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„BÓG Z NAMI”

„Nazwą imię Jego Emanuel (...), Bóg z nami”1.
Światłość „poznania chwały Boga”2 jest widoczna „w
obliczu Jezusa Chrystusa”. Od dni wiecznych Pan Jezus
Chrystus był jedno z Ojcem; był „obrazem Boga”3, obrazem
Jego wielkości i majestatu, „blaskiem Jego chwały”4. To
właśnie po to przyszedł na nasz świat, aby tę chwałę zamanifestować. Przyszedł na tę zaciemnioną grzechem ziemię,
aby objawić światłość Bożej miłości — aby być „Bogiem z
nami”. Dlatego przepowiedziano o Nim: „Nazwą imię Jego
Emanuel”.
Przychodząc, aby z nami mieszkać, Jezus miał objawić
Boga zarówno ludziom, jak i aniołom. Był Słowem Boga
— uchwytną dla ucha Bożą myślą. W Swojej modlitwie za
uczniów powiada: „I uczyniłem im znajome imię Twoje”5
— „miłosierny i litościwy, nie rychły do gniewu, a obfity
w miłosierdziu i w prawdzie”6, — „aby miłość, którą Mnie
umiłowałeś, była w nich i Ja w nich”. Objawienie to nie
było przeznaczone jedynie dla Jego ziemskich dzieci. Nasz
mały świat jest podręcznikiem wszechświata. Wspaniały cel
Bożej łaski — tajemnica zbawczej miłości — jest tematem,
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w który „pragną wejrzeć aniołowie”7. Będzie to stanowić ich
studium poprzez niekończące się wieki. Zarówno odkupieni
jak i nieupadłe istoty odnajdą w krzyżu Chrystusa swoją
naukę oraz swoją pieśń. Widoczne będzie to, że chwała
promieniująca z oblicza Jezusa jest chwałą samoofiarnej
miłości. W świetle Kalwarii widoczne będzie, że prawo
zapierającej się siebie miłości jest prawem życia dla ziemi i
nieba; że miłość, która „nie szuka swego”8 ma swoje źródło
w sercu Boga; i że w Tym, który jest cichy i pokorny9, zamanifestowany jest charakter Tego, który mieszka w światłości
nieprzystępnej10.
Na początku Bóg był objawiony we wszystkich dziełach
stworzenia. To właśnie Chrystus był tym, który rozpostarł
niebiosa i założył grunty ziemi. To właśnie Jego ręka była
tą, która zawiesiła światy w przestrzeni i ukształtowała
kwiaty polne. On utwierdza „góry mocą Swoją”. „Jego jest
morze, bo je On uczynił” (Ps 65,7; 95,5). To właśnie On był
tym, który napełnił ziemię pięknem, a powietrze pieśnią.
Na wszystkim, co znajduje się na ziemi, w powietrzu oraz
na niebie, wypisał posłanie miłości Ojca.
Grzech zepsuł doskonałe dzieło Boże, a mimo to ów
charakter pisma pozostaje. Nawet teraz wszelkie stworzenie
oznajmia chwałę Jego wielkości. Oprócz egoistycznego serca
ludzkiego nie istnieje nic, co żyje dla siebie. Nie ma ptaka,
który utrzymuje się w powietrzu, ani zwierzęcia, które porusza się po ziemi, żeby nie służyły jakiemuś innemu życiu.
Nie ma leśnego listka ani skromnego źdźbła trawy, które
nie miałyby swojej służby. Każde drzewo, krzew i liść przekazują dalej ten składnik życia, bez którego nie mógłby żyć
ani człowiek, ani zwierzę. Z kolei człowiek i zwierzę służą
życiu drzew, krzewów i liści. Kwiaty wydają zapach i odsłaniają swoje piękno ku dobrodziejstwu świata. Słońce daje
swoje światło, by uradować bezlik światów. Ocean, będący
źródłem wszystkich źródeł i zdrojów, wchłania strumienie
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z każdego lądu, jednakże bierze by dawać. Mgły wznoszące
się z jego łona opadają w deszczach, aby nawadniać ziemię,
ażeby ona mogła rodzić i wydawać płód.
Aniołowie chwały odnajdują swoją radość w dawaniu — okazując miłość oraz niestrudzoną opiekę duszom,
które są upadłe i nieświęte. Niebiańskie istoty zabiegają o
serca ludzkie; na ten ciemny świat przynoszą światłość z
niebiańskich sieni; przez łagodną i cierpliwą służbę poruszają ludzkiego ducha, aby wprowadzić zagubionych w
społeczność z Chrystusem, która jest nawet ściślejsza, niż
oni sami mogą poznać.
Odwracając się jednak od wszystkich mniejszych obrazów, spostrzegamy Boga w Jezusie. Spoglądając na Jezusa
widzimy, że dawanie stanowi chwałę naszego Boga. Chrystus powiedział: „Nie czynię nic sam od Siebie”. „Posłał
Mnie żyjący Ojciec, i Ja żyję przez Ojca”. „Ja nie szukam
Swojej chwały”, lecz chwały Tego, który Mnie posłał (Jan
8,28; 6,57; 8,50; 7,18). W tych słowach jest przedstawiona
wielka zasada, która stanowi prawo życia wszechświata.
Chrystus otrzymywał wszystko od Boga; niemniej jednak
przyjmował, aby dawać. Tak jest również w niebiańskich
sieniach, w Jego służbie dla wszystkich stworzonych istot
— życie Ojca wypływa do wszystkich przez umiłowanego
Syna, i przez Niego też powraca w pochwale i radosnej
służbie, w fali miłości do wielkiego Źródła wszechrzeczy. W
ten sposób, poprzez Chrystusa, obieg czynienia dobra jest
pełny, obrazując charakter wielkiego Dawcy, prawo życia.
Prawo to zostało złamane w samym niebie. Grzech miał
początek w samolubstwie. Lucyfer, nakrywający cherubin,
zapragnął być pierwszym w niebie. Usiłował on zdobyć
władzę nad niebiańskimi istotami, odprowadzić je od ich
Stworzyciela oraz pozyskać ich hołd dla siebie. Dlatego
fałszywie przedstawił Boga, przypisując Mu pragnienie
wywyższenia samego Siebie. Usiłował oblec miłującego
Stworzyciela w swoje własne złe cechy. Tak zwiódł aniołów i tak zwiódł ludzi. Doprowadził ich do wątpienia w
słowo Boga oraz braku zaufania w Jego dobroć. Ponieważ
Bóg jest Bogiem sprawiedliwości i strasznego majestatu,
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Szatan nakłonił ich, aby patrzyli na Niego jako surowego
i bezlitosnego. W ten sposób wciągnął ludzi do połączenia
się z nim w buncie przeciwko Bogu i ciemność nieszczęścia
ogarnęła świat.
Ziemia była ciemna na skutek błędnego rozumienia
Boga. Ażeby mroczne cienie mogły zostać rozjaśnione,
ażeby świat mógł być z powrotem przyprowadzony do Boga,
musiała zostać przełamana zwodnicza moc Szatana. Nie
mogło to być dokonane siłą. Korzystanie z przemocy jest
sprzeczne z zasadami Bożych rządów. On pragnie jedynie
służby miłości, a miłość nie może być nakazana; nie może
być pozyskana ani siłą, ani też autorytetem. Miłość zostaje
wzbudzona tylko miłością. Poznanie Boga to umiłowanie
Go; Jego charakter musi być zamanifestowany jako przeciwieństwo charakteru Szatana. Tylko jedna Istota w całym
wszechświecie mogła dokonać tego dzieła. Jedynie On,
który znał wysokość i głębokość miłości Bożej, potrafił
ją objawić. Ponad ciemność ziemskiej nocy musi wznieść
się Słońce Sprawiedliwości, „z uzdrowieniem na Swoich
skrzydłach” (Mal 3,20).
Plan odkupienia nas nie był zastanowieniem się po
fakcie, planem sformułowanym po upadku Adama. Stanowił on objawienie tajemnicy od czasów wiecznych zamilczanej (Rzym 16,25). Był ujawnieniem zasad, które od wiecznych czasów były podstawą Bożego tronu. Bóg i Chrystus
wiedzieli od początku o odstępstwie Szatana i o upadku
człowieka na skutek zwodniczej mocy tego apostaty. Bóg
nie zarządził, aby istniał grzech, lecz przewidział jego zaistnienie i zatroszczył się o to, aby zaradzić tej strasznej sytuacji. Tak ogromna była Jego miłość do świata, że zobowiązał
się dać Swego jednorodzonego Syna, „aby każdy, kto w
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Jan 3,16).
Lucyfer powiedział: „Swój tron wyniosę ponad gwiazdy
Boże (...), zrównam się z Najwyższym” (Iz 14,13.14). Lecz
Chrystus, „który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia
równym Bogu za grabież, lecz wyparł się samego Siebie,
przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi”
(Filip 2,6.7).
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Była to dobrowolna ofiara. Jezus mógł pozostać u boku
Ojca. Mógł zachować chwałę nieba i hołd aniołów. Postanowił jednak oddać berło w ręce Ojca i zejść z tronu wszechświata, ażeby móc przynieść światłość pogrążonym w ciemności i życie ginącym.
Prawie dwa tysiące lat temu usłyszano z tronu Bożego w
niebie głos o tajemniczej treści: „Oto przychodzę”. „Ofiary
ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś Mi ciało (...). Oto
przychodzę — na początku księgi napisano o Mnie — abym
spełniał Twoją wolę, o Boże” (Hebr 10,5-7). W słowach
tych zapowiedziane jest wypełnienie zamysłu, który był
zakryty od wiecznych czasów. Chrystus miał właśnie wstąpić na nasz świat i wcielić się. Mówi: „Ale przygotowałeś
Mi ciało”. Gdyby ukazał się w chwale, którą miał u Ojca,
zanim powstał świat11, nie bylibyśmy w stanie znieść światła
Jego oblicza. Byśmy mogli je ujrzeć i nie zginąć, ujawnienie
Jego chwały zostało zasłonięte. Jego boskość została okryta
człowieczeństwem — niewidzialna chwała w widzialnej
postaci ludzkiej.
Ten doniosły zamysł przepowiedziany był we wzorach
i symbolach. Płonący krzew, w którym Chrystus ukazał
się Mojżeszowi, objawiał Boga. Skromny krzew, który na
pozór nie posiadał uroku, był symbolem wybranym do
przedstawienia Bóstwa. Mieścił on w sobie Nieskończonego.
Wszechmiłosierny Bóg zasłonił Swoją chwałę kryjąc ją w
najskromniejszym wzorcu, na który Mojżesz mógł wejrzeć i
żyć. Podobnie w słupie obłocznym w ciągu dnia, a w słupie
ognia w nocy Bóg porozumiewał się z Izraelem, objawiając
ludziom Swoją wolę oraz udzielając im Swojej łaski. Boża
chwała została przyćmiona, a Jego majestat przysłonięty,
ażeby słaby wzrok ograniczonych ludzi mógł je ujrzeć. Tak
samo Chrystus miał przyjść w „ciele naszego poniżenia”
(Filip 3,21 RV), „podobny ludziom”12. W oczach świata nie
posiadał uroku, by Go pragnąć13; a jednak był wcielonym
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Bogiem, światłością nieba i ziemi. Jego chwała była przysłonięta, Jego wielkość i majestat zasłonięte, ażeby mógł
zbliżyć się do smutnych, kuszonych ludzi.
Bóg nakazał Izraelowi przez Mojżesza: „I uczynią Mi
świątynię, abym mieszkał w pośrodku ich” (II Mojż 25,8).
I zamieszkał w świątyni pośrodku Swojego ludu. Przez
całą ich męczącą wędrówkę po pustyni ten symbol Jego
obecności był z nimi. Tak samo Chrystus umieścił Swój
przybytek pośrodku naszego ludzkiego obozowiska. Rozbił
Swój namiot przy namiotach ludzkich, ażeby mógł mieszkać
pośrodku nas oraz zapoznać nas ze Swoim boskim charakterem i życiem. „Słowo ciałem się stało, i mieszkało między
nami, i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy” (Jan 1,14).
Ponieważ Jezus przyszedł, aby z nami mieszkać, wiemy,
że Bóg jest zaznajomiony z naszymi doświadczeniami i ma
zrozumienie dla naszych niemocy. Każdy syn i córka Adama
może pojąć, że nasz Stworzyciel jest przyjacielem grzeszników. Bowiem w każdej nauce łaski, w każdej obietnicy
radości, w każdym uczynku miłości oraz w każdym boskim
uroku, okazanym w życiu Zbawiciela na ziemi, dostrzegamy
„Boga z nami”.
Szatan przedstawia Boże prawo miłości jako prawo
samolubstwa. Oświadcza, że jest dla nas niemożliwe, aby
przestrzegać jego nakazów. Obwinia Stworzyciela upadkiem
naszych pierwszych rodziców wraz z całym wynikłym z
tego nieszczęściem, doprowadzając ludzi do spoglądania na
Boga jako autora grzechu, cierpienia i śmierci. Jezus miał
wyjawić to oszustwo. Jako jeden z nas miał dać przykład
posłuszeństwa. Po to przyjął naszą naturę i doznał wszystkich naszych doświadczeń. „Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci” (Hebr 2,17). Gdybyśmy mieli
wytrzymać coś, czego nie zniósł Jezus, to wówczas Szatan
przedstawiłby na tym punkcie moc Boga jako niewystarczającą dla nas. Dlatego Jezus był „[kuszony] we wszystkim
podobnie jak my” (Hebr 4,15). Znosił każde doświadczenie, któremu jesteśmy poddawani. Nie wykorzystywał dla
Siebie żadnej mocy, która nie jest i nam hojnie zaoferowana.
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Jako człowiek stawił czoło pokusom i przezwyciężył je w
sile udzielonej Mu przez Boga. Powiedział: „Jest Moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a prawo Twoje mieszka
w Moim wnętrzu” (Ps 40,9). Kiedy chodził czyniąc dobro
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli nawiedzeni przez
Szatana, wyjaśniał charakter Bożego prawa oraz naturę
Swojej służby. Jego życie świadczy, że jest to również dla
nas możliwe, abyśmy przestrzegali Bożego prawa.
Swoim człowieczeństwem Chrystus dotknął człowieczeństwa, a Swoją boskością uchwycił się tronu Boga. Jako
Syn człowieczy dał nam przykład posłuszeństwa, a jako Syn
Boga udziela nam mocy do okazywania go. To właśnie Chrystus był Tym, który z krzewu na górze Horeb przemówił do
Mojżesza mówiąc: „JESTEM, KTÓRY JESTEM (...). Tak
powiesz do synów Izraela: »JESTEM« posłał mnie do was!”
(II Mojż 3,14). To było rękojmią oswobodzenia Izraela. Tak
samo i wtedy, gdy przyszedł „podobny ludziom”, oświadczył, że jest JESTEM. Dziecię z Betlejem, cichy i pokorny
Zbawiciel to Bóg, który „objawiony jest w ciele” (1 Tym
3,16). Do nas mówi: „JA JESTEM dobrym Pasterzem”. „JA
JESTEM żywym Chlebem”. „JA JESTEM Drogą, Prawdą
i Życiem”. „Dana Mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi”.
(Jan 10,11; 6,51; 14,6; Mat. 28,18). JESTEM zapewnieniem
każdej obietnicy. JESTEM; nie bójcie się. „Bóg z nami”
jest gwarancją oswobodzenia nas od grzechu; zapewnieniem
naszej siły do przestrzegania prawa niebios.
Zniżając się, by przyjąć człowieczeństwo, Chrystus objawił charakter przeciwny charakterowi Szatana. On zstąpił
jednak jeszcze niżej na drodze upokorzenia. „A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego Siebie i był
posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej” (Filip 2,7.8).
Podobnie jak najwyższy kapłan składał swoje wspaniałe
pontyfikalne szaty i pełnił obowiązki w białym, lnianym
odzieniu zwykłego kapłana, tak i Chrystus przyjął postać
sługi i złożył ofiarę — Sam jako kapłan, Sam jako ofiara.
„Lecz On zraniony jest dla występków naszych, starty jest
dla nieprawości naszych; kaźń pokoju naszego jest na Nim”
(Iz 53,5).
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Chrystus był tak traktowany, jak my na to zasługujemy,
abyśmy my mogli być tak traktowani, jak On na to zasługuje. Został potępiony za nasze grzechy, w których nie miał
żadnego udziału, abyśmy my mogli być usprawiedliwieni
Jego sprawiedliwością, w której nie mieliśmy żadnego
udziału. On poniósł należącą się nam śmierć, abyśmy my
mogli otrzymać należące do Niego życie. „Sinością Jego
jesteśmy uzdrowieni”14.
Chrystus dokonał Swoim życiem i śmiercią nawet więcej
niż regeneracji z ruiny spowodowanej przez grzech. Celem
Szatana było doprowadzenie do wiecznego rozdziału pomiędzy Bogiem a człowiekiem; lecz w Chrystusie stajemy się
ściślej połączeni z Bogiem, niż gdybyśmy nigdy nie upadli.
Przyjmując naszą naturę, Zbawiciel związał Siebie z ludzkością węzłem, który nigdy nie ma być rozerwany. Związany
jest z nami na wieczne czasy. „Albowiem tak Bóg umiłował
świat, że Syna Swego jednorodzonego dał” (Jan 3,16). Nie
dał Go tylko po to, aby dźwigał nasze grzechy i umarł jako
nasza ofiara. Dał Go upadłemu rodzajowi ludzkiemu. By
zapewnić nas o Swojej niezmiennej radzie pokoju, Bóg
dał Swojego jednorodzonego Syna, by stał się jednym z
rodziny ludzkiej i na zawsze zachował ludzką naturę. To jest
rękojmia, że Bóg spełni Swoje słowo. „Dziecię narodziło się
nam, a Syn dany jest nam; i będzie panowanie na ramieniu
Jego”15. Bóg usynowił naturę ludzką w osobie Swojego Syna
oraz wprowadził ją w najwyższe niebiosa. To właśnie „Syn
człowieczy” jest Tym, który dzieli tron wszechświata. To
właśnie „Syn człowieczy” jest Tym, którego imię nazwane
będzie: „Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności,
Książe pokoju” (Iz 9,6). JESTEM jest Rozjemcą między
Bogiem a ludzkością, kładącym Swoje ręce na obydwóch.
On, który jest „święty, niewinny, niepokalany i odłączony
od grzeszników”, nie wstydzi się ich braćmi nazywać (Hebr
7,26; 2,11). W Chrystusie powiązane są ze sobą rodzina na
ziemi i rodzina w niebie. Uwielbiony Chrystus jest naszym
14
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bratem. Niebo jest umieszczone w człowieczeństwie, a
człowieczeństwo znajduje się w objęciach na łonie Nieskończonej Miłości.
Bóg mówi o Swoim ludzie: „Jak klejnoty diademu będą
błyszczeć nad Jego krajem”. „Albowiem oto jakie błogosławieństwo Jego! I jaka wielka ozdoba Jego!” (Zach 9,16.17).
Wywyższenie zbawionych będzie wiecznym świadectwem
Bożego miłosierdzia. „W przyszłych wiekach” okaże On
„przemożne bogactwo Swojej łaski przez Swoją dobroć
względem nas w Chrystusie Jezusie”. „Aby (...) wieloraka
mądrość Boga (...) stała się jawna zwierzchnościom i władzom w miejscach niebiańskich; zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie, naszym
Panu” (Efez 2,7; 3,10.11).
Dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa rządy Boga są
usprawiedliwione. Wszechmogący jest ukazany jako Bóg
miłości. Oskarżenia Szatana są obalone, a jego charakter
odsłonięty. Nigdy już nie może powstać bunt. Nigdy już
nie może pojawić się grzech we wszechświecie. Wszyscy są
na wieczne czasy zabezpieczeni przed odstępstwem. Dzięki
samoofierze miłości mieszkańcy ziemi i nieba są związani ze
Swoim Stworzycielem więzami nierozerwalnej wspólnoty.
Dzieło zbawienia będzie zakończone. Tam, gdzie grzech
się rozmnożył, tam i łaska Boża tym bardziej obfitować
będzie16. Sama ziemia, ten teren, do którego Szatan rości
sobie prawo, nie tylko ma być odkupiona, lecz także wywyższona. Nasz mały świat, będący pod przekleństwem grzechu tą ciemną plamą w Jego wspaniałym stworzeniu,
będzie uhonorowany ponad wszystkie inne światy w Bożym
wszechświecie. Tutaj, gdzie Syn Boży zamieszkiwał w
przybytku człowieczeństwa, gdzie Król chwały żył, cierpiał
i umarł — tutaj, gdy wszystko nowym uczyni, przybytek
Boga będzie z ludźmi „i będzie mieszkał z nimi, a oni będą
Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem”17.

16
17

Rzym 5,20
Obj 21,3
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Poprzez niekończące się wieki, kiedy zbawieni będą chodzić
w świetle Pana, będą oddawali chwałę za niewypowiedziany
dar Jego,— Emanuela, „Boga z nami” 18.

18

Mat 1:23

2

WYBRANY LUD

Przez więcej niż tysiąc lat lud żydowski oczekiwał przyjścia Zbawiciela. Na tym wydarzeniu opierali swoje największe nadzieje. Jego imię umieścili w pieśni i w proroctwie,
w rytuale świątynnym oraz domowej modlitwie. Pomimo
tego, przy Jego przyjściu nie poznali Go. Umiłowany z
niebios był dla nich „jako korzeń z ziemi suchej”. Nie miał
„kształtu ani piękności”, i nie widzieli w Nim niczego, za
co mieliby Go pragnąć. „Do swej własności przyszedł, ale
swoi Go nie przyjęli” (Iz 53,2; Jan 1,11).
Pomimo tego Izrael był wybrany przez Boga. On powołał
ich do przechowywania pomiędzy ludźmi znajomości Jego
prawa, symboli i proroctw, które wskazywały na Zbawiciela.
Pragnął, aby byli dla świata zdrojami zbawienia. Czym
Abraham był na ziemi swojej pielgrzymki, Józef w Egipcie,
a Daniel na dworze babilońskim, tym lud hebrajski miał
być wśród narodów. Miał objawiać ludziom Boga.
Powołując Abrahama, Pan powiedział: „Będę ci błogosławił (...), i będziesz błogosławieństwem (...), i będą błogosławione w tobie wszystkie narody ziemi” (I Mojż 12,2.3).
Ta sama nauka została powtórzona przez proroków. Nawet
po tym, kiedy Izrael został spustoszony przez wojnę oraz
niewolę, do niego należała obietnica: „Ostatki Jakubowe w
pośrodku wielu narodów będą jako rosa od Pana, jako ciche
deszcze skrapiające trawę, których się nie spodziewa od
człowieka, ani ich czeka od synów ludzkich” (Mich 5,7). Co
11
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do świątyni w Jerozolimie Pan oświadczył przez Izajasza:
„Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich
ludów” (Iz 56,7).
Ale Izraelici oparli swe nadzieje na doczesnej wielkości. Od czasu wejścia do ziemi chananejskiej odstąpili od
przykazań Bożych i poszli drogami pogan. Nadaremnie Bóg
posyłał im przestrogi przez Swoich proroków. Bez skutku
ponosili karę pogańskiego ucisku. Po każdej reformacji
następowało głębsze odstępstwo.
Gdyby Izrael był wierny Bogu, to On, dzięki ich uhonorowaniu i wywyższeniu, mógłby osiągnąć Swój cel. Gdyby
kroczyli drogami posłuszeństwa, On wywyższyłby ich „nad
wszystkie narody, które uczynił w chwale i w sławie, i w
zacności”. „Obaczą wszystkie narody ziemi”, powiedział
Mojżesz, „że imię Pańskie wzywane jest nad tobą, a będą
się ciebie lękać”. Narody „usłyszawszy o tych wszystkich
ustawach, rzeką: Tylko ten lud mądry, i rozumny, i naród
wielki jest” (V Mojż 26,19; 28,10; 4,6). Lecz z powodu ich
niewierności cel Boży mógł być spełniony jedynie poprzez
ciągłą niepomyślność oraz upokorzenie.
Zostali sprowadzeni w niewolę do Babilonu i rozproszeni
po krajach pogańskich. W uciśnieniu wielu odnowiło swoją
wierność Jego przymierzu. Kiedy zawieszali swoje harfy
na wierzbach1 oraz opłakiwali świętą świątynię, która była
spustoszona, rozpromieniło się przez nich światło prawdy i
wiedza o Bogu została rozgłoszona wśród narodów. Pogańskie systemy ofiarne były wypaczeniem tego systemu, który
zarządził Bóg; a wielu szczerych, zachowujących pogańskie
rytuały poznało od Hebrajczyków znaczenie zarządzonej
przez Boga służby i wiarą pojęło obietnicę o Odkupicielu.
Wielu z wygnańców cierpiało prześladowania. Niemało
straciło życie z powodu nie zgodzenia się na lekceważenie
Sabatu i obchodzenie pogańskich świąt. Gdy bałwochwalcy
powstali by stłumić prawdę, Pan postawił Swoje sługi
twarzą w twarz z królami i namiestnikami, ażeby oni i ich

1

Ps 137,2
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lud mogli otrzymać światło. Raz za razem najwięksi monarchowie byli doprowadzani do ogłoszenia zwierzchnictwa
Boga, którego czcili ich hebrajscy niewolnicy.
Wskutek niewoli babilońskiej Izraelici zostali skutecznie uzdrowieni z oddawania czci rytym obrazom. W ciągu
następnych stuleci cierpieli ucisk pogańskich wrogów,
aż utrwaliło się przekonanie, że pomyślność zależy od
posłuszeństwa prawu Bożemu. Jednak u zbyt wielu z ludu
posłuszeństwo nie było natchnione miłością. Motywem był
egoizm. Okazywali Bogu zewnętrzną służbę jako środek
osiągnięcia narodowej wielkości. Nie stali się światłością
świata, lecz odizolowali się od niego, aby uniknąć pokusy
bałwochwalstwa. W pouczeniu danym przez Mojżesza Bóg
nałożył restrykcje dotyczące ich obcowania z bałwochwalcami, które jednak mylnie interpretowano. Obliczone było
ono na ochronienie ich przed dostosowywaniem się do
zwyczajów pogańskich, a posłużono się nim do wzniesienia
muru separacji pomiędzy Izraelem a wszystkimi innymi
narodami. Żydzi spoglądali na Jerozolimę jak na swoje
niebo i byli nawet zazdrośni o to, aby Pan nie okazał poganom miłosierdzia.
Po powrocie z Babilonu wiele uwagi poświęcono nauczaniu religii. Po całym kraju wznoszono synagogi, gdzie prawo
było wykładane przez kapłanów i uczonych w Piśmie.
Zakładano również szkoły, które wraz ze sztuką i naukami
ścisłymi nauczały — jak w nich twierdzono — zasad sprawiedliwości. Jednakże ów czynnik uległ zepsuciu. Podczas
niewoli wielu z ludu przyjęło pogańskie pojęcia oraz zwyczaje i te zostały wprowadzone do ich obrządku religijnego.
W wielu rzeczach dostosowali się do praktyk bałwochwalców.
Kiedy Żydzi odeszli od Boga, w wielkim stopniu stracili
z oczu naukę dotyczącą służby rytualnej. Ta służba była
ustanowiona przez samego Chrystusa. W każdej części
symbolizowała Go; była pełna żywotności oraz duchowego
piękna. Lecz Żydzi utracili w swoich ceremoniach życie
duchowe i trzymali się martwych form. Pokładali zaufanie
w samych ofiarach i obrządkach, zamiast opierania się
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na Tym, na którego one wskazywały. W celu zastąpienia
tego, co utracili, kapłani i rabini pomnożyli swoje własne
wymagania; a im bardziej stawali się nieustępliwi, tym
mniej okazywano miłości Bożej. Mierzyli swoją świętość
mnogością ceremonii, podczas gdy ich serca wypełniała
duma i obłuda.
Wraz z ich wszystkimi drobiazgowymi i uciążliwymi
nakazami zachowywanie prawa było niemożliwością. Ci,
którzy pragnęli służyć Bogu, a usiłowali zachowywać rabiniczne przykazania, męczyli się pod ciężkim brzemieniem.
Nie mogli znaleźć odpocznienia od zarzutów zadręczonego
sumienia. W ten sposób działał Szatan, aby zniechęcić lud,
obniżyć jego pojęcie o charakterze Bożym i doprowadzić
wiarę Izraela do pogardy. Miał nadzieję na to, że udowodni pretensję przedstawioną wtedy, kiedy zbuntował
się w niebie — iż wymagania Boże są niesprawiedliwe i
nie można ich przestrzegać. Oświadczył, że nawet Izrael
nie zachowywał prawa.
Chociaż Żydzi pragnęli adwentu Mesjasza, nie posiadali
właściwego pojęcia o Jego misji. Nie szukali odkupienia
z grzechu, lecz uwolnienia od Rzymian. Oczekiwali na
Mesjasza, aby przyszedł jako zdobywca, przełamał władzę
ciemięzcy i podniósł Izraela do rangi ogólnoświatowego
zwierzchnictwa. W ten sposób przygotowano dla nich drogę
do odrzucenia Zbawiciela.
W czasie narodzin Chrystusa naród ten był wzburzony
pod rządami swoich obcych panów i rozdzierany przez
wewnętrzny konflikt. Żydom zezwolono zachować formę
odrębnego rządu; nic jednak nie było w stanie ani zatuszować faktu, że znajdowali się pod jarzmem rzymskim, ani też
pogodzić ich z nałożonym ograniczeniem ich władzy. Rzymianie rościli sobie prawo do ustanawiania i odwoływania
najwyższego kapłana, a urząd ten bywał często zdobywany
poprzez oszustwo, przekupstwo, a nawet morderstwo. W
ten sposób kapłaństwo stawało się coraz bardziej zepsute.
Pomimo tego kapłani stale jeszcze posiadali wielką władzę,
której używali dla egoistycznych i wyrachowanych celów.
Lud podlegał ich bezlitosnym wymaganiom, a także był
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wysoko opodatkowany przez Rzymian. Ten stan rzeczy
powodował ogólne niezadowolenie. Częste były bunty ludu.
Chciwość i przemoc, podejrzliwość i upadek duchowy trawiły samo serce narodu.
Pomimo tego nienawiść do Rzymian oraz narodowa i
duchowa duma doprowadziła Żydów do rygorystycznego
trzymania się swoich form oddawania czci. Kapłani usiłowali utrzymać opinię świętych przez skrupulatne zwracanie
uwagi na ceremonie religijne. Lud w swojej ciemnocie i
ucisku, a także władcy spragnieni panowania, tęsknili za
przyjściem Tego, który pokonałby ich wrogów i przywrócił
Izraelowi królestwo. Studiowali proroctwa, ale bez duchowej wnikliwości. W ten sposób przeoczyli te teksty, które
wskazują na upokorzenie pierwszego adwentu Chrystusa i
mylnie stosowali te, które mówią o chwale Jego drugiego
przyjścia. Pycha zaćmiła im wzrok. Interpretowali proroctwo według własnych egoistycznych pragnień.

3

„WYPEŁNIENIE CZASU”

„Gdy nadeszło wypełnienie czasu, Bóg posłał Swego
Syna (...), aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy
dostąpili usynowienia” (Gal 4,4.5).
Przyjście Zbawiciela zostało przepowiedziane w Edenie.
Gdy Adam i Ewa po raz pierwszy usłyszeli ową obietnicę,
oczekiwali jej szybkiego wypełnienia. Radośnie powitali
swojego pierworodnego syna, mając nadzieję, że to właśnie
on mógłby być Wyswobodzicielem. Ale wypełnienie obietnicy odwlekało się. Pierwsi, którzy ją otrzymali, umarli
nie ujrzawszy wypełnienia się jej. Od dni Enocha obietnica
była powtarzana przez patriarchów i proroków, podtrzymując nadzieję na Jego pojawienie się, a mimo to On nie
nadszedł. Proroctwo Daniela objawiło czas Jego adwentu,
lecz nie wszyscy interpretowali owo poselstwo poprawnie.
Mijało stulecie za stuleciem; ustały głosy proroków. Ręka
ciemięzcy ciążyła nad Izraelem i wielu było gotowych, aby
oznajmić: „Wydłużają się dni, a żadne widzenie nie sprawdza się” (Ez 12,22).
Lecz podobnie do gwiazd na niezmierzonym okręgu ich
wyznaczonej drogi, Boże zamiary nie znają ani pośpiechu,
ani też zwłoki. Za pośrednictwem symboli wielkiej ciemności i dymiącego pieca Bóg objawił Abrahamowi niewolę
Izraela w Egipcie i oznajmił, że czas ich przebywania tam
będzie wynosił czterysta lat. „Potem”, powiedział, „wyjdą
z wielkim dobytkiem” (I Mojż 15,14). Na próżno walczyła
przeciwko temu słowu cała potęga wyniosłego imperium
16
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faraońskiego. „Dokładnie tego samego dnia”, który został
wyznaczony w boskiej obietnicy, „wyruszyły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy Pana” (II Mojż 12,41). Tak samo
została rozstrzygnięta w radzie nieba godzina przyjścia
Chrystusa. Gdy wielki zegar czasu wskazał na oną godzinę,
w Betlejem urodził się Jezus.
„Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna
Swego”1. Opatrzność kierowała ruchami narodów oraz falą
ludzkiego porywu i wpływu aż świat stał się dojrzały, aby
przyszedł Wyswobodziciel. Narody były zjednoczone pod
jednym rządem. Szeroko posługiwano się jednym językiem
i wszędzie uznawano go za język literatury. Rozproszeni
Żydzi ze wszystkich krajów zbierali się w Jerozolimie
na dorocznych świętach. Powracając do miejsc swojego
pobytu, mogli oni po całym świecie rozpowszechniać wieści
o nadejściu Mesjasza.
W tamtym czasie systemy pogaństwa traciły swój punkt
oparcia u ludu. Ludzie byli znużeni widowiskowością i
bajkami. Pragnęli religii, która mogłaby zaspokoić serce.
Chociaż światłość prawdy wydawała się być nieobecna
wpośród ludzi, istniały dusze, które wyglądały za światłem
i były napełnione zakłopotaniem i smutkiem. Pragnęły one
wiedzy o żywym Bogu, jakiegoś zapewnienia o życiu poza
grobem.
Ponieważ Żydzi odstąpili od Boga, wiara zanikła, a
nadzieja nieomal przestała oświecać przyszłość. Słowa proroków były nie rozumiane. Dla szerokich mas ludu śmierć
stanowiła straszną tajemnicę; poza nią znajdowała się
niepewność i mrok. Głos usłyszany w Ramie, który przed
stuleciami został zaniesiony prorokowi, nie był jedynie biadaniem matek betlejemskich, ale także wołaniem wielkiego
serca ludzkości — „lamentem i płaczem, i narzekaniem wielkim. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć,
bo ich nie ma” (Mat 2,18). Ludzie siedzieli niepocieszeni w

1

Gal 4,4
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„krainie i cieniu śmierci”2. Z tęsknym wzrokiem wyglądali
nadejścia Wyswobodziciela, gdy zostanie rozproszona ciemność i wyjaśniona tajemnica przyszłości.
Poza narodem żydowskim byli mężowie, którzy przepowiedzieli pojawienie się boskiego instruktora. Ludzie
ci szukali prawdy i udzielony im został Duch Inspiracji.
Tacy nauczyciele ukazywali się jeden po drugim, podobnie
do gwiazd na pogrążonym w ciemności niebie. Ich słowa
proroctwa wzbudzały nadzieję w sercach tysięcy osób w
pogańskim świecie.
Już od setek lat istniało Pismo Święte przetłumaczone
na język grecki, wówczas powszechnie używany w całym
cesarstwie rzymskim. Żydzi byli wszędzie rozproszeni i
ich oczekiwanie nadejścia Mesjasza było w pewnej mierze
dzielone przez pogan. Wśród tych, których Żydzi nazywali
poganami znajdowali się ludzie, którzy posiadali lepsze zrozumienie proroctw Pisma Świętego, dotyczących Mesjasza,
niż nauczyciele w Izraelu. Byli tacy, którzy spodziewali się
Jego przyjścia jako Wyswobodziciela od grzechu. Filozofowie próbowali dociec tajemnicy żydowskiego systemu.
Jednak fanatyzm Żydów przeszkodził rozprzestrzenianiu
się światła. Chcąc koniecznie utrzymać rozdział pomiędzy
sobą a innymi narodami, nie byli skłonni do przekazywania
poznania, które w dalszym ciągu posiadali odnośnie do
symbolicznej służby. Musiał nadejść prawdziwy Wykładowca. Ten, którego wszystkie te wzory wyobrażały, musiał
wyjaśnić ich znaczenie.
Bóg przemówił do świata poprzez naturę, poprzez wzory
i symbole, a także poprzez patriarchów i proroków. Człowieczeństwu musiały jednak zostać udzielone lekcje w języku
człowieczeństwa. Musiał przemówić Wysłannik Przymierza.
Jego głos musiał być słyszany w Jego własnej świątyni.
Musiał przyjść Chrystus, aby wygłosić słowa, które zostaną
jasno i wyraźnie zrozumiane. On, będący twórcą prawdy,
musiał oddzielić prawdę od plew ludzkich wypowiedzi,
które uczyniły ją bezskuteczną. Zasady Bożych rządów i
2
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plan odkupienia musiały zostać wyraźnie zdefiniowane.
Lekcje Starego Testamentu musiały być w całości przedstawione ludziom.
Wśród Żydów znajdowały się mimo to nieugięte dusze,
potomkowie owej świętej linii, za pośrednictwem której
zachowana została wiedza o Bogu. Oni w dalszym ciągu
oczekiwali na nadzieję onej obietnicy3, uczynionej ojcom.
Pokrzepiali swoją wiarę trwając myślami przy zapewnieniu
danym poprzez Mojżesza: „Proroka, jak ja, spośród braci
waszych wzbudzi wam Pan, Bóg; Jego słuchać będziecie
we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie” (Dz 3,22).
Ponadto czytali, jak Pan namaści Go, „aby opowiadał dobrą
nowinę cichym”, „aby opatrzył tych, których serca są skruszone, aby ogłosił pojmanym wyzwolenie” i aby oznajmił
„miłościwy rok Pański” (Iz 61,1.2). Czytali, jak „wykona
sąd na ziemi”, jak wyspy będą „oczekiwać Jego prawa”,
jak poganie pójdą do Jego światłości, a królowie do blasku
Jego wzejścia (Iz 42,4; 60,3).
Słowa umierającego Jakuba napełniły ich nadzieją:
„Nie oddali się berło od Judy ani prawodawca od nóg jego,
aż przyjdzie Szylo” (I Mojż 49,10). Słabnąca siła Izraela
świadczyła, że przyjście Mesjasza było bliskie. Proroctwo
Daniela obrazowało chwałę Jego panowania nad imperium,
które nastąpi po wszystkich ziemskich królestwach, i — jak
powiedział prorok — „ostoi się na wieki” (Dan 2,44). Chociaż tylko niewielu rozumiało charakter misji Chrystusa,
istniało powszechne oczekiwanie na potężnego księcia,
który ustanowi Swoje królestwo w Izraelu, i który przyjdzie
jako wyswobodziciel dla narodów.
Nastało wypełnienie czasu. Człowieczeństwo, będąc
wskutek wiekami popełnianego przestępstwa bardziej
zdegradowane, domagało się przyjścia Odkupiciela. Szatan
działał, aby przepaść pomiędzy niebem a ziemią była głęboka i nie do przebycia. Swoimi kłamstwami dodawał

3

Dz 26,6
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ludziom śmiałości w grzeszeniu. Stanowiło to jego cel, aby
wyczerpać Bożą cierpliwość i stłumić Jego miłość do człowieka, aby oddał świat szatańskiej jurysdykcji.
Szatan usiłował zasłonić przed ludźmi wiedzę o Bogu,
odwrócić ich uwagę od świątyni Bożej i ustanowić swoje
własne królestwo. Jego walka o supremację wydawała
się być niemalże całkowicie uwieńczona powodzeniem. To
prawda, że w każdym pokoleniu Bóg miał Swoich przedstawicieli. Nawet wśród pogan znajdowali się mężowie, za
pośrednictwem których Chrystus działał w celu podniesienia ludzi z grzechu i zdegradowania. Lecz mężowie ci byli
pogardzani i nienawidzeni. Wielu z nich poniosło śmierć
wskutek przemocy. Mroczny cień, który Szatan rzucił na
świat coraz bardziej pogłębiał się.
Szatan przez całe wieki odwracał ludzi od Boga za
pośrednictwem pogaństwa; ale swój wielki triumf odniósł
wypaczeniem wiary Izraela. Rozmyślając nad własnymi
wyobrażeniami i oddając im cześć, poganie tracili wiedzę o
Bogu i stawali się coraz bardziej zepsuci. Tak samo było z
Izraelem. Zasada, że człowiek może zbawić siebie własnymi
uczynkami leży u podstaw każdej pogańskiej religii; obecnie
stała się ona zasadą religii żydowskiej. Zasadę tą zaszczepił Szatan. Gdziekolwiek się ją utrzymuje, ludzie nie mają
bariery przed grzechem.
Poselstwo zbawienia przekazywane jest ludziom przez
ludzkie narzędzia. Lecz Żydzi usiłowali wziąć w monopol
prawdę, która jest życiem wiecznym. Gromadzili żywą
mannę, a ona zepsuła się. Religia, którą próbowali uchować
dla siebie stała się zgorszeniem. Okradli Boga z Jego chwały
i oszukali świat fałszerstwem ewangelii. Odmówili poddania się Bogu dla zbawienia świata i stali się pośrednikami
Szatana na rzecz jego zguby.
Lud, który Bóg powołał, aby był filarem i podwaliną
prawdy4, stał się przedstawicielem Szatana. Wchodząc na
drogę fałszywego przedstawiania charakteru Bożego oraz
powodując, że świat spoglądał na Niego jak na tyrana,
4

1 Tym 3,15
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wykonywali dzieło, które Szatan pragnął, aby czynili. Sami
kapłani, którzy służyli w świątyni, stracili z oczu doniosłość
służby, jaką wykonywali. Przestali spoglądać poza symbol
wyrażanej rzeczy. Składając ofiarne dary byli jak aktorzy na
przedstawieniu. Obrządki, które zarządził sam Bóg, zostały
uczynione środkiem zaciemnienia umysłu i zatwardzania
serca. Bóg nie mógł nic więcej uczynić dla człowieka za
pośrednictwem tych kanałów. Cały system musiał zostać
usunięty.
Zwiedzenie grzechu osiągnęło swój szczyt. Wszystkie
środki deprawowania dusz ludzkich zostały wprawione w
działanie. Spoglądając na świat Syn Boży widział cierpienie
i niedolę. Z ulitowaniem patrzył, jak ludzie stawali się ofiarami szatańskiego okrucieństwa. Ze współczuciem patrzył
na tych, których deprawowano, mordowano i gubiono.
Obrali oni władcę, który przywiązał ich łańcuchem do swojego wozu jako niewolników. Wprawieni w zakłopotanie i
zwiedzeni, posuwali się naprzód w mrocznej procesji ku
wiecznej zgubie — śmierci, w której nie ma nadziei żywota;
ku nocy, po której nie ma poranku. Szatańscy pośrednicy
byli wcieleni w ludzi. Ciała istot ludzkich, uczynione na
mieszkanie Boże, stały się siedliskiem demonów. Zmysły,
nerwy, skłonności i narządy ludzkie były kierowane przez
nadnaturalne istoty do zadowalania najpodlejszych żądz.
Na obliczach ludzkich pozostawało istne piętno demonów.
Twarze ludzi odbijały wyraz legionów złych, przez których
byli opętani. Taki był widok, na jaki spoglądał Odkupiciel
świata. Jakież to widowisko dla wzroku Nieskończenie
Czystego!
Grzech stał się nauką, a występek został uświęcony jako
część religii. Bunt puścił swoje korzenie głęboko w serca,
a wrogość ludzi była najsilniejsza przeciwko niebu. Przed
wszechświatem dowiedziono, że człowieczeństwo, oddalone
od Boga, nie mogło zostać dźwignięte. Nowy składnik życia
i mocy musi zostać udzielony przez Tego, który uczynił
świat.
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Nieupadłe światy czekały z ogromnym zainteresowaniem, aby ujrzeć jak Jehowa powstanie i usunie mieszkańców ziemi. Gdyby Bóg to uczynił, Szatan chętnie by
wykonał swój plan zapewnienia sobie hołdu niebiańskich
istot. Oświadczył on, że zasady Bożych rządów czynią
przebaczenie niemożliwym. Gdyby świat został zgładzony,
on twierdziłby, że jego oskarżenia zostały dowiedzione.
Był gotów zrzucić winę na Boga i rozszerzyć swój bunt
na światy w górze. Lecz zamiast zgładzenia świata, Bóg
posłał Swojego Syna, aby go zbawił. Chociaż w każdej
części wyobcowanej prowincji dostrzegalne były zepsucie i
nieposłuszeństwo, zapewniona została droga jej odzyskania.
Przy nastaniu przełomu, gdy Szatan wydawał się być bliski
odniesienia triumfu, Syn Boży przybył z misją boskiej łaski.
W każdym wieku, w każdej godzinie względem upadłego
rodzaju okazywana była Boża miłość. Mimo przewrotności
ludzi, nieustannie ukazywane były sygnały miłosierdzia.
A gdy nadeszło wypełnienie czasu, Bóstwo zostało uwielbione wylaniem na świat strumieni uzdrawiającej łaski,
które nigdy nie miały zostać zatamowane bądź cofnięte, aż
zostanie wypełniony plan zbawienia.
Szatan był pełen triumfu, że powiodło mu się w upodleniu obrazu Bożego w człowieczeństwie. Stąd też Jezus
przyszedł, aby przywrócić w człowieku obraz jego Twórcy.
Nikt oprócz Chrystusa nie jest w stanie na nowo ukształtować charakteru, który został zniszczony przez grzech. On
przyszedł, aby wypędzić demony, które panowały nad wolą.
Przyszedł, aby dźwignąć nas z prochu, aby przekształcić
zepsuty charakter na wzór Swojego boskiego charakteru i
upiększyć go Swoją własną chwałą.

4

WAM ZBAWICIEL
Rozdział oparty na ewangelii Łukasza 2,1-20.

Król chwały bardzo zniżył się, aby przyjąć człowieczeństwo. Jego ziemskie otoczenie było surowe i odpychające.
Jego chwała została zasłonięta, aby majestat zewnętrznej
postaci nie stał się przedmiotem powabu. Zaniechał wszelkiej zewnętrznej okazałości. Bogactwo, doczesne zaszczyty
i ludzka wielkość nigdy nie mogą zbawić duszy od śmierci;
Jezus zamierzył, aby żaden powab ziemskiej natury nie
ściągał ludzi na Jego stronę. Jedynie piękno niebiańskiej
prawdy miało pociągnąć tych, którzy będą Go naśladowali.
Charakter Mesjasza został znacznie wcześniej przepowiedziany w proroctwie i pragnął On, aby ludzie przyjmowali
Go na podstawie świadectwa Słowa Bożego.
Aniołowie byli zdumieni chwalebnym planem zbawienia.
Czekali, aby ujrzeć jak lud Boży przyjmie Jego Syna, odzianego w szatę człowieczeństwa. Przybyli do kraju wybranego
ludu. Inne narody zajmowały się baśniami i czciły fałszywych bogów. Aniołowie przybyli do kraju, gdzie objawiona
była chwała Boża i padło światło proroctwa. Przybyli nie
widziani do Jerozolimy, do ustanowionych ekspozytorów
Świętych Wyroczni i sług domu Bożego. Bliskość przyjścia
Chrystusa została oznajmiona już kapłanowi Zachariaszowi,
gdy służył przed ołtarzem. Narodził się już zwiastun, a
jego misja została poświadczona cudem i proroctwem.
Wieść o jego narodzeniu i zadziwiającej doniosłości jego
23
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misji została wszędzie rozpowszechniona. Pomimo tego
Jerozolima nie przygotowywała się, aby przywitać swojego
Odkupiciela.
Niebiańscy wysłannicy ze zdumieniem przyglądali się
obojętności ludu, który Bóg powołał w celu przekazywania światu światła świętej prawdy. Naród żydowski został
zachowany jako świadectwo, że Chrystus miał się narodzić
z nasienia Abrahama i linii Dawida; pomimo tego oni nie
wiedzieli, że Jego przyjście było już teraz bliskie. W świątyni poranna i wieczorna ofiara codziennie wskazywała na
Baranka Bożego; a mimo to nawet tutaj nie było przygotowań na przyjęcie Go. Kapłani i nauczyciele narodu nie
wiedzieli, że właśnie miało nastąpić największe wydarzenie
wieków. Powtarzali bezsensowne modlitwy i odprawiali
obrządki religijne, aby być widzianymi przez ludzi, jednak w
swojej walce o bogactwa i doczesne zaszczyty nie byli przygotowani na objawienie Mesjasza. Taka sama obojętność
szerzyła się po całej ziemi izraelskiej. Samolubne i pochłonięte przez świat serca były niewzruszone radością, która
poruszała całe niebo. Jedynie niewielu pragnęło ujrzeć
Niewidzialnego. Do takich wysłano posłannictwo nieba.
Aniołowie towarzyszyli Józefowi i Marii, gdy podróżowali ze swojego domu w Nazarecie do miasta Dawida.
Dekret cesarskiego Rzymu o rejestrowaniu ludów jego
rozległego zwierzchnictwa dosięgał mieszkańców pomiędzy wzgórzami Galilei. Jak niegdyś Cyrus był powołany
na tron światowego imperium, aby mógł uwolnić jeńców
Pańskich, tak Cezar August został uczyniony narzędziem
do wypełnienia Bożego zamiaru sprowadzenia matki Jezusa
do Betlejem. Ona jest z rodu Dawida, a Syn Dawida musi
narodzić się w mieście Dawida. Z Betlejem, powiedział
prorok, „wyjdzie Ten, który będzie panującym w Izraelu,
a wyjścia Jego są z dawna, ode dni wiecznych” (Mich 5,2).
Lecz w mieście swojego królewskiego rodu Józef i Maria
są nierozpoznani i nieuczczeni. Zmęczeni i bezdomni, przechodzą całą długość wąskiej ulicy, od bramy miasta do jego
wschodniego krańca, daremnie szukając miejsca spoczynku
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na noc. Nie ma dla nich miejsca w przepełnionej gospodzie.
W końcu znajdują schronienie w skromnym budynku, gdzie
trzymane są zwierzęta, i tutaj rodzi się Odkupiciel świata.
Ludzie o tym nie wiedzą, lecz wieści te napełniają niebo
radością. Z głębszym i czulszym zainteresowaniem święte
istoty ze świata światłości są pociągnięte ku ziemi. Cały
świat jest jaśniejszy ze względu na Jego obecność. Ponad
wzgórzami Betlejemu zgromadzony jest niezliczony tłum
aniołów. Czekają oni na sygnał, aby oznajmić światu radosną nowinę. Gdyby przywódcy w Izraelu byli wierni w tym,
co im powierzono, mogliby mieć udział w zwiastowaniu
narodzin Jezusa. Lecz teraz są pominięci.
Bóg oznajmia: „Wyleję wody na pragnącego, a potoki na
suchą ziemię”. „Szczerym w ciemnościach światłość wschodzi” (Iz 44,3; Ps 112,4). Tym, którzy szukają światłości, i
którzy ją przyjmują z radością, zajaśnieją jasne promienie
z tronu Bożego.
Na polach, gdzie będący chłopcem Dawid prowadził
swoje stadko, pasterze w dalszym ciągu czuwali nocą. W
czasie cichych godzin wspólnie rozmawiali o obiecanym
Zbawicielu i modlili się o nadejście Króla na tron Dawida.
„I oto stanął przy nich anioł Pana, a chwała Pana zewsząd
ich oświeciła. I ogarnął ich wielki strach. I powiedział do
nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką
radość, która będzie udziałem całego ludu. Dziś bowiem w
mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest
Chrystus Pan”1.
Na te słowa umysły słuchających pasterzy wypełniły
wizje chwały. Wyswobodziciel przyszedł do Izraela! Z
Jego przyjściem łączono moc, wywyższenie i triumf. Lecz
anioł musi przygotować ich do rozpoznania ich Zbawiciela
w ubóstwie i upokorzeniu. „To będzie dla was znakiem”,
powiedział, „znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki,
leżące w żłobie”2.

1
2

Łuk 2,9-11
Łuk 2,12
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Niebiański wysłannik uspokoił ich obawy. Powiedział
im, jak znaleźć Jezusa. Z czułym odniesieniem się do ich
ludzkiej słabości dał im czas, aby przyzwyczaili się do
boskiego blasku. Potem radość i chwała nie mogły już dłużej
być ukryte. Cała dolina była rozjaśniona jasnym blaskiem
zastępów Bożych. Ziemia ucichła, a niebo schyliło się, aby
słuchać pieśni:
„Chwała na wysokościach Bogu,
a na ziemi pokój, wobec ludzi dobra wola”3.

Ach, oby dzisiaj ludzka rodzina mogła rozpoznać tą
pieśń! Złożone wtedy oświadczenie, podany wtedy ton, roznosić się będzie do końca czasu i rozbrzmiewać aż po krańce
ziemi. Gdy pojawi się Słońce Sprawiedliwości z uzdrowieniem na Swoich skrzydłach4, ta pieśń odbije się echem w
głosie wielkiego tłumu, jak głos wielu wód, mówiącego:
„Alleluja, bo objął królestwo Pan Bóg Wszechmogący”
(Obj 19,6).
Gdy aniołowie zniknęli, światło ustąpiło, a cienie nocy
ponownie opadły na wzgórza Betlejemu. Lecz najjaśniejszy
obraz, jaki kiedykolwiek widziały ludzkie oczy, pozostał w
pamięci pasterzy. „A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba,
pasterze mówili między sobą: Chodźmy aż do Betlejem i
zobaczmy to, co się wydarzyło, a co Pan nam oznajmił. Śpiesząc się więc, przyszli i znaleźli Marię i Józefa, i niemowlę
leżące w żłobie”5.
Odchodząc z wielką radością, oznajmili rzeczy, które
widzieli i słyszeli. „A wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się
temu, co pasterze im mówili. Lecz Maria zachowywała
wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. I wrócili
pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga”6.
Niebo i ziemia nie są dzisiaj od siebie dalej niż wtedy,
gdy pasterze słuchali pieśni aniołów. Ludzkość jest nadal
takim przedmiotem troski nieba jak wtedy, gdy prości
3
4
5
6

Łuk
Mal
Łuk
Łuk

2,14
3,20
2,15.16
2,18-20
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ludzie wykonujący zwykłe zajęcia spotykali aniołów w południowej porze i rozmawiali z niebiańskimi wysłannikami
w winnicach i na polach. Dla nas, trudniących się zwykłą
pracą, niebo może być bardzo bliskie. Aniołowie z niebiańskich sieni będą towarzyszyli krokom tych, którzy na Boży
rozkaz stawiają się i idą.
Betlejemska historia jest niewyczerpanym tematem.
Ukryta jest w niej „głębokość bogactwa zarówno mądrości,
jak i poznania Boga!” (Rzym 11,33). Podziwiamy ofiarę Zbawiciela, poniesioną w zamianie tronu nieba na żłób i towarzystwa wielbiących aniołów na zwierzęta w oborze. Ludzka
duma i poleganie na sobie otrzymują w Jego obecności
naganę. Jednak to było tylko początkiem Jego zdumiewającego zniżenia się. Byłoby to dla Syna Bożego niemalże
nieskończonym upokorzeniem, aby przyjął ludzką naturę
nawet wtedy, kiedy Adam trwał w swojej niewinności w
Eden. Lecz Jezus przyjął człowieczeństwo wtedy, kiedy
ów rodzaj był osłabiony czterema tysiącami lat grzechu.
Podobnie jak każde dziecko Adama, przyjął skutki działania wielkiego prawa dziedziczności. Czym te skutki były jest
ukazane w historii Jego ziemskich przodków. Przyszedł z
takim dziedzictwem, aby mieć udział w naszych smutkach
i pokusach, a także udzielić nam przykładu bezgrzesznego
życia.
Szatan nienawidził w niebie Chrystusa ze względu na
Jego pozycję w sieniach Bożych. Nienawidził Go jeszcze
bardziej, gdy sam został zdetronizowany. Nienawidził Tego,
który zobowiązał się odkupić rodzaj grzeszników. Mimo
to właśnie na ten świat, na którym Szatan rościł sobie
prawo do panowania, Bóg pozwolił Swojemu Synowi, aby
przyszedł będąc bezradnym niemowlęciem, podlegającym
słabości człowieczeństwa. Pozwolił Mu, aby stawił czoło
ryzyku życia na równi z każdą ludzką duszą, aby stoczył
walkę tak jak każde ludzkie dziecko musi ją toczyć, ryzykując porażkę i wieczną zgubę.
Serce ludzkiego ojca wzdycha za swoim synem. Spogląda on na oblicze swojego małego dziecka i drży na myśl
o ryzyku życia. Pragnie osłonić swojego ukochanego przed
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mocą Szatana, aby zatrzymać go przed pokusą i walką. Po
to, aby mogła zostać zapewniona ścieżka żywota dla naszych
dzieci, Bóg dał Swojego jednorodzonego Syna, by stanął
w obliczu cięższego konfliktu i pełniejszego obaw ryzyka.
„Na tym polega miłość”7. Dziwcie się niebiosa, zdumiewaj
się ziemio!

7

1 Jana 4,10

5

POŚWIĘCENIE
Rozdział oparty na ewangelii Łukasza 2,21-38.

Około czterdzieści dni po narodzeniu Chrystusa Józef
i Maria zabrali Go do Jerozolimy, aby Go ofiarować Panu
i złożyć ofiarę. Było to według żydowskiego prawa, a jako
zastępca człowieka, Chrystus musiał zastosować się do
prawa w każdym szczególe. Poprzednio został poddany
rytuałowi obrzezania, będącego ślubowaniem Jego posłuszeństwa prawu.
Jako ofiarę za matkę, prawo wymagało rocznego baranka
na ofiarę całopalenia i gołębiątko albo synogarlicę na ofiarę
za grzech1. Lecz prawo ustalało, że jeśli rodzice byli zbyt
ubodzy, aby przynieść baranka, przyjęta mogła być para
synogarlic albo dwa młode gołąbki2, jeden na ofiarę całopalną a drugi na ofiarę za grzech.
Ofiary składane Panu miały być bez skazy. Te ofiary
przedstawiały Chrystusa, i stąd jest to oczywiste, że sam
Jezus był wolny od fizycznego kalectwa. Był „bez skazy i
bez zmazy” (1 Piotra 1,19). Jego budowa fizyczna nie była
zeszpecona żadną wadą; Jego ciało było silne i zdrowe.
Przez całe Swoje życie żył w zgodności z prawami natury.
Zarówno fizycznie, jak i duchowo był przykładem tego,
co Bóg przeznaczył całej ludzkości poprzez posłuszeństwo
Jego prawom.
1
2

II Mojż 12,6
II Mojż 33,18
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Poświęcenie pierworodnego miało swój początek w
najwcześniejszych czasach. Bóg obiecał dać Pierworodnego
nieba w celu zbawienia grzesznika. Ten dar miał być uznany
w każdym domu przez poświęcenie pierworodnego Syna.
Miał on być oddany kapłaństwu, jako przedstawiciel Chrystusa wśród ludzi.
Przy wyswobodzeniu Izraela z Egiptu poświęcenie
pierworodnego zostało nakazane ponownie. Podczas gdy
synowie izraelscy znajdowali się w niewoli u Egipcjan, Pan
polecił Mojżeszowi, aby udał się do Faraona, króla Egiptu,
i rzekł: „Tak mówi Pan: Moim synem pierworodnym jest
Izrael. Mówię do ciebie: Wypuść Syna Mojego, aby Mi
służył. Jeśli będziesz się wzbraniał od wypuszczenia go, Ja
zabiję twego syna pierworodnego” (II Mojż 4,22.23).
Mojżesz przekazał swoje poselstwo, lecz odpowiedź
dumnego króla brzmiała: „Któż to jest Pan, bym miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela
nie wypuszczę” (II Mojż 5,2). Pan działał dla Swojego ludu
przez znaki i cuda, zsyłając straszne sądy na Faraona. W
końcu aniołowi zagłady kazano wymordować pierworodnych z ludzi i zwierząt wśród Egipcjan. Aby Izraelici mogli
być oszczędzeni, polecono im umieścić na podwojach ich
drzwi krew zabitego baranka. Każdy dom miał być oznaczony, aby anioł, przychodząc ze swoją misją śmierci, mógł
pominąć domy Izraelitów.
Po zesłaniu tego sądu na Egipt, Pan rzekł do Mojżesza:
„Poświęć mi wszelkie pierworodne (...), tak z ludzi, jak z
bydła; bo Moje jest,” „w dniu, gdy zabiłem każdego pierworodnego w ziemi egipskiej, poświęciłem Sobie każdego pierworodnego w Izraelu, od człowieka do bydlęcia. Do Mnie
należeć będą; Jam jest Pan” (II Mojż 13,2; IV Mojż 3,13). Po
tym, gdy ustanowiono służbę przybytku, Pan wybrał ród
Lewiego zamiast pierworodnych całego Izraela do służenia
w świątyni. Lecz pierworodni mieli w dalszym ciągu być
uważani za Pańskich, i mieli być odkupieni okupem.
W ten sposób prawo ofiarowywania pierworodnych,
zostało uczynione szczególnie istotnym. Podczas gdy stanowiło ono pamiątkę cudownego wyswobodzenia synów
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izraelskich przez Pana, ilustrowało większe wyswobodzenie, mające zostać dokonane przez jednorodzonego Syna
Bożego. Jak krew pokrapiana na podwojach drzwi wybawiła pierworodnych Izraela, tak krew Chrystusa ma moc
zbawić świat.
Jakież znaczenie tkwiło więc w ofiarowaniu Chrystusa!
Lecz kapłan nie przejrzał przez zasłonę; nie odczytał znajdującej się poza tym tajemnicy. Ofiarowywanie niemowląt
było powszednią sceną. Dzień po dniu, gdy niemowlęta były
ofiarowywane Panu, kapłan przyjmował pieniądze wykupu.
Dzień po dniu przechodził przez ustalony tok swojej pracy,
zwracając niewielką uwagę na rodziców bądź dzieci, o ile
nie zauważył jakiejś oznaki zamożności lub wysokiej rangi
rodziców. Józef i Maria byli ubodzy; a gdy przybyli ze swoim
dzieciątkiem, kapłani widzieli jedynie męża i niewiastę
odzianych jak Galilejczycy, w najskromniejszych szatach. W
ich wyglądzie nie było niczego dla zwrócenia uwagi, a ofiarowali oni jedynie ofiarę składaną przez uboższe klasy.
Kapłan dopełnił obrzędu swojej urzędowej pracy. Wziął
dziecię na ręce i podniósł je przed ołtarzem. Po tym, gdy z
powrotem podał je matce, umieścił imię „Jezus” na zwoju
pierworodnych. Gdy dziecko leżało na jego ramionach, nie
przypuszczał, że jest ono Majestatem nieba, Królem chwały.
Ów kapłan nie wyobrażał sobie, że to niemowlę było Tym,
o którym Mojżesz napisał: „Proroka, jak ja, spośród braci
waszych wzbudzi wam Pan, Bóg; Jego słuchać będziecie we
wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie” (Dz 3,22). Nie
przypuszczał, że to niemowlę było Tym, o ujrzenie chwały
którego prosił Mojżesz3. Lecz Ktoś większy niż Mojżesz leżał
na ramionach kapłana; i gdy wpisywał on do rejestru imię
onego dziecięcia, wpisywał imię Tego, który był fundamentem całego systemu żydowskiego. To imię miało być dla
tego systemu wyrokiem śmierci, bowiem porządek ofiar i
darów4 starzał się5; typ niemalże osiągnął swój odpowiednik,
cień niemalże osiągnął swoją rzeczywistość.
3
4
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Szekina opuściła świątynię, lecz w betlejemskim Dziecięciu przysłonięta była chwała, przed którą kłaniają się
aniołowie. To nieświadome niemowlę było obiecanym nasieniem, na które wskazywał pierwszy ołtarz przy bramie
Eden. To był Szylo6, dawca pokoju. To był On, który oznajmił Siebie Mojżeszowi jako JESTEM7. To był On, który w
słupie obłocznym i ognia był przewodnikiem Izraela. To był
On, którego długo przepowiadali prorocy. Był Pragnieniem
wszystkich narodów8, Korzeniem i Rodem Dawidowym,
Gwiazdą jasną i poranną9. Imię tego bezradnego, małego
niemowlęcia, umieszczone na zwoju Izraela, oznajmiające,
że jest naszym bratem, stanowi nadzieję upadłej ludzkości.
Dziecię, za które zapłacono pieniądze wykupu było Tym,
który miał zapłacić okup za grzechy całego świata. Był
prawdziwym „kapłanem wielkim nad domem Bożym”,
głową „kapłaństwa nieprzemijającego”, pośrednikiem „po
prawicy Majestatu na wysokościach” (Hebr 10,21; 7,24; 1,3).
Duchowe rzeczy są rozsądzane duchowo. Syn Boży był
poświęcony w świątyni do dzieła, które przyszedł wykonać.
Kapłan spoglądał na Niego tak, jakby spoglądał na jakiekolwiek inne dziecko. Ale chociaż ani nie widział, ani nie
odczuwał niczego niezwykłego, Boży akt oddania Swojego
Syna światu został potwierdzony. Zdarzenie to nie przeminęło bez rozpoznania Chrystusa. „A był w Jerozolimie
człowiek imieniem Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy
i bogobojny, oczekujący Pociechy Izraela, a Duch Święty był
nad nim. I objawiono mu przez Ducha Świętego, że nie ujrzy
śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego”10.
Gdy Symeon wchodzi do świątyni, dostrzega rodzinę
ofiarującą przed kapłanem swojego pierworodnego syna.
Ich wygląd świadczy o ubóstwie, lecz Symeon pojmuje
przestrogi Ducha i znajduje się pod głębokim wrażeniem,
że ofiarowywane Panu niemowlę jest Pociechą Izraela, Tym,
6
7
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9
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I Mojż 49,10
II Mojż 3,14
Ag 2,8
Obj 22,16
Łuk 2,25.26

(55)

5. Poświęcenie

33

którego pragnął ujrzeć. Zdziwionemu kapłanowi Symeon
wygląda na człowieka będącego w zachwycie. Dziecię zostało
oddane Marii i on bierze je na swoje ramiona i ofiarowuje
Bogu, podczas gdy do jego duszy wstępuje radość, jakiej
nigdy przedtem nie odczuwał. Gdy unosi niemowlę Zbawiciela ku niebu, mówi: „Teraz pozwalasz odejść Twemu
słudze, Panie, w pokoju, według Twego słowa, gdyż moje
oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec
wszystkich ludzi; światłość na oświecenie pogan i chwałę
Twego ludu, Izraela”11.
Na tym mężu Bożym znajdował się duch proroctwa, i
podczas gdy Józef i Maria stali, zdumiewając się jego słowami, on błogosławił ich i rzekł do Marii: „Oto Ten położony
jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak,
przeciwko któremu będą mówić. (I twoją duszę miecz przeniknie), aby myśli wielu serc zostały objawione”12.
Weszła również Anna, prorokini, i potwierdziła świadectwo Symeona, dotyczące Chrystusa. Gdy Symeon mówił,
jej oblicze zajaśniało chwałą Bożą i wylała swoje płynące z
głębi serca podziękowanie, że pozwolono jej ujrzeć Chrystusa Pana.
Ci pokorni czciciele nie studiowali proroctw daremnie.
Ale tamci, którzy zajmowali stanowiska zwierzchników i
kapłanów w Izraelu, choć również mieli przed sobą owe
cenne wypowiedzi proroctwa, nie chodzili drogą Pańską
i ich oczy nie były otwarte, aby ujrzały Światłość żywota.
Tak jest w dalszym ciągu. Wydarzenia, na których
skupiona jest uwaga całego nieba są nie dostrzegane, samo
ich pojawienie się jest nie zauważone przez przywódców
religijnych i czcicieli w domu Bożym. Ludzie uznają Chrystusa należącego do historii, natomiast odwracają się od
Chrystusa żywego. Chrystus w Swoim słowie wzywający do
samoofiary, w ubogich i cierpiących, którzy błagają o pomoc,
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w sprawiedliwej sprawie, która jest związana z ubóstwem,
mozołem i pohańbieniem, nie jest obecnie przyjmowany
chętniej, niż osiemnaście setek lat temu.
Maria zastanawiała się nad wyraźnym i dalekosiężnym
proroctwem Symeona. Gdy spoglądała na dziecię na swoich
ramionach i przypomniała sobie słowa wypowiedziane przez
betlejemskich pasterzy, była pełna wdzięcznej radości i
żywej nadziei. Słowa Symeona przypomniały jej prorocze
wypowiedzi Izajasza: „Wyjdzie różdżka z pnia Isajego, a
Latorostka z korzenia jego wyrośnie. I odpocznie na Nim
Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy,
duch umiejętności i bojaźni Pańskiej (...). Sprawiedliwość
będzie pasem biódr Jego, a prawda przepasaniem nerek
Jego”. „Lud on, który chodzi w ciemności, ujrzy światłość
wielką, a tym, którzy mieszkają w ziemi cienia śmierci,
światłość świecić będzie (...). Albowiem dziecię narodziło się
nam, a syn dany jest nam; i będzie panowanie na ramieniu
Jego, a nazwą imię Jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec
wieczności, Książę pokoju” (Iz 11,1-5; 9,2-6).
Mimo to Maria nie rozumiała misji Chrystusa. Symeon
prorokował o Nim jako będącym zarówno światłością, która
oświeci pogan, jak i chwałą Izraela. W ten sposób aniołowie oznajmili narodziny Zbawiciela jako radosną wieść
do wszystkich ludów. Bóg starał się skorygować wąskie,
żydowskie pojęcie o dziele Mesjasza. Pragnął, aby ludzie
patrzyli na Niego nie tylko jako wyswobodziciela Izraela,
ale jako Odkupiciela świata. Lecz minąć musi wiele lat,
zanim nawet matka Jezusa zrozumie Jego misję.
Maria oczekiwała panowania Mesjasza na tronie Dawida,
lecz nie dostrzegała zanurzenia cierpienia, przez które musi
ono być osiągnięte. Przez Symeona objawione zostało, że
Mesjasz nie będzie miał pozbawionej przeszkód drogi przez
świat. W słowach skierowanych do Marii, „I twoją duszę
miecz przeniknie”13, Bóg w Swoim czułym miłosierdziu
podał matce Jezusa wzmiankę o udręce, którą dla Niego
już zaczęła znosić.
13
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Symeon rzekł: „Oto Ten położony jest na upadek i na
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, przeciwko któremu
będą mówić”14. Ci, którzy powstaną, muszą upaść. Musimy
upaść na Skałę i roztrzaskać się15, zanim będziemy mogli
być podniesieni w Chrystusie. Jeśli chcemy poznać chwałę
duchowego królestwa, własne „ja” musi zostać zdetronizowane, pycha musi być uniżona. Żydzi nie chcieli przyjąć
zaszczytu, który osiągany jest poprzez upokorzenie. Dlatego
też nie chcieli przyjąć swojego Odkupiciela. On to był znakiem, przeciw któremu mówiono.
„Aby myśli wielu serc zostały objawione”. W świetle
życia Zbawiciela objawione są serca wszystkich, począwszy
od Stwórcy aż do księcia ciemności. Szatan przedstawił
Boga jako egoistycznego i ciemiężącego, jako domagającego
się wszystkiego, a nic nie dającego, jako żądającego służby
Swoich stworzeń dla własnej chwały, a nie czyniącego
żadnej ofiary dla ich dobra. Lecz dar Chrystusa objawia
serce Ojca. Wydaje świadectwo, że myśli Boże o nas są
„myślami o pokoju, a nie o niedoli” (Jer 29,11). Oznajmia,
że chociaż Boża nienawiść do grzechu jest tak silna jak
śmierć, Jego miłość do grzesznika jest silniejsza niż śmierć.
Podjąwszy się naszego odkupienia, nie oszczędzi On niczego,
choćby najdroższego, co jest konieczne w celu ukończenia
Jego dzieła. Nie jest ukrywana żadna istotna dla naszego
zbawienia prawda, nie jest nie dokonany żaden cud miłosierdzia, nie jest pozostawiony niewykorzystanym żaden
boski środek. Przychylność dokładana jest do przychylności, a dar składany jest obok daru. Cały skarbiec nieba
jest otwarty dla tych, których On usiłuje zbawić. Zgromadziwszy bogactwa wszechświata i rozpostarłszy zasoby
nieskończonej mocy, daje je wszystkie do rąk Chrystusa i
mówi: „Wszystkie są dla człowieka. Użyj tych darów, aby
przekonać go, że ani na ziemi, ani w niebie nie ma miłości
większej niż Moja. Jego największe szczęście zostanie odnalezione w miłowaniu Mnie”.
14
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U krzyża kalwaryjskiego miłość i egoizm stanęły twarzą
w twarz. Tutaj znajdowała się ich koronująca manifestacja. Jezus żył jedynie po to, aby pocieszać i błogosławić, a
Szatan, zgładzeniem Go zamanifestował zjadliwość swojej
nienawiści do Boga. Uczynił to jawnym, że prawdziwym
celem jego buntu było zdetronizowanie Boga i zniszczenie
Tego, przez którego ukazana została miłość Boga.
Przez życie i śmierć Chrystusa ukazane są również myśli
ludzi. Życie Jezusa było od żłobu do krzyża wezwaniem do
poddania własnego „ja” i wspólnoty w cierpieniu. Odsłaniało ono zamysły ludzkie. Jezus przyszedł z prawdą nieba
i wszyscy, którzy słuchali głosu Ducha Świętego, byli do
Niego pociągnięci. Czciciele własnego „ja” należeli do królestwa Szatana. Swoim ustosunkowaniem się do Chrystusa
wszyscy ukazali, po której stali stronie. I w ten sposób
każdy wydaje wyrok na siebie.
W dniu sądu ostatecznego każda zgubiona dusza zrozumie naturę swojego własnego odrzucenia prawdy. Przedstawiony zostanie krzyż i jego prawdziwy aspekt będzie
dostrzegany przez każdy umysł, który został oślepiony
przez przestępstwo. Grzesznicy będą stali potępieni przed
widokiem Kalwarii z jej niezgłębioną Ofiarą. Każde kłamliwe usprawiedliwianie się zostanie wymiecione. Ludzkie
odstępstwo ukaże się w swoim ohydnym charakterze.
Ludzie dostrzegą, co stanowiło ich wybór. Każda kwestia
prawdy i błędu w długotrwałej kontrowersji zostanie wtedy
wyjaśniona. Na sądzie wszechświata Bóg będzie stał wolny
od odpowiedzialności za istnienie lub trwanie zła. Będzie
zademonstrowane, że boskie wyroki nie są współsprawcą
grzechu. W Bożych rządach nie było błędu, nie było powodu
do niezadowolenia. Gdy objawione zostaną myśli wszystkich serc, zarówno lojalni jak i buntownicy zjednoczą się w
oświadczeniu: „Sprawiedliwe i prawdziwe są Twoje drogi,
o Królu świętych! Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie
uwielbił Twego imienia? (...). Okazały się sprawiedliwe
Twoje sądy” (Obj. 15,3.4).

6

„WIDZIELIŚMY BOWIEM
JEGO GWIAZDĘ”
Rozdział oparty na ewangelii Mateusza, rozdz 2.

„A gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za dni
króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzież jest ten król Żydów, który się urodził?
Widzieliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przyjechaliśmy, aby oddać Mu pokłon”1.
Mędrcy ze Wschodu byli filozofami. Należeli do licznej
i wpływowej klasy, która obejmowała mężów szlachetnego
rodu i skupiała wiele z bogactwa i wiedzy swojego narodu.
Wśród nich znajdowało się wielu, którzy wykorzystywali
łatwowierność ludu. Inni byli prawymi ludźmi, którzy studiowali oznaki Opatrzności w naturze i byli poważani za
swoją uczciwość i mądrość. Takiego rodzaju byli też mędrcy,
którzy przyszli do Jezusa.
Światłość Boża zawsze świeci wśród ciemności pogaństwa. Gdy ci magowie badali usiane gwiazdami niebiosa
i usiłowali zgłębić tajemnicę ukrytą na ich świetlanych
drogach, ujrzeli chwałę Stwórcy. Poszukując jaśniejszego
poznania, skierowali się do Pisma Hebrajskiego. W ich
własnym kraju ceniono prorocze pisma, które przepowiadały przyjście boskiego nauczyciela. Balaam należał do
1
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magów, choć w pewnym czasie był prorokiem Bożym; za
sprawą Ducha Świętego przepowiedział on pomyślność
Izraela i pojawienie się Mesjasza, a jego proroctwa były
przekazywane ze stulecia na stulecie przez tradycję. Lecz
w Starym Testamencie przyjście Zbawiciela było objawione
wyraźniej. Magowie z radością dowiedzieli się, że Jego
przyjście było bliskie, i że cały świat miał zostać napełniony
poznaniem chwały Pańskiej2.
Tej nocy, kiedy chwała Boża wypełniła wzgórza Betlejemu, mędrcy ujrzeli na niebiosach tajemnicze światło. Gdy
światło zanikło, pojawiła się świecąca gwiazda i utkwiła na
niebie. Nie była to stała gwiazda ani planeta i zjawisko to
wzbudziło najgłębsze zainteresowanie. Owa gwiazda była
oddaloną grupą świecących aniołów, lecz mędrcy o tym nie
wiedzieli. Mimo to odnosili wrażenie, że gwiazda miała dla
nich szczególne znaczenie. Zasięgnęli rady kapłanów i filozofów, a także badali zwoje dawnych zapisów. Proroctwo Balaama oznajmiało: „Wzejdzie Gwiazda z Jakuba, powstanie
Berło z Izraela” (IV Mojż 24,17). Czy ta niezwykła gwiazda
może być posłana jako zwiastun Obiecanego? Magowie
powitali światłość posłanej z nieba prawdy; a teraz została
ona skierowana na nich w jaśniejszych promieniach. Za
pośrednictwem snów zostali oni pouczeni, aby udać się na
poszukiwanie nowo narodzonego Księcia.
Jak przez wiarę Abraham poszedł na wezwanie Boże,
„nie wiedząc, dokąd idzie” (Hebr 11,8); jak przez wiarę
Izrael szedł za słupem obłocznym do Ziemi Obiecanej, tak
ci poganie poszli w celu odnalezienia obiecanego Zbawiciela.
Wschodni kraj obfitował w kosztowne rzeczy i magowie nie
wyruszyli z próżnymi rękami. Było zwyczajem, aby ofiarowywać prezenty jako akt hołdu składanego księciom bądź
innym posiadającym rangę osobistościom, i najbogatsze
dary, na jakie stać było ów kraj zostały zaniesione jako
ofiara dla Tego, w którym wszystkie ziemskie rodziny miały
być błogosławione. Konieczne było podróżowanie nocą, by
zachować na widoku gwiazdę, lecz podróżni skracali sobie
2
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godziny powtarzaniem tradycyjnych powiedzeń i proroczych wypowiedzi, dotyczących Tego, którego szukali. Na
każdym przystanku na wypoczynek badali proroctwa,
a przeświadczenie, że byli pod boskim przewodnictwem
pogłębiało się. Podczas gdy mieli przed sobą gwiazdę jako
zewnętrzny znak, posiadali również wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego, który wywierał wrażenie na ich sercach oraz inspirował ich nadzieją. Podróż ta, chociaż długa,
była dla nich szczęśliwa.
Dotarli do ziemi izraelskiej i zstępują z Góry Oliwnej
mając na widoku Jerozolimę, gdy naraz gwiazda, która
kierowała ich przez całą męczącą drogę, spoczęła ponad
świątynią, a po pewnym czasie zniknęła z ich pola widzenia.
Z ożywionym krokiem śpieszą naprzód, z przeświadczeniem oczekując, że narodziny Mesjasza będą radosną treścią każdej mowy. Lecz ich dopytywanie się jest daremne.
Wchodząc do świętego miasta udają się do świątyni. Ku
swojemu zdumieniu nie znajdują nikogo, kto wydaje się
wiedzieć o nowo narodzonym królu. Ich pytania nie wzbudzają żadnego wyrazu radości, ale raczej zdziwienia i obawy,
nie pozbawionych pogardy.
Kapłani powtarzali tradycje. Wychwalali swoją religię i
własną pobożność, natomiast potępiali Greków i Rzymian
jako pogan i grzeszników ponad innych. Mędrcy nie byli
bałwochwalcami i w oczach Bożych stali o wiele wyżej, niż ci
będący Jego wyznającymi czcicielami; a mimo to byli uważani przez Żydów za pogan. Nawet wśród ustanowionych
stróżów Świętych Wyroczni ich pełne zapału dopytywanie
się nie znalazło oddźwięku sympatii.
Przybycie magów szybko rozeszło się po całej Jerozolimie. Ich niezwykły cel wywołał wśród ludu uniesienie, które
przedostało się do pałacu króla Heroda. Ów przebiegły Edomita został pobudzony wiadomością o ewentualnym rywalu.
Jego drogę na tron splamiły niezliczone morderstwa. Będąc
obcej krwi, był w nienawiści u ludu, nad którym panował.
Jego jedynym bezpieczeństwem była przychylność Rzymu.
Lecz ten nowy Książę miał wyższe prawo. Narodził się dla
królestwa.
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Herod podejrzewał kapłanów o spiskowanie z owymi
obcymi w celu wywołania powszechnego wzburzenia
i pozbawienia go tronu. Niemniej jednak ukrył swoją
podejrzliwość, będąc zdecydowany udaremnić ich knowania
większą przebiegłością. Zwołując arcykapłanów i uczonych
w Piśmie wypytywał ich o naukę ich świętych ksiąg odnośnie do miejsca narodzin Mesjasza.
To dociekanie ze strony uzurpatora tronu, a uczynione
na prośbę obcych, pobudziło dumę żydowskich nauczycieli.
Obojętność, z jaką skierowali się do zwojów proroctwa
doprowadziła zazdrosnego tyrana do wściekłości. Uważał,
że próbowali ukryć swoją znajomość sprawy. Z autorytetem, którego nie ważyli się zlekceważyć, nakazał im przeprowadzenie dokładnego badania i oznajmienia miejsca
narodzenia ich oczekiwanego Króla. „A oni mu powiedzieli:
W Betlejem w Judei; bo tak jest napisane przez proroka:
A ty, Betlejem, ziemio Judy,
wcale nie jesteś najmniejsze wśród
władców Judei,
z ciebie bowiem wyjdzie władca,
który będzie pasł Mój lud, Izraela”3.

Obecnie Herod zaprosił magów na prywatną rozmowę.
W jego sercu szalała burza gniewu i lęku, jednak utrzymał
spokojną fasadę i przyjął przybyszów uprzejmie. Dopytywał się w jakim czasie ukazała się gwiazda i twierdził, że z
radością wita wiadomość o narodzeniu Chrystusa. Powiedział swoim gościom: „Jedźcie i wypytajcie się dokładnie
o to dziecko, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja
pojechał i oddał Mu pokłon”4. Tak mówiąc odprawił ich,
aby udali się w drogę do Betlejem.
Kapłani i starsi z Jerozolimy nie byli tacy nieświadomi
w sprawie narodzin Chrystusa jak to pozorowali. Wieść o
odwiedzinach aniołów u pasterzy zaniesiono do Jerozolimy,
lecz rabini potraktowali ją jako niegodną swojej uwagi.
Sami mogli odnaleźć Jezusa i być gotowi, aby zaprowadzić
3
4
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magów do miejsca Jego narodzin; lecz zamiast tego przyszli mędrcy, aby zwrócić ich uwagę na narodziny Mesjasza.
Powiedzieli oni: „Gdzież jest ten król Żydów, który się
urodził? Widzieliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie
i przyjechaliśmy, aby oddać Mu pokłon”.
Obecnie pycha i zawiść zamknęły drzwi światłu. Jeśli
wieściom przyniesionym przez pasterzy i mędrców dano
wiarę, to umieszczą one kapłanów i rabinów w najbardziej
nie do pozazdroszczenia pozycji, obalając ich twierdzenie,
że są wykładowcami prawdy Bożej. Ci wykształceni nauczyciele nie chcieli poniżyć się do tego, aby zostać pouczeni
przez tych, których nazywali poganami. Mówili, że przecież
tak nie mogłoby być, aby Bóg ich ominął, a komunikował się
z ciemnymi pasterzami albo nieobrzezanymi poganami. Zdecydowali się na ukazanie swojej pogardy dla wieści, które
emocjonowały króla Heroda i całą Jerozolimę. Nie chcieli
nawet udać się do Betlejem, aby zobaczyć, czy sprawy tak
się miały. Doprowadzili lud do traktowania zainteresowania
Jezusem jako fanatyczne uniesienie. Tutaj rozpoczęło się
odrzucenie Chrystusa przez kapłanów i rabinów. Odtąd ich
duma i upór wzrastały w utrwaloną nienawiść Zbawiciela.
Podczas gdy Bóg otwierał drzwi poganom, żydowscy przywódcy zamykali drzwi do siebie.
Mędrcy opuścili Jerozolimę sami. Gdy pozostawiali za
sobą bramy, opadały cienie nocy, lecz ku swojej wielkiej
radości ponownie ujrzeli gwiazdę i zostali pokierowani do
Betlejem. Nie otrzymali takiego zawiadomienia o niskim
stanie Jezusa, jakie dano pasterzom5. Po długiej podróży
byli oni rozczarowani obojętnością żydowskich przywódców
i opuścili Jerozolimę mniej przeświadczeni niż wtedy, gdy
weszli do miasta. W Betlejem nie zastali żadnej królewskiej
straży, wystawionej w celu ochrony nowo narodzonego
Króla. Nikt z poważanych ludzi świata nie znajdował się
w asyście. Jezus był kołysany w żłobie. Jego jedynymi
opiekunami byli rodzice, niewykształceni wieśniacy. Czyż

5
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to mógłby być Ten, o którym napisano, że „podźwignie
plemiona Jakuba”, że będzie „światłością pogan” i na „zbawienie (...) aż do krańców ziemi”? (Iz 49,6).
„Kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią,
jego matką, i upadłszy, oddali mu pokłon”6. Pod skromnego wyglądu zamaskowaniem Jezusa rozpoznali obecność
boskości. Oddali Jemu serca jako swojemu Zbawicielowi,
a następnie złożyli dary — „złoto, kadzidło i mirrę”6. Jaką
posiadali wiarę! Tak jak później o rzymskim setniku, o
mędrcach ze Wschodu można by powiedzieć: „Nawet w
Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary” (Mat 8,10).
Mędrcy nie wniknęli w zamiar Heroda względem Jezusa.
Gdy cel ich podróży został osiągnięty, przygotowali się na
powrót do Jerozolimy, zamierzając pouczyć go o swoim
powodzeniu. Lecz we śnie otrzymali boskie poselstwo, aby
nie utrzymywali z nim żadnej dalszej łączności. Stroniąc
od Jerozolimy, wyruszyli do własnego kraju inną drogą.
W podobny sposób Józef otrzymał ostrzeżenie, aby
z Marią i dzieciątkiem uciekał do Egiptu. Anioł powiedział: „Zostań tam, aż ci powiem. Herod bowiem będzie
szukał dziecka, aby je zabić”7. Józef bezzwłocznie okazał
posłuszeństwo, wyruszając w podróż nocą dla większego
bezpieczeństwa.
Poprzez mędrców Bóg zwrócił uwagę narodu żydowskiego na narodziny Swojego Syna. Ich dowiadywanie się
w Jerozolimie, wywołane powszechne zainteresowanie, a
nawet zawiść Heroda, która wymusiła uwagę kapłanów i
rabinów, skierowały umysły na proroctwa dotyczące Mesjasza i owo wielkie wydarzenie, które właśnie miało miejsce.
Szatan zawziął się, że zasłoni boską światłość przed
światem i posługiwał się swoją największą przebiegłością,
aby zgładzić Zbawiciela. Lecz Ten, który nigdy nie drzemie
ani nie śpi8 czuwał nad Swoim umiłowanym Synem. Ten,
który spuszczał mannę z nieba dla Izraela i karmił Eliasza
w czasie głodu, zapewnił Marii i dziecięciu Jezus schronie6
7
8
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nie w pogańskim kraju. Natomiast dzięki darom magów z
pogańskiego kraju, Pan dostarczył środków na podróż do
Egiptu i pobyt w ziemi obcych.
Magowie byli wśród pierwszych, którzy powitali Odkupiciela. Ich dar był pierwszym, który został złożony u Jego
stóp. A poprzez ten dar jakiegoż dostąpili zaszczytu służby!
Bóg rozkoszuje się zaszczycaniem ofiary pochodzącej z serca
które miłuje, nadając jej najwyższą wydajność w służbie dla
Niego. Jeśli daliśmy Jezusowi nasze serca, przyniesiemy
Mu również nasze dary. Nasze złoto i srebro, nasze najcenniejsze ziemskie posiadłości, nasze najwyższe umysłowe i
duchowe zdolności będą hojnie poświęcone Temu, który
nas umiłował i wydał za nas Siebie samego9.
Herod niecierpliwie oczekiwał w Jerozolimie na powrót
mędrców. Gdy minął czas, a oni nie pojawiali się, wzbudzone
zostały jego podejrzenia. Niechęć rabinów do wskazania
miejsca urodzenia Mesjasza wydawała się wykazywać, że
wniknęli oni w jego zamiar, i że magowie celowo uniknęli go.
Ta myśl doprowadzała go do szału. Przebiegłość zawiodła,
ale pozostawała ucieczka do siły. Ukara to dziecię‑króla dla
przykładu. Ci wyniośli Żydzi powinni ujrzeć, czego mogą
się spodziewać w swoich próbach umieszczenia na tronie
jakiegoś monarchy.
Do Betlejem natychmiast posłano żołnierzy z rozkazem
zabicia wszystkich dzieci w wieku dwóch lat i młodszych10.
Spokojne domy miasta Dawida były świadkami tych przeraźliwych scen, które sześćset lat wcześniej zostały otwarte
prorokowi. „Słychać głos w Rama, lament, płacz i wielkie
zawodzenie. Rachel opłakuje swoje dzieci i nie daje się
pocieszyć, bo ich nie ma”11.
To nieszczęście Żydzi sprowadzili na siebie sami. Gdyby
kroczyli przed Bogiem w wierności i pokorze, On w niezwykły sposób uczyniłby gniew króla nieszkodliwym dla
nich. Lecz oni odłączyli się od Boga przez swoje grzechy
i odrzucili Ducha Świętego, który był ich jedyną osłoną.
9
10
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Nie studiowali Pisma Świętego z pragnieniem dostosowania się do woli Bożej. Szukali proroctw, które mogły być
interpretowane w celu wywyższenia siebie i ukazania jak
Bóg wzgardził wszystkimi innymi narodami. Było to ich
wyniosłym chełpieniem się, że Mesjasz ma przyjść jako król
zwyciężający Swoich wrogów i w gniewie uciskający pogan.
W ten sposób wywoływali nienawiść swoich władców. Za
pośrednictwem ich fałszywego przedstawiania misji Chrystusa, Szatan miał na celu doprowadzenie do zgładzenia
Zbawiciela; lecz zamiast tego obróciło się to na ich własne
głowy.
Ten akt okrucieństwa był jednym z ostatnich, które
okryły ciemnością panowanie Heroda. Wkrótce po rzezi
niewiniątek sam został on zmuszony do poddania się temu
wyrokowi, którego nikt nie jest w stanie odwrócić. Umarł
straszną śmiercią.
Józefowi, który w dalszym ciągu znajdował się w Egipcie, powiedziane zostało obecnie przez anioła Bożego, aby
powrócił do ziemi izraelskiej. Uważając Jezusa za dziedzica
tronu Dawida, Józef pragnął założyć swój dom w Betlejem;
lecz dowiedziawszy się, że Archelaus panował w Judei na
miejscu swojego ojca, miał obawy, że zamiary ojca przeciwko Chrystusowi mogłyby zostać spełnione przez syna. Ze
wszystkich synów Heroda Archelaus najbardziej przypominał go pod względem charakteru. Jego sukcesja w rządach
została już uwydatniona wzburzeniem w Jerozolimie i rzezią
dokonaną na tysiącach Żydów przez rzymskie straże.
Józef jeszcze raz został skierowany na bezpieczne miejsce. Powrócił do Nazaretu, swojego byłego domu i tutaj
Jezus mieszkał przez blisko trzydzieści lat, „aby się wypełniło to, co zostało powiedziane przez proroków: Będzie
nazwany Nazarejczykiem”12. Galilea znajdowała się pod
zwierzchnictwem syna Heroda, lecz miała o wiele większą domieszkę obcych mieszkańców, niż Judea. Tak więc
istniało mniejsze zainteresowanie sprawami dotyczącymi
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szczególnie Żydów i było to mniej prawdopodobne, aby
twierdzenia Jezusa wzbudziły zazdrość tych, którzy znajdowali się u władzy.
Takie było przyjęcie Zbawiciela, gdy przyszedł na świat.
Zdawało się, że dla niemowlęcego Odkupiciela nie było żadnego miejsca odpocznienia bądź bezpieczeństwa. Bóg nie
mógł powierzyć Swojego umiłowanego Syna ludziom, nawet
prowadząc Swoje dzieło ich zbawienia. Zlecił aniołom, aby
towarzyszyli Jezusowi i ochraniali Go aż spełni Swoją misję
na ziemi i umrze z rąk tych, których przyszedł zbawić.

7

JAKO DZIECKO
Rozdział oparty na ewangelii Łukasza 2,39.40

Dzieciństwo i młodość Jezusa były spędzone w małej
wiosce górskiej. Nie było miejsca na ziemi, które nie zostałoby zaszczycone Jego obecnością. Pałace królewskie byłyby
uprzywilejowane przyjęciem Go jako gościa. On jednak
ominął domy dostatku, dwory królewskie i sławne siedziby
nauki, aby uczynić Swój dom w nieznaczącym i pogardzanym Nazarecie.
Cudowna w swojej wymowie jest krótka wzmianka o
Jego wczesnym życiu: „Dziecko zaś rosło i umacniało się
w duchu, będąc pełne mądrości, a łaska Boga była nad
Nim”. W słonecznym blasku oblicza Swojego Ojca, Jezusowi „przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i
u ludzi” (Łuk 2,52). Jego umysł był żywy i wnikliwy, posiadający myśli i mądrość przekraczające Jego lata. Mimo to
Jego charakter był piękny w swojej symetrii. Zdolności
umysłu i ciała rozwijały się stopniowo, zgodnie z prawami
dzieciństwa.
Jako dziecko Jezus manifestował szczególny urok usposobienia. Jego chętne ręce były zawsze gotowe, aby służyć
innym. Wykazywał cierpliwość, której nic nie było w stanie
zakłócić, oraz prawdomówność, która nigdy nie zrzekłaby
się uczciwości. Jego życie, w zasadach twarde jak skała,
objawiało wdzięk pozbawionej egoizmu uprzejmości.
46
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Matka Jezusa z wielką gorliwością obserwowała rozwój
Jego sił i widziała znamię doskonałości w Jego charakterze.
Z rozkoszą starała się udzielać poparcia temu bystremu i
chłonnemu umysłowi. Poprzez Ducha Świętego otrzymała
mądrość do współpracy z niebiańskimi pośrednikami przy
rozwoju tego dziecka, które mogło uznawać jedynie Boga
za Swojego Ojca.
Od najwcześniejszych czasów wierni w Izraelu poświęcali
wiele uwagi wychowaniu młodzieży. Pan polecił, aby dzieci
już od niemowlęctwa były uczone Jego dobroci i wielkości,
zwłaszcza na podstawie tego, jak je objawiało Jego prawo i
ukazywała historia Izraela. Pieśń i modlitwa, a także lekcje
z Pisma Świętego miały być dostosowane do otwierającego
się umysłu. Ojcowie i matki mieli zapoznawać swoje dzieci
z tym, że prawo Boże jest wyrażeniem Jego charakteru, i
że gdy przyjmują zasady owego prawa do serca, na umyśle
i duszy zostaje wyrysowywany obraz Boży. Nauczanie było
w znacznej mierze ustne, lecz młodzież również uczyła się
czytać hebrajskich pism, a pergaminowe zwoje Ksiąg Starego Testamentu były udostępnione ich studium.
Za dni Chrystusa wioska bądź miasto, które nie zapewniało religijnego kształcenia młodzieży, było uważane za
znajdujące się pod przekleństwem Bożym. Niemniej jednak
nauczanie stało się formalne. Tradycja w wielkim stopniu
wyparła Pismo Święte. Prawdziwe wykształcenie doprowadziłoby młodzież do tego, by „szukała Pana, aby go może
namacali i znaleźli” (Dz 17,27). Lecz żydowscy nauczyciele
skierowali uwagę na sprawy ceremonii. Umysł był obciążany
materiałem, który dla uczącego się był bezwartościowy, i
który nie zostałby uznany w wyższej szkole niebiańskich
sieni. Na doświadczenie, które zdobywane jest poprzez
osobiste przyjęcie słowa Bożego, nie było miejsca w systemie kształcenia. Będąc zaabsorbowani cyklem powierzchowności, studenci nie znajdywali cichych godzin, aby
spędzić je z Bogiem. Nie słyszeli Jego głosu przemawiającego do serca. W swoim poszukiwaniu wiedzy odwrócili
się od Źródła mądrości. Wielkie podstawy służby Bożej
były zaniedbywane. Zasady prawa uczyniono niejasnymi.
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To, co uważano za wyższe wykształcenie, było największą
przeszkodą prawdziwego rozwoju. Pod wpływem szkolenia
rabinów zdolności młodzieży zostały ukrócone. Jej umysły
stały się zahamowane i ciasne.
Dziecię Jezus nie przyjmowało nauki w szkołach synagogalnych. Jego pierwszym ludzkim nauczycielem była
matka. Z jej ust i ze zwojów proroków dowiadywał się o
niebiańskich sprawach. Słów, które Sam wypowiedział do
Mojżesza, by przekazał je Izraelowi, teraz był nauczany na
kolanach matki. Gdy przechodził z wieku dziecięcego w
młodzieńczy, nie szukał szkół rabinów. Nie potrzebował
wykształcenia zdobywanego z takich źródeł; gdyż Jego
nauczycielem był Bóg.
Pytanie postawione podczas służby Zbawiciela: „Skąd
On zna Pismo, skoro się nie uczył?” nie wykazuje, że Jezus
nie potrafił czytać, lecz jedynie, że nie otrzymał wykształcenia rabinicznego (Jan 7,15). Ponieważ zdobywał On wiedzę
tak, jak my możemy ją zdobyć, Jego dokładna znajomość
Pisma Świętego ukazuje jak pilnie Jego wczesne lata były
poświęcone studiowaniu słowa Bożego. Rozpościerała
się przed Nim także wielka biblioteka stworzonych dzieł
Bożych. On, który wszystko uczynił, uczył się lekcji, które
Jego własna ręka wypisała na ziemi, na morzu i w powietrzu. Z dala od nieświętych dróg tego świata gromadził On
zasoby naukowej wiedzy z natury. Studiował życie roślin i
zwierząt, a także życie ludzkie. Od najwcześniejszych lat był
owładnięty przez jeden cel — żył, aby błogosławić innych.
Zasoby ku temu odnajdywał w naturze; nowe pomysły
sposobów i środków trafiały do Jego umysłu, gdy studiował życie roślin i zwierząt. Nieustannie starał się czerpać
z widzianych rzeczy ilustracje do przedstawiania żywych
wyroczni Bożych. Podobieństwa, przy pomocy których
z rozkoszą nauczał lekcji prawdy podczas Swojej służby,
ukazują jak otwarty był Jego duch na wpływy natury, i jak
gromadził duchową naukę z otoczenia Swojego codziennego
życia.
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W ten sposób było odkrywane Jezusowi znaczenie słowa
oraz dzieł Bożych, gdy próbował rozumieć rację rzeczy.
Miał za towarzyszy niebiańskie istoty i kultywował święte
rozmyślania oraz komunikowanie się. Od pierwszego świtu
rozumu nieustannie wzrastał w duchowej łasce i poznaniu
prawdy.
Każde dziecko może zdobywać poznanie tak jak zdobywał je Jezus. Gdy będziemy próbowali zapoznać się z
naszym niebiańskim Ojcem za pośrednictwem Jego słowa,
zbliżą się aniołowie, nasz umysł będzie pokrzepiony, a nasz
charakter stanie się wzniosły i uszlachetniony. Staniemy się
bardziej podobni naszemu Zbawicielowi. I gdy będziemy
patrzyli na piękno i okazałość natury, nasze uczucia skierują się ku Bogu. Podczas gdy duch dozna bojaźni, dusza
zostanie orzeźwiona przez wejście w kontakt z Nieskończonym za pośrednictwem Jego dzieł. Łączność z Bogiem
poprzez modlitwę rozwija zdolności umysłowe i moralne,
a siły duchowe wzmacniają się, gdy kultywujemy myśli o
sprawach duchowych.
Życie Jezusa było życiem w harmonii z Bogiem. Gdy
był dzieckiem, myślał i mówił jak dziecko; lecz żaden ślad
grzechu nie zeszpecił w Nim obrazu Boga. Mimo to nie był
On wolny od pokus. Bezbożność mieszkańców Nazaretu
była przysłowiowa. Niskie mniemanie, jakie powszechnie
o nich dzielono, jest ukazane w pytaniu Natanaela: „Czy z
Nazaretu może być coś dobrego?” (Jan 1,46). Jezus został
umieszczony tam, gdzie Jego charakter zostałby poddany
próbie. Było to dla Niego koniecznym, aby nieustannie miał
się na baczności w celu zachowania Swojej czystości. Był
poddany wszystkim konfliktom, którym my musimy stawić
czoło, aby mógł być dla nas wzorem w dzieciństwie, wieku
młodzieńczym i męskim.
Szatan był niestrudzony w swoich wysiłkach, aby zwyciężyć Dziecię z Nazaretu. Jezus był strzeżony przez niebiańskich aniołów od Swoich najwcześniejszych lat, a mimo
to Jego życie było jedną długą walką przeciwko mocom
ciemności. Dla księcia ciemności było to wykroczeniem i
dylematem, żeby na ziemi miało istnieć jedno życie będące
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wolnym od zanieczyszczenia grzechu. Nie pozostawił on
żadnego środka niewypróbowanym, aby usidlić Jezusa.
Żadne ludzkie dziecko nigdy nie będzie powołane, aby żyło
świętym życiem wśród tak ciężkiego konfliktu z pokusą jak
nasz Zbawiciel.
Rodzice Jezusa byli ubodzy i zależni od swojego codziennego trudu. On był obeznany z niedostatkiem, samozaparciem i ubóstwem. To doświadczenie było dla Niego ochroną.
W Jego pracowitym życiu nie było żadnych bezczynnych
chwil, aby zapraszały pokusę. Nie było bezcelowych godzin,
aby otwierały drogę psującemu towarzystwu. Jak dalece
było to możliwe, zamykał drogę kusicielowi. Ani zysk,
ani przyjemność, ani pochwała, ani też zarzuty nie były w
stanie Go skłonić do jakiegoś złego czynu. Był mądry, aby
dostrzec zło, i silny, aby mu się oprzeć.
Chrystus był jedyną bezgrzeszną osobą, która kiedykolwiek żyła na ziemi; a jednak przez blisko trzydzieści
lat mieszkał wśród bezbożnych mieszkańców Nazaretu.
Ten fakt stanowi naganę dla tych, którzy uważają, że są
uzależnieni od miejsca, majątku bądź też pomyślności, aby
żyć nienagannym życiem. Pokusa, ubóstwo i niepomyślność stanowią dyscyplinę potrzebną do rozwoju czystości
i stanowczości.
Jezus żył w wieśniaczym domu i wiernie i ochoczo brał
udział w dźwiganiu ciężarów domu. Był Dowódcą nieba, a
aniołowie odnajdywali rozkosz w wypełnianiu Jego słowa;
zaś obecnie był chętnym sługą, miłującym i posłusznym
synem. Wyuczył się rzemiosła i własnymi rękami pracował
z Józefem w warsztacie ciesielskim. W prostym ubraniu
zwykłego robotnika kroczył ulicami małego miasteczka,
udając się do swojej skromnej pracy, a potem wracając z
niej. Nie posługiwał się Swoją boską mocą, aby zmniejszyć
brzemiona bądź też uczynić pracę lżejszą.
Gdy Jezus pracował w wieku dziecięcym i młodzieńczym,
rozwijały się zarówno umysł jak i ciało. Nie posługiwał się
On Swoją siłą fizyczną nierozważnie, lecz w taki sposób, aby
zachować ją w zdrowiu, by móc wykonać najlepsze dzieło
w każdym zakresie. Nie chciał popełniać błędów nawet w
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posługiwaniu się narzędziami. Był doskonały jako robotnik
— tak jak był doskonały pod względem charakteru. Swoim
własnym przykładem uczył, że stanowi to nasz obowiązek,
abyśmy byli pracowici, aby nasza praca była wykonywana
z precyzją i dokładnością, i że taka praca jest godna szacunku. Ćwiczenie, które uczy ręce, aby były użyteczne, i
zaprawia młodych w dźwiganiu ich udziału w życiowych
brzemionach, daje siłę fizyczną, a także rozwija wszelkie
zdolności. Wszyscy powinni znaleźć coś do czynienia, co
będzie korzystne dla nich samych, a pomocne dla innych.
Bóg ustanowił pracę błogosławieństwem, i tylko pilny
pracownik odnajduje prawdziwą chwałę i radość życia.
Aprobata Boża towarzyszy wraz z miłującym zapewnieniem
tym dzieciom i tej młodzieży, która ochoczo bierze udział w
obowiązkach domowych, uczestnicząc w brzemionach ojca
i matki. Takie dzieci wyjdą z domu, aby być użytecznymi
członkami społeczeństwa.
Jezus był przez całe Swoje życie na ziemi gorliwym i
wytrwałym pracownikiem. Wiele oczekiwał, toteż dokładał wiele starań. Po tym, gdy przystąpił do Swojej służby,
powiedział: „Ja muszę wykonywać dzieła Tego, który Mnie
posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie
mógł działać” (Jan 9,4). Jezus nie uchylał się od opieki i
odpowiedzialności, jak to czyni wielu, którzy wyznają, że
są Jego naśladowcami. Wielu jest słabych i nieudolnych
właśnie dlatego, że usiłują uniknąć tej dyscypliny. Być
może, że posiadają cenne i miłe cechy, lecz są słabi i niemal
bezużyteczni, gdy należy stawić czoło trudnościom albo
pokonać przeszkody. Stanowczość, energia, trwałość i siła
charakteru, zamanifestowane w Chrystusie, mają zostać
w nas rozwinięte dzięki tej samej dyscyplinie, którą i On
znosił. Łaska, którą On otrzymywał, jest dla nas.
Jak długo żył wśród ludzi, nasz Zbawiciel dzielił los
ubogich. Z doświadczenia znał ich troski i trudy, i potrafił
pocieszyć i dodać odwagi wszystkim skromnym pracownikom. Ci, którzy posiadają prawdziwe pojęcie o nauce Jego
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życia, nigdy nie będą odczuwali, że należy czynić różnicę
pomiędzy klasami, że bogaci mają być poważani ponad
godnych ubogich.
Jezus wnosił do Swojej pracy pogodę i takt. Potrzeba
wiele cierpliwości i uduchowienia, aby sprowadzić biblijną
religię w życie domowe i miejsce pracy, aby poradzić wysiłkowi doczesnego rzemiosła, a mimo to zachować zdrowe
oko na chwałę Bożą. To właśnie tutaj Chrystus był pomocnikiem. Nigdy nie był On tak pochłonięty doczesną troską,
żeby nie miał żadnego czasu bądź uwagi dla spraw niebiańskich. Często wyrażał radość Swojego serca śpiewaniem
psalmów i niebiańskich pieśni. Mieszkańcy Nazaretu często
słyszeli Jego głos wydobywany w pochwale i dziękczynieniu
dla Boga. Utrzymywał łączność z niebem w pieśni, a gdy
Jego towarzysze narzekali na zmęczenie z powodu pracy,
pocieszani byli słodką melodią z Jego ust. Jego wysławianie zdawało się odpędzać złych aniołów i tak jak kadzidło
wypełniać owo miejsce wonią. Umysły Jego słuchaczy
zostawały wyprowadzane z ich ziemskiej obczyzny do niebiańskiego domu.
Jezus był źródłem uzdrawiającego miłosierdzia dla
świata i w czasie tych wszystkich zacisznych lat, spędzonych
w Nazarecie, Jego życie wypływało w strumieniach współczucia i czułości. Starcy, smucący się i obarczeni grzechem,
bawiące się dzieci w swojej niewinnej radości, małe stworzenia leśne, cierpliwe zwierzęta pociągowe — wszyscy byli
szczęśliwsi dzięki Jego obecności. On, którego słowo mocy
podtrzymywało światy, gotów był schylić się, aby sprawić
ulgę rannemu ptakowi. Nic nie było poza Jego uwagą; nie
było niczego, czemu nie raczyłby służyć.
Tak więc w miarę, jak Jezusowi przybywało mądrości
i wzrostu, przybywało Mu również łaski u Boga i u ludzi.
Wzbudzał On sympatię wszystkich serc przez ukazanie
Siebie zdolnym do sympatyzowania ze wszystkimi. Atmosfera nadziei i odwagi, która Go otaczała, czyniła Go błogosławieństwem w każdym domu. W dniu Sabatu często
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wzywano Go w synagodze do odczytania lekcji z proroków,
a serca słuchaczy drżały, gdy ze znajomych słów świętego
tekstu promieniowało nowe światło.
Mimo to Jezus stronił od czynienia czegokolwiek na
pokaz. W ciągu wszystkich lat pobytu w Nazarecie nie eksponował Swojej cudotwórczej mocy. Nie starał się o wysokie stanowisko ani nie przybierał tytułów. Jego spokojne i
proste życie, a nawet milczenie Pisma Świętego w sprawie
Jego wczesnych lat uczą ważnej lekcji. Im spokojniejsze i
prostsze życie dziecka — im bardziej wolne od sztucznych
emocji i znajdujące się w harmonii z naturą — tym korzystniejsze jest ono dla energii fizycznej i umysłowej, a także
siły duchowej.
Jezus jest naszym przykładem. Jest wielu, którzy z zainteresowaniem zastanawiają się nad okresem Jego publicznej służby, a pomijają milczeniem naukę Jego wczesnych
lat. Lecz to właśnie w Jego życiu domowym jest On wzorem
dla wszystkich dzieci i młodzieży. Zbawiciel zstąpił w ubóstwo, aby móc nauczyć jak ściśle możemy kroczyć z Bogiem
będąc ubogimi. On żył, aby podobać się, uczcić i uwielbić
Swojego Ojca w powszednich sprawach życia. Jego dzieło
rozpoczęło się od uświęcenia skromnego zajęcia rzemieślników, którzy ciężko pracują na swój codzienny chleb. Gdy
pracował przy stolarskim stole, wykonywał Bożą służbę tak
samo jak wtedy, gdy dokonywał cudów dla tłumu. I każdy
młody, który naśladuje przykład wierności i posłuszeństwa
Chrystusa w Jego skromnym domu, może powołać się na
słowa wypowiedziane o Nim przez Ojca za pośrednictwem
Ducha Świętego: „Oto Mój Sługa, którego podtrzymuję,
Wybrany Mój, w którym mam upodobanie” (Iz 42,1).

8

ODWIEDZINY PASCHALNE
Rozdział oparty na ewangelii Łukasza 2,41-51

Wiek dwunastu lat był wśród Żydów linią podziału
pomiędzy dzieciństwem a młodością. Po ukończeniu tego
wieku hebrajski chłopiec był nazywany synem prawa, a
także synem Bożym. Dawano mu szczególne sposobności
religijnego kształcenia i oczekiwano od niego uczestnictwa
w świętych świętach i obrzędach. To właśnie stosownie do
tego zwyczaju Jezus w Swoim dzieciństwie wybrał się w
odwiedziny paschalne do Jeruzalemu. Podobnie jak wszyscy
gorliwi Izraelici, Józef i Maria szli każdego roku, aby uczestniczyć w święcie Paschy, a gdy Jezus osiągnął wymagany
wiek, zabrali Go z sobą.
Istniały trzy doroczne święta: Pascha, Pięćdziesiątnica
i Święto Namiotów, na które wszystkim mężczyznom izraelskim nakazane było pojawić się przed Panem w Jeruzalemie. Z tych świąt najliczniej uczęszczanym była Pascha.
Było wielu obecnych ze wszystkich krajów, po których
Żydzi byli rozproszeni. Z każdej części Palestyny przybywały wielkie liczby czcicieli. Podróż z Galilei zajmowała
kilka dni i podróżni łączyli się dla towarzystwa i ochrony
w duże grupy. Kobiety i starsi mężczyźni jechali po tych
stromych i skalistych drogach na wołach bądź osłach. Silniejsi mężczyźni i młodzież podróżowali pieszo. Czas Paschy
odpowiadał końcowi marca bądź początkowi kwietnia — i
cały jaśniał od kwiatów i był radosny od śpiewu ptaków. Na
54
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całej drodze znajdywały się miejsca upamiętnione w historii
Izraela, toteż ojcowie i matki opowiadali swoim dzieciom
cuda, jakich Bóg dokonał dla Swojego ludu w minionych
wiekach. Skracali czas swojej podróży pieśnią i muzyką, a
gdy wreszcie ukazały się jerozolimskie wieże, każdy głos
łączył się w triumfalnej melodii:
„Stanęły stopy nasze
W bramach twych, o Jeruzalem! (...).
Pokój niech panuje w murach twoich,
A spokój w twoich pałacach!” (Ps 122,2-7).

Przestrzeganie Paschy rozpoczęło się wraz z narodzinami narodu hebrajskiego. W ostatnią noc ich niewoli w
Egipcie, gdy nie ukazywał się żaden znak wyswobodzenia,
Bóg nakazał im przygotować się na bezzwłoczne uwolnienie. Ostrzegł On Faraona o ostatecznym wyroku na
Egipcjanach i polecił Hebrajczykom, aby zgromadzili swoje
rodziny we własnych mieszkaniach. Pokropiwszy podwoje
drzwi krwią zabitego baranka, mieli go jeść, upieczonego,
z przaśnikami i gorzkimi ziołami. On powiedział: „W ten
sposób spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym.
Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana”
(II Mojż 12,11). O północy wszystko pierworodne u Egipcjan
zostało zabite. Wtedy to król posłał Izraelowi poselstwo:
„Wstańcie, wyjdźcie spośród ludu mojego (...); idźcie, służcie
Panu, jak mówiliście” (II Mojż 12,31). Hebrajczycy wyszli
z Egiptu jako niepodległy naród. Pan nakazał, aby Paschę
zachowywano corocznie. Powiedział: „A gdy was zapytają
synowie wasi: Co znaczy ten wasz obrzęd? Odpowiecie: Jest
to ofiara Paschy Pana, który omijał domy synów Izraela w
Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy”1. W taki sposób
historia tego wspaniałego wyswobodzenia miała być powtarzana z pokolenia na pokolenie.
Po święcie Paschy następowało siedmiodniowe święto
przaśników. Na drugi dzień tego święta ofiarowano przed
Panem pierwociny rocznego żniwa, snop jęczmienia.
1

II Mojż 12,26.27
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Wszystkie ceremonie owego święta były symbolami dzieła
Chrystusa. Wyswobodzenie Izraela z Egiptu było lekcją
poglądową o odkupieniu, które Pascha miała utrzymywać
w pamięci. Zabity baranek, przaśniki i snop pierwocin
przedstawiały Zbawiciela.
U większości z ludu w dniach Chrystusa przestrzeganie
tego święta zdegenerowało się do formalizmu. Lecz jakież
posiadało ono znaczenie dla Syna Bożego!
Będący dzieckiem Jezus po raz pierwszy spoglądał na
świątynię. Widział biało odzianych kapłanów wykonujących
swoją doniosłą służbę. Patrzył na krwawiącą ofiarę na ołtarzu ofiarnym. Wraz z czcicielami skłonił się w modlitwie,
podczas gdy kadzidlany obłok unosił się przed Boga. Był
świadkiem wywołujących głębokie wrażenie obrzędów
służby paschalnej. Dzień po dniu jaśniej dostrzegał ich
znaczenie. Każdy akt wydawał się być związany z Jego własnym życiem. Budziły się w Nim nowe impulsy. Milczący i
zaabsorbowany, wydawał się dociekać wielkiego problemu.
Zbawicielowi otwierała się tajemnica Jego misji.
Zatopiony w rozmyślaniu tych scen, nie pozostał przy
Swoich rodzicach. Chciał być sam. Gdy służby paschalne
dobiegły końca, w dalszym ciągu zatrzymywał się w przedsionkach świątyni; i gdy czciciele opuszczali Jeruzalem,
Jego pozostawiono.
Rodzice Jezusa pragnęli tymi odwiedzinami w Jeruzalem wprowadzić Go w kontakt z wielkimi nauczycielami
w Izraelu. Chociaż był On w każdym szczególe posłuszny
Słowu Bożemu, nie stosował się do rabinicznych rytuałów
i zwyczajów. Józef i Maria mieli nadzieję, że On mógłby
zostać doprowadzony do uczczenia wykształconych rabinów i zwrócenia baczniejszej uwagi na ich wymagania.
Lecz Jezusa uczył w świątyni Bóg. Tym, co otrzymał, zaraz
zaczął się dzielić.
Tego dnia pewne pomieszczenie połączone ze świątynią
zostało poświęcone szkole religijnej na sposób szkół prorockich. Tutaj zebrani byli czołowi rabini ze swoimi uczniami, i
tutaj również przyszedł będący dzieckiem Jezus. Usiadłszy
u stóp tych ważnych, wykształconych mężów, wsłuchiwał
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się w ich naukę. Jako poszukujący mądrości, zadawał tym
nauczycielom pytania dotyczące proroctw, a także mających
wówczas miejsce wydarzeń, które wskazywały na przyjście
Mesjasza.
Jezus przedstawił Siebie jako pragnącego poznania
Boga. Jego pytania nasuwały myśl o głębokich prawdach,
które były od dawna zapomniane, a jednak decydujące
dla zbawienia dusz. Ukazując jak wąska i powierzchowna
była mądrość tych mędrców, każde pytanie jednocześnie
stawiało przed nimi boską lekcję i umieszczało prawdę w
nowym aspekcie. Rabini mówili o cudownym wywyższeniu, które żydowskiemu narodowi przyniesie przyjście
Mesjasza, natomiast Jezus przedstawił proroctwo Izajasza
i zapytał ich o znaczenie tych fragmentów Pisma Świętego,
które wskazują na cierpienie i śmierć Baranka Bożego.
Doktorzy skierowali się do Niego z pytaniami i byli zdumieni Jego odpowiedziami. Z dziecięcą pokorą powtarzał
On słowa Pisma Świętego, nadając im głębi znaczenia, którego owi mędrcy dotąd nie pojmowali. Gdyby zastosowano
się do nich, wytyczne prawdy, na które wskazał, zdziałałyby
reformację w religii owych dni. Wzbudzone zostałoby głębokie zainteresowanie duchowymi sprawami, i gdy Jezus
zaczął Swoją służbę, wielu byłoby przygotowanych, aby Go
przyjąć.
Rabini wiedzieli, że Jezus nie był kształcony w ich
szkołach; pomimo tego Jego zrozumienie proroctw dalece
przewyższało ich własne. W tym zamyślonym galilejskim
chłopcu dostrzegli wielkie możliwości. Pragnęli zdobyć Go
jako studenta, aby mógł stać się nauczycielem w Izraelu.
Chcieli mieć pieczę nad Jego wykształceniem, uważając, że
tak niezwykły umysł musi być przez nich kształtowany.
Słowa Jezusa poruszyły ich serca tak, jak nigdy przedtem nie były one poruszone słowami z ludzkich ust. Bóg
usiłował udzielić światła tym przywódcom w Izraelu i posłużył się jedynym środkiem, za pomocą którego można było
ich dosięgnąć. W swojej dumie nie poniżyliby się do tego,
aby przyznać, że mogą przyjąć od kogoś pouczenie. Gdyby
Jezus robił wrażenie, że próbuje ich pouczyć, nie raczyliby
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wysłuchać. Lecz oni pochlebiali sobie, że Go nauczali, bądź
przynajmniej sprawdzali Jego znajomość Pism. Młodzieńcza skromność i wdzięk Jezusa rozbroiły ich uprzedzenia.
Ich umysły zostały nieświadomie otwarte dla słowa Bożego,
a Duch Święty przemówił do ich serc.
Nie potrafili nie dostrzec, że ich oczekiwania dotyczące
Mesjasza nie były potwierdzone proroctwem; jednak nie
chcieli się wyrzec teorii, które schlebiały ich wyniosłości.
Nie chcieli uznać, że błędnie rozumieli Pismo Święte, do
nauczania którego pretendowali. Jeden drugiemu zadawali
pytanie: „Jakże ten młodzieniec ma wiedzę, skoro nigdy się
nie uczył?”. Światłość świeciła w ciemności, lecz „ciemność
jej nie zrozumiała” (Jan 1,5).
Tymczasem Józefa i Marię ogarnęło wielkie zakłopotanie
i zmartwienie. Przy wyjeździe z Jeruzalemu stracili z oczu
Jezusa i nie wiedzieli, że On pozostał. Kraj ten był wówczas
gęsto zaludniony, a karawany z Galilei były bardzo liczne.
Gdy opuszczali miasto, było dużo zamieszania. Kiedy znajdowali się już w drodze, przyjemność odbywania podróży
z przyjaciółmi i znajomymi pochłonęła ich uwagę i nie
zauważyli Jego nieobecności aż nastała noc. Wtedy, gdy
zatrzymali się na wypoczynek, zauważyli brak pomocnej
ręki swojego dziecka. Mniemając, że znajduje się On w ich
gromadzie, nie odczuwali żadnego niepokoju. Chociaż był
tak młody, darzyli Go pełnym zaufaniem, oczekując, że gdy
zaistnieje potrzeba, będzie gotów ich wesprzeć, wyprzedzając ich potrzeby, jak to zawsze czynił. Lecz obecnie wzbudzone zostały ich obawy. Szukali Go w swojej gromadzie, ale
na próżno. Drżąc przypomnieli sobie jak Herod próbował
Go zgładzić w Jego niemowlęctwie. Ich serca napełniły złe
przeczucia. Robili sobie gorzkie wyrzuty.
Wracając się do Jeruzalemu, dalej szukali. Następnego
dnia, gdy znaleźli się pośród czcicieli w świątyni, ich uwagę
przyciągnął znajomy głos. Nie mogli go pomylić; żaden inny
głos nie był podobny do Jego, tak poważnego i przejętego,
a mimo to tak pełnego melodii.
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Odnaleźli Jezusa w szkole rabinów. Jakkolwiek uradowani, nie potrafili zapomnieć swojego smutku i niepokoju.
Gdy znowu był z nimi, matka powiedziała słowami zawierającymi naganę: „Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto twój
ojciec i ja z bólem szukaliśmy ciebie”2.
Jezus odpowiedział: „Czemu Mnie szukaliście? Czy
nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do Mego
Ojca?”3. Kiedy oni zdawali się nie rozumieć Jego słów, On
wskazał ku górze. Na Jego obliczu znajdowała się światłość,
która ich zadziwiła. Boskość przebłyskiwała przez człowieczeństwo. Odnalazłszy Go w świątyni, przysłuchiwali
się temu, co zachodziło pomiędzy Nim a rabinami, i byli
zdziwieni Jego pytaniami i odpowiedziami. Jego słowa zapoczątkowały ciąg myśli, które nigdy nie zostały zapomniane.
Jego pytanie skierowane do nich zawierało pewną
lekcję. Powiedział: „Czy nie wiedzieliście, że muszę być w
tym, co należy do Mego Ojca?”. Jezus był zaangażowany w
dzieło, do wykonania którego przyszedł na świat, natomiast
Józef i Maria zaniedbali to, które należało do nich. Powierzając im Swojego Syna, Bóg okazał im wielki zaszczyt.
Święci aniołowie kierowali postępowaniem Józefa, aby
zachować życie Jezusa. Lecz oni na cały dzień stracili z oczu
Tego, którego nie powinni byli zapomnieć nawet na chwilę.
A gdy uspokojony został ich niepokój, nie czynili zarzutów
sobie, lecz zrzucili winę na Niego.
Było to naturalne, że rodzice Jezusa spoglądali na Niego
jak na swoje własne dziecko. Codziennie przebywał On z
nimi, Jego życie było pod wieloma względami podobne do
życia innych dzieci, i trudno było im uświadomić sobie, że
był Synem Bożym. Znajdowali się w niebezpieczeństwie nie
docenienia błogosławieństwa, udzielanego im w obecności
Zbawiciela świata. Spowodowany rozłąką z Nim smutek,
a także łagodne napomnienie, które wyraziły Jego słowa,
były przeznaczone na przejęcie ich świętością ich odpowiedzialności.
2
3

Łuk 2,48
Łuk 2,49
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W odpowiedzi udzielonej Swojej matce Jezus po raz
pierwszy ukazał, że rozumiał Swoją relację do Boga. Przed
Jego narodzinami anioł powiedział Marii: „Będzie On
wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da
Mu tron Jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem
Jakuba na wieki” (Łuk 1,32.33). Maria rozważała te słowa
w swoim sercu, jednak mimo, iż wierzyła, że jej dziecko
miało być Mesjaszem Izraela, nie pojmowała Jego misji.
Teraz nie rozumiała Jego słów, ale wiedziała, że wyparł
się pokrewieństwa z Józefem, a oznajmił Swoje synostwo
względem Boga.
Jezus nie odrzucił Swojego związku z ziemskimi rodzicami. Z Jeruzalemu powrócił z nimi do domu i wspierał ich
w ich pracowitym życiu. Ukrył w sercu tajemnicę Swojej
misji, posłusznie oczekując na wyznaczony dla Niego czas,
aby przystąpił do Swojego dzieła. Przez osiemnaście lat po
rozpoznaniu, że jest Synem Bożym, potwierdzał więź, która
wiązała Go z domem w Nazarecie i spełniał obowiązki syna,
brata, przyjaciela i obywatela.
Kiedy w świątyni ujawniła się Jezusowi Jego misja,
wzdragał się przed kontaktem z tłumem. Pragnął powrócić
z Jeruzalem w spokoju, z tymi, którzy znali tajemnicę Jego
życia. Bóg usiłował za pomocą służby paschalnej odwrócić
Swój lud od jego doczesnych trosk i przypomnieć mu o
Swoim cudownym dziele uwolnienia go z Egiptu. Pragnął, aby w tym dziele ujrzeli obietnicę wyswobodzenia od
grzechu. Jak krew zabitego baranka udzielała schronienia
domom Izraela, tak krew Chrystusa miała zbawić ich dusze;
jednak mogli być zbawieni dzięki Chrystusowi tylko wtedy,
gdy wiarą uczynią Jego życie swoim własnym. Skuteczność
istniała w symbolicznej służbie tylko wtedy, gdy kierowała
ona czcicieli do Chrystusa jako ich osobistego Zbawiciela.
Bóg pragnął, aby zostali oni doprowadzeni do przepojonego
modlitwą studium i rozmyślań dotyczących misji Chrystusa.
Ale gdy tłumy opuszczały Jeruzalem, emocje podróżowania oraz stosunki towarzyskie zbyt często absorbowały ich
uwagę i służba, której były świadkami, zostawała zapomniana. Zbawiciela nie pociągało ich towarzystwo.
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Ponieważ Józef i Maria mieli powracać z Jeruzalemu
tylko z Jezusem, miał On nadzieję na skierowanie ich umysłów na proroctwa o cierpiącym Zbawicielu. Na Kalwarii
usiłował On ulżyć smutkowi Swojej matki. Teraz myślał o
niej. Maria miała być świadkiem Jego ostatniej męki i Jezus
pragnął, aby ona rozumiała Jego misję; aby gdy jej duszę
przeniknie miecz, mogła być pokrzepiona, by przetrwała.
Tak jak Jezus był od niej odłączony, a ona pełna smutku
poszukiwała Go przez trzy dni, tak również gdy zostanie
On ofiarowany za grzechy świata, zaginie dla niej na trzy
dni. Gdy wyjdzie z grobu, jej smutek będzie ponownie
zamieniony w radość. Jednak o ileż łatwiej mogłaby znieść
mękę Jego śmierci, gdyby rozumiała Pismo, na które On
obecnie próbował skierować jej myśli!
Gdyby Józef i Maria trwali myślami przy Bogu przez rozmyślanie i modlitwę, uświadomiliby sobie świętość swojej
odpowiedzialności i nie straciliby z oczu Jezusa. Przez jeden
dzień zaniedbania zgubili Zbawiciela; lecz kosztowało to ich
trzy dni pełnego niepokoju poszukiwania, aby Go odnaleźć.
Tak samo jest z nami. Przez próżną mowę, obmawianie
bądź też zaniedbanie modlitwy możemy w ciągu jednego
dnia utracić obecność Zbawiciela, i może to zająć wiele dni
pełnego smutku poszukiwania, aby Go odnaleźć i odzyskać
pokój, który utraciliśmy.
W naszym wzajemnym obcowaniu powinniśmy być
ostrożni, abyśmy nie zapomnieli Jezusa i szli dalej nie zważając, że On nie jest z nami. Gdy stajemy się zaabsorbowani
doczesnymi sprawami, tak że nie mamy uwagi dla Tego,
w którym skupiona jest nasza nadzieja życia wiecznego,
odłączamy się od Jezusa i niebiańskich aniołów. Te święte
istoty nie mogą pozostawać tam, gdzie obecność Zbawiciela
nie jest pożądana, a Jego nieobecność nie zauważana. To
właśnie dlatego wśród wyznających naśladowców Chrystusa tak często istnieje zniechęcenie.
Wielu uczestniczy w obrzędach religijnych i jest pokrzepionych i pocieszonych słowem Bożym, lecz wskutek
zaniedbywania rozmyślania, czujności i modlitwy tracą
błogosławieństwo i odkrywają, że są go bardziej pozbawieni
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niż przedtem, gdy je otrzymali. Często uważają, że Bóg
postąpił z nimi surowo. Nie dostrzegają, że sami ponoszą
winę. Wskutek odłączenia się od Jezusa zasłonili światłość
Jego obecności.
Dobrym byłoby dla nas spędzenie każdego dnia godziny
na rozmyślaniu nad życiem Chrystusa. Powinniśmy rozważać je punkt po punkcie i pozwolić wyobraźni objąć
każdą scenę, w szczególności zaś te końcowe. W miarę,
gdy będziemy w ten sposób zastanawiali się nad Jego
wielką ofiarą za nas, nasze zaufanie do Niego będzie trwalsze, ożywiona zostanie nasza miłość i będziemy bardziej
przesiąknięci Jego duchem. Jeśli ostatecznie chcemy być
zbawieni, musimy nauczyć się lekcji skruchy i upokorzenia
u stóp krzyża.
Gdy się razem stykamy, możemy być dla siebie nawzajem błogosławieństwem. Jeżeli należymy do Chrystusa,
nasze najprzyjemniejsze myśli będą o Nim. Będziemy z
rozkoszą rozmawiali o Nim; a mówiąc sobie wzajemnie
o Jego miłości, nasze serca zostaną złagodzone boskim
oddziaływaniem. Przypatrując się pięknu Jego charakteru,
zostaniemy „przemienieni w ten sam obraz, z chwały w
chwałę” (2 Kor 3,18).

9
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Żydowskie dziecko było od swoich najwcześniejszych
lat otaczane wymaganiami rabinów. Nakazywano surowe
reguły względem każdej czynności, obejmujące najmniejsze
szczegóły życiowe. Młodzież była uczona przez synagogalnych nauczycieli niezliczonych przepisów, których przestrzegania spodziewano się po nich, jako ortodoksyjnych
Izraelitach. Lecz Jezus nie interesował się tymi sprawami.
Od dzieciństwa postępował niezależnie od praw rabinicznych. Pismo Święte Starego Testamentu było Jego nieustannym studium, a na Jego ustach zawsze znajdowały
się słowa: „Tak mówi Pan”.
Gdy stan ludzi zaczął otwierać się Jego umysłowi, zrozumiał, że wymagania społeczeństwa i wymagania Boże
znajdowały się w ciągłej kolizji. Ludzie odstępowali od
Słowa Bożego, a wywyższali teorie własnego wymysłu.
Przestrzegali tradycyjne rytuały, które nie posiadały żadnej
skuteczności. Ich nabożeństwo było zwykłym ciągiem ceremonii; święte prawdy, do których nauczania było ono
przeznaczone, zostały ukryte przed czcicielami. Dostrzegał
On, że w swoich pozbawionych wiary nabożeństwach nie
odnajdywali pokoju. Nie znali wolności ducha, w której
mieliby udział służąc Bogu w prawdzie. Jezus przyszedł, aby
nauczać sensu oddawania czci Bogu, i nie mógł sankcjonować mieszania ludzkich wymagań z boskimi nakazami. Nie
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atakował nakazów ani praktyk wykształconych nauczycieli,
lecz gdy ganiono Go za Jego własne proste zwyczaje, w uzasadnieniu Swojego zachowania przedstawiał Słowo Boże.
Jezus próbował na wszelki łagodny i pokorny sposób
zadowolić tych, z którymi wszedł w kontakt. Ponieważ
był tak łagodny i skromny, uczeni w Piśmie i starsi przypuszczali, że łatwo znajdzie się pod wpływem ich nauki.
Nalegali, aby przyjął sentencje i tradycje, które zostały
przekazane przez dawnych rabinów, lecz On pytał o ich
autorytet w Piśmie Świętym. Gotowy był usłuchać każdego słowa, wychodzącego z ust Boga; lecz nie mógł okazać
posłuszeństwa ludzkim wymysłom. Jezus wydawał się znać
księgi Pisma Świętego od początku do końca i przedstawiał
je w ich prawdziwym znaczeniu. Rabini byli zawstydzeni,
że poucza ich dziecko. Utrzymywali, że ich urzędem było
wyjaśnianie Pisma, a Jego obowiązkiem przyjmowanie ich
interpretacji. Ogarnęło ich oburzenie odnośnie do tego, że
On miałby stać w opozycji do ich słowa.
Wiedzieli, że w Piśmie Świętym nie można było znaleźć
żadnego autorytetu dla ich tradycji. Uświadomili sobie, że
pod względem duchowego zrozumienia Jezus dalece ich
wyprzedzał. Mimo to byli rozzłoszczeni, dlatego że On nie
okazywał posłuszeństwa ich nakazom. Doznając niepowodzenia w przekonywaniu Go, poszukali Józefa i Marię i
powiedzieli im o Jego niepodoprządkowywaniu się. W ten
sposób doznał nagany i zarzutów.
Już w bardzo wczesnym wieku Jezus zaczął postępować
samodzielnie w kształtowaniu Swojego charakteru, i nawet
respekt oraz miłość do rodziców nie były w stanie odwrócić
Go od posłuszeństwa wobec Słowa Bożego. „Napisano” —
było Jego uzasadnieniem każdego uczynku, który odróżniał
się od rodzinnych zwyczajów. Lecz wpływ rabinów uczynił
Jego życie przykrym. Już w Swojej młodości musiał nauczyć
się ciężkiej lekcji milczenia i cierpliwego znoszenia.
Jego bracia, jak nazwani zostali synowie Józefa, byli
po stronie rabinów. Utrzymywali, że tradycja musi być
przestrzegana tak, jak gdyby była wymaganiem Bożym.
Dla nakazów ludzkich mieli nawet więcej względu, niż dla
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Słowa Bożego i byli wielce zirytowani jasną wnikliwością
Jezusa w odróżnianiu pomiędzy tym, co fałszywe, a tym,
co prawdziwe. Jego ścisłe posłuszeństwo prawu Bożemu
potępiali jako upór. Byli zaskoczeni wiedzą i mądrością,
jakie ukazał udzielając odpowiedzi rabinom. Wiedzieli, że
nie otrzymał wykształcenia od owych mędrców, a mimo
to nie mogli nie dostrzec, że był dla nich nauczycielem.
Rozpoznali, że Jego wykształcenie było wyższego rodzaju,
niż ich własne. Jednak nie spostrzegli, że On miał dostęp
do drzewa żywota, źródła poznania, którego oni nie znali.
Chrystus nie odgradzał się od otoczenia, i przez odstępowanie pod tym względem od surowych zasad faryzeuszy w szczególny sposób uraził ich. Zastał domenę religii
ogrodzoną wysokimi murami separacji, jako materię zbyt
świętą dla codziennego życia. Te mury przegrody obalił. W
Swoich kontaktach z ludźmi nie pytał: „Jakie jest twoje
credo? Do jakiego należysz kościoła?”. Posługiwał się Swoją
wspomagającą mocą względem wszystkich, którzy potrzebowali pomocy. Zamiast odseperowania się w pustelniczej
celi, aby ukazać Swój niebiański charakter, gorliwie pracował dla ludzkości. Wdrażał zasadę, że religia biblijna nie
polega na umartwianiu ciała. Uczył, że czysta i nieskalana
religia nie jest przeznaczona jedynie na ustalone czasy i
szczególne okazje. W każdym czasie i na każdym miejscu
manifestował pełne miłości zainteresowanie ludźmi i rzucał
wokół Siebie światłość pogodnej pobożności. Wszystko to
było naganą dla faryzeuszy. Ukazywało bowiem, że religia
nie polega na egoizmie, i że ich chorobliwe poświęcenie się
osobistej korzyści było dalekie od prawdziwej pobożności.
To wzbudziło ich wrogość do Jezusa, tak że próbowali
wymusić Jego dostosowanie się do ich przepisów.
Jezus działał, aby sprawiać ulgę w każdym przypadku,
w którym widział cierpienie. Niewiele miał pieniędzy na
rozdanie, lecz często odmawiał Sobie pokarmu, aby sprawić
ulgę tym, którzy wyglądali na bardziej potrzebujących, niż
On. Jego bracia uważali, że Jego wpływ wielce przeciwdziała ich wpływowi. Miał takt, którego nie posiadał, ani
nie pragnął posiadać żaden z nich. Gdy oni niemile zwracali
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się do biednych, upodlonych istot, Jezus odszukiwał ich i
przemawiał do nich słowami zachęcenia. Tym, którzy byli
w potrzebie, podawał kubek zimnej wody i cicho umieszczał Swój własny posiłek w ich rękach. Gdy przynosił ulgę
ich cierpieniom, prawdy, których nauczał były kojarzone z
Jego czynami miłosierdzia i w ten sposób utrwalały się w
pamięci.
To wszystko sprawiało niezadowolenie Jego braci.
Będąc starszymi od Jezusa uważali, że powinien znajdować się pod ich dyktandem. Zarzucali Mu, że mniema się za
przewyższającego ich i ganili Go za stawianie Siebie ponad
ich nauczycieli, kapłanów i przełożonych ludu. Często grozili
Mu i próbowali zastraszyć Go, lecz On przechodził dalej,
czyniąc Pismo Święte Swoim przewodnikiem.
Jezus miłował Swoich braci i obchodził się z nimi z niesłabnącą życzliwością, lecz oni byli wobec Niego zawistni i
manifestowali najbardziej zdecydowaną niewiarę i pogardę.
Nie potrafili zrozumieć Jego zachowania. W Jezusie przedstawiały się wielkie sprzeczności. Był boskim Synem
Bożym, a mimo to bezradnym dzieckiem. Był Stworzycielem światów, Ziemia stanowiła Jego własność, a mimo to
ubóstwo dawało na każdym kroku wyraz Jego życiowemu
doświadczeniu. Posiadał godność i indywidualność będące
całkowicie odmienne od ziemskiej pychy i zarozumiałości;
On nie starał się o doczesną wielkość i zadowolony był
nawet z najskromniejszego stanu. To irytowało Jego braci.
Nie potrafili wytłumaczyć sobie Jego nieustannego spokoju
w obliczu próby i niedostatku. Nie wiedzieli, że to dla nas
stał się ubogim, abyśmy „zostali ubogaceni Jego ubóstwem”
(2 Kor 8,9). Nie potrafili zrozumieć tajemnicy Jego misji,
tak samo jak przyjaciele Joba nie potrafili zrozumieć jego
upokorzenia i cierpienia.
Jezus nie był rozumiany przez Swoich braci dlatego, że
nie był do nich podobny. Jego wzorzec nie był ich wzorcem.
Spoglądając na ludzi, odwrócili się od Boga i w swoim życiu
nie posiadali Jego mocy. Formy religii, które zachowywali,
nie mogły przemienić charakteru. Dawali „dziesięcinę z
mięty, anyżu i kminku”, lecz zaniedbali „to, co ważniejsze
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w prawie: sąd, miłosierdzie i wiarę” (Mat 23,23). Przykład
Jezusa był dla nich przedmiotem nieustannego rozdrażnienia. On nienawidził na świecie tylko jednej rzeczy, a
był nią grzech. Nie mógł oglądać złego czynu bez bólu,
którego nie można było ukryć. Pomiędzy formalistami,
których zewnętrzna świętość ukrywała miłość do grzechu,
a charakterem, w którym gorliwość dla Bożej chwały była
zawsze najważniejsza, ów kontrast był wyraźny. Ponieważ
życie Jezusa potępiało zło, przeciwstawiano Mu się, zarówno
w domu, jak i poza nim. Jego brak egoizmu i prawość były
komentowane z szyderczym uśmiechem. Jego cierpliwość
i życzliwość były nazywane tchórzostwem.
Z przykrości, które przypadają w udziale ludzkości,
nie było żadnej, której Chrystus nie skosztował. Byli tacy,
którzy próbowali okazywać Mu pogardę z powodu Jego urodzenia, i nawet w Swoim dzieciństwie musiał spotkać się z
ich pogardliwymi spojrzeniami i złośliwą szeptaniną. Gdyby
odpowiedział niecierpliwym słowem bądź spojrzeniem,
gdyby poddał się Swoim braciom choćby nawet jednym
złym czynem, odniósłby porażkę jako doskonały przykład.
W ten sposób doznałby niepowodzenia w wykonaniu planu
naszego odkupienia. Gdyby nawet uznał, że może być usprawiedliwienie dla grzechu, Szatan zatriumfowałby, a świat
byłby zgubiony. To właśnie dlatego kusiciel działał w celu
uczynienia Jego życia tak przykrym, jak tylko możliwe, aby
mógł On zostać doprowadzony do grzechu.
Lecz na każdą pokusę miał On jedną odpowiedź: „Napisano”. Rzadko udzielał nagany jakimkolwiek złym czynom
Swoich braci, ale miał słowo od Boga, aby przemówiło do
nich. Często zarzucano Mu tchórzostwo z powodu odmawiania łączenia się z nimi w jakimś zakazanym czynie, lecz
Jego odpowiedź brzmiała: „Napisano: »Bojaźń Pańska, ona
jest mądrością, a unikanie złego rozumem«” (Job 28,28).
Byli tacy, którzy szukali Jego towarzystwa, odczuwając
pokój w Jego obecności, lecz wielu unikało Go, gdyż za
sprawą Jego niesplamionego życia otrzymywali naganę.
Młodzi towarzysze nalegali, aby postępował tak, jak oni.
Był pogodny i wesoły; mieli przyjemność w Jego obecności
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i chętnie przyjmowali Jego bystre sugestie, lecz niecierpliwiły ich Jego skrupuły i orzekli, że jest ciasny i pruderyjny.
Jezus odpowiedział: „Napisano: »Jak zachowa młodzieniec
w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów
Twoich«. »W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym
nie zgrzeszył przeciwko Tobie«” (Ps 119,9.11).
Często pytano Go: „Dlaczego koniecznie chcesz być taki
osobliwy, taki odmienny od nas wszystkich?” On mówił:
„Napisano: »Błogosławieni, którzy żyją bez nagany, którzy
chodzą w prawie Pańskim; błogosławieni, którzy strzegą
świadectw Jego, i którzy Go ze wszystkiego serca szukają,
i którzy nie czynią nieprawości, ale chodzą drogami Jego«”
(Ps 119,1-3).
Gdy zapytano Go, dlaczego nie przyłącza się do wybryków młodzieży Nazaretu, powiedział: „Napisano: »W drodze
świadectw Twoich kocham się więcej, niż we wszystkich
bogactwach. O przykazaniach Twoich rozmyślam, i przypatruję się drogom Twoim. W ustawach Twoich kocham się,
i nie zapominam słów Twoich«” (Ps 119,14-16).
Jezus nie walczył o Swoje prawa. Jego pracę często czyniono zbytecznie ciężką, ponieważ był chętny i nie narzekał.
Mimo to On nie tracił siły ani się nie zniechęcał. Żył ponad
tymi trudnościami, jak gdyby w światłości oblicza Bożego.
Nie odpłacał tym samym, gdy się z Nim niewłaściwie obchodzono, lecz cierpliwie znosił zniewagę.
Raz za razem pytano Go: „Dlaczego godzisz się na takie
złośliwe traktowanie, nawet ze strony Twoich braci?”.
Mówił: „Napisano: »Synu Mój! Nie zapominaj zakonu Mego,
a przykazań Moich niech strzeże serce twoje. Boć długości
dni i lat żywota, i pokoju przyczynią. Miłosierdzie i prawda
niech cię nie opuszczają; uwiąż je u szyi twojej, napisz je na
tablicy serca twojego. Tedy znajdziesz łaskę i rozum dobry
przed oczyma Bożymi i ludzkimi«” (Przyp 3,1-4).
Od czasu, gdy rodzice Jezusa odnaleźli Go w świątyni,
Jego linia postępowania była dla nich tajemnicą. Nie wchodził w dyskusje, a mimo to Jego przykład był nieustanną
lekcją. Wydawał się być jak ktoś, kto został odłączony.
Jego godziny szczęścia były odnajdywane wtedy, gdy znaj-
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dował się sam z naturą i Bogiem. Kiedykolwiek było to
Jego przywilejem, odwracał się od sceny Swojej pracy,
aby udać się na pola, aby rozmyślać w zielonych dolinach,
i aby mieć łączność z Bogiem na stoku górskim lub wśród
drzew leśnych. Wczesny poranek często zastawał Go na
jakimś ustronnym miejscu na rozmyślaniu, badaniu Pisma
Świętego bądź modlitwie. Z tych cichych godzin powracał
do domu, aby ponownie podjąć Swoje obowiązki i udzielać
przykładu cierpliwej pracy.
Życie Chrystusa wyznaczyły respekt i miłość do matki.
Maria wierzyła w swoim sercu, że urodzone przez nią
święte dziecię było dawno obiecanym Mesjaszem, jednak
mimo to nie odważała się wyrazić swojej wiary. W czasie
Jego życia na ziemi była uczestnikiem Jego cierpień. Była
pełnym smutku świadkiem prób sprowadzonych na Niego
w dzieciństwie i młodości. Wskutek swojej obrony tego,
co wiedziała, że jest słuszne w Jego zachowaniu, sama
była doprowadzana do trudnych sytuacji. Uważała związki
rodzinne i czułą, matczyną troskę o dzieci za posiadające
decydujące znaczenie w kształtowaniu charakteru. Synowie
i córki Józefa wiedzieli o tym i przemawiając do jej dążeń,
starali się skorygować praktyki Jezusa według swojego
wzorca.
Maria często upominała Jezusa i nalegała, aby zastosował się do zwyczajów rabinów. Lecz nie można było Go
przekonać do zmiany Jego nawyków rozmyślania nad dziełami Bożymi i usiłowania przynoszenia ulgi cierpieniu ludzi
albo nawet niemych zwierząt. Gdy kapłani i nauczyciele
domagali się pomocy Marii w kierowaniu Jezusem, była ona
wielce zakłopotana, lecz gdy On przedstawił wypowiedzi
Pisma Świętego popierające Jego praktyki, do jej serca
wstąpił pokój.
Niekiedy wahała się pomiędzy Jezusem a Jego braćmi,
którzy nie wierzyli, że był Posłanym od Boga, lecz dowody
były liczne, że Jego charakter był boski. Widziała Go jak
poświęcał się dla dobra innych. Jego obecność sprowadzała
do domu czystszą atmosferę, a Jego życie było jak zakwas
działający wśród składników społeczeństwa. Będąc nie-
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winny i niepokalany, chodził wśród bezmyślnych, ordynarnych i nieuprzejmych; wśród niesprawiedliwych celników,
nierozważnych marnotrawców, nieprawych Samarytan,
pogańskich żołnierzy, prostych wieśniaków i mieszanego
tłumu. Gdy widział, że ludzie są znużeni, a mimo to zmuszani do noszenia ciężkich brzemion, tu i tam wypowiadał
słowo współczucia. Dzielił z nimi ich brzemiona i powtarzał
im lekcje o miłości, życzliwości i dobroci Bożej, których
nauczył się od natury.
Uczył wszystkich, aby spoglądali na siebie jako obdarzonych cennymi talentami, które — będąc właściwie używane
— zapewniłyby im wieczne bogactwa. Wyplewił z życia
wszelką marność i Swoim własnym przykładem nauczał, że
każda chwila czasu jest brzemienna w wieczne następstwa;
że ma ona być ceniona jak skarb i użyta na święte cele.
Nie mijał żadnej ludzkiej istoty jako bezwartościowej, lecz
próbował zastosować zbawienne lekarstwo u każdej duszy.
Bez względu na to, w jakim znalazł się towarzystwie, przedstawiał lekcję, która była stosowna do czasu i okoliczności.
Starał się natchnąć nadzieją najbardziej ordynarnych i nic
nie obiecujących, przedstawiając im zapewnienie, że mogą
stać się nienagannymi i szczerymi, osiągając taki charakter,
który ujawni ich jako dzieci Boże. Często napotykał tych,
którzy dostali się pod panowanie Szatana, i którzy nie
mieli siły, aby wyrwać się z jego sideł. Do kogoś takiego,
zniechęconego, chorego, kuszonego i upadłego Jezus wypowiadał słowa najczulszej litości, słowa, które były potrzebne
i mogły być zrozumiane. Inni, których spotykał, walczyli
z przeciwnikiem dusz w walce wręcz. Tych zachęcał, aby
wytrwali, zapewniając ich, że zwyciężą, gdyż po ich stronie
znajdują się aniołowie Boży i udzielą im zwycięstwa. Ci,
którym w ten sposób pomógł byli przekonani, że tutaj znajdował się Ten, któremu mogli zupełnie zaufać. On nie wyda
tajemnic skierowanych do Swoich współczujących uszu.
Jezus był zarówno uzdrowicielem ciała, jak i duszy.
Interesowała Go każda faza cierpienia, którą zauważył, a
każdemu cierpiącemu sprawiał ulgę, gdyż Jego życzliwe
słowa posiadały kojący balsam. Nikt nie mógł powiedzieć,

(92)

9. Dni konfliktu

71

że dokonał On cudu, a jednak wychodziła od Niego do chorych i strapionych cnota — uzdrawiająca moc miłości. Tak
właśnie w nie rzucający się w oczy sposób działał dla ludu
od samego dzieciństwa. Również dlatego tak wielu radośnie
Go słuchało po rozpoczęciu się Jego publicznej służby.
Pomimo to Jezus kroczył samotnie poprzez dzieciństwo,
młodość i męstwo. W Swojej czystości i wierności Sam
jeden tłoczył prasę, a z ludu nie było z Nim nikogo. Nosił
wielki ciężar odpowiedzialności za zbawienie ludzi. Wiedział, że jeśli nie nastąpi zdecydowana zmiana w zasadach i
celach rodzaju ludzkiego, wszystko będzie stracone. To było
brzemieniem Jego duszy i nikt nie potrafił ocenić ciężaru,
który na Nim spoczywał. Napełniony mocnym zamiarem,
spełniał cel Swojego życia, że Sam będzie światłością ludzi.

10

GŁOS NA PUSTYNI

Rozdział oparty na ewangelii Łukasza 1,5-23.57-80; 3,1-18; Mateusza 3,1-12
oraz Marka 1,1-8

Zwiastun Chrystusa powstał spośród wiernych w
Izraelu, którzy od dawna oczekiwali przyjścia Mesjasza.
Sędziwy kapłan Zachariasz i jego żona Elżbieta byli „oboje
sprawiedliwi przed Bogiem”1, a w ich spokojnym i świętym
życiu światłość wiary jaśniała jak gwiazda wśród ciemności
tamtych złych dni. Tej pobożnej parze małżeńskiej dano
obietnicę [otrzymania] syna, który „pójdzie przed obliczem
Pana, aby przygotować Jego drogi”2.
Zachariasz mieszkał w „górskiej krainie judzkiej”3, lecz
udał się do Jeruzalemu, aby przez jeden tydzień odprawiać
w świątyni służbę wymaganą dwa razy w roku od kapłanów każdej zmiany. „A gdy pełnił służbę kapłańską przed
Bogiem w kolejności swojej zmiany, zgodnie ze zwyczajem
urzędu kapłańskiego padł na niego los, aby kadził wszedłszy
do świątyni Pana”4.
Stał przed złotym ołtarzem w miejscu świętym świątyni.
Obłok kadzenia z modlitwami Izraela wznosił się przed
Boga. Nagle stał się świadomy boskiej obecności. Anioł
Pański „stał po prawej stronie ołtarza”5. Umiejscowie1
2
3
4
5
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nie anioła było oznaką przychylności, lecz Zachariasz nie
zwrócił na to uwagi. Przez wiele lat modlił się o przyjście
Odkupiciela; obecnie niebo posłało swojego wysłannika, aby
oznajmił, że modlitwy te były bliskie spełnienia, lecz miłosierdzie Boże wydawało mu się być zbyt wielkie, aby dać
mu wiarę. Był napełniony lękiem i samopotępieniem.
Lecz pozdrowiono go radosnym zapewnieniem: „Nie bój
się, Zachariaszu, bo twoja modlitwa została wysłuchana,
i twoja żona, Elżbieta, urodzi ci syna, i nadasz mu imię
Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele, i wielu będzie
się radować z jego narodzin. Będzie bowiem wielki przed
Panem, i nie będzie pić wina i napoju mocnego, i zostanie
napełniony Duchem Świętym (...). I wielu z synów Izraela
nawróci do Pana, ich Boga. On bowiem pójdzie przed
Nim w duchu i mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku
dzieciom, a opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby
przygotować Panu lud gotowy. I powiedział Zachariasz do
anioła: Po czym to poznam? Bo ja jestem stary i moja żona
jest w podeszłym wieku”6.
Zachariasz dobrze wiedział jak Abrahamowi w jego
podeszłym wieku dane zostało dziecię, ponieważ uważał za
wiernego Tego, który obiecał7. Lecz przez chwilę sędziwy
kapłan kieruje swoją myśl ku słabości człowieczeństwa.
Zapomina, że cokolwiek Bóg obiecał, ma moc też uczynić8.
Jakiż kontrast między tą niewiarą a miłą, dziecięcą wiarą
Marii, dziewicy z Nazaretu, której odpowiedź na cudowną
zapowiedź anioła brzmiała: „Oto służebnica Pana, niech mi
się stanie według twego słowa” (Łuk 1,38).
Narodziny syna Zachariasza, podobnie jak narodziny
dziecka Abrahama, a także Marii miały uczyć pewnej
wielkiej duchowej prawdy — prawdy, której nauczenie się
przychodzi nam powoli i o której łatwo zapominamy. Sami
z siebie nie jesteśmy w stanie uczynić żadnej dobrej rzeczy,
lecz to, czego my nie możemy uczynić, zostanie dokonane
mocą Bożą w każdej uległej i wierzącej duszy. To właśnie
6
7
8

Łuk 1,13-18
Hebr 10,23
Rzym 4,21
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dzięki wierze zostało dane dziecko obietnicy. To właśnie
dzięki wierze bywa zrodzone duchowe życie i zostajemy
uzdolnieni do wykonywania uczynków sprawiedliwości.
Na pytanie Zachariasza anioł rzekł: „Ja jestem Gabriel,
który stoi przed Bogiem. Zostałem posłany, aby mówić do
ciebie i przynieść ci tę radosną nowinę”9. Pięćset lat wcześniej Gabriel oznajmił Danielowi proroczy okres, który
miał sięgać przyjścia Chrystusa. Wiedza o tym, że koniec
owego okresu był bliski, pobudziła Zachariasza do modlenia się o przyjście Mesjasza. Obecnie ten sam wysłannik,
przez którego dane zostało proroctwo, przyszedł w celu
zapowiedzenia jego wypełnienia.
Słowa anioła: „Ja jestem Gabriel, który stoi przed
Bogiem” ukazują, że w niebiańskich sieniach zajmuje on
bardzo zaszczytne stanowisko. Gdy przybył z poselstwem
do Daniela, powiedział: „I nie ma ani jednego, kto by
mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała
[Chrystusa], waszego Księcia” (Dan 10,21). O Gabrielu
Zbawiciel wypowiada się w Księdze Objawienia, mówiąc,
że „to ukazał i posłał przez Swojego anioła Swemu słudze
Janowi” (Obj 1,1). Anioł zaś oznajmił Janowi: „Jestem
współsługą twoim i braci twoich, proroków” (Obj 22,9).
Cudowna myśl — że anioł, będący w zaszczycie następny po
Synu Bożym, jest onym wybranym do odkrycia zamiarów
Bożych grzesznym ludziom.
Zachariasz wyraził wątpliwość w słowa anioła. Miał nie
mówić dopóki nie zostaną one wypełnione. Anioł rzekł:
„Będziesz niemy (...) aż do dnia, kiedy się to stanie, dlatego
że nie uwierzyłeś moim słowom, które się wypełnią w swoim
czasie”10. Obowiązkiem kapłana w tej służbie było modlenie
się o odpuszczenie powszechnych i narodowych grzechów,
a także o przyjście Mesjasza, lecz gdy Zachariasz próbował
to czynić, nie potrafił wypowiedzieć słowa.

9
10
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Wychodząc, aby błogosławić lud, „dawał im znaki, i
pozostał niemy”11. Długo czekali i już zaczęli się obawiać, że
został zgładzony przez sąd Boży. Lecz gdy wyszedł z miejsca
świętego, jego oblicze jaśniało chwałą Bożą, „i zrozumieli,
że miał widzenie w świątyni”. Zachariasz przekazał im,
co widział i słyszał, a „gdy skończyły się dni jego posługi,
poszedł do swego domu”12.
Wkrótce po urodzeniu się obiecanego dziecka został
rozwiązany język ojca „i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach
na wszystkich ich sąsiadów, i po całej górskiej krainie
judzkiej rozgłaszone były wszystkie te rzeczy. Wszyscy zaś,
którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i mówili: Cóż
to będzie za dziecko?”13. Wszystko to przyczyniało się do
kierowania uwagi na przyjście Mesjasza, któremu Jan miał
przygotować drogę.
Duch Święty spoczął na Zachariaszu i w tych pięknych
słowach przepowiedział on misję swojego syna:
„A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego,
bo pójdziesz przed obliczem Pana, aby przygotować Jego drogi,
żeby Jego ludowi dać poznanie wybawienia
przez przebaczenie ich grzechów,
dzięki litościwemu miłosierdziu naszego Boga,
przez które nawiedził nas Wschód z wysokości,
aby oświecić siedzących w ciemności i w cieniu śmierci,
aby skierować nasze stopy na drogę pokoju”14.

„A dziecko rosło i umacniało się w duchu, i przebywało
na pustkowiach aż do dnia ukazania się przed Izraelem”15.
Przed narodzeniem Jana anioł powiedział: „Będzie bowiem
wielki przed Panem, i nie będzie pić wina i napoju mocnego,
i zostanie napełniony Duchem Świętym”. Bóg powołał syna
Zachariasza do wielkiego dzieła — największego, jakie
kiedykolwiek powierzono ludziom. W celu spełnienia tego
dzieła musiał posiadać Pana, by z nim współdziałał. O ile
zważał na pouczenie anioła, Duch Boży miał być z nim.
11
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Jan miał pójść naprzód jako wysłannik Jehowy, by
przynieść ludziom Bożą światłość. Musiał nadać ich myślom
nowy kierunek. Musiał wszczepić w nich świętość Bożych
wymagań i ich potrzebę Jego doskonałej sprawiedliwości.
Taki wysłannik musi być święty. Musi być świątynią dla
zamieszkującego Ducha Bożego. W celu wypełnienia swojej
misji musi posiadać zdrową budowę fizyczną, a także umysłową i duchową siłę. Dlatego też było koniecznym, aby
panował nad pragnieniami i skłonnościami. Musiał być
w stanie tak panować nad wszystkimi swoimi siłami, aby
pośród ludzi okazał się niewzruszony otaczającymi okolicznościami jak skały i góry pustyni.
W czasach Jana Zanurzyciela żądza bogactwa, umiłowanie przepychu i wystawności stały się powszechne.
Zmysłowe przyjemności, biesiadowanie i pijaństwo powodowały choroby cielesne oraz zdegenerowanie paraliżujące
postrzeganie duchowe i zmniejszające wrażliwość na grzech.
Jan miał być reformatorem. Miał wstrzemięźliwym życiem i
prostym ubiorem udzielać nagany ekscesom swojego czasu.
Stąd wskazówki dane rodzicom Jana — będące lekcją
wstrzemięźliwości, wygłoszoną przez anioła z tronu nieba.
W dzieciństwie i młodości charakter jest najbardziej
wrażliwy. Wtedy powinna być zdobyta siła panowania
nad sobą. Przy kominku i stole rodzinnym wywierany
jest wpływ, którego skutki są tak trwałe, jak wieczność.
Przyzwyczajenia wyrobione we wczesnych latach decydują
bardziej niż jakakolwiek wrodzona zdolność o tym, czy w
walce życia jest się zwycięzcą czy zwyciężonym. Młodość
jest czasem zasiewów. Określa on charakter żniwa — dla
tego życia i tamtego, mającego nadejść.
Jako prorok, Jan miał „zwrócić serca ojców ku dzieciom, a opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby
przygotować Panu lud gotowy”. W przygotowywaniu drogi
pierwszemu adwentowi Chrystusa symbolizował on tych,
którzy mają przygotować lud na drugie przyjście naszego
Pana. Świat ma zamiłowanie do samopobłażania. Obfitują
błędy i baśnie. Sidła Szatana do niszczenia dusz zostały
pomnożone. Wszyscy, którzy chcą dopełnić uświęcenia w
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bojaźni Bożej16, muszą nauczyć się lekcji wstrzemięźliwości
i panowania nad sobą. Pragnienia i skłonności muszą być
utrzymywane w posłuszeństwie wyższym siłom rozumu. Ta
dyscyplina wewnętrzna jest niezbędna dla siły umysłowej i
wnikliwości duchowej, które to umożliwią nam zrozumienie
i stosowanie w praktyce świętych prawd Słowa Bożego. Z
tej przyczyny wstrzemięźliwość znajduje swoje miejsce w
dziele przygotowania na drugie przyjście Chrystusa.
W naturalnym porządku rzeczy syn Zachariasza zostałby
wykształcony dla kapłaństwa. Lecz kształcenie szkół rabinicznych uczyniłoby go nie nadającym się do jego dzieła.
Bóg nie posłał go do nauczycieli teologii, aby się uczył jak
interpretować Pismo Święte. Wezwał go na pustynię, aby
mógł się uczyć od natury i od Boga natury.
Odnalazł swój dom w odludnej okolicy, wpośród nieurodzajnych wzgórz, gwałtownych wąwozów i skalistych
grot. Lecz był to jego wybór, aby dla surowej dyscypliny
pustynnej zrzec się przyjemności i rozkoszy życia. Tutaj
jego otoczenie było sprzyjające nawykom prostoty i samozaparcia. Nie zakłócony wrzawą świata, mógł tutaj studiować lekcje natury, objawienia i Opatrzności. Słowa anioła
do Zachariasza bywały często powtarzane Janowi przez
jego bogobojnych rodziców. Od dzieciństwa przedstawiano
mu jego misję, a on przyjął ową świętą odpowiedzialność.
Samotność pustynna była dla niego mile pożądaną ucieczką
od społeczeństwa, w którym podejrzliwość, niewiara i
nieczystość stały się nieomal wszechobecne. Nie dowierzał
swojej własnej sile, by opierać się pokusie i cofnął się przed
nieustannym kontaktem z grzechem, żeby nie utracić poczucia jego niezmiernie przestępczego charakteru.
Będąc od urodzenia poświęcony Bogu jako nazyrejczyk, uczynił ten ślub swoim własnym przez poświęcenie,
które trwało całe życie. Jego ubiór był ubiorem dawnych
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proroków — odzienie z sierści wielbłądziej, spięte pasem
skórzanym. Jadł „szarańczyny i miód leśny”17, znajdywane
na pustyni, a pił czystą wodę ze wzgórz.
Lecz życie Jana nie zostało spędzone bezczynnie, w
ascetycznym przygnębieniu bądź egoistycznym odosobnieniu. Od czasu do czasu szedł, aby obracać się wśród ludzi
i zawsze był zaciekawionym obserwatorem tego, co działo
się na świecie. Ze swojego cichego schronienia obserwował rozwój wydarzeń. Ze spojrzeniem oświeconym przez
boskiego Ducha studiował charaktery ludzi, by mógł rozumieć, jak dotrzeć do ich serc z poselstwem nieba. Dźwigał
brzemię swojej misji. W samotności, przez rozmyślanie i
modlitwę, starał się opasać swoją duszę do znajdującego
się przed nim życiowego dzieła.
Chociaż [żył] na pustyni, nie był wolny od pokus. Na ile
możliwe, zamykał wszelkie dojścia, przez które mógł wstąpić Szatan, a mimo to nadal był atakowany przez kusiciela.
Lecz jego duchowe postrzeganie było jasne; rozwinął siłę i
stanowczość charakteru, i dzięki pomocy Ducha Świętego
potrafił wykryć zbliżanie się Szatana i oprzeć się jego mocy.
Jan odnalazł na pustyni swoją szkołę i świątynię. Podobnie jak Mojżesz wśród midiańskich gór, był zewsząd ogarnięty Bożą obecnością i otoczony dowodami Jego mocy. Nie
stało się to jego udziałem, aby tak samo jak wielki przywódca Izraela zamieszkiwał wśród dostojnego majestatu
górskich pustkowi; niemniej jednak znajdowały się przed
nim zajordańskie wzgórza Moabu, mówiące o Tym, który
utwierdził góry i opasał je siłą. Mroczna i straszliwa postać
natury w jego pustynnym domu w żywy sposób wyobrażała
stan Izraela. Owocująca winnica Pańska stała się opustoszałym pustkowiem. Lecz ponad pustynią chyliło się jasne
i piękne niebo. Gromadzące się chmury, ciemne od burzy,
były zasklepione tęczą obietnicy. Tak samo ponad zdegradowaniem Izraela jaśniała obiecana chwała panowania
Mesjasza. Chmury gniewu były objęte tęczą Jego zawartego
w przymierzu miłosierdzia.
17
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Cichą nocą samotnie czytał daną Abrahamowi obietnicę
Boga o niezliczonym jak gwiazdy nasieniu. Światło zorzy
porannej, złocące góry Moabu, opowiadały mu o Tym, który
miał być jak „brzask poranku, gdy słońce poranne wschodzi
na bezchmurnym niebie” (II Sam 23,4). Natomiast w świetle samego południa widział wspaniałość Jego ujawnienia,
gdy „objawi się chwała Pańska, i ujrzy to wszelkie ciało
pospołu” (Iz 40,5).
Z duchem ogarniętym lękiem, a mimo to unoszącym się
radością, badał w proroczych zwojach objawienie przyjścia
Mesjasza — obiecanego nasienia, które zdepcze głowę węża,
Szylo, „dawcy pokoju”, który miał się pojawić, zanim na
tronie Dawida przestanie panować król. Ów czas nastał.
W pałacu na górze Syjon zasiadał rzymski zwierzchnik.
Na podstawie pewnego słowa Pańskiego Chrystus już się
narodził.
Podane przez Izajasza pełne zachwytu opisy chwały
Mesjasza stanowiły dniem i nocą Jego studium: Latorośl z
korzenia Jessego; Król mający panować w sprawiedliwości;
wydający „pokornym w kraju (...) słuszny wyrok”; „schronienie przed ulewą (...), cień potężnej skały w ziemi spragnionej”; Izrael nie mający już dłużej być zwany „Opuszczonym”, a jego ziemia „Spustoszoną”, lecz nazwany przez
Pana „Rozkoszą Moją”, a jego ziemia „Beulah” (Iz 11,4;
32,2; 62,4). Serce samotnego tułacza było wypełnione ową
chwalebną wizją.
Patrzył na Króla w Jego piękności i własne „ja” zostało
zapomniane. Spoglądał na majestat świętości i poczuł się
niedołężny i niegodny. Był gotów udać się naprzód jako
wysłannik Nieba, nie onieśmielony tym, co ludzkie, gdyż
patrzył na to, co Boskie. Potrafił stać wyprostowany i nieustraszony przed obliczem ziemskich monarchów, ponieważ
nisko pokłonił się przed Królem królów.
Jan nie w pełni pojmował naturę królestwa Mesjasza.
Oczekiwał, że Izrael zostanie wyswobodzony od swoich
narodowych wrogów, niemniej jednak wielkim przedmiotem jego nadziei były przyjście Króla w sprawiedliwości i
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ustanowienie Izraela świętym narodem. Wierzył, że właśnie
w ten sposób zostanie spełnione proroctwo dane przy jego
narodzeniu:
„Aby (...) wspomniał na Swoje święte przymierze (...),
abyśmy Mu służyli bez lęku,
wybawieni z ręki naszych nieprzyjaciół,
w świętości i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni naszego życia”18.

Widział on, jak jego lud był zwiedziony, zadowolony
z siebie i śpiący w swoich grzechach. Pragnął pobudzić
ich do świętszego życia. Poselstwo, które Bóg mu dał do
przekazania było przeznaczone na obudzenie ich z letargu
i spowodowanie, że będą drżeli z powodu swojej wielkiej
bezbożności. Zanim nasienie ewangelii może znaleźć punkt
oparcia, gleba serca musi zostać rozerwana. Zanim będą
szukali uzdrowienia u Jezusa, muszą zdać sobie sprawę z
niebezpieczeństwa ran grzechu.
Bóg nie posyła wysłanników, aby schlebiali grzesznikowi. On nie przekazuje żadnego poselstwa pokoju, aby
uśpić nieuświęconych w zgubnym bezpieczeństwie. Nakłada
na sumieniu złoczyńcy ciężkie brzemiona i przebija duszę
strzałami przeświadczenia. Usługujący aniołowie przedstawiają mu straszne sądy Boże, aby pogłębić poczucie
potrzeby i podpowiadają wołanie: „Co mam czynić, abym
był zbawiony?”. Wówczas dłoń, która starła w proch, podnosi skruszonego. Ów głos, który zganił grzech i zawstydził
pychę i wyniosłość pyta z najczulszym współczuciem: „Co
chcesz, abym ci uczynił?”.
Gdy rozpoczęła się służba Jana, naród ten znajdował się
w stanie podburzenia i niezadowolenia, będących u progu
rewolucji. Po usunięciu Archelausa Judea została sprowadzona bezpośrednio pod panowanie Rzymu. Tyrania i
zdzierstwo rzymskich gubernatorów, a także ich stanowcze
wysiłki zmierzające do wprowadzenia pogańskich symboli
i zwyczajów wznieciły bunt, który został ugaszony krwią
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tysięcy najdzielniejszych z Izraela. Wszystko to pogłębiało
narodową nienawiść przeciwko Rzymowi i powiększało
pragnienie uwolnienia spod jego mocy.
Wśród niezgody i konfliktu słyszano głos z pustyni
— wstrząsający i surowy, a mimo to pełen nadziei: „Pokutujcie, bo przybliżyło się królestwo niebieskie”19. Poruszył on lud z nową, niezwykłą mocą. Prorocy przepowiadali przyjście Chrystusa jako wydarzenie mające miejsce
daleko w przyszłości, tutaj zaś oznajmiono, że się ono
przybliżyło. Osobliwy wygląd Jana przenosił umysły jego
słuchaczy wstecz ku dawnym prorokom. Swoim sposobem
zachowania się i ubiorem przypominał proroka Eliasza. Z
duchem i mocą Eliasza odsłaniał narodowe zepsucie i ganił
powszechnie panujące grzechy. Jego słowa były wyraźne,
niedwuznaczne i przekonywające. Wielu wierzyło, że był on
zmartwychwstałym prorokiem. Cały naród był poruszony.
Na pustynię nadciągały tłumy.
Jan ogłaszał przyjście Mesjasza i wzywał lud do pokuty.
Jako symbol oczyszczenia z grzechu zanurzał ich w wodach
Jordanu. Tym sposobem przy pomocy istotnej lekcji poglądowej oznajmił, że ci, którzy utrzymywali, iż są wybranym
ludem Bożym, byli skalani grzechem, i że bez oczyszczenia
serca i życia nie mogli mieć żadnego udziału w królestwie
Mesjasza.
Książęta, rabini, żołnierze, celnicy i wieśniacy przychodzili, aby usłyszeć proroka. Przez pewien czas ta doniosła
przestroga od Boga napełniała ich trwogą. Wielu zostało
doprowadzonych do pokuty i otrzymało zanurzenie. Osoby
ze wszystkich warstw społecznych poddawały się żądaniom
Zanurzyciela, aby uczestniczyć w królestwie, które on
zapowiadał.
Wielu z uczonych w Piśmie i Faryzeuszy przychodziło
wyznając swoje grzechy i prosząc o zanurzenie. Wywyższali
siebie jako lepszych od innych i doprowadzili lud do utrzymywania wysokiej opinii o swojej pobożności; teraz zaś
nieczyste tajemnice ich życia zostały wyjawione. Lecz Jan
19
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był za sprawą Ducha Świętego świadomy, że wielu z tych
mężów nie posiadało prawdziwego przekonania o grzechu.
Byli oportunistami. Jako przyjaciele proroka spodziewali
się znaleźć przychylność u nadchodzącego Księcia. Z kolei
przez otrzymanie zanurzenia z rąk tego popularnego, młodego nauczyciela spodziewali się umocnić swój wpływ u
ludu.
Jan stawił im czoło uszczypliwym zapytaniem: „Plemię
żmijowe, któż wam pokazał, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc owoce godne pokuty.
A nie myślcie, że możecie sobie mówić: Naszym ojcem
jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg może i z tych
kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi”20.
Żydzi mylnie interpretowali Bożą obietnicę wiecznej
przychylności względem Izraela: „Tak mówi Pan, który
daje słońce na światłość we dnie, postanowienie miesiąca i
gwiazd na światłość w nocy; który rozdziela morze, a huczą
nawałności jego; Pan zastępów imię Jego. Jeśli odstąpią te
ustawy od oblicza Mego, mówi Pan, tedyć i nasienie izraelskie przestanie być narodem przed obliczem Moim po
wszystkie dni. Tak mówi Pan: Jeśli mogą być rozmierzone
niebiosa z góry, a doścignione grunty ziemi na dole, tedyć
i Ja całe odrzucę nasienie izraelskie dla tego wszystkiego,
co uczynili, mówi Pan” (Jer 31,35-37). Żydzi uważali swoje
wrodzone pochodzenie za dające im prawo do tej obietnicy.
Lecz przeoczyli warunki, które Bóg wyszczególnił. Przed
daniem obietnicy rzekł On: „Dam prawo Moje do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę je, i będę Bogiem ich, a
oni będą ludem Moim (...). Odpuszczę bowiem ich winę, a
ich grzechu nigdy nie wspomnę” (Jer 31,33.34).
Przychylność Boża jest zapewniona ludowi, na którego
sercach napisane jest Jego prawo. Oni są z Nim jedno. Lecz
Żydzi odłączyli się od Boga. Z powodu swoich grzechów
doznawali Jego wyroków. To było przyczyną ich niewoli u
pogańskiego narodu. Ich umysły były zaćmione wskutek
przestępstwa, a ponieważ Pan okazywał im tak wielką
20
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przychylność w minionych czasach, usprawiedliwiali swoje
grzechy. Pochlebiali sobie, że są lepsi niż inni ludzie, i są
uprawnieni do Jego błogosławieństw.
Te wszystkie rzeczy „zostały napisane dla napomnienia
nas, których dosięgnął kres czasów” (1 Kor 10,11).
Jakże często mylnie interpretujemy Boże błogosławieństwa i pochlebiamy sobie, że okazywana jest nam
przychylność z powodu znajdującej się w nas dobroci! Bóg
nie może dokonać dla nas tego, czego pragnie. Jego dary
wykorzystywane są do powiększania naszego zadowolenia
z siebie i zatwardzenia naszych serc w niewierze i grzechu.
Jan oświadczył nauczycielom Izraela, że ich pycha,
egoizm i okrucieństwo ukazują, że są plemieniem żmijowym, śmiertelnym przekleństwem dla ludu, a nie dziećmi
sprawiedliwego i posłusznego Abrahama. Z uwagi na światło, jakie otrzymali od Boga, byli nawet gorsi od pogan,
których, jak uważali, wielce przewyższali. Zapomnieli o
skale, z której zostali wyciosani, i głębokości dołu, skąd
zostali wykopani21. Bóg nie był od nich uzależniony w
spełnianiu Swojego zamiaru. Tak jak powołał Abrahama z
pogańskiego ludu, tak też mógł powołać innych do Swojej
służby. Ich serca mogły obecnie robić wrażenie tak zamarłych, jak kamienie pustynne, lecz Jego Duch był w stanie ich
ożywić do wykonywania Jego woli i otrzymania spełnienia
Jego obietnicy.
Ów prorok powiedział: „Już i siekiera do korzenia drzew
jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje
dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień”22.
Nie na podstawie swojej nazwy, ale na podstawie swojego
owocu bywa określana wartość drzewa. Jeśli owoc jest
bezwartościowy, nazwa nie może uchronić drzewa przed
zniszczeniem. Jan oznajmił Żydom, że ich trwanie przed
Bogiem miało być rozstrzygnięte ich charakterem i życiem.
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Samo wyznawanie było bezwartościowe. O ile ich życie i
charakter nie były w zgodności z prawem Bożym, nie byli
Jego ludem.
Jego badające serca słowa przekonywały słuchaczy. Przystąpili do niego z zapytaniem: „Cóż więc mamy czynić?”. On
zaś odpowiedział: „Kto ma dwie szaty, niech da temu, który
nie ma, a kto ma pożywienie, niech uczyni tak samo”23.
Przestrzegał również celników przed niesprawiedliwością,
a żołnierzy przed przemocą.
Powiedział, że wszyscy, którzy stali się poddanymi
królestwa Chrystusa dadzą dowód wiary i pokuty. W ich
życiu będą widziane uprzejmość, uczciwość i wierność. Będą
służyli potrzebującym i przynosili swoje ofiary Bogu. Będą
ochraniali bezbronnych i udzielali przykładu cnoty i współczucia. W ten sposób naśladowcy Chrystusa dadzą dowód
przemieniającej mocy Ducha Świętego. Sprawiedliwość,
miłosierdzie i miłość Boża będą widziane w codziennym
życiu. Inaczej bowiem są jak plewy, które wrzuca się do
ognia.
Jan rzekł: „Ja was zanurzam w wodzie ku pokucie, Ten
zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie; nie jestem
godny nosić Mu sandałów; On was zanurzać będzie w Duchu
Świętym i ogniu” (Mat 3,11). Prorok Izajasz oznajmił, że
Pan oczyści Swój lud z nieprawości jego „w duchu sądu i
w duchu zapalenia”. Słowo Pańskie do Izraela brzmiało:
„Obrócę rękę Moją na cię, a wypalę aż do czysta żużelicę
twoją, i odpędzę wszystką cynę twoją” (Iz 4,4; 1,25). Dla
grzechu, gdziekolwiek zostałby wykryty, „nasz Bóg jest
ogniem trawiącym” (Hebr 12,29). We wszystkich, którzy
poddają się Jego mocy, Duch Boży strawi grzech. Lecz jeśli
ludzie trwają przy grzechu, stają się z nim utożsamieni.
Wówczas chwała Boża, która niszczy grzech, musi zniszczyć
i ich. Jakub oznajmił po nocy zmagania się z Aniołem: „Iżem
widział Boga twarzą w twarz, a zachowana jest dusza moja”
(I Mojż 32,30). Jakub był winny wielkiego grzechu w swoim
postępowaniu względem Ezawa, lecz pokutował. Jego prze23
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stępstwo zostało odpuszczone, a jego grzech wypalony;
dlatego też mógł znieść objawienie Bożej obecności. Lecz
gdziekolwiek ludzie przystępowali do Boga podczas gdy
świadomie pielęgnowali zło, zostali zniszczeni. Przy drugim
adwencie Chrystusa bezbożni zostaną strawieni „duchem
ust” Jego i zniszczeni „blaskiem przyjścia” Jego (2 Tes 2,8).
Światłość chwały Bożej, która udziela życia sprawiedliwym,
zabije bezbożnych.
W czasie Jana Zanurzyciela Chrystus miał niebawem
ukazać się jako objawiciel charakteru Bożego. Sama Jego
obecność miała ujawniać ludziom ich grzech. Jedynie wtedy,
gdy byli gotowi, aby zostać oczyszczeni z grzechu, mogli
wejść z Nim w wspólnotę. Tylko będący czystego serca
mogli przebywać w Jego obecności.
Tak Zanurzyciel głosił Boże poselstwo do Izraela.
Wielu zważyło na Jego pouczenia. Wielu złożyło w ofierze
wszystko, aby okazać posłuszeństwo. Tłumy podążały z
miejsca na miejsce za tym nowym nauczycielem, a wcale
nie nieliczni żywili nadzieję, że może on jest Mesjaszem.
Lecz gdy Jan widział jak lud zwraca się ku niemu, szukał
wszelkiej sposobności, aby kierować ich wiarę ku Temu,
który miał przyjść.
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Rozdział oparty na ewangelii Mateusza 3,13-17; Marka 1,9-11
oraz Łukasza 3,21.22

Wieści o pustynnym proroku i jego cudownym oznajmieniu rozeszły się po całej Galilei. Owa wiadomość dotarła
do wieśniaków w najbardziej oddalonych wsiach górskich
i do rybaków nad morzem, i w tych prostych, szczerych
sercach znalazła najprawdziwszy oddźwięk. W Nazarecie
doniesiono o niej w warsztacie ciesielskim Józefa i Jezus1
rozpoznał wezwanie. Nadszedł Jego czas. Opuszczając Swoją
codzienną pracę, pożegnał się ze Swoją matką i poszedł
śladem Swoich rodaków, którzy tłumnie gromadzili się nad
Jordanem.
Jezus i Jan Zanurzyciel byli kuzynami, a także ściśle
z sobą związani okolicznościami narodzin; mimo to nie
byli z sobą bezpośrednio zaznajomieni. Życie Jezusa było
spędzone w Nazarecie, w Galilei, natomiast życie Jana
na pustyni judejskiej. Żyli oni w odosobnieniu, w bardzo
odmiennym otoczeniu, i nie mieli z sobą żadnej łączności.
Zrządziła to Opatrzność. Nie miał być dany żaden powód
do zarzutu, że zmówili się w celu wzajemnego popierania
własnych twierdzeń.

1
Tekst oryginalny „and One recognized the call” trudno przetłumaczyć
polską formą bezosobową.
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Jan był zapoznany z wydarzeniami, które wyznaczyły
narodziny Jezusa. Słyszał o odwiedzinach w Jeruzalem w
Jego dzieciństwie, i co miało miejsce w szkole rabinów.
Wiedział o Jego bezgrzesznym życiu i sądził, że jest Mesjaszem, lecz co do tego nie miał bezwzględnej pewności. Fakt,
że Jezus przez tak wiele lat pozostawał w cieniu, nie dając
żadnego szczególnego dowodu Swojej misji, był przyczyną
powątpiewania, czy może być onym Obiecanym. Niemniej
jednak Zanurzyciel wyczekiwał w wierze, mając ufność, że
w czasie wyznaczonym przez Boga wszystko zostanie wyjaśnione. Objawiono mu, że Mesjasz zapragnie zanurzenia
z jego rąk, i że wówczas będzie dany dowód Jego boskiej
postaci. W ten sposób dana mu będzie możność przedstawienia Go ludowi.
Gdy Jezus przyszedł, aby został zanurzony, Jan rozpoznał
w Nim czystość charakteru, jakiej nigdy dotąd nie dostrzegł
w żadnym człowieku. Sama atmosfera Jego obecności była
święta i wzbudzająca lęk. Pośród tłumów, które gromadziły
się wokół niego przy Jordanie, Jan słyszał ciemne opowieści
o zbrodniach i spotykał dusze uginające się pod ciężarem
niezliczonego mnóstwa grzechów, lecz nigdy nie zetknął się
z ludzką istotą, od której tchnął tak boski wpływ. Wszystko
to było w zgodności z tym, co zostało objawione Janowi co
do Mesjasza. On mimo to wzbraniał się przed spełnieniem
prośby Jezusa. Jakże on, grzesznik, mógłby zanurzyć Bezgrzesznego? I dlaczego On, który nie potrzebował pokuty,
miałby poddać się obrządkowi będącemu wyznaniem winy,
która ma zostać zmyta?
Gdy Jezus poprosił o zanurzenie, Jan cofnął się, oznajmiając: „Ja potrzebuję być zanurzonym przez Ciebie, a Ty
przychodzisz do mnie?”. Ze zdecydowanym, a mimo to
łagodnym autorytetem, Jezus odpowiedział: „Ustąp teraz,
bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość”2. I
Jan, ustępując, poprowadził Jezusa do Jordanu i pogrzebał

2

Mat 3,14.15
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Go w wodzie. „A zaraz, wychodząc z wody”, Jezus „ujrzał
rozstępujące się niebiosa i Ducha jak gołębicę zstępującego
na Niego”3.
Jezus nie przyjął zanurzenia jako wyznania własnej
winy. On utożsamił się z grzesznikami, czyniąc kroki, które
my mamy uczynić, i wykonując dzieło, które my musimy
wykonać. Jego życie cierpienia i cierpliwego wytrwania po
zanurzeniu było także przykładem dla nas.
Wyszedłszy z wody, Jezus schylił się w modlitwie na
brzegu rzeki. Otwierała się przed Nim nowa i ważna era.
Teraz znalazł się na szerszej scenie, wkraczając w konflikt
Swojego życia. Chociaż był Księciem Pokoju, Jego przyjście musi być niczym wydobycie miecza. Królestwo, które
przyszedł ustanowić, było przeciwieństwem tego, jakiego
pragnęli Żydzi. On, który był podstawą rytuału i organizacji
Izraela, będzie uważany za jej wroga i burzyciela. On, który
ogłosił prawo na Synaju, będzie potępiony jako przestępca.
On, który przyszedł, aby złamać moc Szatana, zostanie
obwołany Belzebubem. Nikt na ziemi nie rozumiał Go i
podczas Swojej służby musi w dalszym ciągu kroczyć sam.
Przez całe Jego życie matka i bracia nie pojmowali Jego
misji. Nawet uczniowie nie rozumieli Go. Zamieszkiwał w
wiecznej światłości, jako jedno z Bogiem, lecz Jego życie
na ziemi musi zostać spędzone w osamotnieniu.
Jako jedno z nami musi dźwigać ciężar naszej winy i
niedoli. Bezgrzeszny musi odczuć hańbę grzechu. Miłujący
pokój musi mieszkać wśród konfliktu, prawda musi przebywać przy fałszu, czystość koło niegodziwości. Każdy grzech,
każdy brak harmonii i każda kalająca pożądliwość, którą
sprowadziło przestępstwo była torturą dla Jego ducha.
Sam musi iść ścieżką; sam musi dźwigać ciężar. Na Nim,
który złożył Swoją chwałę i przyjął słabość człowieczeństwa,
musi spoczywać odkupienie świata. Dostrzegał i wyczuwał
to wszystko, lecz Jego cel pozostał niezachwiany. W Jego
ręce leżało zbawienie upadłego rodzaju i wyciągnął ją, aby
uchwycić się dłoni Wszechmogącej Miłości.
3
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Spojrzenie Zbawiciela, gdy wylewał Swoją duszę w
modlitwie, zdawało się przenikać niebo. Dobrze wiedział
jak grzech zatwardził serca ludzi, i jak trudno im będzie
rozpoznać Jego misję i przyjąć dar zbawienia. Błagał Ojca
o moc do zwyciężenia ich niewiary, do zerwania kajdanów,
którymi ujarzmił ich Szatan, a także aby z ich powodu pokonać niszczyciela. Prosił o świadectwo, że Bóg przyjmuje
człowieczeństwo w osobie Swojego Syna.
Aniołowie nigdy przedtem nie słyszeli takiej modlitwy.
Gorąco pragnęli zanieść swojemu umiłowanemu Dowódcy
poselstwo zapewnienia i pocieszenia. Lecz nie; Sam Ojciec
odpowie na prośbę Swojego Syna. Bezpośrednio z tronu
wypływają promienie Jego chwały. Niebiosa są otwarte, a
na głowę Zbawiciela zstępuje podobny do gołębicy kształt
najczystszego światła — właściwy symbol Tego, który był
cichy i pokornego serca.
Z ogromnego tłumu przy Jordanie niewielu poza Janem
spostrzegło niebiańskie objawienie. Mimo to doniosłość
boskiej Obecności spoczywała na zgromadzeniu. Lud stał
milcząco przypatrując się Chrystusowi. Jego postać była
w potokach światła, które zawsze otacza tron Boga. Jego
podniesiona twarz była uwielbiona, tak jak nigdy przedtem
nie widzieli twarzy ludzkiej. Z otwartych niebios słyszano
głos, mówiący: „To jest Mój umiłowany Syn, w którym
mam upodobanie”4.
Te słowa potwierdzenia wypowiedziane zostały w celu
wzbudzenia wiary w tych, którzy byli świadkami tej sceny,
a także aby pokrzepić Zbawiciela w Jego misji. Pomimo
tego, że na Chrystusie złożone były grzechy winnego świata,
pomimo upokorzenia w przyjęciu przez Niego naszej upadłej natury, głos z nieba oświadczył, że jest Synem Wiecznego.
Jan był głęboko poruszony, gdy ujrzał błagalnie schylonego Jezusa, proszącego ze łzami o aprobatę Ojca. Kiedy
otoczyła Go chwała Boga i słyszany był głos z nieba, Jan
rozpoznał znak, który obiecał Bóg. Poznał, że Ten, którego
4

Mat 3,17
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zanurzył, był odkupicielem świata. Spoczął na nim Duch
Święty i z wskazującą na Jezusa wyciągniętą ręką zawołał:
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”5.
Nikt spośród słuchaczy ani nawet sam mówca nie rozpoznał znaczenia tych słów — „Baranek Boży”. Na górze
Moria Abraham usłyszał pytanie swojego syna: „Ojcze mój
(...), gdzież baranek na ofiarę całopalną?”. Ojciec odpowiedział: „Bóg Sobie obmyśli baranka na ofiarę całopalną”
(I Mojż 22,7.8). Abraham ujrzał w Baranku dostarczonym
przez Boga w miejsce Izaaka symbol Tego, który miał
umrzeć za grzechy ludzi. Sięgając po ilustrację, Duch Święty
przepowiedział za pośrednictwem Izajasza o Zbawicielu:
„Jak baranek na zabicie wiedziony był”, „Pan włożył Nań
nieprawość wszystkich nas” (Iz 53,7.6); lecz lud izraelski nie
zrozumiał tej lekcji. Wielu z nich traktowało dary ofiarne
niemal tak, jak poganie spoglądali na swoje ofiary — jako
dary, za pomocą których sami mogą przebłagać Bóstwo.
Bóg pragnął ich nauczyć, że dar, który ich z Nim jedna,
pochodzi z Jego własnej miłości.
Słowo, które zostało wypowiedziane do Jezusa nad Jordanem, „to jest Mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie”, obejmuje ludzkość. Bóg przemówił do Jezusa jako
naszego przedstawiciela. Ze wszystkimi naszymi grzechami
i słabościami nie jesteśmy odrzuceni jako bezwartościowi.
On „nas przyjemnymi uczynił w Umiłowanym” (Efez 1,6).
Chwała, która spoczęła na Chrystusie, jest poręczeniem
miłości Boga do nas. Mówi nam o mocy modlitwy — jak
ludzki głos może dosięgnąć ucha Boga, a nasze prośby
spotkać się z przyjęciem w sieniach nieba. Przez grzech
ziemia została odcięta od nieba i wyobcowana z jego wspólnoty, lecz Jezus połączył ją ponownie ze sferą chwały. Jego
miłość otoczyła człowieka i dosięgła najwyższych niebios.
Światłość, która padała z otwartych wrót [niebios] na głowę
naszego Zbawiciela opadnie na nas, gdy będziemy modlili

5
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się o pomoc do oparcia się pokusie. Głos, który przemówił
do Jezusa, mówi do każdej wierzącej duszy: „To jest Moje
umiłowane dziecko, w którym mam upodobanie”.
„Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze
się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy
się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go
takim, jakim jest” (1 Jana 3,2). Nasz Zbawiciel otworzył
drogę, aby najbardziej grzeszni, najbardziej potrzebujący,
najbardziej udręczeni i pogardzani mogli znaleźć dostęp do
Ojca. Wszyscy mogą posiadać dom w mieszkaniach, które
Jezus poszedł przygotować. „To mówi Święty, Prawdziwy,
Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera i nikt nie
zamknie, zamyka i nikt nie otworzy (...). Oto postawiłem
przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć”
(Obj 3,7.8).
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Rozdział oparty na ewangelii Mateusza 4,1-11; Marka 1,12.13
oraz Łukasza 4,1-13

„A Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu
i został zaprowadzony przez Ducha na pustynię”1. Słowa
Marka są jeszcze bardziej wymowne. Mówi on: „I zaraz
Duch zapędził go na pustynię. Był tam na pustyni czterdzieści dni, będąc kuszony przez Szatana. I przebywał wśród
zwierząt”2. „Nic nie jadł w tych dniach”3.
Gdy Jezus był prowadzony na pustynię, aby był kuszony,
prowadzony był przez Ducha Bożego. Nie wzywał pokusy.
Poszedł na pustynię, aby być sam, aby rozmyślać nad Swoją
misją i dziełem. Postem i modlitwą miał przygotować się do
krwawej drogi, którą musiał przebyć. O tym, że Zbawiciel
udał się na pustynię, wiedział Szatan i uważał to za najlepszą porę, aby się do Niego zbliżyć.
W konflikcie pomiędzy Księciem światłości a przywódcą królestwa ciemności rozstrzygały się dla świata
wielkie kwestie. Po skuszeniu człowieka do grzechu Szatan
utrzymywał, że ziemia jest jego i tytułował siebie księciem
tego świata. Dostosowawszy ojca i matkę naszego rodzaju
do swojej własnej natury zamierzał ustanowić tutaj swoje
imperium. Oznajmił, że ludzie wybrali go za swojego władcę.
1
2
3
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Dzięki swojej władzy nad ludźmi panował nad światem.
Chrystus przyszedł, aby obalić twierdzenie Szatana. Jako
Syn człowieczy zachowa lojalność wobec Boga. W ten
sposób ukazane będzie, że Szatan nie zdobył całkowitej
władzy nad rodzajem ludzkim, i że jego roszczenie sobie
prawa do świata jest fałszywe. Wszyscy, którzy pragnęli
wyswobodzenia spod jego władzy, mieli zostać uwolnieni.
Zwierzchnictwo, które Adam utracił przez grzech zostanie
odzyskane.
Od oznajmienia wężowi w Edenie: „Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a
jej potomstwem” (I Mojż. 3,15), Szatan wiedział, że nie miał
absolutnej władzy nad światem. W ludziach widziane było
działanie mocy, która przeciwstawiała się jego panowaniu.
Z ogromnym zainteresowaniem przyglądał się on ofiarom
składanym przez Adama i jego synów. W tych obrzędach
dostrzegał symbol łączności pomiędzy ziemią i niebem.
Nastawił się, aby przerwać tą łączność. Fałszywie przedstawiał Boga i błędnie interpretował obrzędy, które wskazywały na Zbawiciela. Ludzie byli doprowadzeni do lękania
się Boga jak kogoś, kto rozkoszuje się ich zgubą. Ofiary,
które miały objawiać Jego miłość, składano jedynie dla
uspokojenia Jego gniewu. Szatan pobudzał złe skłonności
ludzkie, aby umocnić swoje panowanie nad nimi. Gdy dane
zostało pisane słowo Boże, Szatan studiował proroctwa o
adwencie Zbawiciela. Z pokolenia na pokolenie działał w
celu oślepienia ludzi na te proroctwa, aby mogli odrzucić
Chrystusa przy Jego przyjściu.
Przy narodzeniu Jezusa Szatan wiedział, że nadszedł
Ten, który miał boskie polecenie zakwestionowania jego
panowania. Poselstwo anioła poświadczające autorytet
nowo narodzonego Króla przyprawiło go o drżenie. Szatan
dobrze znał pozycję, jaką Chrystus zajmował w niebie jako
Umiłowany Ojca. To, że Syn Boży miał przyjść na tą ziemię
jako człowiek napełniło go zdumieniem i obawą. Nie był w
stanie zgłębić tajemnicy tej wielkiej ofiary. Jego egoistyczna
dusza nie potrafiła zrozumieć takiej miłości do zwiedzionego
rodzaju. Chwała i pokój nieba oraz radość ze wspólnoty
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z Bogiem były jedynie słabo pojmowane przez ludzi, lecz
dobrze były znane one Lucyferowi, nakrywającemu cherubowi. Odkąd stracił niebo, był zdecydowany na zemstę
sprawianiem, aby inni dzielili jego upadek. Czynił to przez
skłanianie ich do niedoceniania spraw niebiańskich i branie
sobie do serca spraw ziemskich.
Dowódca nieba nie miał pozyskiwać dusz ludzkich dla
Swojego królestwa bez przeszkody. Od czasu, gdy był niemowlęciem w Betlejem, był nieustannie atakowany przez
złego. W Chrystusie był ujawniony obraz Boga i na szatańskich naradach zdecydowano, że powinien On zostać zwyciężony. Żadna ludzka istota nie przyszła na świat i uszła
mocy zwodziciela. Siły konfederacji zła były ustawione na
Jego drodze w celu wszczęcia przeciw Niemu walki i, o ile
możliwe, zwyciężenia Go.
Szatan był wśród świadków przy zanurzeniu Zbawiciela.
Ujrzał chwałę Ojca zacieniającą Swojego Syna. Słyszał głos
Jehowy, dający świadectwo boskości Jezusa. Od [czasu]
grzechu Adama rodzaj ludzki był odcięty od bezpośredniej
łączności z Bogiem; obcowanie pomiędzy niebem a ziemią
odbywało się przez Chrystusa; lecz obecnie, kiedy to Jezus
przyszedł „w podobieństwie grzesznego ciała” (Rzym 8,3),
przemówił Sam Ojciec. Przedtem porozumiewał się z ludzkością przez Chrystusa; teraz porozumiewał się z ludzkością w Chrystusie. Szatan żywił nadzieję, że Boży wstręt
do grzechu sprowadzi wieczny rozdział pomiędzy niebem
a ziemią. Obecnie zaś było jawnym, że łączność pomiędzy
Bogiem a człowiekiem została przywrócona.
Szatan rozumiał, że musi zwyciężyć albo być zwyciężonym. Kwestie tego konfliktu pociągały za sobą zbyt wiele,
aby zostały powierzone jego sprzymierzonym aniołom.
Wojnę musi prowadzić osobiście. Wszystkie siły apostazji
zostały zebrane przeciwko Synowi Bożemu. Chrystusa
uczyniono celem wszelkiej broni piekła.
Wielu spogląda na ten konflikt pomiędzy Chrystusem
a Szatanem jak na nie posiadający szczególnego związku
z ich własnym życiem; i mało są nim zainteresowani. Lecz
w obrębie każdego ludzkiego serca ów spór zostaje powtó-
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rzony. Nikt nigdy nie opuszcza szeregów zła, aby służyć
Bogu, bez napotkania na ataki Szatana. Pokusy, którym
opierał się Chrystus, były tymi, które my uważamy za tak
trudne do przeciwstawienia się. Były one Mu narzucone w
o tyle większym stopniu, o ile Jego charakter przewyższa
nasze charaktery. Obarczony strasznym ciężarem grzechów
świata, Chrystus wytrzymał próbę dotyczącą apetytu,
umiłowania świata i tego zamiłowania do wystawności,
które prowadzi do arogancji. Te były tymi pokusami, które
zwyciężyły Adama i Ewę, i które tak łatwo przezwyciężają
nas.
Szatan wskazał na grzech Adama jako dowód, że prawo
Boże jest niesprawiedliwe i nie może być przestrzegane.
Chrystus miał w naszym człowieczeństwie spłacić porażkę
Adama. Lecz gdy Adam był zaatakowany przez kusiciela,
nie dźwigał żadnych skutków grzechu. Trwał w sile doskonałej męskości, posiadając pełen wigor umysłu i ciała. Był
otoczony wspaniałościami Edenu i miał codzienną wspólnotę z niebiańskimi istotami. Nie tak było z Jezusem, gdy
wyszedł na pustynię, aby stawić czoło Szatanowi. Przez
cztery tysiące lat rodzajowi ludzkiemu ubywało na sile
fizycznej, umysłowej i wartości moralnej; i Chrystus przyjął
niemoce zdegenerowanego człowieczeństwa. Tylko w ten
sposób mógł On wyratować człowieka z najniższego dna
jego degradacji.
Wielu twierdzi, że było niemożliwym, aby Chrystus
został zwyciężony przez pokusę. Wówczas nie mógłby On
być postawiony na miejscu Adama; nie mógłby też odnieść
zwycięstwa, którego nie odniósł Adam. Gdybyśmy w jakimkolwiek sensie mieli trudniejszą do zniesienia walkę od
Chrystusa, to wówczas On nie mógłby nam dopomóc. Lecz
nasz Zbawiciel przyjął człowieczeństwo z jego wszystkimi
skłonnościami. Przyjął naturę człowieka z możliwością
ulegnięcia pokusie. Nie musimy znosić niczego, czego On
nie zniósł.
Tak jak u świętej pary w Edenie, apetyt był u Chrystusa podłożem pierwszej wielkiej pokusy. Właśnie tam,
gdzie zaczął się upadek, musi się rozpocząć dzieło naszego
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odkupienia. Jak Adam upadł wskutek pofolgowania apetytowi, tak Chrystus musi zwyciężyć przez zaparcie się
go. „A po czterdziestu dniach i czterdziestu nocach postu
począł łaknąć. I przystąpił do niego kusiciel i powiedział:
Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały
się chlebem. On zaś odpowiadając rzekł: Jest napisane: Nie
samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem
wychodzącym z ust Bożych”4.
Od czasu Adama do czasu Chrystusa pobłażanie sobie
powiększyło siłę apetytu i skłonności, aż zdobyły one
prawie nieograniczoną władzę. W ten sposób ludzie stali
się upodleni i chorzy, i niemożliwym było, aby sami z siebie
je przezwyciężyli. Chrystus zwyciężył dla człowieka przez
przetrwanie najcięższej próby. Przez wzgląd na nas wykazał
panowanie nad sobą silniejsze niż głód lub śmierć. A z tym
pierwszym zwycięstwem związane były inne kwestie, które
zachodzą we wszystkich naszych konfliktach z mocami
ciemności.
Gdy Jezus wyszedł na pustynię, był otoczony chwałą
Ojca. Pochłonięty obcowaniem z Bogiem, był podniesiony
ponad ludzką słabość. Lecz owa chwała odstąpiła i został
pozostawiony walce z pokusą. Napierała ona na Niego w
każdej chwili. Jego ludzka natura wzdragała się przed konfliktem, który Go oczekiwał. Przez czterdzieści dni pościł
i modlił się. Słaba i wycieńczona z głodu, wyczerpana i
zmizerniała wskutek duchowej męki, „przemierzła jest nad
innych ludzi osoba Jego, a kształt Jego nad synów ludzkich”
(Iz 52,14). Teraz Szatan miał okazję. Teraz przypuszczał, że
będzie mógł zwyciężyć Chrystusa.
Oto przystąpił do Zbawiciela ktoś o wyglądzie anioła z
nieba, jak gdyby w odpowiedzi na Jego modlitwy. Twierdził
on, że ma polecenie od Boga, aby oznajmić, że post Chrystusa dobiegł końca. Jak Bóg posłał anioła, aby powstrzymał rękę Abrahama przed złożeniem w ofierze Izaaka, tak
samo Ojciec, będąc zadowolony z chęci Chrystusa, aby
wstąpić na krwawą drogę, posłał anioła w celu wyswobo4
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dzenia Go — tak brzmiało poselstwo przyniesione Jezusowi.
Zbawiciel był omdlały z głodu, pragnął pokarmu, gdy nagle
przystąpił do Niego Szatan. Wskazując na kamienie, które
były rozrzucone po pustyni, a które miały wygląd bochenków, kusiciel rzekł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz,
aby te kamienie stały się chlebem”5.
Choć pojawił się jako anioł światłości, te pierwsze słowa
zdradziły jego charakter. „Jeśli jesteś Synem Bożym”. Tutaj
tkwi insynuowanie nieufności. Gdyby Jezus uczynił to, co
proponował Szatan, byłoby to przyjęciem wątpliwości.
Kusiciel planował powalić Chrystusa tym samym środkiem,
który na początku okazał się tak pomyślny wobec rodzaju
ludzkiego. Jakże przebiegle Szatan przystąpił do Ewy w
Edenie! „Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?” (I Mojż 3,1). Dotąd
słowa kusiciela były prawdą, lecz w jego sposobie wypowiedzenia ich znajdowała się ukryta pogarda dla słów Boga.
Było w nim zamaskowane zaprzeczenie, powątpiewanie w
boską prawdomówność. Szatan usiłował wpoić umysłowi
Ewy myśl, że Bóg nie uczyni tak, jak powiedział; że odmówienie tak pięknego owocu było zaprzeczeniem Jego miłości
i litości dla człowieka. Tak samo i obecnie kusiciel usiłuje
natchnąć Chrystusa swoim własnym zapatrywaniem. „Jeśli
jesteś Synem Bożym”. Słowa te jątrzą się rozgoryczeniem
w jego umyśle. W brzmieniu jego głosu znajduje się wyraz
całkowitego niedowierzania. Czy Bóg traktowałby w ten
sposób Swojego własnego Syna? Czy pozostawiłby Go na
pustyni z dzikimi zwierzętami, bez żywności, bez towarzyszy
i bez otuchy? Sugeruje, że Bóg nigdy nie miał zamiaru, aby
Jego Syn znalazł się w takim stanie jak ten. „Jeśli jesteś
Synem Bożym”, ukaż Swoją moc przez uwolnienie Siebie
od tego nękającego głodu. Każ temu kamieniowi, aby stał
się chlebem.
W uszach Szatana w dalszym ciągu brzmiały słowa z
nieba: „To jest Mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie” (Mat 3,17). Lecz był on zdeterminowany, aby nakło5
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nić Chrystusa do nie wierzenia temu świadectwu. Słowo
Boże było zapewnieniem Chrystusa o Jego boskiej misji.
Przyszedł, aby żyć jako człowiek wśród ludzi i właśnie to
słowo było tym, co oznajmiło Jego związek z niebem. Stanowiło to zamiar Szatana, aby sprawić, by On zwątpił w owo
słowo. Szatan wiedział, że zwycięstwo w tym całym sporze
należałoby do niego, gdyby ufność Chrystusa w Bogu mogła
zostać zachwiana. Mógł on zwyciężyć Jezusa. Miał nadzieję,
że pod wpływem siły przygnębienia i ekstremalnego głodu
Chrystus utraci wiarę w Swojego Ojca i z powodu Siebie
dokona cudu. Gdyby to uczynił, plan zbawienia zostałby
zniweczony.
Kiedy Szatan i Syn Boży po raz pierwszy zetknęli się w
konflikcie, Chrystus był dowódcą niebiańskich zastępów,
a Szatan — przywódca buntu w niebie — wypędzonym.
Obecnie ich położenie było na pozór odwrotne i Szatan
w pełni wykorzystuje swoją rzekomą przewagę. Mówi, że
jeden z najpotężniejszych aniołów został wygnany z nieba.
Wygląd Jezusa wykazuje, że jest owym upadłym aniołem,
porzuconym przez Boga i opuszczonym przez człowieka.
Boska istota byłaby w stanie utrzymać swoje twierdzenie
przez dokonanie cudu; „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz
temu kamieniowi, aby stał się chlebem”6. Taki akt twórczej
mocy, nalegał kusiciel, byłby rozstrzygającym dowodem
boskości. Doprowadziłby spór do zakończenia.
Nie bez wysiłku mógł Jezus w milczeniu słuchać arcyzwodziciela. Lecz Syn Boży nie miał udowadniać Swojej
boskości Szatanowi ani też wyjaśniać powodu Swojego
upokorzenia. Przez ustąpienie domaganiom buntownika nic
nie zostałoby osiągnięte dla dobra człowieka bądź chwały
Bożej. Gdyby Chrystus zastosował się do propozycji wroga,
Szatan w dalszym ciągu mówiłby: Pokaż mi znak, abym
mógł tobie uwierzyć, że jesteś Synem Bożym. Dowód byłby
bez wartości, by przełamać moc buntu w jego sercu. A Chrystus nie miał posługiwać się boską mocą dla Swojej własnej
korzyści. Przyszedł, aby znieść próbę, tak jak my musimy
6
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ją znieść, pozostawiając nam przykład wiary i poddania się.
Ani tutaj, ani też w żadnym późniejszym czasie Swojego
ziemskiego życia nie dokonał cudu z powodu Siebie. Jego
cudowne dzieła były wszystkie dla dobra innych. Choć Jezus
od początku rozpoznał Szatana, nie dał się sprowokować,
by wstąpić z nim w spór. Pokrzepiony pamięcią o głosie z
nieba, spoczywał w miłości Swojego Ojca. Nie chciał prowadzić pertraktacji z pokusą.
Jezus stawił czoło Szatanowi ze słowami Pisma Świętego. Powiedział: „Napisano”. W każdej pokusie bronią
Jego walki było słowo Boga. Szatan domagał się od Chrystusa cudu jako znaku Jego boskości. Lecz to, co jest większe niż wszystkie cuda, niezachwiane poleganie na „tak
mówi Pan”, było znakiem, który nie mógł zostać zakwestionowany. Jak długo Chrystus trwał na tym stanowisku,
kusiciel nie mógł zdobyć żadnej przewagi.
To właśnie w czasie największej słabości Chrystus był
atakowany najcięższymi pokusami. W ten sposób Szatan
zamierzał zatryumfować. Tą taktyką zdobywał zwycięstwo
nad ludźmi. Gdy zanikła siła, i osłabła moc woli, a wiara
przestała spoczywać w Bogu, wówczas ci, którzy długo
i mężnie stali za prawością, zostali zwyciężeni. Mojżesz
był znużony czterdziestoletnią wędrówką Izraela, kiedy
na chwilę jego wiara puściła swoje oparcie na nieskończonej mocy. Odniósł on porażkę dokładnie na granicy
Ziemi Obiecanej. Tak samo było z Eliaszem, który stał
nieustraszony przed królem Achabem; który stanął wobec
całego narodu izraelskiego z czterystu pięćdziesięcioma
prorokami Baala na swoim czele. Po tym strasznym dniu
na górze Karmel, kiedy wybici zostali fałszywi prorocy, a
lud ogłosił swoje poddaństwo Bogu, Eliasz ratował swoje
życie ucieczką przed groźbami bałwochwalczej Izebel. W
ten sposób Szatan wykorzystywał słabość człowieczeństwa.
I nadal będzie on działał w ten sam sposób. Kiedykolwiek
ktoś jest otoczony mrokami, zakłopotany położeniem lub
dotknięty niedostatkiem albo niedolą, Szatan zbliża się,
aby kusić i trapić. Atakuje on słabe punkty naszego charakteru. Usiłuje zachwiać naszą ufność w Bogu, który pozwala,
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aby istniał taki stan rzeczy. Zostajemy kuszeni, aby nie
ufać Bogu, aby kwestionować Jego miłość. Często kusiciel
przystępuje do nas tak jak przystąpił do Chrystusa, stawiając przed nami naszą słabość i niemoce. Spodziewa się
zniechęcić duszę i przerwać nasze oparcie na Bogu. Wtedy
jest pewny swojej ofiary. Gdybyśmy stawiali mu czoło tak
jak uczynił to Jezus, uniknęlibyśmy wielu porażek. Przez
prowadzenie pertraktacji z wrogiem dajemy mu przewagę.
Gdy Chrystus powiedział kusicielowi: „Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym
z ust Bożych”7, powtórzył słowa, które więcej niż tysiąc
czterysta lat wcześniej wypowiedział do Izraela: „Pan,
Bóg twój, prowadził cię przez czterdzieści lat po pustyni
(...). Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię
manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie,
aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje,
lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust
Pana” (V Mojż 8,2.3). Na pustyni, gdy zabrakło wszelkich
środków utrzymania, Bóg posłał Swojemu ludowi mannę z
nieba; i dane było wystarczające i stałe zaopatrzenie. Owo
zaopatrzenie miało nauczyć ich, że jak długo będą ufali w
Bogu i chodzili Jego drogami, On ich nie opuści. Obecnie
Zbawiciel stosował w praktyce lekcję, której uczył Izraela.
Przez słowo Boże udzielone było wsparcie hebrajskiemu
zastępowi, i przez to samo słowo udzielone będzie ono
Jezusowi. Oczekiwał On, że Bóg w Swoim czasie przyniesie pomoc. Był na pustyni w posłuszeństwie Bogu i nie
zdobędzie pożywienia przez stosowanie się do propozycji
Szatana. Przed obliczem będącego świadkiem wszechświata
oświadczył, że jest to mniejszym nieszczęściem, aby cierpieć
cokolwiek się przytrafi, niż w jakikolwiek sposób odstąpić
od woli Boga.
„Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym
słowem Bożym”8. Naśladowca Chrystusa jest często doprowadzany do miejsca, gdzie nie może służyć Bogu i dalej
7
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prowadzić swoich doczesnych przedsięwzięć. Być może, że
wydaje się, iż posłuszeństwo jakiemuś wyraźnemu wymaganiu Bożemu pozbawi go środków utrzymania. Szatan
chciałby skłonić go do uwierzenia, że musi poświęcić przekonania swojego sumienia. Lecz jedyną rzeczą na naszym
świecie, na której możemy polegać, jest słowo Boga. „Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości,
a to wszystko będzie wam dodane” (Mat 6,33). Już w tym
życiu nie jest to dla naszego dobra, abyśmy odstępowali
od woli naszego Ojca w niebie. Gdy poznamy moc Jego
słowa, nie będziemy stosowali się do propozycji Szatana,
aby zdobyć pożywienie bądź ratować swoje życie. Naszymi
jedynymi pytaniami będą: Jak brzmi Boży nakaz i jak
brzmi Jego obietnica? Znając je, okażemy posłuszeństwo
pierwszemu, a ufność drugiemu.
W ostatniej wielkiej walce boju z Szatanem ci, którzy
będą lojalni wobec Boga, zostaną pozbawieni wszelkiego
doczesnego wsparcia. Ponieważ odmówią łamania Jego
prawa dla posłuszeństwa ziemskim władzom, zakazane im
będzie kupowanie bądź sprzedawanie. Ostatecznie wydany
będzie dekret, aby zostali zabici. Patrz Obj 13,11-17. Lecz
posłusznym dana jest obietnica: „Ten na wysokościach
mieszkać będzie, zamki na skałach będą ucieczką jego;
chleb jego dany mu będzie, wody jego nie ustaną” (Iz 33,16).
Tą obietnicą będą żyły dzieci Boże. Kiedy ziemia będzie
spustoszona głodem, one zostaną nakarmione. „Nie będą
zawstydzeni w złym czasie, a w dniach głodu będą nasyceni”
(Ps 37,19). Prorok Habakuk spoglądał na ten czas niedoli, a
jego słowa wyrażają wiarę zboru: „Choćby figowe drzewo nie
zakwitnęło i nie było urodzaju na winnicach, choćby i owoc
oliwy pochybił, i role nie przyniosły pożytku, i z owczarni
by owce wybite były, a nie byłoby bydła w oborach; wszakże
się ja w Panu weselić będę, rozraduję się w Bogu zbawienia
mego” (Hab 3,17.18).
Ze wszystkich lekcji, jakich winniśmy się nauczyć z
pierwszego wielkiego kuszenia naszego Pana, żadna nie
posiada większego znaczenia od tej, która dotyczy panowania nad apetytem i skłonnościami. Pokusy przyciągające
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fizyczną naturę były we wszystkich wiekach najbardziej
skuteczne w deprawowaniu i degradowaniu rodzaju ludzkiego. Szatan działa za pośrednictwem nieumiarkowania,
aby zniszczyć umysłowe i moralne zdolności, których Bóg
udzielił człowiekowi jako bezcenny posag. W ten sposób
staje się to niemożliwe, aby ludzie zdawali sobie sprawę ze
spraw o wiecznej wartości. Za pośrednictwem zmysłowego
pobłażania Szatan usiłuje wymazać z duszy wszelki ślad
podobieństwa do Boga.
To nieopanowane pobłażanie, a także wynikające choroby i degradacja, które istniały przy pierwszym adwencie
Chrystusa, zaistnieją ponownie pod względem natężenia
zła przed Jego drugim przyjściem. Chrystus oznajmił, że
stan świata będzie taki, jak we dniach przed potopem, i jak
w Sodomie i Gomorze. Wszelkie wyobrażenie myśli serca
będzie ustawicznie złe. Żyjemy obecnie na samej krawędzi
tego strasznego czasu i powinniśmy zrozumieć lekcję postu
Zbawiciela. Tylko na podstawie niewypowiedzianej męki,
jaką zniósł Chrystus, możemy oszacować zło niepohamowanego pobłażania. Jego przykład oznajmia, że nasza jedyna
nadzieja życia wiecznego tkwi w sprowadzeniu apetytu i
skłonności w posłuszeństwo woli Boga.
Jest niemożliwym, abyśmy o własnej sile zaparli się
domagań naszej upadłej natury. Poprzez ten kanał Szatan
sprowadza na nas pokusę. Chrystus wiedział, że wróg przystąpi do każdej ludzkiej istoty, aby wykorzystać odziedziczoną słabość i przy pomocy fałszywych insynuacji usidlić
wszystkich, których ufność nie jest w Bogu. Przejściem
przez teren, na którym człowiek musi odbyć podróż, nasz
Pan przygotował nam drogę do zwycięstwa. Nie stanowi
do Jego woli, abyśmy w konflikcie z Szatanem znaleźli się
w niekorzystnej sytuacji. Nie chciałby, abyśmy byli onieśmieleni i zniechęceni przez ataki węża. On Mówi: „Ufajcie,
Ja zwyciężyłem świat” (Jan 16,33).
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Niech ten, kto walczy z mocą apetytu, spojrzy na Zbawiciela na pustyni pokuszenia. Spójrz na Niego w Jego agonii
na krzyżu, gdy zawołał: „Pragnę”. Zniósł wszystko, co jest
możliwe, abyśmy my znieśli. Jego zwycięstwo jest naszym
zwycięstwem.
Jezus opierał się na mądrości i sile Swojego niebiańskiego Ojca. Oznajmił: „Pan wspomaga Mnie; przetoż nie
bywam pohańbiony (...), wiem, że pohańbiony nie będę
(...), Pan pomagać Mi będzie”. Wskazując na Swój własny
przykład, mówi nam: „Kto wśród was boi się Pana (...)? Ten
niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu!”
(Iz 50,7-10).
Jezus powiedział: „Nadchodzi władca tego świata, a
on we Mnie nic nie ma” (Jan 14,30). Nie było w Nim nic,
co odpowiadało sofistyce Szatana. Nie przystał na grzech.
Nawet myślą nie poddał się pokusie. Tak może być również
z nami. Człowieczeństwo Chrystusa było połączone z boskością; był przygotowany do konfliktu przez zamieszkiwanie
Ducha Świętego. I przyszedł, aby uczynić nas uczestnikami
boskiej natury. Tak długo, jak złączeni jesteśmy z Nim
wiarą, grzech już więcej nad nami nie panuje9. Bóg sięga po
dłoń wiary w nas, aby pokierować ją, by mocno uchwyciła
się boskości Chrystusa, byśmy mogli osiągnąć doskonałość
charakteru.
Chrystus pokazał nam, jak zostaje to dokonane. Przy
pomocy jakich środków zwyciężył w konflikcie z Szatanem? Przy pomocy słowa Bożego. Jedynie przy pomocy
onego słowa był w stanie oprzeć się pokusie. On mówił:
„Napisano”. A nam dane zostały „wielkie i cenne obietnice,
abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury,
uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na
świecie” (2 Piotra 1,4). Każda obietnica w słowie Bożym
należy do nas. Mamy żyć „każdym słowem pochodzącym z
ust Bożych”. Będąc zaatakowany przez pokusę, nie patrz
na okoliczności bądź własną słabość, lecz na moc słowa.
Cała jego siła należy do ciebie. Psalmista powiedział: „W
9

Rzym 6,14

104

Pragnienie Wieków

(123)

sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył
przeciwko Tobie”. „Według słowa warg Twoich unikałem
dróg, na których grasują rozbójnicy” (Ps 119,11; 17,4).

13

ZWYCIĘSTWO

Rozdział oparty na ewangelii Mateusza 4,5-11; Marka 1,12.13
oraz Łukasza 4,5-13

„Wtedy diabeł wziął Go do miasta świętego i postawił
na szczycie świątyni. I powiedział mu: Jeśli jesteś Synem
Bożym, rzuć się w dół, jest bowiem napisane:
„Rozkaże o Tobie Swoim aniołom
i będą Cię nosić na rękach,
abyś nie uderzył Swojej nogi o kamień”1.

Teraz Szatan mniemał, że stawia Jezusowi czoło na Jego
własnym gruncie. Ów przebiegły wróg sam przedstawia
słowa, które wyszły z ust Bożych. Nadal pojawia się jako
anioł światłości i czyni to oczywistym, że jest zapoznany z
Pismem Świętym i rozumie znaczenie tego, co napisano.
Ponieważ Jezus poprzednio posłużył się słowem Bożym w
celu podtrzymania Swojej wiary, kusiciel używa go obecnie dla poparcia swojego zwiedzenia. Twierdzi, że jedynie
sprawdzał wierność Jezusa, i obecnie pochwala Jego nieugiętość. Jako że Zbawiciel zamanifestował ufność w Bogu,
Szatan namawia Go, aby dał jeszcze jeden dowód Swojej
wiary.
Lecz ponownie pokusa zostaje poprzedzona insynuowaniem nieufności — „jeśli jesteś Synem Bożym”.
Odpowiedzenie na owo „jeśli” kusiło Chrystusa, lecz On
1
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powstrzymał się od najmniejszego przyjęcia wątpliwości.
Nie wystawi Swojego życia na niebezpieczeństwo, aby dać
dowód Szatanowi.
Kusiciel miał zamiar wykorzystać człowieczeństwo
Chrystusa i skłonić Go do zarozumiałości. Chociaż Szatan
może wabić do grzechu, nie może do niego zmusić. Powiedział Jezusowi: „Rzuć się w dół”2, wiedząc, że sam nie mógł
Go rzucić w dół, bowiem Bóg wstawiłby się, aby Go uratować. Ponadto też nie mógł zmusić Jezusa, aby się rzucił w
dół. O ile Chrystus nie przystał na pokusę, nie mógł być
zwyciężony. Ani cała moc ziemi, ani też piekła, nie mogła
w najmniejszym stopniu zmusić Go do odstąpienia od woli
Jego Ojca.
Kusiciel nigdy nie może nas zmusić do czynienia zła. Nie
może kontrolować umysłów, o ile nie są one poddane jego
władzy. Zanim Szatan może sprawować nad nami swoją
władzę, wola musi wyrazić zgodę, wiara musi puścić swoje
oparcie w Chrystusie. Jednak wszelkie grzeszne pragnienie, które pielęgnujemy, daje mu podporę. Każdy punkt, w
którym omieszkujemy zastosowania się do boskiego wzorca,
stanowi otwarte drzwi, przez które on może wstąpić, aby
nas kusić i zniszczyć. A każde zaniedbanie bądź porażka z
naszej strony daje mu sposobność do urągania Chrystusowi.
Gdy Szatan cytował obietnicę „Aniołom Swoim przykazał o Tobie, aby Cię strzegli”, opuścił słowa „na wszystkich drogach Twoich”3, to znaczy, na wszystkich drogach
postanowionych przez Boga. Jezus odmówił kroczenia
poza drogą posłuszeństwa. Manifestując doskonałą ufność
w Swoim Ojcu, nie chciał — będąc o to nieproszony — stawiać Siebie w położeniu, które narzucałoby konieczność
interwencji Ojca w celu ratowania Go od śmierci. Nie chciał
wymuszać na Opatrzności, aby przychodziła Mu na pomoc,
i w ten sposób odnieść porażkę w udzieleniu człowiekowi
przykładu ufności i poddania się.

2
3
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Jezus oświadczył Szatanowi: „Jest też napisane: Nie
będziesz kusił Pana, swego Boga”4. Te słowa zostały wypowiedziane przez Mojżesza do synów izraelskich, gdy ci pragnęli na pustyni i domagali się od niego, aby dał im wody,
oznajmiając przy tym: „Czy jest Pan pośród nas, czy nie?”
(II Mojż 17,7). Bóg cudownie działał dla nich, a jednak będąc
w kłopocie nie dowierzali Mu i domagali się dowodu, że był
z nimi. W swojej niewierze usiłowali poddać Go sprawdzianowi. A Szatan nakłaniał Chrystusa, aby uczynił tę samą
rzecz. Bóg już poświadczył, że Jezus był Jego Synem; a
więc pytanie o dowód, że jest Synem Bożym byłoby poddaniem słowa Bożego sprawdzianowi — kuszeniem Go. To
samo działoby się w przypadku proszenia o to, czego Bóg
nie obiecał. Zamanifestowałoby to brak ufności i byłoby
faktycznie poddaniem Go sprawdzianowi albo kuszeniem.
Nie powinniśmy przedstawiać Bogu naszych próśb, aby
sprawdzić, czy On spełni Swoje słowo, ale dlatego, że On je
spełni; nie po to, aby sprawdzić, czy nas miłuje, ale dlatego,
że nas miłuje. „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu,
bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i
że nagradza tych, którzy Go szukają” (Hebr 11,6).
Ale wiara nie jest w żadnym sensie połączona z zarozumiałością. Tylko ten, kto posiada prawdziwą wiarę, jest
zabezpieczony przed zarozumiałością. Zarozumiałość jest
bowiem szatańskim fałszerstwem wiary. Wiara powołuje się
na Boże obietnice i wydaje owoc w posłuszeństwie. Zarozumiałość również powołuje się na obietnice, jednak posługuje się nimi tak jak czynił to Szatan — aby wytłumaczyć
przestępstwo. Wiara doprowadziłaby naszych pierwszych
rodziców do ufania miłości Boga i okazania posłuszeństwa
Jego nakazom. Zarozumiałość doprowadziła ich do przestąpienia Jego prawa, uważając, że Jego wielka miłość uratuje
ich przed konsekwencją grzechu. To nie wiara jest tym,
co powołuje się na przychylność Nieba bez stosowania się
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do warunków, na których ma być udzielone miłosierdzie.
Prawdziwa wiara ma swoją podstawę w obietnicach i postanowieniach Pisma Świętego.
Często, gdy Szatanowi nie powiedzie się we wzbudzaniu
nieufności, doznaje powodzenia w doprowadzaniu nas do
zarozumiałości. O ile zdoła nas do tego skłonić, abyśmy
niepotrzebnie wstąpili na drogę pokusy, wie, że zwycięstwo
należy do niego. Bóg ochroni wszystkich, którzy kroczą
ścieżką posłuszeństwa; lecz zstąpienie z niej jest zapuszczeniem się na teren Szatana. Tam na pewno upadniemy.
Zbawiciel nakazał nam: „Czuwajcie i módlcie się, abyście
nie ulegli pokusie” (Mar 14,38). Rozmyślanie i modlitwa
ustrzegłyby nas przed nie nakazanym zapędzeniem się na
drogę niebezpieczeństwa, i w ten sposób bylibyśmy uchronieni przed wieloma porażkami.
Jednak będąc osaczeni przez pokusę, nie powinniśmy
tracić odwagi. Często, gdy znajdujemy się w trudnej sytuacji, wątpimy, że prowadził nas Duch Boży. Lecz to właśnie prowadzenie Ducha przywiodło Jezusa na pustynię,
aby był kuszony przez Szatana. Gdy Bóg przyprowadza
nas do próby, ma do spełnienia zamiar służący naszemu
dobru. Jezus nie nadużył Bożych obietnic nie nakazanym
wychodzeniem ku pokusie, ani też nie oddał się zwątpieniu,
gdy ona na Niego przyszła. My także nie powinniśmy tego
czynić. „Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni
ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście
mogli ją znieść”. Mówi On: „Ofiaruj Bogu dziękczynienie i
spełnij Najwyższemu śluby swoje! I wzywaj Mnie w dniu
niedoli, wybawię cię, a ty Mnie uwielbisz” (1 Kor 10,13; Ps
50,14.15).
Jezus stał się zwycięzcą w drugiej pokusie i teraz Szatan
manifestuje siebie w swojej prawdziwej postaci. Lecz nie
pojawia się jako obrzydliwy potwór, z rozszczepionymi
kopytami i skrzydłami nietoperza. On jest potężnym aniołem, mimo że upadłym. Przyznaje się, że jest przywódcą
buntu i bogiem tego świata.
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Stawiając Jezusa na wysokiej górze, Szatan sprawił,
że przesunęły się przed Nim w panoramicznym obrazie
królestwa świata w całej swojej chwale. Blask słoneczny
pokrywał miasta z ich świątyniami, marmurowe pałace,
urodzajne pola i obfitujące w owoc winnice. Ślady zła były
ukryte. Wzrok Jezusa, któremu tak niedawno przedstawiały się ponurość i pustkowie, teraz przypatrywał się
scenie niezrównanego uroku i dobrobytu. Następnie słychać
było głos kusiciela: „Dam ci całą tę potęgę i ich chwałę,
bo zostały mi przekazane i daję je, komu chcę. Jeśli więc
oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje”5.
Misja Chrystusa mogła być wypełniona jedynie przez
cierpienie. Przed Nim znajdowały się życie smutku, trud,
walka i haniebna śmierć. Musiał dźwignąć grzechy całego
świata. Musiał znieść rozłąkę z miłością Swojego Ojca.
Obecnie kusiciel zaofiarował oddanie władzy, którą uzurpował. Chrystus mógłby uratować Siebie od owej strasznej
przyszłości uznaniem supremacji Szatana. Lecz uczynienie
tego oznaczało zrezygnowanie ze zwycięstwa w wielkim
boju. Szatan zgrzeszył w niebie właśnie przez usiłowanie
wywyższenia siebie ponad Syna Bożego. Gdyby teraz miał
wziąć górę, byłby to triumf rebelii.
Gdy Szatan oznajmił Chrystusowi: Królestwo i chwała
świata zostały mi przekazane, i daję je, komu chcę — wyraził prawdę jedynie w części, a oznajmił to, by służyło jego
własnemu zamiarowi zwiedzenia. Zwierzchnictwo Szatana
było tym, które wyrwał Adamowi, lecz Adam był zastępcą
Stwórcy. Jego panowanie nie było niepodległym panowaniem. Ziemia jest Boża, i On powierzył wszystko Swojemu
Synowi. Adam miał władać podlegając Chrystusowi. Gdy
Adam wydał swoje zwierzchnictwo w ręce Szatana, Chrystus w dalszym ciągu pozostawał prawowitym Królem. Pan
tak rzekł do Króla Nabukadnezara: „Najwyższy ma moc
nad królestwem ludzkim; daje je, komu chce” (Dan 4,14).
Szatan może sprawować swoją uzurpowaną władzę jedynie
tak jak zezwala Bóg.
5
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Gdy więc kusiciel ofiarował Chrystusowi królestwo i
chwałę świata, proponował, aby Chrystus zrezygnował z
prawdziwego królowania nad światem i panował podlegając
Szatanowi. To było tym samym panowaniem, w którym
pokładane były nadzieje Żydów. Oni pragnęli królestwa
tego świata. Gdyby Chrystus przystał na ofiarowanie im
takiego królestwa, byliby Go chętnie przyjęli. Lecz spoczywało na nim przekleństwo grzechu, wraz z całym swoim
nieszczęściem. Chrystus oznajmił kusicielowi: „Idź precz
ode Mnie, Szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, swemu
Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył”6.
Królestwa świata zostały zaoferowane Chrystusowi
przez tego, który zbuntował się w niebie, aby kupić Jego
hołd zasadom zła; lecz On nie dał się kupić; przyszedł,
aby ustanowić królestwo sprawiedliwości i nie zaniechał
Swojego zamiaru. Z tą samą pokusą Szatan przystępuje
do ludzi i tu ma większe powodzenie, niż z Chrystusem.
Oferuje ludziom królestwo tego świata pod warunkiem, że
uznają jego supremację. Domaga się, aby złożyli w ofierze
prawość, nie zważali na sumienie i oddawali się egoizmowi.
Chrystus wzywa ich, aby szukali najpierw królestwa Bożego
i Jego sprawiedliwości7, lecz Szatan kroczy obok nich i
mówi: Cokolwiek jest prawdą odnośnie do życia wiecznego,
abyście odnieśli sukces w tym świecie, musicie mi służyć.
Wasz dobrobyt trzymam w moich rękach. Mogę dać wam
bogactwa, przyjemności, poważanie i szczęście. Posłuchajcie
mojej rady. Nie pozwólcie sobie, aby poniósł was dziwaczny
kaprys uczciwości bądź samoofiary. Przygotuję przed wami
drogę. W ten sposób zwiedzione są tłumy. Przystają na to,
aby żyć dla służby własnemu „ja”, a Szatan jest zadowolony. Podczas gdy wabi ich nadzieją doczesnego panowania, zdobywa panowanie nad duszą. Lecz oferuje to, czego
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darowanie nie należy do niego, i co wkrótce ma zostać mu
wyrwane. W zamian pozbawia ich prawa do dziedzictwa
synów Boga.
Szatan podał w wątpliwość, czy Jezus jest Synem
Bożym. Jego krótkiej odprawie towarzyszył dowód, któremu nie mógł zaprzeczyć. Boskość przebłyskiwała przez
cierpiące człowieczeństwo. Szatan nie miał mocy, aby oprzeć
się owemu rozkazowi. Wijąc się z poniżenia i wściekłości,
został zmuszony do wycofania się sprzed oblicza Odkupiciela świata. Zwycięstwo Chrystusa było tak zupełne, jak
zupełna była porażka Adama.
Tak samo i my możemy się oprzeć pokusie i zmusić
Szatana, aby od nas odstąpił. Jezus osiągnął zwycięstwo
dzięki poddaniu się i wierze w Boga, a przez apostoła mówi
nam: „Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu,
a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do
was” (Jak 4,7.8). Nie jesteśmy w stanie wybawić się spod
mocy kusiciela; on przezwyciężył człowieczeństwo, i gdy
będziemy próbować trwać o własnej sile, staniemy się łupem
jego zamysłów; lecz „imię Pana jest mocną wieżą; chroni
się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny” (Przyp 18,10).
Szatan drży i ucieka przed najsłabszą duszą, która odnajduje schronienie w tym potężnym imieniu.
Po tym, gdy wróg odstąpił, Jezus upadł w wyczerpaniu
na ziemię, mając na twarzy śmiertelną bladość. Niebiańscy aniołowie obserwowali ów konflikt, przypatrując się
swojemu umiłowanemu Dowódcy jak przechodził przez
niewypowiedziane cierpienie w celu sprawienia nam drogi
ucieczki. Przetrwał On próbę będącą cięższą od tej, jaką
my kiedykolwiek będziemy mieli znosić. Teraz aniołowie
usługiwali Synowi Bożemu, gdy leżał jakby ktoś umierający.
Został wzmocniony pokarmem, a także pocieszony poselstwem miłości Swojego Ojca oraz zapewnieniem, że całe
niebo zatriumfowało w Jego zwycięstwie. Po pokrzepieniu
się, Jego wspaniałe serce poczuło współczucie dla człowieka.
Udał się naprzód, aby dokończyć dzieła, które rozpoczął, i
nie spoczywać, dopóki wróg nie zostanie pokonany, a nasz
upadły rodzaj odkupiony.
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Cena naszego wykupu nigdy nie będzie mogła być uzmysłowiona, dopóki odkupieni nie staną z Odkupicielem przed
tronem Boga. Wtedy to, gdy wspaniałości wiecznego domu
przedstawią się naszym zachwyconym zmysłom, przypomnimy sobie, że Jezus opuścił to wszystko dla nas, że nie
tylko stał się zesłańcem z niebiańskich sieni, ale podjął dla
nas ryzyko porażki i wiecznej zguby. Wówczas złożymy
nasze korony u Jego stóp i zaśpiewamy pieśń: „Godzien
jest ten Baranek zabity, wziąć moc, i bogactwo, i mądrość,
i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo” (Obj 5,12).
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