Tak i amen
Ron Man

Na początku drugiego listu Pawła apostoła do Koryntian zagnieździło się stwierdzenie, które przenika do głębi Bożego dzieła odkupienia przez Chrystusa i relację z Nim, którą przez to tak się cieszymy. 

Z kontekstu wynika, że Paweł odpowiada na zarzut nieszczerości, jaki mu postawiono w Koryncie, z powodu jego zmiany planów odnośnie ponownego odwiedzenia tego miasta. Paweł musiał zmienić plany podróży i chciał wyjaśnić wierzącym w Koryncie, że nie jest człowiekiem, który się waha: jest tym, który dotrzymuje słowa (1:17). Powodem, dla którego Paweł uważa, że ważne jest, by to podkreślić, jest to, że chce, żeby zrozumieli, iż nie ma żadnego zagmatwanego  przesłania ani niejasnego głoszenia, jeśli chodzi o ewangelię, jaką im obwieszczał. „Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie ''Tak'' i ''Nie''” (2Kor 1:18). Nie ma żadnych wątpliwości, że jest tylko jedna droga zbawienia i to jest przesłaniem, jakie Paweł i jego towarzysze (Sylwan i Tymoteusz, 1:19) głosili Koryntianom – bez wahania, bez przeprosin, bez kompromisu, bez wątpliwości. (1:18 – 19) Byli oni wiernymi, godnymi zaufania komunikatorami Bożego planu zbawienia. 
  
Wierność tych głosicieli jest jedynie przyciemnionym odzwierciedleniem Bożej wierności w postępowaniu z Koryntianami. „Obietnice Boże, ile ich było, w nim [w Chrystusie] znalazły swoje ''Tak''” (1:20a). Bóg wiernie wypełnił wszystkie Swoje obietnice w Swoim Synu; w Jezusie Chrystusie wszystkie te obietnice otrzymują głośne "Tak!" Wszystkie obietnice, będące częścią Bożego stworzenia świata, ludzkiego panowania nad nim, w Bożym stworzeniu człowieka na Jego obraz i do społeczności z Nim, wszystkie obietnice, rozszerzone na upadłego człowieka dotyczące nadchodzącego odkupienia, od Księgi Rodzaju 3:16 do systemu ofiarnego Izraela, do proroctw o Mesjaszu i odkupieniu przekazywanych w Starym Testamencie; obietnica dla Ewy dotycząca jej potomstwa (1 Mo 3:15), dla Abrahama dotycząca jego potomstwa i błogosławieństwa dla świata (1Mo 12:1-3, 22:15-18), dla Mojżesza dotycząca proroka takiego jak on (5 Mo 18:18), dla Dawida dotycząca jego Syna, który na zawsze zasiądzie na tronie (1 Samuela 7:12-13), dla Izajasza dotycząca Dziecka, które urodzi się z dziewicy (7:14), i wiecznego Króla (9:2, 6-7), i Cierpiącego Sługi, którego cierpienia zaspokoją Boga (52:13 – 53:12), dla Jeremiasza o Nowym Przymierzu w sercach ludzi (31:31-34) – wszystkie te obietnice znajdują swoje wypełnienie w Chrystusie, razem z wieloma innymi wskazówkami i zapowiedziami, nadziejami (zobacz: Łukasza 24:25-27; Dzieje Apostolskie 2:16-36; 3:22-25; 7:2-53; Rzymian 1:2-3,16-17; 3:21-26; 1 Koryntian 5:7-8; 10:1-4; Efezjan 2:13-14; Hebrajczyków 1:1-2; 3:5-6; 4:8-9; 7:17-22,26-28; 8:5; 9:8-15,24-26; 10:1-18; 11:39-40; 12:18-24; 13:9-10,11-12,14; 1 Piotra 1:10-12).

Sam Jezus jest przesłaniem (zobacz 2 Kor 1:19, „Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy”). Jezus jest uosobieniem okazałego Bożego planu dla ludzkości, Jezus jest potężnym, pełnym chwały oznajmieniem wszystkim, że Bóg się objawił. Jezus jest „Tak” dla wszystkiego tego, co Bóg w Swojej łasce zamierzył dla nas. 

Bóg zaplanował to wszystko i wypełnił dzięki zbawczemu dziełu Swojego Syna, człowiekowi pozostaje jedynie przyjęcie tego, co Bóg dla niego przygotował i uwielbienie Go: “Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje ''Tak''; dlatego też przez Niego mówimy ''Amen'' ku chwale Bożej” (2 Kor 1:20). Zwrot “przez Niego” podkreśla, że część człowieka jest całkowicie i zupełnie uzależniona od Bożej części; On rozpoczął i zrealizował swoje zbawcze cele w naszym imieniu. Nasza odpowiedź także dzieje się „przez Niego [Chrystusa]” w akcie rozpoznania Bożego „Tak” dla nas dzięki dziełu odkupienia dokonanemu przez Jezusa. Ta odpowiedź jest podsumowana przez Pawła jako „nasze Amen”. Paweł wykorzystuje tu rodzaj metafory (znany jako synecdoche), gdzie mała część jest użyta do przedstawienia dużo większej całości. W ten sposób Paweł wskazuje, że wszystkie nasze odpowiedzi, takie jak modlitwa i chwała, i uwielbienie, które często są przerywane końcowym „Amen” (oznaczającym ‘to prawda’, ‘niech się tak stanie’) są wyrazem pełnego wdzięczności przyjęcia Boga i poddania się pełnym miłości dla nas celom Bożym w Chrystusie. Co więcej, całe nasze życie (które jest prawdziwym Nowotestamentowym zakresem i rzeczywistością uwielbienia, zgodnie z J4:23 i Rzymian 12:1) są potwierdzeniem i odbiciem tego cudownego dzieła, które Bóg dokonał w nas. Nasze „Amen” to pełna odpowiedź miłości, pochodząca z całego naszego serca, duszy, umysłu i całej siły (Mk12:30), dla Bożego ‘Tak’ dla nas w Jezusie. Miłość tą wyrażamy przez nasze życie i uwielbienie, które przenika jego styl.

Trzeba zwrócić uwagę na to, że Jezus Chrystus jest nie tylko przesłaniem (1:19), nie tylko wypełnieniem wielu Bożych obietnic (1:20a), nie tylko podmiotem i przedmiotem naszego uwielbienia i pełnej wdzięczności odpowiedzi „Amen” (1:20b): Jezus Chrystus jest aktywnym pośrednikiem naszej odpowiedzi uwielbienia dla Boga za wszystko to, co On uczynił dla nas w Swoim Synu. Nasze „Amen” nie jest tylko do Niego lub dla Niego – nasze Amen dzieje się w rzeczywistości „przez Niego” (1:20b). Jezus nie pozostawia nas w naszej (choć już odkupionej) kruchliwości i słabości, abyśmy wzbudzili w sobie należytą odpowiedź Bogu na Jego wspaniałe obietnice i ich wypełnienie w Swoim Synu. Nie, Jezus prowadzi nas na drodze jako nasz Pośrednik w oddawaniu Ojcu chwały i czci, i dziękowaniu Mu za Jego zbawcze dzieło, by „w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko” (Ef1:10). W rzeczywistości to „Amen” uwielbienia, przepływa „przez nas”, ale dzieje się „przez Chrystusa” (1:20b)! 

Tak więc nasza odpowiedź jest jedynie echem naszego Najwyższego Kapłana. Wszystko to przyczynia się do szerzenia się „chwały Bożej” (1:20b) – nie dlatego, że my przynieśliśmy ze sobą pewien poziom, jakość, czy ilość odpowiedzi odpowiedniej dla czy też godnej Jego chwały, ale dlatego, że żyjący Chrystus sam wzbudził naszą odpowiedź w/dla nas, i czyniąc to uczynił odpowiedź doskonałą i wartościową i możliwą do zaakceptowania przez Boga. Na to doskonałe uwielbienie, które Bóg w Swojej doskonałości wymaga, ma wpływ Ten, który nas zastąpił. Jest to liczone na nasze konto; czyniąc tak, Bóg działa „sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego” (Hebr 13”21), aby w rezultacie „żaden człowiek nie chełpił się”  (1Kor 1:29). Nasze Amen (zainicjowane i prowadzone „przez Niego”) ujawnia i pomnaża Bożą chwałę, w wyznaczonym spełnieniu Bożego dzieła przez powiedzenie ludzkości „Tak” w Jezusie Chrystusie. Nasze Amen dopełnia i uzupełnia Boże Tak, a w Chrystusie cała ta dwoistość jest doskonale spełniona i wypełniona – On jest siłą działania „Tak” zarówno w kierunku Bóg-do-człowieka, jak i „Amen” w odpowiedzi w kierunku człowiek-do-Boga. Tak właśnie Chrystus działa w swojej dwukierunkowej służbie Pośrednika między Bogiem a człowiekiem. 

Boży plan, jego wypełnienie w Chrystusie i odpowiedź uwielbienia z naszej strony: wszystkie te aspekty współdziałają, by wzbudzić „uwielbienie chwały Jego” (Ef 1:6, 12,14) pośród odkupionych ludzi i aniołów (Obj 5). John Piper powiedział, że „znaczenie wszechświata to publiczne objawienie się Boga dla Bożej chwały”. To znaczenie jest realizowane, a ta chwała jest manifestowana, przez Boże suwerenne i pełne łaski „Tak” dla nas w Jezusie Chrystusie i przez nasze pokorne i nigdy niekończące się „Amen”. 

Bóg powiedział: „Oto mój Syn, złożony w ofierze dla twojego zbawienia. Tak!”
My odpowiadamy: „Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci, Jezu. Amen!”
I w ten sposób Bóg ofiaruje wielką chwałę dla Swojego Błogosławionego Imienia.
Tak! Amen! 
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