
Mocny grunt Bo¿y
�A wszak¿e mocny stoi grunt Bo¿y, maj¹c tê pieczêæ: Zna Pan, którzy s¹ jego� 2 Tym. 2:19

(1) �Albowiem gruntu innego nikt nie mo¿e za³o¿yæ, oprócz tego, który jest za³o¿ony, który jest Jezus Chrystus.� � 1 Kor. 3:11
(2) �Zbudowani na fundamencie Aposto³ów i proroków, którego jest gruntownym wêgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus,� � Efezj.
2:20
(3) �A mur miasta mia³ gruntów dwana�cie, a na nich dwana�cie imion dwunastu Aposto³ów Barankowych.� � Obj. 21:14
(4) �Przeto¿ zaniechawszy pocz¹tkowych nauk o Chrystusie, miejmy siê ku doskona³o�ci, nie znowu zak³adaj¹c grunty pokuty od
uczynków martwych i wiary w Boga. Nauki o chrzcie i o wk³adaniu r¹k, i o powstaniu umar³ych, i o s¹dzie wiecznym;� � Hebr. 6:1-2

Fundament

Wydaje mi siê, ¿e cztery powy¿ej przytoczone wersety do�æ
dok³adnie definiuj¹ fundament, na którym powinien budowaæ sw¹
wiarê na�ladowca Jeszuy z Nazaretu. On sam w³a�nie jest owym
fundamentem (cytat 1). Nieco dok³adniej zdefiniowany jest ów
fundament w cytacie 2. Tam Jeszua nazwany jest gruntownym
kamieniem wêgielnym fundamentu � a wiêc jego pocz¹tkiem i
podwalin¹ wyznaczaj¹c¹ wszystkie kierunki budowy � za� sam
fundament, to aposto³owie i prorocy. Podobna jest wymowa cyta-
tu 3, który mówi o dwunastu fundamentach nazwanych imionami
dwunastu aposto³ów Baranka. O fundamencie proroków nie ma tu
wzmianki, jednak wedle cytatu 2 znajduje siê on pod fundamen-
tem apostolskim. Jeszua o Pi�mie �wiêtym (Starego Testamentu
oczywi�cie) mówi³ podobnie jak ̄ ydzi: Prawo i Prorocy (np. Mat.
7:12; 22:40; £uk. 16:16). Aposto³ Pawe³ utworzy³ podobne okre-
�lenie na wzór tamtego: Aposto³owie i Prorocy. Nie oznacza to, ¿e
Tora przesta³a mieæ znaczenie. Po prostu Pismo �wiête zosta³o
poszerzone o kolejnych 27 ksi¹g i razem z poprzednio ju¿ uzna-
nymi 39 (a w³a�ciwie 24) stanowi³o jeden natchniony fundament,
na którym nale¿y wznosiæ budowlê wiary. Jego wêgielnym kamie-
niem jest nauka i ofiara Jeszuy z Nazaretu.

Aposto³owie stali na gruncie proroków, a my powinni�my sta-
n¹æ na gruncie Aposto³ów. Je�li staj¹c na gruncie rzekomo apo-
stolskim gubimy grunt prorocki (Starego Testamentu), oznacza to,
¿e stoimy na gruncie fa³szywych aposto³ów, a nie na fundamencie
wzniesionym przez aposto³ów Baranka.

Wychodz¹c od tak ogólnie sformu³owanego fundamentu, List
do Hebrajczyków (cytat 4) wyznacza nieco precyzyjniej jego za-
rysy. Wspomniane s¹ tam dwa fundamenty i cztery nauki (czyli
doktryny). I znów, podobnie jak wy¿ej, pierwszy grunt �pokuty
od uczynków martwych� znajduje siê g³êbiej w �ziemi� za�
wierzchni¹ warstwê fundamentu stanowi wiara w Boga. Pokuta
od uczynków martwych oznacza wyrzeczenie siê tendencji do sa-
mousprawiedliwiania siê � czy to obrzêdowego, czy te¿ za pomo-
c¹ dobrych uczynków � którym nie towarzyszy wiara (zob. Moje
Credo 2). Grunt �wiary w Boga�, to stan przyja�ni i zaufania w
stosunkach z Niebiañskim Ojcem, zbudowany na gruncie pokuty i
ofiary Jeszuy.

Nauki

Na tak okre�lonym fundamencie wznosz¹ siê cztery s³upy sta-
nowi¹ce no�ny element ca³ej konstrukcji. S¹ to nauki: (1) o
chrztach, (2) o nak³adaniu r¹k, (3) o powstaniu umar³ych i (4) o
s¹dzie wiecznym. Ujmuj¹c to w skrócie otrzymamy to, co sumuje-
my czasami w dwóch punktach: nauka o okupie i wysokim powo-
³aniu. Definicja biblijna jest jednak precyzyjniejsza.

(1) Pierwsz¹ jest nauka o chrztach. Buduj¹c j¹ na gruncie Apo-
sto³ów i Proroków mo¿na doj�æ do przekonania, ¿e s¹ trzy chrzty:
z wody, z ducha i z krwi (zob. Moje Credo 4). Oczywi�cie naukê
tê mo¿na rozbudowywaæ albo zawê¿aæ, ale podstawowy jej zarys
daje w³a�ciwe poczucie sensu naszego ofiarowania siê Bogu.

(2) Drug¹ jest nauka o nak³adaniu r¹k, czyli o organizacji ko-
�cio³a powo³anych. W czasach apostolskich wybór s³ug Bo¿ych
by³ dwustopniowy. Najpierw zgromadzenie wybiera³o swoich s³ug

(prawdopodobnie przez podnoszenie r¹k), a nastêpnie wybrani ju¿
wcze�niej s³udzy przez na³o¿enie r¹k przyjmowali i akceptowali
wybór zgromadzenia (zob. Moje Credo 5). Nie ma tak¿e ¿adnych
dowodów na to, ¿e s³udzy byli wybierani na czas jakiej� kadencji.
S¹dzê, choæ na to tak¿e nie ma dowodów biblijnych, ¿e raczej byli
w razie potrzeby odwo³ywani w zwyk³ym trybie napominania,
opisanym przez �w. Mateusza 18:15-17.

(3) Trzeci¹ jest nauka o powstaniu umar³ych. Zagadnienie zmar-
twychwstania jest w gruncie rzeczy teoretyczne, ale rozumowemu
poznaniu mog¹ przeczyæ uczynki. Wiara w zmartwychwstanie jest
zagadnieniem praktycznego ¿ycia. Ludzie wierz¹cy w zmartwych-
wstanie ¿yj¹ czasami tak, jakby ¿ycie mia³o skoñczyæ siê na cmen-
tarzu. Ciekawe, jak ocenimy swoje powszednie zabieganie za np.
milion lat? Czy nadal tak wa¿ne bêdzie to, w jakim fotelu siedzi
siê przed telewizorem? Czy nie bêdziemy siê wstydziæ, ¿e w na-
szym harmonogramie dnia tak niewiele czasu po�wiêcali�my na
rzeczy wieczne i nieprzemijaj¹ce?

(4) Czwart¹ jest nauka o wiecznym s¹dzie. Jest to praktyczne
przekonanie o tym, ¿e istnieje wieczna i niezbywalna sprawiedli-
wo�æ, ¿e jest Trybuna³, który os¹dzi niesprawiedliwo�æ i nie da siê
przy tym zwie�æ ani skorumpowaæ. Wielu z nas ¿yje tak, jakby
niektóre nasze uczynki mia³y pozostaæ zapomniane albo nigdy nie
odkryte. S¹d Bo¿y jest wieczny i niezmienny. Nie ma okresu
przedawnienia. To, ¿e dzisiaj nikt nam z³ego s³owa nie powiedzia³
za niecny uczynek, nie oznacza, ¿e nie znajdzie siê on �na wokan-
dzie� s¹dowej stolicy Chrystusa. I odwrotnie: niedostrze¿one i
zapomniane przez ludzi dobre uczynki znajd¹ swoj¹ nagrodê przed
obliczem Bo¿ym.

Pierwsze dwie nauki obejmuj¹ zatem zagadnienie �wysokiego
powo³ania� czy te¿ �nowego stworzenia�. Kolejne dwie zawieraj¹
siê w szeroko rozumianej nauce o �okupie�. Jednak rozbicie nauk
podstawowych na cztery daje lepsze pojêcie o tym, czym napraw-
dê jest zagadnienie wysokiego powo³ania i ¿e obejmuje ono za-
równo prawid³owe zrozumienie w³asnego po�wiêcenia jak i spo-
sobu organizowania siê w próbne Cia³o Pomazañca. Podobnie
przedstawia siê sprawa �okupu�. Tak naprawdê chodzi o to, by-
�my wierzyli w zmartwychwstanie i istnienie nieprzemijaj¹cej spra-
wiedliwo�ci.

Poza tym liczba cztery, znacznie lepiej ni¿ dwa, pasuje do zde-
finiowania czego�, co jest ca³kowite, doskona³e i zamkniête. Cztery
jest w³a�ciwie koñcem ludzkiego systemu liczbowego. Kto po-
zna³ tajemnicê liczby cztery, ten pozna³ wszystkie liczby (Pitago-
ras, 1+2+3+4=10). Dlatego te¿ hebrajski alfabet koñczy siê liter¹
Taw, która oznacza liczbê 400.

Przykazania

Mamy ju¿ fundament i filary (albo �ciany no�ne). Jednak na
wyznaczeniu fundamentu i zarysu �cian nie koñczy siê nasze bu-
dowanie.

�A je�li kto na tym gruncie buduje z³oto, srebro, kamienie dro-
gie, drwa, siano, s³omê, Ka¿dego robota jawna bêdzie; bo to dzieñ
poka¿e, gdy¿ przez ogieñ objawiona bêdzie, a ka¿dego roboty, jaka
jest, ogieñ do�wiadczy. Je�li czyja robota zostanie, któr¹ na nim
budowa³, zap³atê we�mie.� � 1 Kor. 3:12-14



Dobre materia³y na budowê to: z³oto, srebro i drogie kamienie.
Liczba trzy wyznacza sposób dobrego budowania. S¹ trzy przyka-
zania, które wyznaczaj¹ zasady budowania w ramach wyznaczo-
nych przez 2 fundamenty i 4 filary na bazie nauki Jeszuy, aposto-
³ów i proroków.

(1) Pierwsze i najwiêksze przykazanie to: �Bêdziesz tedy mi³o-
wa³ Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej
duszy twojej, i ze wszystkiej si³y twojej� � 5 Moj¿. 6:5.

(2) Drugie podobne temu przykazanie to: �Mi³uj bli�niego twe-
go, jako siebie samego� � 3 Moj¿. 19:18.

(3) Trzecie, nowe przykazanie Jeszuy to: �Toæ jest przykazanie
moje, aby�cie siê spo³ecznie mi³owali, jakom i ja was umi³owa³.�
� Jan 15:12

Aby mi³owaæ Boga z ca³ego serca, z ca³ej duszy i z ca³ej si³y,
trzeba Go poznaæ, trzeba z Nim ¿yæ, trzeba Mu ufaæ. Poznaæ Boga
mo¿na w przyrodzie, bo On jest jej Twórc¹, w samym sobie, bo
jeste�my stworzeni na Jego obraz i podobieñstwo oraz najwiêcej
w Pi�mie �wiêtym, bo On jest jego Autorem. W Biblii poznajemy
Boga oczami Jego �wiêtych wybrañców. Trzeba pokory, by czyta-
j¹c ich s³owa wierzyæ, ¿e oni wiedzieli lepiej od nas, jakim jest
Bóg. Trzeba pozwoliæ im mówiæ, a nie wymy�laæ swoich w³asnych
teorii o Bogu, którego oni mieli zaszczyt poznaæ, niekiedy nawet
ogl¹daæ, po to, by nam o Nim opowiedzieæ.

Je�li mi³ujemy Boga jest rzecz¹ zupe³nie naturaln¹, ¿e bêdzie-
my tak¿e mi³owali Jego stworzenie, a wiêc przyrodê, samego sie-
bie i, co najwa¿niejsze, innych ludzi, tak jak samego siebie. Mo¿-
na mi³owaæ ludzi i nienawidziæ Boga, ale nie mo¿na nienawidziæ
ludzi, je�li siê kocha ich Stworzyciela i Ojca. Tendencj¹ naszych
czasów jest odwracanie kolejno�ci tych przykazañ. Wydaje nam
siê, ¿e ten, kto mi³uje ludzi, na pewno mi³uje Boga. Czyli mówi-
my, ¿e najwa¿niejsze jest, aby mi³owaæ bli�niego z ca³ego serca, z
ca³ej duszy i z ca³ej si³y, a drugie temu podobne jest, aby mi³owaæ
Boga w samym sobie. To nie jest nauka zbudowana na fundamen-
cie aposto³ów i proroków.

Trzecie przykazanie Jeszuy stawia przed nami wymagania mi-
³o�ci ofiarniczej. Mamy mi³owaæ braci bardziej ni¿ samych siebie:
�Przez to�my poznali mi³o�æ, i¿ on duszê swoj¹ za nas po³o¿y³; i
my�my powinni k³a�æ duszê za braci� � 1 Jana 3:16. Takie granice
mi³o�ci wystawia przed nami Jeszua. Jeszcze tutaj na ziemi po-
winni�my siê staraæ tworzyæ spo³eczno�ci, które wyznaczaj¹ drogi
Królestwa Bo¿ego.

Metody i problemy

Poznanie tego zarysu wyznacza dopiero drogi prawdziwego
rozwoju. W powy¿szy sposób mo¿na okre�liæ zakres swojej pra-
cy, ale jej wykonanie jest dzie³em ¿ycia, na które na pewno za-
braknie mi czasu i �mieræ przerwie moj¹ budowê. To nic. Bóg
oceni, czy czyni³em postêpy. Pamiêtaj¹c przy tym, ¿e czasami i
dla niektórych samo powstrzymywanie degradacji jest ju¿ wiel-
kim postêpem. Wieczna sprawiedliwo�æ os¹dzi, czy budowa³em,
czy te¿ burzy³em.

Na drodze poznawania prawd Bo¿ych trzeba czasami pos³u¿yæ
siê stwierdzeniem negatywnym, odpowiedzieæ sobie na pytanie:
jakim Bóg nie jest. Jednak negatywne, destruktywne metody mu-
sz¹ mieæ na celu doj�cie do Prawdy, która jest sformu³owana po-
zytywnie. Inaczej bêdzie to burzenie, a nie budowanie. Zawsze
staram siê okre�liæ, jaka jest prawda, a nie, jaka nie jest. Stwier-
dzenie, co na pewno jest b³êdem wcale mi jeszcze nie daje pewno-
�ci, ¿e wiem, co jest prawd¹. Dlatego wniosek, ¿e pogl¹d o trójcy
jest b³êdny nie wystarcza do okre�lenia prawdy o Bogu. Tej praw-
dy trzeba z ca³ych si³ poszukiwaæ, a nie koncentrowaæ siê na oba-
laniu b³êdnych teorii.

W moim poznawaniu Boga bardzo bojê siê tak¿e uogólnieñ.
Je�li stwierdzili�my, ¿e prawda Bo¿a sprawdzi³a siê w dwóch punk-
tach, to mamy tendencjê do wykre�lenia prostej przebiegaj¹cej
przez te dwa punkty i mówimy: tak �prosta� jest prawda. Je�li
stwierdzimy trzy takie punkty, to rysujemy trójk¹t i tak dalej. Tym-

czasem prawdy Bo¿e na ogó³ bywaj¹ bardzo skomplikowanymi
krzywymi, które miêdzy owymi dwoma punktami buduj¹ z³o¿on¹
sieæ Bo¿ego planu wy³owienia z morza zag³ady mo¿liwie wszyst-
kich ludzi. Dlatego zawsze lepiej jest pozostaæ przy tym jednym,
czy dwóch punktach, w których rozpoznali�my niew¹tpliw¹ prawdê
Bo¿¹, ni¿ budowaæ w³asn¹ teoriê, która opiera siê na w¹tpliwych
za³o¿eniach.

Czas

Ka¿da rzecz ma swój czas pod s³oñcem. Tak¿e i to wielkie dzie³o
budowania podstaw naszego przysz³ego ¿ycia (�Skarbi¹c sami
sobie grunt dobry na przysz³y czas, aby otrzymali ¿ywot wiecz-
ny.� � 1 Tym. 6:19) powinno byæ dobrze zaplanowane w czasie.
Mój profesor od �piewu mawia³, ¿e nie da siê zje�æ dwóch obia-
dów w jeden dzieñ, ¿eby jutro nie musieæ ju¿ siadaæ do sto³u. Pewne
zasady ¿ycia trzeba æwiczyæ codziennie latami, ca³e ¿ycie nawet,
¿eby osi¹gn¹æ dobre wyniki. Tak wiêc do�wiadczenie jest zwi¹za-
ne z up³ywem czasu, jest atrybutem staro�ci. Powszechnie jednak
wiadomo, ¿e m³ody wiek jest czasem zdobywania wiedzy teore-
tycznej. Je�li pewnych rzeczy nie nauczymy siê przed trzydziest-
k¹, to nie nauczymy siê ich ju¿ nigdy. Wiedza nie pochodzi z cu-
downego objawienia, ale na ogó³ z ciê¿kiej pracy, z czytania, ucze-
nia siê, rozmawiania, pytania. Dlatego trzeba dobrze wykorzystaæ
czas m³odo�ci na zdobywanie podstaw wiedzy biblijnej. Na tych
podstawach bêdziemy budowaæ przez ca³e ¿ycie. Umys³, który
nawyk³ do uczenia siê w m³odo�ci, bêdzie zdolny do poznawania
nowych rzeczy tak¿e w bardziej zaawansowanym wieku. Je�li
zmarnujemy m³odo�æ, to pó�niej ciê¿k¹ i mozoln¹ prac¹ bêdzie-
my nadrabiaæ zaleg³o�ci i nigdy nie osi¹gniemy poziomu, który
by³ dla nas osi¹galny przy lepszym spo¿ytkowaniu czasu m³odo-
�ci.

Nie trzeba siê baæ tych, którzy mówi¹, ¿e budujemy w ten spo-
sób wielk¹ g³owê, a nasze serce pozostaje malutkie. Kto nie zbu-
duje g³owy w m³odo�ci, na staro�æ mo¿e mieæ i malutk¹ g³owê i
jeszcze mniejsze serce. Ze zdobywaniem wiedzy wi¹¿¹ siê ow-
szem rozmaite niebezpieczeñstwa, ale nie powinny one nikogo
odstraszaæ od nauki. Z niebezpieczeñstw trzeba sobie zdawaæ spra-
wê i je omijaæ, ale biada tym, którzy ze wzglêdu na niebezpieczeñ-
stwa cofaj¹ siê z drogi rozwoju. Tylko prawdziwa, g³êboka m¹-
dro�æ zapewnia cz³owiekowi wolno�æ. Ludzie g³upi s¹ zak³adni-
kami wiedzy ludzi m¹drzejszych od siebie albo po prostu niewol-
nikami swojej w³asnej g³upoty.

Spo³eczno�æ

Za mojego brata w Chrystusie uznajê ka¿dego cz³owieka stara-
j¹cego siê stan¹æ na gruncie aposto³ów i proroków, który ¿yje z
Bogiem, wierzy, ¿e tylko Bóg i Jeszua mog¹ go zbawiæ, a nie jego
martwe uczynki, który po�wiêci³ swoje ¿ycie na s³u¿bê Bogu, któ-
ry chce tworzyæ ze mn¹ wolne zgromadzenie próbnego cia³a po-
mazañca, który wierzy w zmartwychwstanie i istnienie wiecznej
sprawiedliwo�ci. Wszystkie inne nauki lub ich brak stanowi¹ po-
wód do dyskusji, ale nie do odrzucenia brata. Oczywi�cie w prak-
tyce ¿ycia za braci uznajê tych, o których wiem, ¿e spe³niaj¹ poda-
ne przeze mnie warunki. Przecie¿ jest tylu ludzi na �wiecie, któ-
rych nie znam i nie mam nawet szansy poddaæ ich takiej próbie.
Czy mogê powiedzieæ, ¿e nie s¹ ludem Bo¿ym dlatego, ¿e ja ich
nie znam? �Zna Pan, którzy s¹ Jego�.

Inn¹ spraw¹ jest to, ¿e ka¿dy chrze�cijanin ma prawo do zgro-
madzania siê w takiej spo³eczno�ci ludu Bo¿ego (bez potêpiania
innych), która daje mu najwiêcej mo¿liwo�ci zbli¿ania siê do Boga
i bli�nich. Przecie¿ i tak nie jestem w stanie utrzymywaæ spo³ecz-
no�ci ze wszystkimi, którzy nale¿¹ do Pana. Niektórzy nawet dawno
ju¿ umarli. Skoro wiêc muszê ograniczyæ swoj¹ spo³eczno�æ do
kilkudziesiêciu, mo¿e kilkuset osób, to wolno mi chyba wybraæ
tak¹ spo³eczno�æ, która najbardziej mnie cieszy i buduje. Biada
mi jednak, je�li próbowa³bym twierdziæ, ¿e Pan Bóg mo¿e kochaæ
tylko tych ludzi, których ja znam i lubiê.



Zna Pan, którzy s¹ Jego

Ta pieczêæ mocnego gruntu Bo¿ego daje mi spokój i bezpiecz-
ne przekonanie, ¿e nawet najgorliwsze usi³owania Przeciwnika nie
zmyl¹ Pana i Jego s¹du. Oceny ludzi nie s¹ istotne, jeszcze mniej
licz¹ siê zarzuty diab³a (oskar¿yciela). Bóg wie, kto do Niego na-
le¿y. Dla nas wa¿ne jest, ¿eby�my czasami w³asno�ci Pañskiej nie
nazwali Babilonem, g³upimi pannami, czy k¹kolem. Z drugiej stro-
ny za lud Bo¿y mo¿emy uznaæ zgromadzenie wspó³czesnych fary-
zeuszy. Im cia�niejsze narzucamy sobie ramy ogradzaj¹ce nasz¹
spo³eczno�æ, tym bardziej nara¿amy siê na dwa wymienione po-
wy¿ej niebezpieczeñstwa. Czêsto s³yszy siê próby uogólnienia, czy
nawet wyznaczania Panu Bogu granic, kogo powinien przyj¹æ do
nieba, a komu powinien zabroniæ do niego wstêpu. To s¹ bardzo
ryzykowne próby, oczywi�cie dla tych, którzy je podejmuj¹. Na
przyk³ad stwierdzenie, ¿e kto nie pozna³ i nie przyj¹³ tzw. �tera�-
niejszej prawdy� nie mo¿e byæ sp³odzony z ducha �wiêtego, jest
prób¹ wyznaczania granic mi³o�ci Pana Boga. Taka teoria nicze-
mu dobremu nie s³u¿y. Powinna mnie raczej interesowaæ odpo-
wied� na pytanie, czy ja nale¿ê do Pana i czy do Niego nale¿¹
bracia, z którymi utrzymujê spo³eczno�æ w Pomazañcu. Wszelkie

dyskusje na temat, czy mo¿e byæ sp³odzony z ducha cz³owiek,
który wierzy w trójcê, czy inne b³êdy wydaj¹ mi siê ja³owe, bo nie
jestem w spo³eczno�ci z nikim, kto by tak wierzy³. Nie umiem
wiêc oceniæ jego po�wiêcenia. Pozostawiam Panu odpowiedzi na
takie pytania. Na pewno uwzglêdnia On znacznie wiêcej czynni-
ków, ni¿ ja umiem sobie w ogóle wyobraziæ.

To wszystko nie oznacza oczywi�cie, ¿e sam powinienem mieæ
rozmyte i zamglone pojêcie o pogl¹dach, które wyznajê. Potrzeb-
na mi jest jasno�æ i ewangeliczna czysto�æ spojrzenia. Pewno�æ,
¿e to, czego siê uczê, co przyjmujê i kocham zbudowane jest na
Pi�mie �wiêtym, na gruncie Aposto³ów i Proroków. Niech jednak
ramy moich pogl¹dów nigdy nie wyznaczaj¹ granic mi³o�ci Bo-
¿ej.

Rozwa¿ania zainspirowane tocz¹c¹ siê w �Wêdrówce�
(1999/2000) dyskusj¹ na temat nauk podstawowych. Pod-
rozdzia³ �Czas� opublikowany zosta³ w �Wêdrówce� 2/
2000.


