
Zwycięski krzyż
Tom 8, numer 3

W numerze: 

Strona 3: Wspaniała ewangelia
Przypomnienie tego, że jeżeli Chrystus i Jego dzieło dokonane na krzyżu nie 
stoją w centrum głoszonej przez nas ewangelii, to nasze poselstwo jest puste i 
beznadziejne.

Strona 6: Odrzucili krzyż!
Jakakolwiek duchowa działalność czy życie, które nie ma krzyża u swojego 
źródła, jest bałwochwalstwem i pozbawione wszelkiej prawdziwej duchowej 
mocy.

Strona 14: Droga do życia w świętości
Kiedy utożsamimy się z Chrystusem w Jego śmierci, poznamy chwałę nowego 
zmartwychwstałego życia i mocy.

Strona 16: Łaska przez krzyż
Dzieło krzyża wyzwala w naszym życiu Bożą łaskę, która osiąga dzieło 
przemienienia nas na podobieństwo Jego Syna.

Strona 21: Niezmierna obfitość łaski
Chwalebną prawdą odkupienia jest to, że łaska wywodząca się z dzieła 
Chrystusa więcej niż zaspokaja potrzebę upadłego i zepsutego człowieka.

„Niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego,
jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego

dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.” — Galacjan 6:14
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Krzyż na centralnym miejscu

„Z Chrystusem  jestem ukrzyżowany;  żyję  więc  już nie  ja,  ale  żyje  we  mnie 
Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, 
który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie” (Galacjan 2:20).

Na  tym  polega  cała  chrześcijańska  religia.  Życie  chrześcijańskie  jest 
odpowiedzią na miłość okazaną w śmierci Syna Bożego za ludzi. Nie możemy 
wskazać na coś i powiedzieć: „Popatrz, to jest chrześcijańskie; to jest dobre w 
Bożych  oczach,”  bez  stwierdzenia  w  tym  samym  czasie:  „To  zostało 
wykształcone w życiu człowieka poprzez wspaniałe dzieło krzyża.”

Mówienie, że istnieje coś takiego jak sprawiedliwość, która ma inne źródło, 
jest według Pawła udaremnianiem Bożej łaski. Jest to pójście na kompromis u 
samego źródła i z takim grzechem Paweł nie chciał mieć nic wspólnego. Jeżeli 
sprawiedliwość pochodzi z zakonu, jak to sumuje w jednym ze swoich gorliwych 
i stanowczych słów, to Chrystus nadaremnie umarł (Gal. 2:21).

Paweł  wiedział  wskutek  doświadczenia  i  objawienia  –  wiedział  w  każdy 
możliwy sposób – że Chrystus nie umarł nadaremnie, ani tylko za coś, ale za 
wszystko. Wiedział, że wszystko czym był albo czym kiedykolwiek będzie jako 
chrześcijanin, pochodziło z Krzyża. To dlatego mógł powiedzieć do Koryntian: 
„Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko 
Jezusa  Chrystusa  i  to  ukrzyżowanego”  (1  Koryntian  2:2);  i  powtórzyć  to  w 
innych słowach do Galacjan: „Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym 
miał  się  chlubić  z  czego  innego,  jak  tylko  z  krzyża  Pana  naszego  Jezusa 
Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata” (Gal. 
6:14).

James Denney (1902)
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Wspaniała ewangelia
Niedawno robiłem zakupy w dużym centrum handlowym. Kiedy skończyłem swoje sprawy i 
szedłem w kierunku samochodu, podeszła do mnie pewna kobieta i wyciągnęła jakąś ulotkę. 
Ponieważ nie interesuję się promocjami odbywającymi się w tej części miasta, nie okazałem 
większego zainteresowania. Jednakże ponieważ tej pani bardzo zależało na tym bym wziął tą 
ulotkę, w końcu zrobiłem to. Kiedy szedłem dalej w kierunku parkingu, spojrzałem przelotnie 
na pierwszą stronę. Zobaczyłem, że była to prezentacja prężnie rozwijającego się kościoła 
charyzmatycznego w naszym mieście.

Kiedy pospiesznie przeglądałem sześć stron tej ulotki, zacząłem sobie coś uświadamiać. 
Doszedłem do samochodu i usiadłem, by uważnie zgłębić każdą linijkę i każde słowo tego 
traktatu.  Potwierdziło  się  moje  podejrzenie.  Po  gruntownym  jego  przeczytaniu  byłem 
zdziwiony  i  zasmucony.  Sześciostronicowa  „reklama”  jednego  z  najpopularniejszych 
kościołów w mieście nie wspominała nigdzie o Jezusie Chrystusie. Jego imię nie pojawiło się 
ani razu.

Ludziom oferowano możliwość lepszego  życia  rodzinnego,  mocniejszego  małżeństwa, 
spełnienia  i  świetlanej  kariery.  Obiecywano  ekscytujące  zajęcia,  wspaniałą  muzykę, 
interesujące i pełne humoru pogadanki, nawet przyjęcia na plaży, ale nie zapoznano ich z 
Barankiem Bożym, naszym Odkupicielem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. To tak jakby 
chcieli zapoznać kogoś z ciałem, ale pomyśleli, że na razie lepiej nie pokazywać głowy — 
interesujący sposób przedstawiania kogoś, mówiąc bardzo oględnie.

Kiedy rozmyślałem o tej ulotce w ciągu kilku następnych dni, uświadomiłem sobie, że 
żyjemy w trudnym czasie dla naśladowców Jezusa Chrystusa. Niestety, ta broszurka nie jest 
odosobnionym przypadkiem. Żyjemy w czasie kiedy dla wielu ludzi zmienia się sama istota 
tego, co składa się na chrześcijańskie poselstwo.

W każdej części społeczeństwa narzuca się nam „tolerancję.” Partie polityczne czynią to 
główną częścią swojego manifestu. Choć wiele kościołów odczuwa tą presję, istnieje rosnąca 
tendencja  do  minimalizowania  natury  dzieła  Chrystusa.  Inne  kościoły,  które  stały  się 
„przyjazne dla poszukujących,” wzbraniają się przed poselstwem o potrzebie zbawienia od 
Bożego gniewu poprzez dzieło krzyża, ponieważ obawiają się odstraszenia bądź zgorszenia 
przyszłych parafian. W końcu, kiedy poselstwo o „dobroci człowieka” i wartości dobrych 
uczynków — które było tak wyraźnie podkreślane podczas okresu żałoby po Księżnej Dianie 
—  zdobywa  coraz  większą  akceptację,  wielu  ludzi  po  prostu  nie  widzi  potrzeby  dzieła 
zbawienia. Współczesny człowiek wierzy, że moc do zbawienia leży w nim samym, więc nie 
potrzebuje żadnej „dobrej nowiny” o wiecznej nadziei.

Gdy poselstwo o wspaniałym dziele Chrystusa coraz częściej zanika, przypominają 
mi się słowa Judy: „Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o 
naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, 
abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym” (Judy 
3).  „Wiara” jest  istotą  prawdziwego chrześcijaństwa.  Nawet  w czasach Judy istnieli 
ludzie,  którzy  wprowadzali  dziwne  nauki,  którzy  „łaskę  Boga  naszego  obracają  w 
rozpustę i 
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zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa” (Judy 4).
W tych burzliwych czasach bardzo ważne jest, abyśmy znali i rozumieli fundament, na 

którym  budujemy  nasze  duchowe  życie.  Pewien  bliski  przyjaciel  powiedział  do  mnie 
ostatnio:  „Doszedłem  do  tego,  że  odczuwam  potrzebę  badania  każdego  nowego  ruchu, 
nowego przebudzenia i nauki. Musimy znać fundament każdej tak zwanej ‘nowej’ rzeczy; 
jeżeli jej fundamentem nie jest Jezus Chrystus, to nie chcę brać w tym udziału.”

Musimy zwrócić uwagę na ostrzeżenie Pawła: „Baczcie, aby was kto nie sprowadził na 
manowce  filozofią  i  czczym  urojeniem,  opartym  na  podaniach  ludzkich  i  na  żywiołach 
świata, a nie na Chrystusie” (Kolosan 2:8).

Podstawa naszej dobrej nowiny

Tak jak miało to miejsce w przypadku broszurki, o której wspomniałem na początku tego 
artykułu, oferuje się dzisiaj ludziom wszelkiego rodzaju wspaniałe błogosławieństwa i dary. 
Jednak  jeżeli  nie  są  one w całości  oparte  na  osobie  i  dziele  Jezusa  Chrystusa,  stanowią 
jedynie pustą obietnicę.

W Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania (Kolosan 2:3). Bez Niego 
ludzie mogą doznawać wielu przeżyć, mogą stać się lepszymi ludźmi, ale nie mogą poznać 
błogosławieństwa wiecznego życia  (Ew. Jana 3:16).  „Tym zaś, którzy go przyjęli,  którzy 
wierzą w imię jego” On daje „prawo stać się dziećmi Bożymi - którzy narodzili się nie z krwi 
ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga” (Ew. Jana 1:12-13).

Każde błogosławieństwo o wiecznej wartości można osiągnąć jedynie poprzez Chrystusa 
i  Jego  dzieło  na  krzyżu.  Dzięki  Niemu  uczynił  nas  „zdolnymi  do  uczestniczenia  w 
dziedzictwie  świętych  w  światłości,  który  nas  wyrwał  z  mocy  ciemności  i  przeniósł  do 
Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów” 
(Kolosan 1:12-14).

Nasza  bliska  społeczność  z  Ojcem  jest  gwarantowana  tylko na  podstawie  dzieła 
Chrystusa: „Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie 
bliscy przez krew Chrystusową… Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, w jednym 
Duchu” (Efezjan 2:13,18).

Nie  ma  takiego  aspektu  naszego  duchowego  życia,  który  nie  byłby  zakorzeniony  i 
ugruntowany w Chrystusie i tylko w Nim. Nie ma innego fundamentu (1 Koryntian 3:11). 
Nie ma innej formy dobroci czy sprawiedliwości (Rzymian 1:17; 3:21-26). Nie ma innego 
źródła życia (Ew. Jana 6:35-59). On jest pełnym poselstwem dobrej nowiny, które zostało 
udostępnione światu!

Jakże smutne jest to, że tak wielu ludzi dzisiaj nie ma pełnego zrozumienia myśli 
Bożych.  Nawet  wśród  tych,  którzy  złożyli  całkowicie  ufność  w  Jezusie  i  wierzą  w 
skuteczność Jego śmierci i zmartwychwstania, ciągle istnieje ograniczone zrozumienie 
pełni  chwały  poselstwa o  krzyżu.  Niektórzy  postrzegają  krzyż  tylko  jako gwarancję 
ucieczki  przed piekłem i  potępieniem.  Nie  zdają  sobie  sprawy,  że  dzieło  krzyża  jest 
źródłem siły i zwycięstwa nad ciałem, grzechem i diabłem.
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Droga do zwycięstwa

Tak jak bez krzyża nie ma podstawy do przebaczenia grzechów (Hebrajczyków 9:22), tak też 
prawdą  jest,  że  bez  krzyża  nigdy  nie  poznamy  mocy  zmartwychwstania  w  naszym 
codziennym  życiu.  Wiele  głosów  czyni  wiele  duchowych  obietnic,  jednak  moc 
zmartwychwstania  pochodzi  z  jednego  Źródła.  Aby poznać  to  życie,  musimy  przyjść  do 
Chrystusa i złożyć swoją ufność całkowicie w Jego wystarczającym dziele dokonanym na 
Golgocie.  Musimy  utożsamić  się  z  Jego  dziełem  na  krzyżu  i  zdać  sobie  sprawę,  że 
zmartwychwstałe życie pojawi się dopiero w chwili naszej śmierci dla starej natury, pragnień 
i woli.

„Jeżeli  bowiem przez śmierć,  podobną do Jego śmierci,  zostaliśmy z Nim złączeni w 
jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To 
wiedzcie,  że  dla  zniszczenia  grzesznego  ciała  dawny nasz  człowiek  został  razem z  Nim 
ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się 
wolny od grzechu” (Rzymian 6:5-7 — Biblia Tysiąclecia).

Zauważcie to powiązanie: „Jeżeli zostaliśmy z Nim złączeni… tak samo będziemy z Nim 
złączeni.” To  jeżeli jest bardzo ważne. Bez względu na to gdzie znajdujemy się na naszej 
drodze uczniostwa za Chrystusem, ta jedna rzecz pozostaje prawdą. Nie będziemy w stanie 
przyjąć Jego życia, dopóki nie dojdziemy do praktycznego poznania Jego śmierci. 

Nie mamy ludziom nic do zaoferowania, jeżeli nie przedstawimy im poselstwa o krzyżu. 
Nie  ma  nadziei  dla  człowieka,  który  nie  został  skonfrontowany  z  ukrzyżowanym  i 
zmartwychwstałym Panem chwały. Bez tej wspaniałej ewangelii, kościół stanie się kolejną 
grupą samopomocy lub duchowym klubem społecznym.

Poselstwo o krzyżu Chrystusa jest tą „wiarą,” o którą Juda nakazywał podjąć walkę. Ta 
ewangelia jest „mocą Bożą ku zbawieniu” (Rzymian 1:16). Jest jedynym fundamentem, na 
którym Kościół będzie w stanie się oprzeć. Dla wszystkich, którzy pragną być przekształceni 
na obraz Chrystusa, droga do zwycięskiego życia wiedzie przez Krzyż!

Bruce Garrison (1997)
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Odrzucili krzyż!
„Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z 
krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja 
dla świata” (Galacjan 6:14).

Żyjąc  w tym wyrafinowanym świecie,  często  trudno nam zrozumieć  bałwochwalstwo 
Starego Testamentu. Z niedowierzaniem czyta się o inteligentnych ludziach tak zaślepionych, 
że  oddają  cześć  podobiznom  z  drzewa,  kamienia  czy  cennych  metali,  uczynionych  ręką 
ludzką.

W Biblii czytamy o tym, że pewni ludzie poszli do lasu i wybrali twarde drzewo, po czym 
ścięli  je  i  przepiłowali  na pół;  część  spalili  w piecu i  przygotowali  posiłek,  a  drugą dali 
rzeźbiarzowi,  by  zrobił  z  niej  małego  bożka.  Potem  cała  rodzina  klęka  przed  tym 
wyrzeźbionym  bałwanem  i  mówi:  „Ratuj  mnie,  gdyż  jesteś  moim  bogiem.”  Takie 
bałwochwalstwo nie mieści nam się w głowie!

Jednak to grzech bałwochwalstwa sprowadził na Boży lud Jego straszny gniew. Gniewało 
ono Boga bardziej niż jakikolwiek inny grzech w Starym Testamencie,  tak że powiedział: 
„Dzieci  zbierają  drwa,  a  ojcowie  rozniecają  ogień;  kobiety  ugniatają  ciasto,  aby 
wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby 
mnie obrażać. 

„Lecz ty nie wstawiaj się za tym ludem i nie zanoś za nim błagania ani modlitwy, i 
nie  nalegaj  na  mnie,  gdyż  cię  nie  wysłucham!  I  odrzucę  was  od  mojego  oblicza…” 
(Jeremiasza 7:18,16,15).

To jest Boża deklaracja względem bałwochwalstwa w Starym Testamencie. Jednak On i 
dzisiaj tak samo nienawidzi bałwochwalstwa. Sprowadza ono Jego gniew na każde pokolenie, 
włączając nam współczesne!

W tych dniach ostatecznych istnieje bałwochwalstwo 
bardziej niegodziwe niż to ze Starego Testamentu!

Ameryką zawładnęło obecnie nowe bałwochwalstwo. Nie zauważamy już ludzi klękających 
przed  wyrzeźbionymi  podobiznami.  Współczesne  bałwochwalstwo  zwodzi  tłumy  raczej 
swoją subtelnością i sprytem. Jednak gniewa ono Boga bardziej niż bałwochwalstwo Starego 
Testamentu!

Nowy Testament  ostrzega  nas,  że  w  dniach  ostatecznych  pojawią  się  ludzie,  którzy 
wydawać się będą aniołami światłości, ale w rzeczywistości będą sługami Szatana. Ci ludzie 
będą poważani, wymowni, mili i bardzo pomysłowi. Jednak będą inspirowani przez ducha, 
który nie pochodzi od Boga!

„Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko 
przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera 
postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać 
sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki” (2 Koryntian 11:13-15).
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Paweł  ostrzegał,  że  ci  demoniczni  nauczyciele  przyjdą  „zwiastując  innego  Jezusa, 
którego myśmy nie zwiastowali, lub … innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną 
ewangelię, której nie przyjęliście…” (wiersz 4).

Pomyślcie o czym mówi tutaj  Paweł.  W dniach ostatecznych pojawią się nauczyciele, 
którzy  będą  się  wydawać  mężami  uczciwości  i  sprawiedliwości  —  ale  faktycznie  będą 
sługami znajdującymi się pod inspiracją Szatana! Będą posiadali całkowicie innego ducha, 
wprowadzając innego Chrystusa i inną ewangelię.

Brzmi to szokująco, jednak musimy się na to przygotować. Jeżeli jesteś chrześcijaninem 
żyjącym w Ameryce  i  docierają do ciebie  wiadomości  o  Duchu Świętym działającym w 
różnych częściach kraju, musisz uważać na to gdzie jedziesz i jakiego ducha słuchasz. Jeżeli 
nie będziesz  miał  właściwego rozeznania,  możesz zostać zwiedziony do bałwochwalstwa, 
które odsunie ciebie od krzyża Chrystusa.

Wierzę,  że liczna rzesza chrześcijan trwa dzisiaj  w bałwochwalstwie nawet o tym nie 
wiedząc, zwiedzeni przez aniołów światłości. Paweł zauważył, że zaczęło się to dziać już w 
jego czasach:

„Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce 
Chrystusowej do innej ewangelii,  chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy 
was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo 
anioł  z  nieba  zwiastował  wam  ewangelię  odmienną  od  tej,  którą  myśmy  wam 
zwiastowali, niech będzie przeklęty!” (Galacjan 1:6-8).

Umiłowani, ta „inna ewangelia,” o której mówi
Paweł, jest poselstwem o zbawieniu bez krzyża

To jest to wielkie bałwochwalstwo naszych czasów. Istnieje cała rzesza kaznodziejów, którzy 
dosłownie odrzucili poselstwo o krzyżu Jezusa Chrystusa!

Przyjmijcie ostrzeżenie: Nie ma znaczenia co ktoś mówi o wielkim „przebudzeniu” czy 
poruszeniu Ducha; nie ma znaczenia jak wielkie rzesze ludzi są w nie zaangażowane albo jak 
głośne jest uwielbienie; nie ma znaczenia jak „udana” może się wydawać dana służba. Jeżeli 
krzyż Jezusa Chrystusa nie jest drzwiami, przez które wchodzą ludzie, to możecie być pewni, 
że nie jest to Boże dzieło!

Krzyż — włącznie ze swoimi żądaniami i niesioną nadzieją — leży w sercu ewangelii. I 
każde uwielbienie — społeczność czy grupa, która nazywa siebie kościołem — jest rażącym 
bałwochwalstwem, jeżeli krzyż nie znajduje się w jego centrum. Takie uwielbienie pochodzi 
całkowicie  od innego ducha — a Bóg nie będzie  miał  z nim nic wspólnego.  Bez krzyża 
pozostają tylko plewy   wypaczona ewangelia, coś ze środka piekła. To jest bałwochwalstwo 
bardziej znieważające Pana niż bałwochwalstwo Izraela!

Jednak  w  większości  kościołów  gdzie  głoszona  jest  „inna  ewangelia,”  ławki  są 
zapełnione. Wypowiada się i śpiewa wszystkie właściwe słowa. Wymieniane są teologiczne 
nazwy  takie  jak  świętość,  Duch  Święty  czy  krzyż.  Wszystko  dobrze  wygląda  i  brzmi 
właściwie. Jednak nie prezentuje się  realności krzyża! Przełom krzyża, jego konfrontacyjne 
aspekty  są  całkowicie  pomijane.  A  jeżeli  kazanie  o  krzyżu  nie  zawiera  konfrontacji  z 
grzechem — jeżeli nie sprowadza ciebie do przełomu krzyża — to nie jest prawdziwym 
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zwiastowaniem krzyża!
Gdybym miał usługiwać dzisiaj w wielu kościołach o wymaganiach jakie niesie za sobą 

krzyż — śmierć dla wszystkich pożądliwości i światowych przyjemności — tłumy ludzi by 
uciekły, tak jak miało to miejsce w przypadku Jezusa, gdy mówił o kosztach naśladowania 
Go. Gdybym miał powiedzieć do tych wygodnych tłumów: „Bóg wymaga, abyś stawił czoło 
swoim grzechom, uklęknął przy krzyżu i rozprawił się ze swoją niegodziwością” — dwie 
trzecie zgromadzenia opuściłoby je zgorszone i nigdy nie powróciło.

Takie kościoły nawet nie wspominają krzyża. Zamiast tego skupiają swoje wysiłki wokół 
sprytnych  nabożeństw pełnych  show, dramatycznych  przykładów, kazań o tym jak radzić 
sobie z problemami życiowymi. Obecnie obserwujemy całe nowe pokolenie inteligentnych, 
młodych kaznodziejów — bystrych, pilnych i zdolnych — którzy budują ogromne kompleksy 
budowlane,  oferując  ludziom  wszystko  począwszy  od  opieki  całodobowej,  ośrodków 
rekreacji,  po  lekcje  kulturystyki.  Parafianie  mogą  teraz  skupić  swoje  zaangażowanie  w 
kościele  wokół  rekreacji,  rozrywki,  uroczystości  rodzinnych,  musicali.  Wszystko  jest  na 
wysokim poziomie technicznym, współczesne i niegroźne.

Wierzę, że Bóg musi przymykać oczy na wiele z tych nieudolnych prób pociągnięcia dusz 
za pomocą współczesnych metod. Wydaje się, że ma wiele cierpliwości w stosunku do takich 
dokonywanych  w  najlepszych  intencjach  cielesnych  prób  promowania  ewangelii.  Jednak 
niech Bóg dopomoże kaznodziejom tych  kościołów, jeżeli  nie ostrzegają swoich ludzi by 
porzucili swoje grzechy!

Jeremiasz lamentował: „…utwierdzają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się 
od swojej  złości…” (Jeremiasza  23:14).  „Jeżeli  uczestniczyli  w mojej  radzie,  to  niech 
zwiastują  mojemu ludowi  moje  słowa  i  odwracają  ich  od  ich  złej  drogi  i  ich  złych 
uczynków” (wiersz 22). Chciałbym powiedzieć do takich kaznodziejów: „Przywróćcie krzyż 
albo krew ludzi będzie na waszych rękach!”

Jedną z rzeczy, których Bóg nigdy nie zniesie, 
jest odrzucenie nauczania o krzyżu!

Jezus  powiedział:  „A  gdy  Ja  będę  wywyższony  ponad  ziemię,  wszystkich  do  siebie 
pociągnę” (Ew. Jana 12:32). To „wywyższenie ponad ziemię,” o którym mówi Jezus, odnosi 
się  do  Jego  ukrzyżowania.  On  został  wywyższony  przed  całym  światem  na  krzyżu  — 
wizerunek Jego wielkiej ofiary za nasze grzechy.

Bóg spojrzał na chory z grzechu świat pełen ludzi pozamykanych w domach-więzieniach 
strachu i rozpaczy — pełnych zwątpienia, bez pokoju, nadziei czy odpoczynku, błądzących 
po omacku w ciemności i zamieszaniu — i posłał Swojego Syna. Tak więc Jezus przyszedł 
na świat,  przyjmując  kruchość ludzkiego  ciała  i  powiedział  do wszystkich,  którzy chcieli 
słuchać:  „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam 
dam ukojenie” (Ew. Mateusza 11:28).

To jest zaproszenie krzyża: Wezwanie dla każdej duszy chorej z powodu grzechu! Jezus 
wołał do wszystkich ludzi znużonych wiążącymi ich łańcuchami,  nawykami,  usidlającymi 
grzechami — do wszystkich, którzy byli zmęczeni kłamstwem, oszustwem, cudzołóstwem, 
depresją. Mówił: „Wiem, że jesteście znużeni noszeniem swoich łańcuchów, zmęczeni 
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bezsennymi nocami. Tak, grzech jest bardzo wymagający. Przyjdźcie do mnie ze wszystkimi 
swoimi ciężarami. Nie ma innej drogi jak tylko przez mój krzyż!” Jezus umarł na krzyżu nie 
tylko po to by przebaczyć grzech, ale by złamać nad nami jego męczącą moc!

Grzech męczy ciało. Sprawia, że jesteśmy słabi i chorzy. Wysysa z nas wszystko co jest 
dobre i cenne. Zatwardza serce, niszcząc pokój i powodując poczucie winy, smutek i wstyd. 
Pochłania myśli, osłabiając i zaciemniając duszę. Wprowadza strach. Prowadzi do skandalu, 
dzieli rodziny, zatwardza serca dzieci. Prowadzi do śmierci. A co najgorsze ze wszystkich, 
grzech odcina wszelką społeczność z Bogiem.

Około pięć przecznic od Kościoła  Times  Square znajduje się długa ulica  ze sklepami 
pornograficznymi.  Kiedy  patrzy  się  na  mężczyzn  wchodzących  i  wychodzących  z  tych 
sklepów,  można  zauważyć  ich  opadające  ramiona  i  smutek  wypełniający  ich  oczy.  Są 
niewolnikami,  kierowanymi  przez  swoje  pożądliwości.  Nie  czerpią  już  przyjemności  ze 
swoich grzechów. Są zmęczeni, chorzy z grzechu, zdesperowani, bez nadziei.

Umiłowani, kościół Jezusa Chrystusa nie jest jakimś klubem czy centrum rozrywki. To 
szpital dla dusz chorych z powodu grzechu! Jednak kiedy ludzie chorzy z powodu grzechu 
wchodzą do niego i są pocieszani w swoich grzechach — kiedy nie następuje konfrontacja z 
krzyżem — to jest to bluźnierstwo.

Zdaję  sobie  sprawę,  że  padają  tu  bardzo  mocne  oskarżenia,  kiedy  mówię,  iż  wielu 
kaznodziejów odrzuciło krzyż; że tłumy chrześcijan uwielbiają Boga w kościołach pełnych 
niegodziwego bałwochwalstwa; że wiele kazalnic okupują ludzie będący sprytnymi agentami 
nieprzyjaciela. W tej chwili możesz się zastanawiać: „Co dokładnie masz na myśli mówiąc, 
że ‘odrzucili krzyż’?”

Nie mam na myśli tego, że ci kaznodzieje nie odwołują się do historycznego Jezusa i Jego 
ukrzyżowania. Jednak faktem jest, że można głosić kazania o krzyżu Chrystusa w żywych 
szczegółach — mówić o Jego cierpieniu, o krwi płynącej z Jego przebitego boku i czynić to 
we łzach i z miłością — a jednak ciągle nie głosić krzyża. Wszystkie te wielkie, wspaniałe 
rzeczy mogą być wypowiadane nawet przez aniołów światłości!

Wiele lat temu słuchałem kazania agnostyka, który był pastorem jednego z największych 
kościołów  w Nowym  Jorku.  Napisał  wiele  książek  o  Jezusie.  Nikt  nie  mówił  więcej  o 
człowieczeństwie, życzliwości i dobroci „tego proroka Jezusa,” jak Go nazywał. Jednak on 
sam nie znał Jezusa! Jezus nie był dla niego Bogiem.

Jeżeli nie następuje konfrontacja z krzyżem — jeżeli nie są wymieniane jego wymagania i 
nie jest zwiastowany jego przełom — to nie jest to zwiastowanie krzyża!

Krzyż jest w gruncie rzeczy konfrontacją z grzesznym stylem życia człowieka. Dlatego 
jest zgorszeniem dla każdego, kto zawarł pokój ze swoim grzechem. Taka osoba chce mieć 
zarówno Jezusa jak i swój grzech. Mówi: „Jezus zapłacił za wszystko. Mam pokój, chociaż 
chodzę w upartości mojego serca. Mogę się dobrze bawić!” Nie! To jest fałszywy pokój — 
obciążający pokój. Taka osoba została zwiedziona by uwierzyć, że jej grzech jest przykryty 
krwią, chociaż nie chce go odrzucić!

Prawie  płakałem,  kiedy  usłyszałem  ostatnio  słowa  pewnego  znanego  kaznodziei 
telewizyjnego. Powiedział: „Nie przejmuj się swoimi grzechami. Biblia nie mówi zbyt wiele 
na temat grzechu.” Ten chrześcijański nauczyciel pojawia się w telewizji każdego tygodnia!
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Kiedy Jezus mówi: „Ja jestem drogą” i „Jestem drzwiami,” ma na myśli krzyż. Mówi: 
„Nie możesz zostać zbawiony — nie możesz  dostać się do nieba — jeżeli  nie wejdziesz 
poprzez drogę krzyża!”  „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez 
drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą” (Ew. 
Jana 10:1).

Złodziej i zbójca powie ci: „Pokuta nie jest konieczna. Po prostu wierz! Pobożny smutek 
nie jest ważny.  Wystarczy miłować bliźniego! Nie trap się swoimi grzechami.  Bóg kocha 
ciebie takim jakim jesteś!”

Ostatni raport radiowy donosił, że pewien kościół w Los Angeles wyznaczył na pastorów 
dwóch homoseksualistów. Ci pastorzy powiedzieli: „Każdy, kto tutaj wchodzi, wstępuje we 
wspaniałą społeczność miłości.”  Nie — to jest „pułapka miłości”!  Pułapka miłości  mówi: 
„Tak długo jak miłujesz, możesz oddawać się temu co tylko chcesz — homoseksualizmowi, 
narkotykom, alkoholowi, cudzołóstwu. Po prostu kochaj!”

Jezus mówi: „… Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze 
krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie” (Ew. Łukasza 9:23). „Kto nie dźwiga 
krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim” (14:27).

Nie ma znaczenia jak bardzo albo jak głęboko twoja teologia każe ci  miłować.  Jezus 
mówi, że jeżeli nie zaprzesz się samego siebie i nie wejdziesz na drogę krzyża, nie możesz 
być Jego naśladowcą!

Pozwólcie, że pokażę wam co mam na myśli poprzez konfrontację krzyża!

Rozważmy przykład człowieka, który ma dość swoich grzesznych nałogów, ale jednak coraz 
głębiej wpada w ich uścisk. Obiecał sobie ze sto razy, że już nigdy już tego nie zrobi — na 
jakiś  czas zagłusza  pokusę i  cieszy się  pewną miarą  wolności.  Jednak jakiś  czas później 
powraca ona z jeszcze większą siłą. Taki człowiek ukrył swój grzech, skłamał co do niego, 
oszukał z jego powodu — co przyniosło mu wielki smutek. Już dłużej się nim nie cieszy, ale 
nie może przestać. Po prostu ciągle do niego wraca.

Ten człowiek wie, że pewnego dnia będzie musiał  stanąć przed tronem sędziowskim i 
idzie przez życie bojąc się zdemaskowania i skandalu. Jego grzech go wyczerpuje, zniewala, 
oszukuje. Sprowadził go do znużenia, tak że ledwo co żyje. Znajduje się na końcu włoska.

W tym smutnym, znużonym, wyczerpanym stanie Duch Święty posyła do niego słowo: 
„Jest dla ciebie droga wyjścia. Istnieje miejsce zwycięstwa, pokoju, radości, nowego życia. 
Przyjmij wezwanie Chrystusa i pobiegnij do Niego, a znajdziesz odpocznienie. Udaj się pod 
krzyż Jezusa Chrystusa!”

Umiłowany, kiedy uklękniesz pod krzyżem, nie usłyszysz łatwego, delikatnego słowa — 
przynajmniej  nie  na  początku.  Pomimo  tego,  że  krzyż  jest  jedynymi  drzwiami  do  życia, 
usłyszysz o śmierci — o śmierci dla każdego grzechu!

Przy  krzyżu  stawisz  czoła  kryzysowi  swojego  życia.  I  tego  właśnie  brakuje  w wielu 
kościołach.  Nauczanie  o  krzyżu  wprowadza kryzys  grzechu,  samowoli.  Będzie  mówił  do 
ciebie  słowami  pełnymi  miłości  lecz  stanowczymi  o  konsekwencjach  pozostawania  w 
grzechu: „Zaprzyj się siebie. Przyjmij śmierć krzyża. Pójdź za Mną!”
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Porozmawiajmy o znaczeniu samozaparcia i prawdziwej pokuty

Pokuta  oznacza  coś  więcej  niż  stwierdzenie:  „Panie,  nie  mam  racji.”  Oznacza  również 
przyznanie się: „Panie, Ty masz rację!”

Pokuta stawia czoła konsekwencji pozostawania w grzechu. Oznacza stawienie czoła raz 
na  zawsze  prawdzie  dotyczącej  twojego  grzechu  —  że  musi  się  teraz  skończyć.  Jest  to 
kryzysowy moment  prawdy — przyznanie:  „Nie  mogę  trwać w grzechu  i  mieć  w sobie 
Ducha Świętego. Wszystko stracę. Panie, masz rację co do tego, że grzech sprowadza na 
mnie śmierć. Widzę, że jeżeli w nim pozostanę, zniszczy mnie i moją rodzinę. Wiem, że nie 
mam racji. Boże, odrzucam wszystkie wymówki dotyczące moich grzechów!”

Mówiąc prosto, pokuta jest konfrontacją z grzechem. Bitwa toczy się zanim dotrzesz do 
krzyża, kiedy Duch Święty rozprawia się z tobą!

To samo odnosi się do samozaparcia.  Mówiąc krótko, samozaparcie jest  konfrontacją, 
która mówi: „Grzech skończy się dzisiaj — teraz, w tym momencie!” W przeciwieństwie do 
tego co głosi wielu „kaznodziejów wygody”, samozaparcie nie jest bólem serca, który trzeba 
znosić, albo słabością ciała. Kiedy Paweł powiedział „codziennie umieram,” miał na myśli po 
prostu:  „Doszedłem do wniosku,  że  muszę zaprzeczyć  temu,  iż  mogę  trwać w grzechu i 
ciągle podobać się Chrystusowi. Nie mam od Boga żadnej szczególnej dyspensy, ponieważ 
pełnię  dobre  uczynki  i  dlatego  mogę  trzymać  się  jakiegoś  ukochanego  grzechu.  Nie! 
Zgadzam się z Bożym Słowem. I wypieram się wszelkich praw do pozostawania w grzechu!”

Chwalebną prawdą ewangelii jest to, że jeśli umrzemy z Jezusem, to możemy również 
wejść do chwały Jego zmartwychwstania i nowego życia. Jego krzyż jest naszym krzyżem, 
Jego śmierć jest naszą, a Jego zmartwychwstanie jest naszym zmartwychwstaniem poprzez 
identyfikację i jedność z Nim. To jest ten prawdziwy krzyż, który nosimy.

Jednak  to  jest  również  ten  krzyż,  który  odrzuciło  wielu  tak  zwanych  kaznodziejów 
ewangelii. Prawdziwy krzyż to nie wspaniałe słowa opisujące cierpienie naszego Zbawiciela i 
Jego krew przelaną na Golgocie.  Nie — prawdziwe znaczenie krzyża jest takie,  że Jezus 
krwawił  i  umarł,  by  doprowadzić  nasze  chore  z  powodu  grzechu  dusze  do  wspaniałej 
wolności — by zerwać każdy łańcuch grzechu, który nas zniewala!

Nie  chciałbym  usługiwać  tłumowi  ludzi,  którzy  nigdy  nie  zostali  skonfrontowani  ze 
swoim grzechem, a próbowali wejść do królestwa jakąś inną drogą. A jednak taki jest dzisiaj 
stan  tłumów  tak  zwanych  chrześcijan.  Grzech  nigdy  nie  został  im  przedstawiony  jako 
niezmiernie grzeszny. Pozostaje tylko słowem bez mocy albo siły przekonania. 

Jezus jest słowem Bożym. Kiedy dana osoba pokutuje, to zgadza się ze słowami Jezusa 
dotyczącymi  grzechu.  Tak  więc  kiedy  Biblia  mówi:  „Kto  ukrywa  występki,  nie  ma 
powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia” (Przypowieści 28:13), 
prawdziwie  pokutujące  serce  zgadza  się  z  tym  słowem.  „To  prawda,  Panie.  Jeżeli  będę 
próbował  ukryć  lub  trzymać  się  swojego  grzechu,  drogo  mnie  to  będzie  kosztowało.” 
Podobnie kiedy Boże Słowo mówi: „Zapłatą za grzech jest śmierć,” pokutujące serce zgadza 
się: „Panie, jeżeli pozostanę w swoim grzechu, zniszczy mnie!”

Pozwólcie, że w tym miejscu powrócę do wspomnianego wcześniej człowieka chorego z 
powodu grzechu. Człowiek ten upada skruszony i zraniony u stóp krzyża. Nienawidzi 
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swojego grzechu, zgadzając się, że nie może pozostać w nim ani dnia dłużej. Jednak czuje się 
bezsilny. Obawia się, że w każdej chwili może powrócić do swojego nałogu.

Jednak Jezus, który poniósł nasze grzechy,  klęka przy nim i oferuje mu spojrzenie na 
pusty krzyż. Jezus mówi: „Przyjacielu, zgodziłeś się z Moim słowem dotyczącym potrzeby 
wyznania  i  porzucenia  swoich  grzechów.  Teraz  musisz  zgodzić  się  z  Moim  słowem 
określającym Mój krzyż jako twój. Tak, to oznacza, że Moja śmierć jest również twoją. Ale 
oznacza  również,  że  moje  zmartwychwstanie  stanie  się  twoim.  Moje  zwycięstwo  nad 
panowaniem grzechu stanie się twoim zwycięstwem nad grzechem!”

Podobnie jak ten człowiek, my również znajdujemy się pod krzyżem — chorzy na grzech, 
zmęczeni  swoimi  brzemionami.  Zostaliśmy  skonfrontowani  z  grzechem  i  wiemy,  że  nie 
możemy dłużej mu się oddawać. W 6 rozdziale Listu  do Rzymian czytamy o „chrzcie w 
śmierć Jezusa” i „wrośnięciu w podobieństwo Jego śmierci.” Czytamy również słowa Pawła 
z  Listu  do  Galacjan:  „Z  Chrystusem jestem  ukrzyżowany…” (Galacjan  2:20).  „A  ci, 
którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i 
żądzami” (5:24).

Wołamy:  „Tego  właśnie  chcę!  Chcę  umrzeć  dla  grzechu  —  ukrzyżować  wszystkie 
cielesne pożądliwości.  Ale Panie,  w jaki sposób to uczynić?  Jak mogę uzyskać w swoim 
życiu zwycięstwo Jezusa? Co wybawi mnie z tej karuzeli popełniania grzechu i wyznawania 
go?”

Jeżeli jesteś taki jak ja, to twoją pierwszą myślą będzie prawdopodobnie zacisnąć zęby i 
próbować sam siebie wybawić. Kiedy byłem jeszcze młodym kaznodzieją w Pensylwanii, 
czytałem życiorysy pobożnych mężów, którzy wiedli bardzo prosty styl życia — i wydawało 
się  to  odpowiedzią  dla  mnie.  W tamtym  czasie  znałem kaznodzieję,  który  był  dla  mnie 
prawdziwym bohaterem; człowiekiem, który przemawiał z wielkim autorytetem. Prowadził 
życie  w  całkowitej  prostocie,  żyjąc  w  jednym  pokoju  i  posiadając  tylko  jedną  zmianę 
odzieży.

Uważałem, że to właśnie oznaczało życie w samozaparciu — prosty styl życia. Myślałem: 
„Panie,  tego  właśnie  chcę.  Mógłbym stanowić  dla  Ciebie  niewyczerpane źródło,  gdybym 
tylko opróżnił  swoje szafy i  oddał wszystko oprócz może dwóch zmian  ubrań.  Mógłbym 
sprzedać  swój  samochód  i  kupić  tańszy.  Mógłbym  kupić  stary,  mało  atrakcyjny  dom. 
Mógłbym przestać jadać steki i zadowolić się hamburgerami.  Mógłbym dać innym wielki 
przykład, nie wykazując pragnienia posiadania rzeczy materialnych!”

Tak naprawdę mówiłem: „Gdybym mógł tylko wystarczająco cierpieć — gdybym mógł 
wziąć w garść swoje życie i zostać ascetą, wtedy mógłbym służyć Panu z prawdziwą siłą.”

Jednak  wkrótce  potem  mój  bohater  zaczął  głosić  fałszywą  naukę  i  z  tego  powodu 
zniszczył  życie  wielu  ludzi.  Wtedy  Pan  mi  powiedział:  „Dawidzie,  nie  tego  dotyczy 
zwycięstwo. Zwycięstwo nie należy do ciebie, ale do Mnie!”

Umiłowani, właśnie w takich chwilach przychodzi do nas Pan i mówi: „Weź Moją dłoń i 
pójdź za Mną — wejdź w Moją śmierć, Mój pogrzeb i Moje zmartwychwstanie. Spójrz na 
krzyż. Obejmij go. Uchwyć się Mojego zwycięstwa! To tu nastąpiło twoje ukrzyżowanie dla 
ciała. Zostałeś ukrzyżowany na Moim krzyżu przez wiarę!”

Tak,  śmierć  z Chrystusem jest  aktem wiary.  Musimy „uznać” siebie  za martwych dla 
grzechu  a  żyjących  dla  Boga  przez  Pana  Jezusa  Chrystusa.  Kiedy Paweł  mówi,  że  chce 
doznać mocy Jego zmartwychwstania i uczestniczyć w cierpieniach Jego, ma na myśli 
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zmartwychwstanie Chrystusa i Jego cierpienia — nie swoje albo kogoś innego!

Na krzyżu Jezus złamał kontrolującą moc grzechu!

Ale w jaki sposób zdobywamy zwycięstwo i moc Jezusa w naszym życiu? Jak przyjąć Jego 
zmartwychwstanie i nowe życie?

Po pierwsze, zapytam: Skąd wiesz, że zostałeś zbawiony? Oczywiście dzieje się to przez 
wiarę.  Słowo głosi,  że mamy uważać siebie  za żyjących  dla Boga.  Świadomość naszego 
zbawienia przychodzi tylko poprzez wiarę w Boże słowo.

Podobnie  my musimy wziąć  krzyż,  przyjąć  go i  otrzymać zwycięstwo przez  wiarę w 
zwycięską moc przelanej krwi Jezusa. Musimy przyznać: „Boże, nie mam mocy. Wyznaję, że 
nie  mam  mocy,  by  sam  siebie  wybawić.  Wyznaję,  że  nie  jestem  w  stanie  sam  siebie 
ukrzyżować,  czy wykazać jakąś moc nad grzechem.  Rezygnuję z wszelkich wysiłków by 
samemu umrzeć dla grzechu!”

Poprzez  wiarę  jesteśmy  „w  Chrystusie”  i  możemy  korzystać  ze  wszystkiego,  co  On 
osiągnął. Widzicie, od momentu kiedy rodzimy się na nowo, jesteśmy w Chrystusie — a to 
oznacza, że weszliśmy we wszystko, co stało się z Chrystusem, zarówno w Jego zwycięstwo, 
jak i Jego ukrzyżowanie. Tak więc jeżeli zgodzimy się z Bożym słowem, że nasze grzechy są 
bardzo niegodziwe, to musimy zgodzić się i z dobrymi rzeczami,  które oferuje krzyż.  Są 
nasze, ponieważ Jezus je dla nas osiągnął!

Na przykład, Boże słowo mówi, że kiedy przyjmujemy krzyż, zostajemy ukrzyżowani z 
Chrystusem i z martwych wzbudzeni z Nim do nowego życia. Grzech nie ma już nad nami 
panowania.  Możemy  wszystko  dzięki  Chrystusowi,  który  nas  wzmacnia.  Jesteśmy 
wyzwoleni.  Możemy  oddać  nasze  ciała  na  służbę  Panu  i  ofiarować  nasze  członki  jako 
narzędzia sprawiedliwości. 

Czasami możesz potykać się z powodu niewiary. Jednak możesz również uchwycić się tej 
prawdy, że ostatecznie zwycięstwo należy do ciebie, ponieważ wołasz: „Panie, będę Ci ufał 
aż nadejdzie zwycięstwo!”

Dziękuję  Bogu  za  krzyż  Chrystusa  i  za  jego  przełom.  Wiem  z  doświadczenia,  że 
największym „głoszeniem łaski” na świecie jest zwiastowanie krzyża!

Dlatego  pytam:  „Czy  nastąpił  już  u  ciebie  przełom krzyża?  A  co  z  twoim  obecnym 
grzesznym stanem? Co z tą warownią, z której pragniesz być wybawiony?”

Uwolnienie może należeć do ciebie. Jednak nie nadejdzie dopóki nie uklękniesz przed 
Jezusem i u Jego krzyża nie nastąpi przełom. Tylko przy krzyżu następuje koniec grzechu. 
Tam musisz zgodzić się z Jego słowem: „Nie mogę dłużej pozostawać w grzechu, nawet na 
jedną godzinę. Boże, męczy mnie to. Przynoszę go Tobie!”

Drogi  święty,  ponieważ  usłyszałeś  i  przyjąłeś  to  poselstwo  o  krzyżu,  pewnego  dnia 
spotkamy  się  w  dniu  zmartwychwstania  i  będziemy  się  radować.  Uściśniemy  siebie  i 
powiemy:  „Dzięki  Bogu za  krzyż!  Dzięki  Bogu,  że  zostaliśmy skonfrontowani  z naszym 
grzechem i powiedziano nam w jaki sposób się go pozbyć. Jezus umiłował nas tak bardzo, że 
zabrał z Sobą w Swoją śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie, i wprowadził nas do nowego 
życia — na całą wieczność. Alleluja!”

Na końcu, dziękuję Bogu za wszystkich kaznodziejów Chrystusa, którzy ciągle odważnie 
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zwiastują  ewangelię  krzyża.  W  tych  ostatecznych  dniach  są  bastionem  Pana  przeciwko 
grzechowi bałwochwalstwa!

David Wilkerson (1996)

Droga do życia w świętości
Krzyż  naszego  Pana Jezusa Chrystusa  odcina  życie  w grzechu i  tak  jak zamulony kanał, 
stanowi błogosławioną niewidzialną barierę pomiędzy nami a grzechem, jeżeli tylko się z nią 
„liczymy” — to znaczy kiedy stawiamy ją tam dzięki wierze i woli. Otwarty grób Jezusa jest 
otwartą drogą do życia, w którym nasza rosnąca siła może rozwijać się w tryskającą energię.

Siły żywotne — wola — „ego” — zostają wyjęte z poprzedniej egzystencji, jej celów i 
pragnień, i posłane do nowego życia. Zostają przekazane innej stronie. Trzymamy się teraz 
tego co jest naszym życiem. Uznajemy siebie za martwych dla starego życia; uznajemy siebie 
za żyjących dla nowego — „zewlekając” to, co było i „oblekając” to nowe.

Weźmy  taki  praktyczny  przykład.  W  twojej  duszy  uwidacznia  się  stary  nawyk 
powątpiewania i strachu, żywy i silny. Musisz uczynić wtedy dwie rzeczy. Zamknąć drzwi 
przed zwątpieniem; zamknąć przed nim swoje oczy i uznać siebie za martwego dla niego.

Zauważ  również  nowo  zrodzony  wzrost  łaski  w  swojej  duszy  i  z  całej  siły  zacznij 
wierzyć. Podnieś swoje oczy do Boga, w którego uwierzyłeś; wierz pomimo wszystko, tak 
jakbyś  nie miał  powodu do zwątpienia.  Wtedy siły żywotne, przestając karmić  stary pęd, 
popłyną do nowego.

Czy  „zewlekanie  starego  człowieka”  jest  jednorazowym  aktem,  czy  też  stopniowym 
procesem? Zarówno jednym, jak i drugim. Jest postanowieniem powziętym raz na zawsze, 
ale realizowanym w szczegółach dzień po dniu. W pierwszej godzinie, kiedy sok zaczyna się 
cofać, a łodyga liścia zamula się, przypieczętowany zostaje los liścia.  Nigdy nie następuje 
chwila zmiany decyzji.  Każdy kolejny dzień jest równomiernym spełnianiem celu rośliny: 
„Stary liść umrze, a będzie żył nowy.”

Podobnie jest z naszą duszą. Decyzja zostaje podjęta raz na zawsze: „Każdy znany mi 
grzech zniknie — jeżeli potrzeba mi wyzwolenia, chcę go.” Włóż Krzyż Chrystusa, w jego 
tajemniczej wyzwoleńczej mocy,  nieodwołalnie pomiędzy siebie i grzech, i trzymaj go tam. 
To  należy  do  ciebie  i  musisz  to  uczynić.  Nie  jest  możliwy  dalszy  rozwój,  jeżeli  nie 
postanowisz  rozstać  się  z  każdym  grzechem,  któremu  się  z  upodobaniem  oddajesz, 
popełnionym w myśli, słowie, czy uczynku, każdym powiązaniem ze światem, ciałem albo 
diabłem, wszystkim co staje pod znakiem zapytania, kiedy zaświeci Boże światło — musisz 
rozstać się z tym nie poprzez serię stopniowych zmagań, ale szczery akt wyrzeczenia się, 
podtrzymywany  przez  wiarę  i  posłuszeństwo.  Kiedy  podejmujesz  taką  decyzję,  musisz 
postanowić, że taka będzie odtąd twoja postawa wobec wszystkiego, „co nie pochodzi od 
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Ojca,” a co będzie ci objawiało Jego wzrastające światło.

Prawo Życiodajnego Ducha

Bóg ze Swojej strony przyjdzie z tchnieniem mocy zmartwychwstania, gdyż Krzyż i pusty 
grób nie pozostaną długo oddzielnie. Teraz może zacząć działać prawo Ducha Życia. Kiedy 
dobrowolnie  przestaniesz  trzymać  się  grzechu,  moc  Bożego  działania  wewnątrz  i  Jego 
podmuch wokół, uczynią ciebie „prawdziwie wolnym,” tak jak czują się młode pędy, kiedy 
spadną ostatnie liście z zeszłego roku.

To sprowadza nas do pozytywnej strony,  gdyż kiedy zdajemy sobie sprawę z wyroku 
śmierci ciążącym na starej naturze, nowa natura może się zamanifestować. Wyrzeczenie się 
wszystkich znanych grzechów jest  punktem rozpoczęcia uświęcenia,  nie celem. Jest tylko 
negatywną stroną świętości; jest tylko dojściem do miejsca, gdzie Bóg może bez przeszkód 
rozwijać w nas Swój ideał. Kiedy zima wykonała swoją pracę, słońce może podejmować w 
każdej roślinie swoją pracę i uczynić jej istnienie pełnym i wonnym. Świętość oznacza coś 
więcej niż zamiatanie starych liści grzechu; oznacza rozwijające się w nas życie Jezusa.

Nie ma znaczenia że czujemy się przed Nim całkowicie beznadziejnie. Przy sprzyjających 
warunkach — tej  ukrytej  mocy w nas i zamkniętych  starych wylotach wzrostu — słońce 
wykona  resztę.  Spośród  pozornego  braku  życia,  jałowości  i  trudów,  wzbudzone  zostaną 
kwiaty. Nie „zasmucajmy Świętego Izraela” odkładając Jego moc do wykonania tego cudu w 
daleką przyszłość. Jakże beznadziejny wydawałby się nam goły pień drzewa owocowego w 
lutym, gdybyśmy nigdy nie poznali  cudu wiosny! Jednak niebiański kwiat przebija się na 
zewnątrz trudno zauważalnym krokiem nowego wzrostu.

Popatrzmy  jeszcze  raz  na  proces  kwitnienia.  Wierzchołek  wybija  się  praktycznie  z 
niczego. Z pozornie martwego rdzenia przebijają się złocisto brązowe kwiaty, dotąd, aż nie 
ma już „miejsca by je przyjąć.” Czegóż więcej potrzebujemy dla naszych dusz niż posiadać 
tego Boga za naszego Boga?

Kiedy raz  pozwolimy na to  by manifestacja  Jego  łaski  stała  się  w naszych  biednych 
sercach cudem, nie ma już potrzeby traktować jej wymijająco. Ileż cudów uczynionych przez 
Chrystusa  na ziemi  tkwi w skoncentrowaniu długiego  procesu natury w nagły akt mocy. 
Wielu  chorych  zostałoby  uzdrowionych  stopniowo  w  zwykłym  biegu  rzeczy;  upływ  lat 
spowodowałby uschnięcie  drzewa figowego; burza uspokoiłaby się w ciągu kilku godzin. 
Cud w każdym przypadku polegał na przyspieszeniu wolnego procesu przez Boskie tchnienie 
i skondensowaniu go w jednej chwili.

Czy nie możemy ufać Mu odnośnie podobnych cudów w naszym życiu? „U Pana jeden 
dzień jest jak tysiąc lat.” Z Jego strony nie ma takiej potrzeby, by przedłużał ten pierwszy akt 
czynienia nas świętymi przez resztę naszego życia. Cud — znak — tego potrzebujemy, a „On 
jest Bogiem dokonującym cudów.” Szatan jest całkiem zadowolony z tego, że mamy wiarę 
odnośnie  przyszłego  uświęcenia,  tak jak był  zadowolony z tego  kiedy mieliśmy wiarę  w 
przyszłe zbawienie. Jednak drży kiedy dusza podnosi się na „tu i teraz.”

Jakiejkolwiek  łaski  potrzebujesz  dla  swojej  duszy,  czy  możesz  uwierzyć  w  jej 
natychmiastowe zaspokojenie? Proces Chrystusa jest bardzo prosty i szybki: „I wszystko, o 
cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.”
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Bóg może uporać się nie tylko z jałowością naszej duszy ale i z naszymi problemami — 
tymi okolicznościami, które wydają się najbardziej niesprzyjające.

Spójrzcie  na  krzew jałowca.  Przez  cały  rok  cierń  usztywnia  się  i  ostrzy.  Nadchodzi 
wiosna. Ciernie nie opadają ani nie miękną. Nie następuje żaden kompromis, ale w połowie 
drogi pojawiają się dwie brązowe puszyste kulki — na początku zwykłe drobinki, które w 
końcu przebijają się prosto z zeszłorocznych cierni w blask pachnącej złocistej chwały.

„Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje 
błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni.” Nie ważne, że nasze 
kłopoty nie mają zamiaru ustąpić. Kiedy cierń wydaje się beznadziejnie nieustępliwy, ostając 
się w czasie wiosny, żywy i mocny, wtedy też pojawiają się malutkie pączki, które wkrótce 
obleką go w chwałę. Spójrz na najtwardszą rzecz w swoim życiu — miejsce trudności, w 
środku czy na zewnątrz, i oczekuj, że Bóg wspaniale zatriumfuje właśnie w tym miejscu. On 
może sprawić kwitnienie twojej duszy!

Lilias Trotter (1853-1928)

Łaska przez krzyż
(Ew. Jana 1:1-18)

Myślę,  że więcej niż raz zwróciliście uwagę na słowa z pierwszej strony Ewangelii  Jana: 
„Zakon bowiem został  nadany przez Mojżesza,  łaska zaś i  prawda stała  się  przez Jezusa 
Chrystusa.” Czy kiedykolwiek zastanowiliście się nad tym stwierdzeniem? Na pierwszy rzut 
oka może się to wydawać dziwnym stwierdzeniem naszej Świętej Księgi, że łaska i prawda 
przyszły przez Jezusa Chrystusa.

Rozumiemy  zapewne,  że  ta  łaska stoi  w  opozycji  wobec  Zakonu;  ale  czy  istnieje 
opozycja pomiędzy prawdą i Zakonem, skoro wszystko w Biblii jest prawdą? Prawda to nie 
tylko Światło ale również Rzeczywistość — w przeciwieństwie do Cienia. Rzeczywistość jest 
charakterem  łaski;  z  drugiej  zaś  strony  charakter  Zakonu  zapowiadał  święte  rzeczy  — 
realność Nowego Przymierza.

Stare  Przymierze  nie  mogło  przywieść  niczego  do  pełnej  rzeczywistości;  nie  było  to 
możliwe.  Zakon  —  manifestacja  Bożej  woli  —  nie  mógł  przyprowadzić  grzesznego 
człowieka z powrotem do Boga. Manifestacja Bożej woli sama w sobie wzbudza sprzeciw ze 
strony ciała i czyni grzech jeszcze bardziej grzesznym, ale nie może go przezwyciężyć w 
sposób pełny i kompletny; jest to niemożliwe. Prawo zostało dane przez Boga grzesznemu 
człowiekowi jako święta,  drogocenna manifestacja tego kim jest  Bóg, ponieważ w chwili 
kiedy człowiek zgrzeszył i został oddzielony od Boga, stracił na zawsze pojęcie o świętości, 
życiu i rzeczywistości. Oddzielony od Boga, nie mógł mieć odpowiedniego pojęcia o tym co 
oznacza życie i prawda.
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Stare  Przymierze  nie  było  niepowodzeniem;  było  darowanym  przez  Boga 
przygotowaniem do Nowego Przymierza. Prawo zostało dane przez Boga poprzez Mojżesza; 
po  Mojżeszu  dwoma  wybitnymi  przedstawicielami  Starego  Testamentu  byli  Eliasz  i  Jan 
Chrzciciel.  Żaden z tych mężów nie ostał  się w kryzysowej chwili  swojego życia.  Nawet 
Eliasz, który w czasach Achaba stał wiernie przy Bogu przeciw całemu ludowi, załamał się 
zupełnie pod atakiem reprezentantki piekła, Izebel. Żaden prorok spośród najświętszych sług 
Bożych  w  Starym  Testamencie  nie  mógł  wytrzymać  pełnego  wybuchu  mocy  ciemności; 
można go było przezwyciężyć jedynie dzięki Krwi Baranka.

Wspaniały  poprzednik  Chrystusa,  Jan  Chrzciciel  —  człowiek,  który  mógł  w  świętej 
radości chwały powiedzieć, że pragnie się zmniejszać, by Chrystus wzrastał, nie mógł znieść 
próby. Poświęcił wszystko dla Chrystusa, zrobił co tylko mógł mając niepodzielne serce, a 
jednak sam znalazł  się w więzieniu.  Kiedy usłyszał  o potężnych  rzeczach dokonywanych 
przez  Chrystusa,  nie  mógł  tego  zrozumieć  i  był  zgorszony.  Ostatnią  wiadomością,  jaką 
Chrystus przesłał mu do więzienia było: „A błogosławiony (szczęśliwy) jest ten, kto się mną 
nie zgorszy — dla kogo nie jestem skałą potknięcia.”

Stary Testament nie mógł wyzwolić w nikim tej chwalebnej postawy nie gorszenia się 
Bożym  postępowaniem wobec nas;  ludziom trudno było  wytrzymać  przechodzenie  przez 
doświadczenia, których nie rozumieli. Stary Testament nie mógł wprowadzić ludzi do takiego 
miejsca i do takiej postawy wobec Boga, podczas gdy lud Nowego Testamentu, ochrzczony 
Duchem Świętym, może znieść Boże sposoby postępowania i wytrzymać chodzenie drogami, 
których w danej chwili nie potrafi wytłumaczyć.

Chwała Nowego Przymierza łaski

To  jest  nowa  chwała  —  łaska  Nowego  Testamentu.  To  jest  rzeczywistość  synostwa  — 
pozycji  syna wobec swojego ojca. Jest  to uwielbienie wobec Boga, którego horyzont jest 
nieskończenie szerszy niż ten nasz ograniczony; na jakimkolwiek etapie duchowego wzrostu 
się znajdujemy, Boży horyzont — Jego Słowo i myśli  — są zawsze o wiele większe niż 
nasze, tak jak niebo jest wyżej od ziemi. Ten Boski horyzont jest naszą atmosferą, podczas 
gdy inni gorszą się drogami, którymi są prowadzeni.

Podczas  gdy  Eliasz  i  Jan  Chrzciciel  mogli  się  zgorszyć,  prawdziwy  syn  Nowego 
Przymierza — nasienie Ukrzyżowanego, zrodzony z Boga z wnętrza Chrystusa — dochodzi 
do  dojrzałości,  o  której  Mistrz  mówił  Piotrowi:  „Gdy  się  zestarzejesz,  wyciągniesz  ręce 
swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”; i był tam prowadzony po 
dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy nadszedł czas.

Przyjaciele, do jakiego Przymierza należycie? Czy jesteście dziećmi Starego Przymierza, 
które  miało  swoją  chwałę  —  i  ciągle  ją  ma  —  jednak  nie  w  porównaniu  z  Nowym 
Przymierzem; albo czy jesteście dziećmi zrodzonymi z łaski — Nowego Przymierza chwały, 
zawartego  dzięki  Krzyżowi  Chrystusa  —  zrodzeni  z  Ducha  Bożego  do  nowego  świata, 
nowego Królestwa, o którym nasi starsi bracia, prorocy Starego Testamentu mogli jedynie 
rozmyślać  w  najwspanialszych,  najcenniejszych  chwilach  swojego  życia,  ale  do  którego 
nigdy nie mogli w pełni wejść, ponieważ droga do tego nowego świata łaski prowadziła przez 
Krew Jezusa Chrystusa? Chwała przychodzi poprzez Krzyż.
Łaska przez krzyż
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Możesz posiadać cenne poglądy, spostrzeżenia i przemyślenia na temat Boga, ale poznasz Go 
w osobie Syna, który wyszedł z łona Ojca, który objawia przez Ducha Swojemu ludowi — 
ludziom Nowego Testamentu — chwałę Swojego Ojca, która jest miłością Boga. Największą 
chwałą, w moim zrozumieniu, jest miłość: „Bóg jest miłością”; to wprowadza w życie nowe 
światło,  światło  Bożej  łaski.  Jesteś  w  stanie  przyjąć,  albo  jak  mówi  nasze  niemieckie 
tłumaczenie „wziąć” łaskę. Jesteśmy przeznaczeni do przyjęcia czy też brania łaski za łaską z 
otwartego skarbca Bożego Życia.

Każdą otrzymaną łaskę używamy dla Boga. Nie jest ona dla naszej przyjemności ale dla 
naszej służby. Otrzymujemy łaskę po to by usługiwać Bogu. Każda łaska, jaką używamy dla 
Boga,  robi  miejsce  w  naszym  sercu  dla  nowej  łaski.  Nie  możemy  w  jakimś  ciężkim 
doświadczeniu wziąć potrzebnej nam łaski z Niebiańskiego Skarbca — z Biblii, z Chrystusa 
— bez powiększenia naszej całej istoty by przyjąć nową, i jeszcze więcej łaski, kiedy idziemy 
do przodu. Poprzez przyjęcie i używanie jednej łaski, otrzymujemy łaskę za łaską; jedna łaska 
przywołuje następną.

Nie obawiajcie się, że łaska uczyni z nas bohaterów. Łaska czyni nas coraz mniejszymi w 
tym sensie,  że im więcej  jej  posiadamy,  tym mniej  możemy żyć,  oddychać,  chodzić  czy 
mówić  bez  łaski,  i  tym mniej  jesteśmy  kuszeni,  by polegać  na  własnych  impulsach  czy 
uczuciu radości czy odwadze. Stajemy się coraz mniejsi nie tylko w trudnych sytuacjach ale i 
w  łatwych;  zagłębiamy  się  coraz  bardziej  w  zależność  od  Boga.  Nie  ufamy  naszym 
najlepszym impulsom czy  punktom widzenia,  które  stają  się  kamieniem  potknięcia  — a 
dzięki  którym nieprzyjaciel  się  przybliża  — ponieważ  w każdej  chwili  mogliśmy  stracić 
potrzebę polegania na łasce czy jej ochronę.

A teraz, bracia, jakie są z naszej strony warunki otrzymania łaski za łaską? Negatywnymi 
warunkami  jest  nasza  porażka,  pilna  potrzeba,  ubóstwo,  niemożność  zadowolenia  Boga, 
potępienie,  nasz  stan  w  obliczu  Bożego  Prawa,  objawienie  z  Synaj,  bunt  wobec  Boga. 
Pozytywnym  warunkiem  jest  chęć  zadowolenia  Boga,  miłowania  Boga,  pragnienie 
wykonywania Bożej woli. Nie potrafimy czynić rzeczy, które chcemy. Ale pojawia się łaska i 
dzięki niej jesteśmy w stanie czynić to, co jest przyjemne dla Boga, czerpać z Jego pełni łaskę 
za łaską.

Na tyle na ile rozumiemy i posiadamy serce otwarte dla naszego Boga i miłujemy Go, tak 
dalece  uświadamiamy  sobie  poprzez  doświadczenie,  że  cokolwiek  przyniesie  życie  — 
cierpienia czy kłopoty — łaska nam wystarczy. Już więcej nie próbujemy wykonywać Bożej 
woli; nie walczymy ze swoimi sercami. Jakiegokolwiek odkrycia dokonalibyśmy w naszym 
wewnętrznym  czy  zewnętrznym  życiu,  będzie  ono  tylko  punktem  rozpoczęcia  nowego 
pojmowania łaski Bożej.

Nowe objawienie Bożej łaski

Stary  grecki  filozof  powiedział,  że  największą  umiejętnością  jest  nauczyć  się  poznawać 
siebie.  Jednak  nie  tak  naucza  Nowy Testament.  Nowy Testament  mówi o  zapieraniu  się 
siebie, zerwaniu znajomości ze sobą. Piotr zaparł się: „Nie znam tego Człowieka Jezusa. Nie 
mam 

18



Zwycięski krzyż
Łaska przez krzyż

z nim nic wspólnego.” Dzięki łasce mogę zerwać znajomość ze sobą; mogę wyrzec się i 
zaprzeć się siebie. Znam lepsze „ja” niż samego siebie; znam Jego. Mówiąc „nie znam tego 
człowieka” myślę o sobie; jestem pod osłoną Krzyża — w społeczności z Chrystusem i Jego 
cierpieniami — przeciwko pogłębianiu wiedzy o sobie.

To jest łaska: żyć w Bogu — z dala od niegodziwej natury — i w Chrystusie, naszym 
lepszym Ja. Łaska oddziela nas od naszego niegodziwego ja i łączy z żyjącym Chrystusem, 
czystym,  w  którym  każda  ludzka  indywidualność  znajduje  Lepsze  Ja,  swoją  prawdziwą 
przyczynę. W Nim znajdujemy to, co Bóg myślał i zamierzył, stwarzając nas i myśląc o nas 
przed Upadkiem.

Nie myślcie, że jest to przesada. Paweł znał te rzeczy i od niego ich się nauczyłem. Żyję 
nie ja ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele (ma na myśli to ziemskie ciało; 
nie to grzeszne ciało czy cielesne sposoby postępowania) jest życiem w wierze w Żyjącego 
Chrystusa i Żyjącego Boga. To jest życie wiarą; to jest łaska; to jest nowe życie — łaska za 
łaską, głębsza identyfikacja z Ukrzyżowanym.

To było prawdziwe utożsamienie ze strony Chrystusa kiedy przyjął Krzyż i wskazał nasze 
miejsce na Krzyżu; stał się prawdziwie człowiekiem. Prawdziwym utożsamieniem jest kiedy 
żyjemy wiarą, a nasze prawdziwe życie jest w Nim, nie w nas samych.

Wtedy  też  każdego  dnia  w  jeszcze  głębszym  stopniu  znajdujemy  schronienie  w 
Chrystusie — w cieniu Krzyża i w Jego łasce — przeciwko zanieczyszczającemu dotykowi 
grzechu  w  naszym  niegodziwym  ‘ja’;  schronienie  w  Nim  przeciwko  tajemniczemu 
przyciąganiu ciała;  przyciąganiu,  które nigdy nie przestaje dominować,  dopóki nie będzie 
przeważało inne przyciąganie  pochodzące z Krzyża i  Tronu,  potężniejsze od innych  … i 
wprowadzające nas pod prawo Nowego Przymierza — prawo Życia i łaski Bożej — które 
jest sprzeczne z Prawem Mojżesza.

Umiłowani bracia i siostry, uwierzcie w to, że te rzeczy, które wczoraj kłopotały was i 
doświadczały,  i  stanowiły  kamień  potknięcia  i  przeszkodę,  staną  się  w  Bożym  ręku 
narzędziem,  by  trzymać  was  połączonymi  z  Chrystusem,  czerpiącymi  z  Jego  Skarbca, 
poznając lepiej własną pustość, porażkę i nicość.

Całkowite zwycięstwo

Teraz zaś proszę was, byście nie stawali tylko na progu tego Nowego Przymierza; nie bądźcie 
usatysfakcjonowani obmyciem z grzechów, nie posiadając mocy do ich przezwyciężania. Nie 
bądźcie  w pożałowania  godny,  samolubny sposób  zadowoleni  ze  zbawienia  od gniewu i 
potępienia, myśląc że możecie nazywać się dziećmi Bożymi, podczas gdy ciągle wędrujecie 
przez obszary strachu i pożądliwości tego świata.

Jeżeli nie jesteście wybawieni od strachu przed śmiercią, upokorzeniem i zniknięciem … i 
ciągle  pożądacie  rzeczy  tego  świata,  to  tak  naprawdę nie  zrozumieliście  Krzyża;  wisicie 
pomiędzy dwoma światami. Możecie być dziećmi Bożymi, a jednak ciągle nie znać bogactw 
Bożej łaski, sekretu codziennego życia, które kiedy w codziennym życiu pojawiają się nowe 
wyzwania, potrzeby,  trudności czy nowe pokusy, przyjmuje z bogactw Chrystusa łaskę za 
łaską.

Jesteście przestraszeni albo wręcz pociągani ku światu, grobowi, przyszłości, rzeczom 
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tej ziemi; zapominacie, że jesteście ludem pochodzącym z niewidzialnego świata; że Niebo 
jest otwarte i że ziemski horyzont ciemnieje, by pomóc wam zwrócić się ku innemu światu, 
ku światu łaski.

Nie pozwól by minął choć jeden dzień, jeżeli nie będziesz w stanie wieczorem uwielbić 
Boga za to, że zmuszony przez Boską konieczność, przyjąłeś łaskę za łaską, i że poznałeś 
swojego Boga lepiej niż wczoraj — kiedy każdy dzień jest tym nowym, z nowym Życiem, 
nowym Światłem i nową łaską.

Gdy ciągle na nowo uczymy się żyć pod otwartymi Niebiosami, zwiększa się światło. 
Przybliżamy się do niebiańskiego powołania — pielgrzymi i obcy na ziemi, posadzeni na 
wyżynach niebieskich i rządzący z góry nad wszystkim, co wczoraj panowało nad nami i nas 
powstrzymywało.

Teraz jesteśmy rządzącym ludem z Chrystusem Królem, ukryci w Chrystusie i ukazujący 
chwałę Chrystusa i rzeczywistość Nowego Przymierza, które jest prawdą. Nie ma już więcej 
cienia, jakim jest Prawo; istnieje tylko rzeczywistość łaski — nie fragment rzeczywistości ale 
łaska za łaską. Dzień po dniu wchodzimy głębiej w tą rzeczywistość, aż ostatni poranek nie 
będzie miał wieczora, a On przyjdzie by wezwać nas wyżej, do miejsca które przygotował dla 
Swoich wybranych — do świata Wiecznego Życia.

Otto Stockmayer (1904)
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Niezmierna obfitość Łaski
Wierzymy,  że  odkupienie  jest  o  wiele  głębszym  zagadnieniem  niż  wielu  się  wydaje. 
Wierzymy,  że  odkupienie  w  swoim  szerszym  znaczeniu  sugeruje  o  wiele  więcej  niż 
wyzwolenie  z  grzechu  —  że  planuje  dodatkowo  ponowne  stworzenie  człowieka  na 
podobieństwo Jezusa Chrystusa.

To  wymaga  dalszego  wglądu,  byśmy uchwycili  pojednawcze znaczenie  odkupienia  w 
jego wielkości. Główne nauczanie na ten temat znajdujemy w piątym rozdziale Listu apostoła 
Pawła  do  Rzymian.  Mamy  tu  opracowane  w  uderzającej  formie  porównanie  pierwszego 
Adama  z  ostatnim.  Niewątpliwie  ogólnie  pojmowane  jest  jego  znaczenie.  Ten  fragment 
oczywiście  naucza,  że  grzech  i  śmierć,  wywodzące  się  z  pierwszego  Adama,  zostają 
zrównoważone przez dar życia wywodzącego się od Chrystusa, nowej Głowy rasy. Jednak 
czytelnik znajduje się w niebezpieczeństwie przeoczenia tego wysokiego stopnia w jakim ta 
łaska wykracza poza zwykłe anulowanie grzechu.

Prawdopodobnie  żaden  uważny czytelnik  tego  fragmentu  nie  może  nie  zauważyć,  że 
ciągle na nowo, w wierszach 9,10, 15,17 i 20, jest powiedziane, iż łaska wywodząca się od 
Chrystusa  „tym bardziej” zaspokaja potrzebę upadłego i zepsutego człowieka (jakkolwiek 
ten upadek mógłby zostać zinterpretowany). Jednak nie zrozumiemy w pełni Pawła, dopóki 
nie  zobaczymy,  że  korzyści  płynące  z  Chrystusa,  ostatniego  Adama,  są  odwrotnie 
proporcjonalne do nieszczęścia  sprowadzonego przez pierwszego Adama.  W opisie Pawła 
często przeacza się nadwyżkę tej łaski.

Na przykład, kiedy apostoł mówi w wierszu 16: „I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze 
skutkiem grzechu jednego człowieka,” podkreśla fakt, że dar jest zupełnie nieproporcjonalny 
do  skutku  grzechu.  Tak  dalece  go  przewyższa,  że  jest  z  natury  rzeczy  darem na  całą 
przyszłość i dla każdego członka rasy, dla którego jest przygotowany.

Przypuśćmy na przykład, że jakiś bank katastrofalnie zawiódł. Dobrze by było gdyby ów 
bank  mógł  polegać  na  swoich  rezerwach  i  zaspokoić  potrzeby  wierzycieli.  Przypuśćmy 
jednak, że jakiś bogaty przyjaciel tej instytucji ofiarowałby wystarczającą ilość środków by 
wspomóc go na jakiś czas, w obliczu możliwej porażki. To byłoby o wiele więcej niż uznanie 
banku za wypłacalny. Paweł naucza, że w podobny sposób jesteśmy traktowani dzięki łasce 
Chrystusa.

Jesteśmy nie tylko  usprawiedliwieni  ale  „tym bardziej” zachowani  od gniewu — nie 
tylko  pojednani  ale  możemy  być  zbawieni dzięki  życiu  Chrystusa.  Tak  przedstawia  się 
sprawa  chociaż  poprzez  powtarzające  się  naruszenie  prawa  Bożego  nasze  przestępstwa 
mnożą się rujnująco w naszej świadomości, jednak łaska, zachowana dla nas w Chrystusie, 
obfituje  o wiele bardziej.  Apostoł używa tutaj mocnego wyrażenia w najwyższym stopniu 
jaki oferuje język grecki, sugerując miarę ciągle na nowo.

Artur S. Way w swoim tłumaczeniu listów świętego Pawła w ten sposób przedstawia 
wiersze  15  do  18  tego  rozdziału:  „Ten  Pierwszy  Człowiek  starego  życia  przewyższa 
Pierwszego Człowieka nowego życia: każdy dał jakiś dar ludzkości — pierwszy brzemienne 

21



Zwycięski krzyż
Niezmierna obfitość Łaski

w śmierć przestępstwo, drugi darmowy dar Życia. Zauważcie jednak, że przestępstwo i ten 
dar są  odwrotnie proporcjonalne.  Poprzez wykroczenie jednego człowieka umarły miriady 
ludzi,  jednak  ta  dysproporcja  jest  niczym  w  porównaniu  z  niezmierzonymi  przelewami  
fontanny łaski Bożej i Jego szczodrości przekazanej przez łaskę, ucieleśnioną w tym jednym 
człowieku, Jezusie, Mesjaszu. Nie! Szczodrość teraz okazana nie jest współmierna do szkody 
jaka zaistniała  w wyniku grzechu jednego człowieka. Od grzechu tego człowieka podążał 
wyrok, oznaczający potępienie ludzkości, ale za wszystkimi niezliczonymi grzechami podąża 
i  dar  Boży,  który  oznacza  uniewinnienie  ludzkości.  Jeżeli  w  konsekwencji  przestępstwa 
pierwszego człowieka śmierć zakrólowała w życiu ludzi poprzez jego przewinienie, to będzie 
więcej niż zrekompensowana kiedy ci, którzy przyjmą  niezmierzone bogactwo Bożej łaski i 
Boży  dar  sprawiedliwości,  staną  się  królami  w  Nowym  Życiu  poprzez  zasługi  Jednego, 
Jezusa Mesjasza.”

To  wszystko  oznacza,  że  łaska  w  Chrystusie  nie  tylko  zaspokaja  ułomności  tego 
przestępstwa  ale  jest  do  niego  odwrotnie  proporcjonalna.  Wykracza  zupełnie  poza  zło 
wywodzące się z pierwszego człowieka;  jest  nieskończenie większa.  W wierszu 14 Paweł 
mówi, że pierwszy Adam, z którego wywodzimy zepsucie naszej  rasy,  reprezentuje tylko 
postać albo  cień prawdziwego Adama, zamierzonej od wieków nowej Głowy. W tej nowej 
Głowie wszystkie cienie stają się rzeczywistością. Istotnie, gdyby nie ostatni Adam, pierwszy 
nie pojawiłby się w ogóle.

W wierszu 23 szóstego rozdziału, ten sam apostoł czyni podobne porównanie w stosunku 
odwrotnie proporcjonalnym. Używa takich słów: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, 
lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” Używa tutaj 
bez wątpienia wojskowej metafory.  Określenie „zapłata,” jak sugeruje Way, odnosi się do 
psiej doli, przydziału,  który w starożytnej armii był zazwyczaj tak mały,  że powodował u 
żołnierzy  bunt  albo  dezercję,  podczas  gdy  Boży  dar  w  myślach  apostoła  reprezentuje 
szczodrość orientalnego  monarchy,  który czasem po jakiejś  kampanii  nagradzał  wiernego 
dowódcę całą prowincją, dając tym wyraz swojej królewskiej szczodrości. Jak wiemy, w ten 
sposób powstawały stany feudalne i szlacheckie tytuły w czasach średniowiecza.

Apostoł  naucza,  że  łaska  w  Chrystusie,  ostatnim  Adamie,  stoi  ponad  stratami 
spowodowanymi w wyniku upadku pierwszego człowieka. Dlatego też prawdziwy wgląd w 
myśli Pawła dotyczące jego wielkiej prezentacji w Liście do Rzymian, daje nam oszacowanie 
tego czym jest dla nas „słowo krzyża.”

To, że Paweł chciał przedstawić w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do zniszczenia 
rasy ludzkiej wyższość tej łaski w Chrystusie, jest dalej widoczne ze sprzeciwu wniesionego 
przez tych,  którzy będą chcieli  nadużyć  tej  obfitej  łaski.  Paweł przewidział,  że niektórzy 
ludzie będą rozumować w ten sposób: „Jeżeli łaska obfituje tam gdzie jest grzech, to dlaczego 
by nie trwać w grzechu, aby dać łasce możliwość jeszcze większego obfitowania? Dlaczego 
nie sprawić by łaska była dla nas hojniejsza w wyniku grzechu?”

W odpowiedzi na to aroganckie rozumowanie, apostoł wybucha na pytającego dając taką 
odpowiedź,  według interpretacji  Way’a:  „Cóż za sugestia!  Jak to  możliwe?  Wyszliśmy z 
grzechu tak jak martwy człowiek ‘wyszedł z życia’.  Czy możemy zatem, będąc dla niego 
martwi, ciągle w nim żyć? Albo jeżeli nie rozumiecie tego co mówię, spójrzcie na to w ten 
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sposób:  Czy  nie  pojmujecie,  że  wszyscy,  którzy  poprzez  chrzest  weszli  symbolicznie  w 
jedność  z  Mesjaszem Jezusem,  stali  się  symbolicznie  uczestnikami  Jego  cierpień?  Jeżeli 
zatem ten chrzest uczynił nas uczestnikami Jego śmierci, to musiał uczynić z nas również 
uczestników Jego pogrzebu. Tak jak Mesjasz został wzbudzony z martwych dzięki chwale 
Swojego Ojca, my również, którzy powstaliśmy z Nim, mamy się zupełnie zaangażować w 
sprawy nowego życia.  Gdyż tak jak w wyniku śmierci  z Jezusem weszliśmy w jedność z 
Nim, z całą pewnością nie będzie inaczej w przypadku powstania z Nim.”

Paweł naucza w jeszcze innej formie,  że stosunek wierzącego do nowego Adama jest 
podobny  do  osoby  która  powtórnie  wyszła  za  mąż,  gdy  zmarł  jej  pierwszy  małżonek. 
Stosunek małżeński względem tej osoby wygasł z chwilą jej śmierci. Nie może być już brany 
pod uwagę. Kiedy powstaje nowy związek, poprzedni całkowicie przemija.

W związku z tym Paweł mówi: Wniesione zarzuty nie mają podstaw. Jak dusza, która 
konstruktywnie  umarła  dla  starego  Adama,  może  być  jeszcze  uważana  za  żyjącą  dla 
poprzedniego związku? Nastąpiło powstanie z martwych i dusza odtąd należy do Boga,  i 
została połączona z nowym człowiekiem, z uwielbionym Jezusem Chrystusem. Dlatego też 
boska myśl nie przewiduje pobłażliwości dla tak aroganckiego grzechu.

W tym świetle jakże oczywiste jest, że odkupienie jest czymś więcej niż odnowieniem 
człowieka z Edenu do nieupadłego stanu; więcej niż zwykłym zanegowaniem grzechu. Jakże 
oczywiste  jest,  że  słowo „odkupienie”  w Piśmie  jest  określeniem o wielkiej,  niezwykłej, 
wspaniałej treści. Ta treść musi być ukazywana, musi być oddawane jej pełne i inspirujące 
znaczenie.  Gdyż  to  dzieło  nie  obejmuje  tylko  zniszczenia  uczynków  diabelskich,  ale 
doprowadzenie „wielu synów do chwały.”

Henry C. Mabie (1911)
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