko cu bramy
piekielne nie przemog  ko cio a ~ ale czy teraz zwyci a? Szatan
ustanowi  sobie przyczó ek, warowni  — w ko ciele! Wielu
Bo ych wybranych ju  teraz jest zwiedzionych! Szatan przyszed
z inn  ewangeli . Pawe  powiedzia  nam dok adnie w jaki sposób
diabe  wyst pi przeciwko Bo ym wi tym ludziom i zwiedzie ich:
„... wszak i szatan przybiera posta  anio a wiat ci. Nic wi c
nadzwyczajnego, je li i s udzy jego przybieraj  posta  s ug
sprawiedliwo ci" (II Koryntian 11:14-15). „Tacy bowiem s
fa szywymi aposto ami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko
przybieraj  posta  aposto ów Chrystusowych" (II Koryntian
11:13).

Warowni  Szatana w ko ciele jest zast p nauczycieli i
kaznodziejów, którzy zostali przemienieni przez ewangeli
cia a! Przyszli jako najbardziej o wieceni kaznodzieje Pana!
Wydaj  si  by  kaznodziejami Chrystusa. Przyszli jako
kaznodzieje   sprawiedliwo ci.   U ywaj    wersetów   biblijnych.
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Odkupiciel przychodzi na Syjon!

Wyganiaj  demony, uzdrawiaj  chorych w
imieniu Pana, i czyni  wiele wspania ych
uczynków. Ale ich poselstwo jest inn
ewangeli ! Jest zwiedzeniem Szatana!
Pochodzi z cia a — nie z Ducha!

Ci nauczyciele zostali tak zwiedzeni
przez Szatana, e s lepi wzgl dem tego,
co nauczaj . G osz  k amstwa, wierz c, e

 one prawd . Nie zdaj  sobie nawet
sprawy z tego, e s  narz dziami Szatana.

nie teraz te fa szywe nauki
Szatana przezwyci aj  w ko ciele. T umy
zgromadzaj  si  na spotkaniach, by

ucha  tej innej ewangelii — ewangelii
„ego" i sukcesu. Ewangelia sukcesu
podnosi si  wysoko — jak narazie!

Obud cie si , wi ci! Czy dacie si
zwie ? Czy zostali cie z apani w pu apk
nauczania anio a wiat ci pos anego
przez Szatana? Czy zostali cie zmieceni
przez powód ? Powró cie do Bo ego

owa. Pos uchajcie ewangelii Chrystusa i
os cie to, co widzicie i s yszycie.
Porównajcie co powiedzia  Jezus i co
mówi  inni.

Biblia udowadnia, ponad jakikolwiek
cie  w tpliwo ci, e nowa ewangelia
Szatana to „Zyska  pobo no !" Jest to
pe ne kompromisu poselstwo, bez pokuty
czy pobo no ci. Jest to ewangelia zysku,
oparta na przypuszczeniu, e czym
pobo niejszy jeste , tym wi cej b dziesz
mia  z tego zysku.

Pos uchajcie ostrze enia Paw a: „Je li
kto inaczej naucza i nie trzyma si
zbawiennych s ów Pana naszego Jezusa
Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziw
pobo no ci , ten jest zarozumia y, nic nie
umie, lecz choruje na wszczynanie sporów
i  spieranie  si  o  s owa,  z  czego rodz  si
zawi , swary, blu nierstwa, z liwe
podejrzenia, ci e spory ludzi spaczonych
na  umy le  i  wyzutych  z  prawdy,  którzy

dz , e z pobo no ci mo na ci gn
zyski" (I Tymoteusza 6:3-5). Pawe  wo a,
„Odwró cie si  od nich!" Z dala od ich
innej ewangelii!

Pos uchajcie s ów Jezusa. To jest
prawdziwa ewangelia! „B ogos awieni
ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo
Bo e. B ogos awieni, którzy teraz
akniecie, albowiem b dziecie nasyceni.

ogos awieni, którzy teraz p aczecie,
albowiem mia  si  b dziecie. B ogo-

awieni b dziecie, gdy ludzie was niena-

widzi  b  i gdy was wy cz , i l  was
, i gdy imieniem waszym pomiata
 jako bezecnym z powodu Syna

Cz owieczego" ( ukasza 6:20:22).
A oto co mówi ewangelia na temat

szukania rzeczy materialnych. Te s owa
pochodz  z ust Samego Pana: „Ale biada
wam bogaczom, bo ju  odbieracie
pociech  swoj . Biada wam, którzy teraz
nasyceni jeste cie, gdy  b dziecie cierpie

ód. Biada wam, którzy teraz si
miejecie, bo smuci  si  i p aka

dziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie
dobrze  o  was  mówi  b ;  tak  samo
bowiem czynili fa szywym prorokom
ojcowie ich" ( ukasza 6:24-26).

Ewangelia zysku pogardza ubóstwem.
Odrzuca i pogardza biednymi (Jakuba
2:6). Jakub zdemaskowa  t  hipokryzj .
Powiedzia  do nich: „wy zwróciliby cie
oczy na tego, który nosi wspania  szat  i
powiedzieliby cie: Ty usi  tu wygodnie,
a ubogiemu powiedzieliby cie: Ty sta
sobie tam lub usi  u podnó ka mego"
(Jakuba 2:2-3).

wi ci Bo y, do jakiego stopnia
mo emy by lepi? Czy taka jest
ewangelia dla gin cego wiata — ZYSK
RÓWNA SI  POBO NO ?! WIARA
PROWADZI DO DOBROBYTU?!
BIEDNYM LUDZIOM BRAKUJE
WIARY?! Chrystus sta  si  biedny,
aby my my mogli sta  si  bogatymi w
ró ne dobra materialne? WE  ~ u yj
swoj  wiar  do zdobycia czego tylko
pragniesz?!

Jeden bilion ludzi na ziemi jest
bliskich zag odzenia. Bo e serce amie si
na widok p acz cych matek, które ko ysz
umieraj ce z g odu niemowl ta z
wyd tymi brzuszkami. Miliony s  bezro-
botne. Zbli a si  koniec wiata. wiat
zmierza ku Armagedonowi. W miastach
ju  nied ugo wybuchnie bunt. Nadchodzi
prze ladowanie i ucisk. ywio y rozpalone
ju  wkrótce stopniej . wiat si  pali! Bo y
lud na ca ym wiecie jest wi ziony,
prze ladowany, traci wszystkie swoje
posiad ci.

Czy mam uwierzy , e Duch Bo y
po le Swoich prawdziwych s ug do tego
zdesperowanego, g odnego wiata, by

osili sukces i powodzenie materialne?
Kiedy ludziom nie wystarcza na jedzenie,
czy Bóg wy le do mnie poselstwo, e

mam prawo domaga  si  wi kszego domu
czy lepszego samochodu? Czy powie mi
to cz owiek pos any od Boga? Tylko
fa szywi nauczyciele obiecaj  mi zdrowie
i bogactwo, pozwalaj c, by reszta wiata
zgin a!

Uciekajcie od tych nauczycieli
sukcesu i bogactwa. Nie obchodzi ich
pokuta. Nie g osz  przeciwko grzechowi.
Oferuj  b ogos awie stwa bez pobo nego
smutku. S  akumulatorami dóbr tego
wiata. Jak mog  troszczy  si  o biednych,

kiedy g osz , e zysk jest pobo no ci ?
Ich teologia nie wyzwala mi ci do pracy
misyjnej i troski o biednych.

Amos, prorok, wo : „Biada
beztroskim na Syjonie ... oddalacie od
siebie my l o dniu nieszcz cia ...
Wyleguj  si  na ach z ko ci s oniowej i
rozci gaj  si  na swoich dywanach,
zjadaj  jagni ta z trzody i ciel ta z obory.
... Pij  wino z czasz ofiarnych i nama-
szczaj  si  najlepszymi olejkami, lecz nie
bolej  nad zgub  Józefa" (Amos 6:1-6).

Wzdrygam si  na my l o tym jak to
dzie stan  przed Bogiem i odpowie-

dzie  na zarzut gromadzenia, raczej ni
sprzedawania i rozdawania ubogim.

2. Odkupiciel przychodzi, by
zburzy  ka  szata sk
warowni  i ponownie ustanowi
wzorzec prawdy na Syjonie!

Jakie kryterium oprze si  tej powodzi
nieprzyjaciela i poch onie j ? Jaki rodzaj
suwerennego gniewu b dzie wyzwolony w
ko ciele? O jakiej zem cie mówi prorok?
Jest to objawienie OBECNO CI
SAMEGO BOGA! Ko ció  w tych dniach
ostatecznych b dzie do wiadcza  Boga
pojawiaj cego si  w ród nich -„Pan
przyjdzie jako Odkupiciel dla Syjonu..."

Tym razem przyjdzie Sam S dzia!
Genera  Bo ej armii, we w asnej osobie,
po ród Swoich ludzi, w mocy, autorytecie
i pot nej chwale!

Wiemy, e gdzie dwóch lub trzech
zgromadza si  w Jego imieniu, tam On jest
pomi dzy nimi. Ale tak jak s ce robi si
coraz gor tsze i ja niejsze kiedy si  zbli a,
tak b dzie kiedy On opu ci Swoje miejsce
i pojawi si  w prawdziwej
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obecno ci. Jak e b dzie tam gor co! Jak
jasno! „Pan ujawni to, co ukryte w
ciemno ci, i objawi zamys y serc" (I
Koryntian 4:5).

Nie b dzie proroka, który przywiedzie
ko ció  z powrotem do prawdy i pokuty.
Nie b dzie nowej doktryny. adnego
nowego objawienia. Sam Odkupiciel
pojawi si  i moc  Swojej wi tej
obecno ci poch onie wszelk  cielesno  w
Swojej wi tyni. B dziemy wiadkami
przebudzenia rzeczywistej obecno ci
Bo ej! „Potem nagle przyjdzie do swej
wi tyni Pan, którego oczekujecie... Lecz

kto b dzie móg  znie  dzie  jego
przyj cia i kto si  ostoi, gdy si  uka e?"
(Malachiasza 3:1-2).

Wszelkie ba wochwalstwo, nauki
typu „zysk równa si  pobo no ," wszelka
duma sukcesu, ca y ukryty grzech stopi
si  jak wosk przed obliczem Bo ym!
„...Jak si  rozp ywa wosk od ognia, tak
gin  przed Bogiem bezbo ni" (Psalm
68:3). „Gdy  jest on jak ogie  odlewacza
... Usi dzie, aby wytapia  i czy ci  srebro.

dzie czy ci  synów Lewiego i b dzie
ich  p uka  jak  z oto  i  srebro.  Potem  b
mogli sk ada  Panu ofiary w
sprawiedliwo ci" (Malachiasza 3:2-3).

Prorok Micheasz równie  przepo-
wiedzia  chwalebne objawienie Bo ej
wi tej obecno ci, która roztopi wszystko,

co  stanie  na  jej  drodze:  „Bo  oto  Pan
wychodzi ze swojego miejsca, zst puje i
kroczy po wzniesieniach ziemi. I rozp y-
waj  si  pod nim góry, jak wosk od ognia,
a doliny rozdzielaj  si , jak wody
sp ywaj ce ze stromych zboczy" (1:3-4).

Jeremiasz wo : „Czy nie ma u was
boja ni przede mn ? — mówi Pan — i nie
dr ycie przed moim obliczem?" (5:22).
Bóg powiedzia  do Ezechiela: „I zadr
przede mn  ... wszyscy ludzie, którzy yj
na powierzchni ziemi. Rozpadn  si  góry,
padn  pi trz ce si  ska y i wszystkie mury
run  na ziemi " (38:20).

Je eli bezbo ni b  trz  si  i dr
przed Jego wi  obecno ci , w jaki
sposób ktokolwiek b dzie w stanie osta
si  przed t  obecno ci  w domu Bo ym?
Wszystkie przechwa ki znikn ! Run
bo ki z nas samych! Rozpadnie si
promowanie samych siebie! Uciekn

odzieje z Bo ej wi tyni!

Nie b dzie wi cej jaski  rozpusty!
Nie b dzie wi cej uganiania si  za
rzeczami tego wiata. Nie b dzie
trwonienia cennej wiary na rzeczy
tymczasowe. Nie b dzie wspó za-
wodnictwa w Domu Bo ym. Nie b dzie
burzenia starych stodó , by zbudowa
wi ksze. Koniec z po daniem czego-
kolwiek na tej ziemi. Koniec ze zdoby-
waniem tytu ów dla siebie.

d rozpocznie si  w Jego domu!
Jego obecno  przestraszy i stopi wszystko
co wywy sza si  przed Jego obliczem.
Pan upokorzy wszystkie swoje s ugi.

adnemu kaznodziei ewangelii nie
pozwoli chwali  si  w Jego obecno ci. Ci,
którzy nie b  pokutowa  b  odrzuceni
na bok, poch oni ci przez Jego gniew.

Kiedy przedrze si  obecno  Bo a,
stanie si  fatalna w skutkach dla ukrytego
grzechu! Wszelka niegodziwo , oczy
pe ne po dania i ka de z e wyobra enie

 zdemaskowane! Jego oczy p on ce
ogniem zdemaskuj  hipokryzj ! B dziemy
widzieli wielu s ug, których cia a b
zniszczone, aby ich dusze zosta y
zachowane. Bóg albo nas upokorzy ...
albo usunie!

Nie wszyscy, którzy m odo umieraj
 usuni ci przez Pana dlatego, e zgrze-

szyli. Niektórzy z nas otrzymali od Pana
wyrok mierci; wiemy, e nasz czas jest
bliski. Ale wielu ludzi umrze, kiedy Jego
obecno  objawi si  w pe ni, poniewa
grzech nie ostoi si  przed Nim! B
zmuszeni porzuci  swoje grzechy albo by
zniszczeni. Jak Jonasz, b  „uciekali
sprzed oblicza Pana".

Kaznodzieje, nauczyciele i
ewangeli ci chwal  si  obecno ci  Pana
wpo ród nich! Ale my nie wiemy nawet o
czym mówimy. Pozwól, e wyja ni  ci co
si  dzieje kiedy Bo a obecno  wype nia
Jego dom.

1. Ludzie s  przekonani o swoim
grzechu i padaj  na twarze w pokucie.
Nawet Bo y wybrani widz  swoje niepra-
wo ci. Nikt nie ostoi si  w Jego
obecno ci. Wszyscy musz  upa  na swoje
twarze.

„W roku mierci króla Uzjasza
widzia em Pana siedz cego na tronie
wysokim i wynios ym, a kraj jego szaty
wype nia wi tyni  ... I zatrz y si
progi   w   posadach od tego pot nego

osu, a przybytek nape ni  si  dymem. I
rzek em: Biada mi! Zgin em, bo jestem
cz owiekiem nieczystych warg i mieszkam
po ród ludu nieczystych warg, gdy  moje
oczy widzia y Króla, Pana Zast pów"
(Izajasza 6:1-5).

2. Ka dy sukces, samo ocena, ukryty
grzech, ludzkie mo liwo ci i si a, znikaj .
Obracaj  si  w nico !

„A gdy podnios em oczy i spojrza em,
oto by  m , ubrany w szat  lnian , a
biodra mia  przepasane pasem ze z ota z
Ufas. Cia o jego by o podobne do topazu,
oblicze jego ja nia o jak b yskawica, a
oczy jego jak pochodnie p on ce, ramiona
i nogi jego b yszcza y jak mied
wypolerowana, a d wi k jego g osu by
pot ny jak wrzawa mnóstwa ludu. Tylko
ja, Daniel, widzia em to zjawisko, a

owie, którzy byli ze mn , nie widzieli
tego zjawiska; lecz pad  na nich wielki
strach, tak e pouciekali i poukrywali si . I
zosta em sam, i widzia em to pot ne
zjawisko. Lecz nie by o we mnie si y;
twarz moja zmieni a si  do niepoznania i
nie mia em adnej si y. I us ysza em

wi k jego s ów; a gdy us ysza em
wi k jego s ów, pad em na twarz

nieprzytomny i le em twarz  ku ziemi"
(Daniela 10:5-9).

3. Ca e zgromadzenie b dzie na
kolanach, stopione, z amane, wyznaj ce
grzechy, i sk adaj ce wszelkie ziemskie
dobra u stóp Chrystusa. Ludzie b
wo , „Biada nam. Stanowimy pora .
Nie jeste my zwyci zcami. Jeste my
niczym! Jeste my tylko robakiem.
Jeste my dumni. Nic nie wiemy. Ze
wzgl du na Jego krew jeste my
pot pieni." G owy b  znajdowa y si  w
prochu, nie w powietrzu! B  wo ali tak
jak aposto  Pawe , „to, co u wiata

upiego, wybra  Bóg, to co jest niskiego
rodu u wiata i to co wzgardzone — aby
aden cz owiek nie che pi  si  przed

obliczem Bo ym" (I Koryntian 1:26-31).

3. Odkupiciel przychodzi,
by przygotowa  Swoj
Oblubienic  na wesele!

„Zatr bcie na rogu na Syjonie ... Zgro-
mad cie lud, po wi cie zebranie,
zbierzcie starszych, zgromad cie dzieci i
niemowl ta! Niech oblubieniec wyjdzie ze
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swojej komory, a oblubienica ze swej
komnaty!" (Joela 2:15-16).

Nasz Odkupiciel wyjdzie ze swej
komory po Swoj  oblubienic !
Oblubienica ju  wychodzi ze swojej
komnaty. Wesele tu  tu ! On wyszed ,
by zwo  Swoj  oblubienic  z ca ego
wiata, by oddzieli  j , wzmocni  i

oczy ci  ~  by  przygotowa  j !  Jan  pisze,
„...oblubienica jego przygotowa a si . I
dano  jej  przyoblec  si  w  czysty,  l ni cy
bisior" (Objawienie Jana 19:7-8).

wieci Bo y, to jest ewangelia Jezusa
Chrystusa na te ostateczne dni: „Obleczcie
si  w sprawiedliwo ! Zrzu cie ka dy
ci ar i grzech, który tak atwo was
dr czy. Nie dajcie si  usidli . Wyjd cie
naprzód,  by  spotka  si  z  Nim.  Niech
wasze lampy p on . Zdob cie zapas
oleju. Nie odk adajcie sobie skarbów tutaj
na ziemi!"

Odkupiciel musi przyj na Syjon,
poniewa umy nie s  gotowe, by
spotka si z Nim w wieczno ci. Czy
naprawd  rozumiemy, czy prawdziwie
wierzymy, e my (Bo y lud), musimy
wszyscy stan  przed s dziowskim tronem
Chrystusa? „Wszak wszyscy staniemy
przed s dem Bo ym. Tak wi c ka dy z
nas za samego siebie zda spraw  Bogu"
(Rzymian 14:10-12).

Pawe  mówi  o tym dniu jako o „dniu
grozy  od  Pana."  Dla  niego  by a  to
straszna, otrze wiaj ca my l. Ch odzi o go
to do ko ci, e wszyscy Bo y ludzie
musz  stawi  si  przed tronem

dziowskim by „zda  sprawozdanie."
Nasz Odkupiciel przychodzi do

Swojego ko cio a, by przygotowa  Swój

lud  na  s d  —  by  stopi  nasze  cia o;
poch on  drzewo, s om  i siano; wypali
wszystkie ukryte grzechy i ukryte
motywy.

W ko cu, i najwa niejsze ze
wszystkich, Odkupiciel przychodzi, by
przywróci ' Swoj  chwal  Swojemu
ko cio owi! Najwi kszym pragnieniem dla
Jego ludu jest podzieli  si  z nimi Swoj
chwa !

Prorocy widzieli t  przychodz
chwa  i radowali si  w niej! Izajasz pisze,
„I objawi si  chwa a Pa ska, i ujrzy to
wszelkie cia o pospo u, gdy  usta Pana to
powiedzia y" (40:5). „Powsta , zaja niej,
gdy  zjawi a si  twoja wiat , a chwa a
Pa ska rozb ys a nad tob . ... nad tob
zab nie Pan, a jego chwa a uka e si
nad tob " (60:1-2).

Us yszcie te prorocze s owa: Obja-
wiona chwal  — ujrzy to wszelkie cia o —
uka e si  nad nami!

dziemy promieniowa  chwa !
Chwa a, która b dzie nasz  w wieczno ci,

dzie teraz zakosztowana! Jezus powie-
dzia  do  Marty,  „Czy  ci  nie  powie-
dzia em, e, je li uwierzysz, ogl da

dziesz chwa  Bo ?" (Ew. Jana 11:40).
Czym jest Jego chwa a? Jakie

Jego bogactwa? To jest ta chwa a, któr
ujrza y Maria i Marta! Moc zmartwy-
chwstania! Objawienie ycia wiecznego
tutaj, na ziemi! Biblia mówi, e nasz
Odkupiciel „przywiedzie do chwa y wielu
synów" (Hebrajczyków 2:10). To
oznacza, e Chrystus przywiedzie Swój
ko ció do poznania ich prawdziwego
dziedzictwa ~ nie miertelnego ycia
wiecznego! Bóg da Swojemu ludowi nowe

serce dla wiecznych warto ci. Wieczne
warto ci przep dz  wszystkie tymczasowe.

K i e d y  m ó w i  „ c h w a a
zmartwychwstania," nie odnosz  si  do
dnia, kiedy powstaniemy z grobów.
Mówi  o przemieniaj cej mocy
zmartwychwstania, teraz! ~ Wzbudzeni
ze mierci dla siebie do nowego ycia,
teraz! To jest moc Bo a, która zabiera nas
z  ycia  dla  siebie  samych,  po  to,  by
prze  ka dy moment dla Niego. To jest
odnowienie naszych umys ów, przenie-
sienie nas ze wiecko ci do pobo no ci.

Zgodnie z Paw em, „wielu post puje
jak wrogowie krzy a Chrystusowego,
chwa  ich jest to, co jest ich ha , my
bowiem o rzeczach ziemskich" (Fiiipian
3:18-19). Ale Bo y lud ma inn  chwa !
Ich rozmowy, co , o czym zawsze mówi ,
to niebo: „Nasza za  ojczyzna jest w
niebie" (3:20). T skni  za chwa
zmartwychwstania!

Niech lepi trwoni  swoj  b dn
wiar  na rzeczy tego wiata. Niech
domagaj  si  zdrowia, bogactwa i
sukcesu. Ja chc  widzie  Jego zmartwy-
chwsta  chwa !

„Podnie cie, bramy, wierzchy wasze,
i podnie cie si , bramy prastare, aby
wszed  Król  chwa y!  Któ  jest  tym
Królem  chwa y?  Pan  silny  i  pot ny,  Pan
pot ny w boju.

„Podnie cie, bramy, wierzchy wasze,
i podnie cie si , bramy prastare, aby
wszed  Król  chwa y!  Któ  jest  tym
Królem  chwa y?  Pan  Zast pów!  On  jest
Królem chwa y!" (Psalm 24:7-10).

David Wilkerson (1982)

Chrystus jako S dzia
Osob , przez któr  Bóg b dzie s dzi wiat, jest Jezus Chrystus,
Bóg-Cz owiek  ~  druga  osoba  Trójcy.  On  jest  t  sam  osob ,  o
której czytamy w naszych Bibliach: narodzi  si  z Marii panny,

 w Galilei i Judei, i zosta  ukrzy owany poza bramami
Jerozolimy. On przyjdzie, by s dzi wiat zarówno w Swojej
boskiej, jak i ludzkiej naturze, w tym samym ludzkim ciele, które
zosta o ukrzy owane, powsta o z martwych i wniebowst pi o.
„Ten Jezus, który od was zosta  wzi ty w gór  do nieba, tak
przyjdzie,   jak   go   widzieli cie id cego   do   nieba"   (Dzieje

Apostolskie 1:11). To Jego ludzka natura b dzie widziana
ludzkimi oczami. Jednak e Jego boska natura, która jest
po czona z ludzk , b dzie równie  obecna. Chrystus b dzie

dzi  poprzez m dro  tej boskiej natury.
W tym miejscu naturalnie powstaje pytanie: „Dlaczego to

Chrystus mia by s dzi wiat, a nie Ojciec, czy Duch wi ty?"
Nie mo emy udawa , e znamy wszystkie powody, którymi
kieruje si  Bóg. Wiele jednak mo emy si  nauczy  poprzez
boskie objawienie, i odkryjemy wspania  m dro  tego, co On
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postanowi  i zarz dzi  w tej sprawie.

Syn Cz owieczy

Bóg postanowi , e Ten, który ma ludzk  natur , pasuje na
dziego tych, którzy równie  maj  ludzk  natur . „I da  [Bóg]

mu [Chrystusowi] w adz  s dzenia, bo jest Synem Cz owieczym"
(Jana 5:27). Skoro jedna z osób Trójcy jest zjednoczona z ludzk
natur , Bóg decyduje, w ca ym Swoim post powaniu z rodzajem
ludzkim, uczyni  to przez Niego. Czyni  tak w Starym
Przymierzu, kiedy objawi  Siebie patriarchom (I Moj eszowa 18;
32:22-32), kiedy prowadzi  lud izraelski przez pustyni  (I
Koryntian 10:3; Jozue 5:13-15), i kiedy wybiera  Swoje s ugi
(S dziów 6:11-24; 13:9-23; Daniela 3:25).

Nawet zanim powsta wiat i Chrystus nie by  jeszcze
narodzony z kobiety, by  takim dzi ki Bo emu suwerennemu
postanowieniu, poniewa  zarz dzono i uzgodniono w przymierzu
odkupienia, e b dzie wcielony — z cia a i krwi. I od momentu
inkarnacji, Bóg rz dzi zarówno ko cio em, jak i wiatem przez
Chrystusa. W ten sam sposób, na ko cu wszystkich rzeczy, Bóg

dzie równie dzi wiat poprzez Chrystusa. Wszyscy ludzie
 os dzeni przez Boga, a jednak w tym samym czasie przez

Tego, który zosta  wyposa ony w ich w asn  natur .
Bóg  uzna  to  za  s uszne,  by  ci,  którzy  maj  cia a,  tak  jak

wszyscy b  je mieli w dniu s du, widzieli swojego S dziego
fizycznymi oczami i s yszeli Go fizycznymi uszami. Je eli na

dziego wyznaczona by zosta a inna osoba Trójcy, musia oby
istnie  jaki  nadzwyczajny zewn trzny znak, jako symbol boskiej
obecno ci.  Ale  nie  ma  takiej  potrzeby;  jedna  z  osób  Trójcy
zosta a wcielona, tak wi c Bóg przez Niego mo e ukaza  si
fizycznym oczom bez ukazywania adnego znaku.

Nagroda za Jego cierpienia

Chrystus ma zaszczyt by  s dzi wiata, co stanowi odpowiedni
nagrod za Jego cierpienia. Jest to cz  wywy szenia Chrystusa.
Tak zosta o napisane: „Uni  samego siebie i by  pos uszny a
do mierci, i to do mierci krzy owej. Dlatego te  Bóg wielce go
wywy szy  i obdarzy  go imieniem, które jest ponad wszelkie
imi , aby na imi  Jezusa zgina o si  wszelkie kolano na niebie i
na ziemi i pod ziemi  i aby wszelki j zyk wyznawa , e Jezus
Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca" (Filipian 2:8-12).

Bogu si  upodoba o, aby Ten, który tak si  uni  w ród
rodzaju ludzkiego, nie posiadaj c urody czy majestatu, maj c
zakryt  swoj  bosk  chwa , pojawi  si  w ród ludzi po raz drugi,
w Swoim w ciwym majestacie i chwale, bez zas ony. To
wszystko po to, by ci,  którzy zobaczyli Go za pierwszym razem
— biednego, kruchego cz owieka, poddanego niewygodom i
nieszcz ciom — zobaczyli Go za drugim razem w mocy i chwale,
z godno ci  nale yt  Panu nieba i ziemi. Ten, który by
pogardzany i odrzucony przez ludzi, b dzie mia  zaszczyt
postawi  przed Swoim tronem w stan oskar enia wszystkich ludzi
i s dzi  ich w odniesieniu do ich wiecznego stanu (Ew. Jana 5:21-
24)!

Bóg uznaje to za s uszne, by Ten, który by  kiedy  oskar ony

przed ludzkim s dem, gdzie szydzono z Niego, pluto na Niego,
pot piono Go i w ko cu ukrzy owano Go, znalaz  te osoby, które
oskar y,  przed  Swoim  s dem  i  zobaczy y  Go  w  chwale  i  by y
przekl te. Tak jak Chrystus powiedzia  do najwy szego kap ana,
stoj c przed nim, „Odt d ujrzycie Syna Cz owieczego siedz cego
na prawicy mocy Bo ej i przychodz cego na ob okach nieba"
(Ew. Mateusza 26:64).

Doko czone dzie o odkupienia

Konieczne jest, by Chrystus by  s dzi wiata i doko czy  dzie a
odkupienia. Jest to wol  Bo , by Ten, który jest Odkupicielem
wiata, by  równie ca kowitym Odkupicielem. Dlatego te  Bóg

zostawi  ca  prac  w Jego r kach. Dzie o odkupienia upad ego
cz owieka  sk ada  si  z  czego  wi cej  ni  tylko  pe nego  pos u-
sze stwa boskiemu prawu i uczynieniu pokuty za grzeszników,
przygotowuj c w ten sposób drog  ich zbawienia. Odkupienie
zawiera w sobie i jest wype nione poprzez nawrócenie grzeszni-
ków ku poznaniu i mi ci prawdy, prowadzenie ich w tym yciu
drog aski i prawdziwej wi to ci, i w ko cu wzbudzenie ich cia ,
uwielbienie ich, og oszenie b ogos awionego s du ich ziemskich
uczynków, ukoronowanie ich czci  przed lud mi i anio ami, i
doko czenie i udoskonalenie ich nagrody.

Konieczne jest, by Chrystus wykona  to wszystko,
doko czywszy dzie a, które rozpocz . Wzbudzenie z martwych
wi tych, os dzenie ich i wykonanie wyroku jest cz ci  ich

zbawienia; dlatego te  konieczne by o, by Chrystus zosta
wyznaczony na S dziego wiata, by móg doko czy Swojego
dzie a (Ew. Jana 6:39-40; 5:25-31).

Bo  wol  jest,  by Chrystus Sam by  Tym, który wype ni to
za co cierpia  i umar . Kiedy Chrystus sko czy  Swoje cierpienia,
Bóg naby  i umie ci  dziedzictwo w Jego r kach, by by o
zachowane dla wierz cych i dane im w dniu s du.

dzia Swoich wrogów

ciwe jest, by Ten, który zosta  wyznaczony na Króla ko cio a
panowa , dopóki nie po y wszystkich Swoich wrogów pod
Swoje stopy. Aby móg  to uczyni , musi by  S dzi  zarówno
Swoich nieprzyjació , jak i Swojego ludu. Jednym z obowi zków
Chrystusa jako Odkupiciela, jest urz d Króla; zosta  wybrany na
Króla ko cio a i G ow  nad wszystkimi rzeczami odnosz cymi si
do  ko cio a.  Aby  Jego  Królestwo  by o  kompletne  i  cel  Jego
panowania zupe nie osi gni ty, musi zwyci wszystkich Swoich
wrogów. Wtedy przeka e Królestwo Ojcu. „Potem nastanie
koniec, gdy odda w adz  królewsk  Bogu Ojcu, gdy zniszczy
wszelk  zwierzchno  oraz wszelk  w adz  i moc. Bo On musi
królowa , dopóki nie po y wszystkich nieprzyjació  pod stopy
swoje" (I Koryntian 15:24-25).

Kiedy Chrystus przywiedzie przed Swój s dziowski tron
Swoich nieprzyjació , którzy zaparli si  Go, sprzeciwiali si  Mu i
buntowali si  przeciwko Niemu, i wyda i przeprowadzi na nich
wyrok, b dzie to ostateczne i ko cowe zwyci stwo nad nimi.

ciwe jest, aby Ten, który obecnie panuje i odbywa walk
przeciwko tym, którzy pochodz  z innego królestwa, mia
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zaszczyt otrzymania zwyci stwa i zako czenia walki.

Pociecha wi tych

Chrystus zosta  wyznaczony na S dziego wi tych ku ich obfitemu
pocieszeniu. Przymierze aski i to, co w sobie zawiera, zosta o tak
ustanowione przez Boga, by stanowi o dla wierz cych wielkie
pocieszenie. Bóg zaplanowa , by ewangelia by a dla nich
chwalebn  manifestacj  Jego aski, dlatego te  wszystko w niej
ma okazywa  jak najwi cej chwa y i mi osierdzia.

To dla obfitego pocieszenia wi tych ich w asny Odkupiciel
zosta  wyznaczony na ich S dziego. Niezmiernie pocieszaj cym
jest wiedzie , e ta sama Osoba, która przela a za nich Swoj
krew, b dzie decydowa a o ich wiecznym stanie. Nie musz

tpi , e otrzymaj  to, czego zapewnienie im kosztowa o Jego
tak wiele.

Jak  wielk  rado ci  b dzie dla nich tego ostatecznego dnia
podnie  swoje oczy i zobaczy  Osob , której powierzyli swoje
zbawienie, u której szukali ucieczki, na której budowali jako na
fundamencie wieczno ci, i czyjej g os tak cz sto s yszeli. On
zasi dzie tam jako sprawiedliwy S dzia, zapraszaj c, by przyszli
do Niego po ochron  i bezpiecze stwo.

Przekonanie bezbo nych

Fakt, e Chrystus zosta  wyznaczony na S dziego wiata
przyniesie wi ksze przekonanie dla bezbo nych. To  dla  ich
przekonania b  s dzeni i pot pieni przez t  sam  Osob , któr
odrzucili, mog c przecie  wybra  zbawienie. On przela  Swoj
krew,  by  da  im mo liwo , by zostali zbawieni; by  gotowy
zaoferowa  im Swoj  sprawiedliwo , kiedy byli wiadkami
oskar enia. Wielokrotnie nawo ywa  i zaprasza , by przyszli do
Niego po zbawienie. Jak e sprawiedliwie b  pot pieni przez
Tego, którego zbawienie odrzucili, pogardzili Jego krwi ,
odrzucili Jego nawo ywanie i przebili za swoje w asne grzechy!

Jak e przekonuj ce b dzie to, kiedy us ysz  wypowiedziany
wyrok. Przypomn  sobie wtedy jak wiele razy ta sama Osoba,
która teraz wydaje na nich wyrok pot pienia, nawo ywa a ich ~
w Swoim S owie i poprzez Swoich wys anników — by przyj li Go
i oddali si  Jemu! Jak cz sto puka  do drzwi ich serc! B
musieli wyzna , „Gdyby nie moja w asna g upota i uparto , Ten,
który jest teraz moim rozdra nionym dzi , móg  by  moim
Zbawicielem'." -

Jonathan Edwards (1738) )&L
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