
NASZE NIEBIAŃSKIE POWOŁANIE

NASZE NIEBIAŃSKIE 
POWOŁANIE

Tom 7, numer 3

W numerze:

Strona 3: Niebiańska nagroda
Wezwanie do nie ustawania w wysiłkach by sprostać zaszczytnemu powołaniu i 
niebiańskiej chwale, którą Bóg przygotował dla Swojego ludu.

Strona 8: Potrzebujemy podnieść swój wzrok
Życie i cel prawdziwego chrześcijaństwa gubi się, kiedy tracimy z oczu to co wieczne.

Strona 10: Chrystus i Kościół który będzie z Nim panować
Nagroda dla tych, którzy byli wierni, kiedy Chrystus powróci w Swojej chwale.

Strona 12: Chwała, która ma się w nas objawić
Nasze powołanie, by być uczestnikami wiecznej chwały Jezusa, jest boską zachętą do 
oddzielenia siebie od tego świata i całkowitego poświęcenia Chrystusowi i temu 
niebiańskiemu powołaniu.

Strona 17: Nagroda w postaci tronu
Tym, którzy zwyciężyli, tak jak Chrystus zwyciężył, zostanie darowana nagroda rządzenia i  
panowania z Chrystusem.

"Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim"  — Psalm 119:105
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Żyjąc myślą o wieczności

Istnieją  dwie  niezwykłe  wypowiedzi  naszego  Pana,  które  się  nawzajem uzupełniają  i 
powinny istnieć obok siebie: "Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie 
i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną" i "Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, 
a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój."

Pierwszy z tych fragmentów opisuje krzyż, drugi koronę; pierwszy wyrzeczenie 
się, drugi rekompensatę. W obu przypadkach jest napisane "niech idzie za mną," ale w 
drugim z tych fragmentów pójście za Chrystusem  idzie dalej  niż krzyż Golgoty.  Sięga 
przez grób do Życia Zmartwychwstania, Świętej Pielgrzymki w Duchu przez Czterdzieści 
Dni. Wstąpienie do Nieba, zajęcie miejsca po Prawicy Boga, Drugie Przyjście i dzielenie 
Jego ostatecznego Panowania w Chwale. Dwie rekompensaty są tu szczególnie widoczne: 
pierwsza, Wieczne zamieszkanie z Chrystusem; druga, Wywyższenie od Ojca.

Zbyt często patrzymy tylko na krzyż i ukrzyżowanie, i tak postrzegamy nasze 
życie w Chrystusie - w jedności w Nim w cierpieniu i służeniu. Musimy spojrzeć poza to 
wszystko i ujrzeć naszą jedność z Nim w rekompensacie jaka nas czeka i nagrodzie, jeżeli 
mamy mieć pełny obraz Jego obietnicy i naszej perspektywy.

Zaparcie  się  siebie  nie  jest  tak  bardzo  zubożeniem  jak  odłożeniem:  składamy 
ofiarę z obecnego dobra na koszt przyszłego i lepszego. Nawet nasz Pan był wzmocniony 
do niesienia krzyża i wzgardzenia hańbą dzięki radości, która została Mu przygotowana i 
chwale Jego ostatecznego zwycięstwa.
Jeżeli  jest  siedem stopni  w dół  ku  uniżeniu,  to  istnieje  też  siedem stopni  wzwyż,  ku 
wywyższeniu,  dopóki pod Jego stopami nie ugnie się każde kolano, składając cześć,  i 
każdy  język  nie  wyzna  Jego  panowania  nad  wszystkim.  Ten,  który  zstąpił,  jest  tym 
samym, który wstąpił ponad wszelkie niebiosa, aby wypełnić wszystko.

George  Muller  poczytywał  wszystko,  co  ludzie  uznawali  za  zysk,  za  stratę, 
wobec doniosłości poznania Jezusa, jego Pana. Cierpiał z powodu utraty wszystkiego i 
poczytywał to za śmieci, byleby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim nie mając własnej 
sprawiedliwości,  i  doznać mocy zmartwychwstania jego, i  uczestniczyć w cierpieniach 
jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci. Zostawił za sobą wszystko co ceni 
świat, ale dąży) i zmierzał do celu, do nagrody w górze, do której został powołany przez 
Boga w Chrystusie Jezusie. "Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy."

Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, był jeden uczeń, którego On miłował, a który 
kładł głowę na Jego piersi, zajmując to uprzywilejowane miejsce, które mogła zajmować 
tylko jedna osoba.  Jednak teraz,  kiedy On jest  w niebie,  każdy uczeń  może być  tym 
umiłowanym i zająć to uprzywilejowane miejsce i spoczywać na Jego łonie. Nikt nie ma 
monopolu na przywilej i błogosławieństwo. Ten, kto naśladuje Go i trwa w Nim, zna tą 
szczególną  bliskość  kontaktu,  zaszczyt  bliskości,  która  jest  zarezerwowana  dla  tych, 
którzy są powołani, wybrani i wierni, i idą za Barankiem dokądkolwiek się uda. Boży 
słudzy zapierający się siebie.
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Niebiańska nagroda

Nowy Testament posługuje się wieloma przykładami, by opisać naszą pielgrzymkę przez 
ten obecny świat ku chwale. Paweł określa ją jako bieg z nagrodą, którą mogą zdobyć ci, 
którzy  „dobry  bój  bojowali,  biegu  dokonali,  wiarę  zachowali"  (2  Tymoteusza  4:7). 
Zachęcał wierzących, aby „tak biegli, by nagrodę zdobyli" (1 Koryntian 9:24).

Te  przykłady  wskazują,  że  nasze  życie  z  Chrystusem  nie  obejmuje  tylko 
momentu rozpoczęcia, ale również metę czy też ostateczny cel. Na mecie znajduje się 
nagroda dla tych, którzy biegną według zasad i zostali uznani za godnych. Ta prawda jest 
dzisiaj w większości nie zauważalna w kościele. Większość ludzi jest świadoma, że w ich 
życiu z Chrystusem zaistniał moment początkowy; narodzenie się na nowo jest konieczne 
dla uzyskania życia z góry. Jednak wielu nie zauważa nic poza tym; mają niewielkie albo 
żadne pojęcie odnośnie tego, że istnieje niebiańskie powołanie i wieczna nagroda dla tych, 
którzy odpowiedzą na to powołanie.

Jednakże Paweł  stwierdza,  że realność tego faktu sprawia,  iż  nie  „biegnie na 
oślep" (1 Koryntian 9:26). Szwajcarski komentator, Frederick Godet, opisuje tych, którzy 
stracili z oczu niebiańską metę, jako ludzi „nie widzących celu, i w rezultacie swojego 
kursu, jakby chodzili w całkowitej ciemności, zbaczając to w lewo, to w prawo."

W ciągu kilku minionych dekad kwas ziemskiej, skoncentrowanej na człowieku 
nauki i doktryny, subtelnie rozprzestrzenił się w kościele do tego stopnia, że większość 
wierzących przychodzi do Chrystusa po to, by teraz coś od Niego otrzymać. Mogą to być 
bogactwa  materialne,  uzdrowienie,  uzdrowienie  emocjonalne,  błogosławieństwa, 
duchowe  manifestacje,  itd.  Podczas  gdy  te  rzeczy  mogą  być  dobre  i  stanowić  część 
Bożego błogosławieństwa względem nas,  pochodzą z ziemskiej  sfery i  dlatego  też  są 
doczesne w swojej  naturze.  Nie stanowią Bożego ostatecznego planu względem tych, 
którzy zostali odkupieni krwią Baranka.

Wielu wierzących nie ma poczucia wiecznego celu, tak że ich duchowe życie 
sprowadza się do "zbaczania to w prawo, to w lewo." Idą najpierw za tym nauczaniem, 
potem za tamtą doktryną; dążą do przeżycia tego doświadczenia czy tamtej manifestacji. 
Kiedy jedna tymczasowa "fala" czy "poruszenie" wymiera, następuje duchowa próżnia, 
póki nie wypełni jej coś innego.

Inni żyją w ciągłej frustracji, ponieważ szukają sukcesu, pocieszenia i ziemskich 
przyjemności zamiast "o tym, co w górze, myśleć" (Kolosan 3:2). Ich pielgrzymka staje 
się bezcelowa; niewiele jest oznak prawdziwego duchowego rozwoju.

Żyjemy w czasach, kiedy naprawdę niewielu wydaje się być "doskonałymi w 
Chrystusie" (Kolosan 1:28). Bez wyraźnego zrozumienia niebiańskiej nagrody, która jest 
oferowana wszystkim, którzy biegną w tym ziemskim biegu z pilnością i wytrwałością, 
wielu  odwróciło  się  od  prawdziwego  duchowego  biegu.  Łatwo  słabną  i  nie  stają  się 
"podobni  do  obrazu  Syna  jego"  (Rzymian  8:29).  Ci  zgubią  swoją  drogę  i  nigdy  nie 
przekroczą niebiańskiej mety, by wygrać wieczną nagrodę.
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Niebiańska nagroda

Zaszczytne powołanie

Od czasu Jana Chrzciciela i Jezusa rozlega się wezwanie do wszystkich, którzy mają uszy 
do słuchania. Wielu szczerych chrześcijan rozumie to wezwanie jako ofertę przebaczenia 
grzechów i  szczęśliwszego życia,  bez  żadnych  wymagań.  Pewien  amerykański  teolog 
twierdzi, że większość ludzi w zachodnim świecie uważa, iż jedyną kwalifikacją przyjęcia 
do  nieba  jest  śmierć!  Jednak  zaszczytne  powołanie,  które  jest  do  nas  skierowane  w 
Chrystusie Jezusie, angażuje o wiele więcej!
Jest to Boże wezwanie "do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego" (I 
Koryntian 1:9). Jest to zaproszenie, by "uchwycić się żywota wiecznego, do którego też 
zostałeś powołany" (I Tymoteusza 6:12).  Jest  to wezwanie Wszechmocnego Boga "do 
wiecznej swej chwały w Chrystusie" (I Piotra 5:10). Jest to powołanie, które sięga daleko 
poza doczesne sprawy tego życia do przyszłych wieków (Efezjan 2:6-7).
Wielu  ludzi  tak  podkreślało  negatywny  aspekt  ewangelii  -  "przyjmij  Jezusa,  to  nie 
będziesz musiał iść do piekła" - że stracili z oczu pozytywne błogosławieństwa, które są 
częścią  Bożego  wiecznego  zamysłu  w  Chrystusie.  Te  błogosławieństwa  obejmują 
całkowite korzystanie z królestwa Bożego, kiedy Chrystus przyjdzie by rządzić i panować 
w Swojej  chwalebnej  pełni.  Kiedy zaczniemy widzieć  realność  niebiańskich  bogactw, 
które są naszymi w Chrystusie Jezusie, wtedy żadna ofiara nie będzie zbyt duża. Nic nie 
przeszkodzi nam w osiągnięciu tej niebiańskiej nagrody.
"Albowiem sądzę,  że  utrapienia  teraźniejszego  czasu  nic  nie  znaczą  w porównaniu  z 
chwałą, która ma się nam objawić" (Rzymian 8:18). "Dlatego nie upadamy na duchu; bo 
choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z 
każdym  dniem.  Albowiem  nieznaczny  chwilowy  ucisk  przynosi  nam  przeogromną 
obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co 
niewidzialne;  albowiem  to,  co  widzialne,  jest  doczesne,  a  to,  co  niewidzialne,  jest 
wieczne" (2 Koryntian 4:16-18).

Eliminacje do nagrody

Podczas  gdy  to  nawołanie  do  niebiańskiej  chwały  rozlega  się  do  wszystkich,  którzy 
słuchają, w Nowym Testamencie czytamy, że musimy biec w tym ziemskim biegu w taki 
sposób,  by  zakwalifikować  się  do  wiecznej  nagrody.  Paweł  zachęca  nas  byśmy 
"postępowali, jak przystoi na powołanie wasze" (Efezjan 4:1; I Tesaloniczan 2:12).
Paweł  postrzegał  tą  sprawę  jako  bardzo  poważną;  powiedział  nawet,  że  istniała  taka 
możliwość,  że  świadcząc  innym,  mógł  sam zostać  zdyskwalifikowany do  nagrody (I 
Koryntian  9:27).  Greckie  słowo  "zdyskwalifikowany"  oznacza  coś,  co  nie  przetrwało 
sprawdzianu i  tym samym udowodniło,  że nie  spełnia wymaganej  normy.  W greckim 
wydaniu Nowego Testamentu to słowo często odnosiło się do srebra czy monet,  które 
zostały uznane za nieczyste lub były jak "żużel" (Izajasza 1:22; Przypowieści 25:4).
Może się to wydawać niewiarygodne, że Paweł, wybrany przez Boga apostoł pogan, mógł 
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Niebiańska nagroda

znajdować   się   w   takim   niebezpieczeństwie.    Jednak   brak   zrozumienia wynika z 
faktu,  że  wiele  dzisiejszego  nauczania  dotyczącego  rzeczy  wiecznych,  zostało 
uproszczone do wspólnego mianownika "albo idziesz do nieba albo do piekła." Nie ma 
świadomości  przekraczania mety i  zwycięskiej  korony sprawiedliwości  (2  Tymoteusza 
4:7-8), otrzymywanej dzięki wierności względem wszystkiego, co Bóg postawi na naszej 
drodze.

Aby poprzeć ten argument, Paweł podaje biblijny przykład ludzi, którzy zostali 
odkupieni krwią Baranka ofiarnego, ale nie osiągnęli pełni błogosławieństwa, które mogło 
stać się ich udziałem. 10 rozdział I Listu do Koryntian mówi o przodkach Izraela, którzy 
wyszli z Egiptu, przeszli przez Morze Czerwone i doświadczyli prowadzenia i ochrony 
niebiańskiego obłoku. Jedli ten sam duchowy pokarm i pili ten sam napój duchowy; pili 
bowiem z duchowej skały, a skałą tą był Chrystus. "Lecz większości z nich nie upodobał 
sobie  Bóg;  ciała  ich bowiem zasłały pustynię"  (10:1-5).  Nie przekroczyli  mety!  Tylko 
Jozue i Kaleb otrzymali nagrodę dzięki całkowitemu oddaniu (4 Mojżeszowa 14:24,30).

Paweł  mówi,  że  te  rzeczy  są  dla  nas  przykładem  (dosłownie  "wzorem")  by 
powstrzymać  nas  przed  zwróceniem  serc  ku  złym  rzeczom,  tak  jak  oni  to  uczynili. 
Oddawali chwałę bożkom i oddawali się pogańskim hulankom; popełniali niemoralność 
seksualną.  Wystawiali  Boga  na  próbę  i  szemrali  przeciwko  Niemu  i  Jego  sposobom 
postępowania z nimi (10:6-10). List do Hebrajczyków powiada, że byli nieposłuszni i nie 
mogli wejść do ziemi obiecanej z powodu niewiary (3:18-19).

"A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze 
dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków" (I Koryntian 10:11). My nie podróżujemy 
do jakiegoś miejsca na tej upadłej ziemi; jesteśmy pielgrzymami "zdążającymi do lepszej 
ojczyzny - do niebiańskiej" (Hebrajczyków 11:16). Jednak by dostać się do tego miejsca 
musimy "złożyć z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla" i "biec wytrwale w 
wyścigu, który jest przed nami" (Hebrajczyków 12:1).

Chrystus będzie sądził

W ciągu trwania Swojej ziemskiej służby Jezus wyraźnie powiedział, że kiedy powróci na 
ziemię by zająć należne Mu miejsce Króla królów, nagrodzi wszystkich, którzy byli Mu 
wierni  podczas  Jego  nieobecności  (Ew.  Łukasza  19:11-27;  Ew.  Mateusza  20:1-16; 
24:14-30).

Powiedział też, że możliwe jest otrzymanie nagrody już w tym życiu, gdy inni 
ludzie oklaskują nas i chwalą za nasze modlitwy i oddanie w poście. Jednakże ci. którzy 
przyjmują  uznanie  od  ludzi,  zostali  już  w  pełni  wynagrodzeni.  Zrzekli  się  wiecznej 
nagrody  od  Boga  po  to,  by  otrzymać  skromną  chwałę  od  człowieka  (Ew.  Mateusza 
6:1-18; Ew. Jana 12:42-43).

Paweł powtarza to nauczanie stwierdzając, że "wszyscy staniemy przed sądem 
Bożym" gdzie "każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu" (Rzymian 14:10,12). 
Opisuje również nagrodę zależną od naszych uczynków, ostrzegając, że "my wszyscy 
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Niebiańska nagroda

musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, 
dokonane w ciele, dobre czy złe" (2 Koryntian 5:10).

Paweł  również  ostrzega  wszystkich,  którzy  są  zaangażowani  w  budowanie 
Bożego duchowego domu: "Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz 
tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie 
wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na 
jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest 
dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się 
ostoi, ten zapłatę odbierze; jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam 
zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień" (I Kor. 3:11-15).

Ten fragment nie powinien być źle zrozumiany jako nauka o "zbawieniu przez 
uczynki." Nasze wieczne zbawienie jest oparte na wystarczającym i całkowitym dziele 
Chrystusa na Krzyżu. Jednakże kiedy już narodziliśmy się do nowego życia z Ducha, 
zostaliśmy  powołani  do  tego,  by  odpowiedzialnie  przyjąć  wszystko,  co  zostało  nam 
darowane w Chrystusie Jezusie przez Ducha Świętego.

Pytanie  skierowane  do  nas  wszystkich  będzie  brzmiało  tak:  "W jaki  sposób 
potraktowałeś wspaniale błogosławieństwa, które znajdują się w Chrystusie Jezusie? Czy  
skorzystałeś z obfitej laski, która została ci darowana przez Ducha Świętego?"

Jezus wyraźnie ilustruje tą kwestię w Swojej przypowieści o uczcie weselnej. 
Kiedy ci, którzy na początku zostali zaproszeni na ucztę odmówili przyjścia, król posłał 
swoje sługi na ulice, by zebrali wszystkich ludzi jakich znaleźli, dopóki sala bankietowa 
nie była pełna. "A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nie 
odzianego w szatę weselną. I rzecze do niego: Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając 
szaty weselnej? A on oniemiał" (Ew. Mateusza 22:11-12).

Angielskie  tłumaczenie  nie  oddaje  właściwie  sytuacji  tutaj  opisanej.  "Nie"  w 
wierszu 11 i "nie" w wierszu 12 to dwa różne greckie słowa. Pewien uczony opisał je w 
ten sposób: "Pierwsze nie było zawsze używane w odniesieniu do sedna sprawy, podczas 
gdy drugie nie było używane w odniesieniu do kwestii myśli. Jezus opisał tego człowieka 
jako  tego,  który  w  istocie  nie  miał  na  sobie  szaty  weselnej,  ponieważ  umyślnie 
zdecydował, że jej nie założy!"

Jezus kończy tą przypowieść zdaniem: "Albowiem wielu jest  wezwanych, ale 
mało  wybranych"  (22:14).  Słowo  "wybrany"  opisuje  tych,  którzy  zostali  powołani  i 
uznani za godnych by otrzymać błogosławieństwa i nagrodę nadchodzącego królestwa. 
Nauczyli  się  karmić  Chrystusem,  uchwycić  się  Bożych  cennych  obietnic  i  chodzić  w 
zwycięstwie w życiu całkowitej zależności od pracy Ducha Świętego.

Temu, który zwycięży

W Swoich ostatnich słowach skierowanych do siedmiu kościołów uwielbiony Chrystus 
ponownie  przypomina  nam,  że  wieczne  błogosławieństwo  będzie  w  bezpośrednim 
związku z naszymi ziemskimi zwycięstwami nad Szatanem i jego wieloma sztuczkami. 
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Wyznanie Jezusa "ten kto zwycięży" ciągle na nowo rozbrzmiewa jak boska zachęta do 
osiągnięcia nagrody zaszczytnego powołania.

Każdy  z  nas  może  stawiać  czoła  różnym  zmaganiom,  doświadczeniom  czy 
konfliktom,  ale  Ten  który "przechadza  się  pomiędzy świecznikami,"  symbolizującymi 
Jego kościół, pragnie zobaczyć czyje serca są Mu w pełni oddane i wie o walkach, które 
będziemy musieli stoczyć.

Niektórzy będą  musieli  przezwyciężyć  zimną  apatię  i  powrócić  do  pierwszej 
miłości.  Inni  będą  wezwani  by stać  wiernie  w  obliczu  prześladowania.  Wielu  będzie 
potrzebowało stanąć w obronie prawdy w obliczu wszelkich form fałszywego nauczania, 
które godzi się na bałwochwalstwo i niemoralność. Inni, wykonując Jego wolę do końca, 
będą  przezwyciężać  grzech  i  ducha  tego  wieku,  który  zaatakował  kościół.  Niektórzy 
zwycięzcy będą  wchodzić w pełnię  życia  podobnego do Chrystusa  i  zamieniać swoją 
słabość  na  Jego  siłę.  Będą  również  tacy,  którzy  staną  mocno  wobec  każdego 
nieprzyjaciela, nie pozwalając by ktokolwiek zabrał ich koronę. W końcu będą i wierzący, 
powołani by przezwyciężyć mieszankę, letniość i duchową ślepotę tego laodycejskiego 
wieku.

Tym, "którzy przezwyciężą," Chrystus obiecuje chwalebną niebiańską nagrodę. 
Będą mieli prawo jeść z drzewa życia, które znajduje się w raju Bożym. Nie dotknie ich 
druga  śmierć.  Poznają  Go  i  ujrzą  takim  jakim  jest.  Zostaną  przyobleczeni  w  biel,  a 
Chrystus przyzna się do nich przed Swoim Ojcem i  aniołami.  Otrzymają Boże imię i 
nowe  Jeruzalem.  Zostanie  im  dana  władza  nad  narodami  i  prawo  do  siedzenia  z 
Chrystusem na Jego tronie (Objawienie 2 i 3). Cóż za nagroda!

Interesujące jest to, że na początku opisu Chrystusa w każdym z siedmiu listów, 
Jego atrybuty stanowią te rzeczy, które są konieczne do przezwyciężenia poszczególnych 
prób  czy  doświadczeń  stojących  przed  każdym  kościołem.  On  jest  wszystkim  czego 
potrzebujemy do życia i pobożności!

Wierni słudzy

Naszym powołaniem jest być wiernymi sługami - uczącymi się dróg Mistrza, posłusznymi 
każdemu aspektowi Jego woli i spolegającymi na Nim jeżeli chodzi o moc do zwycięstwa, 
dopóki On powróci w całej Swojej chwale. Księga Objawienia podaje nam obraz bestii i 
jej królestwa występującego przeciwko Barankowi. Jan mówi: "Lecz Baranek zwycięży 
ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz 
wierni" (17:14).

Ci, którzy pojawią się z Chrystusem w Jego zwycięskiej chwale, to ci, którzy 
zostali  powołani  -  usłyszeli  zaproszenie do wiecznego królestwa -  i  wybrani  -  zostali 
doświadczeni i uznani za godnych przyjęcia niebiańskiej nagrody i czci, ponieważ byli 
wierni aż na śmierć.

To  jest  niebiańska  nagroda!  To  jest  cel  naszego  odkupienia:  abyśmy  zostali 
uznani wiernych w tym dniu ciemności, abyśmy mogli pojawić się z Chrystusem w Dniu 
Jego  chwalebnego  światła.  Nagrodą  jest  to,  że  ujrzymy Go  w  całym  Jego  pięknie  i 
usłyszymy jak mówi: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, 
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wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego" (Ew. Mateusza 25:21,23).
Nie ustawajmy w wysiłkach, by uchwycić się tego, co przygotował dla nas Pan. 

Nie sądźmy, że osiągnęliśmy już wszystko, co Bóg ma dla nas. Ale zapominając o tym, co 
za nami, i zdążając do tego, co przed nami, zmierzajmy do celu, do nagrody w górze, do 
której zostaliśmy powołani przez Boga w Chrystusie Jezusie! (Filipian 3:12-14).

Bruce Garrison (1996) 

Potrzebujemy podnieść swój wzrok

Istnieje  kilka  frustrujących  rzeczy,  takich  jak  praca  kiedy  nie  wiemy  co  staramy  się 
osiągnąć; to znaczy gubimy się w środkach i nie znamy końcowego efektu.

Przykład  możemy  znaleźć  w  fabryce  części,  gdzie  ludzie  pracują  latami, 
wytwarzając  drobne  części,  które  nie  mają  znaczenia  same  w  sobie,  ale  mogą  mieć 
satysfakcjonujące  znaczenie,  kiedy  zostaną  połączone  z  setkami  innych  odmiennych 
części, a w końcu i z ukończonym przedmiotem, którego każda z nich jest małą częścią.

To  narzucone  zaabsorbowanie  częściami  i  środkami  jest  dosyć  męczące, 
ponieważ  ludzki  umysł  został  tak  zaprojektowany,  by  radził  sobie  z  celami  i 
zamierzeniami. Silna jest w nas chęć do planowania i tworzenia według jakiegoś planu, a 
kiedy  zmuszeni  jesteśmy  spędzać  nasze  dni  w  trudzie,  który  nie  przynosi  żadnych 
widocznych rezultatów, czujemy się znużeni i pokonani. To właśnie to, a nie sama praca, 
czyni tak wiele spraw nudnymi i męczącymi.

Zastanawiałem się czy nuda, która pojawia się w większości kościołów, nie może 
być  przynajmniej  w  jakiejś  części  psychologiczną  konsekwencją  tego,  że  wielu  ludzi 
spotyka się razem w wyznaczonym czasie i  nie wie tak naprawdę po co się  spotkali. 
Większość ludzi po prostu nie lubi chodzić do kościoła i nie będą chodzili, jeżeli mogą w 
jakiś przyzwoity sposób uciec od tej gehenny. Miliony ludzi tak robi.

Zbyt prosto byłoby określić brak zainteresowania kościołem jako jeszcze jeden 
symptom grzechu i umiłowania moralnej ciemności; wierzę, że to wyjaśnienie jest zbyt 
piękne  by mogło być  prawdziwe.  Nie  wyjaśnia  wszystkiego.  Dla  niektórych  ludzi  na 
przykład kościół jest nie do zniesienia, ponieważ nie ma celu, do którego pastor i inni 
zmierzają, poza może tym ograniczonym celem zwerbowania ośmiu kobiet i dziesięciu 
mężczyzn do opiekowania się młodzieżą podczas pikniku, albo osiągnięcia wyznaczonego 
sobie na ten miesiąc funduszu budowlanego. Wierzcie mi, że po jakimś czasie może to 
stać  się  bardzo  nużące;  tak  nużące,  że  trzeźwo  patrzący  w  przyszłość  ludzie  często 
tłumnie porzucają kościoły i opuszczają to co bez ducha i nudne.

Dla Pawła nic nie było nudne czy nużące w religii Chrystusa. Bóg miał plan, 
który miał być dokończony i Paweł, jak i "wierzący w Chrystusa Jezusa," stanowili część 
tego planu. Obejmował on predestynację, odkupienie, synostwo i otrzymanie wiecznego 
dziedzictwa  na  wyżynach  niebieskich.  Boży  cel  został  wyraźnie  objawiony  (Efezjan 
3:10-11).

8



NASZE NIEBIAŃSKIE POWOŁANIE

Świadomość    tego,    że    byli    częścią   wiecznego    planu,    dawała 
pierwszym chrześcijanom niegasnący entuzjazm. Goreli świętą gorliwością dla Chrystusa 
i  czuli,  że stanowili  część  armii,  którą Pan prowadził  do końcowego zwycięstwa nad 
mocami ciemności. To wypełniało ich nieustannym entuzjazmem.

Jedną z anomalii religijnych w naszych czasach jest to, że wydaje się, iż kościoły 
ortodoksyjne straciły ducha ewangelizacji, a entuzjazm, który niegdyś miały, zamieniły na 
fałszywą  religię  i  zły  system  polityczny.  Mam  tu  na  myśli  oczywiście  Russelizm  i 
Komunizm.

Komunizm jest złem i prowadzi ku światowej dominacji choćby z tego powodu, 
że jego zwolennicy są przekonani, iż jest on przeznaczony do tego by dominować. To 
przekonanie  sprawia,  że  Komuniści  są  niezwyciężeni.  Jakikolwiek  akt  w imię  jakiejś 
sprawy może ktoś z nich uczynić, niesie on za sobą ładunek emocjonalny: jest to głęboko 
zakorzenione wierzenie, że jakiś akt jest częścią wielkiego planu, który daną osobę więcej 
niż usprawiedliwia.

Russelizm (obecnie znany jako Świadkowie Jehowy) jest również motywowany 
wyraźnym  celem.  Jego  zwolennicy  mówią  z  naiwną  gorliwością  o  "królestwie"  i 
jakkolwiek daleko mogli odejść do prawdy, są przekonani, że są synami nowego porządku 
świata, który wkrótce się wyłoni. Ten nowy porządek jest dla nich całkowicie realny i w 
swoim  entuzjazmie  nie  obchodzi  ich  jak  wielu  ludzi  obrażą,  czy  ilu  wrogów  sobie 
narobią.  W świetle ich chwalebnej  przyszłości  nic innego nie ma znaczenia.  Tak więc 
wierzą, a ich wiara, choć błędna, wyposaża ich w konieczny zapał.

Chrześcijanin  ewangeliczny  nie  potrzebuje  przepraszać  za  swoje  wierzenia. 
Pochodzą  one bowiem w prostej  linii  od apostołów.  Może sprawdzić zasady swojego 
wyznania z darzącymi życiem, przemieniającymi wierzeniami ojców kościoła, zarówno 
ze Wschodu,  jak i  z  Zachodu,  z  reformatorami,  mistykami,  misjonarzami,  świętymi,  i 
ewangelistami, i będą się zgadzały, jedna po drugiej. Potem niech sprawdzi je z Pismem 
Świętym, i znów okażą się zdrowe.

Gdzie zatem tkwi problem? Skąd ta bierność, odrętwienie, które spoczywa nad 
kościołem?  Odpowiedź  jest  taka,  że  jesteśmy  zbyt  wygodni,  bogaci  i  zadowoleni. 
Trzymamy się  wiary naszych  ojców, ale  ona nie  trzyma się  nas.  Cierpimy z powodu 
ciążącej  na  nas  ślepoty  z  powodu  naszych  grzechów.  Został  nam  powierzony 
najcenniejszy ze  skarbów,  ale  my nie  oddaliśmy się  mu.  Nalegamy,  by nasza  religia 
posiadała  formę  rozrywki  i  bez  względu  na  wszystko  chcemy  się  dobrze  bawić. 
Zostaliśmy dotknięci religijną krótkowzrocznością i widzimy tylko to co jest na dłoni.

Bóg włożył do naszych serc wieczność, a myśmy zamiast niej wybrali czas. On 
próbuje  zainteresować  nas  chwalebnym  jutrem,  a  my  przyzwyczajamy  się  do 
niechwalebnego dzisiaj. Jesteśmy pochłonięci interesami i straciliśmy z oczu wieczny cel. 
Improwizujemy i brniemy na oślep, mając na końcu nadzieję na niebo, ale nie okazujemy 
gorliwości by się tam dostać; słuchamy dobrych nauk ale jesteśmy znużeni modlitwą i 
Bogiem.

A.W. Tozer(1957) 

9



NASZE NIEBIAŃSKIE POWOŁANIE

Chrystus i Kościół który będzie z Nim
panować

"Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi" - powiedział Chrystus (Ew. Mateusza 
28:18). "Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy 
czcili  Syna, jak czczą Ojca" (Ew. Jana 5:22-23). Wraz z autorytetem została udzielona 
chwała  należna  takiej  pozycji:  "Albowiem Syn  Człowieczy przyjdzie  w  chwale  Ojca 
swego z aniołami swymi" (Ew. Mateusza 16:27). "Syn Człowieczy ... przyjdzie w chwale 
swojej i Ojca, i aniołów świętych" (Ew. Łukasza 9:26); "A gdy przyjdzie Syn Człowieczy 
w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały" (Ew. 
Mateusza 25:31).

To że Chrystus będzie w ten sposób uhonorowany przez Swojego Ojca, łatwo jest 
zrozumieć temu, którego serce posiada jakiekolwiek zrozumienie Jego nieporównywalnej 
wartości; jednak jakie zadziwiające słowa czytamy dalej? Syn Boży mówi do Swojego 
Ojca odnośnie Swoich uczniów: "Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś" (Ew. Jana 17:22). 
Ten,  kto  słyszał  te  słowa,  został  później  poruszony przez  Ducha  Świętego  by dodać: 
"Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. 
Lecz wiemy,  że gdy się objawi,  będziemy do niego podobni,  gdyż ujrzymy go takim, 
jakim jest" (I Jana 3:2).

Inny fragment podaje,  że "gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, 
wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale" (Kolosan 3:4). Jeszcze inny ogłasza, że 
"nasza  zaś  ojczyzna  jest  w  niebie,  skąd  też  Zbawiciela  oczekujemy,  Pana  Jezusa 
Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała 
swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może" (Filipian 3:20-21).

Nasz  Pan  obiecał,  że  przyjdzie  ponownie  by  zabrać  do  Siebie  swoich 
naśladowców do niebiańskiego  świata,  który dla  nich  przygotuje  (Ew.  Jana  14:2).  To 
"miejsce przebywania" nie było wtedy gotowe, ponieważ (prawdopodobnie) zajmowały je 
zastępy Szatana.  Jednak kiedy zostaną  wyrzucone,  a  wyżyny niebiańskie  oczyszczone 
krwią Chrystusa (Hebrajczyków 9:23) od zanieczyszczenia grzechu, wtedy święci zostaną 
tam zabrani, przyobleczeni w duchowe, niebiańskie ciała i w ten sposób dostosowani do 
swojego nowego domu, odziani w chwałę jaką posiada ich Pan. W taki sposób zostaną 
zaprezentowani przed Ojcem z niezmierną radością, i ujrzą Boga, którego żaden człowiek 
na ziemi, w swoim ziemskim stanie, nie może zobaczyć (Wyjścia 33:20; 1 Tymoteusza 
6:16).

Oto godzina, kiedy w niebie rozlega się głos "jakby głos licznego tłumu i jakby 
szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg 
nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, 
gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się" (Objawienie 19:6-7).

To będzie również czas kiedy sąd zostanie przekazany świętym Najwyższego i 
nadejdzie czas, że święci obejmą królestwo (Daniela 7:22), gdyż Bóg "was powołuje do 
swego Królestwa i chwały" (I Tesaloniczan 2:12).
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Chrystus i Kościół który będzie z Nim panować

Jeżeli drżące serce mówi: "To jest zbyt wyniosłe; nie mogę tego osiągnąć ," to ku 
naszej zachęcie jesteśmy zapewnieni, że to, czego faktycznie nie potrafimy uczynić, może 
sprawić Bóg, i że "Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w 
Chrystusie,  po  krótkotrwałych  cierpieniach  waszych,  sam  was  do  niej  przysposobi, 
utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie" (I Piotra 5:10). "Co niemożliwego jest u 
ludzi, możliwe jest u Boga" (Ew. Łukasza 18:27).

Co oznacza powołanie do królestwa, zostało ukazane na przykładzie żydowskiej 
panny, Estery, wybranej przez perskiego monarchę na królową, gdy powiedziane zostało, 
że dostąpiła "godności królewskiej" (Estery 4:14).

Powracający Król i Jego nagrody

Nasz Pan wypowiedział najbardziej pouczającą przypowieść tuż przed swoim ostatnim 
powrotem do Jerozolimy. Uważał, że jest tak ważna, iż powtórzył  ją kilka dni później 
(Ew. Łukasza 19:11-27; Ew. Mateusza 25:14-30). Ten pierwszy fragment brzmi tak:

"A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego, że 
był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł 
więc:  Pewien  człowiek  szlachetnego  rodu  udał  się  do  dalekiego  kraju,  aby  objąć 
królowanie i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich i dał im dziesięć min, i rzekł 
do nich: Obracajcie nimi, aż powrócę.

Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy: Nie 
chcemy, aby ten królował nad nami.

A gdy on, objąwszy królowanie powrócił, kazał  przywołać do siebie te sługi, 
którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił.

Zjawił  się  więc  pierwszy i  rzekł:  Panie,  mina  twoja  przyniosła  dziesięć  min 
zysku.

1  rzekł  do  niego:  To  dobrze,  sługo  dobry,  przeto  iż  w  małym byłeś  wierny, 
obejmij władzę nad dziesięciu miastami.

I przyszedł drugi, mówiąc: Panie, mina twoja przyniosła pięć min.
Rzekł i do niego: Także i ty bądź nad pięcioma miastami.
A inny przyszedł i  rzekł:  Panie,  oto mina twoja,  którą trzymałem w chustce. 

Bałem się  bowiem ciebie,  żeś człowiekiem surowym; bierzesz,  czego nie położyłeś,  i 
żniesz, czego nie posiałeś.
Rzecze do niego: Na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem 
człowiekiem surowym; biorę, czego nie położyłem, i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego 
więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem?

A do tych, którzy stali  obok, powiedział:  Odbierzcie od niego minę, a dajcie 
temu, który ma dziesięć min.

A oni rzekli do niego: Panie, ma już dziesięć min.
Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane, temu zaś, który nie ma, i to, 

co ma, będzie odebrane. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, bym ja królował 
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Chrystus i Kościół który będzie z Nim panować

nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach.
I powiedziawszy to, szedł dalej, zdążając do Jerozolimy." 

Powinniśmy szczególnie zauważyć następujące sprawy:
1.  Długa nieobecność Pana na tej ziemi. "Daleki kraj" oznaczał długą podróż; pan owych 
sług powrócił dopiero "po długim czasie" (Ew. Mateusza 25:19). To zaprzecza założeniu, 
że apostołowie oczekiwali na Jego szybkie przyjście.
2.   Po swoim powrocie bogaty człowiek nagrodził tych sług, którzy byli pilni i dobrze 
prosperowali  podczas  jego  nieobecności.  Ich  szczególne  nagrodzenie  wskazywało,  że 
"władza nad miastami"  była udzielona proporcjonalnie do ich wierności, co oznacza, że 
zostali wyznaczeni na wysokie stanowiska w królestwie swojego pana. Tak też nasz Pan 
łaskawie i po królewsku podzieli się zarówno władzą rządzenia jak i osobistą chwałą z 
tymi, którzy zostaną uznani za godnych tych zaszczytów.

Stopień naszej wierności teraz będzie miarą naszej wartości potem.

Poselstwo Królestwa

Nad tymi rzeczami trudzili się apostołowie by uzmysłowić uczniom, aby prowadzili swoje 
życie na podstawie tej  nadziei.  Na przykład, by zniechęcić chrześcijan do rozsądzania 
swoich sporów przed świeckimi urzędnikami, Paweł woła:  "Czy nie wiecie,  że święci 
świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać 
sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe 
sprawy życiowe?" (I Koryntian 6:2-3).
To jest naprawdę zdumiewająca perspektywa i z pewnością mocny argument dla tych, 
którzy rozumieją te  rzeczy.  Jednak jakże niewielu wierzącym podoba się  dzisiaj  takie 
rozumowanie,  skoro  są  w  większości  nieświadomi  objawionych  Bożych  zamiarów. 
Jednak czy Boży lud pozostałby niedoinformowany, gdyby nauczyciele kościoła najpierw 
sami zrozumieli  jakie  były stałe  tematy poruszane  przez  apostołów,  i  nie  brali  spraw 
wielkiej wagi za coś oczywistego?
G.H.Lang (1936)                                      

Chwała, która ma się w nas objawić

W pierwszych czterech rozdziałach Listu do Hebrajczyków znajdujemy fragment, który 
przedstawia punkty niezwykle spójne z prawdą wyrażoną w ósmym rozdziale Listu do 
Rzymian,  wiersze  od  14  do  39  (Biblia  Tysiąclecia).  Tematem  tego  fragmentu  są 
"SYNOWIE BOŻY." Przenosi on nasze myśli do okresu "CHWAŁY, która ma się w nas 
objawić," w wiek "wolności i CHWAŁY dzieci Bożych."

Ten fragment rozpoczyna się od zdefiniowania "synów Bożych," określając, że 
"wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi." Oczywiste jest, że ktoś 
może narodzić się z Ducha Bożego i nie być prowadzony przez Ducha. Wiele Bożych
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dzieci chodzi i żyje nie według Ducha ale według ciała.
W tym fragmencie jest również mowa o wspólnym udziale w dziedzictwie. "A 

jeśli  dziećmi,  to  i  dziedzicami,  dziedzicami  Bożymi,  a  współdziedzicami  Chrystusa." 
Jednak  w tym  momencie  pojawia  się  "jeśli"  -  "jeśli  tylko  razem  z  nim  CIERPIMY, 
abyśmy także razem z nim UWIELBIENI byli" (8:17). Wiele fragmentów podkreśla fakt, 
że chwała zależy od cierpienia (2 Koryntian 4:17; 2 Tymoteusza 2:12; I Piotra 4:13; 5:10, 
itd.). To wyjaśnia dlaczego Paweł tak gorliwie pragnął "uczestniczyć w cierpieniach jego" 
(Filipian 3:10).

Oby  Pan  udzielił  wszystkim  Swoim  świętym  tego  samego  intensywnego 
pragnienia. By pobudzić to pragnienie, mamy zapewnienie, że "utrapienia teraźniejszego 
czasu nic nie znaczą w porównaniu z CHWAŁĄ, która ma się nam objawić" (Rzymian 
8:18).

Oddzieleni od tego świata

Świat był miejscem cierpień Chrystusa i miejscem, gdzie Jego święci będą cierpieć wraz z 
Nim. Jeżeli zrozumiemy tą prawdę, to zrozumiemy też, że bardzo Go to zasmuca kiedy 
Jego święci albo szukają zaspokojenia w tym świecie, albo uczestniczą z obywatelami tej 
ziemi w programach ulepszania i upiększenia świata, mając na celu uczynienie z niego 
miejsca  satysfakcji  i  przyjemności.  Do  tych  świętych  odnosi  się  słowo  proroka 
Micheasza: "Wstańcie i odejdźcie! TU NIE WASZE MIEJSCE NA POBYT. Z powodu 
nieczystości jest ono zgubione, a zguba ta jest nieodwracalna" (Micheasza 2:10).

Granica  została  narysowana  bardzo  wyraźnie;  Boży  lud  ma  wyraźny  wybór 
pomiędzy obecnym złym wiekiem i nadchodzącym wiekiem. Ci, którzy szukają swojego 
"odpocznienia" na tej ziemi, ku swojemu zasmuceniu i wstydowi odkryją, że ponieważ 
jest  zanieczyszczona,  zniszczy  ich  w  bolesny  sposób.  Ci,  którzy  w  swoich  sercach 
zwracają się ku doczesnemu światu, tak jak uczynił to Demas (2 Tymoteusza 4:10), będą 
tymi, "którzy się cofająi giną" (Hebrajczyków 10:39).

Kontynuując nasze  rozważania  8  rozdziału Listu  do Rzymian  zauważamy,  że 
dzieci  Boże,  które  są  dziedzicami  w  samym  stworzeniu,  będą  wybawione  z  niewoli 
skażenia. Czytamy, że stworzenie oczekuje objawienia synów Bożych. Stworzenie cierpi z 
powodu efektów grzechu, ponieważ spoczywa na nim przekleństwo.

Wszędzie w naturze widzimy dowody dysharmonii, zamieszania i sporu, które są 
rezultatem  grzechu.  Gwałtowne  i  niszczące  konwulsje,  trzęsienia  ziemi,  erupcje 
wulkaniczne, tornada, fale pływowe, lawiny, pożary i powodzie. Są okresy wypalającego 
gorąca  i  przenikającego  zimna.  Istnieją  pustynie  i  pustkowia,  ciernie  i  kolce,  zarazki 
roznoszące choroby, trujące rośliny, gady i owady. W uderzającym spostrzeżeniu apostoła 
"całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd" (8:22).

Z pewnością jest w tym fakcie surowa nagana dla tych dzieci Bożych, które, gdy 
stworzenie wzdycha i boleje, oczekując z żarliwym oczekiwaniem objawienia się synów 
Bożych,  szukają dla siebie w tym stworzeniu przyjemności, chwały, dóbr
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materialnych i innych przyjemności.
Ponadto  stworzenie  zostało  poddane  znikomości  nie  z  własnej  woli  lecz  z 

powodu tego (Adama), który je poddał (8:20). Jednak chociaż zostało poddane niewoli 
skażenia, to stało się to "w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli 
skażenia ku CHWALEBNEJ wolności dzieci Bożych" (wiersz 20,21).

Poprzez  pierwszego  człowieka,  Adama,  stworzenie  zostało  poddane  niewoli. 
Dzięki Drugiemu Człowiekowi, Jezusowi Chrystusowi, stworzenie będzie uwolnione z tej 
okrutnej niewoli i stanie się zalążkiem chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wtedy będzie 
poddane  nie  marności  czy złości  lecz  uwielbionemu  Synowi  Człowieczemu,  "Bo  nie 
aniołom poddał (Bóg) świat, który ma przyjść, o którym mówimy" (Hebrajczyków 2:5), 
ale wszystko poddał pod stopy Tego, który na krótko został nieco mniejszy od aniołów, 
aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego (Hebrajczyków 2:7-9).

Stworzenie  nie  tylko  wzdycha,  ale  "i  my  sami,  którzy  posiadamy  zaczątek 
Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego" (Rzymian 
8:23). Ta wzmianka o Duchu Świętym jest bardzo ważna.
W  Liście  do  Efezjan  1:14  zostało  napisane,  że  Duch  jest  "rękojmią  (zadatkiem) 
dziedzictwa naszego." Również w Liście do Hebrajczyków 6:4 jest mowa o tych, którzy 
"stali  się  uczestnikami  Ducha  Świętego."  We  wszystkich  tych  fragmentach  widzimy 
całkowite dziedzictwo, które oczekuje na synów Bożych, gdzie Duch jest rękojmią albo 
zadatkiem. Zauważamy to w Liście do Hebrajczyków i wspomnianym już 8 rozdziale 
Listu do Rzymian.

1  rozdział  Listu  do  Efezjan  nawiązuje  do  tych,  których  Bóg przeznaczył  do 
"synostwa" przez Jezusa Chrystusa (wiersz 5). Stało się to według Jego upodobania, Jego 
postanowienia, by z nastaniem pełni czasów połączyć w jedno (dosłownie: "połączyć pod 
jedną głową") WSZYSTKO, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi. W nim (w 
Chrystusie) dostąpiliśmy udziału (1:9-11). To "wszystko," które ma być "połączone pod 
jedną głową" w Chrystusie z nastaniem pełni czasów, składa się na "odkupioną własność" 
(wiersz 14).

Ci, którzy przyjęli zaczątek Ducha, nie radują się ani nie mają upodobania w 
obecnym stanie rzeczy. Kiedy są prowadzeni i pouczani przez Ducha, i świadomi bólu, 
gdyż  stworzenie  wzdycha teraz  i  boleje,  również  sami  wzdychają  w sobie,  oczekując 
synostwa - odkupienia naszego ciała  -  kiedy westchnienia stworzenia ustaną i  ustąpią 
miejsca radości.

"Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je 
wypełnia!  Niech  radują  się  pola  i  wszystko,  co  jest  na  nich;  Niech  szumią  radośnie 
wszystkie drzewa leśne" (Psalm 96-98).

Słowo "synostwo," które pojawia się w Liście do Rzymian 8:15,23 i Efezjan 1:5 
składa się z dwóch członów: "synowie" i "umieszczenie." Możemy zrozumieć je jako akt 
lub ceremonię  umieszczenia  synów Bożych w pozycji  właściwej  dla  tej  zaszczytnej  i 
świętej relacji i obdarzenie ich honorem, bogactwem i chwałą, zgodnie z upodobaniem 
Ojca.    "Synostwo"    będzie    wtedy    uwieńczeniem    Bożego    celu    -    "przywiódł
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do chwały wielu synów." Widzimy zatem, że powiązanie pomiędzy 8 rozdziałem Listu do 
Rzymian, 1 rozdziałem Listu do Efezjan i pierwszymi rozdziałami Listu do Hebrajczyków 
jest  bardzo  bliskie.  Czym  więcej  studiujemy je  razem,  tym  wyraźniej  zauważamy to 
powiązanie.

Czuwając i oczekując

Kolejnym  rezultatem przyjęcia  Ducha  jako  zadatku  czy rękojmi  naszego  dziedzictwa 
powinna być  postawa "oczekiwania" na coś,  co nastąpi,  według skierowanego do nas 
Słowa Pana.  Słowo "oczekiwanie"  (czasem tłumaczone jako  "szukanie")  jest  ważnym 
elementem w Liście do Hebrajczyków. Syn Boży "oczekuje teraz, aż nieprzyjaciele jego 
położeni będą jako podnóżek stóp jego" (Hebrajczyków 10:13); "drugi raz ukaże się ku 
zbawieniu tym, którzy go oczekują" (9:28).

Stan "oczekiwania" charakteryzuje prawdziwego Hebrajczyka. Ogromną różnicą 
jest to czy ktoś przystosowuje się do okoliczności myśląc o tym jak je wykorzystać, albo 
czy ktoś oczekuje będąc ciągle gotowym na coś całkowicie innego. To właśnie odróżniało 
"Abrama,  Hebrajczyka"  od  Lota.  Abraham  "oczekiwał  miasta  mającego  mocne 
fundamenty,  którego  budowniczym  i  twórcą  jest  Bóg"  (Hebrajczyków  11:10);  to 
oczekiwanie powstrzymywało go od kwitnącego miasta Sodomy.

Lot  znajdował  się  bez  wątpienia  pod  wpływem  posiadającego  pozory 
prawdopodobieństwa  rozumowania,  tak  powszechnie  słyszanego  i  naśladowanego  w 
obecnych dniach, że Boży lud powinien brać udział i robić wszystko co tylko może by 
polepszyć polityczne aspekty środowiska, w którym się obraca.  Nie wątpimy w to,  że 
korzyścią dla społeczeństwa jest to kiedy chrześcijanie angażują się w sprawy polityczne. 
Bez  wątpienia Lot  był  wspaniałym sędzią pokoju w czasie  gdy rozstrzygał  sprawy w 
Sodomie;  niesamowite  jest  to,  że  nawet  Sodomici,  tak  zdeprawowani  -  "źli  i  bardzo 
grzeszni  wobec  Pana" -  zdawali  sobie sprawę z korzyści  obsadzenia "sprawiedliwego 
Lota" na urzędzie sądowniczym.

Jednak Słowo Boże bardzo otwarcie mówi, że uczestnictwo w polityce obecnego 
złego wieku, który zostanie niedługo zniszczony, tak jak świat został zalany przez wody w 
czasach Noego, i tak jak miasta na równinie zostały zniszczone siarką i ogniem z nieba, 
jest  całkowicie  nie  do  pogodzenia  z  pozycją  synów Bożych  i  z  charakterem Bożych 
pielgrzymów. Przykład Lota jest jednym z najbardziej uderzających, a lekcja której uczy 
jest jedną z najwyraźniejszych na stronicach Biblii,  jednak jak żadna inna nie jest  tak 
lekceważona  wśród  chrześcijan,  czy  tych,  którzy  uważają  się  za  takich  w  obecnych 
czasach.

Ponadto  uczestnictwo  Lota  w  sprawach  politycznych  Sodomy nie  poprawiło 
morale  tego  miasta,  nie  "uświadomiło  mas"  i  nie  odwróciło  ciążącego na  nim fatum. 
Przeciwnie, Lot nie uratował nawet swoich zięciów. Jego pobyt w Sodomie był totalną 
porażką. Z drugiej strony, Abraham, który trzymał się z dala od spraw Sodomy, był w 
stanie wyratować mieszkańców Sodomy, którzy zostali uprowadzeni przez Kedorlaomera 
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i jego wojsko (I Mojżeszowa 14).
Pozwólmy   zatem   by   te   wersety   sprawdziły   nas,   byśmy   czasem   nie 

zostali sprowadzeni  na  manowce  przez  jakiekolwiek  argumenty,  zachęcające  do 
uczestniczenia w sprawach tego świata, abyśmy nie zostali zatwardzeni przez oszustwo 
grzechu,  i  abyśmy  wiedzieli  czy  naprawdę  oczekujemy  synostwa,  pojawienia  się 
Chrystusa ku zbawieniu.

Dokładnie to mówi apostoł w 8 rozdziale Listu do Rzymian. Następny werset 
mówi:  "W  tej  bowiem  NADZIEI  ZBAWIENI  JESTEŚMY;  a  nadzieja,  którą  się 
OGLĄDA, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli 
spodziewamy  się  tego,  czego  NIE  WIDZIMY,  OCZEKUJEMY  żarliwie,  Z 
CIERPLIWOŚCIĄ" (8:24-25).

Te wersety mówią o zbawieniu, nadziei, cierpliwości i oczekiwaniu na to, czego 
nie widzimy, które są znaczącymi tematami Listu do Hebrajczyków. To jest tak oczywiste, 
że nie musimy tracić czasu by zwrócić na to uwagę czytelnika. "Zbawienie" którego "nie 
widzimy"  w  "chwale"  odnowionej  ziemi,  wybawionej  z  niewoli  zniszczenia  w 
nadchodzącym wieku. Jeżeli naprawdę "mamy nadzieję" na tak wielkie zbawienie, to "z 
CIERPLIWOŚCIĄ  będziemy  oczekiwać."  "Albowiem  wytrwałości  wam  potrzeba, 
abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał" (Hebrajczyków 10:36).

Uczestnicy niebiańskiego powołania

Na koniec zwróćmy uwagę na Boży "cel" wyrażony w 8 rozdziale Listu do Rzymian. Jest 
on taki sam jak wyrażony w Liście do Hebrajczyków w odniesieniu do "braci świętych, 
współuczestników powołania niebieskiego." W 8 rozdziale Listu do Rzymian czytamy o 
tych, "którzy według POSTANOWIENIA jego są POWOŁANI," których On przeznaczył 
"aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był PIERWORODNYM pośród 
WIELU  BRACI."  Ponadto  zostało  stwierdzone,  że  Jego  końcowym  zamierzeniem 
względem nich jest to, by byli "uwielbieni" (8:28-30).

Bezsporne jest zatem, że w tym fragmencie Duch mówi o tych samych rzeczach, 
o  których  jest  mowa  w  Liście  do  Hebrajczyków.  Różnica  pomiędzy  tymi  dwoma 
fragmentami wydaje się być głównie taka: W Liście do Rzymian nacisk jest położony na 
Boską  stronę  planu,  pokazując  że  mimo  wszystkich  przeciwności,  Bóg  będzie 
kontynuował  Swoje  zamierzenia.  Podczas  gdy w Liście  do  Hebrajczyków nacisk  jest 
położony na ludzką stronę tematu, ukazując że podczas gdy Boży cel będzie z pewnością 
wypełniany,  istnieje  poważne  niebezpieczeństwo,  że  niektórzy  z  nas,  którzy  zostali 
powołani, nie zapewnili sobie w nim udziału.

Boża sprawiedliwość jest zwiastowana w Ewangelii  wszystkim  ludziom ale jest 
jednak  tylko  dla  tych,  którzy  uwierzą  (Rzymian  3:22;  Tytusa  2:11).  Nadchodzące 
"odpocznienie" jest ogłaszane wszystkim odkupionym dzieciom Bożym, jednak wejdą do 
niego  tylko  ci,  którzy zachowają  wiarę  do  końca.  "Do  odpocznienia  wchodzimy my, 
którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział..." (Hebrajczyków 4:3).
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Nie jest  nam  łatwo zgodzić się  z  doktryną o Bożej  suwerenności  w wyborze 
Swoich świętych i o odpowiedzialności tych, którym jest zwiastowana Ewangelia Bożej 
łaski  względem pokuty i  uwierzenia tej  Ewangelii.  Jednak nauka o Bożym wyborze i 
nauka o  wolnej  woli  człowieka  i  jego  odpowiedzialności  jest  wyraźnie  widoczna  w 
Bożym Słowie. Naszą sprawą zatem nie jest ćwiczenie pomysłowości w pogodzeniu tych 
nauk, ale po prostu wiara w nie.

W podobny sposób niełatwo może być pogodzić naukę o Bożym suwerennym i 
nieodpartym  postanowieniu  uwielbienia  wszystkich  członków  Ciała  Chrystusa,  jak 
zostało to wyrażone w 8 rozdziale Listu do Rzymian i 1 rozdziale Listu do Efezjan, z 
nauką  o  odpowiedzialności  tych,  którzy  zostali  powołani  -  co  powiedział  Pan  w 
Ewangeliach, i Jego uczniowie w Liście do Hebrajczyków, i Piotr i inne fragmenty - by 
umocnić ich powołanie i  wybranie posłuszeństwem, powściągliwością,  wytrwaniem w 
ucisku, staraniem, i nadzieją do końca. Ponownie, naszym zadaniem nie jest obmyślanie 
jak pogodzić tych kilka nauk, ale uwierzyć w nie bezgranicznie, a szczególnie zwrócić 
baczną uwagę na każde ostrzeżenie i napomnienie wypowiedziane do nas przez Ducha 
żyjącego Boga w Jego żywym Słowie.

Philip Mauro (1912) 

 

Nagroda w postaci tronu
"Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem 

wraz z Ojcem moim na jego tronie" (Objawienie 3:21).

Te słowa zostały wypowiedziane bezpośrednio przez Chrystusa, który wstąpił do nieba, i 
opisują nagrodę dla wszystkich,  którzy wypełnią warunki  jej  otrzymania.  Wielu może 
zapytać dlaczego powinniśmy bezustannie wdawać się w konflikt i walkę z siłami zła. 
Powodem jest nagroda w postaci tronu. W Swoich słowach skierowanych do kościołów, 
Pan wyraźnie wskazuje na zachętę jaką jest ta nagroda. Listy Pawła są pełne wzmianek o 
"nagrodzie" dla wszystkich, którzy wypełnią określone warunki.

Chrystus nie zasiadł jeszcze na Swoim tronie.  Podczas wniebowstąpienia Bóg 
powiedział: "Siądź po prawicy mojej, aż..." (Hebrajczyków 1:13). On "zasiadł po prawicy 
majestatu  na  wysokościach"  (zobacz  Hebrajczyków  1:3;  8:1;  Dzieje  Ap.  2:34-35; 
Hebrajczyków 10:12; 12:2) oczekując na Swój tron, wspólnie z tymi, którzy będą go z 
Nim dzielić.

Tron dla zwycięzców] Czy to możliwe? Czy będą dzielić tron z Synem Bożym? 
Teraz widzimy dlaczego przechodząc przez końcowe dni tego wieku, musi istnieć taki 
straszny konflikt i dlaczego książę ciemności będzie przeciwstawiał się każdemu Bożemu 
dziecku, które chce "zwyciężać." To jest ostateczny sprawdzian dla wszystkich, którzy 
mają dzielić tron i panować i rządzić z Chrystusem.

17



NASZE NIEBIAŃSKIE POWOŁANIE

Nagroda w postaci tronu

Rządząc z Chrystusem

Jaki tron czeka na naszego wniebowstąpionego Pana? Jest to tysiącletni tron rządzenia i 
panowania nad królestwami świata. Po tym jak zostanie Mu przekazany, rozlegnie się głos 
z  nieba  mówiący:  "Panowanie  nad  światem  przypadło  w  udziale  Panu  naszemu  i 
Pomazańcowi jego" (Objawienie 11:15). Ten tron został Mu obiecany przez Boga, który 
daleko  wcześniej  Jezusa  "ustanowił  dziedzicem  wszechrzeczy"  (Hebrajczyków  1:2). 
Zostało to zapowiedziane w Księdze Daniela 7:13-14.

Następnie Chrystus na określonych warunkach podzieli się Swoim tysiącletnim 
tronem z innymi: "Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie." Paweł odnosi się 
do tego dziedzictwa odsłaniając dzieło Ducha Świętego w 8 rozdziale Listu do Rzymian. 
"Współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy" (Rzymian 8:17). Zostało 
to  zapowiedziane  w księdze  Daniela  7:22-27,  gdzie  jest  napisane:  "nadszedł  czas,  że 
Święci otrzymali królestwo." Fakt, że nadchodzący tron Chrystusa będzie dzielony przez 
zwycięzców, którzy zostali wyznaczeni przez Ojca by byli "współdziedzicami" z Tym, 
który został "dziedzicem wszechrzeczy," jest zatem zupełnie oczywisty.

Przelotnie  możemy zobaczyć  to  również  w  przyszłości  kiedy  Chrystus  i  ci, 
którzy mają dzielić z Nim Jego tron, będą rządzić. Paweł powiedział: "Czy nie wiecie, że 
święci  świat sądzić będą?  Czy nie wiecie, że  aniołów sądzić  będziemy?" (I Koryntian 
6:2-3).  Których  aniołów?  Z  pewnością  nie  tych,  którzy  nie  upadli.  Wyjaśnienie 
znajdujemy w Liście  Piotra  2:4.  "aniołów, którzy zgrzeszyli  ...  zachowani  na sąd." Ci 
upadli aniołowie - Szatan i hierarchia jego złych mocy - będą sądzeni przez tych, którzy 
panują z Chrystusem na Jego tronie. Krótko mówiąc, są "zwycięzcami" - ci, którzy teraz 
zwyciężają świat i Szatana, będą "sędziami" upadłych złych mocy, kiedy zwycięzcy będą 
"uwielbieni razem" z Chrystusem na Jego tronie.

Niebiańska motywacja

Otrzymanie nagrody tego "zaszczytnego powołania" do dzielenia tronu Chrystusa było 
motywacją,  która  zachęcała  Pawła  by  wszystko  poczytać  za  stratę,  byleby  tylko  ją 
pozyskać; był gotowy upodobnić się do śmierci Chrystusa, co stanowiło główny środek 
dotarcia  do tego celu (zobacz Filipian 3:10-14).  Każdy wierzący,  który chce osiągnąć 
nagrodę  w postaci  tronu,  idzie  poprzez  drogę  Krzyża  przykładem wniebowstąpionego 
Pana.

"Żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, stając się podobnym do 
niego w jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania," napisał Paweł. W 
języku greckim oznacza to zmartwychwstanie "spośród umarłych." Trochę dalej, w tym 
samym  rozdziale,  Paweł  mówi:  "Zmierzam  do  celu,  do  nagrody  w  górze,  do  której 
zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie."

Zauważcie słowo "aby," którego użył Paweł:  "Aby tym sposobem dostąpić..." 
"Aby."  Paweł był  całkowicie pewny,  że jego wieczne zbawienie było darem od Boga, 
dzięki dokończonemu dziełu Chrystusa. List do Rzymian 4:4; 6:23 i wiele innych
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fragmentów wyraźnie o tym mówi, ale on ciągle na nowo mówi o  "nagrodzie,"  której 
nawet on nie mógł być pewien, chyba że wypełni warunki konieczne do jej otrzymania.

W Liście do Rzymian 8:17 pojawia się słowo "jeśli" w powiązaniu z tym samym 
tematem: "współdziedzicami Chrystusa, yes/j  tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także 
razem z nim uwielbieni byli." Ponownie, w 2 Tymoteusza 2:12: "jeśli z nim wytrwamy, z 
nim  też  królować  będziemy."  Będziemy  "współdziedzicami  Chrystusa,"  i  będziemy 
"uwielbieni"  z  Nim, kiedy obejmie tysiącletni  tron i  będzie  panował  nad królestwami 
świata, jeśli będziemy gotowi pójść w Jego ślady.

On uzyskał  życie wieczne jako dar  dla  wszystkich,  którzy uwierzą  w Niego, 
jednak kiedy rządy nad tym światem zostaną zabrane z rąk nieprzyjaciela, musi znaleźć 
tych,  którzy  przeszli  przez  ten  sam  proces  "doskonalenia  wskutek  cierpienia" 
(Hebrajczyków 2:10; 5:8-9), który zapewnił Mu tron.

Zatem równowagę dla każdego wierzącego w obecnej walce z Szatanem (która 
nasili się pod koniec tego wieku) stanowi tysiącletnia korona i tron. Każdy powinien teraz 
zastanowić się jak utrzymać wszelkie duchowe zwycięstwo uzyskane do tej pory, abyśmy 
nie stracili  korony.  Musimy bowiem spodziewać się,  że Szatan będzie sprzeciwiał  się 
każdemu, kto będzie zdążał do tronu, by wspólnie z Chrystusem "sądzić aniołów." Krótko 
mówiąc, zakwestionuje przyszłe sądy nad złymi mocami ciemności, przeszkadzając tym, 
którzy tak jak Paweł zmierzają do celu.

Śmierć grzechowi a zwycięstwo nad Szatanem i światem

Teraz rozważmy kwalifikacje do otrzymania nagrody w postaci tronu. Wniebowstąpiony 
Pan  podaje  je  w  słowach:  "Zwycięzcy  pozwolą"  ~  osobisty  dar  -"zasiąść  ze  mną"  -  
osobiste dzielenie z Nim -  "na moim tronie"  - tron Chrystusa dla zwycięzcy,  "jak i Ja 
zwyciężyłem." Oto wymagana kwalifikacja.

W jaki  sposób  Chrystus  zwyciężył?  Jeżeli  uważnie  rozważymy ten  temat,  to 
zauważymy, że zwycięstwo Chrystusa dotyczyło głównie świata i Szatana. Nie była to 
kwestia zwycięstwa nad GRZECHEM. "Zwycięstwo," które jest kwalifikacją do dzielenia 
z  Nim  tronu,  to  nie  tylko  zwycięstwo  nad  grzechem,  choć  i  to  się  w  tym  zawiera; 
zwycięstwo nad grzechem zostało przedstawione w Piśmie jako normalne życie każdego 
Bożego dziecka, a niejako cel zwycięzcy.

Zwycięstwo Chrystusa miało do czynienia z Szatanem i światem. On zwyciężył 
Szatana na miejscu pustynnym, a w wieczór Swojej śmierci na Krzyżu, powiedział do 
Swoich uczniów: "Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie,  Ja zwyciężyłem świat"  
(Ew. Jana 16:33). On zwyciężył świat i Szatana, ale rozprawił się z grzechem na Krzyżu 
Golgoty.

Pozwólcie  że  to  wyjaśnię.  Musimy  powrócić  do  fundamentalnej  zasady  z  6 
rozdziału Listu do Rzymian jako podstawy chrześcijańskiego życia.  "Jakże my,  którzy 
grzechowi umarliśmy,  jeszcze w nim żyć mamy?" (6:2).  Człowiek wierzący nie dostał 
polecenia by "zwyciężał grzech" ale uznał, że z powodu śmierci wraz z Chrystusem, sam 
jest dla niego martwy. Na podstawie tej śmierci zostało mu polecone, by nie
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"pozwolił" aby grzech panował w jego życiu.
Mówiąc krótko, trzeba się rozprawić z grzechem przybierając postawę śmierci, a 

nie  poprzez  "zwycięstwo"  (patrz  Kolosan  3:5;  Galacjan  5:24;  Efezjan  4:22).  Język 
dotyczący  grzechu  i  uczynków  ciała  to  "zewleczcie,"  "usuńcie,"  "uśmierćcie," 
"uznawajcie siebie za martwych," "niech grzech nie panuje." Postawa względem grzechu 
to postawa oddzielenia poprzez śmierć. "Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy,  jeszcze 
w nim żyć mamy?"

"Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie," oznacza zatem więcej niż 
osobiste  zwycięstwo  nad  znanym nam grzechem.  List  napisany przez  apostoła,  który 
przekazał słowa Chrystusa do Kościołów opisanych w Księdze Objawienia, wyjaśnia to 
bardzo zrozumiale.  Są dwa fragmenty dotyczące znaczenia  zwyciężania,  które,  pisane 
piórem tego samego autora, rzucają wiele światła na Objawienie 3:21. Pierwszy mówi o 
zwycięstwie nad światem, drugi o zwycięstwie nad Szatanem.

Kwestia  zwycięstwa nad grzechem  wydaje się być rozstrzygana według 1 Jana 
3:9, gdzie apostoł mówi, że ci, którzy "narodzili się z Boga" -to jest posiadają w sobie 
Jego życie - nie praktykują grzechu; nie jest to ich nawyk. Żaden człowiek posiadający w 
sobie Boże życie,  nie może żyć nieustannie grzesząc.  Jest to niemożliwe z moralnego 
punktu widzenia, choć Jan mówi, że może zgrzeszyć; jednak jak widzimy w 1 Jana 2:1-2, 
Bóg zatroszczył się o Orędownika - "jeśliby" jest tu bardzo wyraźne.
Wierzący zatem nie ma spędzać swojego życia zdobywając zwycięstwo nad grzechem. 
Zrozumiawszy bowiem swoją pozycję jako umarłego dla grzechu, ma zwyciężać świat i 
Szatana.

"Bo wszystko,  co się  narodziło  z  Boga,  zwycięża świat,  a  zwycięstwo,  które 
zwyciężyło świat, to wiara nasza" (I Jana 5:4). "A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie 
ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?" (5:5). Te fragmenty mówią w całości o 
zwycięstwie nad "światem." Nie jest  tu napisane "wszystko,  co się  narodziło z  Boga, 
zwycięża grzech, a zwycięstwo, które zwyciężyło grzech, to wiara nasza!" We wszystkich 
Listach, czy to Jana, Piotra, czy Pawła, prawdziwa pozycja chrześcijanina jest określona 
jako postawa śmierci z Chrystusem, uznając siebie za martwego dla grzechu. Zatem w 
mocy udzielonego Bożego życia - narodzenia z Boga - mamy zwyciężać świat i Szatana.

Jeżeli  nie  jest  to  dla  nas  jasne,  to  Szatan  może  nas  zwieść.  On  wie,  że  nie 
możemy być "zwycięzcami" nad światem i  jego niegodziwymi zastępami, jeżeli może 
sprawić  byśmy  obracali  się  wokół  zdobywania  zwycięstwa  nad  swoim  "gniewem"  i 
innymi  osobistymi  aspektami  znanego  nam  grzechu.  Co  zatem  oznacza  zwyciężanie 
świata?

Oznacza ono pokonywanie sytuacji w jakiej się znaleźliśmy i nie dopuszczenie, 
by ona nas opanowała; pokonywanie swojego środowiska, a nie pozostawanie pod jego 
wpływem; pokonywanie wszystkiego, co ciągnie nas w dół. Oznacza to, że "zwycięstwo," 
które "przezwycięża świat," jest rezultatem wiary, która chwyta się żyjącego Chrystusa, 
Syna  Bożego,  i  w mocy Jego  siły i  potęgi  Jego  Ducha,  przezwycięża  okoliczności  i 
wszystko, co jest "na świecie" - pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia (I Jana 
2:16). Przezwycięża fascynacje tym światem, 
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ducha  świata  i  wszystko  co  oznacza  świat,  a  co  sprzeciwia  się  Ojcu.  Oznacza  to 
przezwyciężanie opozycji względem Boga w twoim domu, świeckiej atmosfery w twoim 
kościele, języka tego świata, doświadczeń świata - wszystkiego co należy do "obecnego 
złego wieku."

Czy jesteś zwycięzcą w odniesieniu do rzeczy wokół siebie? Czy przezwyciężasz 
wszystko nieugiętą wiarą w żyjącego Chrystusa? Nie pytam czy zmieniasz wszystko!. Nie 
możesz zmienić rzeczy wokół siebie dopóki nie przestaną one wpływać na twojego ducha 
zwycięstwa. Odnoszenie zwycięstwa nad światem oznacza, że nie potrzebujesz żadnych 
podpór. Oznacza to, że cała twoja wiara jest tak zakorzeniona w żyjącym Chrystusie, że 
nie potrzebujesz nikogo i niczego kto pomógł by ci stać

Kiedy Bóg każe ci wątpić

Drugi  fragment  o  zwycięstwie,  zapisany w Liście  Jana,  wyraźnie  określa  co  oznacza 
przezwyciężanie Szatana. Znajduje się on w 1 Jana 4 i aby zobaczyć jego znaczenie trzeba 
przeczytać wiersze 1-6. Wierzący ma przezwyciężać widzialny świat, jak również rzeczy 
w  niewidzialnym  świecie.  Apostoł  pisze:  "Umiłowani,  nie  każdemu duchowi wierzcie, 
lecz badajcie duchy..." To ma związek z duchowym światem. "Badajcie duchy."

"Jak to robić?" - zapytacie. Możemy przynajmniej zrobić tą pierwszą rzecz: "Nie 
każdemu  duchowi  wierzcie..."  Możecie  zachować  neutralną  postawę  względem 
wszystkiego co pochodzi z ducha tego świata, dopóki nie będziecie pewni, że dana rzecz 
pochodzi od Boga, zamiast otwierać się na wszystko w obawie przed odrzuceniem tego, 
co może pochodzić od Boga. Kiedy Bóg każe ci wątpić, to koniecznie trzeba się do tego 
zastosować.  Mamy wątpić,  dopóki  nie  sprawdzimy  i  doświadczymy.  Czy Bóg  będzie 
zasmucony jeżeli tak uczynisz?

"Wielu  fałszywych proroków  wyszło na ten świat." Te "duchy" zatem mówią i 
nauczają przez człowieka, według 1 Listu do Tymoteusza 4:1-4. Jak mogę "badać duchy" 
skoro patrzę  ludzkimi  oczami!  Apostoł  wyjaśnia  te  wątpliwości.  "Po  tym poznawajcie 
Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga 
jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z 
Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na 
świecie" (I Jana 4:2-3).

Potem dochodzimy do wersetu o zwycięstwie: "Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy  
ich zwyciężyliście,  gdyż  Ten,  który  jest  w was,  większy jest,  aniżeli  ten,  który jest  na  
świecie."  Zauważcie zaimki rzeczowne:  "Ten,"  który jest w was, w opozycji do  "tego,"  
który  jest  na  świecie.  W  przezwyciężaniu  świata  i  rzeczy  tego  świata  głównym 
czynnikiem jest wiara zwycięzcy - wiara chwytająca się żyjącego Chrystusa. Jednak w 
walce przeciwko Szatanowi ten czynnik jest właściwie duchowy, ponieważ i konflikt jest 
duchowy.  Duch  Boży  w  duchu  wierzącego  przeciwko  duchowi  Szatana  na  świecie,  
penetrujący i przenikający świat.

Duch antychrysta, który według słów Jana skierowanych do współczesnych mu 
wierzących, miał pojawić się w dniach ostatecznych - zwodnicze duchy i zwodnicze
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nauki -  rozpoczął  swoje działanie już w czasach Jana,  zgodnie z  tym co Jan pisał  do 
kościołów.  Już wtedy "był  na świecie," jednak w czasach  ostatecznych  osiągnie swój 
szczyt, kiedy zwycięzcy będą przechodzić przez ostatnią wielką godzinę doświadczenia 
przed otrzymaniem nagrody tronu.

Ten, który chce przezwyciężyć, musi dzisiaj badać duchy, dopóki nie stwierdzi, 
że pochodzą one od Boga. Musi "nie każdemu duchowi wierzyć" - nauczaniu płynącemu 
z  ust  ludzkich,  bez  względu  na  to  jak  dobre  by  się  nie  wydawało  -  i  sprawdzać 
pochodzenie  danej  nauki  wobec  postawy  jaką  zajmuje  ona  względem  Pana  Jezusa 
Chrystusa. Duch, który pochodzi od Szatana jest anty-Chrystusowi, to znaczy przeciwny 
Chrystusowi,  a sprawdzian podany tutaj przez apostoła (nie wchodząc w szczegóły) jest 
wyraźnie powiązany z prawdą dotyczącą naszego Zbawiciela.

Prawdą jest, że złe duchy mogą w bardzo subtelny sposób podszywać się pod 
"nauczanie" o "Jezusie," które praktycznie unieważnia Jego i Jego dzieło. Mogą głosić 
"innego Jezusa" (2 Koryntian 11:4) niż Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który jest 
naszym  Zbawicielem  i  Panem.  Piękne  nauczanie  i  święte  zapatrywania  nazywane 
"chrześcijańskimi"  mogą całkowicie eliminować zadośćuczynną ofiarę Chrystusa i  być 
przykrywką  do  unieważnienia  Jezusa  Chrystusa  jako  Zastępstwa  dla  grzeszników  i 
Zwycięzcy Szatana na Golgocie. Ci, który chcą przezwyciężyć ducha Antychrysta, który 
działa już na świecie, muszą porównywać wszelkie nauczanie z zapisanym Słowem.

To jest jeden z wielu sposobów w jaki Szatan musi być pokonany w ostatniej 
godzinie.  Fakt tej walki  jest głównym punktem, który chcę tu podkreślić. Wielka walka 
zwycięzców u schyłku tego wieku jest skierowana przeciwko dziełom diabła na świecie i 
przeciwko samemu Szatanowi jako duchowi, który działa teraz na tyłach, w świecie i 
przez świat.

Gdybyś żył w zgodzie z duchem antychrysta i duchem tego świata, nie byłoby 
walki, jednak fakt, że twoje oczy są otwarte na zwycięstwo Golgoty, oznacza, że Szatan 
rzuca ci  wyzwanie i  poruszy przeciwko tobie wszystkie zasoby,  które ma na świecie. 
Czytamy,  że na końcu stan rzeczy będzie zmieniał  się "ze złego na gorszy" z ludźmi 
"błądzącymi  i  innych  w  błąd  wprowadzającymi"  (2  Tymoteusza  3:13).  Wiele 
prawdziwych  dzieci  Bożych,  z  powodu  braku  poznania,  stanie  się  nieświadomie 
narzędziem w ręku Szatana, które użyje w dniu swojej mocy (patrz Ew. Mateusza 24:11).

Konieczne szkolenie i przygotowanie

Zauważcie  ponownie,  że  w  kwestii  nagrody  każdy  wierzący  musi  stanąć  sam. 
"Zwycięzca."  Każdy  przyszły  rządzący  z  Chrystusem  musi  mieć  indywidualne 
przeszkolenie i przygotowanie, a okoliczności i ataki Szatana na niego, będą dozwolone i 
"ważone"  przez  Chrystusa  (I  Koryntian  10:13),  by  doprowadzić  do  wymaganego 
rezultatu.

Każdy  "dziedzic"  w  rozległym  majątku  musi  być  starannie  przeszkolony 
proporcjonalnie do swoich zdolności (Galacjan 4:1-2). Może istnieć sam, umieszczony
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Nagroda w postaci tronu

przez Głowę Kościoła tam gdzie jest "tron Szatana," ale musi "zwyciężyć" albo straci 
swoją koronę  (Objawienie 2:13).  Nie  może ani  na  chwilę myśleć,  że nie  "zwycięży," 
ponieważ "jeden zdobywa nagrodę" (I Koryntian 9:24). Musi sam zakwalifikować się do 
tronu  poprzez  wiarę  zrodzoną  wskutek  doświadczeń  (1  Piotra  1:7)  i  zwycięstwo  nad 
Szatanem, z powodu Ducha Bożego jako wystarczającej mocy.

Udział zwycięzców w konflikcie jest wspomniany w Księdze Objawienia 12:11. 
Znajdują się  teraz  w  bezpośrednim osobistym konflikcie  z  Szatanem; nie  tylko z jego 
uczynkami,  ponieważ  "zwyciężyli  go  przez  krew  Baranka  i  przez  słowo  świadectwa 
swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć."

Spójrzmy  teraz  przelotnie  w  przyszłość  i  w  Objawieniu  17:14  zobaczmy 
Chrystusa i Jego zwycięzców z Nim - Dziedzic i współdziedzice - dokonującymi sądów. 
W 17  rozdziale  Objawienia  Chrystus  wykonuje  straszne  rzeczy  na  Swoich  wrogach, 
którzy "będą walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i 
Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni."

Święci będą sądzić świat; święci będą mieli udział w sądach. Staną przed stolicą 
sądową,  najpierw by sami  zostać osądzeni  (2  Koryntian 5:10).  Potem ci,  którzy będą 
dzielić tron Chrystusa, "powołani i wybrani, oraz wierni," będą wraz z Nim rozprawiać się 
ze światem.

"Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej"

Możesz powiedzieć: "Odkąd zacząłem wyznawać porażkę Szatana na Golgocie i modlić 
się przeciwko niemu, on mnie atakuje." Dzieje się tak dlatego, że widzi twoją nagrodę 
przed  tobą.  On  atakuje  tych,  którzy  będą  sądzić  upadłych  aniołów,  kiedy  otrzymają 
nagrodę w postaci tronu. Czy nie powinieneś zatem trzymać swojej korony? Jak masz to 
robić? Posiadać stały, niezachwiany cel - za wszelką cenę być wiernym Chrystusowi i 
światłu, którego On tobie udzielił.

Powiedz sobie: "Pan przygotowuje mnie do tronu." Powtarzaj ciągle na nowo: 
"Ten, który jest we mnie, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie." "Trzymaj, co  
masz,  aby nikt  nie  wziął  korony twojej"  (Objawienie 3:11).  Każda cząstka wygranego 
konfliktu  będzie  zyskiem.  Tak  też  powiedział  Paweł:  "Albowiem sądzę,  że  utrapienia 
teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić" 
(Rzymian 8:18).

Jessie Penn-Lewis (1861-1927) 
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Żyjąc myślą o wieczności

znajdują się na drodze do ostatecznego siedmiorakiego udoskonalenia i ukoronowania:

"1 nie będzie już nic przeklętego.
Będzie w nim tron Boga i Baranka,
A słudzy jego służyć mu będą
I oglądać będą jego oblicze,
A imię jego będzie na ich czołach.
1 nocy już nie będzie,
1 panować będą na wieki wieków."
Amen!
A.T. Pierson (1899) zaczerpnięte z "George Muller z Bristolu"  
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