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INSTRUKCJE I PRZEPISY PODCZAS SZKOLENIA

Aby Pan móg  do nas w wie y sposób przemawia , aby Duch móg  swobodnie w nas dzia  oraz
eby my mogli w praktyce mie  ze sob  organiczn  spo eczno , potrzebujemy w ciwej atmosfery.
tego wzgl du prosimy wszystkich uczestników szkolenia o zapoznanie si  z poni szymi instrukcjami

przepisami oraz o ich przestrzeganie:

1. Jest to szkolenie; wymaga ono od nas dwudziestoczterogodzinnego po wi cenia na trzy dni.
2. Nale y podporz dkowa  si  harmonogramowi szkolenia. Ka dy powinien by  obecny na wszyst-

kich sesjach i wszystkich cz ciach poszczególnych sesji.
3. Ka de spotkanie nale y rozpoczyna  du  ilo ci  modlitwy. Ka dy uczestnik szkolenia jest odpo-

wiedzialny za poprowadzenie spotkania w modlitwie i b dzie si  tego od niego oczekiwa .
4. Poniewa  jest to szkolenie, b  odbywa y si  sprawdziany i b  zadawane prace do odrobienia.

Uczestnicy szkolenia winni przygotowywa  si  do sprawdzianów i odrabia  zadane prace.
5. Proponujemy przeczyta  konspekty i wyj tki do dwóch porannych spotka  przed spotkaniem po-

po udniowym. Studiuj ca y zadany materia  w wymaganym czasie. Przychod  na ka  sesj  przy-
gotowany do dzielenia, sk adania wiadectwa, spo eczno ci, rozmowy, zadawania pyta  i odpowie-
dzi na sprawdziany z zadanego materia u. Nale y ograniczy  wszelk  spo eczno , zbiorow

indywidualn , do tematu szkolenia.
6. Spotkania podzielone s  na sesje ogólne i sesje studiowania w grupach. Zajmuj wyznaczone sobie

miejsce na spotkaniach ogólnych i przychod  na spotkania grupowe podczas sesji grupowych.
7. Przez ca y czas nale y nosi  plakietk  uczestnika szkolenia. Osoby bez plakietki nie b  wpusz-

czane. Nie zezwala si  na u yczanie swojej plakietki innym .
8. Na spotkaniach grupowych powiniene  mówi , sk ada wiadectwo, modli  si – studiowa –czyta –

–prorokowa  (MSRP), dzieli  si  i odpowiada  na pytania sprawdzaj ce. Wszystko to rób z wy wi-
czonym duchem.

9. Na spotkania nie wolno wnosi  artyku ów spo ywczych ani napojów.
10. adna z osób uczestnicz cych w szkoleniu nie powinna sp dza  czasu do pó na na prywatnej spo-

eczno ci.
11. Przerwa na odpoczynek trwa od 13.30 do 15.30; prosimy, aby  czas przeznaczony na odpoczynek

po ytkowa  odpowiednio na spo eczno , osobiste studiowanie i odpoczynek.
12. Spotka  nie wolno nagrywa . Mo na zamówi  p yty audio, MP3 i DVD z sesji ogólnych. Istnieje

równie  mo liwo  pobrania pliku audio MP3 z nagraniami w ró nych j zykach na stronie
www.lsmwebcast.com, pocz wszy od poniedzia ku, 9 pa dziernika. Koszt jednego poselstwa wynosi
1 USD.

13. Wszelkie materia y z tego szkolenia, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, w tym:
konspekty, nagrania audio i wideo, naby  mo na wy cznie bezpo rednio od Living Stream Ministry.
Uprasza si wi tych o nie powielanie adnych materia ów szkoleniowych w jakimkolwiek forma-
cie i nie korzystanie z materia ów, które wyprodukowano nielegalnie, w cznie z tymi, które po-
wsta y do tzw. „u ytku w asnego”.

15. Prosimy wy czy  telefony komórkowe na czas sesji ogólnych i grupowych.
16. Odpowiedzi na wszelkie inne pytania udziela rejestracja LSM.



 PLAN DNIA
5 – 7 pa dziernika, 2017 r.

Poni szy plan b dzie obowi zywa  przez wszystkie trzy dni szkolenia:

 9:00 10:45 Pierwsze spotkanie poranne
10:45 11:15 Przerwa na kaw /herbat
11:15 11:00 Drugie spotkanie poranne
13:00 14:00 Obiad/Odpoczynek
14:00 15:45 Spotkanie popo udniowe
15:45 16:00 Przerwa na skorzystanie z toalety
16:00 18:00 Spotkanie w grupach
18:00 19:00 Kolacja
19:00 22:00 Powrót do miejsca zakwaterowania na spo eczno

i przegl d materia ów

Wa na informacja:

1. Bracia powinni ka dego dnia zje niadanie przed przyjazdem na pierwsze spotkanie.
2. Bracia nie powinni chodzi  spa  pó niej ni  o 23.00 godz.
3. Uwaga: W dzie  Pa ski, 8 pa dziernika, nie b dzie spotkania scalania.



PRZEDMOWA

Plany poselstw i wyj tki zosta y przygotowane na Mi dzynarodowe szkolenie dla starszych i braci
nios cych odpowiedzialno , które odby o si  w Lipsku, w Niemczech w dniach 5 – 7 pa dziernika
2017 r.
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ODZYSKIWANIE KO CIO A

(czwartek — pierwsze spotkanie poranne)

Poselstwo pierwsze

Ujrze  wieczny Bo y zamys  dotycz cy ko cio a
i o wieci  wszystkich co do ekonomii tajemnicy ukrytej w Bogu

Wersety biblijne: Ef 3:3–5, 8–11; Rz 8:28; 16:25.

I. A eby uczestniczy  w odzyskaniu ko cio a, musimy ujrze  wieczny Bo y zamys  doty-
cz cy ko cio a — Ef 1:9, 11; 3:9–11; Rz 8:28:
A. Zamys  to stanowcze zamierzenie zrobienia lub uzyskania czego :

1. Stanowcza wola Boga sta a si  Jego zamys em — Ef 1:5.
2. Bo y zamys  to Jego stanowcze zamierzenie uzyskania ko cio a — w. 9, 11.

B. Bóg powzi  wieczny zamys  (dos .: zamys  wieków) w wieczno ci przesz ej ze wzgl du na wiecz-
no  przysz  — 3:11:
1. Zamys  wieków to zamys  wieczno ci, wieczny zamys .
2. W wieczno ci przesz ej, przed za eniem wiata, przed niebiosami, ziemi  i stworzeniem

wszystkiego Bóg powzi  pewien zamys  wzgl dem czego  w przysz ci, w wieczno ci przy-
sz ej; dlatego nazywa si  on zamys em wieczno ci, wiecznym zamys em — 1:4–5, 9, 11; 3:11.

C. S³owo zamys  w Li cie do Efezjan 3:11 odpowiada s owu plan; mo emy mówi  o wiecznym
planie, który Bóg powzi  w Chrystusie:
1. Bóg ma pewien plan, który powzi  w wieczno ci; wieczny Bo y zamys  to Jego wieczny

Bo y plan.
2. Jego zamys  w Li cie do Rzymian 8:28 odnosi si  do umy lnego postanowienia w Bo ym

planie.
3. Plan Boga polega na tym, aby dzi ki zespoleniu si  z ludzko ci  uzyska  zbiorowy wyraz

samego siebie w Chrystusie Synu przez Ducha, przez Cia o z one i zbudowane z wielu
odrodzonych i przeobra onych ludzi — Ef 1:22–23; 4:16.

D. List do Efezjan 3:10–11 objawia, e istnienie ko cio a jest zgodne z wiecznym zamys em, który
On powzi  w Chrystusie Jezusie, naszym Panu:
1. Bóg zaplanowa  ko ció  w wieczno ci; nim rozpocz  si  czas, w wieczno ci, zamierza  uzy-

ska  ko ció  — 1:4–5, 9, 11, 22–23.
2. W wieczno ci przesz ej i ze wzgl du na wieczno  przysz  Bóg planowa  i zamierza  uzyska

ko ció  w Chrystusie i ze wzgl du na Niego — 3:10–11:
a. Ko ció  nie jest czym  tymczasowym, ale wiecznym w wiecznym Bo ym zamy le; ko ció

to centrum i temat wiecznego Bo ego planu.
b. W wieczno ci przesz ej Bóg zaplanowa , e uzyska ko ció  i spodziewa si , e go uzyska

wieczno ci przysz ej.
c. Ko ció  istnieje w tym wieku i przez ca y ten wiek, a mimo to istnieje on od wieczno ci

przesz ej i ze wzgl du na wieczno  przysz  — Mt 16:18; 18:17; Obj 21:2, 9–11.
E. Bóg zaplanowa , e zyska ko ció  z ony z odrodzonych i przeobra onych ludzi, którzy s  ze

sob  skoordynowani i zbudowani jako zbiorowe Cia o — Ef 1:22–23; 2:21–22; 3:14–21:
1. Bóg zaplanowa , e to zbiorowe Cia o b dzie zbiorowym naczyniem, w które wbuduje On

samego siebie — w. 14–17.
2. Bo y zamys , Jego stanowcze zamierzenie, polega na tym, e uzyska On zbiorowe Cia o,

zbiorowe naczynie, z którym b dzie móg  zespoli  samego siebie i wszystko, co posiada;
naczyniem tym jest ko ció  — 4:4–6, 16.

3. Ko ció  jest drogi, uroczy i drogocenny dla Boga, poniewa  jest Jego upodobaniem, pragnie-
niem Jego serca — 1:5, 9, 22–23.

F. Istnienie wszech wiata jest zgodne z wiecznym Bo ym zamys em uzyskania ko cio a — Obj
4:11; Ef 3:9–11:
1. Pe ne objawienie Pism ukazuje, e wszystko we wszech wiecie s y ko cio owi — w. 9.
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2. Trzy osoby Bóstwa równie  s  boskiemu zamys owi, czyli  uzyskaniu ko cio a, który
wype nia wieczny Bo y plan w wyniku udzielania ludzko ci Boga w Jego Boskiej Trójcy,
dzi ki czemu mo e zaistnie  ko ció  — 1:3–23; Mt 28:19; 16:18; 2 Kor 13:13; 1:1.

3. eby ko ció  istnia  i wyra  Boga, niezb dne s  niebiosa, ziemia, mnóstwo innych rzeczy
trójcz ciowy cz owiek; bez tego wszystkiego Bóg nie mo e uzyska  we wszech wiecie

ko cio a, zbiorowego wyrazu siebie — Za 12:1; Obj 4:11.
G. Bo y zamiar w odniesieniu do ko cio a jest potrójny: wyrazi  samego siebie poprzez synostwo

(Ef 1:5), da  wrogowi pozna  swoj  wielorak  m dro  (3:10) i sprowadzi  wszystko pod jedn
ow  w Chrystusie (1:10).

II. Musimy „o wieci  wszystkich, aby ujrzeli, czym jest ekonomia tajemnicy, która przez
wieki by a ukryta w Bogu, który wszystko stworzy ” — 3:9:
A. Nowy Testament oznajmia, e ko ció  by  tajemnic  w Bogu; przez wszystkie pokolenia przed

czasami nowotestamentowymi ko ció  by  tajemnic  — w. 3–6, 9; 5:32.
B. W Biblii tajemnica odnosi si  nie tylko do tego, co jest ukryte i nieznane dla nas, lecz tak e do

tego, co jest ukryte w Bo ym sercu; oto zasada dotycz ca tajemnic, o których mowa jest w Bi-
blii — Mk 4:11; Rz 16:25–26; Kol 1:26–27; 2:2; 4:3; Ef 1:9; 3:3–4, 9; 5:32; 6:19.

C. Bo a tajemnica to Jego ukryty zamys , który polega na udzielaniu si  swemu wybranemu
ludowi; istnieje zatem ekonomia tajemnicy Boga — 3:9.

D. Od pocz tku wiata zamys  dotycz cy stworzenia by  tajemnic  ukryt  w Bogu; nikt nie wie-
dzia , na czym ten zamys  polega  — Obj 4:11; Ef 3:9; Kol 1:16:
1. Hiob mia  s uszno , gdy mówi : „Ukry  to wprawdzie w swym sercu, lecz wiem, e by o to

Twoim zamierzeniem”; w Bo ym sercu ukryta by a tajemnica wieków — Hi 10:13; Ef 3:9.
2. Po stworzeniu cz owieka na swój obraz i podobie stwo Bóg pozostawi  swój zamiar w ukry-

ciu na ca e wieki — Rdz 1:26; Rz 16:25.
3. Przed czasami nowotestamentowymi Bóg nikomu nie ujawni , na czym polega Jego zamys ;

tajemnic , ukryty Bo y zamys , przez objawienie dano pozna  aposto om i prorokom — Ef
3:3–5.

E. Tajemnica ukryta w Bo ym sercu to wieczna Bo a ekonomia (1:10; 3:9; 1 Tm 1:4), czyli wieczny
Bo y zamiar i pragnienie Jego serca; zamiar ten polega  na udzielaniu si  Boga w Boskiej
Trójcy jako Ojca w Synu przez Ducha wybranym przez siebie ludziom po to, eby by  ich
yciem i natur ; w ten sposób mog  oni by  tacy sami jak On, Jego pomno eniem (Rz 8:29;

3:2) i sta  si  organizmem, Cia em Chrystusa, które jest nowym cz owiekiem (Ef 2:15–16),
ze wzgl du na Bo  pe ni , Bo y wyraz (1:22–23; 3:19); pe nia ta stanie si  Now  Jerozolim
(Obj 21:2 — 22:5).

F. W Li cie do Efezjan 3:4 Pawe  pos uguje si  wyra eniem tajemnica Chrystusa, aby wyja ni
ko ció , który jest Cia em Chrystusa w wiecznej Bo ej ekonomii, co pokazuje, e ko ció  jest
tajemnic  Chrystusa.

G. Ekonomia Bo ej tajemnicy polega na tym, aby uzyska  ko ció  ze wzgl du na ujawnienie Boga —
w. 9–10.

H. Pawe  nie tylko g osi  ewangeli  o niezg bionym bogactwie Chrystusa, lecz tak e ewangeli
dotycz  ekonomii tajemnicy ukrytej w Bogu — w. 8–9:
1. Ewangelia dotycz ca ekonomii tajemnicy ukrytej w Bogu polega na tym, by doprowadzi  do

powstania ko cio a, który Go wyrazi i otoczy chwa  zgodnie z Jego wiecznym zamys em —
10–11, 21.

2. Dzisiaj musimy zwiastowa  ewangeli  dotycz  tajemnicy ukrytej w Bogu, eby o wieci
wszystkich, aby ujrzeli oni czym jest ekonomia tajemnicy ukryta w Bogu, który wszystko
stworzy  ze wzgl du na wype nienie swej woli, pragnienie swego serca i swój wieczny za-
mys  — 1:5, 9, 11; 3:8–11.

Wyj tki z pos ugi:

KO CIÓ , KTÓRY BÓG ZAMIERZY  W WIECZNO CI

List do Efezjan 3:10–11 odkrywa przed nami fakt, e istnienie ko cio a jest zgodne z wiecznym zamia-
rem Boga, który powzi  On w Chrystusie. Ko ció  jest czym , co Bóg zamierzy  wiecznie. Nie zaistnia
przypadkowo, ale by  zaplanowany w wieczno ci. Zanim rozpocz  si  czas, w wieczno ci Bóg zaplano-
wa , i  b dzie mia  ko ció .
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owo „zamiar” w tym fragmencie Pisma równoznaczne jest s owu „plan”. Bo y wieczny zamiar jest
Jego wiecznym planem. Bóg posiada  pewien plan, który zaplanowa  ju  w wieczno ci. Bóg nie dzia a
bezcelowo; jest On Bogiem celu.

Co Bóg zaplanowa ? Zaplanowa , i  b dzie posiada  ko ció  z ony z grupy istot ludzkich skoordyno-
wanych ze sob  wzajemnie w postaci zbiorowego Cia a, z którym Bóg, w swej boskiej naturze, b dzie
móg  si ci le po czy . Innymi s owy, to zbiorowe Cia o b dzie zbiorowym naczyniem, w którym Bóg
umie ci samego siebie. To w nie Bóg zaplanowa  od pocz tku i to stanowi sedno Jego zamiaru. Bóg za-
planowa , e b dzie mia  zbiorowe Cia o, zbiorowe naczynie, z którym zespoli samego siebie i wszystko,
czym jest. Naczynie to nazwane jest ko cio em.

Ko ció  wi c jest centrum Bo ego wiecznego planu. Dlaczego ko ció  jest tak cenny, drogi i bliski
Bogu? Poniewa  jest on pragnieniem Bo ego serca zamierzonym jeszcze przed pocz tkiem czasu. Ju

wieczno ci Bóg zaplanowa , e b dzie mia  ko ció .

WSZYSTKO JEST DLA KO CIO A

Ca e objawienie w Pi mie pokazuje nam, e wszystko, co znajduje si  we wszech wiecie, jest dla
ko cio a. Nawet sam fakt istnienia trzech osób w Bóstwie ma na celu wype nienie wiecznego planu
Boga, którym jest posiadanie ko cio a.

Wszyscy wiemy, e s  trzy osoby w Bóstwie: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch. Te trzy osoby Bóstwa
nie istniej  po to, by my mogli posiada  doktryn  Trójcy, ale po to, by wype ni  Bo y plan utworzenia
ko cio a. Maj  one na celu udzielenie ludzko ci samego Boga po to, by móg  zaistnie  ko ció .

Niektórzy ludzie posiadaj  jaki  jeden ma y zamiar. St d te  sposób, w jaki pokazuj  si  innym jest
stale taki sam. Jednak e cz owiek posiadaj cy wiele zamiarów i celów mo e przedstawia  si  innym na
wiele ró nych sposobów. Je li odwiedzisz go w jego domu, w godzinach porannych ujrzysz go w roli ojca
czy te  m a. Po niadaniu by  mo e b dzie profesorem na uniwersytecie. A po po udniu mo esz zoba-
czy  go w szpitalu, w bia ym uniformie lekarza. W domu jest ojcem, na uniwersytecie profesorem, a szpi-
talu lekarzem. Dlaczego jest on a  trzema typami osób, o trzech powierzchowno ciach? Poniewa  jest
cz owiekiem wielkich zamiarów.

Nie s cie, e poniewa  s  trzy osoby w Bóstwie, istnieje trzech oddzielnych Bogów. Nie, ci trzej s
absolutnie jedno. Ewangelia Mateusza 28:19 mówi, e mamy chrzci  ludzi w imi  Ojca i Syna, i Ducha.
Istniej  trzy osoby, ale tylko jedno imi . Nie jest tu powiedziane: w imiona: Ojca, Syna i Ducha, ale

imi . Ojciec w domu, profesor na uniwersytecie i lekarz w szpitalu s  równie  trzema osobami posia-
daj cymi jedno imi .

Rozwa my przyk ad elektryczno ci. Ta sama energia zmagazynowana w generatorze zainstalowana
jest równie  w wielu budynkach. W jaki sposób energia z generatora mo e si  równie  znajdowa  w bu-
dynkach oddalonych o wiele kilometrów od elektrowni? Dzi ki pr dowi, który jest przep ywem elek-
tryczno ci. Czy jednak pr d elektryczny jest czym  innym ni  sama energia elektryczna? Nie, pr d jest
po prostu energi  elektryczn  b  w ruchu. Gdy u ywamy jej do o wietlenia, ogrzewania, klimatyza-
cji czy te  innych urz dze , nadal jest to ta sama energia elektryczna, przejawia si  ona jednak w trzech
stadiach: jako energia zgromadzona w generatorze, jako energia przeniesiona do budynku dzi ki jej
przep ywowi, czyli pr dowi, i jako energia wykorzystywana przez nas w ró nych urz dzeniach. Czy s  to
trzy rodzaje energii elektrycznej? Nie, jest to jedna energia w trzech etapach. A celem tych trzech
etapów jest to, by elektryczno  mog a by  rozdzielona i zastosowana.

Dlaczego istnieje jeden Bóg w trzech osobach? Po prostu dlatego, by Bóg móg  by  nam udzielony
zastosowany do nas osobi cie. Bóg Ojciec jest jak energia elektryczna zgromadzona w generatorze;

Bóg Syn jest przekazem, strumieniem tej niebia skiej mocy, a Bóg Duch jest jej zastosowaniem, funkcj ,
dzia aniem. Celem tego jest udzielenie si  nam samego Boga i praktyczne Go przez nas zastosowanie po
to, by móg  zaistnie  i zosta  utworzony ko ció . Dla wytworzenia i zaistnienia ko cio a, konieczne s
trzy osoby Boga. Udzielenie si  Boga jest o wiele wa niejsze ni  doktryna Trójcy.

Aby zaistnia  we wszech wiecie ko ció , który wyrazi Boga, potrzebne by y niebo, ziemia, przestrze
kosmiczna i mnóstwo innych rzeczy. Bez nich Bóg nie móg by mie  ko cio a, by wyrazi  w nim samego
siebie. Dlaczego Bóg musi by  w trzech osobach? Ze wzgl du na ko ció . Dlaczego Bóg musia  stworzy
miliardy stworze ? Ze wzgl du na ko ció . Wszystko jest dla ko cio a i wszystko jest ze wzgl du na
ko ció .

By utworzy  ko ció , istnia a te  potrzeba zaistnienia trójcz ciowego cz owieka sk adaj cego si
cia a, duszy i ducha. Dlaczego cz owiek musi sk ada  si  z trzech cz ci? Poniewa  jedna cz  musi
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by  dla stworzenia, jedna dla samego cz owieka, a jedna cz  dla Boga. A wszystko to po to, by we
wszech wiecie móg  zaistnie  ko ció  z ony z rodzaju ludzkiego.

Bez Boga w trzech osobach, bez stworzenia tak wielu rzeczy i bez trójcz ciowego cz owieka zaistnie-
nie ko cio a by oby niemo liwe. Wszystko to jest konieczno ci  ze wzgl du na ko ció . Bóg, stworzenie

cz owiek s  dla ko cio a. Ostatecznie wi c widzimy, e ko ció  jest centrum, j drem wiecznego Bo ego
planu.

EKONOMIA TAJEMNICY

W Li cie do Efezjan 3:9–11 zosta o u ytych wiele g bokich i wa nych s ów, które odnosz  si  do
wiecznego planu Bo ego. Wszyscy musimy zna  ekonomi  Bo ej tajemnicy. Tajemnica ta przez pokole-
nia, a nawet od samego pocz tku stworzenia, by a ukryta w Bogu. Bóg z niezmiern  dok adno ci  zapla-
nowa  j  ju  przed za eniem wiata.

Nie zna jej adne stworzenie. Zosta a ona ukryta w Bogu. Gdyby  zapyta  tygrysa lub lwa, dlaczego
yje na tym wiecie, powiedzia by ci, e nie wie. Tak samo jednak, gdyby  o znaczenie ycia zapyta

profesora uniwersyteckiego, s dz , e odpowiedzia by po prostu: „Nie wiem”.
Chwa a Panu! Tajemnica ta zosta a nam jednak objawiona. Wiemy, dlaczego Bóg jest w trzech oso-

bach, dlaczego konieczne by o stworzenie nieba, ziemi i miliardów rzeczy i dlaczego zaistnia  rodzaj
ludzki. Wiemy, poniewa  Bóg ods oni  przed nami t  tajemnic . Wiemy, czym jest ekonomia tajemnicy,
która od pocz tku stworzenia by a ukryta w Bogu. To wszystko jest dla ko cio a.

MANIFESTACJA WIELORAKIEJ M DRO CI BO EJ

Ten wieczny zamiar Boga ukazuje wielorak  m dro  Bo , która ods oni ta jest nie tylko przed
cz owiekiem, ale równie  przed nadziemskimi w adzami i zwierzchno ciami na okr gach niebieskich.
Bóg poprzez ko ció  uczyni  pokaz swej m dro ci wobec wszystkich anielskich mocy. Alleluja, jest to
prawdziwa m dro ! Ujawniona nie przez jednostki, lecz przez ko ció . Dlatego w nie musimy g boko
docenia  ko ció  i zdawa  sobie spraw  z tego, jak bardzo go potrzebujemy. Nasza obecno  i trwanie

nim jest chwa  dla Boga, a ha  dla Jego wroga. Natomiast nasza w nim nieobecno  jest ha  dla
Boga, a powodem do chluby dla Jego wroga. Musimy trwa  w ko ciele.

Jeste my wybrani, odkupieni, zbawieni i odrodzeni nie dla nieba, ale dla ko cio a. Ko ció  jest Bo ym
zamiarem i Bo ym celem. Ko ció  jest centrum Bo ego planu.

OBDAROWANE CZ ONKI A KO CIÓ

Efezjan 4:11–12 mówi nam, e wszystkie obdarowane cz onki — aposto owie, prorocy, ewangeli ci,
pasterze i nauczyciele — s  dla ko cio a. S  oni dla doskonalenia wi tych, by móg  by  budowany ko ció .

Jest po owania godne, e dzisiaj wielu tak zwanych ,,pracowników chrze cija skich”, us uguj cych
nauczycieli wykonuje prac  bez jakiegokolwiek wzgl du na ko ció . Troszcz  si  oni jedynie o swe
asne dzie o, ale niewiele obchodzi ich ko ció . Praca, któr  wykonuj , jest w pewnym sensie hamuj -

ca, niszcz ca i destruktywna dla ko cio a. Wszystkie obdarowane cz onki Cia a musz  by  dla ko cio a.
Bycie aposto em oznacza bycie nim dla ko cio a. Bycie prorokiem oznacza bycie nim dla ko cio a. Bycie
ewangelist  musi by  dla ko cio a. Bycie nauczycielem i pasterzem musi równie  by  dla ko cio a. Co-
kolwiek Pan poleca nam uczyni  czy te  do czegokolwiek nas powo uje, musi to by  dla ko cio a. To
ko ció  jest tym, na czym zale y Bogu. Ko ció  jest tym, co Bóg zaplanowa  i pragnie mie .

POCZ TEK I KONIEC

W Nowym Testamencie s  dwa wa ne wersety wypowiedziane przez Pana odno nie ko cio a. Jeden
nich znajduje si  na pocz tku Nowego Testamentu w Ewangelii Mateusza, a drugi na ko cu — w Ksi -

dze Objawienia. Za pierwszym razem s owo ,,ko ció ” u yte jest przez Pana w Mateuszu 16:18. W werse-
cie tym i jego kontek cie (w. 16, 17, 19) widzimy trzy zwi zane ze sob  rzeczy: Chrystusa, ko ció  i kró-
lestwo. Kiedykolwiek cz owiekowi objawiony jest Chrystus, tam natychmiast wkracza na scen  ko ció .
Ko ció  mo e by  budowany jedynie jako rezultat poznania Chrystusa i musi by  na tej podstawie budo-
wany. Po tym, jak Piotr rozpozna , kim jest Chrystus, Pan natychmiast powiedzia , e zbuduje swój
ko ció , a bramy Hadesu go nie przezwyci .

Zaraz po ko ciele wymienione jest królestwo. Chrystus buduje ko ció , a ko ció  wprowadza króle-
stwo. Tam gdzie rozpoznaje si , kim jest Chrystus, budowany jest ko ció . Nast pnie ko ció  sprowadzi
na ziemi  Bo e królestwo, panowanie i adz . St d te  ko ció  jest kluczem.
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Pan jest Alf  i Omeg . Mówi co  na temat ko cio a w pierwszej ksi dze Nowego Testamentu, a na-
st pnie w ostatniej jego ksi dze, jako w swego rodzaju podsumowaniu ca ej Biblii, mówi do ko cio ów —

ko ciele. Ksi ga Objawienia nie jest zaadresowana do jednostek, ale do miejscowych ko cio ów. ,,Ja
jestem Alfa i Omega” (1:8) i „to, co widzisz, napisz w zwoju, i po lij do siedmiu ko cio ów” (w. 11).

Je li pozostajemy poza zasi giem ko cio ów miejscowych, nie znajdujemy si  w pozycji czy te  na
gruncie upowa niaj cych nas do przyj cia Ksi gi Objawienia, gdy  nie zosta a ona napisana do indywi-
dualnych wierz cych. Zosta a zaadresowana do ko cio ów miejscowych, cho  do wys uchania jej Pan
wezwa  indywidualnych wierz cych. Musimy znajdowa  si  na gruncie ko cio ów zbieraj cych si  we-

ug miejscowo ci, a dopiero wówczas b dziemy posiada  pozycj  i stanowisko kwalifikuj ce nas do przy-
cia tej ksi gi i wys uchania tego, co Pan Duch mówi do swych ko cio ów.

Pan Jezus nigdy nie zapomnia  tego, co rozpocz . My mo emy zapomnie , ale On nigdy nie zapomi-
na. W pierwszej ksi dze Nowego Testamentu mówi  o budowaniu ko cio a i dokona tego, co rozpocz .
On jest Alf  i Omeg , pocz tkiem i ko cem, Tym, który doprowadzi do ko ca budow  swego ko cio a.

Na pocz tku Pan mówi  o budowaniu ko cio a powszechnego, ale praktycznie mówi c, na ko cu
Nowego Testamentu s  to ko cio y miejscowe. Pan rozpocz  od ko cio a i zako czy  na ko cio ach.
Ko ció  jest powszechny, a ko cio y s  miejscowe. Ko cio y miejscowe s  dla nas bardziej praktyczne ni
ko ció  powszechny. S  one spe nieniem, zrealizowaniem ko cio a powszechnego. Bóg potrzebuje ko cio-
ów miejscowych, by wype ni  swój wieczny zamiar, jakim jest ko ció  powszechny.

Oby Pan otworzy  nasze oczy, by my mogli ujrze  Bo  ekonomi  tajemnicy zgodnej z Jego wiecz-
nym zamiarem, który podj  przed stworzeniem wiata. Musimy ujrze  ko ció  zgodnie z wiecznym
planem, jaki Bóg podj  w wieczno ci w Chrystusie (Praktyczny wyraz ko cio a, s. 7–13).
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ODZYSKIWANIE KO CIO A

(czwartek — drugie spotkanie poranne)

Poselstwo pierwsze

Pierwotny stan, degradacja i odzyskiwanie ko cio a

Wersety biblijne: Mt 16:18; Obj 1:11; Dz 14:23; Tt 1:5; Kol 1:18; 2:19.

I. Nasza historia w Pa skim odzyskiwaniu nie jest histori  jakiej  organizacji ani jakie-
go  ruchu; to historia odzyskiwania — J 1:1; 1 J 1:1:
A. W Ewangelii Mateusza 19:8 widzimy zasad  odzyskania: „od pocz tku tak nie by o”:

1. Odzyskanie oznacza powrót do pocz tku; musimy wróci  do pocz tku, przyjmuj c Pa sk
ask , by wróci  do pierwotnego Bo ego zamiaru, do tego, co Bóg ustanowi  na pocz tku.

2. S owo odzyskanie znaczy, e co  pierwotnie istnia o, a nast pnie uleg o degradacji, uszko-
dzeniu lub zagubieniu; potrzeba wi c przywróci  to do pierwotnego stanu, aby znalaz o si
na powrót w normalnym po eniu — Dn 1:1–2; Ezd 1:5; 6:5.

B. Gdy mówimy o odzyskaniu ko cio a, mamy na my li to, e ko ció , który istnia  pierwotnie
uleg  degradacji i e trzeba przywróci  pierwotny jego stan.

C. Pa skie odzyskiwanie ko cio a doprowadza nas do pocz tku, eby wype ni  si  wieczny Bo y
zamys  i pierwotny zamiar dotycz cy ko cio a — Ef 1:4–5, 22–23; 3:9–11.

II. Musimy rozumie  odzyskiwanie ko cio a w powi zaniu z Bo ym zamiarem i jego reali-
zacj  oraz dzie em zniszczenia, które spowodowa  szatan — w. 11:
A. Nowy Testament objawia, e Bóg ma wobec ko cio a okre lony zamiar, zamys  i cel; najpierw

Bóg powzi  zamys , a nast pnie podj  kroki, by go wype ni  — Obj 4:11; Ef 1:4–5, 9, 11, 22–23.
B. Nowy Testament ukazuje nam te  wyra nie, w jaki sposób Bo y wróg wkroczy , by zniszczy

to, czego dokona  Bóg — Mt 16:18; 13:24–32:
1. To, jak szatan niszczy dokonania Boga, ma aspekt wewn trzny i zewn trzny:

a. Aspekt wewn trzny polega na tym, by wyrz dzi  ludowi Bo emu szkod  i go skazi  —
Dz 5:3.

b. Aspekt zewn trzny polega na zniszczeniu tego, czego dokona  Bóg — Mt 13:32.
2. Szatan sprawi , e ró ne rzeczy zast pi y Chrystusa, podzieli  Cia o Chrystusa i u mierci

funkcj  jego cz onków za pomoc  systemu laicko-klerykalnego — Kol 2:8; Obj 2:6, 14–15.
C. Poniewa  Bóg jest Bogiem, który post puje celowo, któremu przy wieca wieczny zamys  oraz

gdy raz postanawia, e co  zrobi, nic nie mo e zmieni  Jego zdania lub Go powstrzyma , dlate-
go po zniszczeniu, które spowodowa  szatan, wkracza, by wykona  ponownie to, co zrobi  wcze-
niej — Ezd 1:3–11; 6:3–5.

D. Gdy Bóg wykonuje ponownie to, czego dokona , jest to Jego odzyskiwanie; polega ono na przy-
wróceniu wszystkiego, co uleg o zagubieniu i co zniszczy  szatan, i na odzyskaniu ko cio a
zgodnie z Jego wiecznym zamys em i pierwotnym zamiarem — Mt 19:8; 16:18.

III. A eby dostrzec potrzeb  odzyskania ko cio a, musimy pozna  pierwotny stan ko cio a
i jego degradacj :
A. Cechy pierwotnego stanu ko cio a:

1. W pierwotnym ko ciele w ród wierz cych nie by o hierarchii — Rz 12:4–5:
a. Wszyscy wierz cy byli bra mi bez wzgl du na to, jakie zajmowali stanowiska — Mt 23:8.
b. Jako cz onki Cia a wierz cy koordynowali si  ze sob , pozostaj c na równym poziomie,

ka dy wype nia  swoj  szczególn  funkcj  — Rz 12: 4–5.
c. Wszyscy wierz cy byli kap anami Bogu, nie by o klasy po rednicz cej ani nie panowa o

rozró nienie na kler i laikat — 1 P 2:5, 9.
2. Wczesny ko ció  by  ca kowicie oddzielony od wiata; by  w wiecie, lecz nie ze wiata — Rz

12:2; 1 J 2:15; 2 Kor 6:14–17.
3. Pierwotny ko ció  porzuci  bo ki i w pe ni pozwala  Bogu mówi  — 1 J 5:21.
4. Istnia  tylko jeden ko ció , jeden wyraz Cia a Chrystusa, w danej miejscowo ci — 1 Kor

12:27; 1:2; Obj 1:11.
5. Ko cio y by y jedno w spo eczno ci, lecz ka dy z nich by  niezale ny pod wzgl dem admini-

stracyjnym i nie by o g ównego ko cio a ani federacji — 1 Kor 10:16.
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6. Ko cio y okazywa y szacunek Chrystusowi jako G owie i pozwala y, by to Duch wi ty dzier
adz  — Kol 1:18; 2:19; Dz 13:1–2; 10:19–20; 11:12.

B. Degradacja ko cio a wi za a si  z hierarchi , zwi zkiem ze wiatem, bo kami, podzia ami,
niedopuszczaniem Boga do g osu, organizowaniem si  w celu zjednoczenia oraz przyw aszcza-
niem sobie zwierzchnictwa Chrystusa i naruszaniem w adzy Ducha wi tego.

IV. Odzyskiwanie ko cio a post puje stopniowo:
A. Pa skie odzyskiwanie rozpocz o si  przed ko cem I wieku i trwa o dalej w kolejnych wie-

kach — 2 Tm 2:19–26.
B. W XVI wieku zosta  wzbudzony Marcin Luter, który rozpocz  Reformacj , i zapiecz towana

Biblia zosta a wówczas otwarta; na podstawie Biblii odzyska  on usprawiedliwienie przez wiar ,
nie doprowadzi  jednak do odzyskania w ciwego ycia ko cio a — Rz 1:17:
1. Ko cio y protestanckie nie oddzieli y si  od wiata ani nie zlikwidowa y klasy po redni-

cz cej.
2. W ko cio ach protestanckich dochodzi o do dalszych podzia ów, a ró ne denominacje nie

zaniecha y sposobu organizowania si  s cego zjednoczeniu.
3. Denominacje nie pozwala y, by Chrystus zajmowa  absolutn  pozycj  ani nie pozwala y, by

Duch wi ty mia  absolutn  w adz .
C. W XVIII wieku Pan wzbudzi  Zinzendorfa, który poprowadzi  braci morawskich, by odzyskali

ycia ko cio a; oddzielili si  oni od wiata, usun li rozró nienia ze wzgl du na zajmowane
stanowisko, k adli nacisk na spo eczno  i koordynacj , usi owali zachowywa  jedno , zanie-
chali formalnego organizowania si  w celu zjednoczenia si  i pozwalali, by Chrystus by  G ow ,
i by w ród nich panowa  Duch wi ty.

D. W XIX wieku w Anglii Pan wzbudzi  grono braci, którzy posun li dalej odzyskiwanie ycia
ko cio a — Obj 3:7–13:
1. W r kach wolnych chrze cijan Biblia by a naprawd  otwart , ja niej  ksi , gdy  okazy-

wali oni absolutne pos usze stwo Pa skiemu s owu; za ich po rednictwem uwolniono wiele
wa nych prawd — 1 Tm 2:4.

2. Ca kowicie zlikwidowali oni hierarchi  i byli dla siebie bra mi i cz onkami siebie nawzajem,
adli tak e nacisk na wzajemn  mi  i spo eczno .

3. Zlikwidowali sekciarstwo i zachowywali wiadectwo jedno ci.
4. W niektórych sprawach jednak zawiedli i dlatego w owym czasie Pan nie móg  nigdzie i

naprzód w wiecie zachodnim.
E. Musimy ujrze  najwa niejsze elementy odzyskania ko cio a na Dalekim Wschodzie:

1. W latach 1933 i 1934 wyra nie ujrzeli my istotn  spraw , zasad  — e ko ció  obiera miej-
scowo  za swoje granice — Dz 14:23; Tt 1:5; Obj 1:11:
a. Z jednej strony, zapobiega to podzia owi i zam towi, a z drugiej tak e „ponadlokalnym”

zwi zkom.
b. W wietle nauki Biblii ko ció  w ka dej miejscowo ci powinien  bezpo rednio przed

Panem i nie  odpowiedzialno  przed G ow , Chrystusem — Kol 1:18; 2:19; Dz 13:1–2.
2. Przestrzegali my nast puj cej zasady: zarz dzanie ko cio em ma charakter miejscowy, a spo-

eczno  ko cio a — charakter powszechny — 14:23; 2:42; 1 Kor 10:16–17:
a. Ko ció  w ka dej miejscowo ci posiada w asne zarz dzanie i zarz dzanie ko cio em nie

mo e wykracza  poza miejscowe granice.
b. Spo eczno  ko cio a nie powinna mie  zaledwie charakteru miejscowego; przeciwnie,

powinna mie  charakter powszechny, poniewa  jest to spo eczno  Cia a Chrystusa.
3. Wyra nie ujrzeli my, e ko cio y w ró nych miejscowo ciach nie powinny obiera  organiza-

cji za sposób jednoczenia si , gdy  wszystkie powinny podlega  bezpo rednio panowaniu
Chrystusa, G owy, i okazywa  pos usze stwo bezpo rednio w adzy Ducha wi tego  — Kol
1:18; Dz 13:1–2.

4. Po yli my nacisk na powszechne kap stwo, czyli podkre lili my to, e ka dy wierz cy
jest kap anem — 1 P 2:5, 9.

5. Po yli my te  nacisk na koordynacj  Cia a w s bie i nawo ywali my wszystkich wi -
tych, by przestrzegali zasady Cia a i s yli razem w koordynacji — Rz 12:4–5; 1 Kor 12:12–27.

6. Po yli my nacisk na praktyczn  s  w ko ciele — Rz 12:5–11.
V. Pa skie odzyskiwanie ró ni si  od dzisiejszego chrze cija stwa; niemo liwe jest po-

jednanie mi dzy odzyskiwaniem a chrze cija stwem — Mt 13:31–33, 44–46; Obj 18:4;
19:1–3, 7–9:
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A. Odzyskiwanie ko cio a s y temu, by wyprowadzi  nas z niebiblijnego systemu laicko-klery-
kalnego i przyprowadzi  z powrotem do pocz tku ze wzgl du na czyst  praktyk ycia ko cio a
zgodn  z boskim objawieniem — 2:6, 15; Mt 16:18; Ef 2:20–22.

B. Nasza historia to historia bezkompromisowego, ca kowitego wychodzenia z chrze cija stwa —
Ezd 1:3–11; 6:3–5; Obj 18:4.

C. aden most nie powinien czy  ko cio ów miejscowych z chrze cija stwem; powinni my by
tym, czym jeste my, i nie i  na kompromis ani nie udawa , jak równie  zachowywa  rozbie -
no  mi dzy nami a chrze cija stwem — 1:11; Ga 1:4.

Wyj tki z pos ugi:

BO Y CEL — KO CIÓ

Bo ym celem jest ko ció , a ko ció  jest czym  zbiorowym. List do Efezjan objawia siedem g ównych
aspektów ko cio a: Cia o (1:22–23), nowy cz owiek (2:15), królestwo (w. 19), domostwo (w. 19), mieszka-
nie Boga (w. 21–22), oblubienica, ona, Chrystusa (5:23–32) oraz wojownik (6:10–20). Wszystkie te aspek-
ty ko cio a maj  charakter zbiorowy. Problemy, zam t i podzia y, jakie mia y miejsce na przestrzeni
stuleci historii ko cio a, spowodowane by y tym, i wi ci nie widzieli zbiorowego ko cio a Boga. W prze-
sz ci wi ci zobaczyli co  na temat takich kwestii, jak Bo e zbawienie, u wi cenie, potrzeba bycia
duchowym, zachowywania wi tego S owa, nie kochania wiata oraz ycia dla Pa skiego interesu i dzie-
a na tej ziemi. Zobaczyli równie  potrzeb  trudzenia si  w celu zdobywania dusz oraz entuzjastycznego

nastawienia do kwestii ewangelizacji do takiego stopnia, eby udawa  si  w inne miejsca ze wzgl du na
szerzenie ewangelii. Wszystko to jednak nie jest Bo ym celem, lecz rodkiem do osi gni cia tego celu.
Bóg ma tylko jeden cel. Jest on Jego jedynym, wyj tkowym, celem. Ostatecznym Bo ym celem jest
ko ció .

Ko ció  nie jest czym  jedynie na przysz . Dzi  mamy dyspensacj , wiek, ko cio a. Nast pny wiek
to wiek królestwa tysi ca lat. Ko ció  jest czym  na teraz; ko ció  jest na dzi . Bo ym celem jest mie
ko ció  dzi , w tej dyspensacji, na tej ziemi. Wielu drogich wi tych na przestrzeni stuleci otrzyma o
wiat o na temat wielu spraw zawartych w Biblii, lecz umkn o im sedno boskiej Bo ej ekonomii i cel

wiecznego Bo ego zamys u. Pan pragnie wype ni  swój zamys  i uczyni  swój cel nader jasnym dla
wszystkich tych, którzy poszukuj  Go w mi ci.

TRZY RZECZY, KTÓRE WYRZ DZAJ  KO CIO OWI SZKOD

Aby wyrz dzi  ko cio owi szkod , wróg, szatan, pos  si  g ównie trzema rzeczami: ydowsk
religi , greck  filozofi  i ludzk  organizacj . S  to trzy g ówne ród a podzia u ko cio a, jego ruiny i ze-
psucia. Poniewa  rzeczy te wdar y si  do ko cio a, niektóre z wiernych, ywych cz onków ko cio a wzi y
na siebie obowi zek obrony ko cio a, zachowania go z dala od judaizmu, greckiej filozofii i ludzkiej
organizacji. Obro cy ci byli oddanymi chrze cijanami, którzy kochali Pana, ale nie mieli jasno ci co do
Bo ego celu, polegaj cego na uzyskaniu ko cio a jako zbiorowego Cia a, nowego cz owieka, królestwa,
domostwa, mieszkania Boga, oblubienicy oraz wojownika. Dlatego te , mimo i  mieli dobre intencje, to
broni c ko cio a, pope nili powa ne b dy. Chc c obroni  ko ció , niektórzy z nich wyrz dzili mu w rze-
czywisto ci jeszcze wi ksz  szkod .

WPROWADZENIE HIERARCHI DO KO CIO A

Za przyk ad mo e pos  to, co mia o miejsce w II w. za spraw  Ignacego, silnego przywódcy i obro cy
ko cio a. Ignacy b dnie naucza , i  dogl daj cy, czy te  biskup, stoi wy ej ni  starszy. W Dziejach Apo-
stolskich 20 jednak, Pawe  nazwa  starszych w ko ciele w Efezie dogl daj cymi, czy te  biskupami (w. 17,
28). S owo greckie episkopos mo na przet umaczy  jako „dogl daj cy” albo „biskup”. Epi znaczy „nad”,

skopos — „ogl daj cy”. Okre lenie starszy oznacza osob  dojrza , podczas gdy okre lenie biskup, czy
te dogl daj cy, oznacza odpowiedzialno  i funkcj  starszego. Odpowiedzialno ci  i funkcj  starszego
jest dogl danie ko cio a. Efektem tej b dnej nauki Ignacego, g osz cej, i  biskupi stoj  wy ej ni  starsi,
by o mylne poj cie, e starsi s  dla ko cio a miejscowego, a biskupi — dla ko cio ów w danym regionie.

rezultacie powsta  episkopalny system zarz dzania ko cio em. To b dne nauczanie sta o si  tak e
ród em hierarchii biskupów, arcybiskupów, kardyna ów i papie a w dzisiejszym Ko ciele rzymskokato-

lickim. Powodem tego, e Ignacy pope ni  tak powa ny b d, by o to, e nie mia  jasno ci co do Cia a,
jednego nowego cz owieka. Jego b dna nauka da a podstaw  do wprowadzenia rang w ko ciele, a co za
tym idzie — hierarchii.
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OBRONA PRAWDY NA TEMAT CHRYSTUSA I BOSKIEJ TRÓJCY

We wczesnym okresie ko cio a niektórzy z wielkich nauczycieli powstali, by broni  prawdy, e Chry-
stus jest zarówno Bogiem, jak i cz owiekiem. By o to konieczne, poniewa  do ko cio a wkroczy a grecka
filozofia. Gdy filozofia ta przemiesza a si  z chrze cija skimi naukami, sta a si  znana pod nazw  gnosty-
cyzmu, który naucza , i  wszelka materia jest z gruntu z a. Ci, którzy opowiadali si  za nauczaniem
gnostycyzmu, nie mogli uwierzy  w to, e Chrystus móg  zazna  splamienia ludzkiego cia a. Zaprzeczali
wi c wcieleniu, odkupieniu i zmartwychwstaniu Chrystusa. To dlatego aposto  Jan napisa , i  ka dy
duch, który nie wyznaje, e Jezus Chrystus przyszed  w ciele, nie jest z Boga (1 J 4:2–3).

Obro cy prawdy usi owali zrobi  porz dek z wszelkimi opiniami na temat osoby Chrystusa. W ten
sposób powsta a chrystologia — badanie, kim Chrystus jest, badanie Jego osoby. Ariusz by  heretyckim
nauczycielem, który powiedzia , e Chrystus by  stworzeniem, ale nie Stwórc . Sobór zwo any w Nicei

325 r. n.e. og osi  arianizm herezj  i odrzuci  go. Kredo Nicejskie k adzie nacisk na to, e Bóg jest
trójjedyny, e Bóstwo sk ada si  z trzech osób — Ojca, Syna i Ducha wi tego. Wielu jednak nie wiado-
mie i pod wiadomie wierzy, e istnieje trzech oddzielnych Bogów. Nie rozumiej , e Bóg jest trójjedyny
nie po to, by Go doktrynalnie studiowa  czy o Nim debatowa , lecz by móg  udzieli  On samego siebie
swojemu wybranemu i odkupionemu ludowi.

Nasz Bóg jest Bogiem Trójjedynym i zosta  przetworzony po to, by móg  by  nam udzielony. Aby
arbuz móg  nam by  udzielony, musi najpierw zosta  pokrojony na kawa ki. Kiedy te kawa ki ujemy,
staj  si  one sokiem. Ca y arbuz, kawa ki oraz sok mo emy uzna  za „trójc  arbuza”. Po tym, jak arbuz
zosta  przetworzony w sok, atwo mo emy go przyj  do naszego wn trza, by sta  si  naszym pierwiast-
kiem. Trójjedyny Bóg zosta  przetworzony w Synu i zosta  zwie czony jako Duch. Dzisiaj Duch jest jak
sok arbuza, dost pny dla nas do picia. Wszystkim nam dano do picia jednego Ducha (1 Cor. 12:13). Biblia
nie mówi nam, e dano nam do picia jednego Ojca czy jednego Syna. Nie mo emy pi  ca ego arbuza ani
jego kawa ków, ale mo emy pi  jego sok. Tak samo mo emy pi  Ducha, który jest ostatecznym zwie -
czeniem przetworzonego Trójjedynego Boga. Nasz Bóg jest dzisiaj „Bogiem-sokiem”. Bóg zosta  przetwo-
rzony.

Boska Trójca nie zosta a w pe ni objawiona, a  Pan Jezus zosta  wzbudzony z martwych. Po swoim
zmartwychwstaniu Pan powróci , aby nakaza  uczniom, by szli i czynili uczniami narody, chrzcz c ich

imi  Ojca i Syna, i Ducha wi tego (Mt 28:19). Nigdy wcze niej Boska Trójca nie zosta a objawio-
na tak jasny sposób, jak po zmartwychwstaniu Pana, poniewa  po Jego zmartwychwstaniu Bóg zo-
sta pe ni przetworzony. „Arbuz” zosta  w pe ni przetworzony, by sta  si  „sokiem”. Poniewa  Bóg
zosta  przetworzony, da si  Go pi . Ksi ga Objawienia ko czy si  wezwaniem, aby wzi  wod ycia.
Woda ycia to przetworzony Bóg, yciodajny Duch. Ci obro cy prawdy, którzy napisali Kredo Nicejskie,
nie mieli jasno ci co do tego, e Trójjedyny Bóg zosta  przetworzony ze wzgl du na boskie udzielanie
samego siebie swoim wybra com.

PODZIA Y W CHRZE CIJA STWIE

Jak zobaczyli my, obrona prawdy spowodowa a, e po ród tak zwanych chrze cijan pojawi y si  ró ne
opinie. Opinie te sta y si  nast pnie przyczyn  wielkich podzia ów. W ko cu chrze cija stwo zachodnie
sta o si  Ko cio em rzymskokatolickim, a chrze cija stwo wschodnie — Ko cio em prawos awnym. Poza
tymi dwiema wielkimi ga ziami chrze cija stwa, byli te  Nestorianie w Persji. By y to trzy wielkie
podzia y tak zwanego chrze cija stwa przed VI w. Poza nimi, by o wiele grup wolnych. Poniewa  wiele
wolnych grup oddziela o si  od ko cio a ogólnego, niektórzy okre lili ko ció  ogólny jako Ko ció  katolic-
ki. Katolicki znaczy „powszechny jako jeden”. Ma e grupy uformowa y si , poniewa  niektórzy chrze ci-
janie widzieli, e tak zwany ko ció  ogólny sta  si wiatowy. Próbowali pozosta  w ko ciele ogólnym, ale
ostatecznie zobaczyli, e w aden sposób nie byli w stanie tej sytuacji zaradzi , tak wi c zacz li si
spotyka  osobno. Co  takiego mia o miejsce wielokrotnie na przestrzeni historii ko cio a. Raz po raz
formowa y si  jakie  wolne grupy. Jednak problemem z tymi wszystkimi grupami by o to, e nie widzia y
one zbiorowego Bo ego celu.

PA SKIE ODZYSKIWANIE

Niektórym z nas mo e si  wydawa , e Pa skie odzyskiwanie rozpocz o si  od Marcina Lutra, ale
musimy sobie u wiadomi , e Pa skie odzyskiwanie z Jego zwyci zcami rozpocz o si  w II w. Krótko po
dope nieniu boskiego objawienia ko ció  uleg  degradacji, przez co zaistnia a potrzeba odzyskania. Pa -
skie odzyskiwanie rozpocz o si  natychmiast po tym, jak pojawi a si  degradacja ko cio a. Linia Pa skiego
odzyskiwania rozpocz a si  w II w. i trwa przez wszystkie stulecia.
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Na przestrzeni stuleci ci, którzy kochali Pana, nie godzili si  na wiatowe chrze cija stwo. Pragn li
zachowywa  s owo Pana na tyle, na ile mogli. Pragn li  z czystym sumieniem i oddawa  cze  Bogu
zgodnie z tym, co zobaczyli z Pisma. Ale musz  ponownie podkre li , e nie mieli oni jasno ci co do
zbiorowego Bo ego celu. To dlatego Pa skie przyj cie opó nia si  a  po dzie  dzisiejszy. Bez wzgl du na
to, jak wiele grup chrze cija skich istnieje na tej ziemi, dopóki nie ma prawid owego ycia ko cio a,
dopóty Pan nie osi gn  jeszcze swego celu.

Musimy zdawa  sobie spraw  z tego, e jeste my „lud mi ko cio a”. Dzie  po dniu „ko cio ujemy”.
Ko cio owanie to nasza praca. Jeste my ko cio em. Nie jeste my denominacyjni, mi dzydenominacyjni
ani niedenominacyjni. Jeste my lud mi ko cio a. Jeste my w odzyskiwaniu Pa skiego celu. Odzyskiwa-
nie to nie jest odzyskiwaniem usprawiedliwienia przez wiar , zbawienia czy u wi cenia. Jeste my w od-
zyskiwaniu ko cio a, które zawiera w sobie odzyskanie wszystkich wy ej wymienionych rzeczy.

UFORMOWANIE KO CIO ÓW PA STWOWYCH

Pa skie odzyskiwanie nabra o konkretnego kszta tu wraz ze stanowiskiem Marcina Lutra w kwestii
usprawiedliwienia przez wiar . Luter by  wielkim obro  zbawienia, usprawiedliwienia przez wiar ,
ale pope ni  te  powa ne b dy. Z jednej strony broni  prawdy, z drugiej za  pope ni  b d stowarzyszenia
si  z niemieckim rz dem. Stowarzyszenie to by o ród em tak zwanych ko cio ów pa stwowych, czy te
ko cio ów narodowych. Nie my lcie, e krytykuj  Lutra. Mam wiadomo , e wszyscy jeste my lud mi.
Z jednej strony Bóg mo e si  nami pos  w wielkim stopniu, z drugiej za  mo emy by  s abi w innych
obszarach. Luter by  silny je li chodzi o usprawiedliwienie przez wiar , nawet za cen  w asnego ycia.

swoim stanowisku w kwestii usprawiedliwienia przez wiar  sprzeciwia  si  papie owi, najpot niej-
szej w adzy na ziemi w owym czasie, ale kiedy przysz o do kwestii ko cio a, by  s aby. Tak mówi  zapisy
historyczne. Pierwszym ko cio em pa stwowym by  pa stwowy ko ció  Niemiec. Nast pnie wiele in-
nych narodów w Europie posz o ladami Niemiec, takich jak Dania, Norwegia i Szwecja. Ostatecznie
uformowa  si  pa stwowy ko ció  Anglii, Ko ció  anglika ski. Ko ció  Anglii przemieszany jest z angiel-
skim rz dem. Nawet dzi  królowa Anglii jest g ow  Ko cio a Anglii. Król Danii jest g ow  lutera skiego
pa stwowego ko cio a Danii, a król Szwecji jest dzi  g ow  ko cio a Szwecji. By o to nast pstwem b du
Lutra. Nawet sam Luter przyzna , e by  s aby w tej kwestii. Wszyscy obro cy ko cio a pope nili jakie

dy. Trudno tu o jaki  wyj tek. Wszystkie te b dy wynika y z jednego — braku wizji, w ciwego
ods oni cia, Bo ego celu. Bo ym celem jest ko ció . Dzi ki Pa skiemu mi osierdziu, wizja ko cio a, obja-
wienie o zbiorowym Bo ym celu, jest dzi  tak jasne. Wszyscy musimy mie  jasno  co do jedynego
Bo ego celu — ko cio a.

WIZJA KO CIO A NASZ  OCHRON  I RÓWNOWAG

W moim odczuciu brat Watchman Nee jest najwi kszym darem, jaki G owa ko cio a da a swemu
Cia u, zw aszcza w tym wieku. Mog  wam te  z czystym sumieniem za niego za wiadczy , e on równie
by  wielkim obro  prawdy na temat ko cio a. Wed ug mojej wiedzy, brat Nee nie pope ni  b dów,
poniewa  mia  jasno  co do zbiorowego Bo ego celu — ko cio a. Dopóki mamy wizj  ko cio a i jasno  co
do zbiorowego Bo ego celu, jeste my chronieni. Ko ció , Cia o, nowy cz owiek, zbiorowy cel wiecznego
Bo ego zamys u, jest nasz  ochron . Bez wzgl du na to, jak dobrze znamy Bibli , je li nie znamy ko cio-
a, w ko cu pope nimy jaki  powa ny b d. Je li mamy jasno  co do ko cio a, jeste my chronieni. Nic

nie chroni nas tak dobrze jak to, e znamy ko ció , e widzimy Cia o. Pa skie odzyskiwanie s y osta-
tecznie yciu ko cio a. Wszystkie wcze niej wymienione elementy Pa skiego odzyskiwania, takie jak
odzyskanie usprawiedliwienia, u wi cenia, ycia wewn trznego i w ciwego zrozumienia, czym jest
proroctwo, s  obecnemu odzyskiwaniu ycia ko cio a. Jeste my tu dzi  dla ycia ko cio a. Je li rze-
czywi cie ujrzeli my wizj  ko cio a i to, e Bogu zale y wy cznie na ko ciele, nigdy nie damy si  podzie-
li  przez jak  doktryn .

Po Reformacji, kiedy to Marcin Luter k ad  nacisk na usprawiedliwienie przez wiar , ko cio y pa -
stwowe ostatecznie sta y si  puste i martwe. Reakcja na martwot  panuj  w ko cio ach reformowa-
nych nast pi a po ród mistyków, którzy wci  byli w Ko ciele katolickim. Pan wzbudzi  grup  ludzi,

ród których byli: Madame Guyon, brat Lawrence i ojciec Fenelon. Nie zale o im na zewn trznych
praktykach czy naukach, lecz tylko na rzeczywisto ci wewn trznego ycia. Ci wi ci, których okre lano
mianem mistyków, stanowili pocz tek odzyskiwania ywej rzeczywisto ci wewn trznego ycia. Ich do-
wiadczanie Chrystusa jako wewn trznego ycia pojawi o si  w reakcji na pustk  panuj  w ko cio ach

reformowanych. Niemniej jednak mistycy, którymi Pan pos  si , aby odzyska  wewn trzne ycie,
równie  pope nili b dy, poniewa  nie widzieli Cia a, ko cio a. Nie mieli ochrony Cia a ani równowagi,
jak  ono daje.
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To, e ko ció  stanowi ochron  dla ca ego naszego chrze cija skiego ycia i jest ród em jego równo-
wagi, powinno wywrze  na nas g bokie wra enie. Je li zobaczyli my ko ció , nigdy nie damy si  przez
nic podzieli . Je li mamy jasno  co do wizji ko cio a, nigdy nie b dziemy mie  hierarchii. Je li kto
uznaje „biskupa” za kogo , kto stoi wy ej ni  starszy, wskazuje to, e nie zobaczy  ko cio a jako ywego
Cia a, organizmu. Ko ció  nie mo e by  pod kontrol  ludzkiej organizacji. Hierarchia to ludzka organi-
zacja.

Poniewa  ko ció  jest organicznym Cia em Chrystusa, nie mo e mie  nic wspólnego z organizacj .
Je li co  jest nie tak z naszym fizycznym cia em, uzdrowienie zachodzi organicznie. Cia o jest organi-
zmem. Nie mo na do niego podchodzi  ani si  nim zajmowa  w sposób organizacyjny. Ko ció  jest orga-
nizmem. Ko ció  jest nie tylko Cia em Chrystusa, lecz tak e nowym cz owiekiem. Jak ycie w naszym
fizycznym ciele radzi sobie z chorobami, tak ycie w Ciele Chrystusa mo e poradzi  sobie z ka dym
problemem. Je li w jakim  ko ciele miejscowym s  jakie  problemy, najlepiej b dzie je li b dziemy
trzyma  nasze r ce z dala od nich i zostawimy je Chrystusowi, niebia skiemu Lekarzowi. On jest yciem
w Ciele. Musimy pozwoli yciu w Ciele dzia  w tym Ciele. Nasze w asne dzia ania, które podejmujemy
w oddzieleniu od tego ycia, to organizacja, i to nie tylko nie pomo e Cia u, lecz mu zaszkodzi. Kiedy
widzimy jaki  problem w ko ciele, musimy nauczy  si  powstrzymywa  nasz  istot  i nasze dzia anie.

Ka dy problem czy k opot w ko ciele to pokusa dla tych, którzy przewodz . Je li ci, którzy przewodz
w ko cio ach, powstrzymuj  samych siebie, gdy pojawia si  jaki  problem, to jest to wielkie zwyci stwo.
Najwi ksz  pokus  dla tych, którzy przewodz  w ko cio ach, s  k opoty i problemy, jakie pojawiaj  si

ko cio ach. Mog  mie  oni odczucie, e musz  co  zrobi  w celu rozwi zania tych problemów. Gdy
jednak co  robimy, mo emy przebywa  w sferze organizacji, która szkodzi Cia u. Musimy powstrzyma
nasze dzia anie i pozwoli , aby to ycie poradzi o sobie z tymi k opotami i problemami. Je li to zrobimy,
znaczy to, e wiemy, i  ko ció  nie jest organizacj , lecz organicznym Cia em Chrystusa. Je li kto
skaleczy sobie palec, b dzie musia  si  tym zaj  we w ciwy sposób. Ale je li zrobi to niew ciwie,
wyrz dzi palcowi wi cej szkody. W ko cu skaleczenie zostanie uleczone przez ycie w jego ciele. Ko ció
nie jest organizacj , tylko organizmem. Historia ko cio a pokazuje, e organizacja wyrz dzi a ko cio owi
szkod .

Wszyscy musimy zobaczy , czym jest ko ció . Je li zobaczymy ko ció  jako zbiorowy cel Boga, cokol-
wiek zrobimy, b dzie to po yteczne dla Cia a. Poniewa  obro com ko cio a w przesz ci brakowa o

ciwego poznania ko cio a, pope nili b dy, które wyrz dzi y ko cio owi szkod . Dzi  w Pa skim odzy-
skiwaniu musimy zobaczy  ko ció , zobaczy  Cia o. Wówczas cokolwiek b dziemy robili, b dzie to z po-
ytkiem dla ko cio a i nigdy nie b dzie dla niego strat  ani nie wyrz dzi mu szkody. Wizja ko cio a jest

nasz  ochron  i równowag . Dopóki stoimy razem z ko cio em, jeste my bezpieczni. Je li jeste my
dala od ko cio a, istnieje niebezpiecze stwo, e wyrz dzimy mu szkod . Oby Pan okaza  nam mi osier-

dzie, aby my ujrzeli, e opinie, organizacja, rangi oraz inne nauki wyrz dzaj yciu ko cio a szkod .
Dzieje si  tak, poniewa  ludzie nie maj  wystarczaj cej wizji ko cio a. Dzisiaj w Pa skim odzyskiwaniu
Pan pragnie pokaza  nam ostateczny cel swego zamys u — ycie ko cio a (The History of the Church and
the Local Churches, w: The Collected Works of Witness Lee, 1973–1974, t. 1, s. 3–10).
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ODZYSKIWANIE KO CIO A

(czwartek — spotkanie wieczorne)

Poselstwo trzecie

Degradacja ko cio a — zasada Babilonu i jak t  degradacj  przezwyci

Wersety biblijne: Obj 17:1–6; 18:4, 7; Kp  1:3–4, 9; 6:10–13.

I. Zasada Babilonu (hebr. Babel) to ludzkie wysi ki prowadz ce do zbudowanie czego ,
co si ga z ziemi do nieba przy u yciu ludzkich zdolno ci, cegie  — Rdz 11:1–9:
A. Kamie  uczyni  Bóg, natomiast ceg y wykonali ludzie; s  one ludzkim wynalazkiem, ludzkim

wytworem.
B. Ci, którzy yj  zgodnie z zasad  Babilonu, nie widz , e podlegaj  ograniczeniom, usi uj  jed-

nak wykonywa  dzie o Pa skie w asn  naturaln  zdolno ci , swoim ludzkim wysi kiem — por.
1 Kor 15:10, 58.

C. Bo ej budowli nie wznosi si  z cegie  wytworzonych przez cz owieka ani ludzkim trudem; wznosi
si  j  z kamieni stworzonych przez Boga i przeobra onych za pomoc  boskiej pracy — 3:12.

II. Zasada Babilonu to ob uda — Obj 17:4, 6; Mt 23:25–32; k 12:1:
A. To, e Achan pragn  posi  pi kny p aszcz babilo ski, oznacza o, e stara  si  poprawi  same-

go siebie i sprawi , by lepiej wygl da , mie  pi kny wygl d — Joz 7:21.
B. Na tym polega  grzech Ananiasza i Safiry, którzy sk amali Duchowi wi temu — Dz 5:1–11:

1. Nie kochali oni zbytnio Pana, lecz chcieli, uchodzi  za tych, którzy bardzo Go kochaj ; po
prostu udawali.

2. Nie byli gotowi ofiarowa  wszystkiego ochoczo Bogu, przed lud mi natomiast post powali
tak, jak gdyby naprawd  ofiarowali Mu wszystko.

C. Ilekro  ubieramy si  w strój, który nie pasuje do naszego rzeczywistego stanu, post pujemy
zgodnie z zasad  Babilonu — Mt 6:1–6; 15:7–8.

D. Wszystko, co czynicie w fa szu, aby otrzyma  chwa  od cz owieka, uczynicie wedle zasady
prostytutki, a nie oblubienicy — J 5:41, 44; 7:18; 12:42–43; 2 Kor 4:5; 1 Tes 2:4–6.

III. Zasada Babilonu polega na nieuwa aniu si  za wdow  i  otaczaniu siebie chwa  oraz
ycie w przepychu — Obj 18:7:

A. Tylko ci wierz cy, którzy upadli, nie uwa aj  siebie za wdow ; w pewnym sensie wierz cy
Chrystusa s  w obecnym wieku wdow , poniewa  nie ma z nimi ich M a, Chrystusa; nasze-

go Umi owanego nie ma z nami na tym wiecie, dlatego nie mamy ju  serca do spraw tego
wiata — Mt 9:14–15; k 18:3.

B. Wszystko w naszym yciu wyst puj ce w nadmiarze jest przepychem i jest zgodne z zasad
Babilonu — 1 Tm 6:6–10.

IV. Zasada Babilonu to zasada prostytutki — Obj 17:1–6:
A. Babilon ma na celu to, by cz owiek uczyni  sobie imi  i zapar  si  Bo ego imienia — Rdz 11:4:

1. Nadanie ko cio owi nazwy przez przyj cie innego imienia ni  imi  naszego Pana jest du-
chow  rozpust  — por. Obj 3:8.

2. Jako czysta dziewica zar czona Chrystusowi ko ció  nie powinien mie adnego innego imie-
nia, jak tylko imi  swego M a — 2 Kor 11:2; 1 Kor 1:10.

B. Babilon oznacza pomieszanie — Rdz 11:6–7:
1. W ko ciele nie powinno by  ró nych rodzajów przemawiania; powinni my by  jednego umy-

u i przemawia  jednymi ustami w jednej pos udze, mie  jedno nauczanie, dla jednego
Cia a — Rz 15:5–6; 1 Kor 1:10; Flp 2:2; 1 Tm 1:3–4.

2. Kiedy jeste my w umy le, post pujemy wed ug zasady Babilonu, kiedy za  jeste my w du-
chu, jeste my w dzisiejszej Jerozolimie, w której panuje boska jedno  — J 4:23–24; Ef 4:3.

3. Nie o mielajmy si  powodowa  jakichkolwiek podzia ów, poniewa  mamy tylko jednego
a, i my tak e, jego ona, jeste my jedn on  — Mt 19:3–9.

C. Zbuntowany lud w Babel zosta  rozproszony — Rdz 11:8:
1. W czasach staro ytnych wszyscy Izraelici trzy razy do roku schodzili si  w Jerozolimie; by o

to przeciwie stwem rozproszenia w Babel — Pwt 12:5; 16:16:
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a. To Jerozolima, jedyne w swoim rodzaju miejsce oddawania Bogu czci, przyczyni a si  do
zachowania przez ca e pokolenia — Ps 133.

b. Jerozolima oznacza nie tylko naszego ducha, lecz tak e prawdziwe pod e jedno ci,
pod e miejscowo ci — Dz 8:1; 13:1; Obj 1:11.

c. Aby wyj  z Babilonu, musimy by  „w duchu, na w ciwym pod u”.
2. Grzech Jeroboama, który ustanowi  inne centrum oddawania czci, jest grzechem podzia u;

ród em tego grzechu jest ambicja posiadania królestwa, imperium, w celu zaspokojenia
egoistycznego pragnienia — 1 Krl 12:26–33.

D. Babilon jest mieszank  boskich rzeczy i tego, co wi e si  z bo kami:
1. Król Babilonu, Nabuchodonozor, spali  dom Bo y w Jerozolimie, uprowadzi  wszystkie na-

czynia znajduj ce si  w Bo ym domu, przeznaczone do oddawania Bogu czci, i umie ci  je
wi tyni swych bo ków w Babilonie — 2 Krn 36:6–7; Ezd 1:11.

2. W Nowym Testamencie mieszanka ta jest powi kszona — przyjmuje posta  Wielkiego Babi-
lonu — Obj 17:3–5; por. 21:18; 22:1.

V. Wezwanie Pana w Ks. Objawienia to wezwanie Jego ludu do wyj cia z Babilonu, od-
st pczego ko cio a, aby powróci  on do prawowierno ci ko cio a — 18:4–5:
A. Zgodnie z Bo ym S owem Bo e dzieci nie powinny mie  udzia u w czymkolwiek, co posiada

babilo ski charakter — 2 Kor 6:17–18.
B. Bóg, bardziej ni  czegokolwiek innego, nienawidzi zasady Babilonu — Obj 17:5–6; 18:4–5; 19:2.
C. Wszystko co posiada po owiczny charakter i nie cechuje si  absolutno ci , nazwane jest Babi-

lonem:
1. Bóg musi nas o wieci , by my w Jego wietle mogli os dzi  to wszystko w nas, czego nie

cechuje ca kowite oddanie si  Jemu — 3:16–19.
2. Jedynie wtedy, kiedy w taki sposób os dzimy samych siebie, b dziemy mogli wyzna , e my

tak e nienawidzimy zasady Babilonu — por. 2:6.
3. Oby Pan w swoim mi osierdziu nie pozwoli  nam szuka  chwa y i czci poza Chrystusem —

7:18; 12:26; Flp 1:19–21a; por. Wj 28:2.
4. Pan wymaga od nas, by my z rado ci  d yli do tego, eby by  ca kowicie oddani i nie 

wed ug zasady Babilonu.
D. Kiedy Bóg os dzi prostytutk  i rozbije wszystkie jej dzie a, i kiedy odrzuci to, czym ona jest,

oraz zasad , któr  ona reprezentuje, wówczas g osy z nieba b  wykrzykiwa : „Alleluja!” —
Obj 19:1–4.

VI. Aby przezwyci  zasad  Babilonu, musimy co dzie  obiera  Chrystusa za swoj  ofia-
 ca opaln , która przedstawia w formie typu Chrystusa poniewa  prowadzi  On ycie,

które jest doskona e i ca kowicie oddane Bogu i Jego zaspokojeniu oraz jest yciem,
które pozwala Jego ludowi prowadzi  takie ycie — Kp  1:3, 9; J 5:19, 30; 6:38; 7:18; 8:29;
14:24; 2 Kor 5:14–15; Ga 2:19–20; Flp 1:19–21a:
A. K ad c r ce na Chrystusa jako nasz  ofiar  ca opaln , czymy si  z Nim, a On i my stajemy

si  jedno; w takim zwi zku bierze On na siebie wszystkie nasze s abo ci, wady i uchybienia,
wszystkie Jego cnoty staj  si  naszym udzia em; wymaga to od nas, by my wiczyli ducha za

pomoc  w ciwej modlitwy, i w ten sposób byli z Nim jedno w do wiadczeniu — Kp  1:4.
B. Gdy przez modlitw  po ymy r ce na Chrystusa, yciodajny Duch, czyli sam Chrystus, na

którego k adziemy r ce (1 Kor 15:45b; 2 Kor 3:6, 17; 4:5), natychmiast si  poruszy i b dzie
dzia  w naszym wn trzu; dzi ki temu b dziemy mogli prowadzi ycie, b ce powtórzeniem
ycia, jakie Chrystus prowadzi  na ziemi, ycie ofiary ca opalnej (por. Wj 38:1).

C. To, e ofiar  ca opaln  pozostawiano na palenisku o tarza a  do rana, oznacza, e powinna ona
pozostawa  w miejscu spalania przez ciemn  noc tego wieku a  do rana, a  ponownie przyjdzie
Pan Jezus — Kp  6:9; 2 P 1:19.

D. Popió , skutek ofiary ca opalnej, to oznaka tego, e Bóg przyj  ofiar  (Kp  6:10); to, e kap an
wk ada  lniane szaty, oznacza, e przy obchodzeniu si  z popio em niezb dna jest precyzja,
czysto  i schludno ; to, e wk ada  inne szaty, by wynie  popió  poza obóz (w. 11), oznacza, e
z popio em ofiary ca opalnej obchodzono si  godnie.

E. Popió  wskazuje na rezultat mierci Chrystusa, która prowadzi nas do kresu, tj. do popio u (Ga
2:20a); wyrzucenie popio u obok o tarza po wschodniej stronie (Kp  1:16), stronie, z której
ukazuje si  wschodz ce s ce, to aluzja do zmartwychwstania; popió  ofiary ca opalnej to
jeszcze nie koniec, gdy mier  Chrystusa wnosi zmartwychwstanie (Rz 6:3–5).
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F. Bóg wysoce sobie ceni ten popió , gdy  w ostatecznym rozrachunku stanie si  on Now  Jerozo-
lim ; to, e obracamy si  w popió , wprowadza nas w przeobra enie przez  Trójjedynego Boga
(12:2; 2 Kor 3:18); w zmartwychwstaniu my, popió , przeobra amy si  i stajemy drogocennymi
materia ami — z otem, per  i drogocennymi kamieniami — na budow  Nowej Jerozolimy.

G. „A ogie  b dzie p on  na o tarzu i nie wyga nie. Kap an zapala  b dzie na nim drwa ka dego
rana i u y na nim ofiar  ca opaln , i spali przy niej t uszcze ofiar czyni cych pokój. Ogie

dzie stale p on  na o tarzu i nie wyga nie” — Kp  6:12–13:
1. To, e kap an zapala  drwa na o tarzu ka dego rana, oznacza, e ten, który s , musia

wspó pracowa  z Bo ym pragnieniem, dok adaj c wi cej opa u do wi tego ognia; wzmac-
nia  tym samym spalanie, by otrzyma  ofiar  ca opaln  — Jego pokarmem; rano oznacza
nowy start s cy zapalaniu — w. 12–13; por. k 12:49–50; Rz 12:11; 2 Tm 1:6–7.

2. Spalanie ofiary ca opalnej po o fundament pod s odycz ofiary czyni cej pokój; pokazuje
to, e jako fundament pod nasz  s odk  spo eczno  z Bogiem powinni my Bogu sk ada
siebie jako ustawiczn  ofiar  ca opaln  (por. Rz 12:1), czego symbolem jest spalanie t uszczu
ofiary czyni cej pokój; spalanie zarówno ofiary ca opalnej, jak i ofiary czyni cej pokój sym-
bolizuje, e zarówno nasze ca kowite oddanie dla Boga, jak i nasze radowanie si  Trójjedy-
nym Bogiem wi  si  ze spalaniem — Kp  6:12–13.

Wyj tki z pos ugi:

UPADEK BABILONU

Spo ród dwóch kobiet, o których mowa w Ksi dze Objawienia 17:1–3 i 21:9–10, jedna nazwana jest
wielk  prostytutk , a druga — oblubienic . W rozdziale 17, w wersecie 1 czytamy: „I przyszed  jeden

siedmiu anio ów, którzy mieli siedem czasz, i mówi  ze mn , i powiedzia : Przyjd ; poka  ci s d nad
wielk  prostytutk , która siedzi na wielu wodach”. A w rozdziale 21, w wersecie 9 czytamy: „I przyszed
jeden z siedmiu anio ów, którzy mieli siedem czasz pe nych siedmiu ostatnich plag, i mówi  ze mn ,
i powiedzia : Przyjd ; poka  ci oblubienic , on  Baranka”. W rozdziale 17, w wersecie 3 czytamy: „I za-
niós  mnie w duchu na pustyni ; i zobaczy em kobiet ”. A w rozdziale 21, w wersecie 10 czytamy: „I zaniós
mnie w duchu na wielk  i wysok  gór , i pokaza  mi wi te miasto, Jerozolim , zst puj ce z nieba od
Boga”. Kiedy Duch wi ty natchn  cz owieka do napisania Pisma, celowo pos  si  konstrukcj
paraleln , wskazuj c tu te dwie kobiety, aby my ujrzeli rzecz wyra niej.

Zastanówmy si  najpierw nad tym, co odnosi si  do prostytutki. Prostytutka, o której mowa w Ksi -
dze Objawienia 17 i 18, to Babilon, którego uczynki s  nadzwyczaj niemi e Bogu. Dlaczego jej zachowa-
nie jest dla Boga tak  obraz ? Co przedstawia Babilon i jaka jest jego zasada? Dlaczego Bóg wci
zajmuje si  Babilonem i dlaczego trzeba czeka , a  Babilon zostanie os dzony, zanim pojawi si ona
Baranka? Oby Bóg otworzy  nam oczy, aby my naprawd  mogli zobaczy , czym zgodnie z Pismem jest
Babilon.

Nazwa „Babilon” pochodzi od „Babel”. Pami tamy histori  wie y Babel, opisan  w Biblii. Zasada wie-
y Babel to usi owanie zbudowania czego , co si ga oby od ziemi do nieba. Przy budowie tej wie y ludzie

ywali cegie . Mi dzy ceg  a kamieniem zachodzi podstawowa ró nica. Kamie  uczyniony jest przez
Boga, ceg y za  s  czym , co wykonali ludzie. S  ludzkim wynalazkiem, ludzkim wytworem. Znaczenie
Babilonu polega na tym, e cz owiek próbuje we w asny sposób zbudowa  wie , aby si gn  nieba. Ba-
bilon przedstawia ludzk  zdolno . Reprezentuje fa szywe chrze cija stwo, chrze cija stwo, które nie
pozwala, by Duch wi ty mia  w adz . Nie szuka przewodnictwa Ducha wi tego, lecz robi wszystko
ludzkim wysi kiem. Wszystko w nim sk ada si  z cegie , wykonanych przez cz owieka; wszystko zale y
od dzia ania cz owieka. Ludzie ci nie widz , e s  ograniczeni, lecz usi uj  wykonywa  dzie o Pa skie
swoj  w asn  naturaln  zdolno ci . Nie stoj  na pozycji, na której naprawd  mogliby powiedzie  Panu:
„Panie, je li Ty nie dasz mi swojej aski, niczego nie mog  uczyni ”. S dz , e cz owiek sam z siebie
zdolny jest do wykonywania tego, co duchowe. Zamiarem ich jest postawi  na ziemi to, co si gnie nieba.

Bóg jednak nigdy nie mo e czego  takiego zaakceptowa . Kto  jest nieco utalentowany i uwa a, e
poznawszy troch  teologii, mo e naucza . Co to jest? Ceg y! Kto  inny, kto jest inteligentny, otrzymuje
pomoc, ma nieco poznania, a nast pnie zostaje chrze cija skim pracownikiem. Znowu: co to jest? Ceg y!
Jaki  cz owiek potrafi robi  ró ne rzeczy, prosi si  wi c go, by przyby  i zarz dza  sprawami ko cio a. Co
to jest? Ceg y! Wszystkie te rzeczy to ludzkie wysi ki, by zbudowa  co  si gaj cego z ziemi do nieba przy

yciu ludzkiej zdolno ci, cegie .
Musimy ponownie podkre li , e w ko ciele nie ma miejsca dla cz owieka. To, co niebia skie, mo e

przyj  tylko z nieba; rzeczy tej ziemi nigdy nie mog  dosta  si  do nieba. Problem cz owieka polega na
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tym, e nie widzi on, i  podlega s dowi ani nie dostrzega, e jest tylko prochem i glin . Cz owiek mo e
budowa  wysoko w gór , lecz niebo jest jeszcze wy ej. Bez wzgl du na to, jak wysoko ludzie potrafi
zbudowa  swe wie e, nadal nie s  w stanie dotkn  nimi nieba. Niebo znajduje si  zawsze ponad cz owie-
kiem. Cho  cz owiek mo e wspina  si  i budowa  i by  mo e przy tym nie upadnie, to jednak wci  nie
zdo a dotkn  nieba. Powodem, dla którego Bóg zniweczy  ludzki plan zbudowania wie y Babel, by o
pokazanie cz owiekowi, e on sam, cz owiek, jest bezu yteczny w sprawach duchowych. Nie mo e uczy-
ni  nic.

W Starym Testamencie znajduje si  jeszcze jedno wydarzenie, które w znakomity sposób wyra a t
zasad . Kiedy Izraelici weszli do ziemi Kanaan, pierwszym cz owiekiem, który dopu ci  si  grzechu, by
Achan. Na czym polega  grzech pope niony przez Achana? Powiedzia  on: „Ujrza em w ród upów pi kny

aszcz z Synear, […] zapragn em ich i zabra em je” (Joz 7:21). To babilo ski p aszcz skusi  Achana do
pope nienia grzechu. Jakie znaczenie kryje w sobie pi kny p aszcz? Pi kny p aszcz nosi si  po to, by pi knie
wygl da . Gdy kto  zak ada pi kny p aszcz, znaczy to, e jako  siebie przyozdabia, aby poprawi  swój
wygl d, aby doda  sobie nieco blasku. To, e Achan pragn  p aszcza babilo skiego, oznacza o, e stara
si  poprawi  samego siebie, sprawi , by lepiej wygl da . Oto grzech, jakiego dopu ci  si  Achan.

Dalej, w Nowym Testamencie, tu  po zaistnieniu ko cio a, kto pierwszy pope ni  grzech? Pismo poka-
zuje nam, e byli to Ananiasz i Safira. Jakiego grzechu si  oni dopu cili? Ok amali Ducha wi tego. Nie
kochali zbytnio Pana, lecz chcieli, by uwa ano ich za tych, którzy bardzo Go kochaj . Po prostu udawali.
Nie byli gotowi ofiarowa  wszystkiego ochoczo Bogu, przed lud mi natomiast post powali tak, jak gdyby
naprawd  ofiarowali Mu wszystko. Oto p aszcz babilo ski.

Zasad  Babilonu zatem jest ob uda. Faktycznie dana rzecz nie ma miejsca, lecz przed lud mi gra si
tak, jak gdyby ona by a — wszystko po to, by uzyska  chwa  od cz owieka. Tkwi w tym powa ne niebez-
piecze stwo dla Bo ych dzieci: udawanie duchowo ci. Tak cz sto spotyka si  fa szyw , udawan  ducho-
wo . Ludzie nak adaj  j  na siebie niczym p aszczyk. Niejedna d uga modlitwa jest udawana; niejeden
modlitewny g os — nieprawdziwy. Rzeczywisto  wygl da inaczej, lecz post puje si  wbrew niej, aby
wywo  odpowiednie wra enie. Oto zasada Babilonu. Ilekro  ubieramy si  w strój, który nie pasuje do
naszego rzeczywistego stanu, post pujemy zgodnie z zasad  Babilonu.

Bo e dzieci nawet nie wiedz , ile fa szu w y na siebie, aby otrzyma  chwa  od cz owieka. Jest to
ca kowicie przeciwne postawie oblubienicy. Wszystko, co uczynione w fa szu, uczynione jest wedle zasa-
dy prostytutki, a nie oblubienicy. Je li Bo e dzieci mog  uchroni  si  od udawania przed cz owiekiem, to
jest to wielka rzecz. Zasada Babilonu polega na udawaniu po to, a eby otrzyma  chwa  od cz owieka.
Je eli kierujemy nasz wzrok na ludzk  chwa  i ludzk  pozycj  w ko ciele, znajdujemy si  wtedy w grze-
chu babilo skiego p aszcza oraz w grzechu, pope nionym przez Ananiasza i Safir . Wszelkie fa szywe
po wi cenie jest grzechem, podobnie jak wszelka fa szywa duchowo . Prawdziwe oddawanie czci odby-
wa si  w duchu i w prawdziwo ci. Oby Bóg uczyni  nas lud mi prawdy.

Jeszcze jedn  cech  Babilonu widzimy w Ksi dze Objawienia 18:7: „[…] bo mówi w swoim sercu:
Siedz  jako królowa i nie jestem wdow ”. Kobieta ta siedzi jako królowa. Nie wyst puje ju  w roli
wdowy. Nic nie obchodzi j mier  Pana Jezusa na krzy u. Przeciwnie, mówi: „Siedz  jako królowa”.
Straci a swoj  wierno ; zagubi a swój w ciwy cel. Oto zasada Babilonu, zepsutego chrze cija stwa.

Rozdzia  18 pokazuje nam równie  wiele innych rzeczy, odnosz cych si  do Babilonu, zw aszcza w zwi z-
ku z rozkoszami, jakich on za ywa . Je li chodzi o stosunek do wynalazków nauki, mo emy z nich korzy-
sta , gdy zachodzi taka potrzeba. Dok adnie tak, jak aposto  Pawe  mówi  o u ywaniu tego wiata (1 Kor
7:31), naszym celem, je li chodzi o te rzeczy, jest po prostu u ywanie ich. Za ywanie rozkoszy jednak to
inna sprawa. S  chrze cijanie, którzy odrzucaj  wszelk  rozkosz oraz wszystko, co przysparza rado ci
cia u. Nie twierdzimy tutaj, e nie powinni my ju  u ywa  pewnych rzeczy, lecz mówimy, e ka da rzecz
w nadmiarze jest rozkosz . Bez wzgl du na to, czy jest to odzie , ywno  czy mieszkanie, je li jest tego

nadmiarze lub przekracza to nasze potrzeby, jest to rozkosz — inaczej mówi c zasada Babilonu. Bóg
pozwala nam na wszystko, czego potrzebujemy, lecz nie zezwala na rzeczy, przekraczaj ce nasze potrze-
by. Powinni my uk ada  nasze ycie wed ug zasady potrzeb; wtedy Bóg b dzie nam b ogos awi . Je li
yjemy wedle naszej w asnej po dliwo ci, znajdujemy si  pod zasad  Babilonu i Bóg nie b dzie nam
ogos awi .

Zobaczyli my teraz, e zasada Babilonu polega na mieszaniu rzeczy ludzkich ze S owem Bo ym oraz
spraw cia a ze sprawami Ducha. Jest to udawanie, e to, co pochodzi z cz owieka, jest czym  z Boga. Jest
to przyjmowanie ludzkiej chwa y w celu zaspokojenia ludzkiej po dliwo ci. Dlatego Babilon to pomie-
szane i zepsute chrze cija stwo. Jaka zatem winna by  nasza postawa wobec Babilonu? Ksi ga Objawie-
nia 18:4 mówi nam: „I us ysza em inny g os z nieba, mówi cy: Wyjd cie z niej, Mój ludu, aby cie nie
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uczestniczyli w jej grzechach i aby cie nie otrzymali jej plag”. Tak e 2 List do Koryntian 6:17–18 mówi:
„Dlatego »wyjd cie spo ród nich i oddzielcie si  — mówi Pan — i nie dotykajcie tego, co nieczyste; a Ja
was przyjm «; »I  wam Ojcem, a wy b dziecie Mi synami i córkami. […]”. S owo Bo e stwierdza, e
Jego dzieci nie mog  anga owa  si  w adne sprawy, nosz ce na sobie znami  Babilonu. Bóg mówi,

musimy wyj  z ka dej sytuacji, w której ludzka moc miesza si  z moc  Bo , w której ludzka zdol-
no  miesza si  z Bo ym dzie em i w której ludzkie zdanie wymieszane jest z Bo ym S owem. Nie
mo emy uczestniczy  w niczym, co nosi znami  Babilonu. Bo e dzieci musz  nauczy  si  z bi swego
ducha oddziela  si  od Babilonu i os dza  wszelkie jego post pki. Je li b  to robi , nie zostan  pot pio-
ne razem z Babilonem.

Babilon mia  swój pocz tek w wie y Babel i od tamtej pory z ka dym dniem coraz bardziej si  rozra-
sta. W ko cu jednak Bóg go os dzi. Ksi ga Objawienia 19:1–4 mówi: „Po tym wszystkim us ysza em
jakby dono ny g os wielkiej rzeszy ludzi w niebie, mówi cych: Alleluja! Zbawienie i chwa a, i moc nale
do naszego Boga. Bo prawdziwe i sprawiedliwe s  Jego wyroki; bo os dzi  wielk  prostytutk , która
psu a ziemi  swoj  rozpust , i pom ci  krew swoich niewolników z jej r ki. I po raz drugi powiedzieli:
Alleluja! I jej dym wznosi si  na wieki wieków. I upad o dwudziestu czterech starszych, i cztery ywe
stworzenia, i oddali cze  Bogu, który siedzi na tronie, mówi c: Amen, Alleluja!”. Gdy Bóg os dzi prosty-
tutk  i roztrzaska wszelkie jej dzie o, gdy wyp dzi wszystko to, czym ona jest wraz z zasad , któr
przedstawia, wtedy z nieba dojdzie g os, mówi cy: „Alleluja!” W ca ym Nowym Testamencie s owo „Alle-
luja” pojawia si  tylko kilka razy i wszystkie one wyst puj  w tym rozdziale. Dlaczego? Poniewa  Babi-
lon, ta, która sfa szowa a S owo Chrystusa, zosta a os dzona.

Fragment Ksi gi Objawienia 18:2–8 podaje nam przyczyn  upadku i os dzenia Babilonu. Og oszone
zostaj  grzeszne uczynki Babilonu i przedstawione skutki s du nad nim. Wszyscy, którzy s  tej samej
my li, co Bóg, musz  powiedzie : Alleluja, gdy  Bóg os dzi  Babilon. Cho  prawdziwy s d odb dzie si

przysz ci, to jednak s d duchowy musi mie  miejsce dzi . Prawdziwego s du dokona Bóg w przysz o-
ci, lecz s du duchowego dokona  musimy my, teraz. Co czujecie widz c, e dzieci Bo e wnosz  dzi  do

ko cio a wiele rzeczy nieduchowych? Czy fakt, i  wszyscy jeste my Bo ymi dzie mi i powinni my mi o-
wa  siebie nawzajem oznacza, e nie mamy powiedzie  „Alleluja” na Bo y s d? Musimy zda  sobie spra-

, e nie chodzi tu w tej chwili o mi , lecz o Bo  chwa . Zasad  Babilonu jest pomieszanie i nieczy-
sto ; dlatego nazwany jest on prostytutk . Tych kilka fragmentów z Ksi gi Objawienia, którymi Bóg
pos uguje si  do opisania Babilonu, pokazuje nam bezgraniczn  nienawi  Boga do Babilonu. „[Ci], któ-
rzy niszcz  ziemi ” w rozdziale 11 to w nie ta kobieta, o której w rozdziale 19 powiedziane jest: „która
psu a ziemi  swoj  rozpust ”.

Bóg nienawidzi zasady Babilonu bardziej ni  czegokolwiek innego. Musimy zobaczy  przed Jego obli-
czem, jak wiele w nas jeszcze kompromisu, je li chodzi o Boga. Ka da rzecz, która jest po owiczna

kompromisowa, nazywa si  Babilonem. Potrzebujemy, by Bóg o wieci  nas, aby my mogli w Jego wietle
os dza  wszystko, co nie jest w nas ca kowicie dla Niego. Tylko os dzaj c siebie w taki sposób mo emy
wyzna , e my te  nienawidzimy zasady Babilonu. Oby Pan przez swoj ask  nie pozwala  nam szuka
jakiejkolwiek innej chwa y i czci poza Chrystusem. Pan da, aby my z upodobaniem starali si  by
bezkompromisowi, a nie yli wed ug zasady Babilonu (Chwalebny ko ció , s. 102–108).

ZASADA BABILONU

Zobaczyli my ju , e Bóg zamy li , aby mie  powszechne, zbiorowe naczynie, które b dzie Go zawie-
ra o. Naczyniem tym b dzie Nowa Jerozolima. Dlatego ostatnie miasto, o którym mowa w Biblii, to
Jerozolima. Jerozolima stanowi ostateczne zwie czenie ca ego Bo ego dzia ania na przestrzeni wszyst-
kich pokole .

Przed Jerozolim  jednak pojawi a si  fa szywa podróbka nazwana Babilonem. W Biblii o Babel albo
inaczej Babilonie mowa jest po raz pierwszy w jedenastym rozdziale Ksi gi Rodzaju, natomiast Jerozo-
lima pojawia si  znacznie, znacznie pó niej. Babel to hebrajskie s owo na Babilon. Babel to Babilon.
Babilon zaistnia  najpierw, poniewa  Bo y wróg, szatan, wie, e Bóg zamierzy  mie ywe miasto z one
z ywych ludzi, b cych zbiorowym naczyniem, które by Go zawiera o. Dlatego w nie Bo y wróg
postara  si  o to, by sporz dzi  podróbk  — miasto Babel (The Living and Practical Way to Enjoy Christ,
s. 49).

Cz owiek pragnie uczyni  sobie imi

W jedenastym rozdziale Ksi gi Rodzaju w obrazie Babel mo emy zobaczy  cztery g ówne kwestie.
Po pierwsze, cz owiek wówczas próbowa  zrobi  co  wbrew Bogu, staraj c si  uczyni  sobie imi  (w. 4).
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To dlatego usi owa  on zbudowa  miasto z wie  si gaj  niebios. Babilon przydatny jest do tego, by
uczyni  sobie imi , ale nie do wzywania imienia Pana. Celem Babilonu jest uczyni  imi  dla cz owieka.

Zam t

Po drugie, Babilon oznacza zam t. Oczywi cie mo na powiedzie , e Bóg wkroczy  tam, by wprowa-
dzi  w ród ludzi zam t, by im pokrzy owa  plany. Trzeba sobie jednak zda  spraw  z tego, i  by a to Bo a
kara dla cz owieka za to, e próbowa  on uczyni  sobie imi . Bóg pokrzy owa  im plany, sprawiaj c, e
zacz li oni mówi  ró nymi j zykami. Ja mówi  w swoim j zyku, a wy w swoim. Ja mam swoje zdanie, wy
swój pogl d i wszyscy ró nimy si  od siebie; ja nie rozumiem was ani wy nie rozumiecie mnie. To kara
od Boga.

Chrze cija stwo znajduje si  pod Bo ym s dem. Denominacje nie mówi  tego samego ani nie rozu-
miej  siebie nawzajem. Prezbiterianie nie rozumiej  baptystów, a bapty ci nie rozumiej  prezbiterian.
Metody ci rozumiej  metodystów, ale nie rozumiej  episkopalian. Ka da denominacja ró ni si  od in-
nych. Ta sytuacja podzia ów i zam tu jest kar  od Boga. Pismo pokazuje, e ko cio y miejscowe nie s
pomieszane jak Babel, lecz s  ze sob  z czone w jedno Cia o. Drug  kwesti , któr  widzimy w obrazie
Babel jest pomieszanie, zam t. Ci w Babel nie rozumieli siebie nawzajem. Bóg to uczyni . Odby  s d na
zbuntowan  ras  ludzk .

Rozproszenie

Po trzecie, ci, którzy znajdowali si  w Babel, zostali rozproszeni. Zamiast si  zebra , zostali rozpro-
szeni. W ko cio ach miejscowych zbieramy si , a nie rozpraszamy. Biblia objawia, e Bo y lud zawsze
zbiera  si  w Jerozolimie. W czasach staro ytnych wszyscy Izraelici zbierali si  razem trzy razy w roku
(Pwt 16:16). Odbywa o si  wówczas wielkie zgromadzenie. Schodzili si  w Jerozolimie, natomiast w Ba-
bel mia o miejsce rozproszenie.

Pierwsza rzecz, jak  robi si  dzi  w chrze cija stwie, to czynienie sobie imienia. Druga rzecz charak-
teryzuj ca wspó czesne chrze cija stwo to niezrozumienie, jakie panuje pomi dzy wszystkimi grupami

denominacjami. Trzecia cecha to rozproszenie. Ka dy idzie w asn  drog  i ci gnie w swoj  stron .
Czynienie sobie imienia, zam t i rozproszenie to trzy g ówne wyznaczniki Babel. Rzeczy te osta y si

chrze cija stwie, poniewa  chrze cija stwo sta o si  wspó czesnym Babilonem.

Mieszanka

Biblia mówi nam, e Bóg wybra  Jerozolim , by tam z  swoje imi  i zbudowa  sobie mieszkanie.
Bóg powiedzia  swemu ludowi, e odk d weszli do dobrej ziemi, nie maj  ju  prawa wybiera  sobie
miejsca, w którym b  oddawali Mu cze . Musieli udawa  si  na miejsce, które On wybra . Bóg wybra
miejsce spomi dzy wszystkich plemion, by tam umie ci  swe imi  i zbudowa  sobie mieszkanie (Pwt
12:5). Wszyscy Izraelici musieli przychodzi  do tego jedynego miejsca i tam oddawa  cze  Panu. S o
to zachowywaniu jedno ci. To dzi ki jednemu miejscu oddawania Bogu czci zachowana by a na pokole-
nia jedno  Jego ludu. Miejscem tym by a Jerozolima. W Jerozolimie zbudowany zosta  Bo y dom, który
wype ni a Bo a chwa a (1 Krl 8:10–11). By  to z oty wiek w historii ludu Izraela.

Pó niej król Babilonu, Nebukadnesar, przyby , by zniszczy  Jerozolim . Spali  Bo y dom w Jerozoli-
mie, zabra  z niego wszystkie naczynia s ce do oddawania Bogu czci i umie ci  je w wi tyni swoich
ba wanów w Babilonie (2 Krn 36:6–7). Có  to by  za kontrast. Pokazuje to, e nawet w Babilonie jest
troch  rzeczy zwi zanych z Bogiem. W wi tyni ba wanów w Babilonie znajduj  si  naczynia nale ce do
domu Bo ego. W ten sposób dochodzimy do czwartej sprawy zwi zanej z Babilonem: jest on mieszank
tego, co Bo e i tego, co nale y do ba wanów. Naczynia u ywane w domu Bo ym znalaz y si  w wi tyni
ba wanów.

W Nowym Testamencie mieszanka ta si  powi ksza. Jan w duchu ujrza  wizj  wielkiego Babilonu
(Obj 17:3–5). Babilon jest przystrojony, przyozdobiony wszystkim, co nale y do Nowej Jerozolimy. Nowa
Jerozolima zbudowana jest z drogocennych materia ów: z ota, drogich kamieni i pere  (Obj 21:18–21).
Wielki Babilon jest przyozdobiony z otem, drogimi kamieniami i per ami. Sprawia na ludziach wra enie,
e jest taki sam jak Nowa Jerozolima, gdy tymczasem nie jest zbudowany z tych drogocennych materia-
ów w sposób solidny i trwa y; jest tymi skarbami jedynie zewn trznie przyozdobiony, na pokaz. To

oszustwo, maj ce na celu zwabienie ludzi. To fa szywy wygl d prostytutki.
Ró nica pomi dzy odszczepie czym chrze cija stwem a prawdziwym ko cio em polega na tym, e

pierwsze jest mieszank , natomiast drugie jest czyste. W Nowej Jerozolimie nie ma adnej domieszki.
Wszystko w niej jest czyste. Ksi ga Objawienia 21:18 mówi, e miasto to to czyste z oto. Tak e rzeka
wody ycia jest jasna jak kryszta  (Obj 22:1). Jest absolutnie czysta, wolna od domieszek.
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Opis zawarty w siedemnastym rozdziale Ksi gi Objawienia mówi, e ta niewiasta, niegodziwy Babi-
lon, trzyma w d oni z oty kielich. Kielich ten jednak jest „pe en ohydztw i nieczysto ci jej rozpusty” (w. 4).

zewn trz jest z oty, wewn trz jednak znajduj  si  w nim rzeczy niegodziwe. Jest to mieszanka. S  tam
ludzie duchowi, drogocenne kamienie, które nadaj  mu adny wygl d zewn trzny. Wewn trz jednak
pe no w nim wszelkiej niegodziwo ci.

Ko cio y miejscowe musz  by  krystalicznie prze roczyste, wolne od wszelkiej domieszki. Ci spo ród
nas, którzy byli w chrze cija stwie, mog  za wiadczy  o jego ob udzie i fa szu. Jest tam wiele dobrych
rzeczy, które nadaj  mu adny wygl d. Kiedy jednak si  w nie wejdzie, mo na zobaczy  niegodziwe
domieszki. Nie powinni my da  si  zwie  zewn trznym wygl dem Babilonu. Od zewn trz jest on przy-
strojony, przyozdobiony, ale od wewn trz sytuacja wygl da inaczej.

WIELKA PROSTYTUKA

Ostatecznie Babilon jest nazwany „wielk  prostytutk ” (Obj 17:1) i „matk  prostytutek” (w. 5). Wzi o
z niej pocz tek wiele prostytutek. Jest ona matk -prostytutk  z córkami-prostytutkami. Prostytutka to
kobieta, która miewa kontakty z m czyznami wbrew zasadzie rz dz cej. W ciwa ona to ta, która
zachowuje zasad  rz dz , wed ug której jedna ona jest dla jednego m a.

Pewnego dnia do Pana Jezusa przyszli faryzeusze i próbowali z Nim dyskutowa  na temat kwestii
rozwodu. Faryzeusze powiedzieli Panu Jezusowi, e Moj esz pozwoli  im rozwodzi  si  ze swoimi ona-
mi. Pan Jezus jednak powiedzia  im, e Moj esz post pi  tak wskutek zatwardzia ci ich serca, lecz nie
tak by o od pocz tku (Mt 19:3–9). Czym jest odzyskiwanie? Odzyskiwanie oznacza powrót do pocz tku.
Musimy powróci  do drugiego rozdzia u Ksi gi Rodzaju, gdzie by a tylko jedna ona dla jednego m a.
Oto zasada rz dz ca wolna od pomieszania.

Kobieta, która ma wielu m czyzn, nie zachowuje zasady rz dz cej. Dzi  jest z tym m czyzn , na-
st pnego dnia z innym. To pomieszanie. W pewnym sensie wielu chrze cijan post puje podobnie. W tym
miesi cu s  w pewnej denominacji. Dwa miesi ce pó niej b  w innej. Podró uj  od denominacji do
denominacji. To pomieszanie. Nie zachowuj  zasady rz dz cej. Zam t powoduje podzia , a podzia  rodzi
zam t. Podzia  i zam t to bliskie sobie siostry. Zawsze id  ze sob  w parze. Tak wygl da charakter
prostytutki!

Musimy zobaczy , e jest tylko jeden Chrystus. Tylko jeden ko ció . Tylko jedna G owa. Tylko jedno
Cia o! Niezale nie od tego, gdzie si  znajdujemy, musimy by  jednym jedynym ko cio em. Ten jeden
jedyny ko ció  mo emy przyrówna  do ksi yca, który jest jeden wokó  ca ej ziemi. Ksi yc, który widzi-
my w Chicago, jest tym samym ksi ycem, który widzimy w Los Angeles. Jak w ró nych miejscowo-
ciach ukazuje si  jeden ksi yc, tak w ró nych miejscowo ciach ukazuje si  jeden ko ció , jak na przy-
ad ko ció  w Chicago i ko ció  w Los Angeles. Ko ció  jest jeden zarówno w sensie miejscowym, jak

powszechnym.
Nowy Testament pokazuje, e powinien by  tylko jeden ko ció  dla jednego miasta i jedno miasto

jednym ko cio em (Dz 8:1; 13:1; Obj 1:11). To zasada rz dz ca jednej ony i jednego m a. Dzisiejsza
sytuacja jednak wygl da inaczej: jedna ona, wielu m ów. Ta kobieta to Babilon, prostytutka pozbawio-
na zasady rz dz cej. Ludzie przypisuj  nam nieraz ciasnot . Czy to jednak przejaw ciasnoty, gdy ona ma
tylko jednego m a? Musimy odrzuci  zasad  prostytutki. W ciw on  powinna zawsze cechowa  tego
rodzaju ciasnota: powinna ona mie  tylko jednego m a.

Niektórzy z was mo e mówi , e spotykacie si  z ko cio em, bo ko ció  jest pe en ycia. Pó niej
jednak mo e postanowicie, e odejdziecie, poniewa  przestan  si  wam podoba  niektórzy bracia. To
zasada prostytutki. Prostytutka jest z tym, kogo lubi. Sp dziwszy jaki  czas z jednym, znajduje sobie
drugiego, który bardziej si  jej podoba, i pozostaje z nim. Bez wzgl du na to, czy ona lubi swojego m a,
czy te  nie, jest on nadal jej m em. Przebywanie z nim na zawsze jest jej przeznaczeniem. W identyczny
sposób, niezale nie od tego, czy ko ció  miejscowy si  wam podoba, czy te  nie, nie macie wyboru.

Musimy zobaczy , e Babilon to zam t wynikaj cy z podzia u. Zasada Babilonu to zasada prostytutki.
W oczach Pana wspó czesne chrze cija stwo to wielka prostytutka. To nie moje s owa. To wizja, któr
ujrza  i opisa  w Ksi dze Objawienia nasz brat Jan. Kiedy Pan Jezus poprosi  kobiet  samaryta sk , by
zawo a swojego m a, powiedzia a, e nie ma m a. Nast pnie rzek , e powiedzia a prawd , poniewa
mia a pi ciu m ów, a ten, którego ma teraz, nie jest jej m em. Opisuje to kobiet , która jest prosty-
tutk  (J 4:16–18).

Pan Jezus otworzy  nam oczy i ujrzeli my zasad  jedno ci: jedna G owa, jedno Cia o; jeden m ,
jedna ona; jeden Chrystus, jeden ko ció . Gdziekolwiek si  udajemy, gdziekolwiek jeste my, jest tylko
jeden ko ció . W ma ej wiosce jest tylko jeden ko ció ; w najwi kszym z miast jest tak e tylko jeden
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ko ció . Kiedy w nowym niebie i nowej ziemi znajdziemy si  w Nowej Jerozolimie, wci  jest tylko jeden
ko ció ! Nie b dzie ju  wtedy adnego zam tu, adnego podzia u.

Musimy przyzna , e jest w chrze cija stwie z oto, drogie kamienie i per y. Jest tam kielich ze z ota
i wiele naczy  z domu Bo ego. Babilon jednak u ywa tego wszystkiego do tego, by si  pokaza  i przyci g-

 prawdziwych chrze cijan. Wspó czesne chrze cija stwo stara si  przyci gn  prawdziwych chrze ci-
jan zewn trzn  pow ok . Musimy jednak mie  oczy szeroko otwarte i widzie , jaka sytuacja kryje si
naprawd  za tymi zewn trznymi pozorami. Musimy zobaczy , e we wn trzu z otego kielicha jest mnóstwo
ohydztw, a w ród nich zam t, podzia  i ba wochwalstwo. Babilon to jedna wielka mieszanina.

Co w zwi zku z tym mamy zrobi ? Pan wzywa w Ksi dze Objawienia swój lud, by wyszed  z Babilonu
(Obj 18:4)! W oczach Boga Babilon jest upad y (w. 2)! Ca e chrze cija stwo to dzisiaj wielki Babilon,

którym panuje zasada prostytutki. Musimy us ucha  Pa skiego wezwania i wyj  z niej (The Living
and Practical Way to Enjoy Christ, w: The Collected Works of Witness Lee, 1972, t. 1, s. 209–214).
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ODZYSKIWANIE KO CIO A

(pi tek — pierwsze spotkanie poranne)

Poselstwo czwarte

Odzyskiwanie ko cio a, Bo ego domu i miasta,
przedstawione w Ksi gach Ezdrasza i Nehamiasza

Wersety biblijne: Ez 7:6–10, 21, 27–28; 8:21–23; 10:1; Ne 1:1–11; 2:4, 10, 17–20; 3:1–6; 4:4–5, 9; 5:10, 14–
19; 8:1–4, 8–9, 19.

I. Odzyskanie resztki dzieci Izraela z Babilonu i ich powrót do Jerozolimy w celu odbu-
dowy wi tyni symbolizuje Pa skie odzyskanie resztki ko cio a z obecnych podzia ów
i zamieszania i ich powrót na pierwotne pod e jedno ci w celu zbudowania ko cio a,
Bo ego domu i królestwa — Obj 17:1–6; 18:2, 4a:
A. Trzeba odzyska  Bo y lud z Babilonu, eby powróci  na jedyne pod e jedno ci — Pwt 12:5, 11–

14; Ps 133; Obj 1:11.
B. Trzeba odzyska  Bo y lud, by na powrót radowa  si  niezg bienie bogatym Chrystusem, który

jest wszechzawieraj cym Duchem, przedstawionym w formie typu przez dobr  ziemi  — Ef 3:8;
Ga 3:14; Pwt 8:7–10; Kol 1:12; 2:6–7.

C. W odzyskiwaniu ko cio a budujemy Cia o Chrystusa, wi tyni  Boga, Jego dom — Ef 4:11–16;
Kor 3:9–17.

D. W odzyskiwaniu ko cio a prowadzimy ycie królestwa, by królowa  w yciu w rzeczywisto ci
Bo ego królestwa — Rz 14:17; 5:17; por. Mt 5:3, 8; 6:6, 14–15, 20–21; 7:13–14.

E. Wype nia to pierwotny Bo y zamys , a mianowicie, e Bóg chce mie  zbiorowego cz owieka,
który wyrazi Go w Jego obrazie i b dzie reprezentowa  w Jego panowaniu — Rdz 1:26.

II. Pan wzbudzi  Ezdrasza, eby wzmocni  i ubogaci  swoje odzyskiwanie — Ezd 7:6–10:
A. Ezdrasz by  kap anem, a tak e skryb , bieg ym w znajomo ci prawa Bo ego; dlatego te  mia

zdolno ci do tego, by zaspokoi  powsta  potrzeb  — w. 21:
1. Kap an jest zespolony z Panem i Nim przepojony; Ezdrasz by  tak  osob  — 8:21–23.
2. Ezdrasz by  cz owiekiem, który ufa  Bogu, by  z Nim jedno, by  bieg y w znajomo ci S owa

Bo ego i zna  Bo e serce, Jego pragnienie i ekonomi  — 7:27–28; 10:1.
3. Ezdrasz by  jedno z Panem przez to, e ci gle z Nim si  kontaktowa ; by  zatem nie skryb

od litery, ale kap skim skryb  — Ne 8:1–2; 8–9.
4. Ezdrasz niczego nowego nie mówi ; to, co mówi , wypowiedzia  ju  Moj esz — Ez 7:6; Ne

8:14.
B. W Pa skim odzyskiwaniu potrzebujemy Ezdraszy, kap skich nauczycieli, którzy maj  kon-

takt z Bogiem, s  Nim przepojeni, jedno z Nim, których On nape nia i którzy s  biegli w zna-
jomo ci S owa Bo ego; kto  taki nadaje si  na nauczyciela w Pa skim odzyskiwaniu — Mt
13:52; 2 Kor 3:5–6; 1 Tm 2:7.

C. Ezdrasz przebudowa  lud Izraela przez to, e wykszta ci  go w niebia skich prawdach, by móg
si  on sta  Bo ym wiadectwem — Ne 8:1–4, 8:
1. Bóg powzi  zamys  wobec Izraela, e b dzie on na ziemi przebudowanym bosko ludem,

przez to Jego wiadectwem; aby Bo y lud by  Jego wiadectwem, trzeba by o przebudowa
go Bo ym s owem — Iz 49:6; 60:1–3.

2. Po powrocie z niewoli lud ci gle by  niezdyscyplinowany, poniewa  urodzili si  oni i wycho-
wali w Babilonie i stali Babilo czykami pod wzgl dem swej konstytucji:
a. Babilo ski pierwiastek w nich si  wbudowa  i ukonstytuowa  w ich istocie — Za 3:3–5.
b. Gdy powrócili z ziemi swych ojców i stali obywatelami narodu Izraela, musieli si  prze-

budowa .
3. Lud nale o naucza  i przebudowa , eby przyprowadzi  go do kultury wed ug Boga, kultu-

ry, która Go wyra a; wymaga ona sporo kszta cenia — Ne 8:8:
a. Ezdrasz by  wówczas bardzo u yteczny, poniewa  u niego by a ca  niebia skiej i bo-

skiej konstytucji i kultury i to za jego po rednictwem lud móg  si  przebudowa  Bo ym
owem — w. 1–2.
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b. Ezdrasz móg  pomóc ludowi pozna  Boga i to nie tylko ogólnie, ale zgodnie z tym, co On
powiedzia  — w. 8.

4. Aby przebudowa  Bo y lud, trzeba by o wykszta ci  go w s owie, które wychodzi z Bo ych
ust i Go wyra a — Ps 119:2, 9, 105, 130, 140:
a. Przebudowa  Bo y lud to kszta ci  go przez umieszczanie w Bo ym s owie, by nim si

przepoi  — Kol 3:16.
b. Gdy Bo e s owo w nas pracuje, Duch Bo y, który jest Bogiem, za po rednictwem s owa

samoczynnie udziela nam Bo ej natury i Bo ego pierwiastka; w ten sposób si  przebudo-
wujemy — 2 Tm 3:16–17.

5. Poniewa  Izrael (w typologii) przebudowa  si  za po rednictwem pos ugi Ezdrasza, sta  si
szczególnym narodem, który by  u wi cony i oddzielony dla Boga i Go wyra  — Iz 49:6;
60:1–3; Za 4:2:
a. Wla y si  w niego Bo a my l, Jego przemy lenia i wszystko, czym jest; to uczyni o go

Bo ym powieleniem.
b. Dzi ki takiej boskiej konstytucji ka dy sta  si  Bogiem w yciu i naturze; w wyniku tego

sta  si  on boskim narodem, który wyra  boski charakter — 1 P 2:9.
c. Je cy, którzy wrócili, przebudowali si  ka dy z osobna, jak równie  zbiorowo, i stali

Bo ym wiadectwem.
D. W Pa skim odzyskiwaniu potrzebujemy obecnie Ezdraszy, by wykonywali dzie o oczyszczenia

i konstytuowali Bo y lud, kszta c go w boskich prawdach; w ten sposób mo e on by  Bo ym
wiadectwem, Jego zbiorowym wyrazem na ziemi — 2 Tm 2:2, 15; 1 Tm 3:15.

III. Ksi ga Nehemiasza porusza istotn  spraw : Jerozolima i jej mury stanowi y ochron
dla domu Bo ego w tym mie cie:
A. Odbudowa Bo ego domu przedstawia w formie typu Bo e odzyskiwanie upad ego ko cio a, a od-

budowa muru Jerozolimy — odzyskiwanie przez Boga Jego królestwa; budowanie przez Boga
Jego domu i królestwa id  ze sob  w parze — Mt 16:18–19.

B. Miasto Bo e to powi kszony, wzmocniony i zbudowany ko ció , b cy o rodkiem rz dz cym
umo liwiaj cym Bogu panowanie w Jego królestwie; na koniec w Bo ej ekonomii dom Bo y
staje si wi tym miastem, Now  Jerozolim  — wiecznym Bo ym mieszkaniem i o rodkiem
rz dz cym Jego wiecznego królestwa — Obj 21:2–3, 22; 22:3.

C. Gdy u wiadamiamy sobie Chrystusa i radujemy si  Nim jako naszym yciem, ko ció  staje si
domem Bo ym; je li nast pnie u wiadomimy sobie Jego zwierzchnictwo, dom si  powi kszy

stanie miastem — Bo ym królestwem — Ef 1:22–23; 4:15; Obj 22:1.
D. Rzutko  Nehemiasza wskazuje na to, e obecnie potrzeba w ciwej rzutko ci w Pa skim

odzyskiwaniu:
1. Przywódcy Moabitów i Ammonitów byli ogromnie niezadowoleni z tego, e Nehemiasz chcia

dobra dzieci Izraela; ci potomkowie nieczystego powi kszenia si  Lota nienawidzili dzieci
Izraela i nimi pogardzali — Ne 2:10, 19; por. Ez 25:3, 8.

2. W porównaniu do tych przeciwników, ich drwin, pogardy oraz wyrzutów, jakie innym robili,
Nehemiasz zachowywa  czyst  postaw  i by  rzutki, a nie tchórzliwy — Ne 2:17–20; 3:1–6;
por. Dz 4:29–31; 1 Tes 2:2; 2 Tm 1:7–8.

3. To rzutkie osoby otrzymuj  pomoc od Boga; podobnie do Nehemiasza aposto  Pawe  by
sojusznikiem Boga i zdawa  sobie spraw , e Bóg przychodzi  mu z pomoc  w tym sojuszu —
Dz 26:21–22.

4. Rzutko  Nehemiasza, cecha jego post powania, wskazuje na to, e nasze naturalne zdol-
no ci, umiej tno ci i cechy musz  przej  przez krzy  Chrystusa i zosta  wniesione w zmar-
twychwstanie, w Ducha, który jest zwie czeniem Trójjedynego Boga; w ten sposób b

yteczne Bogu realizuj cemu swoj  ekonomi .
5. Nehemiasz nie  w swoim naturalnym cz owieku, ale w zmartwychwstaniu; by  wzorem

przywódcy, jakiego powinien mie  Bo y lud; by  rzutki (por. Ne 2:1–8), ale ta jego rzutko
czy a si  równie  z innymi cechami:

a. Je li chodzi o jego stosunek do Boga, kocha  Go, a tak e Jego sprawy na ziemi, w czyw-
szy wi  ziemi  (symbolizuj  Chrystusa), wi wi tyni  (symbolizuj  ko ció )

wi te miasto (symbolizuj ce Bo e królestwo) — por. 2 Tm 3:1–5.
b. Kocha  Boga, dlatego modli  si  do Niego, by spotyka  si  z Nim w spo eczno ci; aby

dokona  odbudowy muru, sta  na S owie Bo ym i modli  si  zgodnie z nim — Ne 1:1–11;
2:4; 4:4–5, 9.
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c. Ufa  Bogu i sta  si  z Nim jedno; w wyniku tego sta  si  Jego przedstawicielem – 5:19;
por. 2 Kor 5:20.

d. Je li chodzi o stosunek do ludu, Nehemiasz by  ca kowicie bezinteresowny, nie by  sa-
molubny ani nie robi  niczego dla w asnej korzy ci; zawsze to, co mia , ch tnie po wi ca
ludowi i narodowi — Ne 4:18; 5:10, 14–19; 13:27–30.

E. Wielki i wysoki mur okalaj cy wi te miasto s  oddzieleniu nas dla Boga, ochronie Bo ych
spraw i Jego wyrazowi:
1. Rola muru miasta polega na oddzielaniu, u wi caniu miasta dla Boga od wszystkiego, co

Nim nie jest, i czynieniu go wi tym miastem — Obj 21:2a, 10b; 1 P 1:15–16; 2 Kor 6:14 – 7:1:
a. Mur wi tego miasta, Nowej Jerozolimy, jest zbudowany z jaspisu, a fundamenty tego

muru s  ozdobione wszelakimi szlachetnymi kamieniami — Obj 21:18–20:
1) Dzi ki wzrostowi w boskim yciu w Chrystusie, który jest drogocennym kamieniem

(1 P 2:4), przeobra amy si  w drogocenne kamienie (1 Kor 3:12a).
2) Drogocenne kamienie wskazuj  na przeobra enie; im wi cej si  przeobra amy, tym

bardziej jeste my oddzieleni — Rz 12:2.
b. Podczas gdy dzie o przeobra enia, wykonywane przez Ducha, zachodzi w boskim yciu,

my — przeobra one drogocenne kamienie — budujemy si  razem w jeden ca y mur maj cy
fundamenty — 1 Kor 3:6–12a.

2. Rola muru miasta polega na ochronie interesów bogactw Bo ej bosko ci na ziemi i osi g-
ni  Chrystusowego zwie czenia; aby to chroni , musimy publikowa  czyste prawdy zawar-
te w S owie — por. J 17:17.

3. Rola muru miasta polega na wyra aniu Boga; Bóg wygl da jak jaspis, mur z jaspisu za
symbolizuje to, e ca e miasto, b ce zbiorowym wyrazem Boga na wieczno , niesie wy-
gl d Boga — Obj 4:3; 21:18.

Wyj tki z pos ugi:

ODPOWIEDZIALNO  BRACI STARSZYCH — NAUCZA WI TYCH, NAUCZA  ICH PRAWD

Dzi  w yciu ko cio a g ównym zadaniem starszych jest naucza wi tych prawdy. Biblia mówi, e
ten, kto posiada kwalifikacje starszego, jest zdolny do nauczania (1 Tm 3:2). Pawe  stwierdza, e niektó-
rzy starsi mog  nie pracowa , lecz „trudzi  si  w s owie i nauczaniu” i dlatego ko ció  winien ich wspie-
ra  (5:17–18). Zauwa em jednak, e niektórym starszym brak poznania prawdy i e nieraz nie wiedz
oni nawet, czy dane zagadnienie nale y do prawdy.

We my wzywanie imienia Pa skiego. Czy jest to element nale cy do prawdy? Nie. Wzywanie Pana
jest niezb dne i potrzebujemy tej praktyki w yciu codziennym, lecz nie nale y ono do prawdy. Podobnie
chrzest, starsze stwo, obmycie nóg i modlitewne czytanie nie s  elementami nale cymi do prawdy.

drugiej strony usprawiedliwienie przez wiar  nale y do prawdy. Podobnie odrodzenie, u wi cenie,
odnowienie, przeobra enie, upodobnienie, przemienienie, stanie si  Bogiem w yciu i naturze, lecz nie
w Bóstwie — wszystko to s  elementy nale ce do prawdy.

Niektórzy starsi mog  mówi  o praktykach ycia, takich jak wzywanie imienia Pana, modlitewne
czytanie, bezustanne modlenie si , nie gaszenie Ducha i nie gardzenie proroctwami, ale nie wiedz , jak
naucza wi tych prawdy. Je liby ich na przyk ad zapyta  o u wi cenie, mog  by  w stanie powiedzie
tylko tyle, e by  u wi conym to by  oddzielonym ku Bogu. Je liby ich zapyta  o ró nic  mi dzy u wi -
ceniem a odnowieniem, mog  nie by  w stanie tej ró nicy wyja ni . Dlatego mówi  ponownie, e wszy-
scy starsi musz  zna  prawd  i by  w stanie naucza  jej innych.

Wszyscy starsi musz  po wi ci  du o czasu, aby nauczy  si  prawdy. Jest to obowi zek, odpowiedzial-
no , starszego. Ka dy, kto przyjmuje wyznaczenie na starszego, musi wype ni  t  odpowiedzialno .
Jak Ezdrasz, wszyscy starsi i wspó pracownicy musz  by  biegli w znajomo ci S owa Bo ego.

WIELKI G ÓD NA CA EJ ZIEMI

Na ca ej ziemi panuje wielki g ód S owa Bo ego. W dzisiejszym chrze cija stwie, zarówno w katolicy-
zmie, jak i w protestantyzmie naucza si  bardzo ma o prawdy. W wielu miejscach zamiast prawdy s
przes dy i praktyki poga skie. Na przyk ad, w ca ej Ameryce aci skiej jest bardzo ma o prawdy. My ,
e to w nie dlatego nasze publikacje, które s  pe ne prawdy, s  tam tak dobrze przyjmowane. W Ame-

ryce aci skiej ludzie, którzy kochaj  Boga, kochaj  te  nasze publikacje. Publikacje te obejmuj  ca
Bibli , od pierwszej strony do ostatniej.
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POTRZEBA EZDRASZY,

KTÓRZY B  KONSTYTUOWALI  WI TYCH NIEBIA SKIMI PRAWDAMI

I brat Nee, i ja przez d ugi, d ugi czas uczyli my si  by  lud mi bieg ymi w znajomo ci S owa. Znaczna
ilo  tego, czego si  nauczyli my, zosta a opublikowana. Uko czyli my ju  niemal zupe nie studium
ycia Pisma wi tego i rozpocz li my to, co nazwali my studium krystalizuj cym. Dzi  nie potrzeba

Zorobabelów, lecz Ezdraszy. By oby czym  nieodpowiednim, gdyby starszy podejmowa  decyzje i spodzie-
wa  si , e wi ci b  si  do nich stosowa , a nie nawiedza wi tych prawd . Prawdziwe starsze stwo
nie polega na sprawowaniu w adzy, lecz na odwiedzaniu wi tych i pasieniu ich, karmieniu, troszczeniu
si  o nich poprzez mówienie im o prawdzie. Dzisiaj potrzeba nam Ezdraszy, którzy b  nauczali wi -
tych, kszta cili ich i konstytuowali niebia skimi prawdami.

TYPY BOGACTWACHRYSTUSA

Dzi kuj  Panu za to, e chocia  wci  mamy wiele braków, to On, ze wzgl du na samego siebie, roz-
przestrzeni  swoje odzyskiwanie ze swym bogactwem do ponad dwóch tysi cy miast  na ca ej ziemi. Kie-
dy Izraelici powrócili do Jerozolimy, zostali pobudzeni, powstali, poszli i przynie li ze sob  5400 naczy
ze z ota i srebra (Ezd 1:7–11). By y to te same naczynia, które Nebukadnesar zabra  z Jerozolimy i umie-
ci  w domu swoich bo ków. Podczas pierwszego powrotu z niewoli, wszystkie te naczynia zosta y z po-

wrotem przyniesione do Jerozolimy. Przedstawiaj  one w formie typów bogactwo Chrystusa. Gdy przyje-
cha em do tego kraju, wyg osi em poselstwa na temat bogactwa Chrystusa, a tak e napisa em hymn

niezg bionym bogactwie Chrystusa (Hymny, nr 8,45). W Li cie do Efezjan 3:8 Pawe  mówi nie tylko
bogactwie Chrystusa, ale o niezg bionym bogactwie Chrystusa. Dzi  radujemy si  bogactwem Chry-

stusa za po rednictwem Jego s owa.

PAN W SWOIM ODZYSKIWANIU PORUSZA SI  ZA POMOC  SWEGO S OWA

W swoim odzyskiwaniu Pan porusza si  za pomoc  swego s owa, za pomoc  prawdy. Jego s owo to
Biblia, ale Biblia potrzebuje w ciwej interpretacji, któr  mo emy znale  w studium ycia. Je li wspó -
pracownicy i starsi b  studiowali nasze publikacje, w Pa skim odzyskiwaniu b dziemy mieli wielu
Ezdraszy, którzy b  konstytuowali wi tych niebia skimi prawdami (Life-study of Ezra, s. 33–35).

PRZEBUDOWA NARODU BO YCH WYBRA CÓW

Powrót do Boga przez powrót do Jego prawa, Jego s owa

eby my zostali wewn trznie przebudowani, musimy powróci  do Boga przez to, e powrócimy do
Jego prawa, czyli do Jego s owa (Ne 8). Za my, e kto , kto upad , chce powróci  do Boga. eby to
zrobi , musi powróci  do Bo ego s owa. Nikt nie mo e powróci  do Boga, nie powracaj c do Jego s owa.

Bo e s owo nas wewn trznie przebudowuje. Ka dy z nas ma w asne usposobienie i nawyki, lecz Bóg
jest w stanie przebudowa  nas swoim s owem. Dlatego musimy czyta  Bibli . Bo e s owo stopniowo
zmienia nasz umys  i sposób my lenia. Bo e s owo jest jedno z Duchem (Ef 6:17). Kiedy s owo to w nas
dzia a, za jego po rednictwem Duch samorzutnie udziela do naszego wn trza Bo ej natury i pierwiastka.
Mo e nawet nie wiemy, e takie udzielanie ma w nas miejsce. W taki sposób zostajemy wewn trznie
przebudowani.

Wi kszo  spo ród tych, którzy powrócili z niewoli babilo skiej do Jerozolimy, urodzi o si  i wycho-
wa o nie w Izraelu, lecz w Babilonie. Pierwiastek babilo ski, którym byli zbudowani, stanowi  ich we-
wn trzn  konstytucj . Dlatego po powrocie do ziemi ojców, eby sta  si  obywatelami narodu Izraela,
musieli zosta  wewn trznie przebudowani. Ezdrasz by  w tej kwestii bardzo u yteczny, to poprzez niego
bowiem lud móg  zosta  przebudowany Bo ym s owem.

Wewn trzna konstytucja cz owieka stanowi fundament dla wewn trznej konstytucji narodu. Prawi-
owy naród to nie tylko organizacja, lecz tak e wewn trzna konstytucja. Wida  to szczególnie w przy-

padku armii. Na przyk ad armia Stanów Zjednoczonych ukonstytuowana jest wieloma elementami,
dzi ki którym poszczególni nierze do niej nale cy zostaj  przebudowani. Armia wi c jest wewn trzn
konstytucj , a nie jedynie organizacj .

Bóg pragn , aby Izrael by  na ziemi ukonstytuowanym bosko ludem, który by by Jego wiadectwem.
Bo y lud jednak, by sta  si wiadectwem Boga, musia  zosta  przebudowany Bo ym s owem. Pod prze-
wodnictwem Ezdrasza i Nehemiasza lud Izraela po powrocie z niewoli by  zbiorowo konstytuowany
Bogiem za pomoc  Jego s owa, staj c si  narodem i Bo ym wiadectwem.
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Ca y lud Izraela zbiera si  jak jeden m  i mówi Ezdraszowi,
eby przyniós  ksi  prawa Moj eszowego i czyta  im j

W wietle Ksi gi Nehemiasza 8:1–8 ca y lud Izraela zebra  si  jak jeden m  przed Bram  Wodn
powiedzia  Ezdraszowi, eby przyniós  ksi  prawa Moj eszowego i czyta  im j . Ezdrasz zrobi  to
pob ogos awi  Boga Jahwe, a ca y lud odpowiedzia  „Amen, amen”, wznosz c swoje r ce; i oddali cze

Jahwe padaj c na twarz. Pokazuje to, e buntowniczy Izrael zosta  w pe ni przekonany przez s owo Bo e
wypowiedziane przez Moj esza i podda  mu si .

owo Bo e sprawia, e Duch Bo y, który jest samym Bogiem, mo e w nieskr powany sposób udzie-
la  do naszego wn trza Bo ego pierwiastka, dzi ki czemu zostajemy ukonstytuowani Bogiem. Codzien-
nie powinni my tego osobi cie do wiadcza . Gdy si  razem schodzimy, powinni my czyta  jeszcze wi cej

owa Bo ego. Gdy to czynimy, gromadzimy si  w sposób zgodny z bosk  konstytucj .
Aby my zostali przebudowani, musimy raz po raz czyta  wszystkie sze dziesi t sze  ksi g Biblii.

Jako kto , kto czyta s owo od ponad sze dziesi ciu pi ciu lat, mog  za wiadczy , i  zosta em przebudo-
wany poprzez codzienne czytanie S owa. Co dzie  zostaj  przebudowany odrobin  bardziej.

Nehemiasz, Ezdrasz oraz lewici nakazuj  ca emu ludowi,
aby po wi ci  ten dzie  Jahwe, swemu Bogu

Nehemiasz — namiestnik, Ezdrasz — kap an i pisarz, oraz lewici, którzy pomagali ludowi zrozumie ,
nakazali ca emu ludowi, aby po wi ci  ten dzie  Jahwe, swemu Bogu, i nie smuci  si  ani nie p aka ,
gdy  ca y lud p aka , gdy us ysza  s owa prawa. Nehemiasz nakaza  ludowi, aby ucztowa  bez smutku,

pe ni rado ci. Trudno by o ludowi to zrobi , poniewa  zosta  on przekonany przez s owo i podda  mu
si , u wiadamiaj c sobie, e jest grzeszny (w. 9–10a). Nehemiasz powiedzia  do nich: „Nie smu cie si ,
gdy  rado  Jahwe jest wasz  si ” (w. 10b) „Rozszed  si  wi c ca y lud, aby je  i pi , aby rozsy  porcje
i radowa  si  bardzo” (w. 12).

owy domów ojców ca ego ludu, kap ani i lewici zebrani przed Ezdraszem,
eby wejrze  w s owa prawa

Drugiego dnia g owy domów ojców ca ego ludu, kap ani i lewici zebrali si  przed skryb  Ezdraszem,
eby wejrze  w s owa prawa (w. 13). Wielu dzi  czyta Bibli  bez wgl du. Kto ma prawdziwe wejrzenie

owo Biblii? Wejrzenie w w. 13 odnosi si  tutaj do poznania g bokiego znaczenia. Ka demu z nas
potrzeba ujrze  g bokie znaczenie s owa Biblii.

W wersetach od 14 do 18 czytamy, e znale li oni w prawie, i  Jahwe przykaza  dzieciom Izraela, aby
podczas wi ta w siódmym miesi cu ( wi ta Przybytków) mieszka y w sza asach i aby we wszystkich ich
miastach obwie ci y i og osi y, by wyj  na gór  i przynie  ga zie oliwne, jak te  inne rodzaje ga zi,
eby zrobi  sza asy. Ca e zgromadzenie czyni o tak przez siedem dni z wielk  rado ci , a Ezdrasz dzie

dzie  czyta  z ksi gi prawa Bo ego. Ósmego dnia odby o si  uroczyste zgromadzenie, zgodnie z przepi-
sem prawa. Wskazuje to, e uczynili oni wszystko zgodnie z kompletnym prawem wraz z jego przykaza-
niami, rozporz dzeniami (dodatkami do przykaza ) oraz przepisami (decyzjami). Do wiadczyli oni o y-
wienia i stali si  nowym narodem, ukonstytuowanym poprzez s owo i s owem (Life-study of Nehemiah,
s. 17–20).

SZCZEGÓLNE CECHY NEHEMIASZA

Nehemiasz, b c jednym z przywódców tych, którzy powrócili z niewoli, posiada  pewne szczególne
i wyj tkowe cechy.

Osoba przyjemna, odznaczaj ca si  w ciw  postaw
i zachowuj ca si  we w ciwy sposób

Nehemiasz, jako królewki podczaszy, z pewno ci  by  osob  przyjemn  i mi , która w swojej posta-
wie i zachowaniu zawsze by a jak nale y. Nigdy nie by  smutny w obecno ci króla (Ne 2:1b). Gdyby
Nehemiasz nie by  osob  przyjemn , wype niaj  pro by króla, król nie pozwoli by mu dalej s  jako
podczaszy.

Kto , kto kocha Boga i Bo e interesy na ziemi

Nehemiasz kocha  Boga i Bo e interesy na ziemi zwi zane z Jego ekonomi . Interesy te obejmowa y
dobr  ziemi , wi tyni  i miasto Jerozolim . Nehemiasz kocha  to wszystko. Mimo i  by  zwyczajnym
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cz owiekiem, który nie zajmowa adnej wysokiej pozycji, tak jak król czy wódz armii, zaj  si  Bo ymi
interesami na ziemi.

Kto , kto si  modli, by spotyka  si  z Bogiem w spo eczno ci

Nehemiasz by  te  kim , kto zawsze modli  si  do Boga i spotyka  si  z Nim w spo eczno ci. Gdy
us ysza , e lud w Jerozolimie cierpi oraz e mur Jerozolimy zosta  zburzony, a jej bramy wypalone,

aka , smuci  si , po ci  i modli  si  (1:2–4). W wersecie 11 modli  si  s owami: „Ach, Panie, niech e
dzie ucho Twoje uwa ne na modlitw  Twojego s ugi i na modlitw  s ug Twoich, rozkoszuj cych si

boja ni  Twojego imienia! Poszcz e teraz s udze Twemu! Daj, abym pozyska  wspó czucie tego cz o-
wieka”. Nehemiasz modli  si  tutaj o uzyskanie wzgl dów króla. Kiedy król zapyta  go, o co chcia by
prosi , Nehemiasz „modli  si  do Boga niebios” (2:4).

Kto , kto ufa Bogu i jest jedno z Bogiem

Nehemiasz by  te  kim , kto ufa  Bogu i by  jedno z Nim. Bóg wk ada  na jego ramiona brzemiona,
lecz d wigaj c je Nehemiasz ufa  Jemu. Wiedzia , e spoczywa na nim dobra r ka Bo a (w. 8, 18) i prosi
Boga, by o nim pami ta  (5:19; 13:14, 31). Dowodzi to, e Nehemiasz ufa  Bogu i by  jedno z Nim.

Nie by o Bogu atwo zdoby  kogo  takiego jak Nehemiasz. Nie zajmowa  on wysokiej pozycji ani nie
mia  szczególnego zawodu, lecz kocha  Boga i Bo e interesy, modli  si  o nie, spotyka  si  z Nim w spo-
eczno ci, ufa  Mu i sta  si  jedno z Nim. Takie cechy posiada  Nehemiasz w swojej wi zi z Bogiem.

Ca kowicie wyzbyty egoizmu

W stosunku do ludu Nehemiasz by  zupe nie wyzbyty egoizmu. Nie cechowa o go szukanie swego,
dbanie o w asny interes. Mimo i  zdoby  wysok  pozycj  — by  namiestnikiem Judy funkcjonuj cym

istocie jako król Judy i reprezentowa  króla Persji — nigdy nie szuka  niczego dla siebie. Nie by o
niego samolubstwa. Nehemiasz zawsze gotów by  po wi ci  to, co mia , dla ludu i narodu. By  namiest-

nikiem, lecz przez dwana cie lat nie czerpa  z tego tytu u nale nego mu wynagrodzenia, poniewa  rozu-
mia , e budowa muru jest dla ludu olbrzymim obci eniem (5:14–18). Nie chcia  tego ci aru powi k-
sza . Zamiast pobiera  wynagrodzenie, dawa  codzienne utrzymanie przesz o stu pi dziesi ciu ludziom.

Nehemiasz sta  te  w ród tych, którzy gotowi byli walczy  z wrogiem i pe ni  nocn  stra  (4:11–17).
Nie pozostawia  tych spraw innym, lecz sam w nich uczestniczy .

Nie folgowa  po dliwo ci

To zastanawiaj ce, e nie ma w Pi mie ani s owa na temat ma stwa Nehemiasza. Jestem przeko-
nany, e w przeciwie stwie do s dziów i królów, Nehemiasz mia  tylko jedn on . Nie folgowa  seksual-
nej po dliwo ci. Dawid i Salomon obaj folgowali sobie pod tym wzgl dem. Folgowanie seksualnej po d-
liwo ci stanowi o g ówny czynnik rozk adu rodziny Dawida i sprawi o, e Dawid i jego potomkowie utracili
królestwo. Nehemiasz by  zupe nie inny.

Jestem przekonany, e w ci gu sze ciu tysi cy lat historii ludzko ci nie by o drugiego takiego m a
jak Nehemiasz. Nie pad a z ust ludu ani jedna skarga na jego osob . Wszyscy go cenili i szanowali i byli
za niego wdzi czni. Mo emy powiedzie , e Nehemiasz by  wybitnym starszym, najlepszym przyk adem
tego, jaki powinien by  starszy. Mam nadziej , e wszyscy starsi w ko cio ach b  dzi  tacy jak Nehe-
miasz.

NEHEMIASZ ZWRACA SI  DO EZDRASZA PO POMOC
PRZY PRZEBUDOWNIE NARODU BO YCH WYBRA CÓW

Nehemiasz by  g ow , w adc , narodu, lecz by  zupe nie wolny od ambicji. Dowodzi tego fakt, i  uzna ,
e potrzebuje Ezdrasza. Dokonuj c przebudowy narodu, Nehemiasz zda  sobie spraw  z tego, e nie zna
owa Bo ego. Ezdrasz jednak, znany ze swego poznania S owa Bo ego, jeszcze  i Nehemiasz zechcia

zwró  si  do niego, by mu dopomóg . Wielu dzisiejszych przywódców by czego  takiego nie zrobi o,
tylko, kierowani ambicj , zamiast sprowadzi  Ezdrasza, trzymaliby si  kurczowo swojej pozycji. Ponie-
wa  jednak w Nehemiaszu nie by o ambicji, sprowadzi  Ezdrasza. Wiedzia , e bez niego nie zdo a doko-
na  przebudowy Bo ego ludu.

PONOWNE WYKSZTA CENIE W CELU DOKONANIA PRZEBUDOWY

Aby dokona  przebudowy Bo ego ludu, trzeba go wykszta ci  za pomoc  s owa, które wychodzi z ust
Bo ych i wyra a Boga. Tak wi c dokona  przebudowy Bo ego ludu to inaczej wykszta ci  go poprzez
umieszczenie w nim Bo ego S owa i przesycenie go tym S owem.
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Izraelici byli w Egipcie co najmniej czterysta lat. W ci gu tych lat z pewno ci  zostali ukonstytuowani
egipsk  wiedz . Nast pnie zostali uprowadzeni do Babilonu na siedemdziesi t lat. Zorobabel, Ezdrasz

Nehemiasz urodzili si  i wychowali w ród Babilo czyków. Po powrocie z Babilonu lud Izraela wymie-
sza  si  z Kananejczykami. Izraelici zostali wi c ukonstytuowani kultur  egipsk , babilo sk  i kana-
nejsk , lecz powrócili, by by  Bo ym wiadectwem. Jak jednak ludzie ukonstytuowani kultur  egipsk ,
babilo sk  i kananejsk  mogli by  Bo ym wiadectwem, wyrazem Boga-cz owieka? Tacy ludzie nie byli
Bóg-lud mi. Jak mogliby wyra  Boga? Aby by wiadectwem Boga, Jego wyrazem, musieli oni zosta
ponownie wykszta ceni w Bo ym S owie.

IZRAELICI, KTÓRZY POWRÓCILI, STAJ  SI  BO YM WIADECTWEM

Oprócz ponownego wykszta cenia lud Izraela musia  zosta  wychowany w taki sam sposób, w jaki
rodzice wychowuj  swoje dzieci. Rodzice nie tylko swoje dzieci kszta , lecz samorzutnie i nie wiadomie
zaszczepiaj  im siebie, niemal ca  swoj  istot . Wlewaj  w nie to, czym sami s  i co my . Dzi ki temu
dzieci staj  si  w ko cu takie, jacy s  ich rodzice. Tego w nie potrzebowa y dzieci Izraela.

Przed powrotem Nehemiasza naród Izraela znajdowa  si  w op akanym stanie. Kap ani nie mieli
ustalonych obowi zków i nikt nie troszczy  si  o lewitów ani us uguj cych. Byli piewacy, lecz nikomu
nie zale o na ich piewaniu ani na tym, by utworzyli zespo y. Nehemiasz, z pomoc  Ezdrasza, dokona
zupe nej przebudowy narodu. Wtedy Izrael sta  si  narodem szczególnym, narodem u wi conym i od-
dzielonym ku Bogu, wyra aj cym Boga. Izraelici zostali przepojeni Bo  my , Bo ymi opiniami i wszyst-
kim, kim Bóg jest, dzi ki czemu stali si  Jego powieleniem. Dzi ki tej boskiej przebudowie ka dy sta  si
Bogiem w yciu i naturze. W efekcie dzieci Izraela sta y si  na ziemi boskim narodem, wyra aj cym
boski charakter. Osobi cie i zbiorowo zosta y przebudowane w Bo e wiadectwo. Je cy, którzy powrócili

niewoli, stali si  Bo ym wiadectwem dzi ki temu, e pod przewodnictwem Nehemiasza dokona o si
w nich dzie o przebudowy.

Centraln  i kluczow  kwesti  ksi g odzyskiwania, ko cz cych si  Ksi  Nehemiasza, jest kwestia
ciwego, nale ytego, przywództwa. Podczas gdy relacja na temat przywództwa w Ksi dze S dziów,

2 Ksi dze Samuela, 1 i 2 Ksi dze Królewskiej i 1 i 2 Ksi dze Kronik jest pe na ciemno ci, relacja
Ksi dze Ezdrasza i Ksi dze Nehemiasza jest pe na wiat a. W Ksi dze Ezdrasza i Ksi dze Nehemiasza

wymienieni s  trzej przywódcy: Zorobabel, Ezdrasz i Nehemiasz. Ka dy z nich by  znakomitym przy-
wódc , ale najlepszym i najwznio lejszym by  Nehemiasz. Nehemiasz by  przywódc  doskona ym, naj-
lepszym przywódc  w historii ludzko ci. Tylko pod przywództwem takich osób, jak Zorobabel, Ezdrasz

Nehemiasz, Izrael móg  zosta  przebudowany, by by  Bo ym wiadectwem, wyrazem Boga na ziemi,
ludem absolutnie ró nym od poga skich narodów. Stanowi to typ tego, czym Bóg pragnie, aby by  dzi
ko ció  (Life-study of Nehemiah, s. 29–33).
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ODZYSKIWANIE KO CIO A

(pi tek — drugie spotkanie poranne)

Poselstwo pi te

Odzyskiwanie ycia ko cio a

Wersety biblijne: Mt 16:18; 18:17; Obj 22:16; Ef 2:21–22; 3:16–21; 1 Kor 1:9.

I. Zanim Pan Jezus powróci, ca kowicie odzyska w ciwe ycie ko cio a — Mt 16:18; 18:17;
Obj 1:11; 22:16, 20:
A. Nic tak bardzo nie porusza Pa skiego serca, jak odzyskanie ycia ko cio a.
B. W obecnym wieku, przed swoim powrotem Pan musi mie ycie ko cio a, eby zawstydzi

wroga.
C. Bez wzgl du na to, co czyni szatan, by wyrz dzi  szkod  ko cio owi, Pan Jezus powróci, a Jego

ko ció  b dzie na Niego czeka .
II. ycie ko cio a to Chrystus, który si  przez nas zbiorowo wyra a — Ga 2:20; Flp 1:2a;

3:9–10:
A. ycie ko cio a to ycie, w którym obieramy Chrystusa za swoje ycie i osob  – Kol 3:4; 1 J 5:11–

12; Ga 2:20; Ef 3:16–17.
B. ycie chrze cija skie nie jest religijnym yciem; jest nim sam Chrystus, który przez nas yje —

Ga 2:20; Flp 1:21a.
C. Gdy yjemy Chrystusa, On czy nas razem w jedno ci i b dziemy te  Go zbiorowo wyra ali —

Rz 12:4–5.
D. Chrystus jest naszym yciem, a tak e Duchem w nas; ycie ko cio a to Chrystus, którego

urzeczywistniamy jako ycie i yciodajnego Ducha, mieszkaj cego w nas — Kol 3:4; 1 J 5:11–12;
1 Kor 15:45b; 2 Kor 3:17.

E. Praktykujemy ycie ko cio a w taki sposób, e odk adamy siebie i wszystko na krzy  i obiera-
my Chrystusa za ycie; nast pnie Chrystus nas przepoi i nasyci sob  — Rz 6:6; Ga 2:20; Kol 3:4.

F. Uczmy si  by  wewn trznymi chrze cijanami, którzy si  przeobra aj , eby mo na by o prak-
tykowa ycie ko cio a — 2 Kor 3:18; Rz 12:2–21:
1. ycie ko cio a to Chrystus jako Duch, który nas przepaja, nasyca i przeobra a — 1 Kor

15:45b; Ef 3:16–17.
2. ycie ko cio a to ycie przeobra one, a nie naturalne; to Chrystus b cy subiektywnym

Duchem, który w nas yje — Rz 12:2.
3. Im wi cej si  przeobra amy i nape niamy Chrystusem, tym bardziej b dziemy ywymi,

prawdziwymi i praktycznymi cz onkami Chrystusa i bardziej b dziemy urzeczywistniali praw-
dziwe ycie ko cio a — Ef 3:17; 2 Kor 3:18.

4. Je li jeste my przeobra eni, atwo nam b dzie z innymi razem si czy , jednoczy  i budo-
wa ; w taki sposób zostajemy zbudowani w yciu ko cio a — Ef 2:21–22.

III. Je li prawdziwie do wiadczamy Chrystusa, zawsze owocuje to yciem ko cio a, które
stanowi tego wymóg — 1 Kor 1:2, 9, 30; 2:2, 10; 5:7–8; 10:3–4; 12:12–13, 27:
A. Im cz ciej do wiadczamy Chrystusa, tym bardziej co  w nas domaga si  tego, by my yli we

ciwym yciu ko cio a.
B. Gdy prawdziwie i w ywy sposób do wiadczamy Chrystusa, On b dzie od nas wymaga , by my

weszli w ycie ko cio a, poniewa  udzielanie si  nam Chrystusa s y wytworzeniu ko cio a —
Rz 8:11; 12:2–21.

C. Bóg jako wszystko udziela si  nam, eby uzyska  zbiorowy wyraz siebie, czyli ko ció  — Ef
3:16–21.

D. Gdy obieramy Chrystusa za swoje ycie, osob  i wszystko, On w nas b dzie wymaga , eby my
prowadzili w ciwe ycie ko cio a; w rzeczy samej Chrystus w nas stanie si yciem ko cio a.

IV. ycie ko cio a to ycie, w którym Chrystus kieruje nami, podlegaj cymi Jego jedyne-
mu zwierzchnictwu — 1:10, 22–23; 4:15–16:
A. Bóg kieruje swoimi wybranymi wierz cymi, by przez to byli Cia em Chrystusa, który jest jego

ow  — 1:4, 22–23:
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1. Pierwszy krok, jaki Bóg wykonuje, by podda  sobie wszystko w Chrystusie, to podda  synów
jedynemu zwierzchnictwu Chrystusa — w. 5, 10.

2. Gdy ko ció  jako pierwszy poddaje si  zwierzchnictwu Chrystusa, Bóg mo e podda  sobie
wszystko inne — w. 22–23, 10.

B. We w ciwym yciu ko cio a, w Chrystusie poddani jeste my Jemu jako G owie — 1 Kor 11:3:
1. Je li nie wiemy, czym jest takie poddanie si , nie poznamy ko cio a — Ef 1:10, 22–23.
2. W yciu ko cio a jako pierwsi poddajemy si  w Chrystusie Jego zwierzchnictwu; dlatego

musimy wzrasta  w G ow , Chrystusa, we wszystkim — 4:15–16.
V. Spo eczno  to rzeczywisto ycia ko cio a — 1 Kor 1:9; 10:16—17; Ds 2:42; 1 J 1:3, 7:

A. Spo eczno  ta obejmuje nie tylko jedno , jaka panuje mi dzy nami a Trójjedynym Bogiem,
lecz tak e jedno  panuj  mi dzy wierz cymi — J 17:21–23; Ef 4:3.

B. Ko ció  to spo eczno , komunia, wspólne uczestnictwo, wspólne radowanie si  Chrystusem —
1 Kor 1:9.

C. Spo eczno  oznacza równie  wzajemny przep yw odbywaj cy si  mi dzy wierz cymi — 1 J 1:3, 7:
1. W Nowym Testamencie spo eczno  opisuje przep yw, jaki odbywa si  pomi dzy nami

Panem i pomi dzy nami samymi — Flp 2:1.
2. Przep yw, nurt, jaki istnieje w naszej duchowej spo eczno ci, obejmuje zarówno jedno ,

jak i ycie; nasza spo eczno  to przep yw jedno ci.
3. Ta spo eczno , ten wzajemny przep yw, to rzeczywisto ycia ko cio a — 1 Kor 1:9, 2.

VI. ycie ko cio a to dalszy ci g boskiego otoczenia chwa , dalszy ci g otaczania Chry-
stusa bosk  chwa  przez Ojca — J 12:23–24; 13:31–32; 17:1, 5, 22; Dz 3:13:
A. Chwa a to wyraz boskiego ycia i boskiej natury — 7:2; Ef 1:17:

1. Je li yjemy przez boskie ycie i bosk  natur , wyrazimy bosk  chwa  — 4:18; 2 P 1:4.
2. Im cz ciej yjemy przez boskie ycie i bosk  natur , tym wi cej boskiej chwa y b dzie

ko ciele — Ef 3:21.
3. Wyraz tej chwa y to otoczenie chwa  Pana Jezusa.

B. Otaczanie chwa  rozpocz o si  od zmartwychwstania Pana Jezusa i trwa dzisiaj dalej — k
24:26; Rz 6:4; 2 Kor 3:18; Ef 3:21.

C. W tym otoczeniu chwa  dosz o do powstania ko cio a, który w tym boskim otaczaniu chwa
dalej ro nie — J 14:2; 15:1, 4–5; 16:21.

D. Cokolwiek ko ció  czyni w kwestii przynoszenia owocu, stanowi kontynuacj  boskiego otacza-
nia chwa  — 15:8.

VII. ycie ko cio a stanowi zbiorowy wyraz Chrystusa — Ef 3:16–21; 4:16: 5:27:
A. Kluczem do ycia ko cio a, b cego wyrazem Chrystusa, jest duch umys u — 4:23.

1. Je li yjemy wed ug ducha umys u, w yciu ko cio a pojawi si  wyraz boskiego charakte-
ru — w. 24; Kol 3:10.

2. B dziemy zbiorowym ludem, maj cym charakter Chrystusa i wyraz Boga.
B. W naszych cnotach uni enia, potulno ci, cierpliwego znoszenia i mi ci powinien objawia  si

wyraz Chrystusa, b cego uciele nieniem Trójjedynego Boga — Ef 4:2–6.
C. ycie ko cio a musz  nape nia  aromat i smak Chrystusa oraz wyraz Boga — Ef 4:2–6.
D. Przez wieki Pan t skni  za takim yciem ko cio a — Ef 1:5, 9:

1. Modlimy si , by my niezad ugo praktykowali takie ycie ko cio a w Pa skim odzyskiwa-
niu — Kol 1:9; 4:12; Mt 6:10.

2. Oby Pan znalaz  zaspokojenie przez to, e ujrzy taki wyraz siebie w wyniku odzyskania
prawdziwego ycia ko cio a na ca ej ziemi.

Wyj tki z pos ugi:

CHRYSTUS BUDUJE KO CIÓ  POWSZECHNY

Ko ció , który Chrystus buduje, to ko ció  powszechny, a nie ko ció  w jakim  narodzie czy ko ció
jakim  mie cie. W Ew. Mateusza 16:18 Pan Jezus powiedzia  do Piotra: „Ty jeste  Piotr, a na tej skale

zbuduj  mój ko ció ”. W wersecie tym Pan uwa  siebie za ska  (por. w. 16). Sam Chrystus jest t
nie ska , na której budowany jest ko ció . Ko ció  w Ew. Mateusza 16:18 to ko ció  powszechny,

jedyny ko ció  w ca ym wszech wiecie.

Ko ció  powszechny stanowi jedno jedyne Cia o Chrystusa

Ko ció  powszechny stanowi jedno jedyne Cia o Chrystusa. W wietle Listu do Efezjan 1:22–23, Chry-
stus jest G ow , ko ció  za  — Jego Cia em. Chrystus G owa ma tylko jedno Cia o (4:4). To nienormalne,
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je li g owa ma wi cej ni  jedno cia o. Gdyby cie zobaczyli kogo  z jedn  g ow  i dwoma cia ami, bez
tpienia uznaliby cie go za potwora. W dzisiejszym chrze cija stwie jedno jedyne Cia o Chrystusa

zosta o podzielone na niezliczone „cia a”. Cia a te to liczne tak zwane ko cio y, które istniej  na ca ej kuli
ziemskiej. Wszystkie te ró ne „ko cio y” twierdz , e ich G ow  jest Chrystus. Oznacza to, e jedna

owa, Chrystus, ma wiele cia . Jest to nie tylko niew ciwe, lecz groteskowe. Po ród dzisiejszej nie-
normalnej sytuacji, my z wszelk  stanowczo ci  deklarujemy, e Cia o Chrystusa jest jedno jedyne. Jest
jedna G owa i jedno Cia o. Bez w tpienia tym jednym Cia em nie mo e by aden ko ció  miejscowy. Tym
jednym Cia em musi by  ko ció  powszechny, ko ció  jako ca . Chrystus jako G owa jest jeden jedyny,
i ko ció  powszechny jako Cia o tak e jest jeden jedyny.

Ko ció  powszechny obejmuje wszystkie ko cio y miejscowe

Ten jeden ko ció  powszechny, jedno Cia o, obejmuje wszystkie ko cio y miejscowe. Mog  istnie
tysi ce ko cio ów miejscowych, lecz razem stanowi  one jeden ko ció  powszechny. Ka dy ko ció  miej-
scowy jest jedynie cz ci  ko cio a powszechnego. Ko ció  powszechny to jedno jedyne Cia o Chrystusa,
a wszystkie ko cio y miejscowe to po prostu miejscowe wyrazy tego jednego Cia a.

Ko cio y miejscowe tworz  jeden ko ció  powszechny. W Dziejach Apostolskich 15:41 czytamy o ko-
cio ach w Syrii i Cylicji, a List do Rzymian 16:4 mówi o ko cio ach w wiecie poga skim. W 2 Li cie do

Koryntian 8:1 czytamy o ko cio ach w prowincji Macedonia, w Li cie do Galatów 1:2 — w prowincji
Galacja, a w Ksi dze Objawienia o ko cio ach w prowincji Azja. W wietle Ksi gi Objawienia 1:4, w jed-
nej prowincji Azja by o co najmniej siedem ko cio ów miejscowych. W Nowym Testamencie widzimy
wiele ko cio ów miejscowych, które razem rozumiane s  jako jeden ko ció  powszechny. Dzi  w Pa -
skim odzyskiwaniu istnieje blisko sze set ko cio ów miejscowych na sze ciu kontynentach. Wszystkie
te ko cio y miejscowe razem stanowi  tylko jeden ko ció  powszechny.

WIERZ CY YJ  W KO CIO ACH MIEJSCOWYCH

Wierz cy yj  w ko cio ach miejscowych. Tak naprawd  nie mo emy  bezpo rednio w ko ciele
powszechnym. Niemo liwe jest, aby my yli w ko ciele powszechnym, je li nie yjemy w ko ciele miej-
scowym. Pan buduje ko ció  powszechny, a ka dy z nas, od strony praktycznej, yje w ko ciele miejsco-
wym. W Ew. Mateusza 18:17 Pan powiedzia , e je li, jako osoba wierz ca, masz problem z innym bra-
tem, powiniene  powiedzie  o tym ko cio owi. Nie ulega w tpliwo ci, i  ko ció , o którym mowa w tym
wersecie, to nie ko ció  powszechny; to musi by  ko ció , który jest w miejscu, w którym jeste . Je li
jeste  w Seulu i masz jaki  problem, powiniene  powiedzie  o tym problemie ko cio owi w Seulu. Je li
jeste  w Pusan, powiniene  pój  do ko cio a w Pusan; je li jeste  w Hong Kongu, powiniene  pój  do
ko cio a w Hong Kongu; a je li jeste  w Nowym Jorku, to powiniene  pój  do ko cio a w Nowym Jorku.
Ko ció , któremu powiniene  powiedzie  o swoim problemie, to ko ció  miejscowy.

Ko cio y miejscowe stanowi  miejscowe wyrazy Cia a Chrystusa

Ko cio y miejscowe stanowi  miejscowe wyrazy Cia a Chrystusa (1 Kor 12:27; Ef 2:22). Jest tylko
jedno Cia o, lecz ma ono wiele wyrazów. W sensie powszechnym wszystkie ko cio y s  jednym Cia em,

w sensie miejscowym ka dy ko ció  miejscowy jest miejscowym wyrazem tego powszechnego Cia a.
Ko ció  miejscowy nie jest Cia em; jest jedynie cz ci  Cia a. Jest miejscowym wyrazem Cia a. Ko ció

Seulu nie jest ca ym Cia em; jest cz ci  ca ego Cia a jako jego miejscowy wyraz.

Wszystkie ko cio y miejscowe tworz  jedno Cia o Chrystusa

Wszystkie ko cio y miejscowe tworz  jedno Cia o Chrystusa (Ef 4:4). W Ewangelii Mateusza 16:18
Pan powiedzia : „Zbuduj  mój ko ció ”. Ko ció  tutaj wyst puje w liczbie pojedynczej, co wskazuje, e
musi tu chodzi  o ko ció  powszechny. Natomiast w Dziejach Apostolskich oraz Listach wielokrotnie
mowa jest o „ko cio ach” — ko cio ach w Syrii, w Azji, w Macedonii i w Galacji. Dlaczego Biblia najpierw
mówi o jednym ko ciele, a potem o wielu ko cio ach? Poniewa  jeden ko ció , ko ció  powszechny,
stanowi sum  wszystkich ko cio ów, a wszystkie ko cio y s  miejscowymi sk adnikami jednego ko cio a
powszechnego.

PRAWDZIWE POD E

Zastanówmy si  teraz nad tym, co stanowi prawdziwe pod e ko cio a. Pod e to miejsce, parcela,
na której wznosi si  budowl . Ka da budowla powstaje na okre lonym kawa ku gruntu, który stanowi
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jej pod e. Ko ció  rozprzestrzeni  si  na wiele narodów w Europie, Ameryce Pó nocnej i Po udniowej,
Afryce i Azji. We wszystkich narodach ko ció  jest budowany na prawid owym pod u.

Pod e miejscowo ci — jedno miasto, jeden ko ció

Prawid owym pod em, na którym buduje si  ko ció , jest miejscowo . Gdy ko ció  zaw drowa  do
Korei, najpierw dotar  do Seulu. Obecnie ko ció  w Seulu znajduje si  w fazie budowania. Pod em dla
niego jest miasto Seul.

W Biblii ko ció  nie ma adnej szczególnej nazwy. W tym sensie jest jak ksi yc. Ksi yc nie ma
adnej szczególnej nazwy; jego nazwa to po prostu ksi yc. Nie nadajemy ksi ycowi nazwy: ameryka -

ski ksi yc, chi ski ksi yc, korea ski ksi yc czy niemiecki ksi yc. Jest tylko jeden ksi yc, a nie
wiele ksi yców. Mo emy jednak mówi  o ksi ycu w Seulu, o ksi ycu w Osace czy o ksi ycu w Szang-
haju. Nie oznacza to, e jest wiele ksi yców, ale e jest jeden ksi yc, ukazuj cy si  w ró nych mia-
stach.

Miasto stanowi pod e, na którym buduje si  ko ció . Skoro miasto jest pod em ko cio a, mo emy
pooznacza  ko cio y wed ug miast (Obj 1:11). Mo esz na przyk ad powiedzie , e jeste  cz onkiem ko cio-
a w Seulu. Poniewa  moja ona i ja mieszkamy w Anaheim w Kalifornii, jeste my cz onkami ko cio a

Anaheim. Wielu wi tych, którzy s  na tej konferencji, przyjecha o z ró nych miast. Pos ugujemy si
nazwami tych miast, aby pooznacza  ró ne ko cio y miejscowe. Z tego wzgl du mo emy powiedzie , e
jest wiele ko cio ów. W rzeczywisto ci jednak, te wiele ko cio ów miejscowych stanowi po prostu jeden
ko ció  powszechny, ukazuj cy si  w wielu miastach.

Mo na powiedzie , e jest wiele ko cio ów, lecz te wiele ko cio ów wci  stanowi jeden ko ció .
Czy wszyscy jeste my w innych ko cio ach, czy w tylko jednym ko ciele? Prawid owa odpowied  brzmi,
e w sensie miejscowym, jeste my w wielu ko cio ach, jednak w sensie powszechnym, wszyscy jeste my

jednym ko ciele. Czy jeste cie w ko cio ach miejscowych, czy w ko ciele powszechnym? M drze jest
odpowiedzie : „Jestem w ko ciele powszechnym przez to, e jestem w ko ciele miejscowym”. Nie jeste-
my w Ko ciele rzymskim, angielskim, ameryka skim czy korea skim; jeste my w ko ciele powszech-

nym przez to, e jeste my w ko cio ach miejscowych. Jako e jeste my teraz w mie cie Seul, powin-
ni my powiedzie , e jeste my w ko ciele powszechnym przez to, e jeste my w ko ciele w Seulu. Mimo
e moja ona i ja mieszkamy w Anaheim, powinni my pami ta , e podczas naszego pobytu u wi tych

w Seulu, nie jeste my w ko ciele w Anaheim, ale w ko ciele w Seulu.
Pozwólcie, e zapytam was teraz, jakiego ko cio a jeste cie cz onkiem? Najlepsza odpowied  to ta, e

jeste cie cz onkiem ko cio a powszechnego, który buduje Jezus Chrystus, przez to, e jeste cie cz on-
kiem prawid owego ko cio a miejscowego. Podczas gdy jeste my w Seulu, jeste my cz onkami ko cio a
powszechnego przez to, e jeste my cz onkami ko cio a w Seulu. Tak wygl da w ciwa praktyka ko cio-
a. Jeste my cz onkami ko cio a powszechnego przez to, e jeste my cz onkami jednego z ko cio ów

miejscowych. Dopóki jeste my cz onkami prawid owego ko cio a miejscowego, dopóty jeste my cz onka-
mi ko cio ów w sensie powszechnym.

Pod em ko cio a w Seulu jest miasto Seul. W jednym mie cie mo e zatem istnie  tylko jeden
ko ció  (Tt 1:5; zob. Dz 14:23). Miasta za  nie da si  podzieli ; pozostaje ono zawsze jednym miastem. Tak
wi c pod e miejscowo ci jest niezmiennie jedno. Jak nie da si  podzieli  miasta, tak nigdy nie da si
podzieli  pod a ko cio a. Jako e w Seulu nie mamy dwóch miast, nie mamy te  w Seulu dwóch ko cio-
ów. W Seulu jest tylko jedno miasto; mo e tam wi c znajdowa  si  tylko jeden ko ció . To jedno pod e

zachowuje ko ció  w jedno ci.
Obecnie w jednym mie cie mo e znajdowa  si  wiele tak zwanych ko cio ów. Mo na to porówna  do

sytuacji, w której jedno miasto posiada oby wiele ratuszów. Gdyby dane miasto mia o wi cej ni  jeden
ratusz, oznacza oby to, i  jest ono podzielone. W mie cie mo e znajdowa  si  tylko jeden ratusz. Zacho-
wuje to jedno  miasta. Ko ció  miejscowy budowany jest na pod u swojej miejscowo ci. Mo na je po
prostu nazwa  pod em miejscowo ci. Pod e to stanowi ochron , dzi ki której ko ció  w danej miej-
scowo ci b dzie zawsze zachowany w jedno ci.

Pod e prawdziwej jedno ci — jedno powszechne Cia o

Pod e ko cio a nie powinno mie  jedynie charakteru miejscowego; musi ono równie  by  powszechne.
W sensie miejscowym pod em ko cio a jest pod e miejscowo ci; w sensie powszechnym pod em
tym jest prawdziwa jedno . Chrystus ma tylko jedno Cia o. Jedno  Jego Cia a stanowi powszechne
pod e ko cio a.
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Za my, e wszystkie ko cio y miejscowe w Korei s  jedno ze sob  nawzajem, lecz nie s  jedno
ko cio ami na pozosta ych kontynentach. Gdyby tak by o, by  mo e mia yby one pod e miejscowe,

pod e miejscowo ci, lecz brakowa oby im pod a powszechnego, pod a jedno ci Cia a. W ca ym wszech-
wiecie Chrystus posiada tylko jedno Cia o. Wszystkie ko cio y miejscowe na sze ciu kontynentach —

Ameryce Pó nocnej, Ameryce Po udniowej, Europie, Afryce, Australii i Azji —  jednym Cia em. To
prawdziwe pod e prawdziwej jedno ci.

Ko cio y w Anglii mog  powiedzie  ko cio om w Niemczech: „My jeste my ko cio ami w Anglii, a wy
ko cio ami w Niemczech. Nie wchod cie wi c nam w drog ”. W sensie miejscowym mog  by  w porz d-
ku, lecz w sensie powszechnym b dz . By  mo e zachowuj  jedno  w obr bie swoich miejscowo ci, lecz
niszcz  jedno  powszechn . W sensie miejscowym, pod em ko cio a jest pod e miejscowo ci, a w sen-
sie powszechnym jest nim jedno  powszechnego Cia a Chrystusa. Jedno  zatem posiada aspekt miej-
scowy, a tak e aspekt powszechny.

MIEJSCOWE ZARZ DZANIE I POWSZECHNA SPO ECZNO

W tym miejscu musimy rozwa  dwie kolejne kwestie zwi zane z prawid ow  praktyk ycia ko cio-
a: miejscowe zarz dzanie i powszechn  spo eczno . W prawid owym yciu ko cio a zarz dzanie ko cio a

ma charakter miejscowy, ale spo eczno  ko cio a jest powszechna.

Zarz dzanie, w sensie miejscowym, jest oddzielne i równe

Zarz dzanie w ka dym ko ciele miejscowym jest oddzielne od zarz dzania we wszystkich innych
ko cio ach miejscowych. Ponadto, zarz dzanie we wszystkich ko cio ach miejscowych jest na równym
szczeblu. Od strony zarz dzania aden ko ció  nie jest wy ej od drugiego ani aden ko ció  nie jest ni ej.
W kraju czy narodzie istniej  rz dy na ró nych szczeblach. Najwy ej znajduje si  rz d centralny, a pod
nim s  rz dy w prowincjach, czy te  rz dy stanowe, oraz rz dy miejskie. Takie wielopoziomowe rz dy na
ró nych szczeblach mo na przyrówna  do piramidy. Rz d centralny to szczebel najwy szy, a rz dy w pro-
wincjach oraz rz dy miejskie znajduj  si  na szczeblach ni szych.

Jednak e w prawid owym yciu ko cio a nie ma czego  takiego. Wszystkie ko cio y miejscowe znaj-
duj  si  na jednym szczeblu. W Ko ciele rzymskokatolickim najwy szy szczebel zarz dzania mie ci si

Watykanie. Na szczycie jest papie , a wokó  niego s  kardyna owie. Papie  sprawuje kontrol  nad
katolikami we wszystkich narodach. Na ca ej ziemi ma on pewn  liczb  arcybiskupów. Pod arcybiskupa-
mi s  biskupi, a pod biskupami — kap ani. Tego rodzaju organizacja rz dów to religijna hierarchia. Taka
hierarchia powinna by  pot piona. W prawid owej praktyce ycia ko cio a wszystkie ko cio y na ca ej
ziemi znajduj  si  na jednym szczeblu. Na szczycie jest tylko jeden tron, tron G owy, Chrystusa, w nie-
biosach. Tylko G owa jest na tronie. Pod G ow  za  wszystkie ko cio y znajduj  si  na tym samym
szczeblu.

Przypu my, e ko ció  w Seulu jest najwi kszym ko cio em w Korei. Czy w ciwe by oby, gdyby
ko ció  w Seulu sprawowa  kontrol  nad wszystkimi pozosta ymi ko cio ami w Korei? Przypu my, ko-
ció  w Pusan jest drugim najwi kszym ko cio em w Korei. Czy w ciwe by oby, gdyby ko ció  w Pusan

podlega  ko cio owi w Seulu? Nast pnie przypu my, e w pobli u Pusan znajduje si  jaki  mniejszy
ko ció . Czy w ciwe by oby, gdyby ko ció  w Seulu, b c ko cio em najwi kszym, sprawowa  kontrol
nad ko cio em w Pusan, a ko ció  w Pusan — nad mniejszym ko cio em w jego s siedztwie? W odpowie-
dzi na takie pytania musz  stanowczo powiedzie , e tego rodzaju hierarchia i kontrola jest czym
absolutnie niew ciwym.

W odniesieniu do zarz dzania w ko cio ach miejscowych, pos uguj  si  dwoma przymiotnikami: od-
dzielne i równe. Zarz dzanie w ko ciele w Seulu jest oddzielne od zarz dzania w Pusan i Geochang.
Zarz dzanie w ka dym z tych ko cio ów jest oddzielne i równe. Nawet zarz dzanie w najmniejszym

ko cio ów miejscowych w Korei jest równe zarz dzaniu w ko ciele w Seulu. Gdybym by  starszym
ko ciele w Seulu, móg bym s dzi , e poniewa  ko ció  w Seulu jest najwi kszy, powinienem sprawo-

wa  jak  kontrol  nad mniejszymi ko cio ami. Starsi z mniejszych ko cio ów tak e mog  s dzi , e
poniewa  ko ció  w Seulu jest najwi kszy i najstarszy, bez w tpienia powinni by  poddani starszym

Seulu. W ludzkich oczach to mo e wydawa  si  w porz dku, ale je li chodzi o praktykowanie prawid o-
wego ycia ko cio a, jest to absolutnie niew ciwe.

Ka dy ko ció  miejscowy ma swoje w asne zarz dzanie i zarz dzanie to jest oddzielne od zarz dzania
we wszystkich innych ko cio ach. Jest te  ono równe zarz dzaniu we wszystkich innych ko cio ach.
Mimo e ko ció  w Seulu istnieje od wielu lat, a du o mniejszy ko ció  móg  powsta  jedynie dwa dni
temu, zarz dzanie w tych dwóch ko cio ach jest oddzielne i na tym samym szczeblu. Zarz dzanie ko cio a
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jest czym  miejscowym. aden ko ció , niezale nie od tego, jak jest du y i dojrza y, nie powinien sprawo-
wa  kontroli nad innymi ko cio em.

Spo eczno , w sensie powszechnym, jest jedna

Chocia  w sensie miejscowym zarz dzanie w ko cio ach jest oddzielne i równe mi dzy nimi, to spo-
eczno  w sensie powszechnym jest jedna. W spo eczno ci nie ma oddzielenia. Na ca ej tej ziemi istnieje

tylko jedna spo eczno  i spo eczno  ta w sensie powszechnym jest jedna. Spo eczno  ko cio a jest
jedna nie jedynie w jakim  konkretnym narodzie, lecz w ca ym wszech wiecie. Nie ma jednej spo eczno-
ci w Anglii, drugiej w Stanach Zjednoczonych, kolejnej w Niemczech, kolejnej w Chinach i jeszcze

kolejnej w Japonii. W narodach tych istnieje wiele oddzielnych ko cio ów w wielu miastach, ale w ca ym
wszech wiecie istnieje tylko jedna spo eczno .

Spo eczno  ta nazywa si  spo eczno ci  aposto ów. W Dziejach Apostolskich 2:42 czytamy, e trzy
tysi ce tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i stali si  cz onkami ko cio a w dniu Pi dziesi tnicy,
trwali niez omnie w nauce i spo eczno ci aposto ów. W ko ciele, w sensie powszechnym, powinna by
zarówno jedna spo eczno , jak i jedna nauka. We wszystkich ko cio ach powinni my naucza  tylko
jednego — Jezusa Chrystusa jako Ducha, który ma by  naszym yciem ze wzgl du na utworzenie ko cio-
a. To w nie jest nauka aposto ów. Je li wkracza inna nauka, musimy j  odrzuci  (1 Tm 1:3–4). Przyj-

mujemy tylko jeden rodzaj nauki, nauk  aposto ów, i mamy tylko jedn  spo eczno , spo eczno  aposto ów.
Spo eczno  ta wyra a si  przy stole Pa skim. Gdy jemy chleb, uczestniczymy w spo eczno ci cia a

Chrystusa, a gdy pijemy kielich, uczestniczymy w spo eczno ci Pa skiej krwi (1 Kor 10:16). Pan ma
tylko jedno cia o i krew, i istnieje tylko jedna spo eczno  Jego cia a i krwi. Dzi ki spo yciu z jednego
chleba stali my si  mistycznym Cia em Chrystusa (w. 17). Ta jedna spo eczno  we wszech wiecie to
spo eczno  Cia a Chrystusa. Jest to spo eczno  przekazana nam przez aposto ów. St d te  jest to spo-
eczno  aposto ów i jest ona spo eczno ci  z Trójjedynym Bogiem. Taka spo eczno  musi by  powszech-

na. Co do zarz dzania, w sensie miejscowym ko cio y s  od siebie oddzielne, ale w spo eczno ci s  one ze
sob  zjednoczone, by by  ze sob  jedno w sensie powszechnym.

STARSZE STWO

Starsi nie powinni panowa  nad wierz cymi

Starsi nie powinni panowa  nad wierz cymi. Zamiast tego powinni by  wzorami, przyk adami, prze-
wodz cymi w kochaniu Pana, w poszukiwaniu prawdy, we wzrastaniu w yciu i w s bie w ko ciele (Mt
20:25–28; 1 P 5:1–3). Nie powinni s dzi , i  jako starsi s  w adcami panuj cymi nad wierz cymi. Tego
rodzaju wyobra enie jest b dne. W Ew. Mateusza 23:8–12 Pan Jezus powiedzia , e wszyscy wierz cy
znajduj  si  na tym samym szczeblu. Wszyscy jeste my bra mi, tak e starsi. Nie powinno by  w ród nas
adnego pana oprócz Pana. Mamy tylko jednego Pana i mamy tylko jednego Przywódc . Ten jedyny

Przywódca, Pan Jezus, jest naszym Przewodnikiem, naszym Instruktorem, naszym Kierownikiem. Starsi
nie s  panami, którzy sprawuj  rz dy nad wierz cymi; wszyscy starsi s  tylko bra mi. Powinni stawia
samych siebie jako wzór, jako przyk ad, przewodzi  w kochaniu Pana, w poszukiwaniu prawdy, we wzra-
staniu w yciu, w g oszeniu ewangelii i w s bie w ko cio ach. To jest w ciwy sposób.

POD E I RZECZYWISTO

Pod e miejscowo ci jest zewn trznym wyrazem jedno ci (1 Kor 1:12–13). Podczas gdy spotykamy
si  w Seulu, miasto Seul stanowi nasze pod e. Ale jest to jedynie zewn trzna jedno . Wewn trzn
rzeczywisto ci  jedno ci jest Duch (Ef 4:4). Musimy mie  Ducha poruszaj cego si  w nas, yj cego w nas
i dzia aj cego poprzez nas. Zewn trznie mamy pod e miejscowo ci w celu zachowania jedno ci; we-
wn trznie yjemy przez Ducha ze wzgl du na jedno  Cia a. Je li mamy tylko pod e miejscowo ci, ale
bez Ducha, to mamy co  jedynie zewn trznego bez wewn trznej rzeczywisto ci. Musimy mie  zarówno
zewn trzne pod e miejscowo ci, jak i wewn trzn  rzeczywisto  Ducha. (Vital Factors for the Recovery
of the Church Life, w: The Collected Works of Witness Lee, 1984, t. 4, s. 488–497).
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ODZYSKIWANIE KO CIO A

(pi tek — spotkanie wieczorne)

Poselstwo drugie

Jahwe nakazuje b ogos awie stwo ycia
i zsy a je na braci, którzy mieszkaj  razem w jedno ci

Wersety biblijne: Ps 133 — 134.

I. Jedyne pod e Jerozolimy, miejsce, w którym na górze Syjon zbudowano wi tyni  —
Bo e mieszkanie — przedstawia w formie typu jedyne pod e Bo ego wyboru, pod e
jedno ci — Pwt 12:5; 2 Krn 6:5–6; Ezd 1:2–3:
A. W czasach staro ytnych wszyscy Izraelici trzy razy do roku schodzili si  w Jerozolimie; to

dzi ki Jerozolimie, jedynemu w swoim rodzaju miejscu oddawania Bogu czci, zachowano jed-
no  Jego ludu przez ca e pokolenia — Pwt 12:5; 16:16.

B. W Nowym Testamencie w ciwym pod em jedno ci, które ustanowi  Bóg, jest jedyne pod o-
e jednego ko cio a dla jednej miejscowo ci — Obj 1:11:

1. Ko ció  sk ada si  z Boga, który jest wsz dzie, lecz istnieje na ziemi w wielu miejscowo-
ciach; w Bogu ko ció  w swej naturze ma charakter powszechny, lecz w konkretnym miej-

scu, takim jak ko ció  Boga, „który jest w Koryncie”, w praktyce ma charakter miejscowy —
1 Kor 1:2:
a. S owa ko ció  Boga oznaczaj , e ko ció  nie tylko jest w asno ci  Boga, lecz e tak e

Bóg jest jego natur  i esencj , które s  boskie, ogólne, powszechne i wieczne — w. 2a.
b. Ko ció , „który jest w Koryncie”, odnosi si  do ko cio a w danym mie cie, pozostaj cego

w tej okre lonej miejscowo ci i obieraj cego j  za swoj  pozycj , pod e i zasi g dzia a-
nia w celu zarz dzania nim w sprawach praktycznych; zarz dzanie to ma charakter
fizyczny, konkretny, miejscowy i tymczasowy — w. 2b.

2. Bez aspektu powszechnego ko cio owi brakuje zawarto ci, a bez aspektu miejscowego nie
mo e on uzyska  wyrazu ani praktycznie funkcjonowa ; relacja biblijna na temat ustano-
wienia ko cio a w swojej miejscowo ci jest spójna w ca ym Nowym Testamencie — Dz 8:1;
13:1; 14:23; Rz 16:1; 1 Kor 1:2; 2 Kor 8:1; Ga 1:2; Obj 1:4, 11.

II. Psalm 133 to pochwa a, wyg oszona przez wi tego wst puj cego na Syjon, dla b ogo-
awie stwa ycia, któremu Jahwe nakaza  spoczywa  na braciach mieszkaj cych ra-

zem w jedno ci; b ogos awie stwem, które On nakaza  w sytuacji, gdy bracia s  zgod-
ni ze sob  i gdy spoczywa na nich namaszczenie, jest „ ycie na wieki” — g boki,
swobodny, nieprzerwany strumie ycia:
A. Bracia mieszkaj cy razem w jedno ci przyrównani s  do nieocenionej dobroci drogocennego

olejku na g owie Aarona i nieoszacowanej wyborno ci rosy Hermonu na górach Syjonu — w. 1–3:
1. Ko ció  jako osoba, symbolizowany przez Aarona, jest jednym nowym cz owiekiem, który

obejmuje sob  G ow  wraz z Cia em — zbiorowego Chrystusa, zbiorowe kap stwo — Ef
2:15; 1 P 2:5.

2. Ko ció  jako miejsce, symbolizowane przez Syjon, jest mieszkaniem Boga — Pwt 12:5–7, 11,
14, 18, 21, 26; Ef 2:21–22; Obj 21:3, 22.

B. Prawdziw  jedno  konstytuuje sp ywaj cy olejek i zst puj ca rosa, s ce stopniowemu bu-
dowaniu Cia a Chrystusa w boskim udzielaniu Boskiej Trójcy:
1. Psalm 133 to odpowiednik Listu do Efezjan 4; kiedy jeste my w Ciele i pilnie zachowujemy

jedno  Ducha, spoczywa na nas Jego namaszczenie (w. 3–6); olej namaszczenia, z ony
olejek, jest symbolem przetworzonego Trójjedynego Boga, wszechzawieraj cego, z onego
Ducha (Wj 30:23–25):
a. Z ony Duch jest ostatecznym zwie czeniem przetworzonego Trójjedynego Boga, który

obejmuje boskie przymioty, ludzkie cnoty, mier  Chrystusa i jej skuteczno  oraz Jego
zmartwychwstanie wraz z jego moc  — Flp 1:19.

b. Jedno , w której trwamy, to przetworzony Trójjedyny Bóg, którym zostali my namasz-
czeni, „pomalowani”, we wn trzu swej istoty — 2 Kor 1:21 – 22; 1 J 2:20, 27.
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c. W yciu ko cio a dzie  po dniu wszystkie sk adniki boskiego i mistycznego z onego
olejku w nas si  wbudowuj ; w wyniku zastosowania tych sk adników wobec naszej
wewn trznej istoty samorzutnie przebywamy w jedno ci — Ef 4:3–4.

d. Pod em jedno ci jest po prostu przetworzony Trójjedyny Bóg, który zastosowa  siebie
wobec naszej istoty; namaszczenie z onym, wszechzawieraj cym yciodajnym Duchem
stanowi pierwiastek naszej jedno ci — w. 4; por. J 4:24:
1) Je li podejmujemy dzia ania bez udzia u Ducha, który jest w naszym duchu, przyczy-

niamy si  do powstawania podzia ów i tracimy jedno  — Ef 4:3; por. 1 Kor 1:10; 2:14–
15; 3:1.

2) Je li pozostajemy w yciodajnym Duchu, zachowujemy jedno  Ducha — por. J 4:24;
Kor 6:17.

e. Z ony Duch nie jest dla indywidualistów; jest w Ciele i dla Cia a oraz dla s by kap -
skiej, która buduje to Cia o — Ps 133:2; Wj 30:26–31; Flp 1:19; Rz 15:16; 1 P 2:5, 9.

f. Otrzymujemy zasób Ducha, zasób Cia a, dzi ki wstawiennictwu i spo eczno ci cz onków:
1) Kiedy jeste my bez si  i nie mo emy ju  dalej i , potrzebujemy, by bracia i siostry

wstawiali si  za nami, by my mogli przezwyci  swoj  s abo  — Flp 1:19; 1 Tes
5:25; Hi 42:8–10.

2) Nie mo emy  bez zasobu Cia a, dlatego musimy ustawicznie korzysta  ze spo ecz-
no ci Cia a — 1 Tes 3:8; 1 Kor 10:16b; 1 J 1:3.

3) Je li kto  chce ujrze wiat o, musi wej  do ko cio a, wi tyni — Ps 73:16–17; Mt
5:14; Obj 1:20.

2. Rosa Hermonu zst puj ca na góry Syjonu symbolizuje zst puj , od wie aj , zraszaj
i syc ask ycia (1 P 3:7), Trójjedynego Boga jako nasz zasób ycia, z którego mo emy
korzysta  (2 Kor 13:13):
a. W typologii Hermon jest symbolem niebios, najwy ej po onego miejsca we wszech-

wiecie — por. Ef 1:3; Mt 17:1–2.
b. Góry Syjonu s  symbolem ko cio ów miejscowych; jest jeden Syjon, jeden ko ció  b -

cy jednym Cia em, gór za , ko cio ów miejscowych, jest wiele — Obj 1:11–12.
c. aska to Bóg w Chrystusie jako Duch, którego do wiadczamy, przyjmujemy, którym si

radujemy i którego zyskujemy — J 1:16–17; 1 Kor 15:10; Ga 2:20; Rz 5:2, 17, 21.
d. Pozostawanie w yciu ko cio a zachowuje nas w Pa skiej asce — Dz 4:33; 11:23.
e. Dzi ki asce, któr  otrzymujemy na górach Syjonu, mo emy prowadzi ycie, którego

ludzie w wiecie nie s  w stanie prowadzi , bo to dla nich rzecz niemo liwa — 20:32;
Kor 12:7–9.

f. Codzienne ycie chrze cija skie musi by yciem aski, jej do wiadczaniem — w. 9; 2 Tm
4:22:
1) Mamy wiar  i mi  dzi ki przeobfitej Pa skiej asce — 1 Tm 1:14.
2) Dzi ki asce otrzymujemy zbawienie w yciu w wyniku zmartwychwstania Chrystusa

i Jego wniebowst pienia — Ef 2:5–8.
3) Uzyskali my dost p do obfituj cej Bo ej aski i w niej stoimy — Rz 5:2.
4) W asce tej mo emy radowa  si  wieczn  Bo  pociech  i dobr  nadziej  — 2 Tes 2:16.
5) Mo emy przyst pi  z odwag  do tronu aski i znale ask  do pomocy w stosownej

chwili — Hbr 4:16.
6) Mo emy otrzyma  obfity Bo y zasób aski — 2 Kor 9:8.
7) Nieustannie mo emy radowa  si  pomna aj  si  Bo ask  — 1 P 1:2b; 2 P 1:2; Obj

22:21.
8) Mo emy radowa  si  wi ksz  Bo ask  dzi ki pokorze — Jk 4:6; 1 P 5:5.
9) Do wiadczaj c aski w Bo ej ekonomii, radujemy si  Pa sk  obecno ci  w swoim

duchu — 2 Tm 4:22; por. k 1:28, 30.
10) Wyra ajmy na zewn trz Chrystusa, który jest Bo  sprawiedliwo ci , dzi ki Bo ej

asce — Ga 2:20–21.
11) Do wiadczajmy w swoich s abo ciach doskonalenia Pa sk  wystarczaj ask , ocie-

niaj  moc  Chrystusa — 2 Kor 12:9.
12) Dzi ki asce mo emy przezwyci  uleganie doczesnym i niepewnym bogactwom

oraz zacz  szczodrze us ugiwa wi tym w potrzebie — 8:1–2.
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13) Bóg wszelkiej aski czyni was doskona ymi, utwierdza, umacnia i ugruntowuje przez
cierpienia — 1 P 5:10.

14) B my dobrymi szafarzami ró norodnej aski Bo ej — 4:10; Ef 3:2.
15) Nasza mowa powinna przynosi  innym Chrystusa jako ask  — 4:29–30.
16) Do wiadczajmy Chrystusa jako aski, by my byli niedo cignieni i obfitowali w dzie o

Pa skie — 1 Kor 15:10.
17) Przyjmujmy obfito aski i daru sprawiedliwo ci, by królowa  w yciu — Rz 5:17, 21.

g. aska, dana ko cio om miejscowym w mrocznym wieku degradacji ko cio a, s y temu,
by wierz cy d yli do tego, aby odpowiedzie  na Pa skie wezwanie i by  Jego zwyci zca-
mi — Obj 1:4.

h. aska Pana Jezusa Chrystusa, udzielana Jego wierz cym w ci gu ca ego wieku nowote-
stamentowego, znajduje zwie czenie w Nowej Jerozolimie, która z kolei stanowi zwie -
czenie Bo ego upodobania; zgodnie z tym upodobaniem Bóg po czy  si  i zespoli  z cz o-
wiekiem, przez co uzyska  powi kszenie siebie i swój wieczny wyraz — 22:21.

3. W yciu ko cio a codziennie doznajemy namaszczenia i jeste my obdarzani ask ; namasz-
czenie Ducha i zasób aski umo liwiaj  nam ycie w jedno ci — Ef 1:13, 6.

4. Im bardziej do wiadczamy Chrystusa jako yciodajnego Ducha, tym mniej w nas naturalnej
konstytucji i usposobienia; w miar  umniejszania si  ich w wyniku do wiadczania przez nas
Trójjedynego Boga z Jego boskimi przymiotami jeste my doskonaleni w jedno — J 17:23; Ef
4:1–3.

III. Psalm 134, który stanowi doko czenie Psalmu 133 i jest ostatnim z Pie ni wst powa ,
to pochwa a wyg oszona przez wi tego wst puj cego na Syjon, dotycz ca nakazu i o-
gos awienia dzieci Izraela przez kap anów pe ni cych s  w domu Bo ym:
A. Psalm ten ukazuje, e ci, którzy s  najwy ej, na Syjonie, mog  b ogos awi  ka dego i ka dego

naucza  — w. 1–2; por. Rdz 47:10; 48:20; 49:28.
B. B ogos awie stwo przychodzi z Syjonu, ze szczytu, od tych, którzy zdobyli wierzcho ek, pozycj

zwyci zców; w ka dym wieku i stuleciu Bo e b ogos awie stwo przychodzi o do ko cio a dzi ki
zwyci zcom — Ps 134:3; por. Obj 2:7.

Wyj tki z pos ugi:

DWA ASPEKTY JEDNO CI

[Psalm 133] jest tak g boki, e a  trudno na jego temat rozmawia . Werset 1 mówi: „ Oto jak dobrze
i jak mi o, gdy bracia mieszkaj  w jedno ci!” Zauwa cie, e do opisania braci, którzy mieszkaj  razem

jedno ci, psalmista u ywa dwóch s ów. Mówi, e jest to dobre i mi e. Te dwa s owa wyst puj  tu
dlatego, e w nast pnych wersetach mieszkanie razem w jedno ci porównane zostaje do dwóch rzeczy:
wybornego olejku na g owie Aarona i rosy Hermonu na górach Syjonu. Wskazuj  one na dwa aspekty
jedno ci. Jedno  jest dobra i mi a: dobra jak wyborny olejek i mi a jak zst puj ca rosa.

Z tych aspektów pierwszy — Aron — jest osob , a drugi — Syjon — jest miejscem. Czy ju  ujrzeli cie
wcze niej to, e ko ció  posiada te dwa aspekty? Z jednej strony ko ció  jest osob , z drugiej miejscem.
Jako osoba, ko ció  obejmuje G ow  wraz z Cia em. Jako miejsce, ko ció  jest mieszkaniem Boga. W in-
nym miejscu w Biblii widzimy, e ko ció  jest oblubienic , nowym cz owiekiem i wojownikiem. Te z kolei

 aspektami ko cio a jako osoby. Ko ció  ma tylko dwa g ówne aspekty: osoby i mieszkania. Z tymi
dwoma aspektami ko cio a wi e si  olejek i rosa.

POKRYWAJ CY OLEJEK I ZST PUJ CA ROSA

Chocia  w drugim wersecie przek ad Króla Jakuba u ywa s owa ma , wi kszo  innych przek adów
ywa s owa olejek. Olejek ten odnosi si  do oleju namaszczenia, opisanego w trzydziestym rozdziale

Ksi gi Wyj cia. Olej ten jest z onym olejkiem, utworzonym poprzez scalenie z oliw  z oliwek czterech
przypraw. Namaszczano nim Aarona, jego synów, przybytek oraz wszystko, co mia o zwi zek z przybyt-
kiem. W wietle Psalmu 133 olejek ten, z ony olej namaszczenia, spoczywa  na cz owieku, Aaronie.
Podkre lali my ju , e inaczej by o z orze wiaj , nawadniaj  i przesycaj  ros , która spoczywa a
na miejscu — na górach Syjonu.

Ani namaszczaj cy olej, ani przesycaj ca rosa nie porusza y si  szybko. Rosa nie spada a jak deszcz;
zst powa a, schodzi a, stopniowo. Podobnie olejek nie sp ywa  po brodzie Aarona w b yskawicznym tem-
pie; rozp ywa  si  najpierw powoli po jego brodzie, a nast pnie skapywa  na skraj jego szaty. Hebrajskie
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znaczenie korzenia tego s owa brzmi „rozsypywa ”, na przyk ad, rozsypywa  co  po powierzchni.  Ozna-
cza ono równie  tyle co, „pokrywa  „ na przyk ad, pokrywa  narzut ko. St d te  olejek namaszczenia
na g owie Aarona pokrywa  jego brod ; nie sp ywa  szybko po jego brodzie. Olejek ten pokrywa  delikat-
nie i powoli.

Wedle tej samej zasady rosa zst powa a na góry Syjonu. W naszym piewniku znajduje si  hymn
mówi cy o „deszczach b ogos awie stw” (Hymns, nr 260). W swej naturze takie duchowe deszcze s

pewnym sensie zielono wi tkowe. Bardziej doceniam pokrywanie olejkiem i zst puj  ros , ani eli
deszcze b ogos awie stw. Deszcze nie wi  si  z jedno ci . Na prawdziw  jedno  sk ada si  pokrywaj -
cy olejek i zst puj ca rosa.

NAMASZCZONY TRÓJJEDYNYM PRZETOWRZONYM BOGIEM

Mówili my ju  z naciskiem, e prawdziwa jedno  to zespolenie przetworzonego Boga z wierz cymi.
Cho  objawia to Nowy Testament, nie widzimy w Nowym Testamencie sposobu, w jaki mo na t  jedno
praktykowa . Sposób ukazany jest w Psalmie 133. Olejek w wersecie 2 to symbol przetworzonego Trój-
jedynego Boga, który jest dzi  wszechzawieraj cym, z onym Duchem. W wietle trzydziestego rozdzia-
u Ksi gi Wyj cia olejek namaszczenia by  z ony w wyniku scalenia ze sob  czterech przypraw wraz
jednym hinem oliwy. Mieszanina ta w formie typu przedstawia wszechzawieraj cego Ducha, który jest

przetworzonym Bogiem, którym mo emy si  radowa . W tym z onym Duchu mamy nie tylko bosko ,
lecz tak e Chrystusowe cz owiecze stwo, skuteczno  Jego mierci i moc Jego zmartwychwstania.  In-
nymi s owy z ony Duch jest Bogiem, który przeszed  przez proces i który posiada boskie przymioty,
ludzkie cnoty, skuteczno mierci Chrystusowej oraz moc Chrystusowego zmartwychwstania. W yciu
ko cio a ten z ony Duch nieustannie nas namaszcza.

Olejek mo na porówna  do farby, a namaszczenie do nanoszenia farby. Gdy malujesz krzes o, nak a-
dasz jedn  warstw  farby na drug . Gdy z ony Duch nas namaszcza, „maluje” nas „farb ”, któr  jest
sam Trójjedyny Bóg. W tej „farbie” mamy cz owiecze stwo Chrystusa, skuteczno  Jego mierci oraz
moc Jego zmartwychwstania. Mamy te  bosko  i ludzkie ycie Chrystusa. W miar  jak wszystkie sk ad-
niki olejku si  na nas „nak adaj ”, jeste my „malowani” przetworzonym Trójjedynym Bogiem wraz ze
wszystkimi pierwiastkami zawartymi w onym olejku. Prawid owe ycie ko cio a to ycie w jedno ci,
która jest zespoleniem przetworzonego Trójjedynego Boga z wierz cymi. Trwaj c w tej jedno ci, jeste-
my „malowani” olejkiem. Im wi cej jeste my nim w taki sposób „malowani”, tym bardziej wyelimino-

wana zostaje nasza naturalna konstytucja, charakter i usposobienie. Pozostaje zespolenie przetworzo-
nego Trójjedynego Boga z naszym wywy szonym cz owiecze stwem. Na tym w nie polega jedno .

W jedno ci takiej niemo liwy si  staje podzia  i odst pstwo. W jedno ci tej nie ma te  miejsca na
opinie. Cho  potrzebujemy znacznie bardziej do wiadcza  boskiego „malowania”, które wprowadza nas

jedno , przynajmniej w pewnej mierze ju  tego do wiadczyli my w yciu ko cio a. Wszyscy weszli my
w t  jedno , cho by w pewnym stopniu.

Kiedy byli my w denominacjach lub w niezale nych grupach, bardzo atwo przychodzi o nam posiada-
nie wielu opinii lub bycie krytycznym. Odszczepie czy pierwiastek i czynniki powoduj ce podzia y ule-
gaj  w ko ciele st umieniu. To efekt jedno ci. Im wi cej „farby” przetworzonego Trójjedynego Boga na o-
one zostaje na nasz  istot , tym trudniej jest nam powodowa  podzia y. Dzi ki nak adaniu niebia skiej

„farby” zostajemy wprowadzeni w autentyczn  jedno . Nie jest to jedno  powierzchowna, zgodna z na-
turalnym wyobra eniem. Trwamy w jedno ci, któr  jest przetworzony Trójjedyny Bóg „wmalowywany”
w nasz  istot .

Jak ju  wskazali my, olejek, ta boska farba, on nie sp ywa w dó , ale pokrywa. Chc  aby mój dom by
pomalowany farb , która si  trzyma, a nie farb , która sp ynie po cianach niczym woda. Podobnie,
kiedy olejek jest wobec nas zastosowany, on przylega do naszej wewn trznej istoty; nie sp ywa po nas.
Sp ywanie olejku podobne jest do do wiadcze  w ruchu zielono wi tkowym lub charyzmatycznym. Tego
typu do wiadczenia szybko mijaj . W yciu ko cio a natomiast duchowe b ogos awie stwo przychodzi do
nas stopniowo, powoli i delikatnie. Po tym jednak jak do nas przychodzi, to ju  pozostaje. Raz zastosowa-
na farba wobec nas, pozostaje. Po tym jak zostali my pokryci olejkiem namaszczenia, warstwa pozostaje
z nami na zawsze. Nic nie jest w stanie jej z nas usun . Namaszczenie nie sprawia, e mamy wiele
uczu  w naszych emocjach. Natomiast do wiadczenia które szybko przychodz  i odchodz  pobudzaj
nasze emocje. Ale nie s  one normalnym do wiadczeniem w yciu ko cio a.

W yciu ko cio a do wiadczamy stopniowego sp ywania wszechzawieraj cego olejku. Na przyk ad na
spotkaniu modlitewnym ko cio a mo e na nas zosta  na ona jedna lub dwie warstwy „farby”, my za
tego za bardzo nie odczujemy. Jak zaznaczyli my, olejek ten ma wiele sk adników. Jak e jeste my wdzi czni
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Panu za Jego odzyskiwanie. W yciu ko cio a wszystkie sk adniki tego boskiego olejku co dzie  si
nas wbudowuj . Dzi ki umieszczaniu ich w naszej wewn trznej istocie samoistnie trwamy w jedno ci.

Niezwykle trudno nam powodowa  podzia y czy te  pój  drog  odst pstwa. Jak e dobra, mi a i przyjem-
na jest jedno  w ko ciele! Mo emy spowodowa  podzia  tylko w jeden sposób: podejmuj c mocn  decy-
zj  wbrew swojej wewn trznej istocie. Jeste my samoczynnie jedno, poniewa  zostali my „pomalowani”
wszystkimi pierwiastkami niebia skiej „farby”.

PRZETWORZONY BÓG ZASTOSOWANY DO NASZEJ ISTOTY

Pod e jedno ci to po prostu przetworzony Trójjedyny Bóg odniesiony do naszej istoty. Oto jedno ,
w której si  dzi  znajdujemy. Nasza jedno  nie powstaje dzi ki pododawaniu do siebie tych, którzy
wierz  w Chrystusa. W takiej jedno ci tak samo atwo o dodawanie, jak i o odejmowanie. Kiedy jednak
ju  zostaniemy wprowadzeni w jedno , która powstaje dzi ki odniesieniu przetworzonego Trójjedynego
Boga do naszej istoty, bardzo trudno co  odj . Jedno  ta ca kowicie ró ni si  od tej, która istnieje we
wspó czesnym chrze cija stwie. Jedno  w chrze cija stwie obejmuje dodawanie i odejmowanie. Tym-
czasem jedno  w ko cio ach w Pa skim odzyskiwaniu obejmuje zastosowanie Trójjedynego Boga wobec
naszej wewn trznej istoty.

OD G OWY WRAZ Z CIA EM

Wyborny olej, czy te  olejek, nie jest przeznaczony dla jednostek, tylko dla Cia a. Nie mog  go do-
wiadczy  ci, którzy oddzielaj  si  i od czaj  od Cia a. W wietle Psalmu 133 olejek spoczywa na g owie,
nast pnie sp ywa na brod  i dociera do brzegu szaty. Pokazuje to, e je eli jeste my indywidualistami,

nie mo emy go do wiadczy . Mo e kto  b dzie si  spiera , e ma kontakt z Panem sam u siebie w domu.
Na pewno mo e tak by . Najwa niejsze jednak jest to, czy jeste my jedno z ko cio em. Je li tak, to
mo emy prawid owo spotyka  si  z Panem sami w domu. Je li jednak oddzielamy si  od ko cio a, nasz
kontakt z Panem b dzie wygl da  zupe nie inaczej. Dlaczego? Poniewa  namaszczaj cy olej nie jest
przeznaczony dla poszczególnych cz onków, tylko dla G owy i Cia a, dla G owy wraz z Cia em. eby my
zatem zostali „pomalowani” olejkiem, musimy przebywa  w ko ciele. Wtedy samorzutnie zaznamy na-
maszczaj cego oleju wraz ze wszystkimi jego pierwiastkami. Jak e cudowna jest jedno  powsta a dzi ki
stosowaniu tego olejku!

ASKA — TRÓJJEDYNY BÓG — NASZ ZASÓB YCIA, KTÓRYM MO EMY SI  RADOWA

W wietle Psalmu 133:3 jedno  jest jak rosa, która zst puje na góry Syjonu. Olej namaszczenia
znajduje si  na osobie, na Aaronie, natomiast rosa spoczywa na okre lonym miejscu, na Syjonie. Rosa
symbolizuje ask ycia (1 P 3:7), która jest zasobem ycia. W yciu ko cio a nie tylko znajdujemy si  pod
namaszczeniem, lecz równie  przyjmujemy zasób, ask , ycia. Gdy jeste my namaszczani, równocze-
nie otrzymujemy ask .

Za my, e dwóm braciom mieszkaj cym razem w domu braci trudno jest  ze sob  w zgodzie.
Jednak, dzi ki temu, e uczestnicz  w yciu ko cio a, otrzymuj ask  i przyjmuj  zasób ycia. Samo-
czynnie b  wówczas nie tylko znosili siebie nawzajem, ale b  si  prawdziwie kochali.

Aposto  Pawe  obficie do wiadcza  Pa skiej aski. Trzykrotnie modli  si  o usuni cie „ciernia”, który
mu doskwiera . Pan odpowiedzia , e wystarczy Paw owi Jego aski. Wypowiadaj c te s owa, Pan poka-
za , e nie usunie ciernia, lecz zaopatrzy go w swoj  wystarczaj ask .

Oto do wiadczenie rosy, aski. Aposto  Pawe  obficie do wiadcza aski Pa skiej. Trzykrotnie modli
si  o to, aby „cier ”, który sprawia  mu cierpienie, zosta  usuni ty. Pan natomiast odpowiedzia  mu, e
Jego aska jest wystarczaj ca dla Paw a. Tym s owem Pan wskaza  na to, e nie usunie ciernia, ale
zaopatrzy Paw a w swoj  obfit ask .

W Drugim Li cie do Koryntian 13:13 Pawe  b ogos awi ko ció  tymi s owy: „ aska Pana Jezusa Chry-
stusa i mi  Boga, i spo eczno  Ducha wi tego niech b  z wami wszystkimi”.

Drugi List do Koryntian 13:13 pokazuje, e aska to Trójjedyny Bóg, który przeszed  przez proces
sta  si  zasobem ycia. Podczas gdy olejek symbolizuje przetworzonego Trójjedynego Boga, który „wma-

lowuje si ” w nasz  istot , rosa symbolizuje Trójjedynego Boga — zasób ycia, którym mo emy si
cieszy  i z którego mo emy czerpa . W yciu ko cio a zatem co dzie  jeste my namaszczani i obdarzani
ask . Jeste my „malowani” przetworzonym Bogiem i obdarzani ask  w postaci tego samego przetwo-

rzonego Boga, który jest zasobem ycia. Namaszczenie i zasób umo liwiaj  nam ycie w jedno ci. Mówi c
owami Psalmu 133, jedno  ta jest jak namaszczaj cy olej i nawadniaj ca rosa. Gdy zostajemy poddani

ich dzia aniu, do wiadczamy b ogos awie stwa ycia na gruncie jedno ci (The Genuine Ground of Oneness,
w: The Collected Works of Witness Lee, 1979, t. 2, s. 295–300).



44

ROSA — ASKA YCIA

W typologii Hermon symbolizuje niebiosa, najwy sze miejsce we wszech wiecie, a rosa — ask ycia
(1 P 3:7). Bez Nowego Testamentu trudno by nam by o zrozumie , e rosa to symbol aski. Ka dy List
napisany przez Paw a rozpoczyna si  s owami na temat aski i ko czy ask . Gdy by em m odym chrze-
cijaninem w denominacjach, mówiono mi, e aska to niezas ona przys uga. Zgodnie z tym pojmowa-

niem aski, otrzyma ask  to otrzyma , co  na co nie zas ugujemy. Wielu chrze cijan uznaje za tak
niezas on  przys ug  wszelkie materialne b ogos awie stwa, który otrzymuj  od Pana. Na przyk ad
pod koniec roku kto  mo e liczy  wszystkie b ogos awie stwa, jakimi obdarzy  go Bóg tego roku: dobra
praca, wi kszy dom, nowszy model samochodu. Jednak w wietle s owa Paw a w Li cie do Filipian 3:8,
wszystko poza Chrystusem to „ miecie”. Rzeczy takie jak praca, dom, samochód Pawe  uzna by za „ mie-
cie” w porównaniu z Chrystusem. aska, o której mówi Pismo nie odnosi si  jedynie do materialnych

ogos awie stw. Wiele wersetów w Pi mie pokazuje jasno, e aska to przetworzony Bóg jako zasób
ycia, którym mo emy si  cieszy .

Mówi c ci le aska to wyra enie nowotestamentowe. U yta w Starym Testamencie ma znaczenie
„przys ugi”. W wietle Ewangelii Jana 1:17 aska przysz a przez Jezusa Chrystusa. Wraz ze S owem,
które sta o si  cia em i zaprzybytkowa o w ród nas, przysz a aska. Oznacza to, e aska przysz a przez
wcielonego Boga. Przed wcieleniem Chrystusa, aska jeszcze nie przysz a. aska przysz a przez wcielenie.

Wiele wersetów w Dziejach Apostolskich mówi o asce. Werset 4:33 mówi: „I z wielk  moc  aposto o-
wie dawali wiadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, i wielka aska spoczywa a na nich wszyst-
kich.” Werset ten wskazuje, e ta wielka moc w zmartwychwstaniu by a wielk ask .

Taka aska to nie adny dom, praca, czy te  samochód. To Bóg, którego wierz cy do wiadczaj , przyj-
muj , którym si  raduj  i którego zdobywaj .

Dzieje Apostolskie 11:23 mówi  nam, e Barnaba ujrza  w Antiochii ask  Bo ; oczywi cie nie wi-
dzia  tam materialnych b ogos awie stw. Widzia , e wierz cy w Antiochii do wiadczali Boga w Chrystu-
sie, jako ich zasobu ycia, którym si  radowali.

W Pierwszym Li cie do Koryntian 15:10 Pawe  mówi: „Ale za ask  Boga jestem tym, czym jestem;
Jego aska ku mnie nie okaza a si  daremna; przeciwnie, trudzi em si  wi cej ni  oni wszyscy, nie ja

jednak, lecz aska Boga, która jest ze mn ”. Mo emy porówna  ten werset do Listu do Galatów 2:20,
gdzie Pawe  mówi: „ ju  nie ja yj , lecz yje we mnie Chrystus”.  Pawe  nie trudzi  si  sam wi cej ni
pozostali aposto owie; ale to aska Boga, która by a z nim. ask , dzi ki której Pawe  trudzi  si  wi cej
ni  inni, by  bez w tpienia w Paw a do wiadczeniu sam Chrystus jako moc ycia i zasób ycia dla niego.

W Li cie do Rzymian Pawe  mówi, e przez Chrystusa „uzyskali my dost p wiar  do tej aski, w któ-
rej stoimy”. Stanowisko o którym tutaj mówi Pawe  z pewno ci  nie jest dom albo praca. To Trójjedyny
Bóg, który zosta  przetworzony, aby w swoim ostatecznym zwie czeniu sta  si  wszechzawieraj cym
Duchem. Przez Chrystusa mo emy sta  we wszechzwieraj cym Duchu. W Li cie do Rzymian 5:17 Pawe
mówi, e ci, „którzy otrzymuj  obfito aski i daru sprawiedliwo ci, b  królowa  w yciu poprzez
Jednego — Jezusa Chrystusa”. Je li mamy obfito aski, b dziemy w stanie królowa  w yciu. Werset
ten wskazuje, e aska jest yciem, i e ycie jest ask . W Pierwszym Li cie Piotra 3:7, Piotr mówi

asce ycia, dziedzictwie zarówno m a jak i ony. W Li cie do Rzymian 5:21 Pawe  mówi o asce
króluj cej ku yciu wiecznemu. Wszystkie te wersety wskazuj  na to, e aska to nic innego jak Chry-
stus, który jest nasz  moc ycia i zasobem ycie, którego mo emy do wiadcza  i si  nim radowa . Je li
mamy co do tego jasno , to wi ksze b dzie nasze docenienie rosy — typu Chrystusa w Psalmie 133. Jako
rosa aska staje si  nasz  rado ci , jak  dzielimy w prawdziwej jedno ci. Jednak e, je li rosa nas nie
nawadnia, nie od wie a i nie przepaja, nie mo emy by  jedno z innymi wierz cymi. Rosy tej mo emy
do wiadcza  na górach Syjonu. Je li mamy radowa  si  ros , która w formie typu przedstawia wszech-
zwieraj ask , musimy znajdowa  si  na jednym ze szczytów, na szczytach gór Syjonu (The Genuine
Ground of Oneness, w: The Collected Works of Witness Lee, 1979, t. 2, s. 306–308).
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ODZYSKIWANIE KO CIO A

(sobota — pierwsze spotkanie poranne)

Poselstwo siódme

Status ko cio a — Cia o Chrystusa

Wersety biblijne: Ef 1:22–23; 4:16; Rz 12:4–5; 1 Kor 12:12–13; 14:26.

I. List do Efezjan 1:22–23 objawia, e ko ció  jest Cia em Chrystusa:
A. Ko ció  nie jest organizacj , lecz organicznym Cia em, z onym ze wszystkich wierz cych,

którzy zostali odrodzeni i maj  Bo e ycie; Cia o ma za zadanie wyra  G ow  — J 3:3, 5–6, 15;
1:12–13; 1 J 5:11–12.

B. Cia o jest pe ni  G owy, pe nia za  wyra a G ow  — Ef 1:22–23.
C. Chrystus wype niaj cy wszystko we wszystkich, potrzebuje Cia a b cego Jego pe ni ; Cia-

em tym jest ko ció , który winien by  Jego pe ni  — 3:10; 1:22–23; 4:10.
D. Ko ció  jest Cia em Chrystusa, a Chrystus — G ow  ko cio a (Kol 1:18); ko ció  i Chrystus s

zatem jednym Cia em, tajemniczym, wspania ym nowym cz owiekiem we wszech wiecie, po-
siadaj cym to samo ycie i t  sam  natur :
1. Chrystus jest yciem i zawarto ci  Cia a, a Cia o — organizmem i wyrazem Chrystusa — Kol

3:4; 1:18; 2:19; Rz 12:4–5.
2. Jako Cia o ko ció  otrzymuje wszystko od Chrystusa; wszystko z Chrystusa zatem wyra a

si  poprzez ko ció  — Ef 1:22 – 23; 3:8, 10.
3. Tych dwoje, Chrystus i ko ció  — Jego Cia o — jest zespolonych ze sob  i po czonych w jedno;

Chrystus jest tu wewn trzn  zawarto ci , a ko ció  — zewn trznym wyrazem — w. 16–21.
II. Musimy wyra nie zobaczy , w jaki sposób utworzono Cia o Chrystusa:

A. W zmartwychwstaniu Chrystusa przetworzony i zwie czony Trójjedyny Bóg wbudowa  si  w swój
wybrany lud — J 20:22; 1 Kor 15:45b; 6:17; 1 P 1:3.

B. We wniebowst pieniu Chrystusa wszechzawieraj cy, z ony Duch, jako zwie czenie przetwo-
rzonego Trójjedynego Boga, zst pi  na wybrany lud — k 24:49; Dz 1:8; 2:4, 32–33.

C. Wybrany, odkupiony i odrodzony lud Bo y ma w sobie Chrystusa b cego uciele nienie prze-
tworzonego i zwie czonego Trójjedynego Boga, a na sobie — zwie czonego Ducha — J 20:22; k
24:49.

D. W ten sposób wierz cy w Chrystusa staj  si  Cia em Chrystusa, organizmem powsta ym w wy-
niku zespolenia przetworzonego i zwie czonego Trójjedynego Boga z przeobra onym trójcz -
ciowym cz owiekiem — 1 Kor 12:13, 27; Ef 5:30.

III. Rzeczywisto ci  Cia a Chrystusa jest Duch rzeczywisto ci Trójjedynego Boga — 4:4;
14:17; 15:26; 16:13–14; 1 J 5:6:

A. Rzeczywisto  odnosi si  do prawdziwego stanu ludzi i rzeczy.
B. Cia o Chrystusa to ko ció ; ca  rzeczywisto ci  tego cia a jest Duch rzeczywisto ci zwie czo-

nego Trójjedynego Boga — Ef 1:22–23; 4:16; J 16:13–14:
1. Rzeczywisto ci  przetworzonego Trójjedynego Boga jest Jego zwie czony Duch rzeczywi-

sto ci — 14:17; 15:26; 16:13; 1 J 5:6.
2. Rzeczywisto ci  tego wszystkiego, czym Trójjedyny Bóg jest, co posiada i mo e zrobi , jest

ten Duch rzeczywisto ci — J 16:13–14.
3. Rzeczywisto mierci i zmartwychwstania, przez które przeszed  Trójjedyny Bóg, tak e

znajduje si  w Duchu rzeczywisto ci — Ef 2:5–6.
4. Duch rzeczywisto ci sprawia, e wszystko, co pochodzi z przetworzonego Trójjedynego Boga,

jest rzeczywisto ci  w Ciele Chrystusa — 1 J 5:6; Ef 4:4.
5. Wszystko, czym Trójjedyny Bóg jest, w cznie ze sprawiedliwo ci , wi to ci , yciem, wiat-

em, moc , ask  i wszystkimi boskimi przymiotami, staje si  rzeczywiste dzi ki Duchowi
rzeczywisto ci jako prawdziwe przymioty Cia a Chrystusa — Rz 15:16b; 14:17; Ef 4:16.

6. Przymioty te sta y si  rzeczywiste w ko ciele dzi ki Duchowi w Ciele Chrystusa; ko ció
posiada wi c rzeczywisto  boskich przymiotów — w. 24; Kol 3:12–15.
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7. Podobnie wszystko, czego do wiadczy  Trójjedyny Bóg w Chrystusie, w cznie z wcieleniem,
ukrzy owaniem i zmartwychwstaniem, staje si  rzeczywiste dzi ki Duchowi rzeczywisto ci
jako prawdziwe do wiadczenia Cia a Chrystusa — Rz 6:3–6; Flp 3:10.

IV. Ko ció  jako Cia o Chrystusa to zbiorowy Chrystus — 1 Kor 12:12:
A. W Pierwszym Li cie do Koryntian 12:12 Chrystus to nie pojedynczy Chrystus, ale Chrystus-

-Cia o, z ony z samego Chrystusa jako G owy i ko cio a — Jego Cia a, którego cz onkami s
wszyscy wierz cy:
1. Biblia traktuje Chrystusa i ko ció  jako jednego tajemniczego Chrystusa; tych dwoje z czy-

o si  ze sob  i sta o jednym tajemniczym Chrystusem, Chrystusem-Cia em — Ef 5:32.
2. Wszyscy wierz cy Chrystusa s  z Nim organicznie zjednoczeni i ukonstytuowani z Jego

ycia i pierwiastka, i staj  si  Jego Cia em, organizmem, który ma Go wyra  — Rz 12:4–5;
Kol 3:4, 15.

B. Tak jak krzew winny obejmuje nie tylko pie , lecz tak e ga zki, tak zbiorowy Chrystus, Chry-
stus-Cia o, obejmuje nie tylko samego Chrystusa, lecz tak e cz onki Jego Cia a, które s  Jego
cz onkami, cz ciami — J 15:1, 4–5; Ef 5:30; 1 Kor 12:27; Rz 12:5:
1. Chrystus jest pierwiastkiem, czynnikiem, który sprawia, e jeste my Jego cz ciami — Kol

3:10–11.
2. Aby by  cz ciami Chrystusa, cz onkami Jego Cia a, Chrystus musi wbudowa  si  we wn t-

rzu naszej istoty — Ga 1:15–16; 2:20; 4:19; Ef 3:16–17.
3. Ko ció  mo e by  Cia em Chrystusa, zbiorowym Chrystusem, tylko wówczas, gdy cz onki

ukonstytuuj  si  Chrystusem i posi ycie oraz natur  — Kol 3:4, 10–11.
C. Chrzest w jedno Cia o umie ci  nas na pozycji, która pozwala nam pi  z jednego Ducha, a dzi ki

piciu z Ducha konstytuujemy si  i stajemy Cia em, zbiorowym Chrystusem — 1 Kor 12:13:
1. Pij c z Ducha, do wiadczamy udzielania Boskiej Trójcy do wn trza naszej istoty i konstytu-

ujemy si , stajemy si  Cia em.
2. Im wi cej pijemy z jednego Ducha, tym bardziej boski pierwiastek staje si  naszym budul-

cem, w wyniku czego stajemy si  jednym Cia em, Chrystusem-Cia em — w. 12–13.
V. Ze wzgl du na budowanie Cia a Chrystusa musimy praktykowa  biblijny sposób spo-

tykania si  i s enia — 14:26; Hbr 10:24–25:
A. Bez biblijnego sposobu spotykania si  i s enia, sposobu ukazanego w Nowym Testamencie,

owa Pana dotycz ce budowania ko cio a nie mog  si  wype ni  — Mt 24:35; 16:18; Ef 4:11–16.
B. Je li nie wype ni si  Pierwszy List do Koryntian 14:26 i List do Hebrajczyków 10:24–25, nie

mamy sposobu na zbudowanie ko cio a — Cia a Chrystusa.
C. Biblijny sposób spotykania si  i s enia, w ramach którego wszyscy wi ci funkcjonuj  jako

ywe cz onki Cia a Chrystusa, jest przeciwie stwem tradycyjnego sposobu, naturalnego sposo-
bu spotykania si  i s enia zgodnego z zasad  systemu laicko-klerykalnego — Obj 2:6, 15:
1. Tradycyjny sposób odpowiada naturalnemu i upad emu stanowi cz owieka, ma charakter

religijny i uwzgl dnia gust martwego cz owieka — por. Mt 25:23–30.
2. Tradycyjny sposób wi e i uniewa nia organiczn  funkcj ywych cz onków Chrystusa oraz

awi i u mierca cz onki Chrystusa — Obj 2:6.
3. Biblijny sposób ma charakter duchowy, pasuje do gustu ywego i duchowego cz owieka i wy-

maga od nas, by my byli ywi i w duchu — J 4:23–24; Dz 13:52; Ga 5:16; Rz 8:4; 2 Tm 1:6–7.
4. Biblijny sposób mo e stanie rozwija  organiczn  zdolno  i funkcj  cz onków Chrystusa

budowa  Cia o Chrystusa — Ef 4:12–16.
D. Pan pragnie odzyska  organiczne budowanie Cia a Chrystusa:

1. Organiczne budowanie Cia a Chrystusa to przyrost Trójjedynego Boga w wierz cych s u-
cy dla ich wzrostowi w Chrystusie — Kol 2:19; Ef 4:15–16.

2. Pan pragnie odzyska  spotkania ko cio a we wzajemno ci, w ramach których wszyscy pro-
rokuj  (przemawiaj  dla Pana) dla budowania ko cio a; prorokowanie to najdoskonalszy
sposób na udzielanie ludowi Bo emu bogactw Chrystusa ze wzgl du dla organicznego budo-
wanie Jego Cia a — 1 Kor 14:4b, 12, 31; por. Mt 16:18.

Wyj tki z pos ugi:

DO WIADCZANIE CHRYSTUSA-CIA A

Razem zjednoczeni

W Li cie do Kolosan 2:2 czytamy: „Aby pocieszone zosta y ich serca, tak by byli zwi zani razem
mi ci i zwi zani razem ku ca emu bogactwu pe nego przekonania zrozumienia, ku pe nemu pozna-
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niu tajemnicy Boga — Chrystusa”. Zjednoczenie serc to kwestia Cia a. Nie mo emy dostatecznie radowa
si  Chrystusem, je li nasze serca nie s  zjednoczone z sercami wszystkich wi tych. W pojedynk  mo e-
my zyska  troch  Chrystusa, ale o wiele wi cej jako ko ció . Musimy schodzi  si  jako ko ció , który jest
po czony ze sob  i zjednoczony, maj c serce i umys  zjednoczone ze wszystkimi wi tymi. Je li ko ció
podejmie decyzj , by uczyni  co , z czym si  nie zgadzamy, nie powinni my si  od niego odcina , ale

nim si  zgodzi . W wyniku tego ujrzymy Pa skie b ogos awie stwo. Je li ko ció  wci  b dzie jedno,
otrzyma wielkie b ogos awie stwo. Pan wie, jak dba  o swoje Cia o, my za  musimy dba  o jedno  tego
Cia a. Nigdy nie oponujmy przeciw ko cio owi, ale zawsze b my z nim zjednoczeni. Je li jeste my

nim zjednoczeni, posi dziemy ca kowit  pewno  zrozumienia i pe ne poznanie tajemnicy Bo ej, Chry-
stusa.

Przyjmujemy i chodzimy w zbiorowym Chrystusie

Werset 6 mówi: „Jak wi c przyj li cie Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim post pujcie”. Ten, w któ-
rym musimy chodzi , jest zjednoczonym Bogiem. Przyj  Chrystusa to przyj  Chrystusa-Cia o, ponie-
wa  dzisiaj Chrystus jest zbiorowym Cia em (1 Kor 12:12). Musimy przyj  tego Chrystusa.

Niestety jednak wielu chrze cijan obecnie powie, e zajmuje si  wy cznie Chrystusem, a nie ko cio-
em. Je li zajmujemy si  tylko Chrystusem, a nie ko cio em, mo emy zdoby  jedynie ograniczon  cz st-

 Chrystusa. Zyskamy o wiele wi cej bogactw Chrystusa, gdy zajmiemy si  zarówno Chrystusem, jak
i ko cio em. Módlmy si  wi c: „Panie Jezu, zajmuj  si  Tob , ale równie  Twoim Cia em, poniewa
wiem, e jeste  G ow , a ko ció  — Cia em. Nie mog  mie  G owy bez Cia a”. Módlmy si : „Panie Jezu,
wiem, e obecnie nie jeste  ju  jedynie pojedynczym Chrystusem, lecz zbiorowym, G ow  wraz z Cia em.
Jeste  Chrystusem-G ow . Dlatego Panie Jezu przyjmuj  Ciebie, a tak e Twoje Cia o. Przyjmuj  Chry-
stusa-Cia o i pragn  chodzi  w tym Chrystusie”.

Gdy w chrze cija skim yciu chodzimy w zbiorowym Chrystusie, powstaje wielka ró nica. Obecnie
wi kszo  chrze cijan pozbawionych jest bogactw Chrystusa i jest duchowo uboga oraz s aba, poniewa
zajmuje si  wy cznie Chrystusem, a nie ko cio em.

Wielu z nas w Pa skim odzyskiwaniu mo e za wiadczy , e od dnia, kiedy przyszli my do ko cio a
zacz li my si  nim zajmowa , w naszym duchowym yciu pojawi a si  wielka ró nica. Mamy wewn trz-

ne odczucie, e jeste my bogaci. Ka dy w ko ciele jest duchowym miliarderem. Wszyscy s  bogaci.

Ko ció  sk ada si  z niezg bionych bogactw Chrystusa

List do Kolosan 2:9 mówi: „Bo w Nim zamieszkuje ciele nie ca a pe nia Bóstwa”. W Chrystusie-Ciele,
którego przyj li my i w którym chodzimy, mieszka ca a pe nia bóstwa, dlatego jest On niezg bienie
bogaty. Pawe  oznajmia wi c w Li cie do Efezjan 3:8: „Mnie, mniejszemu ni  najmniejszy ze wszystkich
wi tych, dana zosta a ta aska, by zwiastowa  poganom niezg bione bogactwo Chrystusa jako ewange-

li ”. Aby Pawe  og osi  niezg bione bogactwa Chrystusa, dano mu nie cudowny dar, ale ask . Aby g osi
doktryny, potrzebujemy daru. Aby jednak g osi  Chrystusa i wszystkie Jego niezg bione bogactwa,
potrzebujemy aski, któr  jest On sam.

Gdy dzi ki asce g osimy wszystkie niezg bione bogactwa Chrystusa, powstaje ko ció  (w. 10). Ko-
ció  powstaje dzi ki tym bogactwom, przez nie i z nich. To, jak bogaty, wa ki i wznios y jest ko ció ,

uzale nione jest od tego, jak bardzo radujemy si  bogactwami Chrystusa. Ko ció  sk ada si  z wszystkich
bogactw Chrystusa. Pawe  g osi  te bogactwa po to, eby móg  powsta  ko ció .

Wzywa  Pana i modlitewnie czyta , eby uczestniczy  w bogactwach Chrystusa

Uczestniczymy w bogactwach Chrystusa przez to, e wzywamy imienia Pana w ka dym czasie. Pierwszy
List do Koryntian 15:45 objawia, e Chrystus jest yciodajnym Duchem. Gdy wzywamy Pa skiego imie-
nia, przychodzi Jego osoba, która jest yciodajnym Duchem. Jezus to imi , a Duch — osoba (2 Kor 3:17).
Otrzymujemy zatem Ducha, gdy wzywamy: „O Panie Jezu!”.

List do Rzymian 10:6–8 objawia, e Chrystus jest ywym S owem. Chrystus jest nie tylko yciodaj-
nym Duchem, lecz tak e S owem ycia (1 J 1:1). Musimy uto sami ywe S owo z zapisanym s owem,
eby sta y si  one jedno. Mo emy to zrobi  dzi ki wzywaniu imienia Pana, ywemu S owu i modlitewne-

mu czytaniu Biblii, zapisanego s owa. Samo czytanie nie sprawi, e b dziemy radowali si  Chrystusem.
Ksi ga Jeremiasza 15:16 mówi: „Ilekro  pojawia y si  twoje s owa, jad em je”. Aby je  s owo, czytamy je
modlitewnie. Wdychamy Ducha, wzywaj c imienia Pana, jemy za  s owo, modlitewnie je czytaj c. Pan
ukaza  nam wspania y sposób na karmienie si  Jego s owem. Dzi ki modlitewnemu czytaniu otrzymuje-
my po ywienie (Ef 6:17–18).
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Wzywa  imienia Pana to wdycha  Ducha, a modlitewnie czyta  — je  s owo, którym jest Chrystus.
Wszystko, czym jest Chrystus, jest uciele nione w s owie (1 Kor 15:45b; J 6:63; 15:4, 7). Z tego powodu
karmimy si , gdy przyjmujemy w siebie s owo. Nie wystarczy samo wdychanie Jezusa, musimy Go
równie  je . Gdy wzywamy imienia Pana i modlitewnie czytamy, otrzymujemy Ducha, nasz duchowy
oddech i s owo, które jest naszym duchowym pokarmem. W taki sposób si  od ywiamy i radujemy
wszystkimi bogactwami Chrystusa.

Wspólnie wzywa  i modlitewnie czyta

Uczmy si  wzywa  Pana i modlitewnie czyta  nie tylko sami, lecz tak e z innymi. W domu mo emy
to robi  z ma onkiem b  ma onk . Cz sto raduj  si  Panem w taki sposób z on . Nie mo na uczto-
wa , gdy si  je samemu. Na stole mo e by  wystawionych wiele da , ale je li jemy sami, nie jest to uczta.
Uczta b dzie wtedy, gdy grono osób zejdzie si  i b dzie je  razem. Gdy jemy wspólnie, jest to wielka
rado . Raczymy si  o wiele wi cej bogactwami Chrystusa, gdy radujemy si  Nim z innymi, ni  gdy
robimy to sami. Kiedykolwiek to tylko mo liwe, wzywajmy Pana i modlitewnie czytajmy ze wi tymi.

Musimy równie  wzywa  i modlitewnie czyta  ca ym ko cio em. Pierwszy List do Koryntian 12:13
mówi: „W jednym Duchu zostali my ochrzczeni w jedno Cia o […] i otrzymali my do picia jednego Du-
cha”. Picie to sprawa nie tylko pojedynczej osoby, lecz tak e Cia a. Dzi ki temu, e ochrzczono nas

jedno Cia o, umieszczono nas na pozycji, dzi ki której mo emy pi . T  pozycj , umo liwiaj  picie,
zajmujemy w Ciele. Musimy pi  w Ciele przez to, e przychodzimy na spotkania ko cio a i wzywamy oraz
modlitewnie czytamy razem ze wi tymi.

Wzmocnieni do tego, by poj  wraz ze wszystkimi wi tymi
ogromne rozmiary Chrystusa

List do Efezjan 3:8–10 pokazuje, e Pawe  g osi  bogactwa Chrystusa, z których powsta  ko ció . Na
koniec w wersecie 17 aposto  si  modli : „Aby Chrystus poprzez wiar  uczyni  sobie dom w waszych
sercach”. Werset ten wymienia wiele serc, ale tylko jeden dom. Oto Cia o.

W wersetach 17–18 czytamy dalej: „aby cie, wkorzenieni i ugruntowani w mi ci, byli pe ni si y, by
poj  wraz ze wszystkimi wi tymi, jaka jest szeroko  i d ugo , i wysoko , i g boko ”. Sami nie
mamy wystarczaj co si y. Musimy by  ze wszystkimi wi tymi, by wzmocni  si  moc  i poj  rozmiary
Chrystusa. Rozmiary Chrystusa — szeroko , d ugo , wysoko  i g boko  — s  niezmierzone i nie-
zg bione. Wszech wiat jest niezmierzony, a jego niezmierzone rozmiary s  rozmiarami Chrystusa.

Wype nieni ca  pe ni  Bo

W wersecie 19 czytamy dalej: „I pozna  przewy szaj  poznanie mi  Chrystusa, aby cie zostali
nape nieni ku ca ej pe ni Boga.”. Musimy si  wzmocni , by poj  wraz ze wszystkimi wi tymi rozmiary
Chrystusa i wype ni  si  ca  pe ni  Boga. Wype nienie ca  pe ni  Boga to do wiadczanie Chrystusa-
-Cia a. Nie jest mo liwe, by my indywidualnie wype nili si  ca  pe ni  Boga. Do tego potrzebujemy
ko cio a.

Dzisiaj Pa skie odzyskiwanie to odzyskiwanie Chrystusa-Cia a

Zanim Pan powróci, odzyska Chrystusa-Cia o. Aby mie  udzia  we wszystkich bogactwach Chrystusa,
potrzebujemy Cia a. Aby pi  wszechzawieraj cego Ducha, równie  potrzebujemy Cia a. Wspania e jest to
dlatego, e jeste my w ko ciele. Pa skie odzyskiwanie dzisiaj to ca kowicie odzyskiwanie Chrystusa-
-Cia a w yciu ko cio a. Chrystus-Cia o jest wszechzawieraj cy. Nasze do wiadczenie to potwierdza. Gdy
przychodzimy do ko cio a i uczestniczymy w yciu ko cio a, mamy poczucie, e jeste my w domu i e si
zaspokoili my. W yciu ko cio a doznajemy zaspokojenia, poniewa  mamy tu przedsmak Nowej Jerozo-
limy (The Vision and Experience of the Corporate Christ, w: The Collected Works of Witness Lee, 1973–
1974, t. 1, s. 495–499).

NAJWY SZE RADOWANIE SI  CHRYSTUSEM
TO RADOWANIE SI  ZBIOROWYM CHRYSTUSEM, CHRYSTUSEM-CIA EM

Wielu chrze cijan mo e mie  poczucie, e niedzielne nabo stwa poranne s  niskich lotów i dlatego
po yteczniej jest zosta  w domu i studiowa  Bibli  zawieraj  porz dne odsy acze, korzystaj c z kon-
kordancji, studiów S owa Bo ego i notatek. To nie jest z e, lepsze ni  nic. Kiedykolwiek jednak oni tak
robi , nie otrzymaj  tyle rado ci z Pana, ile mogliby otrzyma  na spotkaniu ko cio a. Bez wzgl du na to,
ile radujemy si  Jezusem, gdy sami studiujemy Bibli , nie mo emy radowa  si  zbiorowym Chrystusem.
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Aby radowa  si  zbiorowym Chrystusem, Chrystusem-Cia em, musimy przychodzi  na spotkania ko-
cio a. Musimy w praktyce by  w Ciele. Pierwszy List do Koryntian 12:13 mówi: „Bo te  w jednym Duchu

my wszyscy zostali my ochrzczeni w jedno Cia o, czy to ydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni,
wszystkim nam dano do picia jednego Ducha.”. Otrzyma  do picia to uzyska  pozycj  umo liwiaj

picie, czyli — zgodnie z ca ym wersetem — zosta  umieszczonym w Ciele. Je li b dziemy z dala od spot-
ka , ale wci  próbowali modlitewnie czyta , wzywa  Pana, a nawet wykrzykiwa , jak  rado  b dzie-
my mieli, ale ograniczon  i niewielk . Trudno z jednego tylko polana uzyska  ogie . Lepiej, gdy jest ich
du a ilo , bo poszczególne polana b  si  zapala y od siebie. Gdy kto  powie: „O Panie”, inny: „Allelu-
ja”, a jeszcze inny: „Amen”, b dziemy zapala  siebie nawzajem. Wzmacniamy siebie nawzajem, us ugu-
jemy sobie nawzajem i zaopatrujemy siebie nawzajem. W taki sposób radujemy si  nie tylko G ow , lecz
tak e G ow  wraz z Cia em, i nie tylko pojedynczym Chrystusem, lecz tak e zbiorowym, Chrystusem-
-Cia em.

Najpierw werset 12 mówi, e jak cia o ma liczne cz onki, ale jest jedno cia o, tak i Chrystus. Potem
werset 13 rozpoczyna si  od s owa „bo”. Wskazuje to na ci g dalszy i sprecyzowanie oraz wyja nienie
poprzedniego wersetu. Wszystkie cz onki s  jednym Cia em, które jest Chrystusem, poniewa  w jednym
Duchu wszyscy zostali my ochrzczeni w jedno Cia o. Jak ju  poprzednio wskazywali my, bez ducha
nasze cia o by oby zw okami. Gdy duch opuszcza cia o, ulega ono rozk adowi. Gdy duch przebywa wci

ciele, liczne cz onki naszego cia a s ywe i s  jedno. To nasz duch powoduje, e wszystkie one s
czone w jedno. Podobnie te  my, liczne cz onki Cia a Chrystusa, jeste my jedno, poniewa  zostali my

ochrzczeni w Ducha. Ponadto jeden Duch, w którego zostali my ochrzczeni, jest Chrystusem, który sta
si yciodajnym Duchem. Dlatego te  Cia o jest Chrystusem, a Chrystus — Cia em.

Wszyscy mamy tak  pozycj  w Ciele, która pozwala nam pi  z jednego Ducha. Powtórz , e ten jeden
Duch jest yciodajnym Duchem, który jest Chrystusem. Umieszczono nas w Chrystusie, yciodajnym
Duchu i na pozycji: w Ciele. Skoro teraz jeste my w Ciele, musimy pi  tego jednego Ducha, którym jest
Chrystus. Na koniec Duch nas nape nia, zalewa, przepaja i przesyca. Dlatego te  jeste my jedno ze sob
i z Chrystusem — jeste my jednym Cia em, którym jest Chrystus.

Gdy radujemy si  Chrystusem, radujemy si  Cia em, które obejmuje wszystkie cz onki. Przez ponad
czterdzie ci lat nieustannie zbiorowo radowa em si  Chrystusem-Cia em. Bez Cia a móg bym próbowa
og asza , e Chrystus jest bogaty, ale w ko cu nie by bym w stanie przemawia . Gdy jestem jednak e

Cia em, to im wi cej mówi , tym wi cej mam do powiedzenia. Dzieje si  tak, poniewa  im wi cej moje
przemawianie zaopatruje Cia o, tym wi cej to Cia o mnie zaopatruje. Gdy us uguj  Cia u, ono mi us u-
guje. Gdyby wi ci s uchali tego, jak przemawiam, ale bez odd wi ku z ich strony, zaopatrzenie Cia o
zosta oby mi odci te i nie móg bym przemawia . Bez zaopatrzenia p yn cego z Cia a nie mam niczego, co
móg bym dostarczy  Cia u. Z innej strony, je li podczas przemawiania jest odd wi k ze strony wszyst-
kich cz onków, Cia o mi us uguje. Wówczas w Chrystusie-Ciele pojawia si  przep yw, kr enie. Dzisiaj
radujemy si  Chrystusem-Cia em.

Wielu dobrych nauczycieli wskazywa o, e w Pierwszym Li cie do Koryntian Chrystus jest moc ,
dro ci , sprawiedliwo ci , u wi ceniem, odkupieniem, g boko ciami Boga, fundamentem, nasz

pasch , duchowym pokarmem, duchowym napojem i duchow  ska  oraz G ow . Wi kszo  nauczycieli
jednak e nie powie nam, e Chrystus jest yciodajnym Duchem ani e jest Chrystusem-Cia em. Raduje-
my si  Chrystusem pocz wszy od mocy, któr  On jest, m dro ci Bo ej a  po pierwociny, drugiego cz o-
wieka, ostatniego Adama, yciodajnego Ducha i Cia o. Ponadto wynikiem radowania si  wszystkimi
tymi aspektami Chrystusa jest Chrystus-Cia o. Chrystus-Cia o pochodzi z pe nego radowania si  bogac-
twami Chrystusa. Radowanie si  Chrystusem, który jest moc  Bo , jest wspania e, ale nie da si  tego
porówna  z radowaniem si  Chrystusem, który jest Chrystusem-Cia em. Radowa  si  Chrystusem, który
jest moc , to radowa  si  jednym Jego aspektem, ale radowa  si  Nim, który jest Chrystusem-Cia em,
to radowa  si  Nim w pe ni.

Poniewa  radujemy si  Chrystusem-Cia em, piewamy: „Razem si  zbieramy — nie ma nic lepszego”
(Hymns, nr 1196). To, e schodzimy si  razem jako Chrystus-Cia o, jest lepsze od czekania na niebo,
które jest daleko i w przysz ci. W ko ciele schodzimy si  razem tu i teraz. Nie ma niczego lepszego od
tego, poniewa  nigdzie indziej nie mo emy si  radowa  Chrystusem-Cia em. Je li zostaniemy w domu,

dziemy mogli radowa  si  Chrystusem jako nasz  moc , m dro ci  i innymi aspektami, ale eby
radowa  si  Chrystusem-Cia em, musimy by  w ko ciele. Mo emy opu ci  wiele ró nych rzeczy, ale
nie opu my ani jednego spotkania ko cio a. To w ko ciele znajdujemy si  na pozycji, która umo liwia
nam picie Chrystusa-Cia o, Chrystusa, który jest yciodajnym Duchem w Ciele. Napijemy si  Chry-
stusa-Cia a, tylko tam, gdzie zejdziemy si  razem jako ko ció . Na spotkaniach miejscowego ko cio a nie
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dziemy radowali si  Chrystusem a  tak bardzo, jak na konferencjach ko cio a. Na spotkaniach konfe-
rencyjnych radujemy si  nawet wi kszym Chrystusem-Cia em. Dlatego warto ponie  koszt i je dzi  na
konferencje. Nigdzie indziej nie b dziemy tak si  radowa . Alleluja, w ko ciele radujemy si  Chrystu-
sem-Cia em! (The Enjoyment of Christ for the Body in 1 Corinthians, w: The Collected Works of Witness
Lee, 1973–1974, t. 1, s. 185–188).
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ODZYSKIWANIE KO CIO A

(sobota — drugie spotkanie poranne)

Poselstwo ósme

Status ko cio a — nowy cz owiek

Wersety biblijne: Ef 2:15–16; 4:22–24; Kol 3:10–11.

I. Ko ció , Cia o Chrystusa, to jeden nowy cz owiek, który wype ni wieczny Bo y zamys —
Ef 1:9, 11; 3:11; 2:15–16; 4:22–24; Rz 8:28; 2 Tm 1:9:
A. Stwarzaj c cz owieka Bóg pragn  mie  zbiorowego cz owieka, który b dzie Go wyra  i repre-

zentowa  — Rdz 1:26.
B. Stworzenie cz owieka przez Boga w pierwszym rozdziale Ksi gi Rodzaju to obraz nowego cz o-

wieka w nowym Bo ym stworzeniu; oznacza to, e stare stworzenie jest obrazem, typem,
starego stworzenia — Ef 2:15; 4:24; 2 Kor 5:17.

C. W ostatecznym rozrachunku ko ció  jako jeden nowy cz owiek to zbiorowy cz owiek w Bo ym
zamiarze; jeden nowy cz owiek spe nia dwojaki zamys : wyra a Boga i rozprawia si  z Jego
wrogiem — Rdz 1:26.

II. Jeden nowy cz owiek zosta  stworzony w wyniku mierci Chrystusa na krzy u — Ef
2:15–16:
A. Chrystus stworzy  jednego nowego cz owieka z dwóch rodzajów materia u: odkupionego stwo-

rzonego cz owieka i boskiego pierwiastka; na krzy u Chrystus po czy  ze sob  te dwa materia-
y, by doprowadzi  do powstania nowego cz owieka.

B. W procesie stwarzania nowego cz owieka Chrystus najpierw ukrzy owa  naszego starego cz o-
wieka, a potem dzi ki wykre leniu starego cz owieka wszczepi  w nas boski pierwiastek, czy-
ni c nas przez to now  ca ci  — Rz 6:6; 2 Kor 5:17.

C. Gdyby my nie byli w Chrystusie, nie mo na by by o z nas stworzy  jednego nowego cz owieka,
poniewa  w sobie samych nie mamy boskiej esencji, która jest pierwiastkiem nowego cz owie-
ka — Ef 2:15:
1. Tylko w boskiej esencji i z niej stworzono z nas jednego nowego cz owieka; esencj  t  mo -

na mie  tylko w Chrystusie.
2. Sam Chrystus jest esencj  nowego cz owieka; z tych dwóch, ydów i pogan, stworzy  wi c

sobie samym jednego nowego cz owieka.
3. W jednym nowym cz owieku Chrystus jest wszystkim, poniewa  jest esencj , za pomoc

której stworzy  nowego cz owieka; dlatego jeden nowy cz owiek to Chrystus — Kol 3:11.
III. Ko ció  to jeden nowy cz owiek, w którym Chrystus jest wszystkimi i we wszystkich;

dla nas nie ma tu miejsca — w. 10–11:
A. Bóg zamy li , e w Jego ekonomii Chrystus b dzie wszystkim; bardzo wa ne jest zatem, by my

zobaczyli, e Bóg nie chce niczego poza Chrystusem i e w Jego oczach nie liczy si  nic innego,
jak tylko Chrystus — Mt 17:5; Kol 1:18; 2:2, 17; 3:4, 10–11:
1. Bóg zamy li , e uczyni Chrystusa, swego Syna, centrum swojej ekonomii, a tak e e uczyni

Go wszystkim dla wierz cych — 1:18; 2:17.
2. Bo a ekonomia polega na, wbudowaniu w nas wszechzawieraj cego Chrystusa — Ga 4:19; Ef

3:17a; Kol 3:11.
B. W jednym nowym cz owieku nie ma adnego naturalnego cz owieka i nie ma mo liwo ci, by on

tu istnia  — w. 10–11:
1. W jednym nowym cz owieku jest tylko jedna osoba — wszechzawieraj cy Chrystus — 2:17;

3:4, 11.
2. Jeden nowy cz owiek to po prostu Chrystus — Chrystus, który si  rozprzestrzenia, i Chry-

stus powi kszony.
C. Nowy cz owiek jest tylko jeden — jeden w Chrystusie i b cy z Nim jedno; jeste my jedno

dzi ki Chrystusowi i przez Niego — Ef 2:15; Kol 3:11:
1. Je li nie jeste my w Chrystusie, nie mamy dzia u, cz ci, w nowym cz owieku; przeciwnie,

je li chodzi o nowego cz owieka, jeste my sko czeni.
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2. Je li jeste my w Chrystusie, ale Go nie yjemy, mamy k opot w odniesieniu do nowego
cz owieka.

D. Jeden nowy cz owiek zaczyna istnie , gdy Chrystus nas przesyca, nape nienia i przepaja i gdy
nas zast puje w wyniku organicznego procesu — 2 Kor 3:18:
1. Nowy cz owiek to Chrystus we wszystkich wi tych, który nas przepaja i zast puje, a

usunie wszystkie naturalne ró nice i ka dy ukonstytuuje si  Chrystusem — Kol 3:11.
2. Wszechzawieraj cy Chrystus musi si  w nas organicznie wbudowa , a  zast pi sob  samym

nasz  naturaln  istot  — Ef 3:17a; Ga 4:19.
E. W jednym nowym cz owieku Chrystus jest wszystkimi cz onkami i we wszystkich cz onkach —

Kol 3:11:
1. Mieszkaj cy w nas Chrystus jest budulcem jednego nowego cz owieka — 1:27; 3:11.
2. Poniewa  Chrystus jest wszystkimi cz onkami nowego cz owieka, nie ma w nim w ogóle

miejsca na ras , narodowo , kultur  ani pozycj  spo eczn  — w. 10–11.
3. Aby my do wiadczali rzeczywisto ci tego, e Chrystus jest wszystkimi cz onkami nowego

cz owieka, musimy obiera  Go za swoje ycie i osob  i  Jego, a nie siebie samych — Ga
2:20; Flp 1:20–21a.

4. To bardzo znamienne, e Pawe  powiedzia  zarówno to, i  Chrystus jest wszystkimi, jak i e
jest we wszystkich — Kol 3:11:
a. Nie my lmy, e skoro Chrystus jest wszystkimi cz onkami jednego nowego cz owieka,

jeste my niczym i nie jeste my potrzebni.
b. To, e Chrystus jest we wszystkich cz onkach nowego cz owieka, ukazuje, i  cz onki

dalej istniej  — w. 11.
IV. Musimy zobaczy , e wszystkie ko cio y miejscowe w ró nych krajach to jeden nowy

cz owiek — w. 10–11; 4:15–16:
A. Wszystkie ko cio y to nie tylko pojedyncze ko cio y miejscowe, lecz tak e jeden nowy cz o-

wiek — Ef 2:15–16:
1. Nie mo emy powiedzie , e ka dy ko ció  miejscowy to nowy cz owiek; przeciwnie, wszyst-

kie ko cio y miejscowe na ziemi to jeden nowy cz owiek — 4:24.
2. Jeden nowy cz owiek wi e si  nie tylko z pojedynczymi miejscowo ciami i pojedynczymi

ko cio ami, lecz tak e ze wszystkimi ko cio ami zbiorowo na ziemi.
B. W ród ko cio ów w Pa skim odzyskiwaniu nie powinno by  „narodów” — Mt 16:18; 1 Tes 1:1;

Rz 16:16b; 3 J 9–10:
1. Nie dbamy o to, by mie  ma y „naród”, imperium, w którym mo emy by  królami; przeciw-

nie, zale y nam na tym, eby by  w jednym nowym cz owieku — Mt 20:25–26a.
2. Budowanie ko cio a zale y od istnienia jednego nowego cz owieka — 16:18; Ef 2:21–22.

C. To dzisiaj jest dzie  s cy uzyskaniu nowego cz owieka, z onego ze wszystkich ko cio ów
miejscowych w czaj cych wszystkich wi tych, b cych jedno w Chrystusie, który jest wszyst-
kimi we wszystkich; b dzie to ostateczne ycie ko cio a — powszechny nowy cz owiek, który
przejawia Chrystusa w swoim yciu — Kol 3:10–11; Ef 4:24; Flp 1:20–21a.

V. Pa skie odzyskiwanie ma na celu wydanie na wiat jednego nowego cz owieka — Ef
2:15; 4:22–24; Kol 3:10–11:
A. To, co w starym cz owieku uleg o podzia owi i rozproszeniu, zostaje odzyskane w nowym cz o-

wieku; zdj  z siebie starego cz owieka to zdj  cz owieka, który uleg  podzia owi i rozprosze-
niu; przyoblec si  w nowego cz owieka to przyoblec w jednego nowego cz owieka, który zebra
si  razem — Rdz 11:5–9; Dz 2:5–12; Ef 4:22, 24; Kol 3:10–11.

B. Oto, co Pan robi  i teraz robi w swoim odzyskiwaniu: wydaje na wiat jednego nowego cz owie-
ka, którego sam jest yciem i osob , eby wyrazi  Boga — Ef 3:17–19; Kol 3:4, 10–11.

C. Wymóg, aby ka dy by  tylko jednym cz owiekiem, jest niezmiernie wysoki; ze wzgl du na
praktyczne istnienie jednego nowego cz owieka musimy stan  razem i obra  Chrystusa za
swoj  osob  — Ga 2:20; Ef 2:15; 3:17a.

D. Jeden nowy cz owiek zako czy ten wiek, wprowadzi królestwo Boga i przyprowadzi z powro-
tem Chrystusa, Króla, na ziemi  — Obj 11:15.

Wyj tki z pos ugi:

NOWY CZ OWIEK

List do Efezjan objawia, e ko ció  jest Cia em Chrystusa (1:22–23), królestwem Bo ym, domostwem
Bo ym (2:19) i wi tyni , mieszkaniem Bo ym (2:21–22). W wersetach 2:15 i 4:24 widzimy, e ko ció  jest
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nowym cz owiekiem. Werset 2:15 mówi: „Znosz c w swoim ciele prawo przykaza  w rozporz dzeniach,
aby z tych dwóch stworzy  w sobie samym jednego nowego cz owieka, tak czyni c pokój”. Werset 4:24
oznajmia: „I przyoblec si  w nowego cz owieka, który zosta  stworzony wed ug Boga w sprawiedliwo ci

wi to ci rzeczywisto ci”. Ponadto w Li cie do Kolosan 3:10 czytamy: „I przyoblekli cie si  w nowego
cz owieka, który jest odnawiany ku pe nemu poznaniu, wed ug obrazu Tego, który go stworzy ”. Greckie

owo ko ció to „ekklesia”, czyli wywo ani, którzy si  zgromadzili, a zatem zgromadzenie. To pocz tko-
wy aspekt ko cio a. Od tego aspektu powinni my przej  do innych: domu Bo ego i królestwa Bo ego. To
wy sze aspekty, ale nie tak wysokie jak Cia o Chrystusa. Nowy cz owiek to jeszcze wy szy aspekt ni
Cia o Chrystusa. Ko ció  zatem to nie zaledwie zgromadzenie wierz cych, królestwo niebia skich oby-
wateli, domostwo dzieci Bo ych ani nawet Cia o dla Chrystusa. Jeszcze wy szy aspekt to ko ció  b cy
nowym cz owiekiem, który wype ni odwieczny Bo y zamys . W ko ciele, który jest Cia em Chrystusa,
akcent pada na ycie, w ko ciele za , który jest nowym cz owiekiem — na osob . Ko ció , który jest
Cia em Chrystusa, potrzebuje Go jako ycia. Ko ció , który jest nowym cz owiekiem, potrzebuje Chry-
stusa jako swojej osoby. Cia o bez ycia nie jest cia em, ale zw okami. Gdy jednak cia o wykonuje ruch,
decyduje o tym nie ycie, ale osoba. W nowym cz owieku zatem musimy obiera  Chrystusa za swoj
osob . Nowy cz owiek b cy zbiorow  osob  powinien prowadzi ycie, jakie prowadzi  Jezus na ziemi,
czyli ycie prawdy, które wyra a Boga i powoduje, e cz owiek u wiadamia sobie Boga jako rzeczywi-
sto .

Stworzenie cz owieka przez Boga w pierwszym rozdziale Ksi gi Rodzaju to obraz nowego cz owieka
nowym Bo ym stworzeniu. Oznacza to, e stare stworzenie jest figur , typem, nowego stworzenia.
starym Bo ym stworzeniu g ówn  postaci  jest cz owiek. Tak samo jest w nowym Bo ym stworzeniu.

Dlatego te  zarówno w starym stworzeniu, jak i w nowym cz owiek stanowi centrum.
Bóg stworzy  cz owieka na swój obraz (Rdz 1:26), po czym przekaza  cz owiekowi panowanie. Obraz
y wyrazowi. Bóg chce, by cz owiek by  Jego wyrazem. Panowanie jednak to kwestia nie wyrazu, ale

reprezentacji. Bóg chce, by cz owiek Go reprezentowa  w Jego w adzy, co s y panowaniu. W starym
stworzeniu cz owiek zosta  stworzony, by mie  Bo y obraz i Go wyra , a tak e sprawowa  panowanie,
by Go reprezentowa .

Obraz odnosi si  do pozytywnego Bo ego zamiaru, a panowanie — Jego negatywnego zamiaru. Pozy-
tywny zamiar polega  na tym, e cz owiek mia  Go wyra , negatywny za  by  taki, e cz owiek mia
rozprawi  si  z Bo ym wrogiem, szatanem, diab em. We wszech wiecie Bóg napotyka problem — musi
upora  si  z wrogiem. Poniewa  Bo y wróg, diabe , jest stworzeniem, Bóg nie rozprawi si  z Nim sam
bezpo rednio. Rozprawi si  jednak z nim za po rednictwem cz owieka, stworzenia, które stworzy . Bóg
rozprawi si  ze swoim wrogiem za po rednictwem cz owieka. Gdy zatem Bóg stworzy  cz owieka, wi za
z tym dwa zamys y. Pozytywny zamys  to taki, e cz owiek mia  nosi  Bo y obraz i przez to Go wyrazi .
Negatywny zamys  to ten, e cz owiek obdarzony zosta  Bo ym panowaniem, by reprezentowa  Go i upora
si  z Jego wrogiem.

W starym stworzeniu powierzono cz owiekowi panowanie, które ogranicza o si  do ziemi. Oznacza
to, e w starym stworzeniu rozprawienie si  z Bo ym wrogiem dotyczy o tylko ziemi. W nowym Bo ym
stworzeniu jednak panowanie rozszerzy o si  na ca y wszech wiat.

Na koniec ko ció , b cy nowym cz owiekiem, jest cz owiekiem, którego Bóg obj  swoim zamys-
em. Bóg chcia  mie  cz owieka i w starym stworzeniu stworzy  figur , typ, a nie prawdziwego cz owieka.

Prawdziwym cz owiekiem jest Chrystus cz owiek stworzony na krzy u za pomoc  Jego wszechzawiera-
cej mierci. Cz owiek ten nazywa si  nowym cz owiekiem.

Termin „nowy cz owiek” przywodzi nam na my l starego cz owieka. Stary cz owiek nie wype ni  po-
dwójnego Bo ego zamys u. Nowy cz owiek jednak e w nowym Bo ym stworzeniu wype nia ten podwójny
zamys : wyra a Boga i rozprawia si  z Jego wrogiem.

Stworzony przez Chrystusa

List do Efezjan 2:15 objawia, e ko ció , b cy nowym cz owiekiem, stworzy  Chrystus. Chrystus
stworzy  jednego nowego cz owieka, który posiada  Bo  natur  wbudowan  w cz owiecze stwo. Taki
czyn by  czym  nowym. W starym stworzeniu Bóg nie wbudowa  swej natury w adne ze swoich stwo-
rze  ani te  w cz owieka. W stworzeniu jednego nowego cz owieka jednak e Bo a natura wbudowa a si
w cz owieka i uczyni a Jego natur  i ludzko  jedn  ca ci .

Nowe stworzenie, podobnie do starego stworzenia, nie jest czym  pojedynczym, ale zbiorowym. W sta-
rym stworzeniu Bóg nie stworzy  milionów ludzi, ale przeciwnie, stworzy  jednego cz owieka, Adama,
który w cza  w siebie wszystkich ludzi. Ta sama zasada obowi zuje w nowym Bo ym stworzeniu. W nowym
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stworzeniu wszyscy jeste my cz ciami nowego cz owieka, ko cio a, z onego z wielu synów Bo ych. Co
zasadniczo ró ni nowe stworzenie od starego? Bo e ycie i natura nie zosta y wbudowane w stare stwo-
rzenie, nowe stworzenie jednak ma to boskie ycie i t  bosk  natur . Mimo e stare stworzenie zaistnia-
o w wyniku pracy wykonanej przez pot nego Boga, On sam w nim siebie nie zawar . Pierwsze stworze-

nie wi c nie ma adnej boskiej zawarto ci. Boska natura nie mieszka w starym stworzeniu i dlatego
sta o si  ono stare. Adam nie mia ycia Bo ego ani Jego natury. Mo emy przyj  boskie ycie i natur
tylko przez uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa i odrodzenie si  za po rednictwem Ducha. Gdy uwie-
rzyli my w Chrystusa, Bo e ycie i natura zosta y nam udzielone i uczyni y nas nowym stworzeniem.

Drugi List do Koryntian 5:17 mówi: „Tak wi c je li kto  jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To,
co stare, przemin o; oto sta o si  nowe”. Ka dy, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare
rzeczy nale ce do upad ego cia a przemin y wraz ze mierci  Chrystusa i wszystko sta o si  nowe

Jego zmartwychwstaniu. By  w Chrystusie to by  z Nim jedno w yciu i w naturze. Jest to z Boga przez
wiar  w Chrystusa (1 Kor 1:30; Ga 3:26–28).

owa „nasta o nowe” s  wezwaniem do zaobserwowania cudownej zmiany, jaka zachodzi w nowym
stworzeniu. S owo „nasta o” wskazuje na stare rzeczy. Stare stworzenie nie ma boskiego ycia ani bo-
skiej natury. Nowe stworzenie jednak e, z one z wierz cych odrodzonych z Boga, ma boskie ycie

natur  (J 1:13; 3:15; 2 P 1:4). Wierz cy zatem s  nowym stworzeniem nie wed ug starego natury
upad ego cia a, ale nowej natury boskiego ycia.

Nowe stworzenie to w rzeczywisto ci stare stworzenie, przeobra one za po rednictwem boskiego
ycia, przetworzonego Trójjedynego Boga. Stare stworzenie by o stare, poniewa  Bóg nie by  jego cz -
ci . Nowe stworzenie jest nowe, poniewa  w nim jest Bóg. My, zrodzeni przez Ducha Bo ego, jeste my

wci  Bo ym stworzeniem, ale równie  Jego nowym stworzeniem. Jest to prawdziwe wtedy, gdy yje-
my i post pujemy przez Ducha. Kiedykolwiek yjemy i post pujemy przez upad e cia o, jeste my w sta-
rym stworzeniu, a nie w nowym. Wszystko, co w naszym codziennym yciu nie ma w sobie Boga, jest
starym stworzeniem, a to, co ma w sobie Boga, jest nowym stworzeniem.

Aby by  w nowym stworzeniu, musimy wej  w organiczny zwi zek z Trójjedynym Bogiem. Pozosta-
c poza takim zwi zkiem, b dziemy trwali w starym stworzeniu. Teraz jednak, dzi ki organicznemu

zwi zkowi z Trójjedynym Bogiem, jeste my w nowym stworzeniu. My, wierz cy w Chrystusa, jeste my
nowym stworzeniem dzi ki organicznemu zwi zkowi z Trójjedynym Bogiem.

W Adamie narodzili my si  w starym stworzeniu, ale w Chrystusie odrodzili my si  i nale ymy do
nowego stworzenia. W nowym stworzeniu jeste my nie tylko Bo ym zgromadzeniem, Jego domem i kró-
lestwem i nie tylko jedynie Cia em Chrystusa i Jego odpowiedniczk , lecz tak e nowym cz owiekiem.
Bóg zamierzy , e b dzie mia  zbiorowego cz owieka wielkiego jak wszech wiat. Chce mie  takiego cz o-
wieka, eby wype ni  si  Jego odwieczny zamys . Z jednej strony, stworzono nas w starym Bo ym stwo-
rzeniu i stali my si  starym cz owiekiem; z drugiej, stworzono nas na nowo w nowym Bo ym stworzeniu
i stali my si  nowym cz owiekiem.

W sobie samym

W Li cie do Efezjan 2:15 widzimy, e Chrystus stworzy  nowego cz owieka w sobie samym. Okre le-
nie „w sobie samym” jest bardzo znacz ce. Wskazuje, e Chrystus by  nie tylko Stwórc  jednego nowego
cz owieka, ko cio a, lecz tak e sfer , w której tego cz owieka stworzono, i esencj , z której go stworzono.

Chrystus jest pierwiastkiem nowego cz owieka. Nic z naszego starego cz owieka nie by o dobre do
stworzenia nowego cz owieka, gdy  nasza poprzednia esencja by a grzeszna. W Chrystusie jednak jest
wspania a esencja, w której jeden nowy cz owiek zosta  stworzony. Ten nowy cz owiek, stworzony przez
Chrystusa w Nim samym, jest zbiorowy i wielki jak wszech wiat. We wszech wiecie jest wielu wierz -
cych, ale tylko jeden nowy cz owiek. Wszyscy wierz cy s  cz ciami tego jednego zbiorowego nowego
cz owieka wielkiego jak wszech wiat.

Na krzy u

Nowy cz owiek zosta  stworzony przez Chrystusa w Nim samym w szczególny sposób.
Tym sposobem by a mier  Chrystusa, poniewa  stworzy  On nowego cz owieka, gdy by  na krzy u. Gdy
Go u miercono, pracowa  nad stworzeniem jednego nowego cz owieka. W swojej mierci stworzy  z ró -
nych narodów nowego cz owieka. Jego mier  zatem by a narz dziem, które pos o do wytworzenia
nowego stworzenia.

Nowy cz owiek, w odró nieniu od starego, nie zosta  stworzony z niczego. Wr cz przeciwnie, stworzo-
no go ze starego cz owieka. Wskazuje na to fakt, wed ug Listu do Efezjan 2:15, e Chrystus poprowadzi
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ydów i pogan na krzy  i tam, przez mier , stworzy  z nich jednego nowego cz owieka (The Conclusion
of the New Testament, s. 2301–2306).

Wed ug Boga

List do Efezjan 4:24 mówi: „I przyoblec si  w nowego cz owieka, który zosta  stworzony wed ug Boga
w sprawiedliwo ci i wi to ci rzeczywisto ci”. Stary cz owiek zosta  stworzony wed ug obrazu Boga ze-
wn trznie bez Jego ycia i natury (Rdz 1:26–27). Nowy cz owiek jednak e zosta  stworzony wewn trznie
wed ug Boga, posiada zatem Jego ycie i natur .

W rzeczywisto ci stworzenie nowego cz owieka wed ug Boga odpowiada stworzeniu wed ug Jego ob-
razu. By  stworzonym „wed ug Boga” to by  stworzonym wed ug obrazu Boga.

Poniewa  nowy cz owiek zosta  stworzony w Chrystusie i przez Niego wed ug Boga, nosi Bo y obraz.
Na koniec, nowy cz owiek b dzie niós  Bo y obraz w wi to ci i sprawiedliwo ci rzeczywisto ci.

W sprawiedliwo ci i wi to ci prawdy

List do Efezjan 4:24 mówi nam, e nowe stworzenie stworzono w sprawiedliwo ci i wi to ci prawdy.
Sprawiedliwo  to bycie prawym wobec Boga i cz owieka zgodnie z drog  sprawiedliwego Boga. Denota-
cja s owa „ wi to ” w grece ró ni si  od denotacji s owa „ wi ty” w Li cie do Rzymian 1:2. To by
pobo nym i arliwym przed Bogiem. Sprawiedliwo  jest przede wszystkim wobec cz owieka, a wi -
to — wobec Boga.

Sprawiedliwo  i wi to  tutaj odnosz  si  do dwóch g ównych cech, którymi odznacza o si ycie
Jezusa w Jego cz owiecze stwie, jak ukazuje to List do Efezjan 4:21. Nowy cz owiek jest stworzony
wed ug Boga w tych dwóch aspektach.

Sprawiedliwo  i wi to  nowego cz owieka to „prawda”. Przed s owem „prawda” stoi rodzajnik em-
fatyczny. Poniewa  oszustwo w wersecie 22, zwi zane ze starym cz owiekiem, jest uosobieniem szatana,
tak prawda tutaj, zwi zana z nowym cz owiekiem, jest uosobieniem Boga. Prawda ta zosta a wystawiona
na pokaz w yciu Jezusa — mówi o tym werset 21. W yciu Jezusa zawsze si  przejawia y sprawiedliwo
i wi to . To w sprawiedliwo ci i wi to ci tej prawdy, któr  jest Bóg urzeczywistniony i wyra ony,
zosta  stworzony nowy cz owiek.

Dean Alford mówi, e w wersecie 4:24 prawda wskazuje na esencj  Boga, poniewa  jest On prawd .
Przeciwie stwem tego s  zwodnicze dze, wspomniane w wersecie 22. Oszustwo jest esencj  szatana,
który jest k amca, prawda za  to esencja Boga, który jest prawd . Po dania zatem s  z szatana, który
jest oszustwem, sprawiedliwo  i wi to  za  — z Boga, który jest prawd . Autor M.R. Vincent wskazuje,
e w tych wersetach oszustwo i prawda powinno si  personifikowa . Nowy cz owiek jest stworzony

wed ug Boga w sprawiedliwo ci i wi to ci, dwóch aspektach Bo ej esencji.
Sprawiedliwo , wi to  i prawda w wersecie 4:24 s  w rzeczywisto ci Bogiem. Uciele niaj  si

Chrystusie. Dlatego te  sprawiedliwo ci  jest Chrystus, wi to ci  — Chrystus i prawd  — Chrystus.
Gdy Chrystus stworzy  nowego cz owieka na krzy u w wyniku swojej mierci, uczyni  to wed ug Boga

sobie jako sprawiedliwo ci, wi to ci i prawdy. To wspania e. W tera niejszym wieku nie mo emy
wyczerpa  do wiadcze  Chrystusa, który jest sprawiedliwo ci , wi to ci  i prawd . Gdy jednak b dzie-
my w Nowej Jerozolimie, u wiadomimy sobie i zrozumiemy, jak Chrystus stworzy  nas w nowym cz o-
wieku przez krzy  wed ug Boga w sprawiedliwo ci i wi to ci prawdy. Zrozumiemy, e to s  przymioty
Chrystusa. Chrystus stworzy  nas wed ug Boga w sobie, kim , kto jest tymi wszystkimi przymiotami.
Jest wzorem, form . W swoim dziele stworzenia na krzy u ukszta towa  nas w sobie. W wyniku tego

dziemy nie li Jego obraz, czyli nie li Jego sprawiedliwo , wi to  i prawd .
List do Efezjan 4:24 mówi, e nowy cz owiek zosta  stworzony wed ug Boga w sprawiedliwo ci i wi -

to ci prawdy, natomiast List do Kolosan 3:10 — e nowy cz owiek odnawia si  ku pe nemu poznaniu
wed ug obrazu Tego, który go stworzy . Obraz Chrystusa w wersecie 3:10 to sprawiedliwo  i wi to
prawdy w Li cie do Efezjan 4:24. Chrystus jest obrazem Boga i Jego uciele nieniem (Kol 1:15; 2:9). Gdy
by  na ziemi, by  cz owiekiem, który by  sprawiedliwy i wi ty i pe en mi ci oraz wiat a. To Bo y obraz
wyra  si  w cz owieku Jezusie. Dzisiaj ko ció , nowy cz owiek, niesie obraz Bo y, czyli nowy cz owiek
niesie Bo  sprawiedliwo  i wi to , jak równie  Jego mi  i wiat o (The Conclusion of the New
Testament, s. 2309–2311).
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ODZYSKIWANIE KO CIO A

(sobota — spotkanie wieczorne)

Poselstwo dziewi te

Status ko cio a — odpowiedniczka Chrystusa

Wersety biblijne: Rdz 2:18–25; J 19:34; Ef 5:25–27, 32.

I. Ca a Biblia jest bosk  histori  mi osn , relacj  o tym, jak Bóg zaleca si  do swego
wybranego ludu i w ko cu go po lubia — Rdz 2:21–24; Pnp 1:2–4; Iz 54:5; 62:5; Jr 2:2; 3:1,
14; 31:32; Ez 16:8; 23:5; Oz 2:9, 21; Mt 9:15; J 3:29; 2 Kor 11:2; Ef 5:25–32; Obj 19:7; 21:2, 9–10;
22:17:
A. Kiedy my, lud Bo y, nawi zujemy mi osn  wi  z Bogiem, otrzymujemy Jego ycie, podobnie

jak Ewa otrzyma a ycie Adama — Rdz 2:21–22.
B. To w nie ycie pozwala nam sta  si  jedno z Bogiem i czyni nas z Nim jedno.
C. Aby Bóg i Jego lud byli jedno, musi istnie  mi dzy nimi wzajemna mi  — J 14:21, 23; Wj 20:6.
D. Mi  mi dzy Bogiem a Jego ludem ukazana w Biblii to przede wszystkim czu a mi  mi dzy

czyzn  a kobiet  — Jr 2:2; 31:3
E. Gdy Bo y lud Go kocha i sp dza z Nim czas na spo eczno ci w Jego s owie, On przelewa w niego

swój boski pierwiastek, czyni c go, swoj  ma onk  jedno ze sob  i tak  sam  jak On w yciu,
naturze oraz wyrazie — Ps 119:140, 15–16; Ef 5:25–27.

II. W Ksi dze Rodzaju 2 w typie Adama i Ewy widzimy obraz Chrystusa i ko cio a:
A. Adam ukazuje w formie typu Boga w Chrystusie jako prawdziwego m a we wszech wiecie,

który szuka sobie ony — Rz 5:14; por. Iz 54:5; J 3:29; 2 Kor 11:2; Ef 5:31–32; Obj 21:9.
B. „Jahwe Bóg rzek : Niedobrze, eby cz owiek by  sam; uczyni  mu odpowiedni  dla niego pomoc” —

Rdz 2:18:
1. To, e Adam potrzebowa ony, symbolizuje i przedstawia to, czego potrzebuje Bóg w swojej

ekonomii: mie on , która jest Jego odpowiedniczk , dope nieniem.
2. Chocia  Bóg, Chrystus, jest ca kowicie i na wieki doskona y, bez ko cio a, który jest Jego

on , nie jest kompletny.
3. Bóg pragnie mie  zarówno Adama, który przedstawia w formie typu Chrystusa, jak i Ew ,

która ukazuje w formie typu ko ció ; Jego zamys  to: „niech panuj ” (1:26); polega on na
tym, by mie  zwyci skiego Chrystusa, jak równie  zwyci ski ko ció , mie  Chrystusa, który
zwyci  dzie o diab a, jak równie  ko ció , który obali  jego dzie o; Bóg chce, aby Chrystus
i ko ció  panowali — Rz 5:17; 16:20; Ef 1:22–23.

III. Musimy zobaczy , co zrobi  Bóg, aby doprowadzi  do powstania odpowiedniczki, która
mia a by  dla Niego:
A. Bóg ukszta towa  z ziemi ka de zwierz  polne i ka dego ptaka podniebnego i przyprowadzi  je

do Adama, „i tak cz owiek da  nazwy wszelkiemu byd u, ptakom podniebnym i wszelkiemu
zwierz ciu dzikiemu, ale nie znalaz a si  pomoc odpowiednia dla cz owieka” — Rdz 2:19–20:
1. ona musi by  taka sama jak m  w yciu, naturze i wyrazie.
2. W ród byd a, ptaków i zwierz t Adam nie znalaz  dla siebie odpowiedniczki, tej, która by do

niego pasowa a.
B. Aby doprowadzi  do powstania odpowiedniczki dla siebie, Bóg sta  si  najpierw cz owiekiem, co

ukazuje w formie typu stworzenie przez Niego Adama — J 1:14; Rz 5:14.
C. „Jahwe Bóg sprawi , e cz owiek pogr  si  w g bokim nie, i gdy spa , wyj  jedno z jego

eber, a miejsce to zape ni  cia em” — Rdz 2:21:
1. G boki sen Adama s cy powstaniu Ewy, jego ony, ukazuje w formie typu mier  Chry-

stusa na krzy u s  wytworzeniu ko cio a, Jego odpowiedniczki — Ef 5:25–27.
2. W Biblii sen cz stokro  odnosi si  do mierci — 1 Kor 15:18; 1 Tes 4:13–16; J 11:11–14.
3. mier  Chrystusa to mier , która uwalnia Jego ycie, udziela go, szerzy je, pomna a i po-

wiela; symbolizowana jest przez ziarno pszenicy, które pada w ziemi , obumiera i wyrasta,
by zrodzi  wiele ziaren (12:24) i utworzy  bochenek, którym jest Cia o, ko ció  (1 Kor 10:17).
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4. Dzi ki mierci Chrystusa boskie ycie uwolni o si  z Jego wn trza, a dzi ki Jego zmar-
twychwstaniu to uwolnione boskie ycie wszczepi o si  w Jego wierz cych; s o to utwo-
rzeniu ko cio a.

5. W wyniku takiego procesu Bóg w Chrystusie wbudowa  si  w cz owieka wraz ze swoim
yciem i natur , dzi ki czemu mo e on by  taki sam jak Bóg w yciu i naturze i pasowa  do

Niego jako Jego odpowiedniczka.
D. „Jahwe Bóg z ebra, które wyj  z m czyzny, zbudowa  kobiet  i przyprowadzi  j  do cz owie-

ka” — Rdz 2:22:
1. ebro wyj te z otwartego boku Adama ukazuje w formie typu niezniszczalne wieczne ycie

Chrystusa (Hbr 7:16; J 19:32–33, 36; Wj 12:46; Ps 34:21), które wyp yn o z Jego przebitego
boku (J 19:34), by udzieli ycia Jego wierz cym w celu wytworzenia i zbudowania ko cio a,
który jest Jego odpowiedniczk :
a. Z boku Chrystusa wyp yn a krew i woda, z boku Adama natomiast wysz o jedynie ebro,

bez krwi.
b. W czasach Adama odkupienie przez krew nie by o potrzebne, poniewa  nie by o grzechu.
c. W czasie jednak, gdy Chrystus „spa ” na krzy u, istnia  problem grzechu; tak wi c krew,

która wyp yn a z boku Chrystusa s a naszemu prawnemu odkupieniu.
d. Najpierw wyp yn a krew, a potem woda, czyli p yn ce ycie Boga s ce naszemu or-

ganicznemu zbawieniu (Wj 17:6; 1 Kor 10:4; Lb 20:8); to boskie, p yn ce, niestworzone
ycie jest ukazane w formie typu przez ebro, wyj te z boku Adama (Rz 5:10).

2. Ksi ga Rodzaju 2:22 nie mówi, e Ewa zosta a stworzona, ale zbudowana; zbudowanie Ewy
z ebra wyj tego z boku Adama ukazuje w formie typu zbudowanie ko cio a z ycia zmar-
twychwstania uwolnionego z Chrystusa w wyniku Jego mierci na krzy u i udzielonego
Jego wierz cym w Jego zmartwychwstaniu — J 12:24; 1 P 1:3.

3. Ko ció , który jest prawdziw  Ew , to ca kowita suma Chrystusa we wszystkich Jego wie-
rz cych; ko ció  to powielenie Chrystusa; w ko ciele nie powinno by adnego innego pier-
wiastka, a tylko pierwiastek Chrystusa — Rdz 5:2.

4. Tylko to, co wychodzi z Chrystusa wraz z Jego yciem zmartwychwstania, mo e by  Jego
dope nieniem i odpowiedniczk , Cia em Chrystusa — 1 Kor 12:12; Ef 5:28–30:
a. Musimy zdejmowa  z siebie ca e naturalne ycie, a  z naszego ducha wyrazi si ywy

Chrystus; wtedy w rzeczywisto ci b dziemy ko cio em — Kol 3:10–11.
b. Gdy wyra amy cokolwiek innego, a nie Chrystusa, nie jeste my ko cio em; „ ju  nie ja

yj , lecz yje we mnie Chrystus” (Ga 2:20); „dla mnie bowiem  to Chrystus” (Flp 1:21)
— oto ko ció !

c. Chrystus mo e uzna  wy cznie to, co wychodzi z Niego; tylko to, co z Niego wychodzi,
mo e do Niego powróci  i pasowa .

5. Na ko cu Biblii widzimy miasto, Now  Jerozolim , ostateczn  i wieczn  kobiet , zbiorow
oblubienic , on  Baranka (Obj 21:9; 22:17) zbudowan  z trzech drogocennych materia ów
(21:18–21), która na wieki wype nia typ ukazany w Ksi dze Rodzaju 2; tak wi c w typologii
wszystkie drogocenne materia y, o których jest mowa w wersetach 2:11–12, s  zbudowa-
niu kobiety.

6. Tak jak Ewa zosta a wzi ta z Adama i przyprowadzona na powrót do niego, eby by a z nim
jednym cia em (w. 24), tak ko ció , powsta y z Chrystusa, do Niego powróci (Ef 5:27; Obj
19:7) i b dzie z Nim jednym duchem (1 Kor 6:17); Chrystus i ko ció , którzy s  jednym
duchem, ukazani w formie typu m a i ony b cych jednym cia em, to wielka tajemnica
(Ef 5:28–32).

7. W przysz ci Chrystus, wi ty Oblubieniec, przedstawi sobie nas jako swoj  odpowiednicz-
, któr  po lubi, tak jak Bóg przedstawi  Adamowi Ew , jego odpowiedniczk , któr  ten

mia  po lubi  — w. 27, 31–32; Rdz 2:22–24; Obj 19:7–9:
a. List do Efezjan 5:27 ukazuje pi kno oblubienicy, gdy mówi, e Chrystus przedstawi sobie

ko ció , który jest chwalebny, nie ma plamy ani zmarszczki, ani niczego takiego, eby
by wi ty i nieskazitelny.

b. Pi kno oblubienicy pochodzi od Chrystusa, który wbudowuje si  w ko ció , a nast pnie
przez niego wyra a — w. 26; Ps 45:10–15.

c. Pa skie odzyskiwanie s y przygotowaniu oblubienicy Chrystusa, z onej ze wszyst-
kich zwyci zców — Obj 19:7–9; Rdz 2:22; Mt 16:18.
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E. „Cz owiek powiedzia : Ta dopiero jest ko ci  z moich ko ci i cia em z mego cia a! Ta b dzie si
zwa a kobiet , bo ta z m czyzny zosta a wzi ta. Dlatego to m czyzna opuszcza ojca swego

matk  swoj  i czy si  ze sw on  tak ci le, e staj  si  jednym cia em” — Rdz 2:23–24:
1. W j zyku hebrajskim m czyzna to isz, a kobieta — iszsza; ko ció  to czysta pochodna Chry-

stusa; ko ció  jest Chrystusowy, „zmartwychwsta czy” i niebia ski.
2. Tylko ci, którzy odrodzili si  z Chrystusa i przez Niego yj  jako ko ció , mog  do Niego

pasowa  i Go dope nia .
3. Gdy Chrystus to zobaczy, z pewno ci  powie: „Ta dopiero jest ko ci  z moich ko ci i cia em

z mego cia a!” — por. w. 23; Ef 5:30.
4. Tak jak Ewa by a przyrostem Adama, tak ko ció , oblubienica, jest przyrostem Chrystusa

Oblubie ca — J 3:29–30.
5. Adam i Ewa, którzy stali si  jednym cia em, pe  jednostk , to obraz Boga i cz owieka,

czonych w jedno; nadchodz ca Nowa Jerozolima b dzie stanowi  wieczny zwi zek Boga
cz owieka, par  wszech wiata — pe  jednostk  z on  z bosko ci i cz owiecze stwa —

por. Rdz 5:2.
F. Poniewa  Adam i Ewa byli jedno, prowadzili wspólne ycie ma skie jako m  i ona (2:24–

25); obrazuje to, e w Nowej Jerozolimie przetworzony i zwie czony Trójjedyny Bóg, który
dokona  odkupienia, jako M  wielki jak wszech wiat na zawsze b dzie prowadzi ycie ma -

skie z cz owiecze stwem odkupionym, odrodzonym, przeobra onym i otoczonym chwa  —
on  (Obj 22:17a):

1. Ca e objawienie Biblii ukazuje nam opowie  o mi ci pary wszech wiata.
2. Najwy szy Pan, który stworzy  wszech wiat i wszystko, Trójjedyny Bóg — Ojciec, Syn i Duch —

który przeszed  przez proces wcielenia, ludzkiego ycia, ukrzy owania, zmartwychwstania
wniebowst pienia, by na koniec sta  si yciodajnym Duchem, czy si  w zwi zku ma -

skim z trójcz ciowym cz owiekiem — sk adaj cym si  z ducha, duszy i cia a — stworzo-
nym, odkupionym, odrodzonym, przeobra onym i otoczonym chwa , który na koniec two-
rzy ko ció , wyraz Boga.

3. W wieczno ci, która nie ma ko ca, dzi ki yciu boskiemu, wiecznemu i niezrównanie chwa-
lebnemu b  oni jako jeden duch wiedli ycie, które b dzie zespoleniem Boga i cz owieka,
ycie przedoskona e i przepe nione b ogos awie stwami i rado ci .

Wyj tki z pos ugi:

BO A PROCEDURA, MAJ CA WYPE NI  JEGO ZAMYS

Wbudowa  Boga jako ycie w cz owieka

o —2:18–20

Niedobrze, eby Bóg by  sam

Kiedy Bóg stworzy  cz owieka, powiedzia  o nim: „Niedobrze, eby cz owiek by  sam; uczyni  mu
pomoc, która b dzie go dope nia ” (Rdz 2:18; hebr.). Cho  cz owiek by  doskona y, nie by  kompletny. Na
przyk ad, ludzka g owa jest doskona a, lecz bez cia a jest niekompletna. Ka dy cz owiek przypomina
po ówk  arbuza. Poniewa  jest tylko po ówk , jest niekompletny. Pomimo swej doskona ci potrzebuje
odpowiednika, który by stanowi  jego dope nienie. Ca y arbuz powstaje dopiero po z eniu ze sob oby-
dwu po ówek. Podobnie m czyzna i jego ona, niczym dwie po ówki arbuza, tworz  razem jedn  ca .
Dlatego cz sto mówi  m odym ludziom, eby si  pobierali. Bez ma stwa mo esz by  doskona ym
cz owiekiem, lecz jeste  niekompletny. Kiedy wi c Bóg popatrzy  na Adama, zdawa  si  mówi : „Adamie,
jeste  doskona y, lecz jeste  tylko po ow . Jeste  zbyt samotny. Uczyni  dla ciebie dope nienie. Uczyni
ci partnerk ”.

czyzna jest symbolem Boga, prawdziwego m a we wszech wiecie. Zanim Bóg uzyska  prawid o-
wego cz owieka, by  sam. Nie by o dobrze, eby Bóg by  sam. Chocia  Bóg jest ca kowicie i na wieki
doskona y, nie jest kompletny. Stwierdzenie, e Bóg jest niedoskona y, by oby blu nierstwem. Nasz Bóg
jest doskona y na wieki. Niemniej jednak bez ko cio a jest niekompletny. Bez ko cio a jest jak m  bez
ony albo jak g owa bez cia a. Dlatego, kiedy Bóg powiedzia , e niedobrze, by Adam by  sam, oznacza o

to, e Bóg jest niekompletny i e niedobrze, by by  sam. To, e Adam potrzebowa ony, symbolizuje
przedstawia to, czego potrzebuje Bóg: posiada  dope nienie. Je eli to zobaczymy, ka dy aspekt drugiego

rozdzia u Ksi gi Rodzaju stanie si  dla nas jasny.



59

Nikt, kto nie jest taki jak Bóg, nie mo e by  Jego dope nieniem

Bóg ukszta towa  z ziemi ka de zwierz  polne i ka dego ptaka powietrznego, i przyprowadzi  je do
Adama (Rdz 2:19). Gdy przyprowadzi  do niego konia, Adam powiedzia  by  mo e tak: „To ko . To zwierz
nigdy nie b dzie do mnie pasowa , bo ma cztery nogi, podczas gdy ja mam dwie”. Kiedy Bóg przyprowa-
dzi  do niego krow , Adam mo e skomentowa  to nast puj co: „To krowa. Ma dwa rogi. Nie jest do mnie
podobna i nie mo e by  dla mnie dope nieniem”. Bóg przyprowadza  do Adama po kolei wszystkie ywe
stworzenia, a ten nadawa  imiona byd u, ptactwu powietrznemu i zwierz tom polnym, lecz nie znalaz

ród nich adnego, które by go dope nia o (Rdz 2:20), adnego, które by do niego pasowa o. Mimo i
Adam w swej m dro ci nazywa  wszystkie stworzenia, mówi  jak gdyby: „Ka demu z nich daleko do
mnie. Nie wygl daj  tak jak ja. Jak które  z nich mo e by  moj  partnerk ?” Wype niwszy zadanie
nadania nazwy ka demu stworzeniu, Adam w pewnym sensie by  rozczarowany. W ród ca ego stworze-
nia nie móg  znale adnego, które by do niego pasowa o, które by go dope nia o. Bóg jednak dok adnie
wiedzia , co robi.

Nast pnie z ebra wyj tego z boku Adama Pan Bóg zbudowa  kobiet  i przyprowadzi  j  do m czyzny
(Rdz 2:22). Kiedy Adam obudzi  si  ze snu i spojrza  na Ew , powiedzia : „Ta dopiero jest ko ci  z moich
ko ci i cia em z mego cia a” (Rdz 2:23). Zdawa  si  mówi  w ten sposób: „To nie tak jak poprzednimi razy.
Wcze niej by  lew, ko , go b, w. […] Tym razem jest to ko  z moich ko ci i cia o z mojego cia a. Na
pewno jest to moja druga cz . To moja partnerka, która w pe ni do mnie pasuje”. Kiedy Adam i Ewa,
obydwie cz ci, cz  si , staj  si  jednym cia em, jedn  kompletn  ca ci . Widzimy dzi ki temu, e
ona, Ewa, by a dope nieniem dla swojego m a, Adama. Bez niej Adam by  niekompletny. Ewa zosta a

wyj ta z Adama i powróci a do niego, eby tych dwoje sta o si  jednym cia em. Je eli to zobaczymy,
zrozumiemy podstawowe znaczenie alegorii zawartej w drugim rozdziale Ksi gi Rodzaju.

W identyczny sposób, w jaki Ewa by a dope nieniem Adama, ko ció  stanowi dope nienie Chrystusa.
Mówi c obrazowo, mnóstwo rzeczy w chrze cija stwie to jedynie konie, byd o, wie i go bie, ponie-
wa  nie pochodz  one z Chrystusa i nie pasuj  do Niego. Tylko ci, którzy narodzili si  na nowo z Chrystu-
sa i którzy yj  przez Niego jako ko ció , mog  do Niego pasowa  i dope nia  Go. Kiedy Chrystus to
widzi, z pewno ci  mówi: „Ta dopiero jest ko ci  z moich ko ci i cia em z Mego cia a” (Ef 5:30).

Przebieg — 2:21–24

Teraz zastanowimy si  nad tym, jak to przebiega o. Co Bóg uczyni , by wytworzy  dla siebie dope nienie?

Sta  si  cz owiekiem — stworzy  Adama

Pewnego dnia Bóg sta  si  cz owiekiem (J 1:14). Cz owiek ten narodzi  si  z dziewicy w mie cie
Betlejem i nadano mu imi  Jezus. To, e Bóg sta  si  cz owiekiem, przedstawione jest w formie symbolu
w stworzeniu cz owieka. Zanim Bóg dokona  dzie a stworzenia, cz owiek nie istnia . Zaistnia  nagle
dzi ki suwerennemu dzie u Bo ego stworzenia. Podobnie przed narodzinami Jezusa w obie w Betle-
jem Bóg by  tylko Bogiem. Jednak e dzi ki wcieleniu sta  si  cz owiekiem. Cz owiek ten by  prawdziwym
Adamem. Adam w drugim rozdziale Ksi gi Rodzaju by  fotografi  (Rz 5:14); wraz z narodzinami Chrystu-
sa w ciele przyszed  prawdziwy Adam. Biblia nazywa Adama w ogrodzie pierwszym Adamem, a Pana
Jezusa —prawdziwego Adama — ostatnim Adamem (1 Kor 15:45). Jako ostatni Adam jest On prawdzi-
wym Adamem.

Przeszed  przez mier  — u pi  Adama

Pewnego dnia prawdziwy Adam zosta  u piony na krzy u, gdzie spa  przez sze  godzin, od dziewi tej
rano do trzeciej po po udniu (Mk 15:25, 33). Wskazywa o na to zdanie w drugim rozdziale Ksi gi Rodzaju
mówi ce, i  „Bóg sprawi , e m czyzna pogr  si  w g bokim nie”, i „wyj  jedno z jego eber”, by
zbudowa  mu ma onk  (Rdz 2:21). Sen Adama by  symbolem mierci krzy owej Chrystusa, s cej
wytworzeniu ko cio a. To mier , która uwalnia ycie Chrystusa, udziela go, szerzy je, pomna a i powie-
la, co symbolizuje ziarno pszenicy, które upada w ziemi , obumiera i wyrasta, by zrodzi  wiele ziaren
(J 12:24) i uczyni  bochenek, którym jest Cia o, ko ció  (1 Kor 10:17). Wytwarzaj c w ten sposób ko ció ,
Bóg w Chrystusie stopniowo wbudowuje si  w cz owieka jako ycie. Najpierw Bóg sta  si  cz owiekiem.
Nast pnie cz owiek ten, wyposa ony w boskie ycie i natur , powieli  si  poprzez mier  i zmartwych-
wstanie w wielu wierz cych, którzy stali si  licznymi cz onkami. Cz onki te tworz  prawdziw  Ew ,
która pasuje do Niego i jest Jego dope nieniem. Dzi ki temu procesowi Bóg w Chrystusie stopniowo
wbudowuje si  wraz ze swoim yciem i natur  w cz owieka, przez co cz owiek w yciu i naturze mo e by
taki sam jak On i pasowa  do Niego jako Jego dope nienie.
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Wyla  z siebie ycie — wyj ebro z Adama

Pod koniec ukrzy owania Chrystusa ydzi, którzy nie chcieli, by cia a przest pców pozostawa y na
krzy u w dzie  szabatu, poprosili Pi ata, by po amano im nogi (J 19:31). Gdy nierze doszli do Jezusa,
by po ama  Mu nogi, zobaczyli, e On ju  umar  i e nie ma potrzeby ama  Mu ko ci. W ten sposób
wype ni o si  Pismo, które mówi o: „Ko  Jego nie b dzie z amana” (J 19:32–33, 36; Wj 12:46; Lb 9:12; Ps
34:21). Przebili jednak Jego bok, tak i  wyp yn a krew i woda (J 19:34). Krew s a odkupieniu (Hbr
9:22; 1 P 1:18–19). A co oznacza woda? W Ksi dze Wyj cia 17,6 znajdujemy symbol uderzonej ska y
(1 Kor 10:4). Gdy Moj esz uderzy  ska , ta rozpo owi a si  i wyp yn a z niej ywa woda. Jezus na krzy u
uderzony zosta  lask  Moj esza, czyli Bo ym prawem. Zosta  rozpo owiony. Przebito Mu bok, z którego
wyp yn a woda. Woda ta by a przep ywem Jego boskiego ycia, oznaczaj cym ycie, które wytwarza
ko ció .

To ycie symbolizowane by o przez ebro, ko  wyj  z otwartego boku Adama. Z ko ci tej Bóg
wytworzy  i zbudowa  Ew . Ko  symbolizuje zatem boskie ycie, które oznacza a woda wyp ywaj ca

boku Chrystusa. adna z Jego ko ci nie zosta a z amana. Oznacza to, e Jego boskiego ycia nie da si
ama . Jego fizyczne ycie uleg o u mierceniu, lecz nic nie zdo o zniszczy  Jego boskiego ycia, które

wyp ywa, by wytworzy  ko ció .

Powsta  z martwych — Adam si  obudzi

Kiedy Bóg uko czy  dzie o tworzenia Ewy podczas snu Adama, ten si  obudzi . Tak jak sen Adama
symbolizuje mier  Chrystusa, tak samo jego przebudzenie symbolizuje zmartwychwstanie Chrystusa.
Obudziwszy si , Adam sta  si  innym cz owiekiem, maj c przy sobie Ew , która z niego powsta a. Po
swoim zmartwychwstaniu Chrystus te  sta  si  kim  innym, maj c przy sobie ko ció , który si  z niego
narodzi . Tak jak Adam w ko cu przebudzi  si  ze snu i wzi  sobie za partnerk  Ew , tak i Chrystus
powsta  z martwych i wzi  sobie za dope nienie ko ció .

Zrodzi  ko ció  — zbudowa  Ew

Gdy Adam si  przebudzi  ze snu, natychmiast odkry , e jest Ewa, zbudowana z Jego ebra. Podobnie,
kiedy Chrystus powsta  z martwych (1 Kor 15:20), zrodzony zosta  za pomoc  Jego boskiego ycia ko-
ció . Dzi ki Jego mierci boskie ycie uwolni o si  z Jego wn trza, a dzi ki Jego zmartwychwstaniu to

uwolnione boskie ycie wszczepi o si  w nas, którzy w Niego wierzymy. Biblia wi c mówi, e dzi ki Jego
zmartwychwstaniu zostali my odrodzeni (1 P 1:3). By  On ziarnem pszenicy, które wpad o w ziemi

umar o, by zrodzi  wiele ziaren (J 12:24). My jeste my tymi wieloma ziarnami, które zosta y odrodzone
za pomoc  Jego ycia zmartwychwstania. Jako ludzie odrodzeni, dla których jest On yciem i którzy yj
przez Niego, tworzymy ko ció , prawdziw  Ew  w zmartwychwstaniu.

Gdy Adam ujrza  Ew , powiedzia : „Ta dopiero jest ko ci  z moich ko ci i cia em z mego cia a” (Rdz
2:23). Kiedy Chrystus ujrza  ko ció , by  mo e powiedzia : „Widzia em byd o, lwy, wie, ryby i ptaki,
lecz adne z nich do Mnie nie pasowa o. Ta dopiero jest ko ci  z Moich ko ci i cia em z Mojego cia a, bo
ko ció  powsta  z Mojej mierci i zmartwychwstania. Ko ció  wychodzi ze Mnie. Ko ció  i Ja mo emy by
jedno”.

Wielu chrze cijan mówi o ko ciele. Niektórzy twierdz , e ko ció  to budowla materialna i mówi
chodzeniu do ko cio a. Ujrzawszy znaczenie symbolu Adama i Ewy w drugim rozdziale Ksi gi Rodzaju,

nigdy ju  nie mo emy mówi  o fizycznej budowli, e jest ko cio em. Budynek materialny to nie ko ció ;
to dom zbudowany z drewna i ceg y. Inni ludzie, nieco bardziej dojrzali, mówi , e ko ció  to grono
prawdziwych chrze cijan. Jednak e grono prawdziwych chrze cijan mo e nie tworzy  ko cio a. Chrze ci-
janie ci nadal mog  by  naturalnym cz owiekiem — Amerykanami, Chi czykami, Japo czykami czy
Meksykanami. Takie zgromadzenie naturalnego cz owieka nie jest ko cio em.

Czym jest ko ció ? To cz  Chrystusa; to po prostu sam Chrystus. Ko ció  to pierwiastek Chrystusa
w wierz cych. Gdy pododaje si  ten pierwiastek w wielu wierz cych, daje to w efekcie ko ció . Ko ció
nie jest po czeniem Amerykanów, Meksykan, Japo czyków i Chi czyków. Ko ció  to ca kowita suma
Chrystusa we wszystkich Jego wierz cych. Cho  jeste my odrodzeni, je eli yjemy i post pujemy zgod-
nie z naszym naturalnym usposobieniem, nie jeste my w rzeczywisto ci cz onkami Cia a Chrystusa.
Tylko w powierzchownym sensie mo emy powiedzie , e jeste my cz onkami Jego Cia a. Gdy zachowu-
jemy si  zgodnie z naszym naturalnym usposobieniem, mo emy by  typowymi Amerykanami, ydami

Chi czykami, lecz nie jeste my tak naprawd  cz onkami Chrystusa. Czym w rzeczywisto ci jest cz o-
nek Chrystusa? To osoba powsta a z pierwiastka Chrystusa, który jest yciodajnym Duchem w naszym
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duchu. Chrystus jako yciodajny Duch zamieszkuje w wierz cych. Gdy doda si  do siebie tego Chrystusa,
który mieszka w swoich wierz cych, suma ta da ko ció . Dlatego wszyscy musimy zdj  z siebie starego
cz owieka. Musimy zdejmowa  z siebie ca e naturalne ycie, a  wyrazi si  z naszego ducha ywy Chry-
stus. Wtedy b dziemy w rzeczywisto ci ko cio em. W ko ciele, nowym cz owieku, nie ma yda, Greka
ani barbarzy cy, lecz Chrystus jest wszystkimi i we wszystkich (Kol 3:11). Gdy wyra amy cokolwiek
innego prócz Chrystusa, nie jeste my ko cio em. „Ju  nie ja yj , lecz yje we mnie Chrystus” (Ga 2:20).
„Dla mnie bowiem  to Chrystus” (Flp 1:21). Oto ko ció ! Ta dopiero jest ko ci  z Jego ko ci! Wszystko,
co wychodzi z naturalnego ycia cz owieka, tak jak ludzkie organizacje i wszelkie dzia ania podejmowa-
ne w chrze cija stwie, nie jest ko cio em i nie jest w stanie dope nia  Chrystusa ani do Niego pasowa .
Mówi c obrazowo, nie mo na uzna  tego wszystkiego za Ew , tylko za inne zwierz ta, które Adam
odpowiednio ponazywa .

Zastanówmy si  nad obrazem odmalowanym w czterech Ewangeliach. Gdy Pan Jezus przyszed  jako
ostatni Adam i popatrzy  na ydowskich zwolenników religii, zdawa  si  mówi  o nich: „To ko , a to

w”. W szesnastym rozdziale Ewangelii Mateusza zwróci  si  do Piotra i powiedzia  do niego „Szatanie”.
Pan mówi  jak gdyby: „Oni nie s  Moj  partnerk . Oni do Mnie nie pasuj . Nie mog  Mnie dope nia ”.
Dlatego Pan Jezus musia  umrze . Musia  zasn  na krzy u, eby móc uwolni  z siebie ycie, które
wytworzy oby Jego prawdziwe dope nienie, pasuj ce do Niego. Kiedy obudzi  si  ze mierci w zmar-
twychwstaniu, ujrza  ko ció . Wtedy, zw aszcza w dniu Pi dziesi tnicy, móg  powiedzie : „Ta dopiero
jest ko ci  z Moich ko ci i cia em z Mego cia a”.

Chrystus mo e uzna  wy cznie to, co wychodzi z Niego. Tylko to, co z Niego wychodzi, mo e do
Niego powróci  i pasowa  do Niego. Jedynie to, co wychodzi z Chrystusowego ycia zmartwychwstania,
mo e by  Jego dope nieniem i partnerk , Cia em Chrystusa. Tylko i wy cznie to, co wychodzi z Chry-
stusa i co jest Chrystusem, mo e by  jedno z Nim.

Listy nowotestamentowe objawiaj , e po dniu Pi dziesi tnicy wkrad o si  do ko cio a wiele nega-
tywnych rzeczy. Ponownie pojawi y si  zwierz ta: ko , w i inne. Dlatego Pan Jezus musia  powtórnie
powiedzie : „Nie to, to nie to”. Teraz czeka On na nadchodz cy dzie lubu. W dniu tym spojrzy na
zwyci zców i powie: „Ta dopiero jest ko ci  z Moich ko ci i cia em z Mego cia a”.

Zmierzaj c ku uczcie weselnej, musimy odrzuca  wszystko, co naturalne, wszystko, co pochodzi
naturalnego cz owieka, wszystko, co nie jest Chrystusem. Przeszed em przez wiele rzeczy. Urodzi em

si  i wychowa em w chrze cija stwie. Podczas gdy przechodzi em przez te ró ne rzeczy i zastanawia em
si  nad nimi, ycie zmartwychwstania w moim wn trzu mówi o mi: „To nie to, to nie to”. Pewnego dnia
dotkn em tego, co w ciwe, i ycie zmartwychwstania we mnie powiedzia o mi: „To jest to!” Nieraz —
to równie  nas dotyczy — ycie w nas mówi: „To nie to”, lecz jeszcze cz ciej s yszymy od niego „to jest
to”. Musimy s ucha  g osu Chrystusa, ycia zmartwychwstania w naszym wn trzu, i post powa  w zgo-
dzie z nim przez ca y czas.

By  jedno z cz owiekiem — Adam i Ewa stali si  jednym cia em

W typologii Adam i Ewa stali si  jednym cia em (Rdz 2:23–24). W rzeczywisto ci Chrystus i ko ció  s
jednym duchem, poniewa  kto si czy z Panem, jest jednym duchem (1 Kor 6:17). Mówi c obrazowo,
wszyscy Chrystusowi wierz cy s  „cz onkami Jego Cia a”. Zwi zek ma ski pomi dzy m em i on
jest wielk  tajemnic  „w odniesieniu do Chrystusa i ko cio a” (Ef 5:29–32).

Je eli czytaj c Bibli  b dziemy mieli tak  wizj , zrozumiemy Pie  nad Pie niami: Chrystus jest
nasz  mi ci , a my jeste my Jego umi owan . Zrozumiemy te  ca y Nowy Testament na sposób ycia,
a nie kieruj c si  naturalnym zrozumieniem czy poznaniem. U wiadomimy sobie, e wszyscy zostali my
odrodzeni i stworzeni na nowo z Chrystusa, e jeste my teraz jednym duchem z Nim i ze sob  nawzajem
oraz e prowadzimy obecnie na ziemi ycie ma skie z naszym m em, Chrystusem. Nie czekamy na
przysz ; ju  dzi  prowadzimy zbiorowe ycie ma skie. W pewnym sensie ju  tworzymy ma stwo
i yjemy z naszym m em. W innym, pe niejszym sensie mamy dzi  jedynie przedsmak i oczekujemy
pe nego smaku nadchodz cego ma stwa. Ma stwo to zrealizuje si  w dziewi tnastym rozdziale
Ksi gi Objawienia. Nast pnie zwie czeniem ko cio a b dzie Nowa Jeruzalem — uko czona oblubienica
Chrystusa na wieki. Chrystus i Jego uko czona ma onka b  przez wieczno  cieszyli si yciem
ma skim. Ma onka ta, oczywi cie, nie b dzie jednostk , lecz zbiorowym, zbudowanym wyrazem,
Now  Jeruzalem.

W drugim rozdziale Ksi gi Rodzaju widzimy stworzenie cz owieka i drzewo ycia, które wskazuje na
Boga jako ycie i zasób ycia dla cz owieka. Gdy Bóg stopniowo wbudowuje si  w cz owieka, zaczyna on
do wiadcza  przep ywu ycia, który przynosi ze sob  drogocenne materia y — z oto, per  i kamie



onyksowy. Pod koniec drugiego rozdzia u Ksi gi Rodzaju widzimy zbudowan  kobiet . Wszystkie drogo-
cenne materia y, o których by a wcze niej w tym rozdziale mowa, s  w nie zbudowaniu tej kobiety.
Gdyby my mieli do dyspozycji jedynie drugi rozdzia  Ksi gi Rodzaju, nie zdo aliby my wystarczaj co
dobrze zrozumie  tej kwestii. Jednak e pod koniec Biblii równie  znajdujemy kobiet  — Now  Jeruza-
lem. Kobieta ta jest miastem zbudowanym ze z ota, per y i drogich kamieni. W drugim rozdziale Ksi gi
Rodzaju materia y te znajduj  si  w przep ywie ycia, lecz jeszcze w stanie surowym, nieu yte do budo-
wania. Pod koniec Biblii wszystkie one wbudowane s  ju  w miasto, które jest ostateczn , wieczn
kobiet . Drugi rozdzia  Ksi gi Rodzaju pokazuje Now  Jeruzalem zapowiedzian  przez Ew , a dwudzie-
sty pierwszy rozdzia  Ksi gi Objawienia przedstawia Ew  zwie czon  w Nowej Jeruzalem, zbiorow
oblubienic  Baranka zbudowan  z trzech drogocennych materia ów. Ponownie zatem widzimy, e nie-
mal wszystko, co znajduje si  w pierwszych dwóch rozdzia ach Ksi gi Rodzaju, stanowi nasienie, które
ro nie w ca ej Biblii i dojrzewa do niwa w Ksi dze Objawienia.

Dzisiaj nie yjemy ani na pocz tku, ani w czasie zwie czenia — znajdujemy si  w okresie pomi dzy
nimi. Nie zaspokaja mnie nawet znalezienie si  w pi tym rozdziale Listu do Efezjan. Chc  by  w Ksi dze
Objawienia 19:7–9, na uczcie weselnej Chrystusa. eby si  tam dosta , musimy zdj  z siebie wszystko,
co naturalne — byd o, wie, konie itd. Mo e masz naturalne usposobienie o sile konia. Musimy zdj

siebie to naturalne ycie. Chwa a Panu, e mamy w sobie inne ycie, inny pierwiastek — Chrystusa,
który jest yciodajnym Duchem. Musimy  tym yciem dzie  i noc, zdejmuj c z siebie starego cz owie-
ka i oblekaj c nowego cz owieka. W taki sposób zostaniemy przeobra eni, upodobnimy si  do Jego obra-
zu i przygotujemy do uczty weselnej w czasie Jego powrotu. Na koniec b dziemy Now  Jeruzalem

odwieczny zamys  Boga ca kowicie si  wype ni.

Wynik

Uzyskuje oblubienic  — Adam zdobywa Ew

Sen Adama, w którym Bóg otworzy  mu bok i wyj  z niego ebro, przyniós  w efekcie to, e Adam
uzyska  Ew , która by a jego dope nieniem, pasuj cym do niego. Oznacza to, e mier  Chrystusa, pod-
czas której przebito Mu bok, dzi ki czemu uwolnione zosta o z Niego boskie ycie, sprawi a, i  Chrystus
uzyska  ko ció , który Go dope nia . Bóg nie by  ju  odt d sam. Chrystus zdoby  pasuj  do siebie oblu-
bienic . Ksi ga Objawienia 21—22 pokazuje, e w wieczno ci Nowa Jerozolima — zwie czenie ko cio a —

dzie oblubienic  Chrystusa, stanowi  Jego idealne dope nienie i pasuj  do Niego na wieki.

Jedno z cz owiekiem — Adam i Ewa stali si  jednym cia em

Adam i Ewa stali si  w ko cu jednym cia em, jedn  kompletn  ca ci . By a to figura ukazuj ca, e
Bóg i cz owiek cz  si  ze sob  w jedno. Bóg pragnie by  jedno z cz owiekiem. Osi gn  ten cel poprzez
mier  i zmartwychwstanie Chrystusa, które doprowadzi y do powstania ko cio a. Ko ció  reprezentuje

prawid owe cz owiecze stwo, które pasuje do Chrystusa — m a. W zwi zku tym cz owiecze stwo jest
jedno z bosko ci ; zwi zek ten b dzie trwa  na wieki. Nadchodz ca Nowa Jeruzalem b dzie po prostu
jedno ci  Boga i cz owieka, yw , kompletn  ca ci  z on  z bosko ci i cz owiecze stwa.

yje z cz owiekiem — Adam  z Ew

Adam i Ewa, b c jedno ze sob , yli razem. Obrazuje to, e Bóg, prawdziwy M  we wszech wiecie,
dzie  na wieki z odrodzon ludzko ci . To ma stwo wszech wiata, ma stwo Boga z cz owie-

kiem, w pe ni ukazuje dwudziesty pierwszy rozdzia  Ksi gi Objawienia. W wieczno ci Bóg w Chrystu-
sie dzie centrum, rzeczywisto ci  i yciem cz owieka, a cz owiek b dzie  przez Boga w Chrystusie,
który b dzie jego yciem. Cz owiek b dzie wyra  Bo  chwa  i sprawowa  Jego w adz  nad now
ziemi . Bóg i cz owiek, cz owiek i Bóg b yli razem w ma stwie na wieki.

Tak wi c Ksi ga Rodzaju 1:1—2:3 obrazuje Bo y zamys , a wersety 2:4–25 przedstawiaj  sposób, w jaki
Bóg swój zamys  wype nia. Obydwie te cz ci mo na uzna  za projekt architektoniczny. Dalsze cz ci
Pisma, od trzeciego rozdzia u Ksi gi Rodzaju po dwudziesty rozdzia  Ksi gi Objawienia, mo na uzna  za
proces budowy, a rozdzia y 21—22 — za fotografi  uko czonej budowli (Studium krystalizuj ce Ksi gi
Rodzaju, s. 212–222).


