
Has a:

Prorokowanie (przemawianie dla Pana
i wpowiadanie Go w siebie nawzajem)

na spotkaniach ko cio a
wype nia najwi ksze proroctwo zawarte w Biblii,

którym jest zbudowanie ko cio a
(w jedno ci, jako bardzo wielkiego wojska).

Wieczny zamys  Boga polega na uzyskaniu budowli,
która jest zespoleniem Jego samego z wybranym ludem;

wszystko, co Bóg robi
ród swego ludu i w ród narodów na ziemi

y Jego budowli.

Chrystus jest zarówno Tym,
który buduje ko ció , dom Bo y, jak i pierwiastkiem,

z którego budowany jest ko ció ;
aby powsta a Bo a budowla,

potrzebne jest cz owiecze stwo Jezusa.

Chwa a to wyraz Boga,
a budowla — zbiorowy wyraz Trójjedynego Boga;

Bo a chwa a i budowla id  ze sob w parze,
poniewa  ko ció , b cy Bo  budowl ,

jest zbiorowym wyrazem Boga.
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Poselstwo siódme

Krzy  — centrum wszech wiata
Wersety biblijne: Ez 43:13–18; Rz 6:6; Ga 2:20; 6:14; Kol 1:20; 2:14–15.

I. W wietle relacji zawartej w Ksi dze Ezechiela o tarz stanowi cen-
trum kompleksu wi tynnego, centrum terenu wi tyni (43:13–18):

A. O tarz stanowi centrum nie tylko wewn trznego dziedzi ca, lecz
tak e ca ego terenu wi tyni.

B. O tarz, oznaczaj cy krzy , stanowi w rzeczywisto ci centrum
wszech wiata:
1. O tarz stanowi centrum kompleksu wi tynnego, kompleks

wi tynny stanowi centrum Jerozolimy, Jerozolima — centrum
dobrej ziemi, dobra ziemia — centrum zamieszka ej ziemi,

ziemia — centrum wszech wiata (je li chodzi o wi  Boga
cz owiekiem); o tarz zatem stanowi centrum wszech wiata.

2. Poniewa  o tarz oznacza krzy , stanowi on centrum wszech-
wiata.

3. mier  Pana Jezusa na krzy u nie by a zaledwie mierci  jed-
nej osoby; to by a wszechzawieraj ca mier , która w cza a
Boga, cz owieka i wszystkie stworzenia (Rz 6:6; Kol 1:20; Hbr
2:14).

II. Zasada krzy a polega na tym, e przez niego ca emu staremu
stworzeniu i wszystkiemu, co si  z nami wi e, po ono kres,

miercono to (Kol 1:20; 2:14–15; Rz 6:6; 2 Kor 5:21; 1 P 2:24; Ga
2:20; Hbr 2:14; J 12:31; Ga 6:14; Ef 2:14–16).

III. Ukrzy owany Chrystus by  jedynym tematem, centrum, tre ci
substancj  pos ugi aposto ów (1 Kor 2:2):

A. mier  Chrystusa sta a si  Bo  moc  i usun a wszelkie proble-
my istniej ce we wszech wiecie; ukrzy owany Chrystus zatem
jest Bo  moc  i k adzie kres wszystkiemu, co negatywne, oraz
realizuje Jego plan (1:23–24):
1. Sposobem, w jaki ludzie rozwi zuj  problemy, s  negocjacje,

natomiast Bo y sposób polega na po eniu kresu; najlep-
szym sposobem na rozwi zanie problemów istniej cych mi -
dzy lud mi jest po enie kresu ka demu, kogo one do-
tycz (Ga 2:20; por. 1 Kor 6:7–8).
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2. Ukrzy owanie Chrystusa zmusi o do milczenia ca y wszech-
wiat i upro ci o niezwykle skomplikowan  sytuacj , jaka

panowa a we wszech wiecie (por. 2 Kor 11:2–3).
B. Gdy do wiadczamy ukrzy owanego Chrystusa, wówczas

wszystkiemu, czym jeste my, wszystkiemu, co mamy i co mo e-
my uczyni , ca kowicie po ony zostaje kres, przez nas za  Jego

ycie zmartwychwstania udzielane jest innym (J 12:24–26; 2 Kor
4:10–12).

IV. W swojej ekonomii Bóg daje nam jedn  osob , Chrystusa, i jeden
sposób — krzy  (1 Kor 2:2; Flp 2:5–11; Ga 6:14):

A. Osoba ta, Chrystus, stanowi centrum Bo ej ekonomii, a sposób,
krzy  — centrum Bo ych rz dów (1 Kor 2:2; 1:17–18, 23; Ga
6:14):
1. Bóg rz dzi wszystkim przez krzy  i rozprawia si  ze wszyst-

kim przez krzy  (Kol 1:20; 2:14–15).
2. Przez krzy  Bóg rozprawi  si  ze wszystkim, co negatywne

tym wszech wiecie, i nadal rz dzi wszystkim przez krzy
(Ef 2:14–16).

3. W yciu ko cio a Chrystus musi by  wszystkim i we wszyst-
kich; wszystko, co nie jest Chrystusem, musi pój  na krzy
(Kol 1:18; 3:10–11).

4. Przez krzy  musimy sta  si  niczym, nie mie  niczego i nic
nie móc uczyni ; w przeciwnym razie to, czym jeste my, co
mamy i co mo emy uczyni , b dzie zast powa  nam Chry-
stusa (1 Kor 1:17–18, 23).

B. W Li cie do Kolosan widzimy wyra  wizj  krzy a, który jest
sposobem, w jaki Bóg zarz dza (1:20–22; 2:11–15):
1. „Przez Niego pojedna  z sob  wszystko, uczyniwszy pokój

przez krew Jego krzy a — przez Niego, czy to, co na ziemi, czy
to, co w niebiosach” (1:20):
a. To, e Bóg pojedna  z sob  wszystko, oznacza, i  uczyni

On pokój pomi dzy sob  samym a wszystkimi rzeczami;
dokona o si  to przez krew Chrystusowego krzy a.

b. Poniewa  byli my grzesznikami, potrzebowali my odku-
pienia, a poniewa  byli my te  Bo ymi wrogami, potrze-
bowali my pojednania (w. 14, 21–22).



5

2. „Wymazawszy przeciwny nam zapis w rozporz dzeniach,
który by  przeciwko nam; i usun  go z drogi, przybijaj c go
do krzy a” (2:14):
a. Rozporz dzenia odnosz  si  do rozporz dze  prawa ob-

rz dowego z jego rytua ami, które s  formami czy te  spo-
sobami ycia i oddawania Bogu czci (Ef 2:15).

b. Przybicie zapisu do krzy a oznacza, i  zosta o zniesione
prawo przykaza  zawarte w rozporz dzeniach.

C. „Zrzucaj c z siebie zwierzchno ci i w adze, wystawi  je otwar-
cie na pokaz, triumfuj c w nim nad nimi” (Kol 2:15):
1. Werset ten przedstawia walk , która odby a si  w chwili

ukrzy owania Chrystusa:
a. Na krzy u uwidoczni y si  dzia ania, w które zaanga-

owani byli: Chrystus, Bóg oraz niegodziwe anielskie
zwierzchno ci i w adze; krzy  sta  si  zatem wiecznym,
centralnym i jedynym Bo ym sposobem (w. 14–15).

b. Jednocze nie niegodziwe zwierzchno ci i w adze by y
zaj te szkodzeniem dzie u Boga i Chrystusa, napieraj c
na Nich; na krzy u w zwi zku z tym wrza a wojna.

2. Bóg na krzy u otwarcie wystawi  na pokaz niegodziwe aniel-
skie zwierzchno ci i w adze i zatriumfowa  w nim nad nimi,
i okry  je wstydem (w. 15).

V. W Ewangelii wed ug Mateusza 27:51–53 widzimy wynik ukrzy-
owania Chrystusa:

A. „Zas ona wi tyni rozdar a si  na dwoje z góry na dó ” (w. 51a);
oznacza to, e usuni to oddzielenie, jakie istnia o pomi dzy
Bogiem a cz owiekiem, poniewa  ukrzy owano cia o grzechu,
które wzi  na siebie Chrystus.

B. „Ziemia zatrz a si ” (w. 51b); oznacza to, e zatrz a si  pod-
stawa buntu szatana.

C. „Ska y [si ] roz upa y” (w. 51c); oznacza to, e run y warownie
ziemskiego królestwa szatana.

D. „Grobowce otworzy y si ” (w. 52a); oznacza to, e Chrystus pod-
bi  i poskromi  moc mierci i Hadesu.

E. „Wiele cia wi tych, którzy zasn li, zosta o wzbudzonych”
(w. 52b); oznacza to oswobadzaj  moc mierci Chrystusa.
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VI. W Ewangelii wed ug Jana widzimy aspekt Chrystusowego ukrzy-
owania zwi zany z uwolnieniem ycia (19:34, 36; 12:24):

A. Woda, która wyp yn a z przebitego boku Pana, s y udziele-
niu ycia, rozprawieniu si  ze mierci  i utworzeniu ko cio a
(19:34; 3:14–15; Ef 5:29–30).

B. Pan Jezus, ziarno pszenicy, wpad  w ziemi  i umar , eby zro-
dzi  wiele ziaren dla ko cio a (J 12:24).

C. Ko  to symbol Pa skiego ycia zmartwychwstania, którego nic
nie mo e z ama ; to z tego ycia ko ció  zostaje utworzony i jest
budowany (19:36).

VII. Krzy  prowadzi nas do Cia a Chrystusa (1 Kor 1:18; 12:12–13, 27):

A. Krzy  dzia a w sferze Cia a (Rz 6:6; 8:13; 12:4–5):
1. Dzie o krzy a si ga tak daleko jak Cia o Chrystusa i Cia o

Chrystusa je wie czy (1 Kor 1:18, 23; 2:1–2; 12:12–27).
2. Dzie o krzy a nie tylko wprowadza nas w Cia o, lecz Cia o

staje si  tak e sfer , w której dzia a krzy  (Kol 1:20; 3:15).
B. W Ciele Chrystusa nie mo emy pój  naprzód bez krzy a (Ef

2:16):
1. Krzy  usunie naturalne ycie, nasz  w asn  aktywno  i nie-

wspó mierny wzrost (Mt 16:24–26).
2. ycie i praca w Ciele wymagaj  radykalnego rozprawienia

si  z cia em, a to z kolei wymaga g bokiego poznania krzy a
Chrystusa (Ga 5:24).

3. Ograniczanie ze strony Cia a odbierze nam swobod  i dopro-
wadzi do krzy a (Rz 12:3; 2 Kor 10:13–15; Ef 4:7, 16).

4. Bóg wychowuje nas po to, by przygotowa  nas dla Cia a; ca e
Jego dzie o w nas to proces eliminowania, który ma na celu to,
by my stali si  funkcjonuj cymi cz onkami Cia a (Rz 6:6; 8:13;
12:4–8).

5. Je li krzy  rozprawi si  z naszym naturalnym yciem, a my
poddamy si  zwierzchnictwu Chrystusa jako G owy oraz

dziemy prowadzili ycie Cia a, doznamy namaszczenia
Ducha i b dziemy radowali si  spo eczno ci  Cia a (Kol 1:18;
1 Kor 10:16).

VIII. Wprawdzie w swoim chrze cija skim yciu wsz dzie napotyka-
my krzy , jednak do wiadczamy go w szczególny sposób wtedy,
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gdy przychodzimy do o tarza stoj cego w centrum Bo ej budowli
(Ez 43:13–18):

A. Przyj  do o tarza, który stoi w centrum, to zda  sobie spraw , e
wszystkiemu, czym jeste my i co mamy, po ony zosta  kres na
krzy u (Rz 6:6).

B. W spo eczno ci, jak  mamy z Panem, dochodzimy do momentu,
kiedy w szczególny sposób dotykamy krzy a i mamy poczucie,

e Bóg nie pozwala nam ju  d ej  w naturalnym cz owieku
(Ga 2:20).

C. Gdy b dziemy przechodzili przez krzy , Bóg rozprawi si  z na-
szym upad ym cia em, starym stworzeniem, „ja” i naturalnym
cz owiekiem (6:14).

D. Na tym polega do wiadczanie krzy a — centrum wszech wiata
(Mt 16:24).
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Poselstwo ósme

Mierzeni za pomoc  Bo ej budowli
Wersety biblijne: Ez 43:10–12; Mt 16:18; Ef 2:21; 1 Tm 3:15; 1 Kor 12:12–27.

I. Ca a Biblia jest ksi  o budowli; jej g ówny temat to Bo a budow-
la (Rdz 28:10–22; Wj 25:8; 2 Sm 7:12–14a; 1 Krl 6:1–2; Mt 16:18; Ef
2:21; Obj 21:2–3).

II. Ksi ga Ezechiela rozpoczyna si  od wizji przedstawiaj cej wy-
gl d chwa y Pana, a ko czy wizj wi tej Bo ej budowli; wskazu-
je to, e Pa ska chwa a, Bo y s d i Pa skie odzyskiwanie —
wszystko to s y wi tej Bo ej budowli (1:1, 28; 40:1 — 48:35).

III. W wietle proroctwa w formie typu w Drugiej Ksi dze Samuela
7:12–14a Chrystus jest zarówno Tym, który buduje ko ció , Bo y
dom, jak i pierwiastkiem z którego si  go buduje (Mt 16:18; 1 Tm
3:15; Ef 2:21):

A. Chrystus jest domem — który jest Jego Cia em — a tak e Budowni-
czym (J 2:19–21; 1 Kor 12:12; 2 Sm 7:12–13).

B. Chrystus buduje ko ció  przez to, e si  w nas wbudowuje, czyli
wchodzi do naszego ducha i rozprzestrzenia si  z niego na umys ,
emocje i wol , eby zaj  ca  nasz  dusz  (Ef 3:17).

C. Ta budowla, zespolenie Bo ej bosko ci z naszym, odkupionym,
zmartwychwsta ym i wywy szonym cz owiecze stwem, staje
si  Bo ym mieszkaniem i naszym mieszkaniem — wzajemnym
mieszkaniem (J 14:23; 15:4).

D. Na koniec budowla ta znajdzie swe zwie czenie na wieczno
w Nowej Jerozolimie, gdzie odkupieni przez Boga b  dla Niego
przybytkiem, w którym On zamieszka, a On sam b dzie dla nich
wi tyni , w której oni zamieszkaj  (Obj 21:3, 22).

IV. Pan kaza  Ezechielowi opisa  Bo emu ludowi Jego dom, eby lud
zmierzono za pomoc  domu i eby okry  si  wstydem z powodu
swoich niegodziwo ci (Ez 43:10–12):

A. To Bóg zamierzy , eby podda  próbie ycie codzienne i prowa-
dzenie si  ludu Izraela za pomoc  domu; w Ksi dze Ezechiela
Bóg zmierzy  swój lud za pomoc wi tyni:
1. Poniewa  Bo y dom mia  regulowa  post powanie ludu, Bóg

nakaza  Ezechielowi, by pokaza  im wzór domu (w. 11).
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2. Bo a wi tynia jest wzorem i je li lud zbada siebie w wietle
tego wzoru, pozna swoje braki (w. 10–12).

3. ycie codzienne ludu musi odpowiada  Bo ej wi tyni (1 Kor
3:16–17).

B. Na podstawie Ksi gi Ezechiela musimy zobaczy , e wymaga-
nia, jakie stawia zamieszkuj cy w nas Chrystus, odpowiadaj
Jego domowi; ka dy musi zosta  zmierzony i zbadany zgodnie
z miar  domu Bo ego (43:10):
1. Nasze zachowanie i prowadzenie si  powinno zosta  pod-

dane zbadaniu nie tylko w wietle moralnych przepisów i du-
chowych zasad, lecz tak e w wietle ko cio a, domu Bo ego
(1 Tm 3:15–16).

2. Powinni my dba  przede wszystkim nie o to, jak si  zacho-
wujemy, ani eby my stali si  duchowi, ale o to, eby my
wpasowali si  w dom Bo y (1 Kor 14:12):
a. Mo emy nie mie  „okratowanych okien”, oznaczaj cych

spo eczno yciodajnego Ducha, dzi ki której pozostaje
otwarta droga dla boskiej komunikacji i zapewniona ochro-
na przez wtargni ciem wszelkich  negatywnych spraw
(Ez 40:16).

b. Musimy bada  swoje cz owiecze stwo za pomoc  budowli
oraz obiera  cz owiecze stwo  Jezusa za swoje cz owie-
cze stwo (Flp 2:5–8).

c. Mo emy zdawa  sobie spraw  z tego, e wci  jeste my
„g adkimi kawa kami drewna”, które nie dozna y na so-
bie Bo ego rze bienia, i dlatego nie posiadamy wyrazu
chwalebnego obrazu Chrystusa i Jego chwalebnego zwy-
ci stwa, symbolizowanego przez cheruby i palmy, wyrze -
bione na cianach (Ez 41:18).

d. Musimy zosta  zmierzeni, eby my zobaczyli, czy jeste-
my „kawa kami drewna” maj cymi odpowiedni  miar

i czy nie jeste my niezale ni, ale zbudowani.
3. Je li to, czym jeste my i co robimy, nie odpowiada Bo ej bu-

dowli, to w oczach Boga nie jest nic warte (Ef 4:16; 1 Kor 8:1b;
12:28 — 13:3; 16:14).

C. „Takie jest prawo domu: ca y jego obszar na szczycie góry woko-
o ma by wi to ci  nad wi to ciami — oto takie jest prawo

domu” (Ez 43:12):
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1. By  na górze to by  w zmartwychwstaniu i na pozycji wnie-
bowst pienia; wskazuje to, e ko ció  musi znajdowa  si
wysoko, na szczycie góry (Ef 2:5–6).

2. Ko ció  musi równie  by wi ty, oddzielony i u wi cony od
wszystkiego, co wiatowe (1 Kor 3:17).

3. Prawo domu Bo ego ma zwi zek z charakterem Boga:
a. Bóg jest Bogiem wysoko ci, czyli Bogiem w zmartwych-

wstaniu i wniebowst pieniu, a tak e Bogiem, który jest
wi ty.

b. Podobnie ko ció  pod wzgl dem zajmowanej pozycji znaj-
duje si  wysoko, a pod wzgl dem natury jest naj wi tszy.

c. Je li w yciu ko cio a znajdujemy si  w zmartwychwsta-
niu i na pozycji wniebowst pienia, a tak e jeste my naj-
wi tsi, to mo emy by  Bo ym mieszkaniem.

D. Wi kszo  dzisiejszych wierz cych ma poczucie, e przepisy
moralne i zasady duchowe to wystarczaj ce regu y okre laj ce
nasze zachowanie i prowadzenie si ; niewielu zdaje sobie spra-

, e nasze zachowanie i prowadzenie si  powinno podlega
zbadaniu nie tylko w wietle moralnych przepisów i duchowych
zasad, lecz tak e w wietle ko cio a, domu Bo ego (14:4–5, 12,
26; Rz 14:19; 15:2).

E. Panu zale y dzi  nie na prawie, ale na domu, i nie na naszej
duchowo ci, ale na ko ciele (Mt 16:18; Ef 4:12, 16):
1. Panu zale y na ko ciele — miejscu, w którym stoi Jego tron,

miejscu na spód Jego stóp, oraz miejscu, w którym mo e On
mieszka  i znale  odpoczynek oraz zaspokojenie (Ez 43:7).

2. Poniewa  Panu tak bardzo zale y na ko ciele, swoim domu,
nam równie  powinno zale  na ko ciele, który jest Jego
domem, i powinni my wed ug niego siebie kszta towa  (Ef
2:21–22).

V. ycie Cia a stanowi najwi ksz  prób  naszej duchowo ci; je eli
nie potrafimy tej próby zaliczy , oznacza to, e nasza duchowo
nie jest autentyczna (1 Kor 12:23–27):

A. Duchowo  to kwestia Cia a; wszystko, co mamy, jest w Ciele,
przez Cia o i dla Cia a (Ef 4:16).

B. W Ciele nie mo e by  niezale no ci ani indywidualizmu (1 Kor
12:21–22, 27; Rz 12:5; Ef 5:30):
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1. W yciu Cia a wyklucza si  indywidualistyczne my li i dzia-
ania.

2. W oczach Boga indywidualizm jest nienawistny; wrogiem
Cia a jest nasze „ja” — niezale ne „ja” (Mt 16:21–26).

C. Musimy zachowywa  jedno  Cia a i praktykowa  scalanie, które
najbardziej pomaga zachowaniu jedno ci Cia a Chrystusa (Ef
4:3–4; 1 Kor 12:24b).

D. Rzeczywisto ci  Cia a Chrystusa jest zbiorowe ycie upodab-
niania si  do mierci Chrystusa dzi ki mocy zmartwychwstania
(Flp 3:10).

E. Rzeczywisto  Cia a Chrystusa zawiera si  w zmartwychwsta-
ym yciu Chrystusa; Cia o wymaga tego, by wierz cy ca kowi-

cie przebywali w Chrystusowym yciu zmartwychwstania
(J 11:25; Dz 2:24; Obj 1:18; 2:8; Flp 3:10).

F. Jedynie Chrystus jest G ow  Cia a i jedynie On ma w adz , by
kierowa  posuni ciami cz onków Cia a (Kol 1:18; 2:19; Ef 4:15).

G. Musimy by wiadomi Cia a i dba  o jego odczucie oraz pokój
(1 Kor 12:26–27; Rz 12:15; Kol 3:15; Flp 1:8).

H. Podstawowym wymogiem wzrostu i rozwoju Cia a jest uznanie
naszej miary i niewykraczanie poza ni  (Ef 4:7, 16; 2 Kor 10:13).

I. W Ciele panuje odpowiedni porz dek; dlatego powinni my ten
porz dek w Ciele uzna  i uszanowa  (1 Kor 12:14–22).

J. Wzajemno  to cecha Cia a; nasza wi  w Ciele to wi  wzajem-
no ci i wspó zale no ci (w. 14–25).

K. Boska spo eczno  to rzeczywisto  codziennego ycia w Ciele
Chrystusa (1 J 1:3).

L. Dbajmy o wzrost Cia a i o to, by budowa o ono samo siebie w mi-
ci (Ef 4:15–16).

M. Zawsze winni my mie  wzgl d na Cia o, dba  o nie, szanowa
je i robi  to, co dla niego najlepsze (1 Kor 12:23–27).

N. Zwyci zcy widz  Cia o, znaj  Cia o i dbaj  o nie, szanuj  je
wykonuj  jego dzie o; przestrzegaj  wszystkich zasad zwi za-

nych z Cia em Chrystusa, które jest Jego kontynuacj  i rozsze-
rzeniem na ziemi ze wzgl du na Jego pe ny wyraz (Ef 1:22–23;
3:18–19; 4:1–6).
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Poselstwo dziewi te

Us ugiwa  Panu, by radowa  si  Nim —
ukryt  mann , lask , która wypu ci a p ki, i prawem ycia

Wersety biblijne: Ez 44:10–11, 15–18; Dz 13:1–2; Hbr 9:3–4.

I. „Lecz Lewici, którzy oddalili si  ode Mnie, b dz c za swoimi
bo kami z dala ode Mnie, gdy Izrael odst pi  ode Mnie, ponios
kar  za swoje winy. Ale b  pe nili s  w Mojej wi tyni jako
od wierni i s udzy domu. B  oni dla ludu zarzynali zwierz ta
na ofiar  ca opaln  i rze  i b  s  ludowi. […] Lecz kap a-
ni lewiccy, synowie Sadoka, którzy pe nili s  w Mojej wi ty-
ni, gdy synowie izraelscy odst pili ode Mnie, mog  zbli  si  do
Mnie, aby Mi s . B  sta  przede Mn , aby Mi ofiarowa

uszcz i krew — mówi Pan Jahwe. Oni b  wchodzi  do Mojej
wi tyni i oni b  si  zbli  do Mojego sto u, aby Mi s ;

 pilnowa  s by dla Mnie” (Ez 44:10–11, 15–16):

A. W Bo ych oczach nie tylko istnieje pos uga dla domu; istnieje
równie  lepsza pos uga, pos uga Panu.

B. Bóg ma tylko jeden cel: mie  tych, którzy ca kowicie nale  do
„Mnie”; innymi s owy, chce, by my znajdowali si  przed „Moj ”
obecno ci ” i us ugiwali „Mnie”; jedynym Bo ym celem nie s
liczne rzeczy, ale raczej „Ja” (w. 15–16).

C. Us ugiwanie Panu nie oznacza, e zaniedbujemy dom; ci, któ-
rzy us uguj  Panu, b  równie  g osi  ewangeli , by zbawia
grzeszników oraz pomaga  braciom i siostrom czyni  post py,
jednak e ich jedyny cel to by  dla Pana, a ich uwaga nakierowa-
na jest na Niego samego; ceni  oni sobie wysoko innych ca ko-
wicie ze wzgl du na Niego.

D. Je li przyjdziemy do Pa skiej obecno ci i b dziemy skupieni tyl-
ko na Nim, samoczynnie b dziemy mogli równie  us ugiwa
braciom i siostrom; to, czy us ugujemy Panu, czy te  nie, zale y
od tego, czy Pan zajmuje pierwsze miejsce w naszym sercu.

E. Cokolwiek czynimy w Pa skiej s bie, powinni my czyni
przez wzgl d na Niego; powinno s  to Jego zaspokojeniu,
pragnieniu, jakie ma On w sercu, Jego szcz ciu, celowi, przy-
jemno ci i chwale.
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F. W Pa skim dziele s  pewne obszary, które nas interesuj  i s
atrakcyjne dla naszego upad ego cia a, poniewa  s  wy cz-
nie przyjemno ci i chwale naszego „ja” (por. 2 Kor 4:5).

G. Nikt nie mo e s  Panu, je li nie b dzie si  do Niego przysu-
wa , zbli  do Niego w modlitwie; duchowa moc nie le y w mocy

oszenia, ale w mocy modlitwy; to, ile si  modlimy, wskazuje,
ile tak naprawd  posiadamy wewn trznej si y.

H. Je li chcemy us ugiwa  Panu w wi tym wi tych, musimy sp -
dza  przed Nim czas i wi cej si  modli ; musimy przybli
si do Niego, sta  przed Nim i czeka  na Jego wol .

I. Modli  si  to sta  przed Bogiem (Ez 44:15); to szuka  Jego woli
przed Jego obliczem, by dozna  zbawienia od grzechu pychy
(Ps 19:14).

J. Ci, którzy us ugiwali Panu, musieli sk ada  Mu t uszcz i krew
(Ez 44:15):
1. T uszcz ofiar przedstawia w formie typu drogocenno  oso-

by Chrystusa, natomiast krew — Jego odkupie cze dzie o.
2. W pe nionej s bie dla Boga musimy ofiarowywa  Mu i jed-

no, i drugie; krew s y Bo ej wi to ci i sprawiedliwo ci,
uszcz — Jego chwale.

K. Ci, którzy us ugiwali Panu, musieli ubiera  si  w len, nie szaty
we niane ani nic takiego, w czym si  pocili (w. 17–18):
1. Szaty lniane oznaczaj  codzienne ycie i post powanie w y-

ciodajnym Duchu przez ycie Chrystusa; takie ycie i post -
powanie jest czyste, nieskazitelne i dobre.

2. Szaty we niane przyprawia yby kap anów o pot (w. 18), znak
upad ego cz owieka, trudz cego si  pod Bo ym przekle -
stwem, bez Bo ego b ogos awie stwa, przy pomocy w asnej
energii i si y (Rdz 3:19).

3. Praca, która przyprawia o pot, to praca bior ca si  z ludzkie-
go wysi ku, pozbawiona b ogos awie stwa od Boga Ojca;
ka dy, kto us uguje Panu, musi wykonywa  prac , która nie
przyprawia o pot, prac  bez u ycia ludzkich wysi ków i cie-
lesnej si y (Iz 30:15a).

4. Je li sp dzimy stosown  ilo  czasu w Bo ej obecno ci i w od-
powiedni sposób b dziemy mieli do czynienia z Panem, nie

dziemy musieli si  poci  przed innymi; mo emy wykona
najwi cej pracy najmniejszym wysi kiem (por. Mt 11:28–30).
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L. „A w Antiochii, w miejscowym ko ciele, byli prorocy i nauczy-
ciele […]. Gdy pe nili oni s  Panu i po cili, Duch wi ty
powiedzia : Oddzielcie Mi teraz Barnab  i Szaw a dla dzie a, do
którego ich powo em” (Dz 13:1–2):
1. Tak wygl da praca Nowego Testamentu i szczególna zasada

w pracy Nowego Testamentu — praca Ducha wi tego mo e
si  objawi  tylko podczas us ugiwania Panu.

2. Jedynie podczas us ugiwania Panu Duch wi ty po le nie-
których do pracy; je li us ugiwaniu Panu nie damy pierw-
sze stwa, zapanuje zupe ny nieporz dek; tylko Duch wi ty
ma w adz , by zleca  ludziom prac .

3. Us ugiwanie Panu nie oznacza zaniechania wszelkiej pracy
na zewn trz; wszelka praca na zewn trz winna si  natomiast
opiera  na us ugiwaniu przez nas Panu.

4. Zaczynamy prac  w wyniku pos ugiwania Panu, a nie z na-
szych w asnych pragnie , pozbawionych oparcia w pos u-
dze dla Pana.

II. „Za drug  za  zas on  przybytek, który si  nazywa wi tym wi -
tych, maj cy […] Ark  Przymierza, pokryt  zewsz d z otem, w któ-
rej by y z oty dzban z mann , laska Aarona, która wypu ci a p ki,
i tablice przymierza” (Hbr 9:3–4):

A. Ukryta manna to porcja Chrystusa, któr  si  radujemy w Bo ej
obecno ci, gdy nie dzieli nas od Niego adna odleg ; gdy nie
dzieli nas od Pana adna odleg , radujemy si  Chrystusem

sposób najbardziej bliski i skryty; na tym polega radowanie
si  ukryt  mann , ukryt  porcj  Chrystusa (Wj 16:31–36):
1. Przezwyci  stan ko cio a w Pergamie to oddziela  siebie

od ogólnej praktyki stosowanej w dzisiejszym chrze cija -
stwie i trwa  w Bo ej obecno ci, bezpo rednio us uguj c Jemu,
a nie komu innemu; radujemy si  tutaj czym  z Chrystusa,
czego nie mog  posmakowa  ci, którzy przebywaj  z dala od
Jego obecno ci (Obj 2:17).

2. Je li chcemy radowa  si  ukryt  mann , nie mo e dzieli  nas
od Boga adna odleg ; trzeba j  zlikwidowa  (Ez 1:22, 26).

3. Gdy us ugujemy Panu i radujemy si  Nim jako ukryt  mann ,
mamy z Nim bezpo redni  spo eczno  i znamy Jego serce
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oraz zamiar; to w swojej obecno ci mo e On nam powierzy
siebie, swój zamiar i wszystko, co chce, by my zrobili.

4. Gdy us ugujemy Panu, posi dziemy Bo e oddanie si , ponie-
wa  przebywamy w Jego obecno ci i zdajemy sobie spraw ,

e nie dzieli nas od Boga adna odleg .
B. Laska, która wypu ci a p ki, oznacza, e Chrystus, Zmartwych-

wsta y, powinien by  w nas yciem, yciem codziennym i yciem
zmartwychwstania i e to ycie powinno wypu ci  p ki, za-
kwitn  i wyda  owoc ku dojrza ci (Lb 17:8):
1. Gdy dzieci Izraela powsta y w buncie, jak odnotowuje to szes-

nasty rozdzia  Ksi gi Liczb, Bóg nakaza  dwunastu przywód-
com, by wzi li dwana cie lasek, po jednej od ka dego z dwu-
nastu plemion Izraela, i po yli je w namiocie spotkania
przed wiadectwem; potem rzek : „laska m a, którego wy-
bieram, wypu ci p ki” (17:5).

2. Ka da z dwunastu lasek by a bez li ci i korzeni, sucha i mar-
twa; ta, która zakwit a, by a lask  wybran  przez Boga; widzi-
my tutaj, e zmartwychwstanie stanowi podstaw  wyboru
dokonywanego przez Boga i e podstawa s by jest czym
poza naszym naturalnym yciem; dlatego te  laska, która wy-
pu ci a p ki, oznacza do wiadczanie przez nas Chrystusa

Jego zmartwychwstaniu jako przyj cie nas przez Boga w celu
udzielenia nam w adzy do pos ugi otrzymanej od Boga.

3. Zasada wszelkiej s by tkwi w lasce, która wypuszcza p ki;
Bóg zwróci  wszystkie jedena cie lasek przywódcom, lecz
zatrzyma  lask  Aarona, która pozosta a w Arce na wieczn
pami tk ; oznacza to, e zmartwychwstanie stanowi wiecz-

zasad  w naszej s bie Bogu (w. 9–10):
a. Zmartwychwstanie oznacza, e wszystko jest z Boga, a nie

z nas; oznacza, e jedynie Bóg mo e co  uczyni , nie my.
b. Zmartwychwstanie oznacza, e to Bóg, a nie my, dokonu-

je wszystkiego; ka dy, kto zna zmartwychwstanie, porzu-
ci  wszelkie nadzieje zwi zane ze sob , wie, e nie da
sobie rady.

c. Dopóki pozostaje w nas naturalna si a, dopóty moc zmar-
twychwstania nie ma podstaw, by si  ujawni ; dopóki Sara
mog a urodzi  dziecko, Izaak si  nie pojawi  (Rdz 18:10–
15; 21:1–3, 6–7).
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d. To, co mo emy zrobi , nale y do sfery naturalnej, a to cze-
go nie mo emy zrobi , nale y do sfery zmartwychwsta-
nia; musimy najpierw osi gn  swój kres, dopiero wtedy
przekonamy si , e jeste my zupe nie bezu yteczni (Mt
19:26; Mk 10:27; k 18:27).

e. Je li kto  nie u wiadomi  sobie nigdy w asnej bezradno-
ci, nigdy nie b dzie móg  do wiadczy  Bo ej zdolno ci;

zmartwychwstanie oznacza, e my nie damy sobie rady
e to Bóg uczyni  wszystko (por. 2 Kor 1:8–9; 4:7).

C. Tablice przymierza, czyli tablice prawa, oznaczaj  prawo bo-
skiego ycia: samoczynn  moc, automatyczn  funkcj , wrodzon
umiej tno  i bosk  zdolno  boskiego ycia (Jr 31:33; Hbr 8:10;
por. Rz 8:10, 6, 11; 10:12–13):
1. To prawo, ta boska zdolno , ycia mo e uczyni  w nas

wszystko, eby zrealizowa a si  Bo a ekonomia:
a. Zgodnie z t  zdolno ci  mo emy zna  Boga,  Boga

Nim si  konstytuowa  w Jego yciu i naturze, by sta  si
Jego przyrostem, powi kszeniem i by  Jego pe ni  w celu
uzyskania przez Niego wiecznego wyrazu (Ef 1:22–23;
3:19–21).

b. Ponadto ta zdolno  wewn trznego prawa ycia czyni
nas cz onki Cia a Chrystusa ze wszelkiego rodzaju funk-

cjami (4:11, 16).
2. Podczas gdy boskie ycie w nas wzrasta, prawo ycia dzia a

w nas, aby nas kszta towa  i upodabnia  do obrazu Chrystu-
sa jako pierworodnego Syna Bo ego (Rz 8:2, 29):
a. Prawo ycia nie powstrzymuje nas od czynienia z a, ale

reguluje kszta t, w jakim rozwija si  w nas ycie.
b. Prawo ycia nie funkcjonuje w nas przede wszystkim

sensie negatywnym, mówi c nam, czego mamy nie czy-
ni ; w miar  wzrostu ycia prawo to funkcjonuje w nas

sensie pozytywnym, kszta tuj c nas, czyli upodabnia-
c do obrazu Chrystusa.

c. Przez dzia anie prawa ycia wszyscy staniemy si  doj-
rza ymi synami Bo ymi i Bóg zyska swój powszechny
wyraz.
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Poselstwo dziesi te

ycie wraz z pos ug ycia
wyp ywa ze wspania ego domu Bo ego i mu s y

Wersety biblijne: Ez 47:1–12; 2 Kor 3:6; 1 Kor 9:11; 3:6, 9; 4:15; 3:2, 12.

I. Aby uczestniczy  w ostatecznym Bo ym poruszaniu, musimy do-
wiadcza  przep ywu ycia, które wyp ywa z Bo ego domu (Ez

47:1–12):

A. Ostateczne poruszanie si  Boga to poruszanie si  Go w cz owie-
ku; prowadzi ono do przebóstwienia cz owieka na skutek prze-
pajania go wszystkim tym, czym On sam jest w yciu, naturze,
pierwiastku i esencji; wynikiem tego jest chwa a, wyraz, Boga
(2 Kor 3:18; 1 J 3:2).

B. Woda wyp ywa spod progu (Ez 47:1):
1. Aby woda pop yn a, musi istnie  próg, otwór (por. Ps 81:11).
2. Je eli przybli ymy si  do Pana i b dziemy mie  a Nim wi cej

styczno ci, otworzy si  co , co pozwoli ywej wodzie wyp y-
 z ko cio a (Hymny, nr 15,9).

C. Rzeka p yn a na wschód (Ez 47:1):
1. Rzeka Bo a p ynie w kierunku Bo ej chwa y (por. Lb 2:3; Ez

43:2).
2. Je li ka dy w ko ciele poszukuje Bo ej chwa y i dba o ni ,

ywa woda wyp ynie z ko cio a (J 7:18; 1 Kor 10:31).
D. Woda wyp ywa spod prawej strony domu (Ez 47:1):

1. W Biblii prawa strona oznacza najwy sz  pozycj , pierwsze
miejsce (por. Hbr 1:3).

2. Przep yw ycia musi uzyska  w nas pierwsze stwo i sta  si
decyduj cym czynnikiem w naszym yciu codziennym oraz
w dziele (Obj 22:1; Kol 1:18b).

E. Woda p ynie z boku o tarza, co pokazuje, e krzy  musi si  z nami
upora  i e potrzebujemy ca kowicie si  po wi ci , by radowa
si  przep ywem ycia (Ez 47:1).

F. Aby przep yw ycia wzrós , Pan, m  z br zu, musi nas zmie-
rzy  (40:3; 47:2–5; Obj 1:15; por. J 7:37–39):
1. Mierzy  to sprawdza , bada , s dzi  i posi  (Iz 6:1–8; Ez

42:20).
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2. Cztery miary po tysi c okci, ca a jednostka miary (por. Ps
84:11), wskazuj , e nas, stworzenia, Pan musi na wskro
zmierzy ; w ten sposób mo e opanowa  i w pe ni posi
ca  nasz  istot  (Ez 47:2–5).

3. Im bardziej pozwalamy Panu, by nas sprawdza , bada  i s -
dzi  po to, by nas posi , tym g bszy staje si  przep yw;

bia przep ywu zale y od tego, na ile Pan nas zmierzy  (por.
1 J 1:5, 7).

4. Im wi cej Pan nas mierzy, tym bardziej przep yw aski ycia
nas zaw a i ogranicza, a  w ko cu pogr ymy si  w yn -
cym Trójjedynym Bogu i zostaniemy uniesieni przez Niego,
rzek , w której p yniemy; w pewnym sensie tracimy ca
swoj  wolno , ale z innej strony jeste my naprawd  wolni
(Ez 47:4–6).

G. Dzi ki rzece wszystko o ywa (w. 9a):
1. Tam, gdzie p ynie rzeka, wszystko zaczyna o ywa  i jest pe -

ne ycia.
2. Przep yw rzeki rodzi drzewa, ryby i byd o (w. 7, 9–10, 12).

H. Rzeka nawadnia pustyni  i uzdrawia Morze Martwe (w. 8):
1. Rzeka nawadnia such , spieczon  ziemi  i uzdrawia mar-

twe wody.
2. To nawadnianie i uzdrawianie s y wytworzeniu ycia.

I. Rzeka nie mo e uzdrowi  bagien i moczarów (w. 11):
1. Bagno lub moczar to neutralne miejsce, miejsce w po owie

drogi, miejsce kompromisu i letnio ci (por. Obj 3:15–16).
2. Ze wzgl du na przep yw ycia i ycie ko cio a musimy by

pe ni oddani.
3. „Je li jeste my w Pa skim odzyskiwaniu, b my w pe ni

oddani, a nie tylko po owicznie. […] Pan Jezus pragnie i da
pe nego oddania. […] Gdy b dziemy w pe ni oddani, znajdzie-
my si  w przep ywie, przep yw ten nie b dzie strumykiem,
ale rzek , w której pop yniemy. Wówczas tam, gdzie rzeka
dotrze, wszystko o yje” (Life-study of Ezekiel, s. 311–312).

II. Dzi ki radowaniu si  Chrystusem jako przep ywem ycia, ycio-
dajnym Duchem, b dziemy sia , sadzi , nawadnia , zradza , kar-
mi  i budowa  pos ug ycia; w ten sposób zaistnieje wspania a
organiczna budowla Bo a, wspania y Bo y dom:
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A. Wystarczaj cy s uga nowego przymierza to osoba, która udziela
ycia innym, eby pomaga  im wzrasta  w yciu (2 Kor 3:6).

B. S uga ycia to siewca, który zasiewa duchowe nasiona:
1. W Pierwszym Li cie do Koryntian 9:11 Pawe  mówi do ko-

ryntian: „Zasiali my wam dobra duchowe”; „dobra ducho-
we” odnosz  si  do duchowych nasion.

2. Nasienie to pojemnik na ycie, a zasiewa  duchowe nasienie
to udziela ycia w duchu, duchem i z ducha.

3. Pan Jezus przyszed  jako Siewca, aby zasia  siebie jako nasie-
nie ycia w ludzk  ras  (Mt 13:3, 37).

4. W Pa skim odzyskiwaniu my, s udzy nowego przymierza,
musimy by  siewcami, którzy udzielaj ycia, aby Chrystus
wzrasta  i powsta  w innych.

C. S uga ycia zajmuje si  upraw , zasadza Chrystusa w Bo ym
ludzie (1 Kor 3:6):
1. Wierz cy, odrodzeni w Chrystusie Bo ym yciem, s  Bo

uprawn  ziemi , Bo  rol , w Bo ym nowym stworzeniu
(w. 9).

2. Aby zasadza  Chrystusa w innych, musimy mie  prawdzi-
we do wiadczenie Chrystusa jako ycia w naszym duchu.

D. S uga ycia zajmuje si  podlewaniem, podlewa lud Chrystusem
(w. 6):
1. Gdy zasadzimy Chrystusa w innych, podlewajmy ich wod

ycia (Obj 22:17).
2. Mo emy porówna  tego, kto zajmuje si  podlewaniem na Bo ej

roli, do systemu irygacyjnego i zbiornika, który dostarcza roli
wody; powinni my by  boskim „systemem irygacyjnym” ze
zbiornikiem ywej wody, któr  przechowujemy w sobie i pod-
lewa  ni  ko ció , Bo  rol .

3. Musimy zyska  prawdziwe do wiadczenie Chrystusa jako
wody ycia i mie  z Nim yw  styczno ; dzi ki temu b dziemy
kana em ywej wody, boskim systemem irygacyjnym, i dzie-
my mogli zaopatrywa  innych w wod ycia (J 4:14; 7:37–39).

E. S uga ycia zradza, jest ojcem, który udziela ycia zrodzonym
przez siebie dzieciom (1 Kor 4:15):
1. Zradza  to powi  duchowe dzieci, wydawa  je na wiat, dzi -

ki udzielaniu ycia.
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2. Musimy mie  boski „zarodek ycia”, eby udziela  boskiego
ycia innym, aby mogli zosta  zrodzeni jako dzieci Bo e.

F. S uga ycia zajmuje si  karmieniem innych; karmienie wi e si
z yciem; ró ni si  ono od nauczania, które wi e si  z pozna-
niem:
1. Dawa  mleko do picia lub pokarm do jedzenia to karmi  in-

nych (3:2).
2. Zdawa o si , e aposto  us ugiwa  korynckim wierz cym

poznaniem; w rzeczywisto ci dawa  im mleko (jeszcze nie
sta y pokarm), które mia o ich karmi .

3. Karmi c lub uzdrawiaj c, zdrowa nauka aposto ów us ugu-
je zdrow  nauk , która zaopatruje w ycie (1 Tm 1:10b; 6:3;

Tm 1:13; Tt 1:9).
G. S uga ycia jest budowniczym, który buduje ze z ota, srebra i dro-

gocennych kamieni – 1 Kor 3:12):
1. Z oto przedstawia Boga Ojca w Jego boskiej naturze, srebro

przedstawia Chrystusa w Jego dziele odkupienia, a drogo-
cenne kamienie przedstawiaj  Ducha w Jego dziele przeobra-

enia (przeciwstawione to jest drewnu, które oznacza ludzk
natur ; trawie, która oznacza cz owieka w upad ym ciele;

omie, która oznacza brak ycia).
2. Pie  nad Pie niami przedstawia obraz w ciwego ycia

ko cio a, w którym wydoskonaleni wierz cy koordynuj  si
z przeobra aj cym Duchem, by doskonali  poszukuj cych
wierz cych, którzy mi uj  Chrystusa, us uguj c im Trójjedy-
nym Bogiem; w ten sposób zostaj  oni przeobra eni przymio-
tami Trójjedynego Boga, które, wbudowane w nich, staj  si
ich cnotami (1:10–11).

3. Prowadzi to do zbudowania ko cio a, organicznego Cia a
Chrystusa i zwie czenia Nowej Jerozolimy; w wyniku tego
dokona si  wieczna Bo a ekonomia (1 Kor 3:12; Obj 21:18–
21).
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Poselstwo jedenaste

wi ta wi tynia i wi te miasto w wi tej ziemi
Wersety biblijne: Ez 47:13–20; 48:8–20, 31–35; Obj 21:12–13.

I. wi ta wi tynia i wi te miasto, przedstawiaj ce w formie typu
ko ció  (Ez 47:13; 1 Kor 3:16–17), to pochodna wi tej ziemi, która
przedstawia w formie typu Chrystusa; ko ció  to pochodna rado-
wania si  bogactwem Chrystusa (Ef 3:8):

A. Gdy wybrany Bo y lud uczestniczy w bogactwie Chrystusa i nim
si  raduje, konstytuuje si  nim i dzi ki temu staje si  ko cio em,
przez którego wielorak  Bo  m dro  dano pozna  anielskim
zwierzchno ciom i w adzom w okr gach niebia skich; ko ció
zatem jest m drym pokazem wszystkiego tego, czym jest Chry-
stus (w. 10).

B. Dobra ziemia to ziemia p yn ca mlekiem i miodem, przedsta-
wiaj ca w formie typu bogactwo Chrystusa; mleko i miód to pro-
dukty pochodz ce z dwóch rodzajów ycia — zwierz cego i ro-
linnego (Wj 3:8; por. Pnp 4:11):

1. Mleko daj  krowy, które karmi  si  traw , miód za  robi
pszczo y, z nektaru kwiatowego.

2. Mleko i miód oznaczaj  bogactwo Chrystusa, pochodz ce
dwóch aspektów Jego ycia — odkupie czego, ycia s -

cego prawnemu odkupieniu, przedstawionemu w formie typu
przez ycie zwierz ce (J 1:29), oraz zradzaj cego, ycia s u-

cego organicznemu zbawieniu, przedstawionemu w for-
mie typu przez ycie ro linne (12:24).

3. Dobra ziemia zatem to przestronna ziemia, któr  jest wszech-
zawieraj cy Chrystus w Jego pe nym zbawieniu — prawnym
odkupieniu i organicznym zbawieniu (por. Rz 5:10).

C. Odzyskiwanie ziemi oznacza odzyskiwanie radowania si  bo-
gactwem Chrystusa; samego Chrystusa nie mo na utraci , ale
mo na Go utraci  w do wiadczeniu (Ga 5:2–4).

D. Jak tylko odzyska si  ziemi , mo na na niej zbudowa wi tyni
i miasto; dobra ziemia, ziemia Kanaan, to pe ny, kompletny i osta-
teczny typ wszechzawieraj cego Chrystusa — uciele nienia Trój-
jedynego Boga (Kol 2:9), urzeczywistnianego jako wszechzawie-
raj cy yciodajny Duch (1 Kor 15:45b; 2 Kor 3:17) — który jest
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dziedzictwem przydzielonym Bo emu ludowi, aby móg  si  on
nim radowa  (Kol 1:12; 2:6–7; Ga 3:14; por. Pwt 8:7–9).

E. Dzieci Izraela dzi ki temu, e radowa y si  bogactwem ziemi,
by y w stanie wybudowa wi tyni , mieszkanie Boga na zie-
mi, i miasto Jerozolim  i ustanowi y w ten sposób na ziemi Bo e
królestwo; podobnie wierz cy w Chrystusa, dzi ki temu, e ra-
duj  si  Jego niezg bionym bogactwem, buduj  si  w Jego Cia o,
ko ció , który jest Jego pe ni , Jego wyrazem (Ef 1:22–23), a tak e
Bo ym mieszkaniem (2:21–22; 1 Tm 3:15) i Bo ym królestwem
(Mt 16:18–19; Rz 14:17).

F. Sanktuarium, wi tynia, to Bo y dom, w którym mo e On odpo-
cz , a miasto to Bo e królestwo, w którym mo e sprawowa

adz ; zarówno wi tynia, jak i miasto przedstawiaj  w for-
mie typu ko ció , który jako Bo y dom i Bo e królestwo znajdzie
swe zwie czenie w Nowej Jerozolimie na wieczno  w celu
wype nienia wiecznej Bo ej ekonomii (Ez 48:8, 15; 1 Tm 3:15; Rz
14:17; Obj 21:2–3, 22; 22:1, 3, 5).

II. Dobra ziemia rozci ga si  mi dzy wodami Morza ródziemnego
na zachodzie (Ez 47:15) a wodami Morza Martwego i rzeki Jordan
na wschodzie (w. 18):

A. To, e ziemia Kanaan, wy ej po ona (20:40–42; 34:13–14; 37:22;
Pwt 32:13), jest otoczona wodami, wskazuje, e otacza j mier ;
dobra ziemia zatem przedstawia w formie typu zmartwychwsta-
ego Chrystusa, którego podniesiono, wy ej wzniesiono z mar-

twych; wskazuje to równie , e radowanie si  Chrystusem jest
blisko zwi zane z Jego mierci  i musi zachodzi  w sferze, na
terytorium, Jego mierci (por. Flp 3:7–11).

B. Na pó nocy dobrej ziemi granicy nie wyznacza adna rzeka;
znajduje si  tam natomiast góra Hermon, wysoka góra, która jest
symbolem niebios; to z niej rosa Bo ej aski zst powa a na góry
Syjonu, przedstawiaj ce w formie typu ko cio y miejscowe (Ps
133); wy ej po ona dobra ziemia wraz z gór  Hermon symbo-
lizuje zmartwychwsta ego Chrystusa, który wst pi  do niebios.

III. Obraz, przedstawiony przez przydzia  ziemi (Ez 48:1–35), pokazu-
je, e w czasie przywrócenia obejmuj cego obszar od Dana na pó -
nocy (w. 1) do Gada na po udniu (w. 27), wszyscy Izraelici b ra-
dowali si  Chrystusem, lecz nie b  oni tak samo blisko Chrystusa:
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A. O tym, jak blisko Chrystusa s  plemiona, decyduje ich wa no ;
najwa niejsi s  kap ani, którzy s  najbli ej Chrystusa i którzy
podtrzymuj  spo eczno  mi dzy ludem a Panem; Lewici, pod-
trzymuj cy s  dla Pana, s  drudzy w kolejno ci najbli ej
Niego.

B. Nast pni s  pracownicy trudz cy si  dla miasta, którzy pod-
trzymuj  Bo e rz dy; s  oni trzeci w kolejno ci najbli ej Pana;
dodatkowo jest królewska rodzina obejmuj ca króla i godno
królewsk .

C. Spo eczno  kap anów, s ba Lewitów, praca nad podtrzyma-
niem Bo ych rz dów i godno  królewska — wszystko to pocho-
dzi z bogactwa ziemi; zgodnie z duchowym znaczeniem ca a
spo eczno , s ba, praca, rz dy, królewsko , ca e panowanie
i godno  królewska w ko ciele pochodz  z radowania si  bo-
gactwem Chrystusa.

D. Im wi cej radujemy si  Chrystusem, tym bli ej Niego jeste my;
im bli ej Niego jeste my, tym jeste my wa niejsi w Jego zamy le.

E. Najwa niejsi s  kap ani i królowie; w wietle objawienia za-
wartego w Nowym Testamencie wszyscy nowotestamentowi
wierz cy powinni wiczy  si  w tym, eby by  kap anami i kró-
lami (1 P 2:5, 9; Rz 15:16; Flp 3:3; Obj 1:6; 5:10; 20:6; 22:3b–5).

IV. Miastem, maj cym dwana cie bram (Ez 48:31–34; por. Obj 21:12–
13), z wypisanymi na nich imionami dwunastu plemion Izraela,
musi by  Jerozolima; miasto to b dzie mieszkaniem dla przy-
wróconego Izraela, a tak e Boga w ziemskiej cz ci tysi clecia;
takie miasto przedstawia w formie typu zwyci zców w ko ciele

zwyci skich wi tych ze Starego Testamentu, którzy znajd  si
Nowej Jerozolimie, b cej wzajemnym mieszkaniem Boga

zwyci zców w niebia skiej cz ci tysi clecia (por. Obj 3:12) —
ujawnienia si  królestwa niebios:

A. To, e bram jest dwana cie (liczba utworzona z pomno enia
trzech przez cztery), oznacza, i wi te Bo e miasto, Nowa Jero-
zolima, stanowi zespolenie Trójjedynego Boga (trzy) z Jego stwo-
rzeniem, cz owiekiem (cztery).

B. Liczba dwana cie oznacza równie  ca kowit  doskona
wieczne uko czenie w Bo ym zarz dzaniu; wskazuje to, e

Nowa Jerozolima jest nie tylko wiecznym zespoleniem bosko ci
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z cz owiecze stwem, lecz tak e doskona ymi rz dami, które
pochodz  z tego scalania; miasto to b dzie sprawowa o pe

adz  ze wzgl du na ca kowite Bo e zarz dzanie w wieczno-
ci (22:1, 3, 5).

V. Historia Izraela przedstawia pe ny typ historii ko cio a:

A. Historia Izraela mia a swój pocz tek w zbiorowym do wiadcze-
niu paschy przez Izrael podczas wyj cia z Egiptu (Wj 12) i dalej

dzie trwa a, gdy Pan przyjdzie ponownie, kiedy to nast pi
przywrócenie Izraela i Izrael zbuduje ziemsk  Jerozolim  z dwu-
nastoma bramami.

B. Historia ko cio a równie  mia a swój pocz tek w Passze — Chry-
stusie, którego z ono w ofierze (1 Kor 5:7) — i dalej b dzie trwa-
a a  do tysi clecia, w którym zwyci scy wi ci b  niebia sk

Jerozolim , Now  Jerozolim , z jej dwunastoma bramami.
C. Po up ywie tysi ca lat niebia ska Jerozolima zostanie powi k-

szona i stanie si  Now  Jerozolim  w nowym niebie i nowej
ziemi; obejmie wszystkich odkupionych, zarówno tych z Izra-
ela, jak i z ko cio a, i b dzie wyrazem Boga oraz wzajemnym
mieszkaniem Jego i odkupionych w wieczno ci przysz ej (por.
Dn 12:1, przyp. 3).

VI. Pod koniec Ksi gi Ezechiela Bóg uzyskuje wi wi tyni  (rozdz.
40 — 44) i wi te miasto w wi tej ziemi (rozdz. 47 — 48):

A. Bóg mieszka w wi tyni, a tak e w mie cie; w wi tyni ma spo-
eczno  ze swoim ludem, a w mie cie króluje po ród swego

ludu; wskazuje to, e w wi tyni i w mie cie Bóg zst pi  z nieba,
by  razem z cz owiekiem.

B. wi tynia i miasto przedstawiaj  w formie typu ko ció  w obec-
nym wieku, ko ció  jako centrum umo liwiaj ce spo eczno

Bogiem i Bo e królowanie (1 Kor 3:16–17; Hbr 12:22–23):
1. W ko ciele jako wi tyni i mie cie, znajduj cym si  w Chry-

stusie jako dobrej ziemi, Bóg ma swój wyraz, a On i Jego lud
raduj  si  sob  nawzajem i s  wzajemnie sob  zaspokojeni.

2. Ko ció  jako Bo a wi tynia i miasto na wieczno  znajdzie
swe ostateczne zwie czenie w Nowej Jerozolimie (Obj 21:3,
22).
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VII. „A nazwa miasta b dzie odt d brzmia a: Jahwe Jest Tam” (po
hebrajsku Jahwe-Shamma) (Ez 48:35):

A. Nowotestamentowa ekonomia ma swój pocz tek w Jezusie,
Jahwe Zbawicielu i Bogu z nami (Mt 1:21, 23), a ko czy si  Now
Jerozolim , „Jahwe Jest Tam” i „miastem Jahwe”, miastem wiel-
kiego Jestem (Ez 48:35; Iz 60:14).

B. Jahwe to osoba i Tam to te  osoba; zwrot „Jahwe Jest Tam” ozna-
cza, e Jahwe jest w swoich odkupionych, odrodzonych, prze-
obra onych i otoczonych chwa  trójcz ciowych wierz cych,

oni s  w Nim (Obj 21:3, 22).
C. Poniewa  Jahwe jest Tam, gdy wierz cy Go widz , widz  nas,

gdy widz  nas, widz  Jego.
D. „Jahwe Jest Tam” to tak naprawd  obecno  samego Jahwe, zjed-

noczonego, zespolonego i zinkorporowanego ze swoimi odku-
pionymi, odrodzonymi, przeobra onymi i otoczonymi chwa
trójcz ciowymi wierz cymi, tworz cymi z Nim jedn  ca ,
wielkiego zbiorowego Bóg-cz owieka; ten zbiorowy Bóg-cz owiek
jest wzajemnym mieszkaniem Boga i cz owieka, mieszkaniem
Boga w cz owieku i cz owieka w Bogu (w. 3, 22).

E. Dzi ki radowaniu si  Nim jako ask , jako wszystkim dla nas,
by my tym si  radowali, ka da pozytywna rzecz we wszech-
wiecie b dzie wys awia  Boga za to, co w nas uczyni , eby

Jego i nas uczyni  jedn  ca ci , Now  Jerozolim , miastem
chwa y (Ef 1:6; Obj 21:10–11):
1. W owym czasie ca y wszech wiat nape ni si  wys awianiem

Jah (skrócona forma imienia Jahwe); za wszystko, czym On
dla nas jest, za wszystko, co w nas czyni i co dla nas uczyni
ze wzgl du na pragnienie swego serca, musimy og osi  z dzi k-
czynieniem i czci  wobec Niego: „Allelu-Jah, Chwa a Jah,
Chwa a Jahwe!” (19:1, przyp. 1).

2. Musimy wo  razem z psalmistami:
a. „Niech wszystko, w czym jest tchnienie, wys awia Jahwe.

/ Alleluja!” (Ps 150:6).
b. „B ogos awiony niech b dzie Jahwe, Bóg Izraela, od wie-

ków a  na wieki! / A ca y lud niech powie: Amen. Alle-
luja!” (106:48).
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Poselstwo dwunaste

Powrót Bo ej chwa y do Bo ego domu
Wersety biblijne: Ez 9:3; 10:19; 11:23; 43:1–7; Ef 3:21; Obj 21:10–11.

I. Bóg jest Bogiem chwa y i Bogiem domu (Dz 7:2; Rdz 35:7):

A. Bóg chwa y ukaza  si  Abrahamowi i go powo , poci gn
uzdolni  do pod ania za sob ; na tej samej zasadzie powo uje

nowotestamentowych wierz cych przez sw  niewidzialn
chwa  (Dz 7:2; 2 P 1:3).

B. Ojciec chwa y to Bóg wyra ony poprzez swoich licznych synów
(Ef 1:17; Hbr 2:10):
1. Tytu Ojciec wskazuje na odrodzenie, a s owo chwa a — na

wyraz.
2. Tytu Ojciec chwa y wskazuje na odrodzenie i wyraz; Bóg nas

odrodzi , i jeste my Jego wyrazem (J 1:12–13; 1 Tes  2:12; 2 Tes
1:10, 12).

C. W  Ksi dze Rodzaju 35:7 pojawia si  nowy boski tytu  — El-betel,
czyli „Bóg domu Bo ego”:
1. Przed tym rozdzia em Bóg by  Bogiem jednostek; tutaj nie jest

ju  tylko Bogiem jednostek, ale El-betel, Bogiem zbiorowego
cia a, Bogiem domu Bo ego.

2. Betel oznacza zbiorowe ycie, którym jest Cia o Chrystusa; gdy
zatem Jakub nazwa  Boga Bogiem Betel, przeszed  dalej, od
do wiadczenia indywidualnego do zbiorowego (1 Kor 12:12).

D. Chwa a to wyraz Boga, a budowla to zbiorowy wyraz Trójjedy-
nego Boga; Bo a chwa a i budowla zatem id  ze sob  w parze,
poniewa  ko ció  jako Bo a budowla jest zbiorowym wyrazem
Boga (Wj 40:34–38; 1 Krl 8:10–11; Obj 21:10–11; Ef 3:19, 21; 1 Tm
3:15–16).

II. W Ksi dze Ezechiela 43:1–7 chwa a Boga powróci a do domu:

A. Musimy mie  wizj  mieszkania, jakie Bóg pragnie mie  na ziemi,
i zdawa  sobie spraw  z tego, e Bo ym celem jest budowla (40:4;
43:10–11; Mt 16:18; Ef 2:21–22; 4:16; Obj 21:2).

B. Pragnieniem Bo ego serca jest mie  mieszkanie z cz owiekiem
na ziemi; celem Bo ego zbawienia jest zbudowanie mieszkania
Boga na ziemi (Wj 25:8–9; 29:45–46; 40:1–2, 34–38):
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1. Bóg chce mie  ko ció  zbudowany na ziemi, poniewa  prag-
nie mie  na ziemi mieszkanie (Mt 16:18; 6:10).

2. On, Bóg niebios, chce  na ziemi; miejscem, w którym On
yje, mieszka, jest ko ció  (1 Tm 3:15; 1 P 2:5).

C. „Oto jest miejsce tronu mojego i miejsce na spód Moich stóp,
gdzie na zawsze zamieszkam po ród dzieci Izraela” (Ez 43:7):
1. Tron s y Bo ym rz dom, zarz dzaniu i królestwu Boga,

spód Jego stóp — Jego poruszaniu na ziemi.
2. Za wyj tkiem wi tyni, która jest miejscem Jego tronu i miej-

scem na spód Jego stóp, Pan nie ma na czym si  oprze , by
móc zarz dza  i porusza  si  na ziemi.

3. Tylko zbudowany ko ció  daje Panu pozycj , by sprawowa
swoje rz dy i porusza  si  na ziemi; ponadto ko ció  to miej-
sce, w którym Pan mo e zamieszka , by odpocz  i by  za-
spokojony  (Mt 16:18–19; Dz 13:1–3; 1 Tm 3:15).

D. Z powodu bo ków znajduj cych si  w wi tyni Bo a chwa a
stopniowo si  wycofa a, najpierw odesz a ze wi tyni, potem

miasta i na koniec od ludu (Ez 8:3; 9:3; 10:19; 11:23):
1. Odej cie Pa skiej chwa y oznacza odej cie Bo ego ujawnie-

nia si  z ko cio a (Obj 2:5; por. 1 Tm 3:15–16; 1 Kor 14:25).
2. Odej cie chwa y Jahwe od Izraela by o wynikiem Bo ego s du

(Ez 14:21):
a. Wydarzy o si  to ju  drugi raz w historii Izraela:

1) Pod gór  Synaj, gdy wzniesiono przybytek, Pa ska
chwa a go nape ni a (Wj 40:34).

2) Pó niej Ark  wzi li do niewoli Filistyni i Pa ska chwa-
a opu ci a przybytek; oznacza to, e Bóg porzuci  przy-

bytek (1 Sm 4).
b. Gdy za czasów Salomona zbudowano wi tyni , Pa ska

chwa a powróci a i j  nape ni a (1 Krl 8:10–11).
c. Pa ska chwa a zosta a w wi tyni a  do czasu, kiedy

Ezechiel zobaczy , e chwa a ta odchodzi: wysz a ze wi -
tyni i miasta, spocz a na Górze Oliwnej i na koniec po-
wróci a do niebios; by o to odej cie Pa skiej chwa y (Ez
9:3; 10:19; 11:23).

E. Powrót Bo ej chwa y uzale niony jest od zbudowania domu
(43:1–12):



28

1. W pocz tkowym okresie swej pos ugi Ezechiel zobaczy , jak
Pa ska chwa a opuszcza wi tyni , ale w pó niejszym okre-
sie swej pos ugi zobaczy , jak chwa a powraca do domu Pa -
skiego (9:3; 10:19; 11:23; 43:7).

2. Pa ska chwa a powróci a, poniewa  uko czono budow
domu Bo ego (w. 7; Ag 2:7, 9):
a. Chwa a powróci a ze wschodu, sk d wschodzi s ce, co

symbolizuje chwa ; Pan powróci  z chwa y (Ez 43:2; Lb
2:3).

b. Pa ska chwa a wesz a do domu przez wschodni  bram ,
która s a Pa skiej chwale (Ez 43:4):
1) W yciu ko cio a najwa niejsz  bram  jest brama

wschodnia, otwarta na Pa sk  chwa .
2) W yciu ko cio a musimy mie  przede wszystkim

wzgl d na Pa sk  chwa  (Ef 3:21; 1 Kor 10:31).
3. Pan pragnie powróci  na ziemi , ale eby tak si  sta o, potrze-

buje mieszkania — miejsca na swój tron i na spód swoich stóp
(Ez 43:7):
a. Jego mieszkaniem jest ko ció , który daje Mu oparcie, by

móg  zarz dza  i porusza  si  na ziemi (Ef 2:21–22; 1 Tm
3:15).

b. Bogu zale y nie tylko na zbawieniu i duchowo ci, lecz
tak e na budowli (Ef 4:12, 16; 1 Kor 14:4, 26).

c. Je li ko ció  b dzie dzi  odpowiada  wszystkim szcze-
gó om wi tej Bo ej budowli omówionym w Ksi dze Eze-
chiela i b dzie w ten sposób zbudowany pod ka dym
wzgl dem, Bóg b dzie w nim zamieszkiwa  w chwalebny
sposób (Mt 16:18; Ef 3:21; 5:27).

d. Aby chwalebny Bóg móg  zamieszka  w ko ciele, ko ció
musi zosta  zbudowany i sta  si  mieszkaniem Boga (2:21–
22).

III. W Ewangelii wed ug Jana widzimy Bo  chwa  w Bo ej budowli:

A. Chrystus, wcielone S owo, jest przybytkiem i wi tyni  nape -
nion  chwa  (1:14; 2:19; Mt 17:1–2, 5; k 9:32; 2 P 1:16–18).

B. Wynikiem otoczenia Chrystusa bosk  chwa  przez Ojca jest dom
Ojca — powi kszona, powszechna bosko-ludzka inkorporacja
(J 12:23; 13:31–32; 17:1, 5; 14:2–3, 23).
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C. W wietle Ewangelii wed ug Jana 17:22 jedno  wierz cych jest
jedno ci  w boskiej chwale i s y zbiorowemu wyrazowi Boga;

tym aspekcie jedno ci wierz cy raduj  si  chwa  Ojca, b -
cej czynnikiem ich wydoskonalonej jedno ci, i w ten sposób wy-
ra aj  Boga w sposób zbiorowy i wiadcz cy o zbudowaniu.

IV. Trzeci rozdzia  Listu do Efezjan objawia, e Bóg jest otoczony
chwa  w ko ciele:

A. Pawe  modli  si , by Ojciec wzmocni wi tych wed ug bogac-
twa Jego chwa y, przez co wskazywa , e chwa a Bo a mo e
zosta  wbudowana w wi tych (w. 14–16).

B. W wersecie 21 Pawe  mówi: „Jemu chwa a w ko ciele”, wskazu-
c, e Bo a chwa a, wbudowana w wi tych, powraca do Boga:

1. Chwa a ta przychodzi do nas wraz z Bogiem, a gdy zostanie
w nas wbudowana, powróci wraz z nami do Niego.

2. Bo a chwa a wbudowana jest w ko ció , Bóg za  wyra a si
w ko ciele.

3. Bogu chwa a w ko ciele — czyli Bóg jest otoczony chwa
ko ciele (w. 21).

V. Wyró nikiem Nowej Jerozolimy jest to, e posiada ona chwa
Boga, Jego wyraz (Obj 21:2, 10–11):

A. Zostali my przeznaczeni do tej chwa y i do niej powo ani (1 Kor
2:7; 1 P 5:10; 1 Tes 2:12):
1. Jeste my przeobra ani w t  chwa  i zostaniemy w ni  wpro-

wadzeni (2 Kor 3:18; Hbr 2:10).
2. Zostaniemy otoczeni chwa  razem z Chrystusem i b dziemy

nosi  Bo  chwa , aby Bóg móg  uzyska  zbiorowy wyraz
Nowej Jerozolimie (Rz 8:17, 30).

B. Ca a Nowa Jerozolima b dzie nosi  Bo  chwa ; chwa  t  jest
sam Bóg, który wieci przez miasto (Obj 21:10–11, 23):
1. Bo a chwa a b dzie tak naprawd  stanowi  zawarto  No-

wej Jerozolimy, poniewa  miasto to nape nia ta Bo a chwa a;
wskazuje to, e jest ono naczyniem, które ma zawiera  Boga

wyra  Go w zbiorowy sposób.
2. Bo a chwa a to sam Bóg przejawiony; to, e Nowa Jerozolima

jest pe na Bo ej chwa y, oznacza, i  Bóg przejawia si  w tym
mie cie.
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3. Dzisiejsze ycie ko cio a równie  powinno mie  chwa  Boga:
zbiorowo Go przejawia  i wyra  w tym wspania ym bo-
skim przymiocie (Ef 3:21).
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PYTANIA DO POSELSTW:

 7.

1. Wyka  na podstawie Ksi gi Ezechiela, e krzy  stanowi centrum
wszech wiata, i jaki ma to zwi zek z naszym yciem chrze cija skim?

2. Powiedz, na czym polega zasada krzy a, oraz wymie  dwana cie ele-
mentów, które obejmuje po enie kresu przez krzy .

3. Wyka  na podstawie Listu do Kolosan, e krzy  jest sposobem, w jaki
Bóg zarz dza.

4. Wyka , jak krzy  prowadzi do Cia a Chrystusa i jak dzia a w sferze
Cia a.

8.

1. Co widzisz i rozumiesz w odniesieniu do mierzenia za pomoc  Bo ego
domu?

2. Czym jest „prawo domu” i jak si  ono odnosi do ycia ko cio a?

3. Co to znaczy, gdy mówimy, e duchowo  jest kwesti  Cia a?

4. Dlaczego wa ne jest, by my uznawali nasz  miar  i nie wykraczali
poza ni ?

5. W jaki sposób zwyci zcy dbaj  o Cia o, yj  w nim i dla niego?

9.

1. Na czym polega g bsze znaczenie us ugiwania Panu?

2. Na czym polega g bsze znaczenie ukrytej manny?

3. Na czym polega g bsze znaczenie laski, która wypu ci a p ki?

4. Na czym polega g bsze znaczenie tablic przymierza?

10.

1. Przedstaw wizj  wody wyp ywaj cej z domu Bo ego w czterdziestym
siódmym rozdziale Ksi gi Ezechiela i wszystkie istotne aspekty z tym
zwi zane.
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2. Obja nij, na czym polega mierzenie przez m a z br zu, prowadz ce do
wzrostu przep ywu wody ycia, i odnie  to rozumienie do naszego obec-
nego do wiadczenia.

3. Opisz, w jaki sposób dzi ki rzece wody wszystko o ywa. We  pod uwag
podlewanie, uzdrawianie i zradzanie.

4. W jaki sposób ten obraz przep ywu ycia objawia prawdziw  pos ug
ycia, niezb dn  dla Bo ej budowli?
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