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Wstęp - Poszukiwanie chwały
Dążenie do chwały jest bardzo motywujące. Jakże często staramy się bardziej, lub biegniemy
dalej, kiedy chwała wydaje się być w naszym zasięgu. Jesteśmy nawet skłonni poświęcić osobisty
komfort, widząc szansę na zdobycie chwały. Powtarzając sobie: "Nie ma sukcesu bez bólu i
poświęcenia!", będziemy walczyć, by posunąć się naprzód. Chcemy, aby nasze życie się liczyło.
Chcemy być sławni, w wyniku dążenia do czegoś wartościowego.
Jest powód, dla którego doświadczamy tego głębokiego pragnienia chwały. W Słowie Bożym
odkrywamy, że zostaliśmy stworzeni dla chwały. On ukształtował nasze ciała i tchnął w nas życie,
abyśmy mogli poznać wielkość Jego świętości i trwać w zachwycie nad nią. Nasze serca i umysły
miały być pod takim wrażeniem Bożej dobroci, abyśmy chętnie oddawali Mu cześć i byli Mu
posłuszni. W ten sposób będziemy odzwierciedlać niepojętą chwałę Boga.
Jednak, rozejrzyj się wokół siebie. Świat nie świeci chwałą świętości, prawda? Być może
zauważyłeś, jak zło zniekształciło nasz świat. Jest w nim cierpienie, gorycz, oszustwo i śmierć. Jeżeli
zostaliśmy stworzeni, by poznać chwałę Bożą, to co poszło nie tak?
Odpowiedź, zawarta w Słowie Bożym, wskazuje na nasze własne serca. Zostaliśmy stworzeni,
by polegać na Bogu i oddawać Mu chwałę. Jednak my uparcie szukamy własnej chwały.
Zastąpiliśmy Bożą wolę naszymi własnymi pragnieniami i postanowiliśmy być bogami. Biblia nazywa
to "grzechem" i jest to nieposłuszeństwo wobec Bożej woli dla nas. Grzech kusi nas, byśmy
znajdowali zadowolenie we własnej słabości, a nie w Bożej wielkości. Błędnie próbujemy znaleźć
trwałą chwałę w naszej tożsamości, pracy czy marzeniach. Ale wciąż na nowo odkrywamy, że
jesteśmy pustymi i niezadowolonymi ludźmi. Mamy często wrażenie, że jesteśmy jakby potępieni,
ponieważ nasz grzech nie pozostaje niezauważony przez Boga. On jest sprawiedliwym Sędzią.
Jesteśmy winni tego, że porzuciliśmy Jego prawdę, próbując jednocześnie ustanowić własną. Kara
za ten grzech jest opisana dość wyraźnie: śmierć i wieczne oddalenie od Boga.
Jednak przesłanie Ewangelii, jest chwalebną i wspaniałą nowiną! :"Bóg tak umiłował świat" mówi Biblia - "że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał
żywot wieczny". Jezus Chrystus, doskonały syn Boży, przyjął postać człowieka, był jednak wolny od
grzechu człowieka. Żył wśród ludzi, ale bez udziału w ich nieposłuszeństwie. Jezus, bez
jakiegokolwiek wahania, pełnił wolę Bożą i wychwalał Boże imię, doskonale odzwierciedlał Bożą
chwałę w każdej chwili swojego życia.
Biblia mówi, że Jezus Chrystus był "posłuszny aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej". Jego
posłuszeństwo doprowadziło Go do śmierci na krzyżu. Dlaczego tak się stało?
Oto odpowiedź: Jezus Chrystus wziął na siebie nasze potępienie. Umarł naszą śmiercią,
abyśmy mogli żyć. Poniósł karę, którą my powinniśmy ponieść. Wziął na siebie nasze grzechy,
abyśmy mogli zyskać przebaczenie. Oddał swoje życie, abyśmy mogli być przyjęci przez Boga. Umarł
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za nas, abyśmy mogli wyznać nasze grzechy i znaleźć w Nim odkupienie. To jest cudowna,
chwalebna nowina! Trzy dni po swojej śmierci, Jezus Chrystus zmartwychwstał. Odniósł zwycięstwo
nad potępieniem, śmiercią i grzechem!
Biblia wyraża tę dobrą nowinę w taki sposób: "Nie ma więc teraz żadnego potępienia dla tych,
którzy są w Chrystusie Jezusie". W Jezusie zostaliśmy obdarzeni przebaczeniem, nadzieją, pokojem i
szczęśliwością. Tylko Jezusie Chrystusie - mimo naszej grzeszności jesteśmy akceptowani przez
Boga i odkrywamy na nowo piękno Jego miłości i świętości. Tym właśnie jest zbawienie. Jest to
naprawdę rzeczą chwalebną. Taka jest Ewangelia.
Drogi przyjacielu, czy wyznałeś swoje grzechy i uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa?
Czy jesteś gotów zaufać Jego śmierci i zmartwychwstaniu jako środkom, dzięki którym jesteśmy
zbawieni? Możesz zostać zbawiony już dziś. On ci przebaczy.
Naszym pragnieniem, wyrażanym w modlitwie, jest, abyś uwierzył w Niego.
Czytając tę książkę pamiętaj: Biblijne Chrześcijaństwo tworzą ludzie nowo-zrodzeni (zgodnie z
Ewangelią Jana - rozdział 3), rozsiani po całym świecie i znajdujący się w różnych grupach religijnych i
organizacjach. Kościołem Chrystusa nie jest żadna organizacja religijna, gdyż one w swoich
strukturach mogą posiadać ludzi nieodrodzonych.
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Rozdział pierwszy - Wyścig życia
Wielu mówiło, że jest to niemożliwe. Ci, którzy tego próbowali, raz po raz ponosili porażkę.
Cel był bardzo blisko, a jednak poza zasięgiem. Przebiec milę w czasie krótszym niż cztery minuty to było marzenie biegaczy średniodystansowych. Od 1945 roku rekord ten wynosił 4:01.4. Na
początku lat 50. kolejni zawodnicy, w tym John Landy z Australii i Wes Santee ze Stanów
Zjednoczonych, zbliżali się do rekordu - 4:03.6, 4:02.4, 4:02.0. Angielski biegacz Roger Bannister
obserwował coraz krótsze czasy i wiedział, że jeśli ma mieć szansę na pobicie rekordu, musi to
zrobić szybko.
Bannister, obiecujący młody amator, był jednym z faworytów w biegu na 1500 metrów (mila
metryczna) na Olimpiadzie w Helsinkach w Finlandii w 1952 roku. Jednak do harmonogramu dodano
półfinał, którego Bannister nie przewidział. Mimo że zakwalifikował się do finału, dodatkowy wyścig
pozbawił Bannistera energii. W finale, w którym rywalizował z innymi zawodnikami, zajął
rozczarowujące czwarte miejsce.
Bannister musiał dokonać wyboru. Odrzucił szansę startu w Igrzyskach Olimpijskich w
Londynie w 1948 roku, uważając się za zbyt młodego i niedoświadczonego. W międzyczasie
rozpoczął karierę medyczną. Rosnące wymagania, związane z pełnoetatową pracą lekarską,
oznaczały, że prawdopodobnie nie będzie w stanie odpowiednio trenować do Igrzysk w Melbourne w
Australii w 1956 roku. Bannister musiał rozważyć porzucenie biegania. Po dwóch miesiącach
rozważań, zdecydował, że jego celem będzie pokonanie bariery czterech minut na milę.
Kilka prób w 1953 roku zbliżyło Bannistera do rekordu i przekonało go, że czas czterech minut
jest możliwy do osiągnięcia. 6 maja 1954 roku Bannister stanął na torze w Oxfordzie w Anglii.
Startował jako zawodnik Brytyjskiego Amatorskiego Stowarzyszenia Lekkoatletycznego w zawodach
przeciwko Uniwersytetowi Oksfordzkiemu. Był to chłodny, deszczowy dzień, z porywistym wiatrem,
który stwarzał niekorzystne warunki do biegania.
Bannister przybył w butach z świeżo naostrzonymi kolcami biegowymi, pokrytymi grafitem,
aby nie gromadziły się w nich zanieczyszczenia. Gdy zbliżał się start o 18:00, martwił się o pogodę i
rozważał rezygnację. Jednak jego trener był przekonany, że ten dzień będzie jego najlepszą szansą.
Gdy wiatr osłabł tuż przed startem, Bannister zdecydował się na start.
Po kilku niespokojnych chwilach spowodowanych falstartem, wyścig się rozpoczął. Bannister
schował się za swoim zawodnikiem, Chrisem Brasherem, który prowadził go przez pierwsze dwa
okrążenia. Na półmetku czas wynosił 1:58. Brasher odpadł i Chris Chataway przejął obowiązki
pierwszego biegnącego (zająca), prowadząc Bannistera przez kolejne okrążenie z czasem 3:00.07.
Bannister musiał pokonać ostatnie okrążenie w czasie krótszym niż 59 sekund.
Chataway kontynuował prowadzenie na ostatnim zakręcie, po czym odpadł, zostawiając
Bannistera samego na ostatnim odcinku. Bannister rozpoczął finisz na 275 jardów przed metą,
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szybko zbliżał się do taśmy mety. Gdy przekroczył linię mety, padł wyczerpany.
Tłum czekał z niecierpliwością, podczas gdy spiker na stadionie budował napięcie. W końcu
nadszedł komunikat: "Czas wynosił 3..." nie udało mu się dokończyć… a tłum wybuchł wrzawą, a
Bannister, Brasher i Chataway wykonali okrążenie zwycięstwa. Marzenie, które wydawało się
niemożliwym, zostało osiągnięte.
Cztery minuty Rogera Bannistera były wspaniałym osiągnięciem sportowym. Dziś, myśląc o tym
wydarzeniu, możemy się sporo nauczyć, gdyż ta historia mówi o ciężkiej pracy, starannym
planowaniu i treningu, a także o determinacji. Są to cechy, których posiadanie pomogło Bannisterowi
w jego karierze biegacza, a także w jego karierze lekarskiej.
Takie cechy przydają się również w naszym życiu. W końcu życie często porównywane jest do
wyścigu. Jest start i meta, a pomiędzy nimi droga, w przebycie której wkłada się wiele wysiłku. Jeśli
więc życie jest wyścigiem, w którym wszyscy bierzemy udział, to jaki jest cel?
Co czeka nas na mecie?
Życie może być trudne; jesteśmy zmęczeni i chcemy zwolnić tempo. Ale mimo to nie
przestajemy.
Ale do czego dążymy?
Większość ludzi w historii ludzkości, wierzyła w jakiś rodzaj życia pozagrobowego. Niektórzy
wierzą w karmę i reinkarnację, gdzie wracasz i żyjesz nowym życiem w niekończącym się cyklu; gdzie
twoje uczynki w jednym życiu, określają twoją pozycję w następnym… Większość ludzi wierzy w jakiś
rodzaj nieba, stan błogości. Największe różnice obserwujemy natomiast w odpowiedziach na pytanie:
jak się tam dostać?
Dla chrześcijan, odpowiedzi na te pytania znajdują się w Biblii. Biblia jest najlepiej sprzedającą
się książką w historii, nie bez powodu. Jest Słowem Bożym, Jego doskonałym i autorytatywnym
objawieniem dla ludzkości. Zawiera ważne informacje, które powinniśmy znać, i daje odpowiedzi na
pytania, które sobie wszyscy zadajemy.
Jest mapą, wyznaczającą nam drogę, którą mamy podążać w wyścigu, zwanym życiem.
Jeśli otworzysz Biblię, zobaczysz, że ma ona dwa główne działy: Stary Testament i Nowy
Testament. Wewnątrz tych głównych działów znajduje się sześćdziesiąt sześć mniejszych ksiąg,
napisanych przez wielu ludzi, na przestrzeni około 1500 lat. Te mniejsze księgi różnią się pod
względem treści. Są w nich historie i proroctwa, poezja i skomplikowane biografie - ale wszystkie
opowiadają historię postępowania Boga z Jego ludem.
Stary Testament jest historią ludu Bożego, przed czasami Jezusa. Zawiera relacje o ich
triumfach i porażkach. Słyszymy ich radość i płacz. Widzimy Boga karzącego ich za
nieposłuszeństwo i ratującego ich od wrogów. Poprzez to wszystko, widzimy Bożą troskę o swój lud i
słyszymy Jego obietnicę, że zbawi On swój lud w pełni i ostatecznie, przez Zbawiciela, który miał
przyjść.
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Tym Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Był On człowiekiem, który żył w Palestynie dwa tysiące
lat temu. Ale On nie był tylko człowiekiem, On był Bogiem w ciele. Nowy Testament opowiada o tym,
kim On jest i czego dokonał na ziemi, a następnie mówi o tym, co Jego naśladowcy mówili i robili po
Jego wstąpieniu do nieba.
To właśnie ten Jezus stanowi centrum wiary chrześcijańskiej. Relacja o tym, kim On jest i co
uczynił dla swojego ludu, nazywana jest Ewangelią, co oznacza "dobrą nowinę". Ta dobra nowina
głosi, że możemy być uwolnieni od naszych grzechów i możemy być pojednani z Bogiem.
W rezultacie, chrześcijanie oczekują, że po śmierci będą z Bogiem i będą Go wielbić na zawsze, w
nieustającej radości. A Bóg, ponieważ jest miłosierny i kochający, zapewnił nam drogę, abyśmy mogli
być z Nim przez Ewangelię, nawet jeśli na drodze stoją wielkie przeszkody. Droga ta prowadzi przez
wiarę w Jezusa Chrystusa.
Apostoł Paweł, jeden z naśladowców Jezusa i autor znacznej części Nowego Testamentu,
napisał: "dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa." (Flp
3,12). Paweł mówi o życiu po śmierci, o wiecznej szczęśliwości w niebie. W centrum jego wysiłków
jest Jezus Chrystus. Paweł idzie naprzód, ponieważ należy do Jezusa. Jego życie zostało
przemienione dzięki Jezusowi i teraz żyje z myślą o nowym celu.
Życie chrześcijanina opiera się na wierze w Jezusa Chrystusa, co oznacza, że są rzeczy, w
które chrześcijanin musi wierzyć, aby móc nazywać się chrześcijaninem. W centrum chrześcijańskiej
wiary znajduje się Jezus Chrystus – to, kim jest i czego dokonał, będąc na ziemi. W ciągu wielu lat
historii Kościoła, chrześcijanie spotykali się razem i formułowali oświadczenia, które dokładnie
opisywały, w co wierzą na podstawie tego, czego naucza Biblia. Te zestawienia, skupiające
najważniejsze punkty chrześcijańskiej wiary, są pomocne zarówno wierzącym, jak i niewierzącym, aby
zrozumieć, co to znaczy być chrześcijaninem.
Jedno z najwcześniejszych i najważniejszych takich wyznań wiary, nosi nazwę Apostolskiego
Wyznania Wiary. Pochodzi ono z 400 roku n.e., około trzystu lat po czasach Jezusa. Jego nazwa
odnosi się do faktu, że streszcza ono nauczanie Apostołów, którzy byli naśladowcami Jezusa.
„Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Marii Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i został pogrzebany.
Zstąpił do świata umarłych. Trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić
żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych,
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.”
W dalszej części tej książki, postaramy się pomóc czytelnikowi w zrozumieniu tego wyznania
wiary. Punkt po punkcie, będziemy analizować wyznanie wiary i przedstawiać jego znaczenie. Celem
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jest zapewnienie czytelnikowi jasnego i zwięzłego zrozumienia podstaw wiary chrześcijańskiej, oraz
tego, co to znaczy biec w wyścigu życia, zgodnie z wiarą w Chrystusa i zgodnie z naukami Biblii.

!
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Rozdział drugi - Czym jest wiara?
Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego ... .
Apostolskie wyznanie wiary rozpoczyna się słowami "Wierzę". Co znaczy powiedzieć, że się w
coś wierzy? Co to znaczy mieć wiarę? Aby zrozumieć chrześcijaństwo, musimy zrozumieć, co to
znaczy wierzyć lub mieć wiarę. Wiara jest często postrzegana, jako przeciwieństwo rozumu lub
"postrzegania zmysłowego", czyli tego, co możemy posmakować, zobaczyć, dotknąć, powąchać i
usłyszeć. Innymi słowy, wiara jest często stawiana w opozycji do innych sposobów poznawania
rzeczy. Wielu ludzi uważa, że wiara jest sprzeczna z rozumem i postrzeganiem zmysłowym, więc aby
mieć prawdziwą wiarę, trzeba funkcjonować bez rozumu i postrzegania zmysłowego.
Biblia jednak tak nie naucza.
Może się to wydawać dziwne, ponieważ wielu ludzi traktuje wiarę, jako zupełnie odrębny
sposób poznania. Ale jak możesz otrzymać jakąkolwiek wiedzę od Boga, jeśli twój umysł nie może jej
pojąć?
Jedno z najwcześniejszych chrześcijańskich wyznań wiary, znajduje się w Biblii. Jest ono
bardzo proste - to stwierdzenie: "Jezus jest Panem".
Możliwe jest wypowiedzenie tych słów, bez ich zrozumienia. Możesz powtarzać to stwierdzenie bez
zrozumienia tego, co oznacza pojęcie "Pan", na co wskazuje czasownik "jest" i do czego odnosi się
imię "Jezus". Ale jeśli wypowiadasz te słowa bez ich zrozumienia, to w rzeczywistości nie
potwierdzasz tego, co te słowa oznaczają; nie składasz prawdziwego wyznania wiary. Tak więc, aby
wierzyć w Ewangelię, aby mieć wiarę w Jezusa, musisz najpierw mieć przynajmniej pewien stopień
zrozumienia przesłania Ewangelii w swoim umyśle.
Chrześcijaństwo jest również wiarą lub religią, która posiada księgę, zawierającą nauczanie i
doktrynę. Jest ona przeznaczona do tego, aby czerpać z niej poznanie i zrozumienie. Wydaje się nie
mieć sensu posiadanie jakiegokolwiek rodzaju dokumentu pisanego, jeśli rozumiemy wiarę, jako coś,
co pomija rozum. Dokumenty pisane mają na celu przekonanie ludzi; nakłaniają ludzi do użycia
rozumu, aby rozważyć przesłanie dokumentu. Tak więc wiara, według Biblii, nie jest "ślepą wiarą".
Nie wchodzi się w nią z zamkniętymi oczami. W istocie rzeczy, Biblia zaprasza nas do otwarcia oczu
na rzeczywistość; wzywa nas do wyjścia z ciemności i wejścia w światło.
Z drugiej strony, czysty rozum nie skłoni nikogo do uwierzenia w Ewangelię. Nie pomoże też
samo postrzeganie zmysłowe. Pismo Święte mówi: "A wiara jest podstawą tego, czego się
spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy” (Hebr. 11:1). Wiara obejmuje rzeczy, których nie
możemy zobaczyć, usłyszeć ani dotknąć. Nikt nigdy nie widział Boga; nie możemy zobaczyć nieba.
Ale możemy zobaczyć dzieło Boże, uwidocznione w stworzeniu.
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Chrześcijaństwo jest tym, co nazywa się "religią objawioną". Chrześcijanie wierzą w Boga,
który objawia się poprzez naturę, ale wierzymy również w Boga, który przemówił. Kiedy mówimy o
wierze, jako przekonaniu o rzeczach niewidzialnych, mówimy o wierze w Boga i w to, co On objawił
nam w Biblii. Nie jest to wiara irracjonalna czy nienaukowa. Wiara chrześcijańska opiera się na
wydarzeniach historycznych, które rzeczywiście miały miejsce, wydarzeniach, które można
zweryfikować za pomocą środków naukowych i sensorycznych.
Tak więc, kiedy wygłaszamy wyznanie wiary, gdy mówimy "wierzę", potwierdzamy naszą
zgodę na twierdzenia chrześcijaństwa i Biblii. To nie jest ślepa wiara, ale żywa i prawdziwa wiara.
Prawdziwymi przeciwieństwami wiary w sensie biblijnym, nie są - rozum i doświadczenie, ale
naiwność i przesądy.
Ważne jest, aby podkreślić centralne miejsce wiary w chrześcijaństwie. To właśnie w tej
kwestii, w XVI wieku, doszło do reformacji protestanckiej. Marcin Luter i inni, twierdzili, że to przez
wiarę i tylko przez wiarę, jesteśmy usprawiedliwieni lub uczynieni sprawiedliwymi przed Bogiem.
To rodzi pewne pytania. Jaki rodzaj wiary usprawiedliwia? List Jakuba z Nowego Testamentu
mówi, że wiara bez uczynków jest martwa, nie może nikogo zbawić. Jak powiedział Marcin Luter,
wiara, która odkupuje, jest wiarą żywą. Musimy więc mieć żywą wiarę, aby była ona zbawiająca, ale
co to jest za wiara?
Przywódcy Reformacji nauczali, że można wyróżnić co najmniej trzy elementy biblijnej wiary.
Pierwszym z nich jest treść tego, w co wierzymy. Nie wystarczy wierzyć w cokolwiek, choć można w
to wierzyć szczerze. Aby wiara mogła zbawić, musi mieć biblijną treść.
Nowy Testament podaje podstawową treść, która jest fundamentem zbawczej wiary:
Chrystus jest Synem Bożym, jest Zbawicielem, umarł za nasze grzechy,i powstał z martwych.
Apostołowie głosili to, i wzywali ludzi, aby w to wierzyli. Zanim jednak ktoś będzie mógł uwierzyć w te
treści, koniecznym jest, aby je najpierw poznać i zrozumieć.
Drugim aspektem zbawczej wiary jest tzw. intelektualna zgoda. Oznacza ona, że zgadzasz się
z tym, że coś jest prawdą. Możemy zapytać: "Czy wierzysz, że niebo ma kolor niebieski?". Zadając to
pytanie, mam na myśli: czy wierzysz, że to stwierdzenie jest prawdziwe . Jeśli odpowiesz: "tak", to
znaczy, że intelektualnie zgodziłeś się z tym stwierdzeniem. Podobnie, kiedy pierwsi chrześcijanie
zadawali pytanie: "Czy wierzysz, że Jezus jest Synem Bożym?", Niektórzy ludzie odpowiedzieli, że
nie. Inni mówili: "tak". Ale wypowiedzenie słowa: "tak" nie wystarczy, aby posiąść zbawczą wiarę.
Biblia wszak naucza, że także i demony uznają tożsamość Jezusa jako Syna Bożego.
W tym miejscu pojawia się trzeci element zbawczej wiary. Wiąże się on z osobistym zaufaniem
lub przyjęciem. Chodzi nie tylko o to, że wiesz, że Biblia twierdzi, iż Jezus jest Synem Bożym, ale
wierzysz, że to twierdzenie jest prawdziwe, a co więcej, przyjmujesz to twierdzenie. Z radością
widzisz Jezusa takim, jakim jest i z radością w Nim pokładasz ufność. Osoba, która ma zbawczą
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wiarę w Chrystusa, była kiedyś od Niego odsunięta i wrogo do Niego nastawiona, ale teraz Go kocha
i uwielbia.
Kiedy ktoś mówi: "Wierzę", oznacza to, że obejmuje swoim sercem i swoją wolą zwycięstwo i
triumf Chrystusa. Tym właśnie jest wyznanie wiary. Wygłaszając credo, czynimy to nie tylko z tego
powodu, że uważamy, iż jest prawdziwe. Wiara jest czymś więcej niż tylko wiedzą czy intelektualną
zgodą.

!
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Rozdział trzeci - Bóg Ojciec
Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi. . . .
Centrum wiary chrześcijańskiej stanowi osoba Jezusa Chrystusa. Dlatego też najwcześniejsze
wyznania wiary koncentrują się na osobie Jezusa. Ponadto większość najwcześniejszych
konwertytów była Żydami. Wierzyli oni już w Boga Ojca, więc musieli tylko potwierdzić swoją wiarę w
Jezusa.
Jednak w pierwszym wieku, do Kościoła zaczął napływać coraz większy strumień nie-Żydów.
Nie można już było przyjąć za pewnik, że nawróceni mają jasne zrozumienie monoteizmu, czyli wiary
w jednego Boga. Większość owych konwertytów wierzyła wcześniej w wielu bogów. Potrzebne więc
były pewne podstawowe instrukcje.
W tamtych czasach, kiedy nowo nawrócony przyjmował chrzest, zadawano mu serię pytań.
Pytania te stały się podstawą do formułowania stwierdzeń zawartych w tym wyznaniu wiary. Pierwsze
z tych pytań brzmiało: "Czy wierzysz w Boga Ojca, Wszechmogącego?”.
Ojciec jest Bogiem, który objawił się w Starym Testamencie. Kiedy przyszedł Jezus, Jego
celem nie było to, aby w jakimś sensie zastąpić lub wyprzeć Ojca. Istnieje odwieczny związek między
historycznym Jezusem z Nowego Testamentu, a Bogiem Ojcem.
Od samego początku chrześcijaństwo było świadomie trynitarne; potwierdzało, że istnieją trzy
osoby w Bóstwie - Ojciec, Syn i Duch Święty. Zauważmy, jak rozwija się Credo Apostolskie: "Wierzę
w Boga Ojca. . . . I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego ... i w Ducha
Świętego…” Jak widzimy - w tym bardzo wczesnym wyznaniu wiary, są wyszczególnione wszystkie
trzy osoby Trójcy Świętej.
Wiara w Boga Ojca jest fundamentalna dla wiary chrześcijańskiej. W Modlitwie Pańskiej, kiedy
Jezus polecił swoim naśladowcom modlić się słowami "Ojcze nasz", zapraszał ich do bliskiej relacji,
jaką On ma z Ojcem. Było to na owe czasy bardzo niezwykłe, wręcz innowacyjne. Jednak dla
dzisiejszych chrześcijan, modlenie się do Boga jako do Ojca, jest tak powszechne, że uznajemy to za
oczywiste. Nie dostrzegamy znaczenia tego faktu; przywileju, jakim jest możliwość zwracania się do
Boga, jako do naszego Ojca.
Jeśli jednak zakłada się, że każdy człowiek może mówić do Boga - Ojcze, to znaczy, że nie
dostrzega się znaczenia dzieła Chrystusa. Biblia bowiem jasno naucza: Bóg Ojciec jest
stworzycielem wszystkich ludzi, ale Ojcem tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa.
Niektórzy wyobrażają sobie Boga jako kogoś odległego i bezosobowego.
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Ale chrześcijaństwo twierdzi coś zupełnie przeciwnego, wierzymy w Boga osobowego - Boga, z
którym mamy osobistą relację. Nie wypowiadamy naszych modlitw do bezosobowego lub odległego
Boga, ale do Tego, który jest obecny i znany.
Ten Bóg, od najwcześniejszych czasów w religii żydowskiej, był rozumiany, jako
"Wszechmogący". Bóg Stwórca nie tylko odkupił Izraela, ale stworzył niebo i ziemię.
Jego sfera władzy nie obejmuje więc jedynie geograficznych granic Palestyny, ale cały świat.
Termin “wszechmocny” jest zakorzeniony i ugruntowany w koncepcji Boga, jako suwerennego
Władcy nad całym światem.

!
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Rozdział czwarty - Osoba i dzieło Chrystusa
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z
Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny...

2000 lat temu człowiek znany nam dziś, jako "Jezus Chrystus", był znany jako "Jezus Bar
[syn] Józefa" lub "Jezus z Nazaretu". Ludzie w tamtych czasach nie posiadali nazwisk rodowych, a
jednostka była identyfikowana poprzez podanie imienia ojca lub rodzinnej miejscowości. "Chrystus"
nie jest więc nazwiskiem, ale tytułem,który On posiadał. Ten tytuł jest tak ważny, tak fundamentalny
dla nauk Nowego Testamentu o Jezusie, że z czasem imię i tytuł stały się ściśle ze sobą związane. W
rezultacie często myślimy o tytule Chrystus tak, jakby to było nazwisko Jezusa.
Przeważająca część Wyznania Wiary Apostolskiej, skupia się na osobie i dziele Jezusa, i już
pierwsze wersy wskazują na ten ważny tytuł. Kiedy wczesny kościół nazywał Jezusa "Chrystusem",
powtarzał niejako wyznanie apostoła Piotra: "Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego". Słowo Chrystus,
pochodzi bezpośrednio od greckiego słowa christos, które samo w sobie jest tłumaczeniem
hebrajskiego słowa mashiach, czyli "Mesjasz". Zarówno Chrystus jak i Mesjasz oznaczają
"pomazańca", odnosząc się do tego, który został specjalnie wyróżniony do realizacji celów Bożych.
W Starym Testamencie, termin Mesjasz odnosił się do oczekiwanego zbawiciela, który miał wybawić
ludzi.
Dlatego też, kiedy chrześcijanie mówią, że wierzą w Jezusa Chrystusa, wyznają, że Jezus jest
długo oczekiwanym Mesjaszem. Jest to centralny punkt Nowego Testamentu i całej - Jezus jest
Chrystusem.
W Starym Testamencie istnieje kilka nurtów, jeśli chodzi o oczekiwania, wiązane z nadejściem
Mesjasza. Jeden z nich wyrażał się w oczekiwaniu kogoś na wzór Mojżesza, przywódcy, który
wyzwoli swój lud i będzie pośrednikiem nowego przymierza. Prorok Izajasz przepowiadał natomiast
kogoś, kto będzie cierpiącym sługą Izraela - tym, który poniesie grzechy ludu. Oczekiwano również,
że Mesjasz będzie pochodził z królewskiego rodu - rodu króla Dawida. Fragmenty o tematyce
apokaliptycznej w Starym Testamencie, szczególnie w Księdze Daniela, zapowiadają nadejście istoty
niebiańskiej, posłanej, aby sądzić świat.
Biorąc pod uwagę wszystkie te zróżnicowane spojrzenia na Mesjasza, można by się
zastanawiać, czy możliwym jest, aby mogły się one zawrzeć w jednej osobie? Jednak w Nowym
Testamencie widać wyraźnie, że wszystkie te wątki zbiegają się w życiu i działalności Jezusa
Chrystusa. On przyszedł i wypełnił rolę proroka; wypełnił rolę króla; wypełnił rolę wielkiego
Arcykapłana; i jest tym, który poniósł na sobie grzechy swojego ludu - Cierpiącym Sługą.
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Credo Apostolskie potwierdza, że Jezus jest najważniejszym człowiekiem jaki kiedykolwiek
chodził po ziemi. Człowiekiem który jednocześnie jest Bogiem.
Kiedy Roger Bannister pokonał barierę czterech minut na milę, był pierwszym człowiekiem w
historii, który przebiegł milę, w czasie krótszym, niż cztery minuty. Przez pewien czas Bannister był
wyjątkowy: dokonał czegoś, czego nie osiągnął żaden inny człowiek. Ale od tamtego czasu wielu
ludzi powieliło jego wyczyn. Jednak jedyną rzeczą, którą on zrobił, a której oni nigdy nie mogli zrobić,
było to, że był pierwszym, który tego dokonał. Jezus jest nazywany jednorodzonym Synem Ojca. Nie
ma nikogo takiego jak On. To prawda, że chrześcijanie nazywają siebie synami Bożymi, ale dzieje się
to tylko na mocy Bożej adopcji, poprzez dzieło dokonane przez Jezusa Chrystusa. Sam Jezus jest
natomiast, w sposób wyjątkowy, Synem Bożym w swej naturze.
Często również nazywamy Jezusa "naszym Panem". Pamiętajmy, że pierwszym wyznaniem
wiary Kościoła było proste stwierdzenie: "Jezus jest Panem". Słowo "Pan" w Nowym Testamencie
ma głębokie znaczenie; jest odpowiednikiem słowa, którego Żydzi używali prawie wyłącznie w
odniesieniu do Boga Ojca. Unikali oni wypowiadania imienia Boga, aby uniknąć świętokradztwa.
Zamiast tego, nazywali Go "Panem". Tak więc, wczesny Kościół, nazywając Jezusa "Panem",
jednocześnie podkreślał Jego bóstwo. Utożsamiano Go z Tym, który stworzył niebo i ziemię i który
panuje nad całym stworzeniem. Pan jest więc tym, który jest suwerenny, a suwerenność w sensie
absolutnym jest zarezerwowana dla Boga.
Po podaniu tytułów, odnoszących się do Jezusa, Credo Apostolskie przedstawia następnie
zarys Jego życia. Jest to ważne, ponieważ to, kim On naprawdę był w swoim życiu, nadało
znaczenie Jego dziełu. Credo zawiera potwierdzenie faktu Jego narodzin z dziewicy. Od
najwcześniejszych dni w historii Kościoła, potwierdzenie narodzin Jezusa z dziewicy było głównym
elementem wyznania wiary. Potwierdzenie to jest naturalne: pisma Starego Testamentu zapowiadały
takie wydarzenie, a w Nowym Testamencie potwierdzili je apostolscy świadkowie.
Narodziny z dziewicy oznaczają, że Jezus urodził się nieskażony grzechem pierworodnym. Nie
odziedziczył plamy, którą my wszyscy dziedziczymy, będąc potomkami Adama. Ta skaza jest
przekazywana każdemu kto rodzi się człowiekiem, każdy z nas urodził się obarczony upadłą ludzką
naturą. Ale Jezus, ponieważ został cudownie poczęty w łonie Marii, uniknął tej skazy. Był i jest
bezgrzeszny, nie tylko w odniesieniu do rzeczywistego grzechu, ale także w odniesieniu do złej
ludzkiej natury.
W rozumieniu Kościoła, Jezus Chrystus jest jedną osobą, posiadającą wszakże dwie natury:
ludzką i Boską. Tajemnica wcielenia nie polega na tym, że Bóg przestaje być Bogiem i staje się
człowiekiem, albo że człowiek nagle staje się Bogiem. Tajemnica wcielenia polega na tym, że druga
osoba Trójcy Świętej - odwieczny Syn Boży - nie utracił nic ze swojej natury Boga, a jednak przyjął
ludzką naturę. Otrzymał tę ludzką naturę od Marii. Dlatego Jezus jest jedną osobą, lecz o dwóch
naturach - jest On prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem.
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Rozdział piąty - Osoba i dzieło Chrystusa
Wierzę ... w Jezusa Chrystusa ....
Który ... cierpiał pod Poncjuszem Piłatem,
został ukrzyżowany, umarł i został pogrzebany;
Zstąpił do piekieł.
Trzeciego dnia zmartwychwstał;
Wstąpił do nieba;
I siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego;
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych”.
Jak widzimy w cytowanym wyżej fragmencie, wyznanie wiary szybko przechodzi od opisu
narodzin Jezusa do Jego męki - to znaczy Jego cierpienia na krzyżu. To może wydawać się nagłym
przeskokiem, tak jakby nic szczególnego nie wydarzyło się pomiędzy Jego narodzinami, a śmiercią.
Wydaje się to szczególnie nagłe, tym bardziej, że Nowy Testament i wczesny Kościół przywiązywały
wielką wagę do życia Jezusa.
To nie tylko śmierć Jezusa nas odkupuje, ale Jego życie w doskonałym posłuszeństwie, które było
konieczne, aby mógł złożyć doskonałą ofiarę za grzechy swojego ludu na krzyżu. A jednak, wyznanie
wiary przechodzi natychmiast od Jego narodzin do Jego cierpienia.
Ważne jest, aby zauważyć, że cierpienie Chrystusa nie było czymś negatywnym dla
wczesnego Kościoła. Jest ono częścią radości Ewangelii. Na przykład, dlaczego nazywamy dzień, w
którym wspominamy ukrzyżowanie Chrystusa "Wielkim Piątkiem"?
Z jednej strony jest to najciemniejszy dzień w historii świata, a z drugiej strony jest to dzień
odkupienia. Tak więc, w pewnym sensie, wyznanie wiary wskazuje na coś radosnego, a mianowicie
na związek między Jego narodzinami, a Jego śmiercią. Jezus narodził się, aby umrzeć - nie jako
bohater tragiczny, nie jako ten, który umiera w rozczarowaniu, nie jako ten, który pogodził się z
nieuchronnością cierpienia.
Jego śmierć była raczej Jego przeznaczeniem dla nas i dla naszego odkupienia.
Inną rzeczą, która może wydawać się intrygująca, jest wyrażenie "pod Poncjuszem Piłatem".
Credo Apostołów jest bardzo krótkie; po co wspominać Poncjusza Piłata, zwłaszcza biorąc pod
uwagę wszystkie inne ważne postacie w życiu Jezusa? W Jego śmierć zaangażowani byli także inni Judasz, uczeń który Go zdradził; Kajfasz, jeden z czołowych żydowskich faryzeuszy; Herod, król
żydowski, panujący w określonym regionie, również brał udział w osądzeniu Chrystusa.
Dlaczego wspomniany jest właśnie Piłat?
Jedną z odpowiedzi jest to, że mówiąc, iż cierpiał On pod Poncjuszem Piłatem, wyznanie
wiary natychmiast umieszcza cierpienia Jezusa na arenie historii świata. Jezus był prawdziwym
człowiekiem, żył w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie i współdziałał z prawdziwymi ludźmi.
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Credo, wspominając o Piłacie, umiejscawia historię Jezusa w historii świata - Piłat to postać
historyczna, opisana w kronikach rzymskich.
Inna odpowiedź ma związek z Bożą kontrolą nad ziemskimi wydarzeniami. Cierpienie i śmierć
Jezusa nie były dziełem przypadku; były one częścią Bożego planu odkupienia Jego ludu. Bóg
wypełnił swoje cele, nawet poprzez wykorzystanie złych intencji niegodziwych ludzi, a triumf Bożej
suwerenności nad ludzkimi władzami politycznymi jest zasygnalizowany przez to odniesienie do
Poncjusza Piłata.
Ale jest jeszcze jeden, ważniejszy element. Stary Testament przepowiedział, że Mesjasz
zostanie wydany poganom (nie-Żydom) na sąd. Jezus nie został zabity przez Żydów; został przez
nich pojmany i zaprowadzony do Rzymian, lecz ostateczny wyrok został wydany przez pogan. Nawet
sposób wykonania wyroku nie był żydowski - został ukrzyżowany, co było charakterystycznym,
rzymskim sposobem wykonywania egzekucji, a nie ukamienowany, co było żydowską metodą
stosowania kary śmierci.
Apostoł Paweł, w Liście do Galacjan, wiele mówi o okolicznościach śmierci Jezusa. Zwraca
uwagę na fakt, że w prawodawstwie Starego Testamentu istniały przepisy, dotyczące oczyszczenia i
przepisy dotyczące splugawienia, gdzie ci, którzy przestrzegali prawa, byli błogosławieni, a ci, którzy
łamali prawo, byli przeklęci. Bycie przeklętym oznaczało odcięcie od obecności Boga.
Starotestamentowa Księga Powtórzonego Prawa mówi: "Przeklęty każdy, kto zostanie
powieszony na drzewie" (Gal. 3:13; zob. Pwt 21:23), a w Liście do Galacjan, Paweł skupia się na
fakcie, że sposób, w jaki Jezus umarł, polegał na ukrzyżowaniu, które jest przekleństwem systemu
Starego Testamentu, ponieważ jest pogańską formą śmierci - powieszeniem na drzewie, czyli na
krzyżu. Cierpienie z powodu pogańskiej formy śmierci oznaczało, że Jezus poniósł przekleństwo za
nas; został odcięty - poza obecnością Boga, stracony poza murami Jerozolimy.
Wzmianka o pochówku Jezusa jest również odniesieniem do proroctw Starego Testamentu.
Prorok Izajasz przewidział cierpienie i pochówek Chrystusa, mówiąc: "I wyznaczono mu grób z
niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć, choć nieprawości nie uczynił, ani nie znaleziono
fałszu w jego ustach." (Iz 53:9). Jezus został stracony pomiędzy dwoma przestępcami, a po jego
śmierci, zamiast wyrzucić jego ciało na śmietnik i podpalić (co było normalną rzymską praktyką), Piłat
pozwolił Jezusowi na zwyczajowy żydowski pochówek, w użyczonym grobie bogatego człowieka
imieniem Józef z Arymatei. Wydarzenia te wypełniły proroctwo Izajasza o śmierci i pochówku
Mesjasza.
Następne zdanie - "Zstąpił do piekieł" - spowodowało pewne zamieszanie w historii Kościoła.
Niektórzy twierdzą, że mówi ono o tym, gdzie duch Jezusa znajdował się w okresie przejściowym
między Jego pogrzebem, a zmartwychwstaniem. Właściwszym wydaje się rozumienie tego
stwierdzenia, jako odnoszącego się do duchowej rzeczywistości tego, czego Jezus doświadczył na
krzyżu. To znaczy, że płacąc karę za grzechy swojego ludu, Jezus doświadczył piekła oddzielenia od
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Boga, w czasie męki i śmierci na krzyżu. To na krzyżu Chrystus doświadczył przekleństwa, został
porzucony przez Ojca i przyjął pełną miarę gniewu Bożego wylanego na Niego, gniewu który
powinien być wylany na każdego z nas.
Wreszcie, wyznanie wiary przechodzi do zmartwychwstania. Pierwszym wyznaniem wiary
Kościoła było : "Jezus jest Panem", ale pierwszym ogłoszeniem Ewangelii było po prostu: "On
zmartwychwstał!". Gdyby nie było zmartwychwstania Chrystusa, nie było by chrześcijaństwa. Jest
ono tak ważne, że apostoł Paweł poświęca cały rozdział swojego pierwszego listu do Koryntian, na
argumentację, że Jezus powstał z martwych (1 Kor. 15). Przedstawia szczegółowy wywód, oparty na
wypełnieniu Pisma Świętego, świadectwie naocznych świadków - Apostołów oraz pięciuset innych
osób, a także na swoim własnym doświadczeniu - jako naocznego świadka.
Zmartwychwstanie jest tak ważne, że jeśli Jezus nie został wzbudzony, to nadal jesteśmy
winni i nadal odpowiadamy za nasze grzechy - a ponadto, wiara jest bezużyteczna. Zdaniem
apostoła Pawła - jeśli podważasz zmartwychwstanie, podważasz chrześcijaństwo. Jeżeli Chrystus nie
został wskrzeszony, to nie mamy nadziei i równie dobrze możemy zmarnować nasze życie.
Zmartwychwstanie daje nadzieję, ponieważ oznacza, że Bóg Ojciec przyjął ofiarę Jezusa; oznacza to,
że zbawienie i przebaczenie naszych grzechów jest dostępne przez Chrystusa.
Zmartwychwstanie jest znaczące również dlatego, że w nim największy wróg człowieka śmierć - zostaje pokonany. Zmartwychwstanie nie jest odosobnionym wydarzeniem, które przyniosło
korzyść tylko Jezusowi. Nowy Testament oświadcza, że Jego zmartwychwstanie jest pierwszym z
wielu. Wszyscy, którzy pokładają swoją ufność w Chrystusie, mają obietnicę, że będą uczestniczyć w
zmartwychwstaniu Jezusa. To dzięki zmartwychwstaniu Jezusa każdy wierzący w Niego ma nadzieje
na nowe życie w Jego obecności przez wieczność.
Powodem zmartwychwstania Jezusa nie było pragnienie, aby móc kontynuować swoją
ziemską służbę przez kolejne pięćdziesiąt lat. Wyznanie wiary potwierdza, że "wstąpił do nieba".
Jeden z najważniejszych momentów odkupieńczej historii, wydarzył się podczas wniebowstąpienia
Jezusa. W akcie wniebowstąpienia Chrystusa, Zmartwychwstały został intronizowany jako Król
królów i Pan panów. Oznacza to, że właśnie w tym momencie zasiada On na najwyższym miejscu
władzy.
Jednym z powodów, dla których pierwsi chrześcijanie “przewrócili świat do góry nogami”, było
to, że wiedzieli, kto sprawuje kontrolę; wiedzieli, kto jest prawdziwym i ostatecznym Królem. Gdy
uczniowie Jezusa zobaczyli, jak wstąpił do nieba, wrócili do Jerozolimy, ciesząc się.
On odszedł do siedziby władzy. Dlatego w Credo wyznajemy, że Chrystus zasiadł po prawicy Boga,
jako Władca i Król.
Mało tego, Jezus wszedł do Miejsca Najświętszego – do nieba. Tam działa jako Najwyższy
Kapłan dla swojego ludu. W starotestamentowym Izraelu, Żydzi mieli arcykapłana - człowieka, który
raz w roku musiał przejść przez radykalne prawa oczyszczenia, aby następnie móc wejść i złożyć
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ofiarę, która nie tak jak w Izraelu musiała być składana co rok. Ale chrześcijanie mają doskonałego
Arcykapłana, który błaga Ojca, zasiadając po Jego prawicy w niebie. Nic dziwnego, że uczniowie się
radowali!
Następnie credo kończy swoje wyznanie, dotyczące Chrystusa, stwierdzeniem, że to nie jest
koniec historii - On powróci! Przyjdzie, aby sądzić żywych i umarłych. Ci, którzy zaufali Chrystusowi,
zostaną oczyszczeni z zarzutów, a wszyscy Jego wrogowie - i wrogowie Jego ludu - zostaną ukarani.
Chrystus jest Królem, jest Kapłanem i jest Sędzią świata.

!
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Rozdział szósty - Duch Święty i Kościół
Wierzę w Ducha Świętego;
i Święty Kościół powszechny;
Chrześcijańskie wyznanie wiary jest świadomie trynitarną deklaracją, to znaczy, że posiada
wyraźną świadomość Boga jako trzech osób - Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niektórzy uważają, że
pełna koncepcja Trójcy Świętej rozwinęła się dopiero w IV wieku, ale wiara w Boga jako Trójcę była
wyraźnie akcentowana od samego początku. Po potwierdzeniu wiary w Boga Ojca i Jezusa
Chrystusa, Wyznanie Wiary Apostołów kończy swoje trynitarne wyznanie krótkim stwierdzeniem:
"Wierzę w Ducha Świętego”.
Jedną z najważniejszych rzeczy, którą musimy zrozumieć, jest to, że Duch Święty, jest osobą,
a nie tylko bezosobową siłą czy mocą. Innymi słowy, Duch Święty to "On", a nie "ono". Ma On
osobowość, co oznacza, że można mieć z Nim relację, tak jak można mieć relację z każdą inną
osobą.
Jako jedna z osób Trójcy Świętej, Duch Święty był zaangażowany w stworzenie. Ale być może
Jego najbardziej znaną rolą jest inspirowanie. Duch Święty jest znany w Biblii jako Duch Prawdy. To
właśnie Duch Święty spływał na proroków, umożliwiając im mówienie prawdy Bożej. To również
przez Ducha Świętego natchnione i nadzorowane były same Pisma.
Życie chrześcijańskie zaczyna się od działania Ducha Świętego. Duch Święty zmienia serce,
sprawiając, że martwe dusze ożywają do spraw Bożych. Nazywa się to nowo zrodzeniem. Życie
chrześcijańskie rozpoczyna się więc dzięki mocy Ducha Świętego. Wzrost w trakcie życia
chrześcijańskiego, również odbywa się dzięki mocy Ducha Świętego. Ten proces wzrostu w łasce do
duchowej dojrzałości nazywamy "uświęceniem". W uświęceniu, chrześcijanie zaczynają wykazywać
to, co Nowy Testament nazywa "owocem Ducha": "miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność i opanowanie" (Gal. 5:22).
Jest jeszcze jeden wymiar działania Ducha, który wart jest głębszego rozważenia. W Nowym
Testamencie, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów o przyjściu Ducha (J 14:17), nazywa Ducha
"Pomocnikiem". Jednak, kiedy Nowy Testament przedstawia Pomocnika, nie jest On nazywany po
prostu Pomocnikiem; jest On nazywany innym Pomocnikiem. Czasami greckie słowo, o którym
mowa, jest tłumaczone jako "Pocieszyciel" lub "Doradca". Zatem, kiedy Jezus mówi: "Poślę wam
innego Pomocnika", nasuwa się pytanie: kto był pierwotnym Pomocnikiem? Odpowiedzią jest sam
Jezus. Pod nieobecność Jezusa, posyła On innego Pomocnika, Ducha Świętego, który funkcjonuje,
jako stała obecność Jezusa w życiu chrześcijan.
"Pomocnik" lub "Pocieszyciel" sugeruje kogoś, kto przebywa z tobą i jest czuły, wrażliwy na
twój ból i smutek. Rzeczywiście, jedną z funkcji Ducha Świętego jest pocieszanie nas w naszej
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żałobie, w czasach kryzysu i tragedii. Ale nie to ma na myśli Jezus, używając tego tytułu. Greckie
słowo, którego użył, było tytułem nadawanym obrońcy, który był dostępny w trudnych czasach.
Jezus posłał Ducha Świętego jako Tego, który będzie stał z chrześcijanami w środku bitwy, walki i
kryzysu. Ten rodzaj pocieszyciela to ktoś, kto przychodzi z siłą, kto umacnia. Jezus obiecał Ducha
Świętego jako naszego sprzymierzeńca, który będzie trwał z nami i zachęcał nas.
Kiedy Duch Święty działa w życiu chrześcijan, zawsze prowadzi ich do wspólnoty. Nowy
Testament nazywa wierzących "świętymi". Określenie to jest spokrewnione z greckim przymiotnikiem,
przetłumaczonym jako "święty", co sugeruje, że wierzący są wyróżnieni dla specjalnego celu. Nie są
oni nazywani "świętymi" dlatego, że są czyści i sprawiedliwi, lub całkowicie święci w tym samym
sensie, w jakim dotyczy to Boga, ale dlatego, że Duch Święty mieszka w nich i wyodrębnił ich,
uświęcając.
"Święci" w tym znaczeniu nie odnoszą się do jednostek, które przewyższały innych w świętości, lub
w jakimś innym sensie; albo które dokonywały cudów. Według Nowego Testamentu, wszyscy
wierzący są świętymi, ponieważ wszyscy oni są przeniknięci Duchem Świętym, który czyni ich
świętymi.
W ogólnym rozumieniu, nasze odkupienie jest indywidualne. Jesteśmy indywidualnymi
członkami różnych rodzajów grup. Ostatecznie, kiedy staję przed Bogiem, stoję sam; to moja wiara i
to ja muszę wierzyć i ufać Jezusowi Chrystusowi. Jednak mimo że istnieje silne indywidualne
poczucie odkupienia, chrześcijaństwo nie uczy indywidualizmu. Pojedynczy wierzący są raczej
powołani do uczestnictwa we wspólnocie wiary, którą nazywamy kościołem. Credo określa to
mianem - święty Kościół powszechny. Kościół w tym znaczeniu nie odnosi się do konkretnej grupy
religijnej, jakiejś organizacji czy denominacji, ale do całej grupy wierzących, gdziekolwiek się znajdują.
Credo deklaruje wiarę w "święty Kościół powszechny". Nie chodzi tu o Kościół Rzymsko Katolicki. Słowo „katolicki” oznaczało i oznacza po prostu "powszechny", wynika z tego, że kościół
istnieje wszędzie tam, gdzie jest lud Boży. Samo określenie „kościół rzymsko - katolicki” jest
nieporozumieniem - nie można sprawić, by coś było powszechne i rzymskie jednocześnie. Dlatego
protestanci nadal zachowują to wyznanie w Credo: ponieważ, wierzymy, że istnieje prawdziwy
Kościół, który jest Ciałem Chrystusa.

!
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Rozdział siódmy - Przebaczenie, zmartwychwstanie i życie wieczne
Wierzę w ... przebaczenie grzechów;
Zmartwychwstanie ciała;
I w życie wieczne. Amen.
Często brałem udział w dyskusjach z osobami, nie będącymi chrześcijanami, starając się
bronić wiary. Słyszałem więc twierdzenia, że oni nie wierzą w Boga lub nie wierzą w Jezusa.
Często, moją reakcją jest zadanie prostego pytania: "Co robisz ze swoją winą? Co robisz ze swoimi
grzechami?”
Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś spojrzał mi w oczy i powiedział: "Nie mam poczucia winy".
Każdy ma poczucie winy i każdy go doświadcza; poczucie winy jest czymś realnym i obiektywnym.
Potrafimy rozróżnić poczucie winy od obiektywnego stanu winy, ale zdarza się, że mylimy te dwa
pojęcia.
Czasami ludzie mówią, że nie czują się winni, wnioskując w ten sposób, że nie są winni.
Ale wyobraźmy sobie scenę w sądzie, gdzie toczy się sprawa człowieka, oskarżonego o
morderstwo. Obrona tego człowieka nie na wiele się zda, jeśli jedynym argumentem będzie
stwierdzenie, że oskarżony nie czuje się winny. Wina nie jest kwestią naszych uczuć, ale jest kwestią
obiektywnego stosunku do norm i do prawa.
Kiedy przekraczamy prawo Boże, ponosimy winę. To stwarza problem dla każdego.
Biblia naucza, że każdy człowiek odpowie przed Bogiem za swoje życie. Nie można w pełni
zrozumieć nauczania Jezusa, jeśli nie mówi się o sądzie Bożym.
Pojawienie się Jezusa na ziemi jako wcielonego Boga wywołało przybliżenie się sądu. On sam
wielokrotnie ostrzegał ludzi, aby byli przygotowani na ten ostatni sąd. "Cóż bowiem za korzyść
odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?" pytał Jezus. "Albo co
człowiek da w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie z aniołami swoimi w
chwale Ojca swego, a wtedy odpłaci każdemu według tego, co uczynił" (Mat. 16:26-27).
Jezus mówił w przerażających słowach o sądzie ostatecznym, twierdząc, że to, co czynimy w
ukryciu, zostanie ujawnione i że nawet każde niepotrzebne słowo wychodzące z naszych ust zostanie
rozliczone na sądzie (Mat. 12:36).
Chodzi o to, że czeka nas rozliczenie za wszystko, co mówimy, myślimy i robimy. Możemy to
odkładać na później i możemy temu zaprzeczać, ale nie możemy od tego uciec.
Idea, że każdy człowiek jest odpowiedzialny przed swoim Stwórcą za to, jak żyje, ma
fundamentalne znaczenie w nauczaniu Biblii. Król Dawid powiedział: "PANIE, jeśli będziesz zważał na
nieprawości, o Panie, któż się ostoi?" (Psalm 130:3). To pytanie retoryczne; odpowiedź jest
oczywista. Jeżeli Bóg naprawdę będzie brał pod uwagę nasze grzechy, to nikt nie może stanąć przed
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Nim bez winy. Jeżeli mam być sądzony przez Boga według Jego prawa, Jego prawości, Jego
świętości i według czystego standardu sprawiedliwości, to zginę!
Istotnie, kiedy Nowy Testament mówi o sądzie ostatecznym, zawsze opisuje reakcję ludzi w
ten sam sposób: milczenie.
Kiedy ktoś oskarża kogoś, typową ludzką reakcją jest protest lub obrona; usprawiedliwiamy
się, staramy się wyjaśnić, dlaczego to zrobiliśmy lub próbujemy zminimalizować powagę tego, co
zrobiliśmy.
Ale kiedy staniemy przed Bogiem, po raz pierwszy w naszym życiu otrzymamy doskonałą i
nieomylną ocenę naszych działań. Protestowanie będzie bezużyteczne i absolutnie niemądre,
ponieważ dowody będą tak przytłaczające, że nie znajdziemy słów na naszą obronę, wszelkie słowa
będą zupełnie nieadekwatne.
Z powodu tego ciężaru winy, jedną z rzeczy, której desperacko potrzebujemy, jest
przebaczenie. Dobrą nowiną jest to, że Chrystus umożliwił każdemu, kto naruszył standardy Bożej
sprawiedliwości, przywrócenie go do prawdziwej, nieskazitelnej relacji z Bogiem. Jest to pojednanie i
usprawiedliwienie, które dokonuje się przez przebaczenie grzechów.
Chrześcijanie wierzą, że kiedy przychodzą do Boga, wyznając swoje grzechy, On im
przebacza. To jest właśnie radość chrześcijańskiego życia. Kiedy Bóg mówi: "Przebaczam ci", nie ma
już wobec ciebie zarzutów. Apostoł Paweł mówi, o tych, którzy są w Chrystusie: "Dlatego teraz
żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według
ciała, ale według Ducha." (List do Rzymian 8:1).
Nie oznacza to, że nie musimy przejść przez ocenę lub sąd, ale że ci, którzy są w Chrystusie,
nigdy nie zostaną potępieni przez gniew Boży. Chrześcijanie cieszą się uzdrowioną i przywróconą
relacją z naszym Stwórcą, która trwa wiecznie. Jest to największa korzyść i błogosławieństwo,
jakiego człowiek może kiedykolwiek doświadczyć.
Obietnica Boga nie odnosi się jedynie do uzdrowionej duszy czy spokoju umysłu, ale również
do odnowionego ciała. Są chwile, kiedy myślę: "Potrzebuję nowego ciała, bo stare się zużywa". Bóg
mówi, że w zmartwychwstaniu otrzymamy odnowione ciała - uwielbione ciała, które są nieśmiertelne i
niezniszczalne. Ciała, które funkcjonują bez bólu, choroby, rozkładu czy śmierci.
Wyznanie wiary mówi: "Wierzę w zmartwychwstanie ciała" - niektórzy ludzie mogą myśleć, że
mowa jest jedynie o zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie. Odnosi się to także do naszych własnych ciał.
Ci, którzy mają wiarę w Chrystusa, doświadczą zmartwychwstania swoich ciał w wyniku
zmartwychwstania Chrystusa.
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Wielki matematyk, filozof i teolog Blaise Pascal nazwał człowieka "najwyższym paradoksem".
Powiedział, że człowiek jest istotą o najwyższej wielkości, a jednocześnie o największej nędzy.
Wielkość człowieka znajduje się w jego zdolności do kontemplacji i refleksji. Jest to jednak również
podstawa jego nędzy. Człowiek zawsze jest w stanie wyobrazić sobie lepszą egzystencję, niż ta,
którą cieszy się obecnie lub którą jest w stanie zrealizować. Żyjemy zawsze z naszymi zawiedzionymi
nadziejami. Mogę wyobrazić sobie życie bez bólu, cierpienia i śmierci, ale nie mogę go
urzeczywistnić. Niektórzy twierdzą, że to właśnie jest podstawą religii: rzutowanie swoich marzeń i
nadziei na jakiś przyszły stan.
Ale to, czego uczy Biblia, nie jest spełnianiem życzeń.
Jezus Chrystus zwyciężył śmierć i mówi, że nadejdzie taki czas, że w wyniku przebaczenia grzechów,
nasze ciała zostaną wzbudzone. Ci, którzy zaufali Chrystusowi, będą mieli życie wieczne, życie, w
którym nasz Pan mówi, że otrze z naszych oczu każdą łzę. Nie będzie już więcej bólu, smutku,
śmierci ani grzechu. Czy nie chciałbyś tego dla siebie? Wszyscy jesteśmy winni grzechu i dlatego
zasługujemy tylko na wieczną karę. Biblia mówi nam, że "wszyscy zgrzeszyli i nie osiągnęli chwały
Bożej" (Rzym. 3:23). Zbawiciel przyszedł, aby usunąć naszą winę i dać nam życie wieczne. Jego
odkupieńcza ofiara zmywa nasze grzechy.
Ewangelia jest dobrą nowiną dla Ciebie.
Jeśli nie wierzysz jeszcze w zbawiciela Jezusa Chrystusa,
czy nie warto, abyś zaufał Mu teraz?
... abyś Mu zaufał, by uzyskać przebaczenie swoich grzechów?
Rdzeniem chrześcijańskiej wiary jest Ewangelia. Ewangelia stawia ultimatum - albo zaufasz
Jezusowi Chrystusowi dla przebaczenia, albo musisz zignorować Ewangelię bądź jej całkowicie
zaprzeczyć. Jednak jej ignorowanie jest w gruncie rzeczy zaprzeczaniem jej.
Ewangelia, czyli dobra nowina o ratunku w Chrystusie zaczyna się od złej nowiny: każdy
człowiek jest grzesznikiem i zmierza do piekła.
Ale ten wszechmocy - suwerenny Bóg, Król nieba i ziemi, posłał swojego na ziemię Swojego Syna,
który przeżył życie bez grzechu potem został zabity pod Poncjuszem Piłatem, został ukrzyżowany,
umarł i został pogrzebany, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i teraz siedzi po prawicy Boga.
I mówi, że pewnego dnia powróci, aby osądzić wszystkich.
Czy tego dnia znajdziesz się w gronie tych, którzy ufają Chrystusowi w kwestii przebaczenia i życia?
Czy też będziesz wśród tych, którzy nie chcą Mu zaufać i dlatego czeka cię wieczna kara?
Przez wiarę w Jezusa, uzyskujemy przebaczenie. On jest Tym, który posyła Ducha Świętego, który
stworzył wspólnotę zwaną Kościołem i który obiecuje nam zmartwychwstanie ciała i życie wieczne.
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