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 WIECZNE ODPOCZNIENIE
Tom 7, numer 4

W numerze:

Strona 2: Odpocznienie Sabatowe
Chodząc w wiernym posłuszeństwie z Chrystusem będziemy wprowadzeni do 
pełnego odpocznienia, które jest w Nim.

Strona 7: Obiecane odpocznienie
Życie wiary w Chrystusa wprowadzi nas do życia duchowego odpocznienia, 
kiedy idziemy do tego kraju wiecznego odpocznienia.

Strona 12: Wejście do Jego odpocznienia
Jesteśmy powołani, aby podróżować poprzez pustynię tego świata w taki sposób, 
abyśmy nie rozminęli się z nagrodą, jaką jest udział w Bożym wiecznym 
odpocznieniu.

Strona 20: Starajcie się wejść do odpocznienia Sabatowego!
W tych złych i ciemnych dniach mamy mieć nasze oczy zwrócone na 
zwycięskiego Chrystusa i wieczne odpocznienie, jakie On oferuje dla wszystkich, 
których Jego błogosławieństwa prowadzą do życia wiary i posłuszeństwa.

"Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy" - Hebr. 4:3
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Niezrozumienie  jest  najczęstszym powodem zrywania  relacji.  Wiele  problemów,  które 
przeżywają  dzieci  Boże  wynika  z  tej  samej  przyczyny -  niezrozumienie  Jego  głosu  i 
słowa;  a  jednak  Bóg  precyzyjnie  przedstawia  swoje  zamiary wszystkim,  którzy mają 
otwarte  uszy  i  oczy  na  Niego.  Przez  wieki  "Sabat"  i  "Odpoczynek  Sabatowy"  były 
ofiarami nieporozumień, które dla wielu stanowiły problem. Te określenia są ważne dla 
naszego duchowego życia i wzrostu, więc przyglądnijmy się Bożemu Słowu na ten temat, 
aby On poprzez to Słowo rozjaśnił nasze zrozumienie.
Od początku Biblii aż do ostatnich słów, Bóg, Duch Święty przedstawia wyraźnie całą 
pełnię Jego myśli i celów dotyczących Jego stworzenia. Postęp "słowa proroczego" i jego 
realizacja  w  sercach  i  życiu  ludu  Bożego  w  czasie  ich  pielgrzymki  do  ostatecznego 
wypełnienia  w  przyszłym  wieku,  jest  nacechowane  tym,  co  nazwane  zostało 
"odpocznieniem."

Hebrajskie słowo przetłumaczone jako  odpocznienie  obejmuje różne odcienie 
znaczenia. Jest w tym spokojne odpoczywanie, które następuje po zakończeniu działania 
tak, jak Bóg odpoczął, kiedy Jego dzieło tworzenia zostało zakończone (1 Mojż. 2:2-3). 
Jest  też  tam  odpocznienie,  które  mówi  o  wewnętrznym  odczuciu  spokoju  i 
bezpieczeństwa,  które  odczuwamy,  kiedy  wyzwolimy  się  z  presji  i  stresów.  Jest  to 
odpocznienie  i  pokój  zwycięzcy  ,  kiedy  zostanie  usunięte  zagrożenie.  Jest  też 
odpocznienie w sensie znalezienia uspokojenia, jakie można znaleźć tylko w społeczności 
z Panem. Prawdziwe odpocznienie jest czymś, co może dać tylko Bóg (2 Mojż. 33:14; 5 
Mojż. 12:10; Jozuego 22:4). Prorocy oglądali to w wizji i mówili o  obiecanym czasie 
odpocznienia, kiedy lud Boży dozna wybawienia z więzów (Jeremiasz 30:10).

Sabat

Siódmy dzień tygodnia miał być dniem odpoczynku (2 Mojż. 31:15). Ten siódmy dzień 
dzielił Hebrajskie miesiące na cztery części i został nazwany Sabatem, od hebrajskiego 
słowa sabat,  co oznaczało po prostu zaprzestanie czy zakończenie działania.  Sześć dni  
będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana,  
Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka,  
ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w 
twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co 
w  nich  jest,  a  siódmego  dnia  odpoczął.  Dlatego  Pan  pobłogosławił  dzień  sabatu  i  
poświęcił go (2 Mojż. 20:8-11).

Sabat  stał  się  symbolem  przestrzegania  przez  Izrael  przymierza  z  Bogiem 
Stwórcą (2  Mojż.    31:12-17).     Sabat    był    nierozerwalnie    związany    z    Zakonem
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Mojżeszowym (Jeremiasz 17:19-27; Nehemiasz 13:15-22) i z wyprowadzeniem Izraela z 
Egiptu (5 Mojż. 5:12-15). Ważne jest, abyśmy w ten sposób rozumieli Sabat, ponieważ 
poprzez  Nowe  Przymierze  ustanowione  przez  Jezusa,  zostało  unieważnione 
przestrzeganie Sabatu związanego z prawem Mojżesza.

W Starym Przymierzu każdy siódmy dzień był  przypomnieniem wszystkiego, 
czym Bóg był dla swojego ludu. Od Niego pochodziło ich życie i On był ich Jehova Jaira 
- ten, który zaopatruje. W Nim była ich wolność i bezpieczeństwo. On nadał ich życiu 
porządek,  znaczenie  i  kierunek.  Sabat  był  Jego  zabezpieczeniem  ich  odpoczynku  od 
trudów codziennego znoju życia i  pozwalał  ludziom pamiętać o ich tożsamości.  Sabat 
również zapewniał odświeżenie dla całej rodziny, przybyszów i zwierząt. Poprzez Sabat 
Pan demonstrował Swoją troskę o każdy aspekt potrzeb swojego ludu - zarówno fizyczne 
i duchowe potrzeby były zaspakajane w tym dniu odpocznienia.
Interesujące  jest  to,  że  po  zmartwychwstaniu  Chrystusa,  pierwszy  kościół  zaczął  się 
zbierać na nabożeństwa w dniu, który teraz nazywamy Dniem Pańskim. Był to właściwie 
pierwszy dzień tygodnia i wkrótce było to ustanowione jako dzień, w którym wierzący się 
zgromadzali. Celem tych cotygodniowych spotkań było przede wszystkim przypominanie 
Zmartwychwstania i  to zastąpiło Sabat; ale charakter Sabatu, jako czasu odpoczynku i 
odświeżenia jest ważny dla wierzących również dzisiaj.

Chrystus naszym odpocznieniem Sabatowym

"Pójdźcie  do  mnie  wszyscy,  którzy  jesteście  spracowani  i  obciążeni,  a  Ja  wam  dam  
ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego  
serca,  a  znajdziecie  ukojenie  dla  dusz  waszych.  Albowiem  jarzmo  moje  jest  miłe,  a  
brzemię moje lekkie" (Mat. 11:28-30).

W  Starym  Przymierzu  tak  wiele  z  tego  "odpocznienia"  pozostaje  w  sferze 
obietnicy. Jednak w Chrystusie wierzący znajdują odpocznienie w rzeczywistości, że On 
jest naszym pokojem. Wszystkim, którzy przychodzą, Jezus daje odpocznienie w sensie 
ulgi, odprężenia i zadowolenia dla duszy. W Mateusza 11 jarzmem jest zakon, który jest 
niemożliwym  do  uniesienia  brzemieniem.  Nie  jesteśmy  już  -w  niewoli  zakonu,  a 
wszystko zmieniło się poprzez jarzmo łaski Chrystusa. Jezus zaprasza nas, abyśmy oddali 
się jemu całkowicie i związali się z Nim więzami społeczności.

W ten sposób możemy dzisiaj doświadczać i radować się tym, co mamy z łaski i 
już korzystać z obiecanego odpocznienia. Poza społecznością z Chrystusem wszyscy są w 
jarzmie niewoli ojca kłamstwa i jako tacy pozostają w swoim grzechu i wiecznym braku 
odpocznienia. Takie dusze nigdy nie wejdą do duchowego odpocznienia, ani przez łaskę 
w tym świecie, ani chwałę w następnym.

Niestety wielu nadal trwa w aspektach starego przymierza odnoszących się do 
odpocznienia i Sabatu. Dla wierzącego w Nowym Przymierzu, Jezus jest nie tylko
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naszym  Panem  i  Zbawicielem,  ale  również  Panem  Sabatu.  Dzięki  temu  nasz  czas 
odpocznienia znajdujemy nie tylko a takim czy innym dniu, ale w żywej relacji z samym 
Chrystusem - w każdej chwili każdego dnia.

Odpocznienie, które pozostaje

"A tak  pozostaje  jeszcze  odpocznienie  dla  ludu  Bożego;  kto  bowiem  wszedł  do 
odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dziel swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się  
tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem 
nieposłuszeństwa" (Hebr. 4:9-11).

Przypuszczanie jest jednym z największych narzędzi  wroga Chrystusa.  Jest to 
naprawdę okropny wróg w umyśle i sercu tych, którzy chcą być zwycięzcami i wejść do 
Bożego  obiecanego  Sabatu  odpocznienia.  Znaczenie  przypuszczenia  jest  takie:  to,  co 
bierzemy jako rzecz oczywistą i należącą się nam; arogancja opinii i postępowania. Jeżeli 
człowiek wierzący przypuszcza, to znaczy uważa za rzecz naturalną, zakłada, że coś jest  
prawdą  bez  sprawdzania,  czy  działa  bez  zastanawiania  się,  w  odniesieniu  do  rzeczy 
Bożych,  to  znaczy,  że  żyje  wiarą  w  siebie,  więc  żyje  bez  wiary  w  Boga  i  w 
nieposłuszeństwie  przed  Bogiem.  Jest  to  grzechem  i  dlatego  należy  za  wszelką  cenę 
unikać przypuszczania, gdyż zagradza nam ono drogę do obiecanego odpocznienia, jakie 
jest obiecane w Biblii:

Dlatego,  jak  mówi  Duch  Święty;  "Dziś,  jeśli  głos  jego  usłyszycie,  nie  
zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili  
mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści  
łat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: Zawsze ich zwodzi serce;  
nie  poznali  też  oni  dróg  moich,  tak  iż  przysiągłem  w  gniewie  moim:  Nie  wejdą  do 
odpocznienia mego" (Hebr. 3:7-11).

Przypuszczenie skutecznie zatwardza serce i  zamyka ucho na prawdę Bożego 
głosu,  dlatego  pisarz  Listu  do  Hebrajczyków  dalej  zwraca  się  do  wszystkich  braci: 
"Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by  
odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdeso dnia, dopóki trwa to,  
co  się  nazywa "dzisiaj",  aby  nikt  z  was  nie  popadł  w  zatwardziałość  przez  oszustwo 
grzechu.  Staliśmy  się  bowiem  współuczestnikami  Chrystusa,  jeśli  tylko  ai  do  końca 
zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku" (Hebr. 3:12-14).

Pisarz  potem  przypomina  swoim  czytelnikom  przyczynę  Bożego  gniewu  i 
upadku ludzi: "kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy  
wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez czterdzieści łat? Czy  
nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie  
wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie  
mogli wejść z powodu niewiary" (3:16-19).

Pierwszy werset rozdziału czwartego kieruje naszą uwagę na potrzebę chwili
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dla nas wszystkich: "Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, 
miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle."

Przez cały trzeci i czwarty rozdział listu do Hebrajczyków przebija się znaczenie 
Bożego głosu dla życia chrześcijanina. Tylko poprzez słuchanie Bożego głosu, kiedy On 
do nas mówi "obecnie" możemy znaleźć cząstkę odpocznienia, które jest przez łaskę.

Odpocznienie,  to  nie  jest  siedzenie  z  założonymi  rękami,  relaksowanie  się  i 
leniuchowanie,  ale  jest  to  odczucie  ciszy,  pokoju  umysłu  i  pogody  ducha,  jakie 
znajdujemy wpośród naszej wszelkiej działalności i  okoliczności. Odpocznienie w tym 
obecnym życiu znajdujemy tylko wtedy, kiedy pozostajemy W Chrystusie i pozwalamy, 
aby On całkowicie nami kierował. Ale pomimo tego, odpocznienie Sabatowe, w którym 
będziemy na wieki odpoczywać od naszych zmagań z rzeczami tego świata, pozostaje 
nadal obietnicą, która się wypełni dopiero w przyszłym wieku.

Bóg  odpoczął  (1  Mojż.  2:2-3)  od  tworzenia  i  ustalania  porządku  rzeczy  we 
wszechświecie zgodnie z Jego celem, ale musimy pamiętać, że w Swoim odpoczynku jest 
On nadal aktywny. Jego celem od początku jest to, co ma przyjść i On zna już koniec od 
początku. Jego głos będzie prowadził do całej pełni Jego wiecznego planu wszystkich, 
którzy są prawdziwie Jego dziećmi. Pan jest bardzo aktywny i On też "Czuwa nad tymi,  
którzy Go miłują, ale wygubi bezbożnych" (Izajasz 46:8-10).

To  nie  jest  obraz  bezczynności.  Wierzący  powinni  więc  być  również  bardzo 
aktywni  w  swoim  życiu  wiary,  kiedy  jesteśmy  pod  łaską.  Naszym  zadaniem  jest 
zwyciężanie w tym świecie — poprzez Jego łaskę. Nie musimy rozpaczliwie walczyć w 
poszukiwaniu naszej  drogi przez życie.  Bóg Abrahama,  Izaaka i Jakuba działa  w tym 
kierunku,  aby  Jego  głos  prowadził  nas  w  tym  świecie.  My  mamy  być  całkowicie 
skoncentrowani na tym, aby wejść do Jego odpocznienia (Hebr. 4:11).

Bez wizji ludzie giną (albo odpadają). Ta obietnica odpocznienia Sabatowego jest 
nam  przypominana  przez  Ducha  Świętego,  abyśmy  nie  zbłądzili,  ale  trzymali  się 
niebiańskiej  nadziei,  która  jest  przed  nami  w  Chrystusie  Jezusie.  Nie  jest  to  tylko 
skupianie się na wizji, ale obejmuje i wymaga naszego pełnego i chętnego posłuszeństwa 
dla  Pana.  Mamy  pozwolić,  aby  Jego  Słowo  i  Jego  Duch  Święty  prowadziły  nas 
codziennie, żeby On mógł być rozwiązaniem dla naszych wszystkich problemów w tym 
życiu.

Szukanie naszego wiecznego odpocznienia

"Odpocznienie" w Biblii ma głębokie znaczenie w odniesieniu do czasów końca i dalej. 
Nasze przeznaczenie jest poza "dzisiaj". Oczekujemy na Wspaniałe Miasto i niebiańską 
krainę (Hebr. 11:10,16). Jak mówi Psalm 84, jesteśmy powołani w Chrystusie,   aby   iść 
naprzód   w   naszej   pielgrzymce   "dotąd,   aż   ukażemy   się przed Bogiem na Syonie" 
(84:6-8). To jeszcze jest przyszłość.
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Każde  dziecko  Boże  ma  tu  jeszcze  pracę  do  wykonania  teraz;  mamy przed 
staczać dobry bój, aby zwyciężyć w mocy Pana (Ef. 6:10-20).  Jesteśmy powołani, aby 
dokończyć tak, jak rozpoczęliśmy, poddając wszystko miłości Zbawiciela.

Poprzez  odpocznienie  w  wierze  wchodzimy poprzez  zasłonę,  gdzie  Chrystus 
wstąpił  przed  nami,  aby  przygotować  miejsce  dla  każdego  z  nas.  Słowo,  które  jest 
przetłumaczone w Nowym Testamencie jako kotwica, czasami odnosi się do dużej skały 
w przystani, do której były przywiązywane łodzie, lub zakotwiczane, przez co łódź mogła 
być zachowana od sztormu i przebywać w miejscu spokojnym i bezpiecznym w zatoce.

Czy jesteś dzisiaj zakotwiczony w Chrystusie? Tylko wtedy, jeżeli dzisiaj trwamy 
i odpoczywamy w wierze w Pana Jezusa, możemy być pewni, że mamy zabezpieczony 
nasz ostateczny stan odpocznienia.  Jeżeli  chodzi  o to,  co pochodzi od Boga, to to co 
najlepsze zawsze jest na końcu, jak to było z winem na weselu w Kanie Galilejskiej (Jan 
2:1-11). Czy skosztujesz tego? Ucz się spolegać na Chrystusie teraz..

A.A. Proctor wyraził to kiedyś tak:
Dziękują Ci Panie, że zachowałeś
To co najlepsze u siebie;
Mamy dosyć, ale nie za dużo,
Aby pragnąć więcej;
Tęsknimy za głębszym pokojem,

Dotąd nam nieznanym.
Dziękuję Ci Panie, że są tu dusze, 
Chociaż tak ubłogosławione, 
Nie mogą nigdy znaleźć 
Doskonałego pokoju. 
Nie znajdą go dotąd, aż nauczą się 
Odpoczywać na piersi Jezusa!

Pamiętaj zachętę w Liście do Hebrajczyków 4:12-16: "Bo Słowo Boże jest żywe i  
skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i  
ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które  
by  się  mogło  ukryć  przed  nim,  przeciwnie,  wszystko  jest  obnażone i  odsłonięte  przed 
oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.

"Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna  
Bożego,  trzymajmy się mocno wyznania.  Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie  
mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak  
my,  z  wyjątkiem  grzechu.  Przystąpmy  tedy  z  ufną  odwagą  do  tronu  łaski,  abyśmy 
dostąpili miłosierdzia i znaleźli  łaskę ku pomocy w stosownej porze.”
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Spędzaj czas z Bogiem teraz, aby mieć pewność wiecznego odpocznienia jutro.

Mikę Barton (1996) 

Obiecane odpocznienie

,, Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy " - Hebr. 4 : 3

Odpocznienie! To brzmi jak poselstwo z nieba. Czy w takim rozchwianym świecie może 
być odpocznienie? "W Nowym Jorku nie ma odpocznienia" powiedział do mnie kiedyś 
pasażer, kiedy lecieliśmy przez Atlantyk; "Lecę do Europy, aby go znaleźć." Czy mógłby 
go tu znaleźć? Obawiam się, że jest to tak rzadkie zjawisko w Ameryce jak i w Europie. 
Kiedy myślimy o walkach,  niezgodzie,  smutku i  grzechu zmęczonej ludzkości,  to jak 
byśmy słyszeli wołanie mściciela: "Co ty masz wspólnego z pokojem, odejdź ode mnie."

Wiele lat temu spotkałem w Szwajcarii człowieka, którego już nie ma wśród nas, 
ale  wtedy był  sławny ze swoich  zdolności  i  osiągnięć  w pewnych dziedzinach badań 
naukowych. Był on zadziwiającym człowiekiem i w każdym jego działaniu była energia i 
sukces;  ale  miał  on  też  inną  cechę,  która  była  równie  dobrze  zauważalna,  a  która 
zdradzała  jego  sceptycyzm,  którego  otwarcie  unikał.  Był  to  NIEPOKÓJ.  Chociaż  był 
takim mocnym człowiekiem, to nie był zakotwiczony i to się dało odczuć. Tak też musi 
być.

Wydaje  mi  się,  że  "Niespokojny  Szatan"  pozostawia  trwały  znak  swojego 
niepokoju na każdym człowieku, który odszedł od prawdziwego rdzenia, wypadł z orbity i 
wpadł  niekontrolowany w ciemne  otchłanie.  Jak  może  odpoczywać  ktoś,  kto  nie  ma 
miejsca na odpoczynek? Ale gdzie można znaleźć to miejsce odpocznienia?

"Ptaki ze wschodu,
Ptaki z zachodu
Czy znalazłyście to szczęśliwe Miasto
W całym waszym poszukiwaniu?
Czy możecie mi opowiedzieć o tym Mieście,
Które ma na imię odpocznienie?" 

Nie, ono jest zakryte przed ptakami. "Ale jest ścieżka, której nie zna sowa", która nas 
poprowadzi przez bramy. Jest to droga wiary. "My, którzy uwierzyliśmy, wejdziemy do 
odpocznienia." Posłuchajcie jeszcze raz tych znanych słów: "Pójdźcie do MNIE wszyscy, 
którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ODPOCZNIENIE" (Mat. 11:28).

Kto   się  odważył  tak  powiedzieć?   Kimkolwiek  by  On  był,   przeniknął  On
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głębię  serc  tych,  do  których  mówi.  Popatrzcie  co  nam  oferuje  -  nie  bogactwa,  nie 
stanowiska,  nic  z  błyszczących nagród tego ginącego świata,  ale  to,  do czego zawsze 
tęskni nasza tajemnicza,  płytka i  skomplikowana natura.  "Ja wam dam odpocznienie." 
Czym jest  ten  odpoczynek,  który objawia  boskość  Dawcy?  Patrząc  na  cały kontekst, 
najpierw odpowiemy: Jest to

Odpocznienie po skończonej pracy

W 4 wersecie 4 rozdziału Hebrajczyków czytamy: "I odpoczął Bóg dnia siódmego od 
wszystkich  dzieł  swoich  dzieł,"  co  nie  tylko  zapowiada,  ale  prawidłowo  zrozumiane 
obejmuje odpocznienie odkupienia, które nastąpiło później. Prawdopodobnie w wierszu 
10  jest  bezpośrednie  odniesienie  do  Odkupiciela  w  słowach:  "kto  bowiem wszedł  do 
odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich."

Jednak tego możemy być pewni, że chodzi tu o dokończone dzieło Chrystusa, 
"Który przyszedł,  aby dokończyć  dzieła  i  położyć  koniec  grzechowi,"  i  tylko  na  tym 
odpoczywa  człowiek  wierzący,  odpoczywa  od  oskarżającego  sumienia,  odpoczywa  w 
przebaczeniu i  w pokoju -  nie  na swoim życiu,  nie na swojej  śmierci,  ale  na życiu i 
śmierci kogoś innego opieram całą swoją wieczność."

Ale  odpocznienie  Boże,  chociaż  rozpoczyna  się  od  dokończonego  dzieła 
odkupienia,  przechodzi  etapami  do  błogosławionych  rezultatów,  które  zapewnia  to 
odkupienie.  Idąc  dalej  za  główną  myślą  tego  rozdziału  możemy  powiedzieć,  że 
odpocznienie Boże jest

Odpocznieniem od wyeksmitowanego wroga

Odpocznieniem  Kanaanu  było  odpocznienie  usunięcia  i  zwycięstwa.  Izrael 
wszedł do ziemi z obietnicą która brzmiała w ich uszach: "I przepędzi przed tobą wroga i 
powie: Wytęp ich" (5 Mojż. 33:27). Ciągle na nowo przypominano im, że będą się mogli 
cieszyć odpocznieniem tylko pod warunkiem wypędzenia wroga. Gdyby kiedyś w jakiś 
sposób byli kuszeni, aby zawrzeć przymierze ze swoimi wrogami, to ci wrogowie staną 
się dla nich sidłem i pułapką, biczem na ich boki i cierniem dla ich oczu" (Jozue 23:13).
Dalsza historia wybranego narodu pokazuje niestety bardzo wyraźnie, że to ostrzeżenie 
było potrzebne. Ich grzech polegał na tym, że nie wypędzili do końca mieszkańców tego 
kraju (Sędziów 1:27-36; 2:20-23), chociaż, jak w przypadku Kaleba (Jozuego 14: 6-15; 
Sędziów  1:20),  były  tam  szlachetne  wyjątki  od  ogólnej  zasady  słabości  i 
nieposłuszeństwa. Rezultaty ich grzechu i nieposłuszeństwa są widoczne w warunkach 
Judei  dzisiaj.  Kiedy  niedawno  przejeżdżałem przez  ten  kraj,  wydawało  mi  się,  że  w 
swoich brakach i osamotnieniu odpowiada on raczej opisowi z 5 Mojżeszowej: "Cała jej 
gleba  jest  siarką  solą  i  pogorzeliskiem.  Nie  będzie  obsiewana, nic na niej nie 
wyrośnie,  nie  wzejdzie  na niej  żadna  trawa”  (29:22),  niż  starożytnej  wizji  kraju 
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opływającego mlekiem i miodem.
Uważajmy, abyśmy poprzez niewiarę i nieposłuszeństwo, tak jak dawny Izrael, 

nie  pozbyli  się  naszego  dziedzictwa.  Również  pod  kierownictwem  naszego  Jozuego, 
poleceniem  dnia  jest  wyrzucenie,  a  nie  podporządkowanie  sobie.  "Co  mówi  Pismo? 
Wyrzuć (nie podporządkuj sobie) niewolnicę i jej syna" (Gal. 4:30), to znaczy cielesność 
duszy i legalizm, do których jesteśmy tak skłonni, które to powodują.

Co robić, kiedy te rzeczy, które mącą nasz pokój, krążą nad naszym horyzontem i 
są w każdej  chwili  gotowe wrócić? Kiedy nieczysty diabeł  został wyrzucony, musimy 
ustawicznie  czuwać  i  modlić  się,  aby  nie  podszedł  nas  w  jakiś  bardziej  subtelny  i 
niebezpieczny  sposób,  może  przemieniony  w  anioła  światłości.  Chociaż  na  naszych 
granicach  ciągle  płonie  ogień  sygnalizacyjny,  to  prawdą  pozostaje  to,  że  jak  długo 
pozostajemy w Chrystusie, a Chrystus w nas, to do nas należy zwycięstwo.

"Ach te grzechy, te grzechy, które przeszkadzają w tym, aby Chrystus i Ty nie 
stali się Jedno." Czy jesteś gotowy rozstać się z nimi - gotowy, aby je odrzucić? Dopóki 
tego nie zrobisz, nie będziesz mógł się cieszyć pełnią niebiańskiego odpocznienia, gdyż 
nie jest to tylko odpocznienie od wyrzuconego wroga, ale też

Odpocznienie w boskim zjednoczeniu

Nawet w Starym Testamencie odpocznienie było w jakimś stopniu zrozumiałe. Wielkim 
błędem  jest  zakładanie,  że  oświecony  Izraelita  w  czasach  Jozuego  patrzył  tylko  na 
tymczasowe błogosławieństwa w podbijaniu tej ziemi. Niewątpliwie posiadanie dobrego 
dziedzictwa było samo w sobie warte walki, ale było jeszcze coś więcej. Dla bogobojnego 
Izraelity, myśl o ziemi obejmowała w sobie myśl o stałym miejscu dla przybytku Bożego.

Patrzyli  oni  na  tę  ziemię  jako  miejsce  uprzywilejowane,  ponieważ  tam mieli 
nadzieję zamieszkać bez strachu z Bogiem, a Bóg z nimi. Chwałą i dumą Żydów było to, 
że Bóg znany jest  w Judzie,  "Imię jego jest  wielkie w Izraelu.  Przybytek jego jest  w 
Salem, A mieszkanie jego na Syjonie." (Psalm 76:2,3). Takie Psalmy jak 132 dają pewną 
gwarancję dla ich ufności: "Albowiem Pan wybrał Syjon I chciał go na swoje mieszkanie. 
Tu  miejsce  odpocznienia  mego  na  wieki;  Tu  zamieszkam,  bo  upodobałem  je  sobie" 
(Psalm 132:13,14).

Tak więc, nawet w mrocznym świetle tamtego okresu społeczność z Bogiem była 
nadal  tęsknotą  i  aktualnym przeżyciem chwalców Boga,  którzy brali  poważnie  słowa 
zapisane przez Dawida: "O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać w 
domu Pana przez wszystkie dni  życia mego,  By oglądać piękno Pana i  by odwiedzać 
świątynię jego" (Psalm 27:4).

Kiedy  jednak  przeniesiemy  ten  przywilej  do  przeżyć  Nowego  Testamentu, 
widzimy   w   nim   głębsze   możliwości,    niż   mógł   mieć   dawny   Izrael.    Jak 
możemy  opisać  te  wszystkie  cechy,  które  charakteryzują  więzy  z  BOGIEM 
ODPOCZNIENIA? Pierwszym fundamentalnym aspektem jest
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Odpocznienie poddanej woli

Mówienie  o  tym  jest  prawie  banałem.  Ale  trzeba  to  ciągle  przypominać,  gdyż  w 
zaniedbaniu  poddania  woli  leży  prawdziwy  powód  wszelkiego  niepokoju  świata. 
Powiedzieć tak z serca: "Nie moja wola, ale Twoje niech się stanie", obejmuje wszystko. 
Jest to tajemnicą niezmiennego odpocznienia. Jak możemy żyć w odpocznieniu, jeżeli nie 
żyjemy w harmonii z Bogiem?

Nie  być dostrojonym do Boga byłoby torturą w niebie  i  pomimo wszelkiego 
kamuflażu  jest  to  głównym  powodem  piekła  na  ziemi.  "Próżne  szukanie  pokoju  bez 
poddania swojej  woli" -  powiedział  Dr Payson  pod koniec swojego życia;  Znalazłem 
szczęście, kiedy straciłem swoją wolę." Nauczył się utracić swoją wolę w woli Chrystusa i 
"przez tę utratę być wolnym." Tak, mamy odpowiedzialność. Nie jesteśmy automatami. 
"Nasza wola jest Twoja, chociaż nie wiemy jak, nasza wola jest nasza, aby ją poddać 
Twojej."

Odpocznienie zaspokojonego uczucia

Jedną  z  najsmutniejszych  cech  dzisiejszego  czasu  jest  to,  że  nawet  ludzie,  którzy 
przychodzą do Boga po zbawienie szukają przyjemności gdzie indziej.  To umiłowanie 
przyjemności  jest  przekleństwem obecnego  czasu.  Zaraża  ono  Kościół  i  dominuje  w 
świecie. Jedynym lekarstwem jest pokazanie ludziom, że prawdziwe zadowolenie jest w 
Chrystusie.

A jak jest z tobą? Czy masz takie miejsce, gdzie jesteś pewny, że jesteś mile 
widziany? Czy jest takie serce, które bije w odpowiedzi na twoje? Czy jest jedno miejsce 
schronienia, do którego możesz się udać, kiedy przygniatają cię smutki życia? Czy jest 
taka  ręka,  która  jest  zawsze  gotowa,  aby  cię  wzmocnić?  Do  kogo  się  zwracasz  o 
odpocznienie w dniach twojego smutku i zakłopotania?

"Jezus jest w moim sercu; Jego święte imię
Jest tam głęboko wyryte; ale w tamtym tygodniu
Wielkie doświadczenie złamało tę małą ramkę
Na kawałki; których szukałem
I najpierw znalazłem kąt, w którym ja byłem
Po tym, gdzie Ty byłeś pochowany,
Kiedy otrzymałem te paczki, natychmiast
Usiadłem i zrozumiałem,
Że On dał ukojenie mojemu złamanemu sercu
Dla mnie wystarczy Jezus." 

Tak śpiewał George Herbert. Do jakiego stopnia jego przeżycie jest twoim udziałem?
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Odpocznienie harmonijnego działania

Odpocznienie, do którego jesteśmy zaproszeni nie jest Buddyjską Nirwaną. Nie jest to 
wygaśnięcie  wszelkiego  pragnienia  dobra  lub  zła.  Odpocznienie  Boże  nie  jest 
odpocznieniem grobowca czy kamienia; jest to odpocznienie ustawicznej energii, ale bez 
wysiłku, bez bólu. Odpocznienie Chrystusowe nie jest odpocznieniem stojącej wody; jest 
to odpocznienie płynącego strumienia, który płynie tak szybko, że wydaje się iż stoi w 
miejscu. "Mój Ojciec dotąd pracuje i Ja pracuję." Odpocznienie Sabatowe Ojca nie było 
przerywane działaniem więc nasze też nie będzie.

"Tak, jak obroty ciał niebieskich, które są ruchem w odpocznieniu, nie zmieniają 
miejsca  poprzez  ruch  stały,"  tak  samo  odpocznienie  w BOGU jest  odpocznieniem w 
służbie.  To  odpocznienie  w  jedności  z  Nim  jest  tajemnicą  użyteczności  i  mocy 
wierzących. Kiedy ten Wielki pracownik zamieszka w nas, wtedy ustaje wszelkie tarcie, 
zmartwienie odchodzi, sama praca jest odpocznieniem i możemy pracować i odpoczywać, 
odpoczywać i pracować może aż do końca, dotąd, aż odpocznienie, które rozpoczęło się 
tu na ziemi zatraci się tak, jak rzeka w oceanie w

Odpocznieniu wiecznego Sabatu w Niebie

"Co Ty rozumiesz pod pojęciem nieba?" Zapytał  przyjaciel  Williama Wilberforce.  Ten 
odpowiedział: "Miłość." "A ty?" - zapytał Roberta Hall, który zawsze cierpiał. "Dla mnie 
jest  to  ODPOCZNIENIE."  Obaj  mieli  rację,  bo,  jak  mówi  Augustyn:  "Będziemy 
odpoczywać i patrzeć, patrzeć i kochać, będziemy kochać i uwielbiać."

"Tam bezbożni przestają niepokoić, tam zmęczeni odpoczywają." "Tam, za tymi 
głosami jest pokój." "Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, 
mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi" (Obj. 14:13). 
"Błogosławiony spokój, gdzie jest zawsze pokój! Szczęśliwe miasto, którego mieszkańcy 
nigdy nie mówią Jestem chory! Szczęśliwy kraj, gdzie wszyscy są królami! Najświętsze, 
gdzie wszyscy są kapłanami." "Zobaczymy Go twarzą w twarz, a Jego imię będzie na 
naszych czołach."

Jest jeszcze jedna rzecz.  Do tego Bożego odpocznienia trzeba wejść teraz.  My, 
którzy uwierzyliśmy, wchodzimy do odpocznienia. "Wiara, a nie śmierć jest wejściem do 
Bożego odpocznienia." Mała wiara doprowadzi cię do nieba, a wielka wiara sprowadzi 
niebo do ciebie.

Bójmy się więc - bójmy się, aby nie było tak jak z Izraelem, że nie otrzymali 
tego, co głosiła obietnica, z powodu niewiary. Nie wątpmy w odpocznienie Dokonanego 
Dzieła; nie potykajmy się o odpocznienie wyrzuconego wroga; nie wzbraniajmy się przed 
odpocznieniem Boskiej społeczności, a tak w nieskończonej łasce Bożej nie rozminiemy 
się z wiecznym "odpocznieniem, które pozostaje dla ludu Bożego."

E.W. Moore(1904)
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Zachęta Pawła, aby wierzący postępowali według norm ustanowionych podług tego, jaką 
miarę światła  już  otrzymali  (Filipian 3:15-16) łączy się  w naturalny sposób z  pilnym 
wezwanie Pana skierowanym do Jego kościoła w Filadelfii "Przyjdę rychło; trzymaj, co 
masz, aby nikt nie wziął korony twojej" (Obj. 3:11).

Jest tu wyraźne zawiadomienie: najpierw to, że jest do zdobycia korona, a po 
drugie, że nie jest wymagane od nas nic ponad to, co jest dla nas możliwe, to znaczy 
trzymanie tego, co już posiadamy - co jak wynika z kontekstu, oznacza miarę duchowej 
mocy,  wierności  słowu  Chrystusa  i  wyznanie  Go  przed  ludźmi,  z  cierpliwością  w 
doświadczeniach, które taka wierność może na nas sprowadzić (wersety 8 i 9); i po trzecie 
to, że nagroda, jaką jest korona może zostać utracona.

Jest  to zgodne z tym, co jest  napisane w Kolosan 2:18 i  1 Kor.  9:24-27. Nie 
potrzeba  chyba  udowadniać,  że  biegacz,  który  nie  dobiegnie  do  mety  nie  otrzymuje 
korony. Letarg może spowodować, że będzie biegnął leniwie; wcześniejsze dogadzanie 
swojemu ciału może spowodować, że nie będzie zdolny do takiego wysiłku i braknie mu 
sił;  albo  nieprzestrzeganie  przepisów  obowiązujących  w  tej  dyscyplinie  może  go 
zdyskwalifikować, jak to określa wyrażenie sportowe.

Te trzy stany mogą narazić na niebezpieczeństwo nasz niebiański cel. Ezaw był 
obojętny  na  swoje  przywileje;  jesteśmy  ciągle  przestrzegani  przed  grzechami  ciała, 
szczególnie przez Pawła;  a po trzecie jesteśmy ostrzegani,  aby nie pozwalać sobie na 
żadne świadome nieposłuszeństwo znanej woli Bożej, takiej jak przykazanie, aby dążyć 
do pokoju ze wszystkimi,  nie  dawać miejsca gniewowi, złości  i  tym podobnym złym 
rzeczom.

Otrzymanie korony

Rozważanie typowego znaczenia "korony" doprowadza do takich samych wniosków jak 
każdy inny obraz czy stwierdzenie. W Biblii korona jest przedstawiana jako znak stanu 
królewskiego  i  dlatego  od  razu  sugeruje  dostojność,  do  której  dążymy  i  możliwość 
rozminięcia się z nią.

12



WIECZNE ODPOCZNIENIE

Wejście do Jego odpocznienia

Nie podlega dyskusji to, że słowo stephanos nie przedstawia królewskiego stanu. 
Prawdą  jest,  że  czasem  odnosi  się  do  girlandy  liści  uzyskiwanych  w  publicznych 
zawodach. Słowo w naszym fragmencie "oni to robią dla więdnącej korony" potwierdza 
to  znaczenie,  jak  również  2  Tym.  2:5.  Ale  Apostoł  wyraźnie  twierdzi,  że  to,  co  dla 
niektórych jest koroną, dla nas jest czymś innym i  czymś więcej,  niż  to, o co walczą 
lekkoatleci,  gdyż  jest  o  wiele  bardziej  wartościowe,  tak  jak  niezniszczalne  jest 
szlachetniejsze niż zniszczalne.

Na  jaką  inną  koronę  może  wskazywać  ten  kontrast,  oprócz  królewskiego 
diademu,  zrobionego  z  niezniszczalnych  materiałów,  jak  to  zawsze  bywało?  Słowo 
stephanos zostało definitywnie użyte w tym królewskim znaczeniu.

Na przykład  jest  ono  użyte  dla  określenia  korony cierniowej,  którą  żołnierze 
włożyli na głowę Odkupiciela, co niewątpliwie zrobili  z szyderstwami, że robią to dla 
króla.  Ale wystarczy wiedzieć, że chwała i cześć, jaką teraz jest przyozdobiony i które 
symbolizują Jego wieczną suwerenność nad wszystkimi dziełami Boga są w ten sposób 
opisane: "widzimy Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci" 
(Hebr. 2:9).

Podobnie jest powiedziane o Adamie, jako wyznaczonym przez Boga panującym 
nad ziemią, że został ukoronowany (Hebr. 2:7); i o ostatnim Adamie jako władcy nieba i 
ziemi. On przez cierpienie zdobył tę koronę i dlatego jest to właściwe stephanos.  Mamy 
ofertę udziału w tym samym nabytym królewskim panowaniu i mamy wyzwanie, aby o 
nią walczyć i cierpieć.

Tak więc nasza królewska korona jest również  stephanos  i  musimy ją nosić i 
może zostać utracona. Ale jeżeli król utraci koronę, to nie jest już królem. Również my, 
jeżeli utracimy koronę, nie mamy już cząstki w towarzystwie tych, którzy są "królami i 
kapłanami dla Boga."

Mamy nadzieje,  że nie potrzeba mówić, iż Paweł nie ma tu na myśli pytania o 
wieczne zbawienie. Jakże często proste i rozsądne podejście do przenośni zachować może 
od fałszywej i błędnej egzegezy. Grzesznik bez Chrystusa jest określony przez Boga jako 
"umarły przez upadki i grzechy" (Ef. 2:1) - to znaczy martwy dla Bożej sfery istnienia. To 
stwierdzenie jest dokładnym opisem tego faktu.

Tylko  w  Bożej  sferze  rzeczy  ten  bieg  i  korona  mają  sens.  Dlatego  żadna 
"martwa" osoba  nie  może być  postrzegana  jako  biegnąca  w wyścigu  czy walcząca  o 
koronę. Ludzie nieodrodzeni mogą starać się i zdobywać nagrodę królestwa Szatana, bo w 
tej sferze są oni wystarczająco żywi; ale są oni martwi dla życia Bożego i jego nagród. 
Dla  Niego  oni  po  prostu  nie  istnieją  jako  realność.  Jest  to  więc  przyjęte  jako  coś 
oczywistego, że kiedyś martwy grzesznik otrzymał od Boga życie, bo inaczej by nie mógł 
biegnąć ani walczyć. Nie walczy on o życie wieczne, bo je otrzymał. Jeżeli nie zdobędzie 
"aprobaty,"  to  nie  straci  swojego  życia,  ale  nagrodę,  jaką mógł  otrzymać jako żyjący 
człowiek.
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Droga Izraela przez pustynię

W celu podkreślenia tej lekcji, natchniony pisarz Listu do Koryntian przenosi ich myślami 
do podróży Izraela z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej (10:1-13).

Najpierw  podkreśla  to,  że  wszyscy  rozpoczęli  z  równymi  przywilejami 
opatrznościowymi i duchowymi. Nie byli oni zwiedzonymi czy oszukanymi profesorami, 
którzy  by  przypisywali  sobie  fałszywie  doświadczenia,  których  nie  znali,  ale  byli 
rzeczywistymi  uczestnikami  wszelkich  wspomnianych  już  korzyści.  Jest  szczególnie 
podkreślone to,  że oni  korzystali  z  duchowego  pokarmu i  napoju (Chrystusa),  którego 
typem materialnym była manna i żywa woda.

"Oni wszyscy jedli ten sam  duchowy  pokarm i wszyscy pili ten sam  duchowy 
napój;  gdyż  pili  z  duchowej  skały,  która  im  towarzyszyła,  a  tą  skała  był  Chrystus" 
(10:3-4). Tak więc są oni typem prawdziwego wierzącego, utożsamionego z Chrystusem i 
uczestniczącego w Nim.

Mieli oni również prawo i obietnicę wspaniałego kraju, który Bóg obiecał ich 
ojcom na własność. Mieli tylko wytrwać chwilę w różnych trudnościach, a na pewno by 
osiągnęli swój cel. W ten sposób, przez wiarę w wierność i moc Boga na pewno by doszli 
do objęcia swojego dziedzictwa.

Tak  więc,  jako  grupa  biegaczy  wszyscy  wystartowali  razem,  mając  równe 
możliwości i zabezpieczenie. Nagroda była tak wielka, że wszyscy mogli by znaleźć dość 
dla siebie. A jednak większość z nich nigdy tego nie osiągnęła, ale zostali oni pogrzebani 
na pustyni.

Pragnienie rzeczy złych, oddawanie czci czemuś innemu oprócz Jahwe, grzechy 
ciała, kuszenie Boga twierdzeniem, że lepiej by im było, gdyby nigdy nie wyszli z niewoli 
Egipskiej  i  szemranie  przeciwko Bożym sądom i  wybranym przez  Boga liderom -  to 
spowodowało, że większość z nich nigdy nie weszła do radości, która oczekiwała ich w 
Kanaanie.

Było  to  więc  pozytywne  karanie:  "Byli  pokonani  na  pustyni,"  "upadli," 
"poginęli," wpadli pod moc "niszczyciela." Ilu wierzących w naszych czasach dobrze by 
zrobiło,  gdyby uważnie posłuchali  tych rzeczy. Ilu  to przeżyło swoje życie na pustyni 
duchowego ubóstwa i nędzy i po długim czasie błądzenia pomarli  tam, a to wszystko 
dlatego, że nie dążyli do tych lepszych rzeczy, o których mówi Bóg.
Jak  łatwo  jest  szemrać  przeciwko  doświadczeniom,  tęsknić  do  tego,  co  zakazane,  co 
pochodzi z tego świata, od którego jesteśmy oddzieleni, albo poddać się pożądliwościom 
ciała.  Mogli  to  zwyciężyć,  ponieważ  Bóg  daje  każdemu  swojemu  dziecku  taką 
możliwość, ale cielesne zabezpieczenie spowodowało niedbalstwo i dlatego upadli.

Nie przeoczajmy też niebezpieczeństwa tego, co jest moralnie prawidłowe, ale 
zbytnio podkreśla przyjemności. Jak dobrze oddaje to Simpson w tym wierszu:
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Bóg ma to co najlepsze dla niewielu
Którzy odważą się na doświadczenie;
Bóg ma drugą szansę dla tych
Którzy nie skorzystają z jego najlepszej oferty.
Nie zawsze otwarte zło
Zamyka nam obiecany odpoczynek;
Często to, co lepsze jest naszym wrogiem
Który nam zagradza drogę do tego, co najlepsze.

A więc widzimy tu dalej, że utracili oni szansę na to lepsze, co ich czekało. Ci, 
którzy znoszą pozytywne karanie w tym życiu, umierając w swoim zatwardzeniu serca i 
niewierze, pozbywają się udziału w tym, co obrazuje w tym sensie Kanaan. Ten dobry 
kraj ma bowiem podwójne symboliczne znaczenie.

(1)  Według Jozuego i aż do czasów pełnego podboju przez Dawida, obrazuje on 
obecny konflikt, który gorliwy aspirator po egzaltowanych duchowych korzyściach musi 
skonfrontować i podtrzymać. Szatan i jego zastępy nastawili  się na to, aby zniechęcić 
chrześcijańskiego  wojownika  przed  osiągnięciem  radości  z  niebiańskich  przywilejów, 
jakie mamy w Chrystusie.  Moc do sprawiedliwego życia,  pokój  w pełnych niepokoju 
okolicznościach, radość w ucisku, moc we wstawiennictwie - nasi wrogowie chcą nam 
przeszkodzić w zdobyciu tych i innych tak dobrych duchowych rzeczy,  a jeżeli  już je 
posiadamy, to chcą nas ich pozbawić.

(2)  Ale lata minionych walk, Jebuzyci wypędzeni w większości z Góry Syjon 
(Ezechiel  28:16;  Obj.  12:7-12),  Kanaan  w  pierwszych  latach  panowania  Salomona 
obrazuje  nam  okres  Milenium,  kiedy  to  prawdziwy  Książę  Pokoju  będzie  panował 
chwalebnie i sprawiedliwie nad swoimi poddanymi.

Mamy przed sobą teraz głównie ten ostatni aspekt. Należy jednak podkreślić, że 
ci, którzy nie wejdą do tej ziemi nie będą się też mogli cieszyć jej wspaniałością i chwałą.

Możliwe jest wyłączenie

Odkupione, ale przywiązane do ziemi serce, które nie zna ani nie szuka tego, co w górze, 
zadowolone z tego, że jego dusza jest zachowana od piekła, nie będzie miało udziału w 
walkach jakie staczał Jozue i Dawid i nie będzie miało udziału w chwale domu Salomona 
i jego rządach. "Niech więc ten, który mniema, że stoi uważa, żeby nie upadł" (1 Kor. 
10:12). To wyłączenie stanie się bardziej zrozumiałe, kiedy przejdziemy do następnego 
miejsca  Słowa  Bożego,  zapisanego  w  trzecim  i  czwartym  rozdziale  Listu  do 
Hebrajczyków.

Konieczne jest, aby w podejściu do tych listów zauważyć, że chrześcijanie, do 
których się zwraca autor nie są postrzegani jako Żydzi należący do ziemskiego narodu. Są 
oni  już  od  początku  przedstawiani  jako  "święci  bracia,  uczestnicy  niebiańskiego 
powołania"    (3:1).    Oni    znosili    "wielkie    uciski"    z   powodu
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wiary i  to  "lepsze i  trwałe królestwo" było  dla  nich czymś tak bardzo realnym,  że z 
radością przyjmowali grabież swojego mienia ziemskiego (10:32-36). Kochali Boże imię i 
pokazywali to praktycznie poprzez służenie jego świętym (6:9-12). Jest powiedziane, że 
cała istota ewangelii jest oparta o ten fakt.

Byli  Izraelitami,  ale  przyjęli  Jezusa,  jako  swojego  Mesjasza,  podczas  kiedy 
naród, jako całość odrzucił Go. To ich przyjęcie Jezusa było tak mocne i wszechstronne, 
że  człowiek  taki  nie  mógł  się  już  wahać  na  jedną  i  drugą  stronę.  W konsekwencji 
Żydowscy wierzący stracili swoje narodowe przywileje, takie jak świątynię, kapłaństwo i 
ofiary. Patrząc na smutek Żydów dzisiaj możemy sobie uświadomić, jak olbrzymia to była 
strata dla oddanego Żyda wtedy. Słyszeliśmy, jak ze smutkiem wyjaśniają, że powodem 
dla którego nie składają teraz ofiar jest to, że nie mają niestety świątyni ani kapłanów. Ten 
szczery naród nadal tęskni do tych zalet.

Również  ortodoksyjni  Żydzi  niedługo  zaczęli  prześladować  Izraelitów 
Chrześcijan i często było to bardzo ostre i gorzkie prześladowanie. Tak więc wydawało 
się, że pójście za Chrystusem przyniesie tylko straty i dlatego była to wielka pokusa, aby 
wrócić z powrotem do Judaizmu, albo przynajmniej wyznawać Chrystusa mniej gorliwie. 
Aby  przeciwdziałać  tej  tendencji  i  zachować  swoich  współbraci  przed 
niebezpieczeństwem i powrotem, jakie im groziły, pisarz natchniony przez Ducha, kieruje 
do nich ten list.

Jego głównym tematem jest najwyższa godność, urzędy i chwała Syna Bożego 
nad  innymi,  nawet  aniołami,  jak  również  nad  wielkimi  przywódcami w życiu  narodu 
Izraelskiego  -  Mojżeszem, Aaronem,  Abrahamem,  Lewim i  Jozuem. Wskazuje  im,  że 
złączyli się z Tym, który jest unikalny w swojej Osobie i najwyższy w swojej mocy i 
chwale. Dlatego niech się od Niego nie odwracają.

Następnie List ten podkreśla, że istnieje rzeczywista niebiańska sfera z tronem i 
świątynią,  bezpośrednią obecnością Boga,  królewskim kapłaństwem i  wieczną ofiarą i 
wieloma  wspaniałymi  przywilejami,  które  są  o  tyle  bogatsze  niż  ziemskie 
błogosławieństwa Izraela, jak niebo jest wysoko nad ziemią. Świątynia była tylko kopią 
tych niebiańskich rzeczy; a któż może żałować, że utracił kopię, jeżeli zyskał oryginał, 
albo że stracił cień, a zyskał rzeczywistość?

Poprzez krew Jezusa uzyskali oni o wiele więcej, niż mogły im dać wszystkie 
ofiary zwierząt. Kapłaństwo Chrystusa gwarantuje o wiele więcej, niż mogło to zapewnić 
kapłaństwo Aarona. Niech więc nie ominą tych niebiańskich korzyści chcąc zatrzymać 
niedoskonałe i tymczasowe ziemskie dobra.

I  w końcu,  jeżeli  dla  Izraelitów było jakimś zyskiem posiadanie na własność 
Kaanaanu w porównaniu z Egiptem i pustynią, to bez porównania wartościowszym jest 
"Boże  odpocznienie,"  które  jeszcze  jest  przed  nami.  Ale  tak,  jak  wielu  z  Izraela  nie 
osiągnęło tego ziemskiego dziedzictwa, to i my bądźmy ostrożni, abyśmy nie rozminęli 
się z niebiańskim odpocznieniem (rozdziały 3 i 4, a szczególnie 4:9-11).
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Szukanie Jego odpocznienia

Apostołowie wykorzystywali w swoich pismach w charakterystyczny sposób Psalm 95. 
Wskazują oni, że przez usta Dawida Bóg przemawia o "odpocznieniu," które oferował 
Izraelowi 450 lat wcześniej, ale też przysiągł, że ci, którzy się zbuntowali w Kadesz Barna 
nigdy do niego nie wejdą.
Dalej jest powiedziane (werset 8)  że nawet następne pokolenie pod wodzą Jozuego nie 
wejdzie do  tego odpocznienia, chociaż, jak powiedziano, ziemia Kananejska "odpoczęła 
od wojny" (Jozuego 11:23). Bo gdyby ta obietnica się wypełniła, to Bóg by po upływie 
długiego czasu nie mówił ponownie o odpocznieniu, które czeka na wiernych.
Jest też dalej oczywiste, że nikt w tym czasie, który upłynął od kiedy Bóg to powiedział 
przez  Dawida,  nie  osiągnął  takiego  stanu,  jakie  jest  opisany  słowami:  "Moje 
odpocznienie," "bo ten, kto wszedł do jego odpocznienia, odpoczął również od swoich 
dzieł,  tak jak Bóg od swoich" (4:10).  Ale  lud Boży nadal  się  męczy i  zmaga w tym 
świecie  pracy  i  konfliktu.  Jest  więc  wyciągnięty  wniosek,  że  jeszcze  pozostaje 
odpocznienie dla Jego ludu. Najważniejszym poselstwem tego listu jest to, żeby nikt nie 
rozminął się z tym wspaniałym dziedzictwem.
Ale zatrzymajmy się, bo jest tu promień światła wskazujący na to, czym to odpocznienie 
nie jest. Jeszcze nie zostało osiągnięte, więc pozostaje, jak przedstawia ten argument. Jest 
to  skierowane  do  ludzi,  którzy  poznali  pełnię  obecnego  błogosławieństwa 
chrześcijańskiego w swoim sercu poprzez Ducha Świętego. Tak więc nie jest to mowa o 
wewnętrznym pokoju, który jest przywilejem świętych.
Z łaski wielu poznało błogosławieństwo doskonałego pokoju serca, jaki jest obiecany w 
Izajasza  26:3.  "Pokój  Boży,  który  przewyższa  ludzkie  zrozumienie"  było  potężnym 
oparciem dla wielu, którzy mieli wystarczające powody, aby się przedwcześnie zestarzeć 
ze zmartwienia. Jednakże w tych miejscach jest mowa o odpocznieniu, a nie o pokoju; nie 
o wolności od zmartwienia, ale odpocznieniu od pracy. Tak więc jest tu mowa o czymś 
dotyczącym przyszłości, i co jest związane z okolicznościami i otoczeniem.

Charakter odpocznienia

To znaczenie jest  wymagane przez wymowę tego określenia "odpocznienie Sabatowe" 
(sabatismos); gdyż odpocznienie sabatowe jest odpoczynkiem po pracy. Dlatego możemy 
dalej  odrzucić wszelkie myśli,  że jest  to  wieczne  odpocznienie Boże, o którym tu jest 
mowa. Bowiem ten stan spokoju i odpoczynku, w którym był i jest wiecznie Bóg ( i  do 
którego wejdą wszyscy  ostatecznie  zbawieni),  ten  odpoczynek,  ponieważ  jest 
nieodłącznym atrybutem lub warunkiem Wszechmogącego, nigdy nie został przerwany, 
ani nie może zostać zakłócony.
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Jest tak dlatego, ponieważ jest on wieczny i dlatego niezmienny. Ale ten odpoczynek, o 
którym Bóg mówi do człowieka, jest  odpoczynkiem sabatowym i dlatego jest  stanem, 
który nastąpi po okresie, w którym Bóg pracuje.

Po  tym,  kiedy  ukształtował  ziemię  i  postawił  na  niej  człowieka  i  widział  z 
zadowoleniem, że to wszystko było "bardzo dobre," Bóg odpoczął od Swoich dzieł, które 
tworzył"  (1  Mojż.  2:3).  W ten sposób rozpoczął  odpocznienie  sabatowe.  Ale niestety, 
pojawienie się grzechu w świecie anielskim i przejście na ziemię skaziło Boże dzieło i 
zmusiło Go do ponownej pracy w celu odbudowania ruiny i przywrócenia piękna, gdyż 
nie chciał On absolutnie pozostawić tego świata Nieprzyjacielowi.

Tak  więc  Boży odpoczynek  po  stworzeniu  został  przerwany i  rozpoczęło  się 
wielkie dzieło odkupienia. Syn Boży przyznał, że aż do tego dnia Jego Ojciec pracuje i 
nie odpoczywa i że On sam, Syn współpracuje w Nim w tym dziele: Mój Ojciec pracuje i 
Ja pracuję" (Jan 5:17).

To dzieło nie zostało zakończone ani w niebie ani na ziemi. Boży słudzy są nadał 
pracownikami i  pracują razem z Nim (2 Kor.  6:1;  1 Kor.  3:9).  Ofiara,  która jest  miłą 
wonnością  odpocznienia  dla  Boga  (bo  takie  jest  znaczenie  tego  określenia  "miłej 
wonności")  została  rzeczywiście  złożona  na  Golgocie  i  jest  podstawą  i  obietnicą 
"odpocznienia,  które  pozostaje."  Ale  dzieło  ustanawiania  sprawiedliwości  na  tej 
podstawie  i  zapewnienia  odpoczynku dla  zniszczonej  grzechem ziemi  jest  dalekie  od 
zakończenia.

Nie może ono być dokończone dopóki nie zostaną zrzuceni z nieba zbuntowani 
aniołowie, którzy spowodowali zaniepokojenie w tych świętych okręgach (Obj. 12:9), i 
nie będą wylane przepowiedziane i straszne sądy, które zniszczą bezbożnych na tej ziemi, 
aby Duch Boży mógł zostać wylany na pozostałych ludzi.

Kiedy jasność przyjścia Mesjasza Izraela unicestwi Jego wroga (Obj. 19:19-21), 
Antychrysta, ostatniego króla Babilonu, nadchodzącego władcę tego świata, to "I stanie 
się  w owym dniu,  gdy Pan da ci  odpoczynek po twoim znoju i  udręce,  i  po ciężkiej 
niewoli, w którą popadłeś, że zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz 
tak: Wykończył się ciemięzca, skończyło się panoszenie! Pan złamał laskę bezbożnych, 
berło tyrana. Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku, tratował w gniewie ludy, 
depcząc je bezlitośnie. Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem" 
(Izajasz 14:3-7).

Jeżeli  chodzi  teraz  nie  o  Izrael,  ale  kościół  Boży,  który  teraz  pracuje  i  jest 
niepokojony, to obietnica jest taka: "a wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, 
gdy się objawi Pan Jezus z nieba " (2 Tesal. 1:7).

Wtedy sam Pan powróci do przerwanego odpocznienia, jak napisano: "Wesel się, 
córko Syjonu, wykrzykuj głośno, Izraelu! Raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, 
córko  jeruzalemska! Pan  oddalił  twoich  przeciwników,  odpędził  twoich  nieprzyjaciół. 
Pan, król Izraela, jest pośród ciebie, już nie doznasz nieszczęścia. W owym dniu powiedzą 
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pośród ciebie, Mocarz, On zbawi! Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością odnowi 
swoją  miłość.  Będzie  się  weselił  z  ciebie  tak,  jak  się  weselą  w  święta"  (Sofoniasz 
3:14-17).

Dlatego te fragmenty odnoszą się w szczególności do czasu milenium. Jest to 
również  zgodne  z  innymi  fragmentami  Bożego  Słowa,  które  wskazują  na  możliwość 
ominięcia odpocznienia. "Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze 
ważna,  miejmy się na baczności,  aby się nie okazało,  że ktoś z was pozostał w tyle." 
"Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym 
przykładem nieposłuszeństwa" (Hebr. 4:1,11).

Nie zatwardzaj swojego serca

Mamy wielkiego  najwyższego  Kapłana  i  przybliżając  się  do  Niego,  możemy znaleźć 
przebaczenie  za  naszą  oziębłość  i  powolność,  a  również  znaleźć  łaskę  ku  pomocy w 
biegu,  który  jest  przed  nami.  Pokładając  w  Nim  wiarę  i  przyjmując  w  pełni  i  w 
posłuszeństwie Jego Słowo obietnicy (4:2) i tak będąc posłusznymi Jego wezwaniu, aby 
iść naprzód do celu, na pewno wejdziemy do Jego odpocznienia i chwały.

Ale niech nikt nie marzy o tym, że z powodu krzyża Golgoty, nieudolność ducha 
lub bunt i niewiara w jego ludzie zostanie niezauważona przez Boga. Krzyż, na którym 
umarł  Syn  Boży za  nasze  grzechy nie  może  być  użyty jako  pretekst  zezwalający  na 
grzech.  Nie!  Boże  Słowo,  takie  jak  Psalm  95,  jest  "żywe  i  skuteczne,  ostrzejsze  niż 
wszelki  miecz  obosieczny,  przenikające  aż  do  rozdzielenia  duszy  i  ducha,  stawów  i 
szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło 
ukryć  przed nim,  przeciwnie,  wszystko jest  obnażone i  odsłonięte  przed oczami tego, 
przed którym musimy zdać sprawę" (Hebr. 4:12-13).

Nie  możemy uniknąć  Jego  dokładnego  badania,  ani  oszukać  Go,  jak  to  jest 
możliwe  z  naszymi  bliźnimi,  żeby  myślał  o  nas,  że  jesteśmy  pilnymi  w  rzeczach 
niebiańskich, kiedy tak naprawdę nasze serce jest skupione na rzeczach ziemskich. Ta 
niezmienna przysięga  na pewno będzie na nas  skutecznie  działała,  bo nie wejdzie do 
odpocznienia nikt niewierny czy nieposłuszny.

"Dzisiaj," woła nasz Bóg - "nie zatwardzajcie swojego serca" na moje wołanie, 
aby  żyć  całkowicie  dla  mojej  chwały.  "Dzisiaj"  nie  bądźcie  niewierni,  ale  wierzący. 
"Dzisiaj" bądźcie posłuszni mojej woli, a szczególnie, aby kierować swoje serca do tego 
co w górze, nie tego co na ziemi (Kol. 3:1-4).
"Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by 
odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, 
co  się  nazywa  'dzisiaj,'  aby  nikt  z  was  nie  popadł  w  zatwardziałość  przez  oszustwo 
grzechu.  Staliśmy się  bowiem  współuczestnikami  Chrystusa,  jeśli  tylko  aż  do  końca 
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zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada: 'Dziś, 
jeśli  głos  jego usłyszycie,  nie  zatwardzajcie  serc  waszych,  jak podczas  buntu'"  (Hebr. 
3:12-15).

G.H.Lang (1936) 

Starajcie się wejść do odpocznienia Sabatowego!
List Pasterski

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
Wokół nas jest coraz ciemniej. Są to te złe dni, o których ostrzega nas Biblia. Wydaje się, 
że wiara gaśnie w wielu sercach. Duch Święty naucza, że lekarstwem na ten smutny stan 
duszy  jest  ustawiczne  zachęcanie.  Będąc  przez  jakiś  czas  nieobecny  wśród  was, 
chciałbym wam przedstawić poważną naukę z Listu do Hebrajczyków, zapisaną w trzecim 
i czwartym rozdziale. Niech Duch naszego Boga da nam łaski, abyśmy jej posłuchali!

Apostoł zachęca nas tam, abyśmy zważali na Jezusa w Jego dwóch rolach, jako 
naszego Przewodnika i  naszego Najwyższego Kapłana. Jako nasz Przewodnik,  jest  on 
wyższy niż Mojżesz i oferuje nam lepszą nadzieję niebiańskiego powołania. Mojżesz był 
apostołem  ziemskiego  powołania,  prowadząc  Izrael  z  Egiptu  do  dobrego  ziemskiego 
kraju. Ale Syn Boży zaprasza nas do Swojego królestwa i chwały;  albo, jak to jest tu 
przedstawione, do przyszłego odpocznienia w Bogu.

Uchwyciliśmy się tej nadziei, która jest oparta na zapisanej obietnicy naszego 
Boga.  Ale  jest  wielkie  niebezpieczeństwo,  że wśród  otaczającej  nas  niewiary i  pokus 
naszego  złego  serca,  ta  nadzieja  może  stracić  swoją  siłę  i  stanowczość.  Tak  było  z 
Izraelem pod wodzą Mojżesza. Również w nas, to jest w naszym ciele tak jak w ich nie 
ma niczego dobrego. Smutna historia Izraela na pustyni jest dla nas ostrzeżeniem. Duch 
Święty w Psalmie 95 przekazuje nam natchnione słowa, jako lekcję z tamtych czasów. 
Zwróćmy w nich uwagę na zgorszenia tych ludzi i zbierane przez nich skutki!

Najwyższy uskarża się,  że nie  chcieli  słuchać Jego głosu i  że zatwardzili  się 
przeciwko   Jego   obietnicom   i   Jego   ostrzeżeniom.   Zamiast   być   posłusznymi, 
kusili Go. Widzieli Jego cuda i straszne rzeczy, jakie czynił w Egipcie; widzieli cudowne 
zaspokojenie swoich potrzeb na pustyni. Ale nic z tego nie pomogło im poddać się Bogu. 
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Bóg był zasmucony i podsumowuje swoje zdanie o nich, jako lud, który zawsze błądzi 
Starajcie się wejść do odpocznienia Sabatowego!

sercem i nie zna jego dróg ani celów z nimi, aż wreszcie przysiągł, że nie wejdą do Jego 
odpocznienia.

Poważne ostrzeżenie dla nas

Ten poważny obraz został więc namalowany dla nas.
Jest  niebezpieczeństwo, że nasze serce zechce odejść od żywego Boga, że po 

wyjściu z  Egiptu tego  świata  zacznie  potajemnie  w duchu lub otwarcie  powracać  do 
niego. Duch Święty ostrzega nas przed takim strasznym stanem i wzywa nas, abyśmy 
zachęcali się nawzajem ustawicznie tak długo, jak długo istnieje ten obecny konflikt z 
szatanem. Jeżeli zostanie odrzucone napominanie, to sąd jest już u drzwi, jak to widzimy 
na tych ciemnych stronicach ludzkiej historii, 4 Mojż. 14:6-12.

Chrystus, nasz Wódz na pewno przyjdzie jako Król w Swojej chwale. Ale to, czy 
i  my ukażemy się  jako  "Jego  towarzysze"  i  pomocnicy w Jego  armii  (Psalm 45:3-7) 
zależy  od  naszego  postępowania  teraz.  A nasze  postępowanie  zależy  od  tego,  czy 
trzymamy się  mocno wiary dotyczącej  tego dnia nagrody.  Starajmy się więc trwać w 
Chrystusie,  jako  prawdziwym  Krzewie  Winnym,  a  wtedy  nie  będziemy  usychać,  ale 
będziemy wydawać owoc!

To  Boże  wezwanie  pozostaje  w  mocy  tak  długo,  jak  długo  trwają  złe  dni 
wolności szatana. Do nas też odnosi się poważne ostrzeżenie z Psalmu 95. Do kogo były 
kierowane te ostrzeżenia? Do kogo były wypowiedziane te oskarżenia? Czy do Egipcjan? 
NIE, ale do ludu Bożego, do ODKUPIONYCH PAŃSKICH  wyprowadzonych z Egiptu 
przez jego wybranego przywódcę!

Kto kusił Jahwe? Kto Go zasmucał? Ci, którzy przeszli przez cudownie otwarte 
Morze  Czerwone na  pustynię.  To oni  zostali  odcięci  i  nie  osiągnęli  tego,  co  było im 
obiecane.  Kto  został wyłączony przez Bożą przysięgę, że nie wejdzie do odpocznienia? 
Ci, którzy byli nieposłuszni, którzy szemrali przy każdej okazji przeciwko Mojżeszowi i 
Bogu i którzy otwarcie nie chcieli wejść do tego kraju.

Grzech niewiary

Widzimy  więc,  że  niewiara  jest  korzeniem  sprzeciwu  przeciwko  Bogu,  a 
nieposłuszeństwo jest jej owocem. A kiedy to już się dokona, to jest już pewne wyłączenie 
się z nadziei niebiańskiego powołania. Cały Izrael wyszedł z Egiptu, gdyż było to dzieło 
laski.  Ale tylko dwóch z tego pokolenia weszło do ziemi obiecanej, gdyż był to rezultat 
ich uczynków.

Czym   więc   jest   ta   nadzieja   niebiańskiego   powołania,   która   jest   nam
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Starajcie się wejść do odpocznienia Sabatowego!

przedstawiona?  Jest  to  radość  z  Bożego  odpocznienia.  Ale  może  ktoś  odpowiedzieć, 
"Przecież  Boże  odpocznienie  skończyło  się  wieki  temu!  My  nie  mamy  z  tym  nic  
wspólnego!"

Jest  to  zwiedzenie,  przeciwko  któremu  natchniony  pisarz  przedstawia 
przekonywające  Słowo  Boże.  Dla  nas  jest  ta  radosna  nadzieja  rozkoszowania  się 
odpocznieniem Bożym tak samo, jak była ona dla Izraela prowadzonego przez Mojżesza. 
A dlaczego oni wtedy nie otrzymali tego obiecanego błogosławieństwa?
Ich przywódca mówił im o wspaniałości tego kraju obiecanego przez samego Jahwe (2 
Mojż. 3).  Na początku cieszyli się z tego świadectwa. Ale kiedy dotarli  już do granic 
ziemi, odrzucili sprawozdanie wiernych wywiadowców i albo pogardzili tą ziemią, albo 
nie  uwierzyli  w  Bożą  moc,  która  by  ich  mogła  wprowadzić  do  tej  ziemi  pomimo 
trudności.  "Słowa sprawozdania"  były prawdziwe i  wreszcie  się  spełniały,  ale  oni  nie 
połączyli wiary z tym świadectwem. Było to dla nich takie, jakby go nigdy nie słyszeli.

Boże odpocznienie sabatowe

Ale  my,  którzy  trzymamy  się  tej  nadziei  naszego  powołania  idziemy  naprzód  do 
odpocznienia naszego Boga. Jest to jeszcze przyszłością, jak mówi Psalm: "Jeżeli wejdą 
do mojego odpocznienia." Pierwszy raz, kiedy jest powiedziane, że Święty odpoczął, było 
to bardzo dawno temu. Skończyło się to kiedy tylko zakończył się tydzień stwarzania. 
Biblia mówi, że Jahwe dokończył swoje dzieło w ciągu sześciu dni i odpoczął - i cieszył 
się widokiem tego, że było to bardzo dobre - na siódmy dzień.

Ale  po  upadku  człowieka,  kiedy  został  przerwany  Boży  odpoczynek  po 
stworzeniu, zaczął On znowu pracować w kierunku  odkupienia.  Najpierw czynił swoje 
cuda  dla Izraela,  swojego  ziemskiego  ludu.  Były to  wielkie  cuda dokonywane na  ich 
wrogach i wielkie cuda dla zaspokojenia ich potrzeb. Ale Bóg nie mógł znaleźć Swojego 
odpocznienia w Izraelu, gdyż oni też w nim nie odpoczywali. Wręcz przeciwnie, obiecał 
im nawet w swoim gniewie, że nie wejdą do Jego odpocznienia w przyszłości.

Przyszłe odpocznienie będzie przypominało poprzednie odpocznienie Sabatowe 
Boga w stworzeniu. "Gdyż jeden dzień jest u Pana jak tysiąc lat" (2 Piotra 3:8). Boży plan 
jest  konstruowany według poprzedniego  modelu.  Po  sześciu  dniach  dzieła odkupienia 
przejdziemy  do  siódmego  dnia  odpocznienia  odkupienia.  W pierwszym  odpocznieniu 
Sabatowym Boga nikt z nas nie miał udziału. Występuje tam sam Pan -tak jak w swoim 
działaniu sześciu dni - tak samo w odpocznieniu siódmego dnia. Ale w przyszłym czasie 
milenijnego  odpocznienia  Bóg  będzie  miał  swoich  pomocników,  którzy  będą  się 
rozkoszować odpocznieniem razem z Nim.

Odrzucenie   przez   tych,   którzy   na  początku   zostali   wezwani   do   tego 
nie zniszczyło  celu  Pana,  aby wprowadzić  niektórych  z  synów ludzkich,  którzy będą 
dzielić  z  Nim  to  odpocznienie.  Dlatego  w  Swojej  mądrości  określił  On  nowy dzień 
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doświadczenia dla swoich odkupionych - On sam rozpoczął nowe dzieło odkupienia.
Starajcie się wejść do odpocznienia Sabatowego!

Przyszłe odpocznienie

On natchnął Dawida, Swojego sługę, aby zaświadczył o tym, że dzieło odkupienia Pana 
nadal trwa, że jego odpocznienie jeszcze nie nastąpiło od czasu zakończenia pierwszego 
odpocznienia Sabatowego i od dnia pojawienia się pierwszego grzechu w Ogrodzie Eden.

On nie chce też, abyśmy myśleli,  że wprowadzenie przez Jozuego młodszego 
pokolenia tych, którzy mieszkali na pustyni było wypełnieniem Jego celu. On nie mógł 
odpocząć w Izraelu z zadowolonym sercem, chociaż dał ziemi odpocznienie od wojen. Ale 
nie jest nigdzie powiedziane, że Bóg odpoczął w tym zwycięskim zastępie. Nie odpoczął 
On też w Dawidzie, ani w Salomonie, czy jego chwale. W obu znalazł się grzech. Ich 
królestwo było zaledwie spojrzeniem i obrazem lepszego, które miało nadejść.

Dlatego jesteśmy teraz obrazowo na pustyni.  Jest to czas Bożego działania w 
kierunku  milenijnego  odpocznienia.  Jest  to  czas,  w  którym  Bóg  doświadcza  swój 
odkupiony lud. Czy będą Mu ufać? Czy będą Mu posłuszni? Czy będą pracować z Nim? 
Ci,  którzy  pracują  z  Nim,  będą  również  odpoczywać  z  Nim.  Ci,  którzy  cierpią  z 
Chrystusem, będą również z Nim panować. Ci, którzy w zły czas walczą z szatanem, w 
dobrym dniu będą ukoronowani i będą odpoczywać od swoich wrogów tak jak Jozue i 
jego zwycięskie zastępy.

Musimy więc zrozumieć,  że oczekujemy na jaśniejszy i  lepszy dzień,  niż  ten 
pierwszy  "siódmy dzień."  Odpocznienie  Sabatowe  czeka  na  "Lud  Boży".  Są  to  jego 
odkupieni czy to z czasów patriarchów, czy z okresu Zakonu czy okresu Ewangelii. Czy 
Bóg  przyglądał  się  Swojemu  dziełu  sześciu  dni  stworzenia  i  cieszył  się  jego 
dokończeniem  i  pięknem?  Tak  samo  będzie  się  cieszył  swoim  ludem,  swoimi 
posłusznymi, przez tysiąc lat, po sześciu tysiącach lat dzieła odkupienia.

Podaje  nam więc  ostrzeżenie,  że  nie  wszyscy  odkupieni  będą  Jego  radością. 
Większość wykupionych z Egiptu "nie upodobała się Bogu; dlatego ciała ich poległy na 
pustyni." "Sprawiedliwy z wiary żyć będzie, ale jeżeli będzie się wzbraniał,  moja dusza 
nie  znajdzie  w nim upodobania"  (Hebr.  10:38).  A jeżeli  Bóg nie  będzie  miał  w  nim 
upodobania, to jak będzie on mógł odpoczywać z Bogiem?

Milenijny Sabat będzie dla uczestniczących w nim, dniem odpocznienia od trudu 
-dniem odpocznienia od wojny. Ale kiedy dzień odpocznienia Bożego w całej pełni jest 
jeszcze przed jego ludem, to jest również prawdą to, że jest Boże działanie odkupienia, 
które już jest dokończone, w którym Bóg i Jego lud mogą znaleźć odpocznienie duszy.
Dzieło odkupieńcze Jezusa i Jego przebłaganie zostały zakończone i symbolicznie On, nic 
tak  jak  kapłani  z  rodu  Aarona,  zasiadł  na  Tronic  przed  Bogiem.  W Jego  dziele  Bóg 
odpoczywa;  w tym również  wierzący mogą odpoczywać i  nie  muszą się  starać,  sami 
osiągnąć  sprawiedliwość  czy  przebłaganie  przed  Bogiem.  Bóg  odpoczywa  w  Swoim 
umiłowanym Synu i Jego dokończonym dziele dlatego też wierzący mogą odpoczywać w 
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tym.
Starajcie się wejść do odpocznienia Sabatowego!

Ale jeżeli chodzi o przyszłe odpocznienie Milenijne, to musimy pracować, aby tam wejść. 
Mamy odpocznienie w dziele Chrystusa dokonanym na krzyżu i jego zmartwychwstaniu. 
Ale  pracujmy,  aby wejść  do nadchodzącego odpocznienia.  Jest  niebezpieczeństwo,  że 
można  to  utracić.  Słowo  Boże  nie  jest  martwą  literą.  Ono  jest  żywe  zarówno  w 
obietnicach jak i w groźbach. Przykład Żydów powinien nas nauczyć czym są odkupieni i 
kim jest ich Bóg. Niech Pan nas zachowa od niewiary i nieposłuszeństwa! Niech On nam 
też  da  cierpliwości  i  odwagi  wpośród  doświadczeń  na  tej  drodze,  abyśmy weszli  do 
radości naszego Pana!
Wasz w miłości Chrystusa i nadziei przyszłego Królestwa.

Robert Govett (1872) 
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