
Nasz Najwyższy Kapłan
Tom 7, numer 5

W numerze:

Strona 2: Nasz Reprezentant

Gdy zobaczymy Chrystusa w roli Najwyższego Kapłana, zrozumiemy, 
że On jest jedynym źródłem naszego życia.

Strona 8: Kapłaństwo Jezusa

Na podstawie Swojego dokończonego dzieła, Chrystus ustawicznie 
wstawia się za tymi, którzy prawdziwie należą do Niego.

Strona 13: Nasz Kapłan jest w niebie

Kiedy  zrozumiemy,  że  Chrystus  pełni  służbę  w  najdoskonalszej  świątyni  w 
niebie, zapragniemy być tam, gdzie On jest.

Strona 20: Podstawa naszej nadziei

Nasza nadzieja, dotycząca obietnicy nadchodzącej chwały, spoczywa całkowicie 
na Chrystusie i Jego służbie wiecznego Najwyższego Kapłana.

 “Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna 
Bożego, trzymajmy się mocno wyznania.” – List Do Hebrajczykow 4:14



Nasz Nawyższy Kapłan

Nasz Reprezentant
Żyjemy w czasie historii kościoła, który musi być postrzegany jako okres niesamowitych 
sprzeczności – jak nigdy dotąd obfitują informacje, publikacje i materiały religijne, jednak 
duchowe zrozumienie i  rozróżnienie (1 Koryntian 2:13-14) znajduje się na najniższym 
poziomie z dotychczasowych. Musimy ze smutkiem przyznać, że powierzchowność jest 
jedną z dominujących cech tych, którzy nazywają siebie imieniem Chrystusa.

Coraz  bardziej  popularne  i  zbyt  powszechnie  spotykane  staje  się  poszukiwanie 
wszelkiego  rodzaju  duchowych  przeżyć,  manifestacji  i  poruszeń.  U  podstaw  tych 
wszystkich "powiewów i fali" jest oferowanie szybkiego i łatwego "duchowego życia," 
które jest jednak dalekie od trwałej jedności z Jezusem.

Jedną z głównych przyczyn tej duchowej płytkości jest to, że niewielu ludzi rozumie, 
że symbole i obrazy użyte w Starym Testamencie, odnoszą się do chwalebnego dzieła 
Jezusa. Te symbole ciągle na nowo wskazują nam na jakiś nowy aspekt wspaniałego życia 
i  dzieła  Jezusa.  Są  również  kotwicą  zapewniającą,  że  nasze  duchowe  życie  jest 
ustawicznie i mocno zakorzenione w jedności z Nim.

Większość naśladowców Chrystusa wie o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. To jest 
oczywiście  podstawa  naszego  nowonarodzenia  w  Bożej  rodzinie.  Wielu  również 
przyznaje  się  do  oczekiwania  na  przyszły  powrót  Chrystusa,  który  będzie  rządził  i 
panował w Swojej chwale. Wydaje się jednakże, że większość ma niewielkie praktyczne 
zrozumienie tego co Jezus czyni obecnie. Z tego powodu wiele Bożych dzieci rozmija się 
z istotnym aspektem dzieła Chrystusa, kiedy przechodzą przez tą ziemską pustynię.

Wędrówka narodu izraelskiego z egipskiej niewoli przez pustynię do ziemi obiecanej, 
dostarcza nam korzystnego i  praktycznego wizerunku naszej  wędrówki,  począwszy od 
duchowych  narodzin,  przez  próby  i  doświadczenia  życia  aż  do  chwalebnej  ziemi 
wiecznego odpoczynku. W czasie wędrówki narodu izraelskiego, był człowiek  którego 
ludzie uważali   za swojego  reprezentanta   przed  Wszechmocnym  Bogiem.  Aaron  był 
Najwyższym Kapłanem przed Panem w imieniu zgromadzenia izraelskiego. To nie był 
jakiś przypadkowy wybór, dokonany przez ludzi. To była część Bożego planu i celu. "I 
rzekł Mojżesz do zboru: To nakazał Pan uczynić" (3 Mojżeszowa 8:5).

W  ten  sam  sposób  i  my  otrzymaliśmy  Najwyższego  Kapłana.  On  jest  naszym 
Przedstawicielem  przed  Ojcem  i  podstawą  każdego  prawdziwego  duchowego 
błogosławieństwa od Boga. Został ordynowany do tej roli zanim powstał czas i spełnia 
wszystkie wymagania co do tej służby.

"A nikt  samego siebie nie podnosi  do tej  godności,  tylko zostaje na nią  powołany 
przez Boga, jak Aaron. Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana,  lecz 
uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, dzisiaj zrodziłem ciebie; 
jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka" 
(Hebrajczyków 5:4-6).
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Nasz Nawyższy Kapłan
Nasz Reprezentant

Chrystus pełni dzisiaj służbę w naszym imieniu, nawet w tej chwili, jako nasz wieczny 
Najwyższy  Kapłan.  Niech  Duch  Święty  otworzy  nasze  zrozumienie  odnośnie 
wspaniałości tej niezrównanej służby.

Przyjęci w Chrystusie

W czasie wędrówki przez pustynię lud był  zawsze świadomy obecności  Boga idącej  z 
nimi, czy to w obłoku w czasie dnia, czy słupa ognia w nocy. Wiedzieli, że Jego obecność 
była niezastąpiona. 

Mojżesz tak podsumował tą sytuację zwracając się do Boga: "Jeżeli oblicze twoje nie 
pójdzie  z  nami,  to  nie  każ  nam stąd  wyruszać.  Po  czym  bowiem można  poznać,  że 
znalazłem łaskę w oczach twoich, ja i lud twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami, bo 
wtedy  będziemy  wyróżnieni,  ja  i  lud  twój,  spośród  wszystkich  ludów,  które  są  na 
powierzchni ziemi" (2 Mojżeszowa 33:15-16).

Dzisiaj również istnieje to samo wielkie pragnienie. Ludzie chcą wiedzieć, że chodzą 
w Bożej obecności. Jeżeli nie mamy tej świadomości, że zostaliśmy przyjęci przez Boga i 
że przeżywamy Jego obecność, to łatwo jest bać się i być przygnębionym.

Wiele osób próbuje znaleźć to poczucie akceptacji w samych sobie poprzez własne 
zdolności albo poczucie własnej wartości. Jednakże ważne jest zdać sobie sprawę, że nikt 
z nas nie może doznać prawdziwej akceptacji, chyba że przyjdzie do Ojca na podstawie 
dzieła naszego Najwyższego Kapłana.

W starym przymierzu ofiary były składane przez kapłanów dzień po dniu. Te ofiary 
dostarczały  krew,  dzięki  której  ci,  którzy  byli  nieczyści  według  prawa,  mogli  zostać 
zewnętrznie oczyszczeni.  Był  to proces,  który musiał być powtarzany ciągle na nowo, 
pokolenie za pokoleniem i nigdy nie przyniósł całkowitego uwolnienia z niewoli grzechu. 
"A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, 
które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów" (Hebrajczyków 10:11).

Jako Najwyższy Kapłan nowego przymierza, Chrystus złożył doskonałą ofiarę raz na 
zawsze. Jego ofiara dokończyła dzieło, do którego został powołany tu na ziemi, więc "On 
złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż 
nieprzyjaciele  jego  położeni  będą  jako  podnóżek  stóp  jego.  Albowiem  jedną  ofiarą 
uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni" (Hebrajczyków 10:12-14).

Oskarżyciel braci będzie ustawicznie próbował przypominać nam potępienie, winę i 
dawne grzechy. Często próbuje tego kiedy tylko zaczynamy stawiać nowe kroki w naszej 
wędrówce  za  Bogiem.  Kiedy  patrzymy  na  siebie  samych,  jesteśmy  bezradni  i 
beznadziejni. Wołamy z Psalmistą: "Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się 
ostoi?" (130:3).

Zostaliśmy  jednak  powołani,  by  skierować  nasz  wzrok  na  naszego  doskonałego 
Najwyższego  Kapłana,  który  wszedł  do  niebiańskiej  świątyni.  Jego  krew  jest 
wystarczająca. Jego służba dociera do Ojca.

"Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią 
swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia… O ileż bardziej krew 
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Chrystusa,  który  przez  Ducha  wiecznego  ofiarował  samego  siebie  bez  skazy  Bogu, 
oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu!" 
(Hebrajczyków 9:12,14).

Kiedy tak pielgrzymujemy do naszego niebiańskiego przeznaczenia, rozpoznajemy z 
wzrastającą pewnością,  że nie możemy osiągnąć naszego niebiańskiego celu o własnej 
sile.  Nie  dajemy  rady;  słabniemy  i  obawiamy  się,  że  Bóg  nas  odrzuci.  Jednak  z 
Chrystusem jako naszym Najwyższym Kapłanem, możemy odpoczywać w zapewnieniu, 
że On znalazł sposób, byśmy przebywali w Bożej obecności.

Nie ma winy ani potępienia, ponieważ nasza ufność spoczywa w wiecznym Kapłanie. 
"…Ale Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też 
może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, 
aby się wstawiać za nimi" (Hebrajczyków 7:24-25).

To daje nam nadzieję na przetrwanie, by przyjąć wszystko, co zostało obiecane. Nie 
jest to jakieś nowe "poczucie własnej wartości" ani duchowy odpowiednik politycznego 
czynnika  "dobrego  samopoczucia."  Jest  to  po  prostu  objawienie  Chrystusa  jako 
wystarczającego, chwalebnego Pośrednika nowego przymierza. On znalazł się w tej roli 
aby "ci,  którzy są powołani,  otrzymali  obiecane  dziedzictwo wieczne" (Hebrajczyków 
9:15).

Możemy chodzić w nowym życiu, przechodząc z chwały w chwałę, ponieważ Jezus, 
nasz Najwyższy Kapłan, wyzwolił nas z niewoli grzechu i śmierci. W Nim zostaliśmy 
przyjęci przez Boga i nie potrzebujemy już dłużej martwić się czy możemy chodzić w 
poznaniu Bożej obecności.

Droga do Ojca

W ostatnich latach wielu nauczycieli próbowało nas przekonać, że modlitwa jest kwestią 
domagania się od Boga swoich praw. Mamy "nazwać rzecz po imieniu i domagać się," 
ponieważ jesteśmy "dziećmi króla" i te rzeczy nam się należą – bez żadnych pytań.

Podczas gdy wielu ludzi odrzuciło to aroganckie postrzeganie człowieka i zawężone 
postrzeganie Boga, ciągle jednak przychodząc do Boga w modlitwie mają tendencję do 
spolegania  na  własnej  wartości.  To  doprowadziło  wielu  do  ograniczonego  życia 
modlitewnego i rzadkiej społeczności z Ojcem. 

Ponownie Pismo Święte mówi nam, że powinniśmy zwrócić naszą uwagę na Tego, 
który  teraz  reprezentuje  nas  przed  Wszechmogącym.  Możemy  odpoczywać  w  Jego 
dokończonym dziele jako drodze do Miejsca Najświętszego. „W którym mamy swobodę i  
dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego” (Efezjan 3:12).

Dzień przebłagania miał ogromne znaczenie dla hebrajskiej społeczności. Tego dnia 
usuwali grzech spomiędzy siebie i byli zapewnieni o ustawicznej obecności Pana wpośród 
nich.  Ponownie najwyższy kapłan był  centralną  postacią  we wszystkich  wydarzeniach 
tego dnia.

Jednym  z  najważniejszych  obowiązków  najwyższego  kapłana  było  dokonanie 
przebłagania za siebie samego. Musiało to nastąpić zanim mógł dokonać przebłagania za 
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naród (3 Mojżeszowa 16:11-14). Przebłaganie dokonane za lud i idące za tym przyjęcie, 
zależało  od  przyjęcia  przez  Boga  ofiary  złożonej  przez  Aarona  za  siebie  samego. 
Wszystko zależało od jego roli jako reprezentanta.

To samo jest prawdą w odniesieniu do nas. Wszystko zależy od przyjęcia naszego 
Najwyższego Kapłana. List do Hebrajczyków mówi nam, że Chrystus nie polegał na krwi 
kozłów i cielców, ale „wszedł z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia” 
(9:12).  To  jest  podstawa  naszej  ufności.  Jest  to  również  fundament  „większego 
przymierza,” w którym Chrystus jest Pośrednikiem.

Teraz nie polegamy już na najwyższym kapłanie, by raz w roku wszedł do miejsca 
najświętszego w naszym imieniu, ale w naszym Najwyższym Kapłanie możemy z odwagą 
przystępować do Wszechmocnego Boga i sami mieć z Nim społeczność – nie ze względu 
na nasze zasługi ale z powodu nieograniczonej chwały naszego Najwyższego Kapłana.

„Mając więc,  bracia,  ufność,  iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni,  drogą 
nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, wejdźmy 
na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary…” (Hebr. 10:19-22).

Najwyższy Kapłan  jest  pełen  miłości  i  współczucia  wobec  wszystkich,  którzy Mu 
ufają. On ustawicznie pełni służbę w naszym imieniu i jest całkowicie przyjmowany przez 
Boga. W tej prawdzie możemy złożyć całą naszą ufność i nadzieję.

„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”  (Hebrajczyków 
4:14-16).

To nie jest kwestia domagania się naszych praw. Wymaga jedynie serca, które jest w 
pełni  oddane  naszemu Najwyższemu  Kapłanowi,  które  może powiedzieć:  „Ojcze,  nie 
mogę  przyjść  do  Ciebie  spolegając  na  własnej  sprawiedliwości;  nie  mam  takowej. 
Przychodzę jednak chwytając się wystarczalności mojego Najwyższego Kapłana. Dzięki 
Jego krwi mogę wejść w Twoją obecność i otrzymać wszystko, co jest mi potrzebne by 
dotrzeć do ziemi wiecznych obietnic.”

Wszystko jest zależne od Chrystusa! Żadna część naszego duchowego życia nie może 
funkcjonować czy być błogosławiona w oddzieleniu od wiary i jedności z  Nim. W tych 
dniach ostatecznych  każda subtelna podróbka nieprzyjaciela  będzie usiłowała nakłonić 
nas do szukania jakiejś duchowej rzeczywistości poza Chrystusem, ale to jest po prostu 
niemożliwe. Nasz Najwyższy Kapłan jest centralną postacią we wszystkim, co Bóg czyni 
w Swoim ludzie i dla Swojego ludu.

Namaszczony

Jedno z ostatnich modnych nauczań dotyczy „namaszczenia.” Istnieją wszelkiego rodzaju 
książki  dotyczące  tego  „jak  je  zdobyć,”  „co  robić  kiedy  już  się  je  ma,”  itd.  Ludzie 
podróżują po całej planecie by „otrzymać” to lub tamto namaszczenie. Bardzo często ci, 
którym udało się je znaleźć, przywożą je do innego miejsca i próbują przekazać je tylu 
ludziom ilu są w stanie.
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Chociaż wierzę, że wiele z tego narodziło się ze szczerego duchowego głodu, wydaje 

się, iż wiele wysiłku i działań jest niepotrzebnie rozwijanych.  Aby zobaczyć dlaczego, 
musimy  ponownie  spojrzeć  na  Chrystusa  i  Jego  służbę  jako  naszego  Najwyższego 
Kapłana.

Widzimy jak Aaron i jego synowie zostali poświęceni jako kapłani dla Boga. Warto 
zauważyć,  że  chociaż  synowie  Aarona  byli  wszyscy  powołani  na  kapłanów  przed 
Bogiem, to istniał tylko jeden najwyższy kapłan.

Podczas  tej  ceremonii  „wylał  nieco  oliwy  do  namaszczenia  na  głowę  Aarona  i 
namaścił go, aby go poświęcić. Potem kazał Mojżesz przystąpić synom Aarona i wdział 
na nich tuniki, opasał ich pasami i nałożył im zawoje, tak jak rozkazał Pan Mojżeszowi” 
(3 Mojżeszowa 8:12-13).

Henry  W.  Soltau  komentuje  w  ten  sposób:  „Trzeba  zauważyć,  że  olej  nie  został 
wylany na synów Aarona ale tylko na głowę Aarona. Tak więc Aaron stał odziany w szaty 
chwały i piękna, namaszczony, zanim zostali odziani jego synowie. W rzeczywistości on 
był tam jedynym namaszczonym. Słowo ‘namaszczony’ w 2 Księdze Mojżeszowej 29:7 i 
3  Księdze Mojżeszowej  8:12 ogranicza  się  do Aarona,  symbolu  Mesjasza,  Chrystusa, 
Pomazańca.  Pomazanie  synów Aarona  było  zawarte  w namaszczeniu samego  Aarona. 
‘Namaścisz też Aarona i jego synów’ (2 Mojżeszowa 30:30). ‘Namaszczenia Aarona i 
jego synów’ (3 Mojżeszowa 7:35 – Biblia Warszawsko-Praska).”

Tak  jak  synowie  Aarona  zostali  namaszczeni  ze  względu  na  swoje  powiązanie  z 
najwyższym  kapłanem,  i  my  również  otrzymujemy  namaszczenie  Ducha  Świętego  z 
powodu  naszego  powiązania  z  Chrystusem,  naszym  Najwyższym  Kapłanem.  On  jest 
Pomazańcem (Izajasza 61:1-3; Ew. Łukasza 4:18-19), i kiedy znajdujemy się w jedności z 
Nim, doświadczymy pełni niebiańskiego namaszczenia.

Inny duchowy nauczyciel, A.J. Gordon, ujmuje to w ten sposób: „Przy poświęceniu 
Aarona drogocenny olejek został wylany nie tylko na jego głowę, ale spływał w obfitości 
na jego ciało i kapłańskie szaty.

Wspomina  to  psalmista,  śpiewając:  ‘O,  jak  dobrze  i  miło,  gdy  bracia  w  zgodzie 
mieszkają! Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Aarona, 
sięgającą brzegu jego szaty’ (Psalm 133:1-2).

„O  naszym  Najwyższym  Kapłanie  czytamy  takie  słowa:  ‘Jak  Bóg  namaścił  go 
Duchem  Świętym  i  mocą’  (Dzieje  Ap.  10:38).  Jednak  On  otrzymał  to  święte 
namaszczenie nie dla Siebie samego ale również dla Swoich braci. Otrzymał je, by móc je 
dalej przekazać. ‘Ujrzysz tego, na którego Duch zstępuje i na nim spocznie, Ten chrzci 
Duchem Świętym.’ (Ew. Jana 1:33).

„I  teraz  przychodzimy  do  naszego  Aarona,  naszego  Najwyższego  Kapłana,  który 
przeszedł  przez  niebiosa,  Jezusa  Syna  Bożego,  stojącego  na  miejscu  najświętszym  w 
niebie. ‘Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość’ jest boską pochwałą, 
‘Dlatego  namaścił  cię,  o  Boże,  Bóg  twój  olejkiem wesela  jak  żadnego  z  towarzyszy 
twoich’ (Hebrajczyków 1:9).

„On, Christos, Namaszczony, stoi nad i dla Christoi, Swoich namaszczonych braci, i z 
Niego, z Głowy, namaszczenie Ducha Świętego zstąpiło w dniu Pięćdziesiątnicy. Zostało 
wylane  w obfitości  na Jego ciało.  Od tamtej  pory spływa  i  będzie spływało  dotąd aż 
ostatni członek nie zostanie wcielony z 
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Nim...”
Zachęca się nas do próbowania wszelkiego rodzaju metod i podróżowania do różnych 

miejsc,  by  otrzymać  namaszczenie.  Jednak  Stary  Testament  objawia,  że  prawdziwe 
namaszczenie  przychodzi  poprzez  społeczność  z  Najwyższym  Kapłanem!  On  jest 
Pomazańcem  i  czym  głębiej  będziemy  z  Nim  połączeni,  tym  więcej  poznamy  tego 
błogosławionego życia i mocy Ducha.

Jezus Sam nawiązał do tego w przykładzie o krzewie winnym i latoroślach (Ew. Jana 
15:1-8).  W Swoim ostatnim nauczaniu na temat Ducha Świętego,  którego miał  posłać 
uczniom, Chrystus bardzo wyraźnie zaznacza, że to życie w Duchu nie może mieć miejsca 
z dala od Niego. Żadna manifestacja albo „nowe objawienie” nie może zastąpić trwania w 
jedności z Nim.

„Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, 
jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie” (Ew. Jana 
15:4).

Szukajcie tylko Jego!

Jakże  zdumiewające  musi  to  być  dla  naszego  niebiańskiego  Ojca,  że  tak  wiele 
podejmowanych dzisiaj działań ma na celu osiągnięcie jakiegoś duchowego przeżycia z 
dala  od  Jego  umiłowanego  Syna.  W  Nim  „są  ukryte  wszystkie  skarby  mądrości  i 
poznania,”  (Kolosan  2:3),  jednak  wydaje  się,  że  wielu  zależy  na  tym,  by  osiągnąć 
możliwości inne niż Chrystus.

Ostatnio  rozmawiałem z  pewnym  bratem pochodzącym  ze  Środkowego  Wschodu, 
który  zauważył,  że  niektóre  z  ostatnich  ruchów  chrześcijaństwa  przypominają  mu 
pielgrzymki religii islamskich. Ludzie wydają się tłoczyć w tym lub tamtym miejscu, by 
„otrzymać  błogosławieństwo,”  podobnie  jak  muzułmańscy  pielgrzymi  wierzą,  że 
prawdziwe błogosławieństwo można znaleźć tylko w Mekce. 

Wszystko  z tej  ziemskiej  sfery przeminie.  Ruchy i  przeżycia  przyjdą  i  odejdą,  ale 
Chrystus  pozostanie  ten  Sam.  Jeżeli  pragniemy  wydawać  „trwały  owoc,”  to  musimy 
szukać Jego i tylko Jego.

Bóg dał nam uwielbionego Reprezentanta i „wszystko co jest potrzebne do życia i 
pobożności” zostało nam darowane poprzez poznanie Jego (2 Piotra 1:3). Z powodu Jego 
wiecznej służby przed Ojcem, mamy pewność otrzymania wszystkiego, co jest konieczne 
do odbycia naszej pielgrzymki przez opustoszałą pustynię tego świata.

„Bo  tak  mówi  Pan  do  domu  Izraela:  Szukajcie  mnie,  a  żyć  będziecie!  Lecz  nie 
szukajcie  Betelu  i  nie  chodźcie  do  Gilgalu  i  nie  pielgrzymujcie  do Beer-Szeby,  gdyż 
Gilgal  pójdzie  na  wygnanie,  a  Betel  obróci  się  w  nicość.  Szukajcie  Pana,  a  żyć 
będziecie…” (Amosa 5:4-6).

Bruce Garrison (1997)
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Kapłaństwo Jezusa
Jedną z ważnych funkcji kapłaństwa jest Wstawiennictwo albo Obrona – wstawianie się 
przed Bogiem w imieniu tych, których reprezentuje Kapłan. Wstawiennictwo nie musi  
odnosić się wyłącznie do kapłaństwa. Prawnicy w naszych Sądach występują w imieniu  
swoich klientów, podkreślając i uwypuklając w danej sprawie dobre strony, a tuszując 
złe. 

Podobne wstawiennictwo spotyka się często w codziennym życiu – przyjaciel wstawia 
się za przyjaciela u swojego przyjaciela; uprzejmy człowiek za "biednych i tych, którzy 
nie mają pomocników"; matka za dziecko by uniknęło kary. Nie możemy jednak nazwać 
ich  wstawiennictwa  kapłańskim,  chociaż  te  przykłady  pomagają  nam  zrozumieć  ten 
aspekt  kapłaństwa.  Wstawiennictwo  Abrahama  za  Sodomą (1  Mojżeszowa  18),  choć 
wspaniałe, nie było kapłańskie, z wyjątkiem bardzo luźnego znaczenia. To samo można 
powiedzieć o Liście apostoła Pawła do Filemona, w imieniu Onezyma.

Jednak jako szczególny cel Kapłaństwa Chrystusowego na wzór Melchisedeka, jakby 
nierozerwalne z nim i nie ustające z ustaniem grzechu, zostało przytoczone przez Ducha 
Świętego  wstawiennictwo  (Hebrajczyków  7:25),  które  współistnieje  z  Jego  własnym 
życiem  wiecznym.  "Dlatego  też  może  zbawić  na  zawsze  tych,  którzy  przez  niego 
przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi."

Słodkie kadzidło

Na przykładzie Aarona widzimy, że to wstawiennictwo jest reprezentowane przez słodkie 
Kadzidło, złożone z różnych wonności (2 Mojżeszowa 30:34), które było spalane rano i 
wieczorem na złotym ołtarzu przed zasłoną, przy pomocy rozżażonych węgli  z ołtarza 
całopalnego.  Było  ono  również  wnoszone  poza  zasłonę,   aby  wypełniło  Miejsce 
Najświętsze,  kiedykolwiek  wchodził  tam Aaron,  jednak   pod groźbą  kary  śmierci  w 
przypadku  jakiegokolwiek  zaniedbania (3 Mojżeszowa 16:13).

W symbolicznym przedstawieniu Nieba (Objawienie 4,5) Starsi i Postacie mają "złotą 
czaszę pełną wonności; są to modlitwy świętych." Później, w dalszym proroctwie, "Anioł" 
–  z  pewnością  Anioł  Przymierza  –  ma  "wiele  kadzidła,  aby  je  ofiarował  wraz  z 
modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem" (8:3). Kadzidło w tym 
przypadku  było  "dane  mu,  aby  mógł  je  ofiarować,"  jednak  w  poprzedniej  sytuacji 
ukoronowani Starsi i Postacie ofiarują je Barankowi. Być może to dlatego, że reprezentują 
Królewskie Kapłaństwo (zobacz wiersz 10), skoro Baranek nie został przedstawiony w tej 
scenie w charakterze kapłańskim.

Jednak pozostaje prawdą to, że "żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi." Gdybyśmy 
tylko mieli ten przywilej wiedzieć w jaki sposób się wstawia! GDYBYŚMY mogli zostać 
pochwyceni, tak jak Paweł, do trzeciego nieba i posłuchać, choć przez godzinę, Wielkiego 
Kapłana  wstawiającego  się  za  świętymi  u  Ojca,  przykrytego  obłokiem  wspaniałego 
kadzidła!

Czy taka aspiracja jest beznadziejna? Nie! Niech będzie błogosławiony Bóg za 
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to,  że  ten  przywilej  należy  do  nas!  Mamy  ten  wspaniały  przywilej  bycia 
zainteresowanymi słuchaczami, podczas gdy On, umiłowany i namaszczony Syn, którego 
Ojciec zawsze wysłuchuje, mówi do Bożego ucha w naszym imieniu!

Kapłańska modlitwa

Otwórzmy 17 rozdział Ewangelii Jana, który jest bardzo cenny! Syn Boży jest mówcą; On 
Sam jest prawdą. On wie co należy się Stwórcy od stworzenia. Doskonale rozumie się z 
Ojcem. Jego oczy są jak płomień ognia; nie potrzebuje, by ktoś zaświadczał o człowieku, 
ponieważ  Sam wie  co  się  w  nim  kryje.  Mówi  o  ludziach  pełnych  porażki,  słabości, 
przekory – takich jakich często miał okazję surowo karcić.

Czy możliwe jest, że nie rozmawia ze Swoim sprawiedliwym Ojcem o ich błędach? 
Wspaniałe jest to, że w całej Swojej przemowie nie czyni ani jednej  aluzji do choćby 
jednego ich błędu.

Jego publiczne świadectwo dobiegło końca. "A chociaż tyle cudów dokonał wobec 
nich, nie wierzyli w niego" (Ew. Jana 12:37). Tak więc straszna ślepota, przepowiedziana 
osiem wieków wcześniej przez uwielbiających serafinów (12:39-41; Izajasza 6) spadnie 
na ten naród. Jezus "odszedłszy, ukrył się przed nimi."

Dalej, On jest "wpośród swoich braci" – synów Bożych Mu darowanych. W czterech 
rozdziałach  (Ew.  Jana  13-16)  otwiera  przed  nimi  Swoje  pełne  miłości  serce  i  w 
niespotykany sposób pociesza w czekającym ich osieroceniu, objawiając miłość Ojca ale i 
mające  nastać  prześladowanie,  obiecując  posłać  Ducha  Świętego,  nakazując  im 
oddzielenie od świata, składanie dla Niego świadectwa, i oczekiwanie na Jego powrót, 
kiedy zabierze ich do Siebie.

Potem,  podnosząc  oczy  ku  niebu,  w  najbardziej  błogosławionej  modlitwie 
wstawienniczej,  składa Swoich umiłowanych na łonie Ojca.  Potem następuje Ogród,  a 
potem Krzyż.

To zwrócenie się do Boga nazwałem kapłańskim. Żaden chrześcijanin nie może czytać 
tego nie przyznawszy, że taki jest naprawdę charakter tej modlitwy. Przedstawienie Bogu 
Ojcu poprzez  Syna  – na uroczystym podłożu Swojego  dokończonego dzieła  i  chwale 
zanoszonej Bogu – tych, którzy byli niegdyś daleko, wrogami, ale teraz są przyjęci jako 
drogie dzieci. To jest samo sedno kapłaństwa.

Jednak  taki  wniosek  wydaje  się  ewidentnie  zaprzeczać  zapewnieniu  Ducha 
(Hebrajczyków 8:4) – "Gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem." Jednak tak się tylko 
wydaje;  nie  jest  tak  w  rzeczywistości.  Pan,  zakończywszy  Swoją  publiczną  służbę  i 
doszedłszy do ostatnich 24 godzin w ciele, przenosi się w duchu poza Krzyż i Grób. Stoi 
przed Ojcem jakby w nowym zmartwychwstałym życiu.

Kapłańska służba na podstawie dokończonego dzieła

Zostało to zamanifestowane w słowach Jezusa. "Nadeszła godzina!" (w. 1). "Dokonałem 
dzieła" (w. 4). "I już nie jestem na świecie" (w. 11). "Do Ciebie idę" (w. 11,13). "Dopóki 
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byłem z nimi na świecie" (w. 12). Ponadto On nie tylko wyraźnie zajmuje pozycję jakby 
poza tym światem, ale objawia powód dla którego robi taki przeskok. 

Był to chwalebny powód: po to, by oni (i my, w. 20), mogli czerpać z pełni radości, 
którą daje świadomość Jego  wstawiennictwa.  "Ale  teraz  do ciebie idę i  mówię  to  na 
świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni" (w. 13). "Na świecie" – w miejscu gdzie 
normalnie to wstawiennictwo nie ma miejsca.

Kilka minut  wcześniej,  w Swojej  konferencji  z  nimi,  powiedział:  "Lepiej  dla was, 
żebym ja odszedł" (16:7). To była prawda w szerokim, istotnym znaczeniu. Gdyby On nie 
odszedł, Duch Święty nie mógłby do nich przyjść; bez tego nie mogliby zostać ochrzczeni 
w jedno ciało (1 Koryntian 12:13). Dlatego też Wieczny Zamysł Boży nie mógłby zostać 
zrealizowany.  Niemniej  jednak  bezpośrednim  rezultatem  Jego  odejścia  byłoby  to,  że 
zostaliby sami na tym wrogim świecie. "I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, 
a Ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj ich!" (17:11).

Tą zmianę czyni jedną z głównych podstaw Swojego wstawiennictwa. On Sam ma 
niedługo opuścić świat i powrócić do Ojca. Świat (w swojej niecierpliwości) wyrządził 
Mu  samo  zło,  jednak  ci  pozostaną  na  świecie,  chociaż  bardzo  wyraźnie  od  niego 
oddzieleni. Ojciec dał ich Jemu "ze świata" (w. 6). Świat nienawidził ich z powodu tego 
oddzielenia, tak jak nienawidził Jezusa z tego samego powodu (w.14; 15:18-19).

Kiedy był z nimi, ochraniał ich; złośliwość świata kierowała się przeciwko Niemu. On 
czuwał i strzegł ich niczym pasterz swojego stada w imieniu Ojca (w.12). Objawił im to 
Imię (w.6) i przez cały czas trzymał ich pod jego ochroną, pokazując, że Ojciec darzył ich 
szczególnym  uczuciem  (16:27).  Tą  relację  z  Ojcem  czynił  ich  "tarczą,  chwałą,  i 
podniesieniem głowy" (Psalm 3:4). Prosi, by Ojciec Sam trzymał, zachowywał i ochraniał 
ich w tym samym Imieniu.

Uświęcenie Swoich uczniów

Wyraźnym rezultatem tej ojcowskiej opieki miało być praktyczne oddzielenie (wiersze 
16-19). Oznaczało ono uświęcenie, wzór według którego kroczył Sam Jezus, i środki w 
postaci Bożego Słowa (Efezjan 5:26). Ich koniec, świadectwo i misja dla świata, miała 
być taka sama jak Jego.

Świat (to jest ludzie niewierzący) nie ma miejsca w tym Wstawiennictwie. Wyraźnie 
jest z niego wyłączony (w.9). Chociaż można rozważać owoc ich misji na świecie „za 
tymi,  którzy  przez  ich  słowo  uwierzą  we  mnie”  (w.20),  sami  nie  są  uważani  za 
kształtujących jakąś część świata ale za jedno z Małą Trzódką, za którą On prosi (w.21). 
To tym „upodobało się Ojcu waszemu dać Królestwo” (Ew. Łukasza 12:32).

Ponownie, pomimo iż nasz Wielki Kapłan mówi o świecie, który uwierzy, iż został 
posłany przez Ojca (w.21) i o poznaniu miłości Ojca względem Kościoła (w.23) – jako 
rezultat pewnych warunków – te rzeczy nie sugerują żadnej zbawiającej łaski dla świata. 
Te warunki nie zaistnieją, dopóki Kościół nie zostanie publicznie obdarzony chwałą, którą 
Ojciec dał Synowi (w.22).  W tamtym czasie,  kiedy skończy się już Boża cierpliwość, 
wiara i poznanie świata,  w nieznośnej  świadomości, że nie ma już dla świata nadziei, 
„straszliwe oczekiwanie 
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sądu i żar ognia” będzie mimowolne i nieuchronne.
Kajfasz  „ujrzy  Syna  Człowieczego,  siedzącego  na  prawicy  mocy  Bożej  i 

przychodzącego  z  obłokami  niebieskimi”  (Ew.  Marka  14:62).  Pokolenie,  które  nie 
chciało,  by  ten  Człowiek  nad  nimi  panował  „ujrzy  Abrahama,  Izaaka  i  Jakuba  i 
wszystkich  proroków  w  Królestwie  Bożym”  (Ew.  Łukasza  13:28).  A  jednak  ani 
Kajfaszowi, ani jego winnym towarzyszom wzrok nie przysporzy radości, ale tylko nasili 
ich płacz i zgrzytanie zębów, ponieważ sami zostali odrzuceni!

I  tak  na  końcu,  (w.25),  świat,  bez  kapłana  czy  wstawiennika,  jest  pozostawiony 
"Sprawiedliwemu Ojcu," w przeciwieństwie do "Świętego Ojca" (w.11), którego miłości 
został powierzony Kościół. Jak Boża sprawiedliwość musi obchodzić się z tymi, którzy 
nie mają Pośrednika!

A  zatem  Jego  słaba  drżąca  Trzódka  została  sama  na  świecie  "jak  owce  między 
wilkami." Mają pracować dla Niego i być Jego świadkami tak jak On świadczył dla Ojca i 
dokończył dzieła, które Ojciec dał Mu do wypełnienia (w.4,18).

Powiedział do nich, że moc ich służby będzie wypływała z Ducha Świętego, którego 
Ojciec pośle w odpowiedzi na Jego modlitwę (14:16), by przebywał z nimi i w nich na 
wieki. Co dziwne, trzeba stwierdzić (i nie potrafię tego wyjaśnić), że w Jego kapłańskim 
wstawiennictwie nie pojawia się ani najmniejsza aluzja do tego zbliżającego się Daru.

Chwała wiecznego Chrystusa

Próba pośrednictwa rozpoczęła się w dalekiej Wieczności i skończy się w Wieczności, 
która ma nadejść. Syn, w niewysłowionej godności odwiecznego Słowa mówi: "Ojcze! 
Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, 
którą  mi  dałeś,  gdyż  umiłowałeś  mnie  przed  założeniem  świata"  (17:24).  Ale  On 
powiedział więcej: "A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś" (w.22). Jego święci nie tylko 
ujrzą ale i posiądą Jego właściwą chwałę.

Jednak czym jest ta chwała, którą dzieli z nami? Z pewnością nie jest mniejsza od tej, 
którą miał u Ojca zanim powstał świat (w.5). To jest ta sama chwała, którą teraz chciałby 
od  nas  otrzymać.  Kościół  ma  być  wyniesiony  do  poziomu  wywyższonego  Boga-
człowieka, "który był u Boga Ojca i w Panu Jezusie Chrystusie!"

W tym "autorytecie nad ciałem," którym obdarował Go Ojciec w nagrodę za to, że się 
uniżył (Psalm 8:6; Filipian 2:10), On rozdaje Życie Wieczne za niewyczerpaną radość i 
pełnię Bożego poznania (w.2; 10:28).

Godne  zauważania  jest  to,  że  nasz  Wielki  Kapłan  przypisuje  Swoim  uczniom 
doskonałość, kiedy mówi o nich do Boga. Przyjęli słowa, których nauczył się u Ojca i 
przekazał im (15:15).  Poznali, że wyszedł  od Ojca.  Uwierzyli,  że to Ojciec Go posłał 
(w.8).

Strzegli Słowa Ojca (w.6), zachowali je, przechowywali w pamięci wpośród pokus. 
Poznali również, że wszystko,  co było w Nim, pochodziło od Ojca (w.7),  chociaż ich 
duchowe postrzeganie wydawało się być bardzo niewielkie i infantylne.

Na początku należeli do Ojca, ze względu na akt stworzenia, potem zostali 
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przekazani przez Niego Synowi wskutek Przymierza (w.6), i teraz też ciągle należą do 
Ojca  (w.9).  Teraz są  podwójnie  obiektami  Jego  zainteresowania  i  miłości,  ponieważ 
należą do Niego i do umiłowanego Syna. Jezus powiedział: "I wszystko moje jest twoje, a 
twoje  jest  moje"  (w.10).  W tych  prostych  słowach  ponownie  zapewnia  ich  o  Swojej 
równości prawa i jedności zainteresowania z Najwyższym Bogiem.

Potem dodaje: "uwielbiony jestem w nich" – chcąc przypisać tym biednym, słabym, 
niezdecydowanym,  bojaźliwym,  nieświadomym uczniom powiększenie Swojej  chwały, 
którą z ledwością zauważamy w przesłaniu Ewangelii. Oddzielenie od świata, tak jak On 
był oddzielony (w.16); poświęcenie Bogu, tak jak On (w.17.19); misja dla świata (w.18); 
nienawiść w zamian za to wszystko, którą i On otrzymał (w.14). Całe to zjednoczenie i 
utożsamienie z Nim, tak cenne byśmy wzięli je pod uwagę, przedkłada Swojemu Ojcu.

Służba Kapłana dla wszystkich wierzących

Potem,  obejmując  wstawiennictwem  tych  wierzących,  którzy  jeszcze  uwierzą, 
przedstawia jedność i utożsamienie z Sobą w miłości Ojca (w.23,26) i w wiecznej chwale 
(w.22). Tak kończy się ta wspaniała kapłańska scena.

W  innych  scenach  biblijnych  widzimy  tego  samego  Pana  Jezusa  pośród  Swoich 
zmartwychwstałych, badającego ich uczynki, jako Suwerenny Pan doświadczającego co 
każdy z nich dla Niego uczynił. On siedzi na sędziowskim tronie, udzielając zasłużonych 
nagród i nakładając kary,  "straty," za brak wierności i niedbalstwo. Jakże surowe będzie 
to dochodzenie! Jakże drobiazgowo sprawiedliwa będzie każda decyzja!

Jednak tutaj jest zupełnie inaczej! Nie widzi błędów; nie dostrzega niedoskonałości! 
Tak jak dawniej "W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego nie widziałem obłudy 
w  Izraelu"  (4  Mojżeszowa  23:21).  Tak  Ojciec  "wybrał  nas...  abyśmy  byli  święci  i 
nienaganni  przed  obliczem  jego"  (Efezjan  1:4).  Bóg  Go  "za  nas  grzechem  uczynił, 
abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą" (2 Koryntian 5:21).

Tak. To jest  rola Kapłana:  przyprowadzić do Świętego Boga,  w doskonałym akcie 
akceptacji  na  podstawie  złożonej  pełnej  ofiary  i  uświęcenia,  tych,  którzy  byli  winni. 
Dlatego też Jezus rozpoczyna Swoje wstawiennictwo (w.4) powołując się przed Bogiem 
na Swoje dokończone dzieło – dzieło, które Go tak doskonale uwielbiło!

Phillip Henry Gosse (1884)
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Nasz Nawyższy Kapłan

Nasz Kapłan jest w niebie 
Hebrajczyków 7:11-17

Tematem naszych rozważań będzie Nasz Kapłan w niebie. Umiłowani przyjaciele, muszę 
zaznaczyć,  że  nie  zrozumiecie  tematu,  który  chcę  tu  omówić,  jeżeli  nie  zdacie  sobie 
sprawy, że Chrystus został odrzucony na tej ziemi i że błogosławieństwa chrześcijanina są 
następstwem Jego wyniesienia po prawicy Boga.

W 22 rozdziale Ewangelii Mateusza znajdujemy cytat z Psalmu 110: "Rzekł Pan Panu 
memu: Siądź po prawicy mojej." Chciałbym abyście zrozumieli powagę tego faktu, że 
Boży Syn został odrzucony na tym świecie – tu gdzie mieszkamy. Świat jeszcze nigdy nie 
był tak winny, ponieważ Bóg nie był jeszcze nigdy tak objawiony i nigdy tak całkowicie 
odrzucony.  "Widzieli  i  znienawidzili  zarówno  mnie,  jak  i  Ojca  mego."  "Nie  mają 
wymówki z powodu grzechu swego."

Jeżeli  nie  zrozumiecie  powagi  Jego  odrzucenia,  nie  możecie  przyjąć  wielkości 
błogosławieństw,  które  pochodzą  od  Boga  w  rezultacie  wywyższenia  Chrystusa  po 
prawicy Boga. Większość chrześcijan myśli o Chrystusie, który żył kiedyś na ziemi, ale 
Jezusa nie ma już tu na ziemi. Kiedyś był. Pobożni mówią o Nim czasami jako o Królu, 
ale On nie jest jeszcze Królem; został odrzucony.

Tematem naszym jest to, że nasz Kapłan jest w niebie, a wydaje się, że czym głębszy 
temat,  tym  bardziej  zostaje  wypaczony  przez  chrześcijaństwo.  Nie  jest  to  działanie 
zamierzone,  ale  wypaczyła  go  próba  wyjaśnienia  Bożego  słowa  ludzkim  umysłem. 
Niezawodną oznaką ludzkiej interpretacji Bożego słowa jest to, że pomija się Bożą stronę. 
Ludzki umysł nie potrafi tego pojąć. W chrześcijaństwie kapłan czy duchowny występuje 
pomiędzy ludźmi a Bogiem.

Ludzki  umysł  przyjmuje  Słowo  Boże  jeśli  chodzi  o  fakt,  że  chrześcijanie  mają 
kapłana, jednak wypaczył je poprzez umieszczenie kapłana po stronie człowieka. Nic nie 
może być większym błędem jak próba ustanowienia kapłana na ziemi. Wśród bardziej 
oświeconych chrześcijan duchowny nie może wypowiedzieć błogosławieństwa, jeżeli nie 
jest namaszczony na kapłana. Ich kapłaństwo nie pochodzi od Chrystusa, ponieważ gdyby 
był na ziemi, nie byłby Kapłanem.

Mamy Kapłana,  ale On jest Kapłanem tylko w niebie.  To trzeba przyjąć.  Możecie 
zapytać:  "Czy  muszę  znaleźć  się  w  niebie,  by  poznać  mojego  Kapłana?"  List  do 
Hebrajczyków nie opisuje nas jako będących w niebie. Zmierzamy ku niebu i nasz Kapłan 
jest tam, a nie tu. Jeżeli mówisz: "Nie rozumiem tego," to powinieneś być zmartwiony 
swoim  stanem,  ponieważ  jesteś  zadowolony  z  tego  gdzie  jesteś,  choć  nie  poznałeś 
Chrystusa jako swojego Kapłana.

Pierwszą rzeczą, którą możemy zauważyć w oparciu o Jego odrzucenie, jest to, że On 
jest kapłanem w niebie. Choć wydaje się jakby słońce zaszło w południe i nie ma już 
nadziei,  jednak  Bóg  w  Swojej  bezgranicznej  dobroci,  oznajmił  całkiem  nowe 
błogosławieństwa,  tak  jak  czytamy  –  "ubłogosławieni  wszelkim  duchowym 
błogosławieństwem."
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Nasz Nawyższy Kapłan
Nasz Kapłan jest w niebie

Pierwszą cechą jest to, że naszego Kapłana tutaj nie ma; On jest w niebie. Jeżeli tego 
nie  przyjmiesz,  to  nie  zrozumiesz  ani  nie  będziesz  cieszył  się  błogosławieństwami 
płynącymi z tej prawdy.

On nazywa nas Swoimi braćmi

List  do Hebrajczyków rozpoczyna  się  w znaczący sposób:  Bóg,  przemówiwszy przez 
proroków, teraz przemawia przez Syna. To jest boskie. W rozdziale 2 czytamy: "Skoro 
zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział." I w 
połączeniu z tym, zwrócę się do wierszy 11 i 12. "Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, 
którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy; z tego powodu nie wstydzi się nazywać 
ich braćmi, mówiąc: Będę opowiadał imię twoje braciom moim, będę cię chwalił pośród 
zgromadzenia." Teraz widzicie, że jesteśmy Jego braćmi.

W 12 rozdziale Ewangelii Jana czytamy: "Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do 
ziemi,  nie  obumrze,  pojedynczym  ziarnem  zostaje;  lecz  jeśli  obumrze,  obfity  owoc 
wydaje"  albo inaczej  "wiele  ziaren."  To oznacza,  że z  Niego  wynika  nowy porządek. 
Adam stanowił ziemski porządek. Chrystus stanowi o niebiański, dlatego też "zarówno 
ten,  który  uświęca,  jak  i  ci,  którzy  bywają  uświęceni,  z  jednego  są  wszyscy;  z  tego 
powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi."

Apostoł pisze do Hebrajczyków, którzy naturalnie mogli powiedzieć "Chrystus jest z 
naszego rodu." Ale to my jesteśmy Jego braćmi – "wszyscy z jednego." Ze zrozumienia 
tego  płynie  niesamowite  błogosławieństwo.  Dzięki  łasce  jesteśmy  braćmi  Chrystusa. 
Chrystus nie miał braci przed Swoją śmiercią. To prawda, że w ewangelii czytamy o Jego 
braciach  i  Jego  braciach  według  ciała.  Jednak  On  był  sam,  wspaniały,  szczególny, 
wyjątkowy Człowiek w oczach Bożych.

Nie miał towarzyszy aż do dnia zmartwychwstania. Kiedy umarł, usunął to, co stało na 
przeszkodzie,  i  nie  wstydzi  się  nazywać  nas  braćmi.  Naprawdę  pochodzimy z  Niego. 
Musimy rozpocząć w zapewnieniu tej łaski.

Tendencją Hebrajczyków, począwszy od wykształcenia a skończywszy na żydowskich 
emocjach, było osiąść na tej ziemi. Stąd wielka uwaga tej księgi koncentruje się na tym, 
by pociągnąć ich do Pana i do miejsca w którym przebywa, by zostali odciągnięci od tej 
ziemi.  Nie  wierzę,  by  ktoś  mógł  zostać  odciągnięty  od  tej  ziemi,  jeżeli  nie  będzie 
zainteresowany Osobą, której tu nie ma.

Proste jest to, że kiedy nasze serce jest zajęte osobą, która poszła do innego miejsca, to 
odsuwamy się od miejsca, w którym teraz jesteśmy, do miejsca gdzie ona jest. "Miłość 
oczarowuje miejsce gdzie przebywa ukochany." Chrystus odszedł, ale wy jesteście Jego 
braćmi.  On nie wstydzi  się  nazywać  nas  Swoimi braćmi  – "Kto z Boga się narodził, 
grzechu nie popełnia." Wierzę, że ogromny komfort wypływa z faktu, że jesteśmy Jego 
braćmi. W rozdziale 3 czytamy o "braciach świętych."
Jesteśmy Jego towarzyszami
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Nasz Nawyższy Kapłan
W Liście do Hebrajczyków 3:6 jest napisane: "Lecz Chrystus jako syn był ponad domem 
jego;  a  domem jego  my jesteśmy,  jeśli  tylko  aż  do  końca  zachowamy niewzruszenie 
ufność i chwalebną nadzieję." Jesteśmy nie tylko Jego braćmi, ale Jego domem; staliśmy 
się  współuczestnikami Chrystusa (wiersz  14).  "Współuczestnicy"  to to samo słowo co 
"towarzysze.” Jesteśmy Jego domem "jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie 
ufność i  chwalebną  nadzieję;"  to  znaczy,  jeżeli  nie  odstąpimy od właściwego dla  nas 
miejsca.

Otwórzmy teraz koniec 4 rozdziału, by zrozumieć wielkie błogosławieństwo jakim jest 
Kapłan w niebie.  Żydzi  znajdowali  się  w niebezpieczeństwie stania się  podobnym do 
swoich  ojców  –  nie  dotarcia  do  nieba,  tak  jak  ich  przodkowie  nie  weszli  do  ziemi 
obiecanej.  Kaleb próbował  uciszyć  lud mówiąc:  "Jeżeli  Pan ma w nas  upodobanie,  to 
wprowadzi nas do tej ziemi" (4 Mojżeszowa 14:8).

W rozdziale 4 czytamy: "Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby 
nikt  nie  upadł,  idąc  za  tym  przykładem  nieposłuszeństwa."  "Odpocznienie"  było  tak 
naprawdę Bożym odpocznieniem. Teraz pojawili się dwaj wielcy pomocnicy. Jednym jest 
Słowo Boże, a drugim Kapłan Chrystus w niebie.

O tym ostatnim czytamy: "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" 
(4:14-16).

Pamiętajcie,  że  jesteście  Jego  braćmi  i  Jego  domem –  Jego  towarzyszami.  W 16 
rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej czytamy, że Aaron ofiarował cielca za siebie i swój dom. 
Aż  do  tego  miejsca  symbol  został  wypełniony.  Pozostałe  rzeczy,  jeżeli  chodzi  o 
zgromadzenie, nie zostały wypełnione, ponieważ Kapłan nie wyszedł by błogosławić lud 
(patrz 3 Mojż. 9:23).

Tematem naszym są również słabości, nie wasze grzechy – słabość z jakiejkolwiek 
przyczyny,  presja  w różnych  okolicznościach,  choroba,  albo najcięższa ze wszystkich, 
utrata bliskiej osoby. To jest presja; jesteś słaby i gotowy opaść pod tym ciężarem. Tak 
jak już wspomniałem, istnieją dwaj pomocnicy. Po pierwsze, słowo Boże ujawnia gdzie 
jesteś, objawia twoje motywy, czy czasem swojej słabości nie traktujesz jako wymówkę 
by nie iść dalej – pochłonięty presją, zamiast odpoczywać w Bogu.

Współczujący Najwyższy Kapłan

Jeżeli  jesteś  bardzo chory,  przygnębiony,  albo  wielce  uciskany przez  okoliczności,  to 
Słowo ujawnia to wszystko:  "Wszystko  jest  obnażone i  odsłonięte  przed oczami tego, 
przed którym musimy zdać sprawę" (Hebrajczyków 4:13). Potem kontynuuje w wierszu 
14: "Mając więc wielkiego arcykapłana" – zauważcie ten zwrot – "który przeszedł przez 
niebiosa"  –  tak  jak Aaron  przechodził  przez  święte  miejsce  – "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."
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Nasz Nawyższy Kapłan
Nie  poddawaj  się.  Nasz  Kapłan  w  niebie  współczuje  nam.  On  jest  poza  tym 

wszystkim. On przeszedł przez każdą presję. Jego współczucie nie jest tą samą pomocą, o 
której czytamy w Psalmach, kiedy Bóg Swoim mocnym ramieniem otworzył drogę przez 
morze i tym podobne cuda. Mamy Osobę, Pana Jezusa Chrystusa;  jesteśmy dla Niego 
braćmi. Jesteśmy Jego domem i On przechodził przez okoliczności podobne do naszych. 
On wie czym one są i współczuje nam kiedy w nich się znajdujemy. On jest z nami w 
naszej trudnej sytuacji.

Weźmy na przykład osobę w żałobie. Żaden stres, ciężka choroba czy wielki ból nie 
jest równy agonii utraty kogoś najbliższego. Nie można złagodzić pustki, ponieważ nikt 
nie jest w stanie jej zapełnić, oprócz tego, który ją spowodował. Wspaniałą łaską, choć 
mało rozumianą,  jest  to,  że  Pan  posługuje  się  pustką,  by objawić  Siebie  w delikatny 
sposób. Tak było w przypadku Marii w 11 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Jezus płakał z 
nią i dał jej zapewnienie, że nawet gdyby straciła brata, to zyskała w Nim "przyjaciela, 
który jest bliższy niż brat" – że tak właściwie to zyskała, a nie straciła.

Możesz uważać, że jest to niemożliwe, ale Pan chce stanowić dla ciebie tak wiele, że 
nie upadniesz na duchu ale przybliżysz  się do Niego.  Nie odda tego dokładnie słowo 
"wsparcie." Ten, który wyniesiony został na niebiosa, daje ci Swoją obecność.

Poczucie Jego  bliskości  jako Tego,  który jest  ponad wszystkim,  ale  który również 
przeszedł przez to wszystko, przywiązuje Go do ciebie w szczególny sposób. Nie chodzi o 
to,  że  On  zdejmuje  wszystkie  twoje  ciężary  ale  tak  ciebie  wspiera,  że  zostajesz 
podniesiony ponad to wszystko dzięki Jego współczuciu i zamiast opadać pod ciężarem, 
przychodzisz z odwagą do tronu łaski. Jednak chciałbym uzmysłowić wam i ufam, że Pan 
pomoże wam to zrozumieć, że bez względu na to jakie są okoliczności, Pan przyjdzie do 
was z takim pocieszeniem i wsparciem, że będzie dla was cenniejszy niż kiedykolwiek.

Kiedy On ci ulży,  to łatwiej będzie ci żyć,  jednak kiedy podniesie cię ponad twoje 
okoliczności, to nigdy tego nie zapomnisz. On Sam stanie się dla ciebie niezastąpiony i 
odważę  się  powiedzieć,  że  tak  jak  Noemi  w Rut,  znajdziesz  pocieszenie  w  godzinie 
smutku. Pan może przyjść do nas w naszym smutku, dzielić go z nami i podnieść ponad tą 
sytuację  na  wysokość  Samego  Siebie.  Obyśmy  wszyscy  lepiej  zrozumieli  Jego 
współczucie.

Każdy może mówić o miłosierdziu. Jednak czy wiesz, że możesz zostać podniesiony 
ponad  to  wszystko  i  znaleźć  się  w  towarzystwie  Pana,  który  ci  współczuje?  Musisz 
pamiętać, że ważnym tematem Listu do Hebrajczyków jest to, by uczynić Pana, którego 
tutaj nie ma, tak cennym dla twojego serca, że nie będziesz już przywiązany do tej ziemi, 
ale pociągnięty do Tego, który tak Siebie do ciebie przywiązał, że jest niezastąpiony.

W towarzystwie Chrystusa

Otwórzmy teraz List do Hebrajczyków 10:19-22. "Mając więc, bracia, ufność, iż przez 
krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez 
zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad omem Bożym, wejdźmy na 
nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w 
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Nasz Nawyższy Kapłan
Nasz Kapłan jest w niebie

sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą."
Najwyższy  Kapłan  z  4  rozdziału  zniża  się  do  twojego  najniższego  stanu,  w 

najgłębszym ucisku – "doświadczony we wszystkim, podobnie jak my" – aby mógł ci 
współczuć, przywiązać cię do Siebie. Teraz znajdujesz się w Jego towarzystwie; jesteś z 
Jego domu. Podobnie Aaron składał cielca za siebie i swój dom. Dzięki łasce zostaliśmy 
uświęceni i teraz wszyscy jako wspólne kadzidło mogą wejść do Miejsca Najświętszego, 
tam gdzie On jest.

W Miejscu Najświętszym znajdowała się złota skrzynia, arka przymierza, a cherubiny 
chwały okrywały wieko. Gdybym mówił do Poganina, to wspomniałbym o chwale Pana, 
której obrazem było Miejsce Najświętsze. Ale teraz wy możecie przybliżyć się i stać obok 
wielkiego  Najwyższego  Kapłana  w  najjaśniejszym  miejscu.  Masz  prawo  wejść  do 
Miejsca Najświętszego w Jego towarzystwie.

Oczekując wyżyn niebiańskich

W końcówce 10 rozdziału Listu do Hebrajczyków czytamy co jest rezultatem tego, kiedy 
twoje serce przybliża się do Osoby, której tu nie ma, ale znajduje się w innym miejscu. 
Będziesz pragnął  znaleźć się  tam, gdzie On. Kiedy będziesz przywiązany do Pana,  to 
bliskie będzie ci miejsce gdzie On przebywa. Dlatego też Jezus powiedział do uczniów: "I 
dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie."

Czy twoje serce wyciąga się ku Panu? Gdzie On jest? W niebie. A więc czy zmierzasz 
do nieba, czy też czujesz się wygodnie na ziemi, gdzie Go nie ma? Jeżeli tak jest, to nie 
jesteś do Niego przywiązany. 

Przyznaję szczerze, że w tym samym czasie potrzebna jest pewna ilość pocieszenia. 
Myślę, że kiedy ktoś jest strapiony, to czuje się niewygodnie, ale tu chodzi o coś innego. 
Chodzi o to: Kto jest dla ciebie najważniejszy? "Albowiem gdzie jest skarb twój – tam 
będzie i serce twoje." Gdzie On jest?

Możesz powiedzieć:  "On jest  moim Zbawicielem."  Tak,  ale chcę byś  był  w stanie 
powiedzieć:  "On jest Tym, który przychodzi do mnie w trudnym położeniu, w jakim się 
znalazłem; przychodzi do mnie w najsłabszej  mojej chwili,  kiedy żadna inna ręka czy 
serce nie mogło zbliżyć się do mnie, i zapewnia mnie o Swoim zainteresowaniu mną, i tak 
pociąga mnie do Siebie, że zostaję podniesiony by mieć z nim społeczność."

Nie wierzę, by On podnosił ciebie z tego wszystkiego z innego powodu jak ten, byś 
miał z Nim społeczność. Jeżeli znasz Chrystusa i Jego kapłańską służbę, to chcesz być tak 
blisko Niego, by móc powiedzieć: "Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, 
lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę" (10:39). Wtedy dopiero będziesz w stanie 
opuścić tą ziemię dla miejsca, gdzie przebywa Chrystus.

To nie  oznacza  śmierci.  Po  prostu  to,  tak jak  w przypadku  Izraela,  kiedy musieli 
wędrować przez pustynię, by objąć ziemię, i przez wiarę w Boga przezwyciężyć każdą 
trudność.  Ty  również  masz  wiarę,  by  przezwyciężyć  każdą  trudność,  aż  będziesz  z 
Chrystusem, tam gdzie On jest. Stąd czytamy: "Przeto i my, mając około siebie tak wielki 
obłok świadków, złożywszy z siebie 
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wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed 
nami patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej 
mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego" 
(12:1-2).

Nasuwa  się  proste  pytanie.  Czy  koncentrujesz  się  na  Chrystusie  i  miejscu  Jego 
przebywania?  Obym  ja  był  bardziej  na  nim skupiony.  Miałbym  łatwiejszą  wędrówkę 
przez ten świat. Ktoś może bardzo łatwo zniechęcić się jakąś trudnością, ale jeżeli serce 
jest naprawdę skoncentrowane na Nim, to nic nie może ciebie odwrócić.

Chciałbym  zilustrować  to  na  przykładzie  wierności  psa  względem  swojego  pana. 
Wszelka twoja inteligencja nie mogłaby odwrócić tego psa od posłuszeństwa. Mógłbyś go 
bić albo kusić czymś ale nic nie zdoła skłonić go do odwrotu. Właściwy obraz podążania 
za Panem znajdujemy w słowach Rut: "Dokąd ty pójdziesz i ja pójdę" (1:16).

Patrząc na Jezusa

Napotkasz  trudności.  Nie  możesz  przezwyciężyć  trudności  inaczej  niż  przez  wiarę  i 
dlatego  spoglądasz  na  Jezusa,  sprawcę  i  dokończyciela  wiary.  On  już  wcześniej 
przechodził przez takie sytuacje i dzięki boskiej łasce jesteśmy Jego braćmi. On daje nam 
Swoją łaskę, a my kierujemy wzrok ku miejscu gdzie On przebywa. Biegniemy do Niego.

Musisz złożyć każdy ciężar i grzech, który tak łatwo usidla, ponieważ skupiłeś się na 
Tym,  który  przebywa  w  innym  miejscu.  Chcesz  stawić  czoła  trudnościom  i  dlatego 
potrzebujesz  cierpliwości.  Przetrwasz,  nie  poddasz  się.  Kiedy  twoje  serce  naprawdę 
oczekuje Jego, to nic nie zaspokoi ciebie jak tylko On.

W rozdziale 12 opisane jest znaczenie dyscypliny. Z tego co rozumiem dyscyplina nie 
służy tutaj porażce ale pomocy, byśmy stali się uczestnikami Jego świętości. Cierpienie 
Szczepana wydało świadectwo, które Bóg obrócił w dobro; nic nie mogło oddzielić go od 
Pana. Tak jak czytamy w 2 Liście do Koryntian: "Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla 
Jezusa na śmierć wydawani bywamy" (4:11).

Istnieje bardzo duża różnica pomiędzy karceniem, które ma ci pomóc, a tym, które ma 
ciebie skarcić. Jakub w Sychem był karcony, a wiele wycierpiał od Sychemitów. Kiedy 
poszedł do Betel – w ten promienny dzień – umiera mamka Rebeki, a miejsce nazwano 
dębem płaczu.  To było  karanie  mające  na celu  pomoc – by usunąć  wszystko,  co nie 
pasowało do jego promiennej pozycji.

Otwórzmy na chwilę 12 rozdział i 18 wiersz: "Wy nie podeszliście bowiem do góry, 
której można dotknąć…" Nie mamy już przychodzić do Boga w taki sposób; teraz mamy 
prawo wejść w Jego obecność. "Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta 
Boga  żyjącego,  Jeruzalem  niebieskiego,  do  niezliczonej  liczby  aniołów,  na  uroczyste 
zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który 
sądzi wszystkich,  do duchów sprawiedliwych,  które już doszły do celu,  do Pośrednika 
Nowego Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż [krew] 
Abla (wiersze 22-24 – Biblia Tysiąclecia).

Rozpoczyna się to w pewnym miejscu na ziemi, Górze Syjon. Nadchodzi dzień 
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kiedy Bóg będzie rządził na Górze Syjon. "Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu." I do 
miasta  Boga  żywego,  do  niebieskiego  Jeruzalem  (słowo  "i" oddziela  jedną  część  od 
drugiej)  i  do  niezliczonej  rzeszy  aniołów,  do  uroczystego  zgromadzenia  i  zebrania 
pierworodnych,  którzy  są  zapisani  w  niebie.  Kościół  pierworodnych  będzie  lepiej 
zrozumiany przez  Żydów  niż  przez  nas,  ponieważ  Lewici  zostali  przyjęci  w  miejsce 
pierworodnych Izraela.

Wtedy dojdziesz do tego wielkiego faktu:  "do pokropienia krwią,  która przemawia 
mocniej niż [krew] Abla." Ufam, że zauważyliście już znaczenie swojej pozycji. Bierzecie 
udział w wyścigu prowadzącym do Chrystusa w niebie. Zostaliście odciągnięci od wielu 
rzeczy  na  ziemi,  naturalnie  interesujących  dla  człowieka,  ale  doszliście  do  czegoś 
nieskończenie większego. Jesteście grzesznikami, przyprowadzonymi do Boga; doszliście 
do ogromnego zakresu teraźniejszych błogosławieństw.

Nasze zachowanie

Zostało tu opisane w najprostszy sposób nasze zachowanie. Na zakończenie kilka słów o 
rozdziale 13. Po pierwsze, "Miłość braterska niechaj trwa." Możecie sobie pomyśleć, że to 
jest proste, ale zrozumcie, że to wymaga największej łaski. Możecie miłować świętych, 
którym  dobrze  się  wiedzie,  ale  kiedy  znajdują  się  w  błędzie,  a  są  uparci,  wtedy 
odkrywamy jak niewiele ich miłujemy.

Następnie  "Gościnności  nie  zapominajcie"  –  przypuszczalnie  chodzi  o  gościnność 
względem chrześcijan. Potem: "Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli." 
Potem coś z kręgu rodzinnego: "Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich."

Potem następuje bardzo ważna cecha, której brakuje chrześcijanom, a i my zdajemy 
sobie sprawę,  że często w tym zawodzimy:  "Zadowalajcie  się tym,  co macie"  (Biblia  
Tysiąclecia). Kto jest zadowolony z tego co ma? Człowiek w tym świecie uważany jest za 
nikogo,  jeżeli  nie  jest  nastawiony na odnoszenie  sukcesu.  "Niech  życie  wasze  będzie 
wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie 
porzucę  cię  ani  cię  nie  opuszczę.  Tak  więc  z  ufnością  możemy  mówić:  Pan  jest 
pomocnikiem moim, nie będę się lękał; cóż może mi uczynić człowiek?"

Jeżeli cierpisz z powodu presji okoliczności, Pan jest Twoim pomocnikiem. Człowiek 
może być w potrzebie dla imienia Pana, choć niewielu to spotyka. Jednak choć ludzie tacy 
jak Paweł czy Jan cierpieli dla Pana, to możecie być pewni, że nic na tym nie stracili.  
Otrzymali "o wiele więcej" z powodu bliskości Pana względem nich.

W tej Osobie jest taka uniwersalność, że żadna kombinacja okoliczności nie może się 
z Nim równać. W ogrodzie Eden zostały darowane  rzeczy; teraz jest to  Osoba.  I choć 
niewiele  wiem  na  ten  temat,  wiem  to  jedno:  Chrystus  może  wynagrodzić  utratę 
wszystkiego.  Rezultatem jest  to,  że znajdujesz  się  po  wewnętrznej  stronie  zasłony na 
chrześcijańskim gruncie  i  poza  obozem,  nosząc  hańbę  Chrystusa,  nieznaną  na  ziemi. 
Przez  Niego  "nieustannie  składamy  Bogu  ofiarę  pochwalną."  "A  nie  zapominajcie 
dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie 
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bowiem ofiary podobają się Bogu" – chwaląc Boga i czyniąc dobrze.
Nie potrzebuję nic więcej dodawać, ale ufam, że każde serce będzie pociągnięte do 

Pana tam gdzie On przebywa, i dlatego też coraz bardziej oddalone od ziemi, gdzie Jego 
nie ma, ze względu na Jego imię.

J.B. Stoney (1814-1897)

Podstawa naszej nadziei
Chciałbym  zwrócić  szczególną  uwagę  na  nadzieję Bożych  dzieci,  która  jest  blisko 
związana z tematem Melchisedeka. Istotnie,  tak jak wyraźnie stwierdza szósty rozdział 
Listu  do  Hebrajczyków,  nasza  nadzieja  jest  związana  bezpośrednio  z  Chrystusem  w 
charakterze Najwyższego Kapłana według porządku Melchisedeka. 

W Liście do Hebrajczyków nacisk jest położony na znaczenie zrozumienia i mocnego 
uchwycenia się nadziei, która została przed nami złożona. Nadzieja jest po raz pierwszy 
wymieniona w rozdziale 3, wierszu 6: "Lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego; a 
domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca  zachowamy niewzruszenie ufność i 
chwalebną  nadzieję."  Chrystus,  jako  Syn  nad  Bożym  domem,  jest  określony  tu  jako 
"nadzieja," którą mamy niewzruszenie zachować. 

Ponownie, w 4:14 czytamy: "Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez 
niebiosa, Jezusa, Syna Bożego,  trzymajmy się mocno wyznania." Słowo "nadzieja" nie 
pojawia się w tym wierszu, ale ta myśl jest tu obecna. Ten fragment jest bardzo podobny 
do tego z 10 rozdziału i  wiersza 21-23: "Mając  zaś kapłana wielkiego,  który jest  nad 
domem Bożym, przystąpmy… Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy" 
(Biblia Tysiąclecia). 

Zatem tym, co wyznajemy jest "nadzieja." Łączy się to bezpośrednio z tematem Syna 
Bożego ustanowionego jako Najwyższego Kapłana nad domem Bożym. To jest kwestią 
"nadziei,"  ponieważ jeszcze tego nie oglądamy,  "a  nadzieja,  którą się  ogląda,  nie  jest 
nadzieją."  Spoczywa  całkowicie  na  wierze,  która  jest  "pewnością  tego,  czego  się 
spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy."

W rozdziale 6 i wierszu 11 czytamy: "Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę 
samą gorliwość dla zachowania pełni  nadziei aż do końca." (przed słowem "nadzieja" 
pojawia się przedimek określony). Ponownie wzywa się do gorliwości "aż do końca" dla 
zachowania pełni nadziei.

W wierszach 18,19 i 20 tego samego rozdziału czytamy, że nadzieja jest czymś, czego 
mamy "trzymać się" "jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej." Czytamy, że sięga ona aż 
poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Chrystus, stawszy się arcykapłanem 
według porządku Melchisedeka na wieki.

Jeszcze raz w rozdziale 7:19 czytamy o "wzbudzeniu lepszej nadziei" – lepszej niż ta 
oparta  na  zakonie i  kapłaństwie  lewickim.  Jest  napisane,  że dzięki  tej  lepszej  nadziei 
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"zbliżamy  się  do  Boga."  Ponadto,  następne  wiersze  (20,21)  łączą  tą  nadzieję  z 
kapłaństwem Pana Jezusa według porządku Melchisedeka, ustanowionego na podstawie 
przysięgi, co powtarza myśl z rozdziału 6.

Biorąc  te  wszystkie  fragmenty  razem,  oczywiste  jest,  że  nadzieja  chwalebnego 
dziedzictwa i stania się dziedzicami Boga, która leży przed nami, powinna mieć na nas 
bardzo praktyczny wpływ w czasie naszego pielgrzymowania przez świat. Powinniśmy 
zatem gorliwie szukać korzyści, dla których Bóg położył przed oczami naszego serca taką 
wspaniałą  perspektywę.  Nie  do  wyobrażenia  jest  to,  by  Bóg  objawił  nam,  Swojemu 
stworzeniu,  kiedyś  nieprzyjaciołom  i  obcym  wskutek  niegodziwych  uczynków  jakie 
popełnialiśmy, Swoje wieczne zamysły, chyba że zamierzył wywrzeć ogromny wpływ na 
nasze zachowanie.

Wchodząc w jedność z Bożymi wiecznymi zamysłami

Ta nadzieja została nam zatem dana, abyśmy dzięki niej mogli  przybliżyć się do Boga. 
Jest to bliskość serca. Oznacza przybliżanie się do Boga w taki sposób, by stać w zupełnej 
zgodzie z Jego zamierzeniami. Oznacza być blisko Niego w myślach i pragnieniach, nie 
szukając doczesnego zadowolenia ale świadomie i poprzez akt woli oczekiwać cierpliwie 
na to, co Bóg obiecał uczynić. 

To jest przeciwieństwo zachowania, które Bóg potępia w Izraelitach, mówiąc: "Ten 
lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci  mnie swoimi wargami,  a  jego serce jest 
daleko ode mnie" (Izajasza 29:13).

Rzeczy widzialne z tego świata wywierają na nasze serca ogromny wpływ, który jest 
bezpośrednio przeciwny Bożym zamysłom. Aby zneutralizować ten wpływ, Bóg objawił 
poprzez Swoje Słowo i  Ducha,  co zamierza uczynić.  Chwytając  się  tego objawionego 
zamysłu,  przybliżymy się  do Boga,  pomimo przeciwstawnych  temu atrakcji  ze strony 
widzialnych rzeczy.

Zostało to dosadnie przedstawione we fragmencie traktującym o wierze w rozdziale 6. 
Odnajdujemy tam, że Boży cel w postaci złożenia przysięgi,  miał na celu dostarczenie 
silnej zachęty spadkobiercom obietnicy. Przywołuje się do pamięci, że Bóg, po tym jak 
złożył obietnicę Abrahamowi, potwierdził ją przysięgą (1 Mojżeszowa 22:16-18). Potem 
dodane  jest  wyjaśnienie,  że Bóg chcąc  pokazać  w większej  obfitości  spadkobiercom 
obietnicy niezmienność Swoich postanowień, potwierdził ją (obietnicę) przysięgą.

Celem  tego  było,  z  powodu  dwóch  niezmiennych  rzeczy  (obietnicy  i  przysięgi), 
byśmy  (szukając  schronienia  od  niebezpieczeństw  i  doświadczeń  wokół  nas),  mogli 
otrzymać  silną  zachętę  i  uchwycić  się nadziei,  którą  stanowią  dla  nas  te  fragmenty. 
Wtedy dzięki nim możemy przybliżać się do Boga, który jest naszą jedyną Ucieczką.

Praca Pocieszyciela

Chciałbym położyć nacisk na znaczenie słowa "zachęta" w Hebrajczyków 6:18, ponieważ 
to słowo jest kluczowe w zrozumieniu sensu tego fragmentu. Wywodzi się bezpośrednio 
ze słowa "paraclete," które określa relację Ducha Świętego wobec świętych w tym wieku. 
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Oznacza tego, który stoi u boku by pomagać. Słowo "Pocieszyciel" wyraźnie wyraża tą 
myśl, jeżeli będziemy mieli na uwadze pierwotne znaczenie tego słowa.

Jednak w obecnych dniach słowo "pocieszenie" nie oznacza zazwyczaj nic więcej niż 
kojącą rozmowę. Jednak to słowo to cum = z, fortis = mocą. Dlatego też Pocieszyciel to 
Ten,  który  przychodzi  ze  Swoim Boskim i  Wszechmocnym  ramieniem,  by  wesprzeć 
słabego pielgrzyma we wszystkich doświadczeniach i trudach jego wędrówki.

Tak więc obietnica i przysięga Boża zostały dane w celu dostarczenia spadkobiercom 
zbawienia silnego bodźca albo zachęty, by uchwycili się obietnicy, która leży przed nimi. 
W tym znaczeniu  możemy z korzyścią  zwrócić  się  do Listu  do Rzymian  15:4,  gdzie 
pojawia  się  to  samo  słowo  (paraklesis).  Czytamy:  "Cokolwiek  bowiem  przedtem 
napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z 
Pism nadzieję mieli."

W następnym  wierszu  ponownie  pojawia  się  to  samo słowo,  tutaj  określone  jako 
"pociecha." "A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli 
jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi usty 
wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa."

Dwie rzeczy, które przyczyniają się do posiadania prawdziwej nadziei, to cierpliwość i 
zachęta  z  Pism.  Bóg  jest  Źródłem  obu,  gdyż  jest  "Bogiem  cierpliwości i  pociechy 
(zachęty)."  Dlatego  też  obie  znajdujemy  u  tronu  łaski,  gdzie  każda  "potrzeba"  jest 
zaspokojona.  Zostało  wyraźnie  powiedziane,  że  "wytrwałości  nam potrzeba,"  abyśmy, 
gdy wypełnimy wolę Bożą, "dostąpili tego, co obiecał" (Hebrajczyków 10:36).

Potrzeba cierpliwości i wytrwałości

"Obietnica"  dotyczy  "dziedzictwa  wiecznego,"  zapewnionego  przez  nowe  przymierze, 
którego Chrystus jest Pośrednikiem (Hebrajczyków 9:15). Powinniśmy dlatego skorzystać 
z "zachęty Pism," której są pełne, chwytając się nadziei, która jest złożona przed nami.

Ponownie,  w  5  rozdziale  Listu  do  Rzymian  przypomina  się  nam  o  roli  jaką  ma 
cierpliwość w  wytwarzaniu  nadziei.  Czytamy,  że  ucisk  wywołuje  cierpliwość,  a 
cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś  nadzieję. I jeżeli nie zaobserwowaliśmy 
jeszcze  na  sobie  rezultatu  ucisku,  to  z  pewnością  widzieliśmy w niektórych  naszych 
współbraciach wspaniałą cnotę cierpliwości wypracowaną poprzez doświadczenia, przez 
które przeszli.

Ostrzeżenia Pisma odnośnie niebezpieczeństw, które na nas czyhają, nie zostały dane 
po to, by nas zniechęcić,  ale byśmy mieli się na baczności i  w nie nie wpadli. Nie są 
mądrzy  ci  święci,  którzy  nie  chcą  przyjąć  ostrzeżenia  przed  niebezpieczeństwem 
nadciągającej zguby i wolą raczej pozostać w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa.

Obietnica i przysięga Boga kładzie przed nami nadzieję, która jest "pewna i mocna." 
W nadziei chrześcijan nie ma niepewności. Jest ona tak absolutnie bezpieczna, że nic nie 
można do niej  dodać.  Związana  jest  z tym,  co "sięga aż poza zasłonę," i  dlatego  jest 
"jeszcze nie widziana." Związana jest z Kapłaństwem Syna 
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Bożego na wzór Melchisedeka, które jest zabezpieczone przysięgą.

Mamy kotwicę

Dlatego  ci,  którzy  "pokładają  nadzieję  w  Chrystusie"  (1  Koryntian  15:19)  oczekują 
czegoś, co z największą pewnością się wydarzy. Jednak słowo "nadzieja" w naszej mowie 
potocznej oznacza coś, co jest mało prawdopodobne, albo co najwyżej bardzo niepewne. 
Kiedy ktoś ma na myśli rzecz mającą się wydarzyć w przyszłości, mówi "mam nadzieję," 
i  ma na myśli  nie coś,  co z  pewnością się  wydarzy,  ale  wręcz  obawia się,  że się  nie 
wydarzy.

Taki w istocie jest charakter tych, którzy żyją "bez Boga na świecie." Ich nadzieja nie 
jest  w  ogóle  nadzieją.  Stan  tych,  którzy  żyją  "bez  Chrystusa"  jest  opisany  jako  "nie 
mający nadziei" (Efezjan 2:12). Jednak nie tak ma się sprawa w przypadku wierzącego w 
Jezusa Chrystusa. Jego nadzieja jest złożona w czymś, co jest pewne i mocne, chociaż 
jeszcze ukryte przez wzrokiem.

Aby wspomóc nasze zrozumienie tego tematu, mamy podany przykład kotwicy. Nie 
jest to jednak rodzaj kotwicy, którą znamy pod postacią wielkiego żelaznego przedmiotu z 
dwiema  łapami,  umocowanego  na  rufie  współczesnych  statków.  Ten  rodzaj  kotwicy 
trzyma się mocno dna morza, podczas gdy pewna kotwica, którą my mamy, sięga poza 
zasłonę.  Celem pierwszej  kotwicy jest  powstrzymanie  statku przed przemieszczeniem. 
Celem naszej kotwicy jest to, abyśmy dzięki niej "przybliżyli się do Boga."

Ten  przykład  został  oczywiście  zaczerpnięty  ze  zwyczaju  panującego  w dawnych 
czasach w portach śródziemnomorskich i na innych morzach śródlądowych. W każdym 
porcie, (może tak być aż po dziś dzień), znajdował się wielki kamień (a zazwyczaj było 
ich kilka) nieruchomo osadzony w ziemi niedaleko brzegu wody. Ta skała, jakbyśmy ją 
nazwali, nazywała się z greckiego agkura. W tamtych czasach służyła przede wszystkim 
za miejsce cumowania małych statków, ale miała również inną funkcję.

Czasami mały statek, ze względu na swoje żagle, nie mógł dopłynąć do bezpiecznego 
miejsca cumowania w porcie. W takim przypadku jego "poprzednik" płynął do brzegu w 
małej łódce z liną, którą przymocowywał do tego kamienia. Był to przedmiot "pewny i 
mocny," niewzruszenie wbity w grunt. Dlatego też ludzie na tym małym statku musieli 
tylko "trzymać się mocno" liny,  i  dzięki niej  i  cierpliwemu, uporczywemu wysiłkowi, 
stopniowo "przybliżać się" do brzegu.

Przypuszczając, że to właśnie miał na myśli autor Listu do Hebrajczyków, mamy tu 
pięknie  zilustrowaną  lekcję  płynącą  z  tego  fragmentu.  Chrześcijanin  szuka  miejsca 
ucieczki  od  burz  i  niebezpieczeństw  podróży.  W  Bogu  znajduje  port  i  ucieczkę  ale 
warunki wokół niego uniemożliwiają jego postęp. Wszędzie wokół są wrogie wpływy, 
które  "walczą  przeciwko  duszy"  (1  Piotra  2:11).  Są  to  uroki  rzeczy,  które  oferują 
zadowolenie duszy człowieka i których pożąda ciało.

Dlatego  też  Bóg  dał  nam  nadzieję,  która  jest  "jak  kotwica  dla  duszy."  Jest  ona 
przymocowana do Chrystusa, jako Króla-Kapłana ustanowionego na wieki dzięki "słowu 

23



Nasz Nawyższy Kapłan
przysięgi."  Dlatego  jest "pewna  i mocna."  Nie  może  poluzować  się  ani odepchnąć 
nas byśmy dryfowali.  Pan Jezus wszedł za nas "jako Poprzednik." Lina.  która 
wyciąga  się  ku nam to świadectwo Ducha Świętego,  które  wytrzyma  wszelki 
ciężar jaki możemy na nie złożyć.

Dlatego też do nas należy "uchwycić się" tej nadziei i "trzymać mocno" aż do 
końca.  Dzięki  niej  możemy  w  czasach  niebezpieczeństwa  "przybliżyć  się  do 
Boga" i trzymać nasze "dusze" z dala od wpływu rzeczy tego świata. W tym celu 
Bóg zatroszczył się dla nas o "mocną zachętę."

Te  fragmenty  zostały  napisane  dla  naszej  zachęty  a  nie  dla  naszego 
zniechęcenia, jednak mimo tego zawierają wyraźne i poważne ostrzeżenia. Słowo 
"zachęta" (wywodzące się od  paraclete,  jak to powyżej wspomniałem), pojawia 
się w kilku innych fragmentach Listu do Hebrajczyków. W 3:13 czytamy:  "ale 
napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa "dzisiaj." 
Słowo "napominajcie" jest tym pocieszającym słowem "zachęta."

Również  w 10:23-25  czytamy,  że  powinniśmy "trzymać  się  niewzruszenie 
nadziei," i "baczyć jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych 
uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w 
zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzimy, że się 
ten dzień przybliża."

Pragnieniem autora listu w wyrażeniu tych  myśli  było  to,  by mogły dzięki 
błogosławieństwu  Najwyższego  Boga,  Pana  nieba  i  ziemi,  służyć  zachętą  dla 
Bożych dzieci, znajdujących się teraz w miejscu utrapienia i niebezpieczeństwa, 
by odwrócili się zdecydowanie od wszystkiego, co nęci oko i przyciąga serce, a 
uchwycili się mocno  nadziei, która jest złożona przed nami,  trzymali się mocno 
ufności i radowali się nadzieją do końca.

Jako dalszą zachętę, mamy pewność, że nasza cierpliwość nie będzie długo 
wystawiana na próbę. "Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma 
przyjść, i nie będzie zwlekał."

Philip Mauro (1913)
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