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Się Prekursorem.
W ich czasach uczniowie stwierdzili, że ludzie byli urażeni, gdy świadczyli o człowieku zwanym
Jezusem Chrystusem, człowieku z ich własnego pokolenia. Gdyby ich świadectwo dotyczyło 
Dawida, Mojżesza, Noego lub któregokolwiek z proroków, ludzie nie byliby tak urażeni. 
Czemu? Ponieważ mówiliby o postaciach historycznych io tym, co Bóg uczynił przez nich w 
przeszłości. Ale kiedy uczniowie mówili o Jezusie i jego posłudze, człowieku z ich własnego 
pokolenia, jako o spełnieniu się proroctwa, byli bardzo urażeni - zwłaszcza przywódcy religijni.

Osobiście uważam, że ta sama postawa i duch panuje dzisiaj. Jeśli mówię o Pawle, Piotrze, 
Jakubie, Janie, a nawet ostatnio o Lutrze, Wesleyu czy Kalwinie - ludzie nie obrażają się. 
Nawet przypomnienie tych, których znano ze swoich złych uczynków, takich jak Judasz, 
Herod, Poncjusz Piłat, Faraon czy nawet sam Szatan - nadal nie przynosi to obrazy; ponieważ 
dla większości ludzi są tylko postaciami historycznymi, które mają niewielki lub żaden wpływ 
na dzisiejszy świat. Ludzie akceptują, szanują i oklaskiwają ich za to, kim byli. Ale mówienie o
współczesnym w ten sam sposób uwydatnia sprzeciw z pełną mocą - dokładnie tak, jak było 
w czasach, gdy uczniowie świadczyli o Jezusie. Zamiast rozpoznawać, szanować i akceptować 
„współczesną” postać, którą Bóg „wyznacza” za konkretne wypełnienie proroctw w obecnym 
Wieku, większość wyznających chrześcijaństwo (zwłaszcza przywódcy religijni) będzie się 
temu zdecydowanie sprzeciwiać.

Biblia mówi w ten sposób:
Hebrajczyków 11:6.

A bez wiary nie można podobać się Bogu; albowiem ten, co przystępuje do Boga, 
wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy go szukają.

Dzieje Apostolskie 13:48.
A słysząc to poganie, radowali się i wielbili słowo Pańskie, i uwierzyli, ilekolwiek ich 
było sporządzonych do żywota wiecznego.

Zgodnie z tymi Pismami nie mogę nikogo poprzez intelektualną perswazję przekonać, że 
istnieje Bóg. Nie mogę ich też przekonać, że Bóg działał w tym pokoleniu. Muszą być 
spełnione dwa warunki: po pierwsze, jednostka musi „uwierzyć, że Bóg JEST” i że jest 
„nagrodą” dla tych, którzy „gorliwie Go szukają”; a po drugie, muszą zgodnie z „uprzednią 
wiedzą” Boga być „przeznaczeni do życia wiecznego”. W przeciwnym razie on lub ona nie 
przyjmie mojego świadectwa. Zanim będą mogli przyjść do Boga, muszą uwierzyć, że Bóg 
istnieje, a po drugie, zanim uwierzy, że Bóg uczynił cokolwiek w tym pokoleniu, muszą 
wierzyć w to, co Bóg uczynił w innych pokoleniach.

Jeśli więc możemy uwierzyć, że Bóg istnieje i chcemy rozpoznać i zobaczyć (zrozumieć) to, co
On ma i co dokonuje w tym pokoleniu, to musimy rozpoznać Jego dzieła, Jego wzór i 



obietnice z poprzednich pokoleń. Albowiem zgodnie ze Swoim Słowem „nie zmienia się” i 
będzie działał tak samo dzisiaj, jak czynił w przeszłości. Biblia mówi nam, że „Bóg jest 
doskonały we wszystkich swoich drogach”. W kontaktach z człowiekiem Bóg nie zmienia, nie 
aktualizuje ani nie modernizuje swoich myśli, wzorów czy metod. Zaczyna i kończy się tymi 
samymi „narzędziami” - Jego „Słowo” i „wiara” (absolutne zaufanie) w to słowo.

Właściwie to brak absolutnej wiary w słowo Boże spowodował upadek na początku. Ewa 
pozwoliła szatanowi zmusić ją do „wątpienia” w jedno Słowo Boże. Innym przykładem jest 
Kain i Abel - Słowo zostało objawione Abelowi (przez wiarę - Duchowe Objawienie w sercu); i 
działając na podstawie tego, co zostało objawione, złożył Panu „bardziej przyjemną, 
doskonałą” ofiarę. Kain ominął to słowo - to, co zostało objawione Abelowi i złożył ofiarę 
według własnego wyboru - on został odrzucony. Musimy pamiętać, że „Słowo nie przyniesie 
nam korzyści, jeśli nie będzie zmieszane z wiarą” (absolutne zaufanie) (Hebrajczyków 4:2).

Rozważmy następujący przykład:  Hebrajczyków 11:7
Wiarą obwieszczony będąc od Boga Noe o tem, czego jeszcze nie było widzieć, 
uczciwości wyświadczając, przygotował korab ku zachowaniu domu swego, przez który
potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości tej, która jest z wiary. 

Zauważ, że Noe to zrobił „przez wiarę”. Wierzył, że Bóg do niego przemawia i działał zgodnie 
z jego wiarą. Ale pomyślcie o ludziach, którzy żyli w czasach Noego - co na ziemi czy myśleli o
tym starym człowieku? Pamiętaj, Noe był tylko jednym człowiekiem; on był ani kościołem, ani
wyznaniem. Jego przesłanie było zupełnie nowe - nigdy wcześniej nie było słyszane. Mówił o 
rzeczach, które po prostu nie mogły się wydarzyć - prorokował, że deszcz spadnie z niebios. 
Ponieważ ziemia zawsze była podlewana rosą (Rodzaju 2:6) ludzie nigdy wcześniej nie 
doświadczyli deszczu. Ale Noe upierał się, że spadnie deszcz w takiej powodzi, że świat 
zostanie zalany.

Swoimi dziełami pokazał, że wierzy w to, co głosił - zbudował Arkę dla zbawienia tych, którzy 
uwierzą. Postaw się z powrotem w tym dniu i usłysz ich śmiech i szyderstwa. Przecież nigdy 
nie słyszeli o takiej głupocie! Ale pomimo ich niewiary, taka była Boża droga w czasach Noego
- bez względu na to, czy w to wierzyli, czy nie. Wysłał jednego człowieka z przesłaniem i ci, 
którzy go słuchali, zostali uratowani - reszta zginęła. Co by się stało, gdyby Noe czekał, aż 
ktoś inny to głosi, ostrzeżenie nigdy by nie zostało udzielone, ale miał wiarę, że Bóg do niego 
przemówił i odpowiednio zareagował. Przez wiarę Noe uwierzył Bogu i potępił resztę świata, 
ale zbawił on domowników.

Być może trudno jest ci znaleźć się w czasach Noego. Jeśli tak, przejdźmy do czasów 
Abrahama. Abraham nie został wychowany w sprawiedliwości Bożej - w rzeczywistości jego 
rodzina była pogańska. Ale pewnego dnia Bóg przemówił do niego, mówiąc mu, aby opuścił 
ziemię swoich ojców i udał się do nowej ziemi. Biblia mówi nam, że kiedy Abraham odszedł, 
podróżował „nie wiedząc, dokąd idzie”, ale wierzył, że Bóg przemówił do niego i odważnie 
powiedział swojej rodzinie: „Wyjeżdżam stąd i idę tam i na jakąkolwiek ziemię spojrzę lub 
postawię stopę, Bóg nam ją da”. Widzisz, Abraham nie tylko wierzył w Boga, on wierzył Bogu.
Jest spora różnica między wiarą w Boga a „wierzeniem WSZYSTKO”, co Bóg mówi w swoim 
słowie. Czy podobnie jak Abraham wierzysz Bogu?



W Księdze Liczb Pan upomniał Izraelitów za ich niewiarę, mówiąc: „I rzekł Pan do Mojżesza: 
Dokądże mię draźnić będzie ten lud? I dokądże mi wierzyć nie będą dla tych wszystkich 
znaków, którem czynił między nimi?" Liczb 14:11. Gdybyś był członkiem rodziny Abrahama, 
czy uwierzyłbyś swojemu krewnemu, który miał dziwne objawienie od Boga? Czy poszedłbyś 
za nim, czy mógłbyś powiedzieć: „Chwileczkę, kochamy cię Abrahamie, ale nigdy wcześniej 
nie słyszeliśmy, żeby ktoś tak mówił. Skąd wiemy, że Bóg do ciebie przemówił?” Może byś 
zlekceważył jego przesłanie, mówiąc: „Nie ma mowy, Abrahamie; Kapłan tego nie naucza, a 
ty nie masz dowodu. W końcu, jaki mamy dowód, że w ogóle słyszałeś od Boga?” I Abraham 
rzeczywiście nie miał żadnego fizycznego dowodu, ponieważ jego dowód jest nienamacalnym 
materiałem wiary, zamkniętym w jego sercu. A dla Abrahama jego wiara miała wystarczająco 
dużo „substancji” i „dowodów” (Hebrajczyków 11:1), by w to uwierzyć i działać zgodnie z nią.

Wiemy, że później, gdy Abraham podróżował przez ziemię, jego bratanek Lot opuścił namioty 
Abrahama i udał się do miast Sodomy i Gomory, drogi świata. Oto właśnie Lot, sprawiedliwy 
człowiek, siedział w bramach miasta, gdy przybyli dwaj posłańcy z namiotów Abrahama, i 
rozpoznał tych dwóch jako Aniołów Posłańców Boga. Nie były to istoty z trzepoczącymi 
skrzydłami, ale posłańcy posłani od Boga, przynoszący słowo od Pana. Z uwagą słuchał także 
ich przerażającego przesłania: „Wynoś się z Sodomy i Gomory! Wyjedź z tego miasta! Nie 
oglądaj się za siebie, bo Bóg zniszczy go ogniem”. Czy mógłbyś potraktować taką wiadomość 
poważnie? Wyobraź sobie siebie; czy rzeczywiście mogliście rozpoznać tych dwoje jako 
posłańców Boga i poszli za nimi z miasta, nie oglądając się wstecz, nawet na straszliwe 
zniszczenie, które nastąpiło? (Możesz należeć do tych, którym dano szansę podjęcia tej 
decyzji dzisiaj, ponieważ jest współczesna Sodoma i Gomora, które zostały ostrzeżone w 
podobny sposób - przez usprawiedliwionego Proroka Bożego - i to ostrzeżenie znajduje się na 
stronach tej księgi.)

Zwróćmy się do Nowego Testamentu, aby dowiedzieć się o innym człowieku z dziwnym 
przesłaniem io tym, jak został przyjęty. Św. Jan zapisuje w rozdziale 1:19-21 następujące 
interesujące dyskursu między Jana Chrzciciela i niektórych mężczyzn kapłańskiej:

19 A toć jest świadectwo Janowe, gdy posłali Żydzi z Jeruzalemu kapłany i Lewity, aby 
go pytali: Ty ktoś jest?
20 I wyznał, a nie zaprzał, a wyznał, żem ja nie jest Chrystus.
21 I pytali go: Cóżeś tedy? Elijasześ ty? A on rzekł: Nie jestem. A oni: Prorokiemeś ty? 
i odpowiedział: Nie jestem.

Ci kapłani i lewici widział, że wszystko, o Jan był inny - Jego przesłanie pokuty, Jego szata z 
wielbłądziej skóry, nawet jego dieta składająca się ze szarańczy i dzikiego miodu. Zauważyli, 
że nie zszedł do świątyni, aby głosić, jednak jego posługa była wyjątkowo skuteczna. 
Zdziwiony tym dziwnym człowiekiem z pustyni, szukali odpowiedzi; stąd pytanie „czy jesteś 
Eliaszem?” Ostatnim wielkim prorokiem, o którym wiedzieli ci ludzie, był Malachiasz, którego 
wiadomość zadzwonił z około czterech lat przed. Te religijne Żydów dobrze zaznajomieni z 
Malachiasza 4:5, i myśleli, że Jan był wypełnieniem tej części tego proroctwa... „Oto, Ja wam 
poślę Elijasza proroka, pierwej niż przyjdzie on wielki i straszny dzień Pański,”

Ale zapytany, czy był tym prorokiem, wyraźnie powiedział „Nie”. Wtedy pomyśleli, że Jan 



może być spełnieniem Księgi Powtórzonego Prawa 18 gdzie Mojżesz powiedział, że nie będzie 
prorok wysłany do nich „na podobieństwo” Mojżesza siebie. Tajemnica pogłębiła się, gdy Jan 
kategorycznie zaprzeczył temu pytaniu. Jan zaprzeczył, że jest prorokiem, który „przywrócił 
wszystko”; teraz zaprzecza, że jest „prorokiem podobnym do Mojżesza”. Kim naprawdę był? 
Nie rozumiejąc w pełni pism, przywódcy religijni zapytali go, czy jest „namaszczony jeden” - 
Mesjasz? Na to pytanie odpowiedział „tak” i „nie”, „tak” był namaszczony przez Boga i „nie”, 
nie był „ten” namaszczony jeden. W końcu, w duchowej ślepocie, kapłani i lewici zapytali go: 
„Kim jesteś?” Bez wahania Jan Chrzciciel (w św. Jana 1,23) przedstawił się w Piśmie Świętym,
wskazując im na proroctwo, które przeoczyli w Księdze Izajasza 40:3, mówiąc: „Głos 
wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, prostą czyńcie na pustyni ścieszkę Boga 
naszego.”

Czy John zeznawał o sobie? Nie. Jan świadczył o Piśmie Świętym, a Pismo Święte świadczyło 
o nim. Był doskonałym wypełnieniem tego Pisma.

Teraz Izajasz powiedział (Izajasz 40:3), że ktoś przyjdzie wołając jak głos na pustyni. Jan 
Chrzciciel był tym „głosem”. Również Malachiasz 3:1 stwierdza:

Oto ja posyłam Anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem mojem; a zarazem 
przyjdzie do kościoła swego Panujący, którego wy szukacie, i Anioł przymierza, którego
wy żądacie; oto, przyjdzie, mówi Pan zastępów.

Ponownie, Jan Chrzciciel był to posłaniec, który został wysłany do przedgonu, zanim Pan 
nagle przyjdzie do Swojej Świątyni. Jan, z Pisma Świętego wiedział, kim on jest i co zrobi jego
służba? Ale czy wiedzielibyśmy, kim on jest?

Zobaczmy teraz, jak Jezus zidentyfikował Jana Chrzciciela. W ukazując siebie jako Syna 
Człowieczego, umieścił także posługę Jana w Słowie. Mateusza 17:9-13 opisuje następującą 
rozmowę, jaką Jezus przeprowadził z uczniami: o służbie Eliasza z proroctwa Malachiasza 4:5,
i posługa Jana Chrzciciela. W tej części Pisma Jezus identyfikuje przyszłą służbę typu Eliasza, 
aby przywrócić wszystko a następnie identyfikuje Jana Chrzciciela jako Eliasza pierwszego 
przyjścia Chrystusa.

9 A gdy zstępowali z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie powiadajcie tego 
widzenia, aż Syn człowieczy zmartwychwstanie.
10 I pytali go uczniowie jego, mówiąc: Cóż tedy nauczeni w Piśmie powiadają, że ma 
Elijasz pierwej przyjść?
11 A Jezus odpowiadając, rzekł im: Elijaszci pierwej przyjdzie i naprawi wszystko;
12 Ale wam powiadam: Iż Elijasz już przyszedł, wszakże nie poznali go, ale uczynili 
mu, cokolwiek chcieli; takci i Syn człowieczy ma ucierpieć od nich.
13 Tedy zrozumieli uczniowie, że o Janie Chrzcicielu mówił do nich.

Jan Chrzciciel był więc rzeczywiście człowiekiem z duchem Eliasza, wyprzedzając pierwsze 
przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Ale NIE był „tym Eliaszem”, który przywracał wszystkie 
rzeczy. Jednak większość ludzi religijnych dnia, uczeni w Piśmie i faryzeusze, chociaż szukali 
Mesjasza, nie rozpoznali Go ani Jego poprzednika. Jezus potwierdził, że tego nie zrobili 
poświadczając, że możliwe jest posłanie przez Boga potężnego człowieka i pozostaje 
niezauważone nawet przez religijny lud świata. Ale jeśli Jan był prekursorem, to musiało być 



konieczne rozpoznanie go jako prekursora, inaczej Bóg posłałby go na próżno. Nierozpoznanie
„prekursora” prowadzi do niewydolności rozpoznać, KTO i CO on wyprzedza. Nawet w 
seminariach teologicznych naucza się, że Jan był prekursorem, ale przyczyna takiego 
prekursora została zagubiona w ich naukach. Warunki epoki wymagane że „prekursorem” 
przyjść do „przygotowanie” ludu aby otrzymać to, co Bóg obiecał.

Przyjrzyjmy się temu punktowi dokładniej na podstawie Biblii. Paweł, rozmawiając z 
dwunastoma naśladowcami przesłania Jana w Efezie, w Dziejach Apostolskich 19:3, zapytał, 
jakim chrztem zostali ochrzczeni. „...W cóżeście tedy ochrzczeni? A oni rzekli: W chrzest 
Janowy."  Paweł głosił im Jezusa, a potem zostali ochrzczeni w Imię Jezusa Chrystusa. 
„Słuchali” i „uwierzyli” poprzednikowi, dlatego byli gotowi na przyjęcie objawionej prawdy o 
przyjściu Chrystusa w tym wieku.

Jan Chrzciciel, stojąc nad brzegiem Jordanu, został poproszony (Jan 1:25), „...Czemuż tedy 
chrzcisz, jeźliżeś ty nie jest Chrystus, ani Elijasz, ani prorok? Odpowiedział im Jan, mówiąc: 
Jać chrzczę wodą; ale w pośrodku was stoi, którego wy nie znacie..."  (co oznacza, że 
wiedział już, że Chrystus był obecny). „Ten, który idzie za mną, jest ważniejszy ode mnie, 
którego rzemyka buta nie jestem godzien rozwiązać." Tutaj Jan daje do zrozumienia, że 
Chrystus jest obecny, ale zauważ, że Jan nie wskazuje go, gdyż „znak” nie został jeszcze 
wysłany. Jan wyjaśnia znak w Jana 1:29-34,

29  A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, który 
gładzi grzech świata.
30  Tenci jest, o którymem powiadał, że idzie za mną mąż, który mię uprzedził; bo 
pierwej był niż ja.
31  A jam go nie znał; ale aby był objawiony Izraelowi, dlategom ja przyszedł, 
chrzcząc wodą.
32  I świadczył Jan, mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego jako gołębicę z nieba, i 
został na nim.
33  A jam go nie znał; ale który mię posłał chrzcić wodą, ten mi rzekł: Na kogo byś 
ujrzał Ducha zstępującego i zostającego na nim, tenci jest, który chrzci Duchem 
Świętym.
34  A jam widział i świadczył, że ten jest Syn Boży.

Nikt inny, nawet Jan, nie znał Mesjasza, dopóki Bóg nie „posłał znaku”, że przepowiedział 
Janowi, że zobaczy. Oczywiście, kiedy Jan to zobaczył, powiedział: „To jest Syn Boży”. Gdyby 
sam Jan nie wiedział o tym, dopóki nie zobaczył tego świadectwa, to słowo Boże zostałoby 
złamane, gdyby ktokolwiek inny rozpoznał Mesjasza przed Janem. Czy widzisz znaczenie tego 
stwierdzenia?

Nikt nie mógł rozpoznać pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa, dopóki znak nie został 
wysłany i rozpoznany przez poprzednika.

Gdyby bez przesłania Jana Chrzciciela ktokolwiek mógł rozpoznać w Jezusie Syna Bożego 
potem Bóg uczynił próżną rzecz, kiedy posłał Jana.

Jan Chrzciciel stracił po tym kilku uczniów. Jak zapisano w Ew. Jana 1:35, „Nazajutrz zasię 



stał Jan i dwaj z uczniów jego. A ujrzawszy Jezusa chodzącego, rzekł: Oto Baranek Boży."  A 
dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i przestali podążać za Janem i zaczęli podążać za 
Jezusem. Co zrobił prekursor? Wprowadził ludzi do czego? Chrzest, skrucha. Ale po co to 
było? Aby pokazać im Baranka Bożego, który gładzi grzech świata, a nawet uczniowie Jana 
zaczęli za Nim podążać.

Nawet ci ludzie, którzy żyli z Jezusem, którzy znali Go najlepiej, nie mieli pojęcia, kim On jest,
bo według Marka 6:1-3...

1  A wyszedłszy stamtąd przyszedł do ojczyzny swojej, i szli za nim uczniowie jego.
2  A gdy przyszedł sabat, począł uczyć w bóżnicy, a wiele ich słuchając, zdumiewali się
i mówili: Skądże temu to wszystko? a co to za mądrość, która mu jest dana, że się i 
takie mocy dzieją przez ręce jego?
3  Izali ten nie jest cieśla, syn Maryi, i brat Jakóba, i Jozesa, i Judasa, i Szymona? Azaż
tu nie masz i sióstr jego u nas? I gorszyli się z niego.

Ludzie, którzy znali Jezusa osobiście, nie rozpoznali Go jako Baranka Bożego. Widzicie, gdyby 
Jezus zstąpił z nieba jako w pełni dorosły mężczyzna, ubrany w królewskie szaty, mając za 
sobą może 10 000 legionów aniołów, zlikwidował Rzymian i uczynił władcami faryzeuszy, 
zostałby zaakceptowany jako Mesjasz. Ale nie, przyszedł tak, jak prorocy powiedzieli, że 
przyjdzie, urodzony w Betlejem, w żłobie. Wychowany jako syn cieśli w Nazarecie, chodził 
wśród ludzi po ulicach i w świątyni, i dopóki czynił cuda i czynił znaki, takie jak karmienie 
tłumu rybami i chlebem, przyjmowali Go. Ale kiedy zaczął mówić te rzeczy, które były dla nich
dziwną doktryną, ogłaszając się jako od Ojca i mówiąc: „kto mnie widzi, widzi i Ojca mego;"  
Pismo Święte mówi, że „wielu już za Nim nie poszło”.

Nie, Jezus Chrystus nie zstąpił w szatach królewskich, bo Boży sposób polegał na tym, że 
posłał prekursor; tak jak wysłał Noego z dziwną wiadomością, tak jak przemówił do 
Abrahama, tak jak postępował z Lotem w Sodomie i Gomorze, tak posłał Jana Chrzciciela. Czy
to możliwe, że w naszym pokoleniu Bóg może zrobić coś niezwykłego? Jeśli tak, zrobiłby to w 
taki sam sposób, jak robił to wcześniej. Wysłałby człowieka z przesłaniem, a świat oczywiście 
nie słuchał. Ale ci, którzy słuchają przez wiarę i ze słowa, mogą je wypróbować słowem, tak 
jak zrobili to Berejczycy w Dziejach Apostolskich 17:11, aby zobaczyć, czy to Bóg oznajmia się
temu pokoleniu.
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