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KTO JEST RZECZYWIŚCIE JEDYNYM MEDIATOREM? CZĘŚĆ 1 

Mediatorem jest ktoś, kto wchodzi w sytuację, aby rozmawiać, działać i poświęcać się w imieniu innego, który jest uważany za winnego 
przed sądem; kto ma władzę, by potępiać lub okazywać łaskę. Mediacja często tyczy się sytuacji, gdzie prawo zostało złamane i pojawił się 
grzech. Karą może być śmierć. W historii człowieczeństwa Bóg poczynił kilka prób, by pogodzić człowieka z Bogiem po tym, jak człowiek 
umarł w ogrodzie Eden, gdzie nie przestrzegał rozkazu Boga, Rodzaju 2:17. Wyrok śmierci od tamtej pory panował nad człowiekiem; i Bóg 
poczynił wiele starań, by odbudować dobą relację z człowiekiem. Lecz wąż nadal wpływał na człowieka i trzymał go z daleka od Boga. 

  
Bóg wysłał aniołów, by czuwały i pomagały człowiekowi, lecz anioły nie mogły wykonać zadania. Człowiek zaczął się mnożyć na 

obliczu ziemi, a występność człowieka była wielka i każde wyobrażenie  myśli jego serca było nieustannie złe, Rodzaju 6:5. To było za dużo 
do zniesienia. Jeżeli stworzyłbyś człowieka, jakbyś się czuł? Rodzaju 6:6 mówi nam o myślach Boga na ten temat: 

 
„Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w Sercu swoim” 
 
To powyższe zdanie mówi dużo o tym, jak Bóg się czuł i co sprawiło, że poczynił kroki, by szukać mediatora (pośrednika). Bóg jest 

Duchem i nie może przyjść twarzą w twarz do człowieka, by rozwiązać tą kwestię. Pan również powiedział, Mój duch nie zawsze będzie 
wadził się człowiekiem, gdyż on jest ciałem: JEDNAKŻE JEGO DNI BĘDĄ LICZYĆ STO DWADZIEŚCIA LAT. To jest długość życia 
dana przez Boga człowiekowi na 120 lat. To jest w Księdze Rodzaju, kiedy ludzie żyli ponad 900 lat, lecz zegar ludzkiej długości życia 
zaczął tykać na słowo Boga. Bóg zsynchronizował ludzką długość życia  w czasie POWODZI NOEGO, kiedy Bóg wyczyścił ziemię i zaczął 
ludzką rasę od nowa z 8 osobami.  

 
Bóg wysłał wybranych ludzi, zwanych posłańcami, prorokami, kapłanami, i królami, by rozmawiali z ludźmi o pokoju z nim. Abraham, 

Mojżesz, Eliasz, Samuel, Izajasz, Ezechiel, Jeremiasz, Dawid, Daniel i wielu innych. Lecz było to głównie do Żydów, a poganie  byli  w 
niewielkim stopniu lub poza duchowym światłem. Bóg miał swój super plan dla zarówno Żydów, jak i pogan; to był ostatni wysiłek, by 
przywrócić człowieka do Boga. Mojżesz został użyty przez Boga do przywrócenia Prawa lub przykazań. To było po to, by pomóc 
człowiekowi zbliżyć się do Boga i wiedzieć, jak się  zachowywać.Te przykazania nie miały racji bytu i nie mogły przywrócić człowieka do 
Boga. Było to słabe i nie mogło dać życia wiecznego.  

  
Ludzie nadal żyli ponad 110 lat, niektórzy trochę więcej, lecz w Psalmie 90:10 Król Dawid proroczo napisał: „ŻYCIE NASZE TRWA 

LAT SIEDEMDZIESIĄT, A GDY SIŁ STANIE, LAT OSIEMDZIESIĄT; A TO, CO SIĘ ICH CHLUBĄ WYDAJE, TO TYLKO TRUD I 
ZNÓJ; GDYŻ CHYŻO MIJAJĄ, A MY ODLATUJEMY.” To mówi nam, że Bóg ustanowił długość życia ludzkiego na 70 lat. Niektórzy 
mogą żyć dłużej z kilku powodów, to dotyczy łaski Boga. Ważnym dla Boga było zbawienie człowieka, ponieważ w tym czasie, człowiek 
nie miał nadziei. Życie wieczne nie było przedłożone człowiekowi, jedynie Żydzi mieli szansę, nie było jeszcze mediatora; poganie byli 
wrogami Boga na każdy sposób. Grzech panował nad ludzkością. 

 
Rzymian 7:5-25, grzeszne namiętności [pobudzane] przez Prawo działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci. - Teraz  

możemy pełnić służbę w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery. - Nie znałbym bowiem grzechu, gdyby Prawo nie mówiło, -- I 
żyłem kiedyś bez prawa: lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. Przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło 
mnie ku śmierci.. Prawo samo jest  święte; przykazanie święte, sprawiedliwe i dobre. --- Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym 
przyznaję Prawu, że jest dobre. - A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. W członkach zaś 
moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w 
moich członkach. 

 
„Nędzny ja Człowiek! Któż mię wybawi z tego ciała śmierci?” Rzymian 7:24 
  
Jest JEDEN POŚREDNIK, nie dwóch, trzech czy więcej. By być mediatorem musisz znać wszystkie fakty o Bogu, wszystkie fakty o 

człowieku i wszystkie możliwe konsekwencje. Mediator musi być oddany, sprawiedliwy w osądzie, pełen miłości, uprzejmy, wytrzymały i 
miłosierny. Cóż za większe oddanie możemy porównać z I Tymoteusza 2:6: CZŁOWIEK JEZUS CHRYSTUS KTÓRY DAŁ SAMEGO 
SIEBIE NA OKUP ZA WSZYSTKICH, jako świadectwo we właściwym czasie. Bóg wypróbował każdy sposób, by pojednać się z 
człowiekiem, lecz wszystko zawiodło i w najlepszym wypadku było tymczasowe. Bóg potrzebował trwałego rozwiązania, ludzi, którzy 
prawdziwie go kochają i kochają siebie nawzajem; ludzi, którzy go wezmą za słowo. Bóg uczynił wszystkie swoje rozwiązania łatwe i 
proste, by wziąć w nich udział i je osiągnąć.  

 
W Św. Janie 3:16, gdzie czytamy, TAK BOWIEM BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT, ŻE SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ, 

ABY KAŻDY, KTO W NIEGO WIERZY, NIE ZGINĄŁ, ALE MIAŁ ŻYCIE WIECZNE. 
  
Syn zna zamierzenia Ojca wobec człowieka. Syn zna człowieka, ponieważ w Św. Janie 2:24-25, czytamy – on znał wszystkich ludzi i nie 

potrzebował, by ktokolwiek zaświadczał o człowieku, wiedział co jest w człowieku. Wszystkie rzeczy zostały stworzone przez niego i dzięki 
niemu nawet człowiek, dla jego przyjemności; Kolosan 1:16-19. Człowiek nie posłuchał Boga i grzech panował nad człowiekiem, od czasów 
Ogrodu Eden. Bóg miał 7letni plan dla człowieka zanim wieczność nie dosięgnie wybranych. 

Szósty dzień zbliża się ku końcowi, który właściwie jest 6000 rokiem człowieka. Nadchodzi podział; wyzwolenie (POBRANIE) i wyrok 
są blisko. Człowiek potrzebuje pomocy, mediatora pomiędzy stwórcą i stworzeniem (człowiekiem). Człowiek pozostaje potępiony przez 
grzech. Koniec sądu jest znany jako JEZIORO OGNIA, OSTATECZNE I CAŁKOWITE ODDZIELENIE OD BOGA; APOKALIPSA 
20:15. Użyj mediatora, ponieważ koniec będzie okropny i nie będzie wyjścia i nikt nie może pomóc. Godzina mediatora jest TERAZ i twoja 
godzina jest TERAZ, kiedy żyjesz i możesz zapoznać Boga z twoją prośbą. 

  
Mediatorem jest ten, kto słyszy sprawy Boże dotyczące człowieka. Mediator to ten, kto zna związek pomiędzy człowiekiem i Bogiem, 

kto stworzył kogo i w jakim celu, kto upadł lub zgrzeszył. Mediator to ten, kto rozumie zniszczoną relację, podział, a nawet śmierć relacji 
pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Człowiek umarł, ale mediator ma dobre wieści. Bóg ustanowił normę i nikt nie był w stanie temu podołać. 
Mediator rozumiał potrzebę i był chętny spełnić zapotrzebowanie; by uratować ludzkość i spełnić wymogi Boga. Kolosan 1:21 stwierdza,  
was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz też pojednał z Bogiem.  

 
Mediator, by pokazać, że  jest na serio, musi spełnić wymogi Boga dla tego ogromnego pojednania dla bezradnej ludzkości. Ten mediator 

wystawia swoje życie na pokaz po to, by Bóg mógł zobaczyć jego poświęcenie swojej krwi i życia, a nie grzech i śmierć rządzący 
ludzkością. Hebrajczyków 9:14-15 to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako 
nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu?   

 
„I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za 

pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy wiecznego dziedzictwa.” 
 

W Bożej miłości, Douglas E. Amobi 
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