
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 Bo y zamys  polega na uzyskaniu budowli,
która jest zespoleniem Jego samego z wybranym ludem;

wszystko, co Bóg robi w ród swego ludu
i w ród narodów na ziemi s 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 Jego budowla id  ze sob w parze,

poniewa  ko ció , b cy Bo  budowl ,
jest zbiorowym wyrazem Boga.
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Poselstwo pierwsze

ywienie suchych ko ci,
które staj  si  bardzo wielkim wojskiem,

i z czenie ze sob  dwóch kawa ków drewna
ze wzgl du na budowanie domu Boga

Wersety biblijne: Ez 37:1–28.

I. Ksi ga Ezechiela dzieli si  na cztery g ówne cz ci:

A. Cz  pierwsza, sk adaj ca si  z rozdz. 1, mówi o chwalebnej
wizji Boga i objawia wi tego Boga w Jego chwale.

B. Cz  druga, sk adaj ca si  z rozdz. 2 — 32, mówi o Bo ym s -
dzie, który rozprawia si  ze wszystkimi rzeczami i sprawami,
które nie pasuj  do Jego sprawiedliwo ci, wi to ci i chwa y.

C. Cz  trzecia, która obejmuje rozdz. 33 — 39, traktuje o odzyski-
waniu przez Boga resztki Jego ludu; pokazuje to, e g ówn  my
w tej cz ci jest Pa skie odzyskiwanie.

D. Cz  czwarta, sk adaj ca si  z rozdz. 40 — 48, mówi o tym, e
Bóg przychodzi, by wbudowa  swój umi owany odzyskany lud
w swoje mieszkanie; cz  ta po wi cona jest sprawie Jego bu-
dowli.

II. W Ksi dze Ezechiela istniej  trzy rozdzia y, które mo na uwa
za wielkie rozdzia y w Biblii: rozdz. 1, rozdz. 37 i rozdz. 47:

A. Ka dy z tych rozdzia ów reprezentuje jedno s owo: rozdz. 1 —
ogie ; rozdz. 37 — tchnienie; i rozdz. 47 — woda.

B. Rozdzia  37 objawia, e Pan przychodzi, by o ywi  swój mar-
twy lud, który uleg  rozproszeniu, i uczyni  go jedno; poniewa
sta  si  on martwymi, suchymi ko mi, potrzebowa  o ywienia

czenia ze sob .

III. Ksi ga Ezechiela 37 objawia, w jaki sposób Bo y Duch w nas
wchodzi, aby nas o ywi , dzi ki czemu stajemy si  zbiorowym
Cia em sformowanym w wojsko, a tak e zbudowanym w Jego
mieszkanie (w. 1–28):

A. Wizja suchych ko ci pokazuje, e zanim Bóg wkroczy , by nas
odnowi  i odrodzi , byli my nie tylko grzeszni i brudni (36:25),
ale tak e martwi i pogrzebani w „grobach” rozmaitych grzesz-
nych, wiatowych i religijnych rzeczy (37:12–13).
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B. Byli my jak martwe i suche ko ci, rozdzielone i rozrzucone, po-
zbawione jedno ci:
1. Bez wzgl du na to czy byli my niezbawionym grzesznikiem,

czy te  wierz cym, który si  sprzeniewierzy , tak wygl da a
nasza sytuacja; nie tylko niewierz cy grzesznicy musz  zo-
sta  wybawieni ze swoich grobów, ale nawet wielu braci

sióstr musi zosta  o ywionych i wybawionych ze mierci
ze swoich grobów.

2. Dzisiaj wielu chrze cijan pogrzebanych jest w grobach deno-
minacji, sekt, podzia ów, niezale nych grup i ró nych ruchów.

3. Niegdy  byli my w takich grobach, martwi, susi, rozrzuceni,
rozdzieleni i z nikim nie z czeni, ale Pan jest Zbawicielem
martwych; Bo e s owo tutaj ma sprawi , e umar y stanie si

ywy (J 5:25; Ef 2:1–8).
C. Prorokowanie przez Ezechiela w Ks. Ezechiela 37 nie wi za o

si  z przepowiadaniem, ale z wypowiadaniem, og aszaniem,
czego  dla Pana (w. 4–5):
1. Gdy Ezechiel przemawia , Bóg da  ludziom Ducha (w. 10, 14).
2. G ównym znaczeniem prorokowania w Biblii nie jest prze-

powiadanie, ale wypowiadanie Pana, us ugiwanie Nim lu-
dziom:
a. „Ten [...], kto prorokuje, buduje ko ció ” (1 Kor 14:4b).
b. „Wszyscy [...] mo ecie prorokowa , jeden po drugim, aby

si  wszyscy uczyli i wszyscy doznawali zach ty” (w. 31).
c. Prorokowanie, przemawianie dla Boga i wypowiadanie

Boga, czego zawarto ci  jest Bóg, us uguje s uchaczom
Bogiem i przyprowadza ich do Niego; spotkanie ko cio a
powinno by  nape nione Bogiem i wszystko, czym si
zajmujemy na spotkaniu, powinno przekazywa  ludziom
Boga, aby On si  w nich wlewa  (w. 24–25).

d. Aby prorokowa , musimy by  cz owiekiem Boga z tchnie-
niem Boga (2 Tm 3:16–17):
1) Gdy czytamy Bibli , powinno to by  swego rodzaju

wdychaniem, a gdy nauczamy jej, powinno to by
swego rodzaju wydychaniem.

2) Gdy przemawiamy dla Pana, powinni my mie  od-
czucie, e wydychamy Boga i e odbiorcy Go wdy-
chaj .
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e. Prorokowanie czyni nas zwyci zc ; prorokowanie to funk-
cja zwyci zców (1 Kor 14:3, 4b; por. Mt 16:18).

3. W miar  jak Ezechiel prorokowa , Bóg dmucha  na suche ko-
ci, posy aj c wiatr, tchnienie i Ducha (Ez 37:4–10, 14):
a. S owo hebrajskie ruah w wersetach 5–10 i 14 ró nie si

umaczy: „wiatr”, „tchnienie”, „duch”.
b. W duchowym do wiadczeniu, gdy Bóg na nas dmucha,

Jego tchnienie jest wiatrem; gdy wdychamy ten wiatr, jest
to tchnienie; a gdy to tchnienie jest wewn trz nas, jest to
Duch.

c. Gdy Ezechiel prorokowa , Bóg wia  wiatrem, lud otrzy-
ma  tchnienie, a tchnienie sta o si  Duchem, yciodajnym
Duchem (1 Kor 15:45b; 2 Kor 3:6).

4. Gdy Ezechiel prorokowa  za pierwszym razem (Ez 37:7), po-
wsta  szum i trzask i wszystkie ko ci zbli y si  do siebie;
gdy schodzimy si  na spotkania i wydajemy radosny szum,
wzywaj c Pana i Go chwal c (Ps 95:1; por. Lm 3:55–56; J 20:22;
Hymny, nr 4,7), naprawd  jeste my jedno.

5. Gdy Ezechiel prorokowa  za drugim razem (Ez 37:10), tchnie-
nie wesz o w „zupe nie wysch e” (w. 2, por. w. 11) i martwe
ko ci, „i o yli i stan li na nogach — wojsko bardzo, bardzo
wielkie” (w. 10), by stoczy  bitw  dla Boga.

IV. Dwa pozbawione ycia kawa ki drewna symbolizuj  dwie cz ci
podzielonego narodu Izraela, po udniowe królestwo Judy i pó -
nocne królestwo Izraela (w. 16):

A. Te dwa królestwa nie mog y by  jedno i w oczach Pana by y
zupe nie martwe i wysch e.

B. Po o ywieniu i dzi ki wzrostowi w yciu mog  one po czy  si
ze sob  i sta  si  jedno (w. 17).

C. Jest to bardzo podobne do wszczepiania, w ramach którego dwie
ga zki cz  si  ze sob  i w ostatecznym rozrachunku rosn
razem (Rz 6:5; 11:17, 24):
1. Wspólny wzrost wskazuje na organiczny zwi zek, w którym

nast puje wzrost, dzi ki czemu jedna strona czerpie z ycia
cech drugiej strony; w organicznym zwi zku z Chrystusem

to, przez co On przeszed , sta o si  nasz  histori .
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2. Jego mier  i zmartwychwstanie s  teraz naszymi, poniewa
znajdujemy si  w Nim i jeste my z Nim organicznie z czeni;
na tym polega wszczepianie (w. 24).

3. Wszczepienie takie: 1) usuwa wszystkie nasze negatywne
pierwiastki, 2) przywraca do ycia nasze zdolno ci stworzo-
ne przez Boga, 3) wywy sza te zdolno ci, 4) ubogaca je oraz
5) przesyca ca  nasz  istot  i nas przeobra a.

D. Suche ko ci w Ks. Ezechiela 37:1–14 s  utworzeniu wojska,
które stoczy bitw  dla Boga, natomiast kawa ki drewna w wer-
setach 16–22 s  budowie domu Boga, który jest Jego mieszka-
niem.

V. Objawienie zawarte w tym rozdziale pokazuje, e jedynym spo-
sobem na to, aby uzyska  Cia o, ko ció  i dom Boga w autentycz-
nej jedno ci jest sposób ycia:

A. Gdy tchnienie wst pi o w suche ko ci, sta o si  dla nich yciem,
i o y one i powsta y w jedno ci, by sta  si  bardzo wielkim
wojskiem.

B. Suche ko ci w wersetach 1–14 i dwie martwe ga zki w werse-
tach 16–17 sta y si  jedno nie dzi ki darom lub nauczaniu, ale
dzi ki yciu.

C. Martwe ko ci i martwe ga zki zosta y o ywione i sta y si  jed-
no w wyniku udzielania ycia i wzrostu w yciu (por. J 17:2, 11,
17, 21–23; Ef 4:11–16).
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Poselstwo drugie

Praktyka prorokowania
ca zbudowaniu ko cio a,

bardzo wielkiego wojska
Wersety biblijne: Ez 37:4–10; Mt 16:18; 1 Kor 14:4b; Dz 5:20; 6:4.

I. Prorokowanie (przemawianie dla Pana i wpowiadanie Go w sie-
bie nawzajem) na spotkaniach ko cio a wype nia najwi ksze pro-
roctwo zawarte w Biblii, którym jest zbudowanie ko cio a (w jed-
no ci, jako bardzo wielkiego wojska) (Mt 16:18; 1 Kor 14:4b; Ez
37:4–10).

II. Musimy prowadzi ycie prorokowania dzi ki kochaniu Pana ze
wszystkich si :

A. Im bardziej kochamy Pana, tym bardziej nadajemy si , jeste my
wydoskonaleni i wyposa eni do tego, by przemawia  dla Niego.

B. Nasza mi  do Pana jest czynnikiem, pierwiastkiem i podsta-
wow  esencj  tego, e mamy w adz  i wywieramy wp yw na
innych, a tak e tego, e jeste my pot ni, gdy dla Niego przema-
wiamy (przyk adem tego jest Peace Wang — zob. Speaking Christ
for the Building Up of the Body of Christ, s. 33–34).

C. Je li b dziemy kochali Pana, nape nimy si  Nim; cokolwiek na-
pe nia nas wewn trz, z nas wyjdzie; przelewanie si  pochodzi

nape nienia (J 7:37–39; Obj 2:4–5; por. Ml 3:14 i przyp.).
D. Gdy kochamy Pana ze wszystkich si , musimy mówi ; musimy

uwalnia  Tego, który nas nape ni  wewn trz (1 Kor 2:9–10).

III. Gdy obierzemy drog  MSRP (modlitewne czytanie, studiowanie,
recytowanie i prorokowanie), b dziemy w stanie karmi  innych
niezg bionym bogactwem Chrystusa:

A. Modlitewne czytanie to bardzo wa na cz  MSPR; studiujemy
Bibli , czytaj c j  z modlitw .

B. Prorokowanie wymaga du ej ilo ci modlitwy (Dz 6:4; por. Hbr
7:25; 8:2):
1. Modli  si  to nie tylko prosi  usilnie Pana, eby zrobi  co  dla

swojego poruszania si , lecz tak e wiczy  i wzmacnia  swo-
jego ducha.
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2. Modlitwa powinna zatem poprzedza  pos ug  s owa, jak
praktykowali to aposto owie; bez takiej modlitwy pos udze

owa b dzie brakowa o ycia i mocy (por. J 7:37–39; 2 Kor
2:17; 13:3; 3:6; 1 P 4:10–11).

3. „A to jest mia , któr  mamy wzgl dem Niego, e je li pro-
simy o co  wed ug Jego woli, On nas wys uchuje. A je li wie-
my, e wys uchuje nas, o cokolwiek Go prosimy, wiemy, e
mamy to, co od Niego poprosili my” (1 J 5:14–15; por. Mt 7:7);
wersety te stanowi  zach  do tego, by przynosi  do Pana

modlitwie to, co jest wed ug Jego woli w Biblii, Jego testa-
mencie, Jego przymierzu.

IV. Bardzo wa ne s  s owa wypowiadane na wst pie i na zako cze-
nie ka dego spotkania prorokowania:

A. Zarówno wst p, jak i zako czenie powinny w przybli eniu za-
 od pi ciu do o miu minut.

B. Wst p gwarantuje, e spotkanie rozpocznie si  w zdecydowany
sposób, b dzie mia o okre lony kierunek i brzemi  od Pana.

C. Zako czenie gwarantuje, e spotkanie nie zawiesi si  w pró ni
i e zako czy si  pe ni  zaopatrzenia rzeczywisto ci, dzi ki cze-
mu wi tych wype ni przyjemno  Pa skiej obecno ci i zaspo-
kojenie Pa skimi s owami ducha i ycia (J 6:63); nigdy nie po-
zwólcie, by na koniec spotkanie zawiesi o si  w pró ni i by
zabrak o zaopatrzenia rzeczywisto ci.

D. Proroctwa, które uk adamy, musz  zawiera  g ówne punkty
podpunkty (por. Pwt 17:18–20 (zob. przyp. 1 do wersetu 18)).

E. To, na czym g ównie zale y Panu na spotkaniu prorokowania,
to nie liczba wi tych, którzy si  dziel , ale jako  tego, czym si
dziel  (Obj 2:5; 1 Kor 3:12).

F. W dniu, w którym jest spotkanie prorokowania, powinni my
przygotowa  siebie na to spotkanie (skupi  si  na tym, o czym

dziemy prorokowa ) i nie da  si  odci gn  innym rzeczom,
nawet duchowym.

V. Musimy ujrze  trzy konstytutywne elementy prorokowania (por.
Dz 5:20; 1 Tm 4:6–7; 1 P 4:10–11; 1 J 1:3; Dz 4:20; 22:15):

A. Musimy posi  poznanie S owa Bo ego — ludzki pierwiastek
nauki.
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B. Musimy mie  bie ce natchnienie Ducha wi tego — boski pier-
wiastek natchnienia.

C. Musimy mie  wizj  dotycz  Bo ego interesu i ekonomii, ko-
cio a, który jest Cia em Chrystusa,  ko cio ów miejscowych,
wiata, poszczególnych wi tych, a tak e nas samych — widzie

dzi ki o wieceniu przez boskie wiat o:
1. Gdy Pawe  b aga wi tych, by post powali w sposób godny

Bo ego powo ania, mówi  z pozycji wi nia Chrystusa Jezusa
i wi nia w Panu (Ef 3:1; 4:1).

2. Pr dzej czy pó niej ka dy Bo y szafarz, ka dy s uga Jego
bogactwa, ka dy wierny zakochany w Chrystusie zostanie
uwi ziony nie tylko przez Niego, lecz tak e w Nim; im bar-
dziej Go kochamy, tym bardziej b dziemy w Nim, a  do takie-
go stopnia, e stanie si  On naszym wi zieniem; w ten spo-
sób b dziemy mogli si  Nim radowa  bez reszty i dzi ki temu
post powa  w sposób godny Bo ego powo ania.

3. Im wi ksz  mamy wolno  tym bardziej lepi jeste my; je li
jednak Chrystus jest naszym wi zieniem, nasze oczy si
otworz  i zobaczymy niebia sk  wizj , i otrzymamy najwy -
sze objawienie o Bo ej ekonomii (3:9; Dz 26:19).

VI. Musimy si  uczy  i doskonali  w tym, by organicznie prorokowa
(wpowiada  Pana w innych), korzystaj c z konstytutywnych ele-
mentów prorokowania, s cych zbudowaniu ko cio a, który jest
Cia em Chrystusa (1 Kor 14:4b):

A. Musimy wykupywa  czas i zu ywa  energi  na to, by przesyca
si  i przepaja wi tym S owem i w ten sposób siebie wyposa-

, eby prorokowa  (2 Tm 3:16–17; Ez 3:1–4):
1. Musimy co rano o ywia  si  dzi ki Panu, raduj c si  Nim

jakim  fragmencie S owa:
a. Bo a dobro  i przejawy wspó czucia odnawiaj  si  co rano

(Lm 3:22–23).
b. cie ka sprawiedliwego jest jak wschodz ce s ce (Prz

4:18; Sdz 5:31; k 1:78–79; Ml 3:20).
c. Nasz wewn trzny cz owiek jest odnawiany dzie  po dniu

(2 Kor 4:16–18).
d. Powinni my oczekiwa witu w nadziei, jak  pok adamy

w Bo ym S owie, by my dumali nad Jego s owem, czyli
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przyjmowali je z rozwag  (Ps 119:15, 147–148; por. Kp .
11:3 (zob. przyp. 1 do Ps 119:15)).

e. Powinni my znajdywa  Bo e s owa i je zjada , aby sta-
wa y si  one rozkosz  i rado ci  naszego serca (Jr 15:16).

2. Musimy studiowa  S owo, do którego otwarcia, obja nienia
uwolnienia jego niezg bionego bogactwa b dziemy u ywa

najlepszych pomocy — poselstw studium ycia, ksi ek po-
ugi i przypisów z Przek adu Odzyskiwania ( k 24:27, 31–

32, 44–45; Dz 8:30–35).
3. Musimy regularnie czyta  Bibli  („ca e Pismo jest […] po y-

teczne” i „b dzie  cz owiek [...] ka dym s owem, które
wychodzi przez usta Boga”), od Ksi gi Rodzaju 1:1 po Ksi
Objawienia 22:21 (2 Tm 3:16; Mt 4:4).

4. Codziennie musimy zapisywa  duchowe o wiecenie, na-
tchnienie i to, czym si  radujemy, otrzymane od Pana w Jego

owie; pod koniec tygodnia za  z tych notatek u my pro-
roctwo, które nie b dzie przekracza o trzech minut, eby wy-
powiedzie  je na spotkaniu ko cio a.

5. Poznanie S owa staje si  sta ym pierwiastkiem, s cym
temu, by my prorokowali.

B. Musimy by  gotowi w duchu na przyjmowanie bie cego na-
tchnienia Ducha:
1. Duchy proroków to najwa niejsza cz  ich istoty (1 Kor 14:32,

37a).
2. Ilekro  przemawiamy dla Pana, musimy wiczy  swego du-

cha, by mówi  z Duchem i z Chrystusem — wszystkimi skar-
bami m dro ci i poznania (Dz 7:10; Iz 11:2; 2 Krn 1:10).

3. Musimy w modlitwie wchodzi  w Boga, by przyjmowa  nie-
zg bione bogactwo Ducha wi tego, aby sami si  karmi

dzi ki temu móc karmi  tych, którymi si  opiekujemy ( k
11:1–13).

4. Musimy trwa  w spo eczno ci z Panem, post puj c wed ug
swego ducha, s c w nim, us uguj c Duchem i s c przez
Ducha Bo ego (1 J 1:6–7; Rz 8:4; 1:9; 2 Kor 3:6; Flp 3:3; por. Za
4:6).

5. Pan Jezus, dzisiejszy Moj esz i Eliasz, jest prawdziwym Pro-
rokiem w naszym duchu, przemawiaj cym dla Boga i wypo-
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wiadaj cym Go we wn trzu Jego wierz cych (Dz 3:22; 2 Tm
4:22).

6. Natchnienie Ducha wi tego to bie cy pierwiastek s cy
temu, by my prorokowali.

C. Musimy wyra nie widzie  z przenikliwo ci , by przejrze
wszystko we wszystkich sytuacjach w wyniku o wiecenia bo-
skim wiat em:
1. Mo emy otrzyma  objawienie tylko w duchu (Ef 1:17; Obj 1:10;

4:2; 17:3; 21:10).
2. Musimy mie  nie tylko oczy go bicy (Pnp 1:15), lecz tak e,

nawet wi cej, oczy jak stawy (7:5):
a. Oczy go bicy oznaczaj  przenikliwo  i wiadomo

Ducha (1 Kor 2:11–12).
b. Oczy jak stawy oznaczaj  powi kszon  i poszerzon  wi-

zj  pe wiat a, która obejmuje ca y wszech wiat.
3. Musimy wyra nie dostrzega  ca y wszech wiat, by widzie

prawdziw  sytuacj , w jakiej znajduj  si wiat, ko cio y,
wspó wierz cy i my sami.

4. Niebiosa musz  stan  przed nami otworem, by my ujrzeli
wizje Boga dzi ki wyra nemu s owu Pana (szczególnemu,
wie emu i barwnemu s owu, przekazuj cemu boskie obja-

wienie) i spoczywaj cej na nas Jego r ce (Ez 1:1–3):
a. R ka Pana pod a za Jego s owem; je li kto  naprawd

us uguje Bo ym s owem, pod y za tym Jego wszechmoc-
na r ka i dokona tego, co On mówi.

b. Bo a r ka spoczywa na cz owieku tak e po to, by go pro-
wadzi  i pobudza  do podejmowania dzia  (por. 1 Krl
18:46); gdy Pa ska r ka spocz a na Ezechielu, nie post -
powa  on zgodnie z w asnym wyborem, ale wed ug pro-
wadzenia i kierownictwa Pa skiej r ki.

VII. Musimy przemawia  — w przemawianiu tym za  musz  si  za-
wiera  konstytutywne elementy prorokowania — mówi  to, co uj-
rzeli my i us yszeli my, ywymi s owami tego ycia pod wp y-
wem natchnienia Ducha wi tego i o wieceni przez Niego (1 J 1:3;
Dz 22:13–15; 5:20):

A. Prorokowanie to cudowna normalno :
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1. Jest ono normalne, poniewa  wymaga od nas uczenia si  S o-
wa i szkolenia w przemawianiu.

2. Jest ono cudowne, poniewa  jest przemawianiem, w którym
zawiera si  boski pierwiastek, boskie wiat o i natchnienie
Ducha wi tego.

B. Prorokowa  to mie  wyrocznie Boga (Jego przemawianie, wy-
powied , przekazuj ce boskie objawienie) (1 P 4:11; por. 1 Kor
14:24–25).

C. Gdy b dziemy mieli ludzk  wiedz  o S owie, boskie natchnienie
Ducha i wyra ny ogl d sprawy, b dziemy w stanie prorokowa .

D. Prorokowanie zawsze sk ada si  z ywych s ów tego ycia, na-
tchnienia Ducha wi tego i wyra nego ogl du sprawy, jakiego
nabywamy w wyniku o wiecenia boskim wiat em.

E. Jak e to wspania e, e „ten [...] kto prorokuje, buduje ko ció ”
(w. 4b)!
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Poselstwo trzecie

„Poznacie, e Ja jestem Jahwe”
Wersety biblijne: Ez 36:11, 23, 38; 37:6, 13–14, 28; 38:23; 39:6–7, 22, 28.

I. Elohim to imi  Boga zwi zane ze stworzeniem; Jahwe to imi
Boga zwi zane z cz owiekiem (Rdz 1:1; 2:4; Iz 1:2, 4):

A. Imi  Bóg, Elohim, znaczy „Mocny” i „Pot ny”; odnosi si  do
wi zi Boga ze stworzeniem.

B. Bóg wskazuje na Jego moc i wi , jak  ma On ze stworzeniami;
Jahwe Bóg wskazuje na Boga, który ma wi  z cz owiekiem:
1. Bóg to zwyczajne imi , a Jahwe  —  imi wiadcz ce o za o-

ci i mi ci.
2. Jahwe Bóg to nie tylko Kto  pot ny, lecz tak e Kto , kto przy-

bli a si  do cz owieka  (Rdz 2:4, 8, 15–16, 18–19, 21–22).

II. Jahwe to „Jestem, który jestem”; wskazuje to, e jest On samoist-
nym i wiecznie istniej cym wiecznym Bogiem, który by  w prze-
sz ci, jest obecnie i b dzie w przysz ci na wieki (Wj 3:14; Obj
1:4):

A. Boski tytu Jestem wskazuje, e istnienie Boga, który jest samoist-
ny, nie zale y od niczego prócz Niego samego (Wj 3:14):
1. Okre lenie samoistny odnosi si  do czego , co istnieje samo

siebie, dzi ki sobie i nie ma pocz tku.
2. Bóg, Jestem, jest samoistny i nie ma pocz tku.

B. Okre lenie wiecznie istniej cy odnosi si  do czego , co istnieje na
wieki; Bóg istnieje na wieki, wiecznie, bez ko ca.

C. Jedynie Jahwe jest (Hbr 11:6):
1. Jedyny, który ma byt, to wielki „By ”; czasownik by  mo na

odnie  tylko do Boga, a nie do nas.
2. Wszystko przestanie by , ale Bóg b dzie zawsze; On, Jestem,

jest wielkim By .
3. Bóg jest By  wielkim jak wszech wiat, prawdziwym bytem;

tylko Bóg jest Jestem — jedynie On ma byt.

III. El Szaddaj to imi  Boga zwi zane z zaopatrzeniem i obietnic ,
Jahwe jest Jego imieniem zwi zanym z istnieniem i wype nie-
niem (Rdz 17:1; 28:3; 35:11; Wj 3:14; 6:6–8):
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A. Abraham, Izaak i Jakub do wiadczyli Boga jako El Szaddaj, ale
nie jako Jahwe, poniewa  umarli w wierze i nie otrzymali wy-
pe nienia Bo ej obietnicy dotycz cej dobrej ziemi (Hbr 11:13; por.
Rdz 15:13–16).

B. W Ksi dze Wyj cia 6:6–8 Bóg nie przyszed , eby co  obie-
ca Moj eszowi, ale wype ni  obietnic  z on  Abrahamowi,
Izaakowi i Jakubowi; przyszed  wi c do Moj esza nie jako El
Szaddaj, ale Jahwe, który jest i który wype ni wszystko to, co
obieca .

C. Poniewa  Jahwe istnieje wiecznie i jest rzeczywisto ci  czasow-
nika „by ”, wype ni wszystko, co powiedzia .

D. Obecnie w Pa skim odzyskiwaniu nie znajdujemy si  na etapie
obietnicy, ale wype nienia; do wiadczamy Boga nie tylko jako El
Szaddaj, lecz tak e jako Jahwe, wielkiego Jestem.

IV. Jahwe — Samoistny i Wiecznie istniej cy — jest Trójjedynym
Bogiem; jest jedynym Bogiem, a mimo to trójjedynym (3:6, 14–16;
Ml 2:10; 1 Kor 8:4, 6; 2 Kor 13:14; Mt 28:19):

A. Jahwe to Bóg trzech ludzi — Abrahama, Izaaka i Jakuba; wska-
zuje to, e jest On Trójjedynym Bogiem (Wj 3:14–16).

B. „Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba” to Jahwe Elohim, Trój-
jedyny Bóg — Ojciec, Syn i Duch (w. 15; Mt 28:19):
1. Bóg Abrahama oznacza Boga Ojca, który powo uje cz owie-

ka, usprawiedliwia go i wyposa a do ycia przez wiar
spo eczno ci z Nim (Rdz 12:1; 15:6; rozdz. 17 — 18; 19:29;

21:1–13; 22:1–18).
2. Bóg Izaaka oznacza Boga Syna, który b ogos awi cz owieka

dziedzictwem wszystkich swoich bogactw, yciem radowa-
nia si  Jego obfito ci  i yciem w pokoju (25:5; 26:3–4, 12–33).

3. Bóg Jakuba oznacza Boga Ducha, który dzia a we wszystkim
dla dobra tych, którzy Go kochaj , przeobra a cz owieka

czyni go dojrza ym w boskim yciu (27:41; 28:1 — 35:10).
C. Jahwe — Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba — to Bóg zmartwych-

wstania, Trójjedyny Bóg, który wzbudza z martwych  (Wj 4:5; Mt
22:31–32).

V. Ewangelia Jana objawia, e Jezus jest wielkim Jestem (8:24, 28, 58;
18:4–8):
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A. Jezus nie jest zaledwie cz owiekiem — jest Jestem (8:24).
B. Imi  Jezus oznacza „Jahwe Zbawiciel” b  „zbawienie Jahwe”

(Mt 1:21):
1. Imi  Jezus obejmuje imi  Jahwe, które znaczy „Jestem, który

jestem” (Wj 3:14).
2. Jezus to Jahwe, który staje si  naszym Zbawicielem i zbawie-

niem (Rz 10:12–13; 5:10; por. Flp 1:19).
C. To, e Jezus jest wielkim Jestem, wskazuje, i  jest Wieczny (J 8:58):

1. Jezus to Jahwe, Jestem; Jego imi  to Jestem (w. 24, 28).
2. W ogrodzie aresztowano nie jedynie Nazarejczyka, ale wiel-

kiego Jestem, niesko czonego, wiecznego Boga; Ten, którego
aresztowano, by  Jahwe Bogiem (18:4–8).

3. Jezus to samoistny i wiecznie istniej cy Bóg; to w pe ni Bóg,
Trójjedyny Bóg (14:9–10, 16–18).

D. Chrystus, Jestem, jest dla nas wszystkim, eby my Go do wiad-
czali i Nim si  radowali; to, e jest Jestem, oznacza „Jestem
wszystkim, czego tylko potrzebujesz” (6:35; 8:12; 10:11; 11:25;
14:6):
1. D ugo , szeroko , wysoko  i g boko  imienia Jahwe s

wystarczaj ce, by pomie ci  wszystko; czegokolwiek potrze-
bujesz — wszystkie duchowe rzeczywisto ci — mo na doda
w wierze do Jestem.

2. W Ksi dze Wyj cia 3:14 Bóg nie mówi, czym jest, a tylko, e
jest; to pozwala tym, którzy w Niego wierz , dodawa  to, cze-
go im potrzeba, a nast pnie do wiadcza  Go jako t  rzeczy-
wisto  (J 8:32).

3. Pan Jezus jest rzeczywisto ci , poniewa  jest Jestem (14:6;
8:32, 36):
a. Gdy Pan, Jestem, wchodzi w nas jako ycie, wieci jako

wiat o, a wiat o to wnosi w nas boski pierwiastek rze-
czywisto ci (1:4; 8:12).

b. Rzeczywisto ci , która nas wyzwala, jest Jestem; wieczny
By  nas wyzwala (w. 32, 36, 58).

VI. „Bez wiary za  nie mo na by Mu mi ym, bo ten, kto podchodzi do
Boga, musi uwierzy , e On jest” (Hbr 11:6):

A. Bóg wymaga od nas, by my wierzyli, e On jest:
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1. Tylko Bóg jest; poza Nim nic nie jest.
2. Bóg jest, poniewa  jest rzeczywisty; wszystko, co stworzy ,

nie jest rzeczywiste (Koh 1:2).
3. Poza Bogiem wszystko jest niczym; tylko On jest, tylko On jest

rzeczywisto ci  bycia (Iz 40:1–18).
B. Wiara to wierzy , e Bóg jest (Hbr 11:6):

1. Wiara czy nas z Bogiem, Jedynym, który jest (J 14:1).
2. Wierzy , e Bóg jest, to jedyny w swoim rodzaju sposób na to,

by uszcz liwi  Boga, by  Mu mi ym (Hbr 11:6).

VII. Na koniec wszyscy poznaj , e Bóg jest Jahwe (Ez 36:11, 23, 38;
37:6, 13–14, 28; 38:23; 39:6–7, 22, 28):

A. „I poznacie, e ja jestem Jahwe, gdy otworz  wasze groby i wy-
prowadz  was z waszych grobów, ludu mój” (37:13).

B. „A dam pozna  moje wi te imi  po ród mojego ludu Izraela
nie pozwol  ju  zbezcze ci  mojego wi tego imienia. I poznaj

narody, e ja jestem Jahwe, wi ty w Izraelu” (39:7).
C. „Zanim Abraham zaistnia , Ja jestem” (J 8:58).
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Poselstwo czwarte

Bóg b ogos awie stwa i Bo e b ogos awie stwo
Wersety biblijne: Ez 34:26–27a; Rdz 12:3; 1:28; Lb 6:23–27;

Ps 133:3; Ef 1:3; Ga 3:14; 1 Kor 10:16a.

I. Za po rednictwem swego pasienia Pan wprowadza nas w rado-
wanie si  Jego b ogos awie stwem i sprawia, e na skutek desz-
czu b ogos awie stwa stajemy si ród em b ogos awie stwa (Ez
34:26–27a, 29; Za 10:1):

A. Najpierw my b dziemy radowali si  Pa skim b ogos awie -
stwem, a potem On sprawi, e staniemy si ród em b ogos a-
wie stwa dla innych, eby otrzymali oni zaopatrzenie (Ez 34:26).

B. Bóg sprawi, e deszcz b ogos awie stwa spadnie w porze mu
ciwej (Za 10:1).

II. Bóg jest Bogiem b ogos awie stwa (Rdz 1:22, 28; Ps 115:13):

A. Gdy Bóg stwarza  cz owieka, chcia , by ten móg  radowa  si
Nim jako b ogos awie stwem; jednak z powodu upadku Ada-
ma cz owiek utraci  Boga — swoje b ogos awie stwo i rado
(Rdz 1:28; 3:23–24).

B. Bo e b ogos awie stwo, obiecane Abrahamowi w Ksi dze Ro-
dzaju 12:2, sk ada si  z b ogos awie stwa Bo ego stworzenia

odkupienia, a w tym z wszystkiego, co Bóg chce da  cz owieko-
wi — siebie samego i wszystko, czym sam jest w tym wieku i na-
st pnym:
1. Gdy g osi  Abrahamowi ewangeli , obieca , e da swoim po-

wo anym siebie w postaci b ogos awie stwa (Ga 3:8, 14).
2. W wietle Ksi gi Rodzaju 22:18 b ogos awie stwo to mia o

przyj  do wszystkich narodów przez Abrahamowe nasie-
nie, którym jest Chrystus (Mt 1:1; Ga 3:16):
a. Owocem Bo ego b ogos awie stwa udzielonego Abraha-

mowi by  Chrystus, jedyne nasienie, w którym wszystkie
narody ziemi s  b ogos awione (Dz 3:25–26; Ga 3:16).

b. Wszyscy wierz cy w Chrystusa, cz onki zbiorowego Chry-
stusa, obj ci s  tym nasieniem, poniewa  s  dziedzicami
obiecanego Bo ego b ogos awie stwa (1 Kor 12:12; Ga
3:7, 29).
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III. Musimy ceni  Bo e b ogos awie stwo (Pwt 28:2–8; Ps 84:4–5; Ef
1:3):

A. Normalne ycie chrze cija skie to ycie b ogos awie stwa, nor-
malne dzie o chrze cija skie za  to dzie o b ogos awie stwa (Lb
6:23–27; Mt 5:3–11; 24:46; J 20:29; Ga 3:14; 2 Kor 9:6; Rz 15:29).

B. Musi nadej  taki dzie , kiedy zdamy sobie spraw , e w dziele,
które wykonujemy, w yciu chrze cija skim i w yciu ko cio a
wszystko zale y od Bo ego b ogos awie stwa (Ef 1:3).

C. Gdy s ymy Panu, powinni my wierzy  w Bo e b ogos awie -
stwo i uwa  je za skarb (Rz 15:29):
1. Uczymy si  prowadzi ycie ko cio a i tak je praktykowa , by

nie by o to przeszkod  dla Bo ego b ogos awie stwa (Dz 1:14;
2:46; 4:24; 5:12).

2. Powinni my polega  na Bo ym b ogos awie stwie i wyelimi-
nowa  bariery, które nie pozwalaj  nam go otrzymywa .

D. Ce my nowotestamentowe b ogos awie stwa i na nich si  sku-
piajmy, którymi s : odrodzenie (J 3:3, 6; 1 Pet. 1:3), boskie ycie
(1 J 5:11–12) i boska natura (2 P 1:4), zamieszkuj cy Duch (Rz
8:9, 16), przeobra enie (2 Kor 3:18), to, e jeste my jednym du-
chem z Panem (1 Kor 6:17) i to, e jeste my podobni do Boga
(1 3:2) oraz wej cie do Jego chwa y (1 P 5:10).

E. Podobnie do Paw a mo emy do wiadcza  „pe ni b ogos awie -
stwa Chrystusa” (Rz 15:29).

IV. W Ksi dze Rodzaju 1:28 Bóg pob ogos awi  cz owieka, by by  p od-
ny, rozmna  si , zape ni  ziemi  i j  sobie podporz dkowa :

A. Zanim Bóg nie zdoby  cz owieka, który mia  Go wyra  i repre-
zentowa , nie mia  jak wyla  swego pe nego b ogos awie stwa
(w. 26–27).

B. Kiedy Bóg stworzy  cz owieka, widzia  na ziemi ywe stworze-
nie nosz ce Jego obraz i posiadaj ce Jego panowanie, natych-
miast wi c obdarzy  cz owieka swym pe nym b ogos awie -
stwem.

C. Aby otrzyma  Bo e b ogos awie stwo, musimy sprosta  pew-
nym wymaganiom, którymi s  obraz i panowanie (w. 26, 28).

D. Poniewa  kap stwo s y Bo emu obrazowi, a królestwo —
Bo emu panowaniu, Bo e b ogos awie stwo towarzyszy kap -
stwu i królestwu (14:17–19).
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V. Ksi ga Liczb 6:23–27 objawia ludowi Bosk  Trójc  w potrójnym
ogos awie stwie Jahwe:

A. B ogos awie stwo zawarte w Ksi dze Liczb 6:23–27, podobnie
do tego z Drugiego Listu do Koryntian 13:13, jest wiecznym b o-
gos awie stwem Trójjedynego Boga:
1. Tym wiecznym b ogos awie stwem jest Trójjedyny Bóg, który

udziela si  nam w swej Boskiej Trójcy, by my si  Nim rado-
wali.

2. Wyj tkowym b ogos awie stwem w ca ym wszech wiecie jest
sam Bóg, a przychodzi ono do nas za po rednictwem udzie-
lania nam Boskiej Istoty w Boskiej Trójcy — Ojcu, Synu i Duchu

wi tym (Ef 1:3–14).
B. W Ksi dze Liczb 6:24–26 mamy b ogos awie stwo Trójjedynego

Boga:
1. „Niech ci  Jahwe b ogos awi i strze e” — przypisywane Ojcu

(w. 24).
2. „Niech Jahwe rozpromieni oblicze swe nad tob , niech ci

obdarzy sw ask ” – przypisywane Synowi (w. 25).
3. „Niech Jahwe wzniesie ku tobie swoje oblicze i niech ci  ob-

darzy pokojem” — przypisywane Duchowi wi temu (w. 26).
4. Ojciec nas b ogos awi, Syn na nas wieci, a Duch wi ty wzno-

si ku nam swoje oblicze; w wyniku tego zostajemy zachowa-
ni, otrzymujemy ask  i cieszymy si  pokojem.

VI. Psalm 133 objawia, e b ogos awie stwo ycia jest powi zane
bszy sposób z jedno ci  Bo ego ludu; musimy praktykowa

jedno , eby wprowadzi  Bo e b ogos awie stwo:

A. ycie w Psalmie 133:3 to wieczne ycie Bo e, które nakaza  On
w postaci b ogos awie stwa tym, którzy mieszkaj  ze sob  w jed-
no ci w yciu ko cio a:
1. Psalm 132 przedstawia w formie typu ycie ko cio a, a Psalm

133 — post powanie ko cio a – post powanie najwznio lej-
sze, post powanie, w którym bracia mieszkaj  ze sob  w jed-
no ci.

2. Takie post powanie sprawia, e nadchodzi Bóg i ogos awi
nas namaszczaj cym Duchem, nawadniaj ask  i yciem
wiecznym (w. 2–3).
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B. Je eli chcemy podlega  b ogos awie stwu ycia, które nakaza
Pan, musimy znajdowa  si  na pod u jedno ci (w. 3).

C. Jednomy lno  to uniwersalny klucz do ka dego b ogos awie -
stwa zawartego w Nowym Testamencie (Rz 15:5–6, 29).

VII. Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa ub ogos awi  nas
wszelkim duchowym b ogos awie stwem w okr gach niebia -
skich w Chrystusie (Ef 1:3):

A. Ojciec jest ród em boskiego b ogos awie stwa, Duch — natur
esencj  tego b ogos awie stwa, Syn za  — sfer , pierwiastkiem,

i rodkiem, w jaki si  je udziela.
B. Natura i esencja boskiego b ogos awie stwa pochodz  z Du-

cha, ale samym jego pierwiastkiem jest Chrystus; to, e Chrystus
jest pierwiastkiem Bo ego b ogos awie stwa, oznacza, i  On sam
jest boskim b ogos awie stwem.

C. Chrystus, Syn, jest b ogos awie stwem, Duch — natur  i esencj
tego b ogos awie stwa, a Ojciec, ród o, udziela tego b ogos a-
wie stwa.

VIII. List do Galatów 3:14 wskazuje, e b ogos awie stwo, które Bóg
obieca  Abrahamowi dla wszystkich narodów, i które wierz cy
otrzymali poprzez wiar  w Chrystusa, to Duch (w. 2,5):

A. B ogos awie stwo, które Bóg obieca  Abrahamowi (Rdz 12:3) [jest]
dla wszystkich narodów ziemi. Obietnica si  wype ni a i b ogo-

awie stwo przysz o do narodów w Chrystusie dzi ki Jego
odkupieniu, którego dokona  na krzy u (Ga 3:13).

B. W ramach ewangelii (w. 8) otrzymali my nie tylko to b ogos a-
wie stwo, e Bóg przebaczy  nam nasze grzechy, obmy  nas

oczy ci . Prócz tego otrzymali my najwi ksze mo liwe b ogo-
awie stwo: Trójjedynego Boga — Ojca, Syna i Ducha — który

jako przetworzony, wszechzawieraj cy yciodajny Duch, miesz-
ka w nas w tak subiektywny dla nas sposób i jest nasz  rado ci .

IX. Biblia pos uguje si  s owem „kielich” na oznaczenie b ogos a-
wie stwa (Ps 23:5; 1 Kor 10:16a):

A. Gdy podlegamy Chrystusowemu pasieniu, nasz kielich si  prze-
lewa, jako e radujemy si  Ojcem, ród em b ogos awie stwa
(Ps 23:5; Ef 1:3).
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B. W Pierwszym Li cie do Koryntian 10:16a Pawe  mówi o „kieli-
chu b ogos awie stwa”:
1. Ten kielich to nowe przymierze, które obejmuje wszystkie bo-

gate b ogos awie stwa Nowego Testamentu, w czywszy
samego Boga (Mt 26:28):
a. W tym nowym przymierzu Bóg daje nam przebaczenie,

ycie, zbawienie i duchowe, niebia skie oraz boskie b o-
gos awie stwa.

b. Gdy to nowe przymierze zostaje nam przekazane, staje
si  kielichem, dzia em dla nas ( k 22:20).

c. Pan przela  swoj  krew, Bóg ustanowi  przymierze, a my
radujemy si  kielichem, w którym Bóg i wszystko, co z Nie-
go pochodzi, jest naszym dzia em.

2. Gdy przy Pa skim stole pijemy z kielicha, otrzymujemy Bo e
ogos awie stwo — b ogos awie stwo, którym jest sam Bóg

(Ps 23:5; Mt 26:27–29; 1 Kor 11:25).
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Poselstwo pi te

Wizja wi tej budowli Boga
w jej wyró niaj cych si  cechach

Wersety biblijne: Ez 40:1 — 42:14.

I. Wieczny Bo y zamys  polega na uzyskaniu budowli, która jest ze-
spoleniem Jego samego z wybranym ludem (Ez 40:1 — 48:35; Mt
16:18; 1 P 2:5); wszystko, co Bóg robi w ród swego ludu i w ród
narodów na ziemi s y Jego budowli; potwierdza to Ksi ga Obja-
wienia, która wykazuje podobie stwo do Ksi gi Ezechiela i ko czy
si  ostateczn  Bo  budowl , Now  Jerozolim  (Obj 21:2 — 22:5):

A. Po zburzeniu wi tyni, zbudowanej przez Salomona (2 Krl
25:8–9), odbudowali j  je cy, którzy wrócili z Babilonu (Ezd 3:6b–
13; 6:13–15).

B. Pó niej wi tyni  t  zast pi a wi tynia Heroda, której budowa
trwa a czterdzie ci sze  lat (J 2:20); wi tyni  Heroda w 70 r.
n.e. zburzy o rzymskie wojsko pod dowództwem Tytusa (Dn 9:26;
Mt 23:38; 24:2).

C. wi tyni, któr  zbudowa  Salomon, nie odzyska a w pe ni ani
wi tynia wzniesiona za dni Ezdrasza, ani ta z czasów Heroda;

jednak wi tynia z wizji Ezechiela stanowi a co  wi cej ni  pe ne
odzyskanie wi tyni Salomona; mimo e sama wi tynia mia a
taki sam rozmiar jak wi tynia, któr  zbudowa  Salomon (Ez
41:2, 4; por. 1 Krl 6:2), w wizji Ezechiela szereg szczegó ów zwi -
zanych z bramami, dziedzi cami i budynkami wokó wi tyni
wskazuje na powi kszenie  jej w stosunku do wi tyni Salomona.

D. Gdy wi c popatrzymy najpierw na namiot Abrahama, potem na
przybytek, nast pnie na wi tyni  Salomona i na koniec na wi -
tyni  w wizji Ezechiela, zobaczymy nieprzerwane powi ksza-
nie Bo ej budowli w Starym Testamencie; powi kszanie to ozna-
cza sta y przyrost do wiadczenia Chrystusa u Jego ludu (por.

Krl 6:2, przyp. 1).
E. Duchowa Bo a budowla w Nowym Testamencie, rozpoczynaj -

ca si  od Jezusa Chrystusa, wcielonego Boga, który jest Bo ym
przybytkiem (J 1:14) i Bo wi tyni  (2:19–21), rozwija si

ko ció , Cia o Chrystusa, stanowi ce Jego powi kszenie (Ef
1:22–23; 2:20–22), i uzyskuje zwie czenie w Nowej Jerozolimie,
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ostatecznym przejawie i powi kszeniu Bo ej budowli w wiecz-
no ci (Obj 21:2–3, 15–17).

F. Dos owne wype nienie wizji o wi tej Bo ej budowli w Ksi dze
Ezechiela 40 — 48 nast pi w czasie odrodzenia, gdy odrodzony
Izrael odbuduje wi tyni  i miasto Jerozolim , eby mieszka

Bogiem w okresie tysi clecia.
G. Duchowe znaczenie wszystkich szczegó ów nale y stosowa

do nowotestamentowych wierz cych, którzy s  cz ciami sk a-
dowymi duchowej Bo ej budowli, ko cio a.

II. Ezechiel zobaczy  pierwsz  wizj , wizj  o pojawieniu si  chwa y
Pana, gdy mia  lat trzydzie ci; to wiek, w którym kap an zaczyna
pe ni  swoj  funkcj  (1:1); ostatni  wizj , wizj  o wi tej Bo ej
budowli, zobaczy  dwadzie cia lat pó niej (40:1; por. 1:2), gdy mia
lat pi dziesi t; to wiek, w którym kap an ko czy  pe nienie s -
by (Lb 4:3); wskazuje to, e aby zobaczy  Bo  budowl , Ezechiel
potrzebowa  wi kszej dojrza ci w yciu (por. Ez 1:1, przyp. 1):

A. Pocz tek roku (40:1) wskazuje na to, e wizja Bo ej budowli pro-
wadzi nas do kolejnego pocz tku.

B. Dziesi ty dzie  pierwszego miesi ca by  dniem, w którym lud
Izraela przygotowywa  baranka na pasch  (Wj 12:3); wskazuje
to, e ka dy kolejny pocz tek w naszym chrze cija skim yciu
opiera si  na Chrystusie, baranku paschalnym (J 1:29;1 Kor 5:7),
i Jego odkupieniu.

III. Aby zobaczy  wizj wi tej Bo ej budowli, Ezechiel zosta  wy-
prowadzony z ziemi niewoli na wysok  gór , oznaczaj  zmar-
twychwstanie i wniebowst pienie Chrystusa, w ziemi Izraela (Ez
40:2), stanowi cej typ wszechzawieraj cego Chrystusa, dzia u,
który Bóg wyznaczy  swemu ludowi (Pwt 8:7; Kol 1:12), i w Jerozo-
limie; na takiej w ciwej pozycji, we w ciwym po eniu i pod

ciwym k tem Ezechiel móg  zobaczy  tak  wizj .

IV. Cz owiek z br zu w bramie budowli to Chrystus (Ez 40:3); br z
oznacza wypróbowanie Bo ym s dem (Lb 16:37–39; 21:8–9); Chry-
stus przeszed  przez Bo y s d, dlatego w pe ni nadaje si  do tego,
by zmierzy  (wzi  w posiadanie dzi ki os dzeniu) to, co nale y
do Bo ej budowli (Za 2:1 i przypisy w RV (w Biblii Warszawskiej
Za 2:5)).
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V. „I rzek  do mnie ów m : Synu cz owieczy, popatrz oczami i s u-
chaj uszami, i skieruj swe serce ku wszystkiemu, co b  ci uka-
zywa , albowiem zosta  tu przyprowadzony po to, aby zosta o ci
to ukazane. Oznajmij domowi Izraela wszystko, co zobaczysz”
(Ez 40:4):

A. Podczas gdy Bóg pokazywa  prorokowi Ezechielowi wizj  swojej
budowli, ten musia  mie  wyostrzony wzrok i uwa nie s ucha .

B. Ponadto, aby przyswoi  wszystko to, co miano mu ukaza , mu-
sia  skierowa  na to swe serce; wówczas by  w stanie og osi
ludowi Bo emu wszystko, co zobaczy  i us ysza  (por. 1 J 1:3).

VI. Mur okalaj cy dom s y oddzieleniu tego, co nale y do Boga, od
tego, co nie mo e do Niego nale  (Ez 40:5):

A. Grubo  i wysoko  muru wynosi po sze okci; tak wi c prze-
krój poprzeczny muru daje kwadrat o wymiarach sze  na sze
okci.

B. Liczba sze  oznacza cz owieka stworzonego szóstego dnia, st d
mur, b cy w przekroju kwadratem o wymiarach sze  na sze
okci, oznacza samego Chrystusa, który jest prawym, doskona-
ym i kompletnym cz owiekiem.

C. Taki Chrystus jest oddzielaj  lini  Bo ej budowli; tylko to, co
mie ci si  w Chrystusie, nale y do Bo ych interesów i Bo ej bu-
dowli (Ef 2:21; 1 Kor 1:30; Ef 4:1).

VII. Brama dzieli si  na cztery cz ci: zewn trzny próg (Ez 40:6), przej-
cie (dziedziniec, w. 14), wewn trzny próg (w. 7) i przedsionek

(w. 8–9):

A. Brama, stanowi ca wej cie do Bo ej budowli, oznacza Chrystu-
sa, b cego wej ciem, którym wchodzimy w Boga i w Jego inte-
resy, do Jego budowli i królestwa (J 14:6, 20; Obj 21:21a); mur
oddziela grzeszników od Boga, natomiast brama wprowadza
ludzi w Boga i do Jego budowli.

B. Trzy wartownie z ka dej strony bramy (Ez 40:7, 10) oznaczaj ,
e wartownie to osoba, sam Chrystus, który b c Trójjedynym

Bogiem (trzy), sta  si  cz owiekiem (sze ) i zosta  „rozdarty” na
krzy u:
1. Ka da z sze ciu wartowni to kwadrat o boku sze ciu okci,

tak wi c jej rozmiar pokrywa si  z rozmiarem przekroju po-
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przecznego muru; wskazuje to, e Pan Jezus w swojej osobie
i dziele jest stra nikiem Bo ej chwa y i wi to ci.

2. Gdy przechodzimy przez Chrystusa jako bram , otrzymuje-
my prawo wej cia do Bo ej budowli, pe nej Bo ej chwa y

wi to ci.
C. Szeroko  przedsionka wynosi sze okci; liczba sze  oznacza

cz owieka stworzonego szóstego dnia; d ugo  przedsionka
wynosi osiem okci (w. 8–9); liczba osiem oznacza Chrystusowe
zmartwychwstanie, które mia o miejsce pierwszego dnia nowe-
go tygodnia — kolejnego pocz tku (J 20:1):
1. Wymiary te oznaczaj , e Pan Jezus jako cz owiek, b cy

bram  Bo ej budowli, jest w pe ni w zmartwychwstaniu.
2. Oznaczaj  one tak e, e gdy dochodzimy do przedsionka,

jeste my w zmartwychwstaniu, w kolejnym pocz tku.
D. Szeroko  wej cia do bramy wynosi a dziesi okci (Ez 40:11);

liczba dziesi  wskazuje tutaj na Dziesi cioro Przykaza ; ozna-
cza to, e wszystko, czego wymaga Dziesi cioro Przykaza , wej-
cie do bramy wype nia; Pan Jezus jako „kwadrat”, prawy i do-

skona y cz owiek, spe ni  wszystkie wymogi Dziesi ciorga
Przykaza  i sta  si  bram , któr  wchodzimy do Bo ej budowli
(por. Rz 8:4).

E. Palmy na filarach bram oznaczaj , e Chrystus, stra nik Bo ej
wi to ci i chwa y, jest wieczn , zwyci sk  Osob , która stoi,

wiga, podtrzymuje i zyskuje przewag ; palmy rosn  na pu-
styni, s  wiecznie zielone i oznaczaj  zwyci stwo oraz wieczn
moc (Wj 15:27; Obj 7:9); Chrystus to filar, który podtrzymuje

wiga Bo  budowl  za pomoc  zwyci skiego, wiecznego
ycia (Ez 40:16).

F. Wewn trz muru po wschodniej, po udniowej i pó nocnej stro-
nie dziedzi ca zewn trznego znajdowa a si  posadzka z o-
na z sze ciu ró nych cz ci lub odcinków; w ka dej cz ci by o
pi  sal, czyli w sumie trzydzie ci (w. 17); na posadzce oprócz
trzydziestu sal by y cztery ma e dziedzi ce, po jednym w ka dym
rogu dziedzi ca zewn trznego (46:21–24, w. 21 i przyp. 1); by y to
miejsca, w których gotowano ofiary do spo ycia przez lud:
1. Posadzka, wykonana prawdopodobnie z kamienia, oznacza

pozycj  odrodzenia, co czyni nas kamieniami (J 1:42; Mt 16:18),
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stanowi  oddzielenie od brudu wiata (por. k 15:22,
przyp. 7).

2. Sale pe ni y funkcj  pomieszcze  jadalnych, gdzie lud spo-
ywa  ofiary, co wskazuje na to, e w tych pomieszczeniach

lud radowa  si  Chrystusem jako ofiarami i darami (kap ani
spo ywali na dziedzi cu wewn trznym [Ez 42:1–14], nato-
miast lud — na zewn trznym).

3. Po przej ciu przez bram  Bo ego mieszkania wychodzimy
na dziedziniec zewn trzny i wchodzimy do sal, gdzie spo y-
wamy Chrystusa i radujemy si  Nim — rzeczywisto ci
wszystkich ofiar — stoj c na „kamieniach” swego odrodze-
nia (Hbr 10:5–10).

VIII. Szczegó y dotycz ce bram prowadz cych na dziedziniec we-
wn trzny (Ez 40:28–37) by y takie same, jak te dotycz ce bram
prowadz cych na dziedziniec zewn trzny, z czego wynika, e gdy
wchodzimy na dziedziniec wewn trzny, powtarzamy swoje do-
wiadczenie Chrystusa; do wiadczamy tego samego Chrystusa,

ale w wi kszym stopniu (Flp 3:8–10):

A. Przy wej ciu na dziedziniec wewn trzny znajduj  si  jeszcze
jedne schody (por. Ez 40:22, 26) sk adaj ce si  z o miu stopni;
wskazuje to, e im wi ksze wewn trznie robimy post py w swo-
im do wiadczaniu Bo ej budowli, tym wy si si  stajemy.

B. Liczba osiem oznacza zmartwychwstanie; wskazuje to, e je li
chcemy wej  na dziedziniec wewn trzny, musimy by  w zmar-
twychwstaniu; ca e naturalne ycie i ca y naturalny cz owiek
musz  zosta  odrzuceni i przekre leni.

C. W sali, po onej prawdopodobnie w pó nocnej bramie dzie-
dzi ca wewn trznego, kap ani obmywali ofiary ca opalne (w.
38); wskazuje to, e w tym momencie naszego do wiadczenia
jeste my gotowi sta  si  ofiar  ca opaln  dla Boga:
1. Kiedy przechodzimy przez bram  na dziedziniec wewn trz-

ny, jeste my w zmartwychwstaniu i znajdujemy si  na wy -
szym poziomie.

2. Tutaj nie jeste my tylko zwyk ymi lud mi na dziedzi cu ze-
wn trznym; stali my si  kap anami, którzy s  gotowi us ugi-
wa  Panu przez sk adanie ofiary ca opalnej; oznacza to, je-
ste my gotowi by  ca kowicie oddani Panu (Kp  1:3, przyp. 1).
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D. O tarz, oznaczaj cy krzy  Chrystusa, jest nie tylko centrum, lecz
tak e obwodem wi tej Bo ej budowli (Ez 40:47):
1. Na krzy  wskazuj  brama, spo ywanie ofiar, domy, w któ-

rych si  je gotuje, i sto y, na których si  je zabija (w. 39); tak
wi c krzy  rozprzestrzenia si  w ka dym kierunku i do ka -
dego rogu wi tej Bo ej budowli; je li chcemy spotyka  si

Bogiem i radowa  si  Jego bogactwem w Jego domu, musi-
my przej  przez krzy .

2. mier  na krzy u by a uwolnieniem Boga ( k 12:49–50;
12:24) i po eniem kresu cz owiekowi oraz wszystkiemu,

co negatywne (Rz 6:6; Hbr 2:14; 9:26–28; Ga 6:14; Ef 2:14–15);
w Chrystusowej mierci Bóg przeszed  przez mier  w cz o-
wieku, aby Go uwolniono, cz owiek za  umar  w Bogu, aby
po ono mu kres.

IX. O tarz oznacza krzy , natomiast wi tynia oznacza zarówno Chry-
stusa (J 2:19–21), jak i ko ció , Jego Cia o (1 Kor 3:16; Ef 2:21):

A. Krzy , Chrystus i ko ció  to centralny temat nie tylko Nowego
Testamentu, lecz tak e ca ej Biblii; to, e o tarz stoi przed wi ty-
ni , wskazuje, e nie mo emy mie  ko cio a poza krzy em; mo-
emy mie  rzeczywisto  ko cio a tylko po przej ciu przez krzy .

B. Wszystko, co robimy i mówimy w swoim yciu i dziele, powinno
dokonywa  si  przez krzy  i za po rednictwem Ducha, by my
mogli udziela  innym Chrystusa ze wzgl du na zbudowanie
Jego Cia a.

C. wi tynia by a po ona o dziesi  stopni wy ej w stosunku do
dziedzi ca wewn trznego i o dwadzie cia pi  stopni wy ej w
stosunku do terenu wokó wi tyni (Ez 40:49, 22, 31); wskazuje
to, e im dalej pod amy wewn trz w swoim do wiadczaniu
Bo ej budowli, tym wy ej si  wznosimy.

D. To, e Ezechiel nie podaje wymiarów kolumn, wskazuje, e ozna-
czaj  one podtrzymuj  si , która jest nieograniczona i nie-
zmierzona; tak wi c dwie kolumny przy ka dym filarze ozna-
czaj  Chrystusa jako Bo ego wiadka (dwa), d wigaj cego dom
Boga przy u yciu nieograniczonej i niezmierzonej si y (por. J 3:34;
Flp 4:13).
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E. Szeroko  wej cia do przedsionka wynosi a czterna cie okci
(Ez 40:48), szeroko  wej cia do zewn trznej wi tyni (Miejsca

wi tego) — dziesi okci, a szeroko  wej cia do wewn trznej
wi tyni ( wi tego wi tych) — sze okci (41:3); wskazuje to,
e im dalej pod amy wewn trz w swoim do wiadczaniu Bo ej

budowli, tym droga staje si  w sza; im bli ej b dziemy Pana,
tym bardziej b dzie On nas ogranicza  (por. Mt 7:13–14).

F. Liczba sze  w odniesieniu do grubo ci muru (Ez 41:5) oznacza
cz owiecze stwo Pana Jezusa jako si , dzi ki której stoi Bo e
mieszkanie; deski z drewna akacjowego, stoj ce pionowo w przy-
bytku, tak e oznaczaj  cz owiecze stwo Pana Jezusa (Wj 26:15);
Pan Jezus, w ciwy cz owiek, jest stoj cym i podtrzymuj cym
murem Bo ej budowli.

G. Podstaw  trzydziestu bocznych sal s cych wyrazowi (Ez
41:6) jest trzydzie ci sal s cych radowaniu si  (40:17); mo e-
my wyra  Chrystusa tylko w takim stopniu, w jakim si  Nim
radowali my; nasze radowanie si  Chrystusem ostatecznie sta-
je si  pe ni , wyrazem, Chrystusa (Ef 3:16–19).

H. To, e boczne sale, im wy ej, tym by y coraz szersze (Ez 41:7),
wskazuje, e im wy ej wchodzimy z Panem, tym stajemy si
„szersi” i bogatsi w swoim do wiadczeniu (por. Ef 3:18); wska-
zuje to, e do wiadczenie wi tej Bo ej budowli ma charakter
post puj cy.

I. Wszystkie cz ci budowli zwi zane ze wi tyni  by y wy one
drewnem (Ez 41:16); drewno oznacza wyniesione cz owiecze -
stwo Jezusa; w Bo ej budowli w Ksi dze Ezechiela podstawo-
wym materia em jest ukrzy owane, zmartwychwsta e i wynie-
sione na niebiosa cz owiecze stwo Jezusa.

J. Na ca ej drewnianej wyk adzinie by y rze bione cheruby i pal-
my (w. 18–20):
1. Cheruby oznaczaj  chwa  Pana przejawion  na stworze-

niach (10:18; Hbr 9:5), a palmy, rosn ce na pustyni wiecznie
zielone drzewa, oznaczaj  zwyci stwo Chrystusa i Jego
wieczn  i wiecznie istniej  moc.

2. Palmy i cheruby wyrze bione na cianach wskazuj  na to, e
zwyci stwo Chrystusa i chwa a Pana zosta y „wyrze bione”
na naszej istocie przez cierpienia (por. Kol 1:24).
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3. W pierwszym rozdziale Ksi gi Ezechiela cheruby mia y czte-
ry twarze (w. 6, 10), a te wyrze bione na cianach — tylko
dwie twarze: twarz cz owieka i twarz lwa, oznaczaj ce i wy-
ra aj ce zwyci stwo w cz owiecze stwie (41:19).

4. To, e mi dzy ka dymi dwoma cherubami by a palma (w. 18),
oznacza, e my, cz ci Bo ej budowli, przejawiamy zwyci -
stwo Chrystusa w ujawnieniu si  chwalebnego obrazu Chry-
stusa (por. 2 Kor 2:14–16; 3:18).

K. Stoj cy w wi tyni o tarz kadzidlany wykonany by  tylko z drew-
na, które oznacza cz owiecze stwo Jezusa (Ez 41:22):
1. W przybytku i w wi tyni znajdowa  si  o tarz kadzidlany

stó  na chleby obecno ci, tutaj jednak, w Ksi dze Ezechiela,
tarz jest jednocze nie sto em: na o tarzu ofiarowujemy Bogu

Chrystusa jako kadzid o, by zadowoli  Boga, a na stole On
przygotowuje Chrystusa jako pokarm, by nas zadowoli  (w. 22).

2. Drewniany o tarz ustawiono w pomieszczeniu, w którym na
drewnianej wyk adzinie wyrze biono cheruby i palmy; wska-
zuje to, e je li b dziemy lud mi, którzy przejawiaj  chwa

zwyci stwo Chrystusa, uzyskamy stó -o tarz, na którym b -
dziemy z Bogiem mie  spo eczno  w Chrystusie; tutaj Bóg
uzyskuje zadowolenie za spraw  kadzid a, które ofiarowuje-
my w Chrystusie, a my uzyskujemy zadowolenie za spraw
pokarmu, którego Bóg dostarcza nam w Chrystusie.

L. Zadaniem „drzwi” w ko ciele (w. 23) jest wpuszczanie pozy-
tywnych postaci ludzi i pozytywnych rzeczy i niewpuszczanie
negatywnych postaci ludzi (por. Mt 7:15; Dz 20:29) i negatyw-
nych rzeczy; to, e ka de drzwi mia y dwa ruchome skrzyd a
(Ez 41:24), wskazuje na to, e drzwi w ko ciele powinny cecho-
wa  si  elastyczno ci .

M. To, e palmy wyrze bione by y na cianach obok okien, wskazu-
je, e zwyci stwu i wiecznej mocy oraz sile zawsze towarzyszy
duchowe powietrze i boskie wiat o; oznacza to, e nasze zwy-
ci stwo i moc wi  si  z yciodajnym Duchem; je li b dziemy
si  Nim radowali, b dziemy tak e radowali si  zwyci stwem,
moc  i si  Chrystusa.

X. wi te sale, po one zarówno po stronie pó nocnej, jak i po u-
dniowej, to budowle cz ce dziedziniec wewn trzny z zewn trz-
nym (42:1):
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A. Sale na posadzce dziedzi ca zewn trznego to miejsca, w któ-
rych lud spo ywa ofiary, natomiast wi te sale to miejsca, w któ-
rych kap ani spo ywaj  ofiary, a tak e gdzie k ad  i przecho-
wuj  ofiary oraz sk adaj  swoje szaty kap skie (w. 13–14);
ofiary oznaczaj  Chrystusa, którym si  radujemy, natomiast szaty
kap skie oznaczaj  Chrystusa, którego wyra amy (Wj 28:2).

B. W wi tych salach osi gamy szczyt duchowego do wiadcze-
nia; mieszka  w wi tych salach to mieszka  w Chrystusie (Flp
4:13); spo ywa  ofiary w wi tych salach to spo ywa  Chrystu-
sa (J 6:57), a mie  na sobie wi te szaty to wk ada  na siebie
Chrystusa, by Go wyra  (Rz 13:14, 12).

C. Podobnie do bocznych sal wi te sale po one s  na trzech
pi trach (Ez 42:3), co wskazuje, e odpowiadaj  one pe ni, wyra-
zowi, Chrystusa (41:6); kap ani raduj  si  Chrystusem do takie-
go stopnia, e wysoko  ich sal odpowiada wysoko ci pe ni
Chrystusa (por. Ef 3:16–19).
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Poselstwo szóste

Syn Cz owieka i cz owiecze stwo Jezusa
ce Bo ej budowli

Wersety biblijne: Ez 1:5, 26; 40:3, 5, 8; 41:16; J 1:51; Flp 2:5–8.

I. Ksi ga Ezechiela jest pe na cz owiecze stwa (Ez 1:5, 26; 40:3, 5, 8;
41:16; 43:2, 6):

A. W Ksi dze Ezechiela termin syn cz owieka wyst puje ponad dzie-
wi dziesi t razy; wskazuje to, jak bardzo Bóg pragnie mie  cz o-
wieka.

B. Liczba sze , u yta do opisania ró nych cz ci wi tej wi tyni,
oznacza cz owieka, który zosta  stworzony szóstego dnia (40:5, 8).

C. Ten, który zasiada na tronie, jest podobny do cz owieka, a mimo
to ma wygl d chwa y Jahwe, co wskazuje, e Ten, który zasiada
na tronie, jest zarówno Bogiem, jak i cz owiekiem (1:26, 28):
1. To Jezus Chrystus, Bóg-cz owiek, zespolenie Boga z cz owie-

kiem ( k 1:35; Mt 1:18, 20–21).
2. By  On w pe ni Bogiem, a tak e wcieli  si , eby by  cz owie-

kiem (J 1:1, 14).
3. Maj c natur  cz owieka  On, umar , zmartwychwsta

wst pi  do nieba jako cz owiek, a teraz jako Ten, który zasia-
da na tronie, jest On wci  Synem Cz owieka (6:62; Dz 7:56).

4. Od chwili wniebowst pienia Pana Jezusa na tronie zasiada
cz owiek, a w okresie tysi clecia oraz w nowym niebie i no-
wej ziemi na tronie nadal b dzie zasiada  cz owiek (Mt 19:28;
Obj 22:1, 3).

D. Cztery ywe stworzenia, uznawane za jedn  ca , s  zbioro-
wym wyrazem cz owieka na tronie; wskazuje to, e centralna
Bo a my l i Jego ustalenia wi  si  z cz owiekiem (Ez 1:5, 26;
Rdz 1:26; Ps 8:5–9).

II. Syn Cz owieka jest po to, eby zbudowany zosta  Bo y dom (J 1:51;
Ez 1:26; 40:3; 43:2, 6):

A. We wcieleniu Chrystus jest Synem Cz owieka (Mt 16:13):
1. Od strony boskiej, Pan Jezus jest Synem Boga; od strony ludz-

kiej, jest Synem Cz owieka (J 1:18, 51).
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2. Aby wykona  si  Bo y zamys , niezb dne by o, eby Chry-
stus by  cz owiekiem; bez cz owieka nie mo na przeprowa-
dzi  Bo ego zamys u na ziemi.

B. Pan Jezus sta  si  Bogiem-cz owiekiem, lecz tak e cz owiekiem-
Bogiem, Bogiem w ludzko ci, Bogiem, który jest Synem Cz owie-
ka (5:27; 8:28).

C. Syn Boga jest ze wzgl du na ycie, Syn Cz owieka za  — ze wzgl -
du na budowanie (3:15; 1:51):
1. Gdyby nie by  On Synem Cz owieka, nie móg by by  esencj

Bo ej budowli (w. 14, 51).
2. Aby na ziemi powsta o Bo e mieszkanie po ród ludzi, jest

On Synem Cz owieka; Bo a budowla potrzebuje Jego cz o-
wiecze stwa (w. 51).

3. Otrzymawszy ycie wieczne dzi ki uwierzeniu w Syna Boga,
musimy zda  sobie spraw , e ten Jezus, który jest Synem
Boga, jest równie  Synem Cz owieka; Jego bosko  jest dla
nas yciem, natomiast Jego cz owiecze stwo s y Bo ej bu-
dowli (3:13–15; 1:51).

D. „Zobaczycie niebo otwarte i anio ów Boga wst puj cych i zst -
puj cych po Synu Cz owieka” (w. 51):
1. Stanowi to wype nienie snu Jakuba w Ksi dze Rodzaju

28:11–22.
2. Chrystus jako Syn Cz owieka, maj cy cz owiecze stwo, jest

drabin , która stoi na ziemi i prowadzi do nieba, sprawia, e
niebo jest otwarte na ziemi  i czy ziemi  z niebem, dzi ki
czemu powstaje dom Bo y, Betel.

3. Gdziekolwiek jest Chrystus w swoim cz owiecze stwie, tam
jest brama nieba i tam jest Betel, budowanie Bo ego domu

przeobra onych ludzi (w. 17–18; J 1:42, 51).

III. Aby powsta a Bo a budowla, potrzebne jest cz owiecze stwo
Jezusa (Ez 1:5, 26; 41:16; 2 Kor 4:10–11; Flp 2:5–8; Rz 1:4; 8:29; Mt
16:18; Ef 2:5–6, 21–22):

A. Cz owiecze stwo Jezusa to Jego ludzkie ycie w zmartwych-
wstaniu (Flp 2:7–8; J 11:25):
1. G ówna wizja Jezusa w Ewangeliach dotyczy tego, e prowa-

dzi  On ycie, które by o ludzkie, ale te  w zmartwychwstaniu.
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2. Jezus  w swoim cz owiecze stwie, lecz nie prowadzi ycia
swego cz owiecze stwa; Jego ycie codzienne by o raczej cz o-
wiecze stwem w zmartwychwstaniu (J 5:19, 30).

B. Drewno w wi tej Bo ej budowli, objawionej w Ksi dze Eze-
chiela, oznacza wywy szone, bosko ubogacone cz owiecze -
stwo Jezusa (41:16).

C. Aby powsta a Bo a budowla, musimy by  ludzcy nie dzi ki
swemu naturalnemu cz owiecze stwu, ale cz owiecze stwu
Jezusa (Flp 2:5–8):
1. Stworzono nas lud mi, ale przez upadek zostali my ska eni,

zatruci i ulegli my zniszczeniu, dlatego potrzebujemy Pa -
skiego odkupienia (Tt 2:14; Ef 1:7):
a. Za spraw  Chrystusowego odkupienia przyprowadzono

nas na powrót do w ciwego cz owiecze stwa — wywy -
szonego, zmartwychwsta ego cz owiecze stwa (1 P 1:18;
Kol 1:14):
1) Na krzy u Chrystus po  kres naszemu staremu cz o-

wiekowi, upad emu cz owiecze stwu, ale cz owiecze -
stwo stworzone przez Boga si  osta o, by powsta  z mar-
twych (Rz 6:6; Rdz 1:26; Kol 2:13; Ef 2:5–6).

2) W Chrystusowym zmartwychwstaniu Bóg odrodzi
nasze odkupione cz owiecze stwo, stworzone przez
Boga, a boski pierwiastek wywy szy  odrodzone cz o-
wiecze stwo (1 P 1:3; J 20:17).

3) Po odrodzeniu, w wyniku którego stali my si  nowym
cz owiekiem, wci  mamy cz owiecze stwo, ale jest
ono zmartwychwsta e i odrodzone (Ef 4:24).

b. Cz owiecze stwo, które teraz mamy, s ce Bo ej budow-
li, jest wywy szonym, zmartwychwsta ym cz owiecze -
stwem Jezusa (Rz 1:4; 8:29; Ef 2:5–6, 21–22).

2. Im bardziej duchowi si  stajemy, tym bardziej ludzcy b dzie-
my; im wi cej mamy Chrystusa, który jest naszym yciem,
tym wi cej b dziemy mieli cz owiecze stwa Jezusa (Kol 3:4;
Flp 2:5–8).

D. Aby powsta a Bo a budowla, musimy by  spo ród ludzi naj-
bardziej ludzcy, by  tymi, którzy s  „jezusowo” ludzcy (2 Kor
4:10–11:
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1. Musimy prowadzi  najwy sze ludzkie ycie, ycie zgodne
yciem wiecznym danym nam przez Boga (1 Tm 6:12).

2. W ci gu czterdziestu dni pomi dzy zmartwychwstaniem
wniebowst pieniem, Pan Jezus szkoli  swoich uczniów, jak

prowadzi  bosko ludzkie ycie (Dz 1:3):
a. Szkoli  ich, by poznali, e On sta  si  nimi, e wszed  w nich

i e wprowadzi  ich w siebie.
b. Szkolenie takie mia o ostatecznie dopomóc uczniom uzmy-

owi  sobie, e zostali oni zespoleni z Trójjedynym Bo-
giem, e s  ju  nie tylko ludzcy, lecz tak e bosko ludzcy,
wr cz „jezusowo” ludzcy.

c. Nie byli ju  tylko lud mi, lecz tak e Bóg-lud mi, boskimi
lud mi z Trójjedynym Bogiem, ich dog bn  esencj , który
mia  sta  si  ich bosk  istot  (Ef 3:14–17).

d. Mogli teraz prowadzi ycie, w którym stanowili jedno
przetworzonym i zwie czonym Trójjedynym Bogiem

(2 Kor 13:13; 1 Kor 6:17; 15:45b).
E. Aby mie  cz owiecze stwo Jezusa, s ce Bo ej budowli, mu-

simy do wiadcza  Ducha Jezusa (Dz 16:7):
1. Duch Jezusa to szczególne wyra enie zwi zane z Duchem

Bo ym. Odnosi si  ono do Ducha wcielonego Zbawiciela, który
jako Jezus w cz owiecze stwie przeszed  przez ludzkie ycie
i mier  na krzy u.

2. W Duchu Jezusa zawiera si  nie tylko boski pierwiastek Boga,
lecz tak e ludzki pierwiastek Jezusa, jak równie  pierwiastki
Jego ludzkiego ycia i tego, co wycierpia , ponosz c mier
(Flp 2:5–8).

3. Wywy szona, zmartwychwsta a ludzka natura Jezusa zawie-
ra si  w Duchu Jezusa (Rz 1:4; Dz 16:7).

4. Cnoty uni ono ci, potulno ci i cierpliwego znoszenia, wy-
magane do zachowania jedno ci Ducha, zawieraj  si  w Du-
chu Jezusa (Ef 4:2).

5. W zmartwychwstaniu Chrystus, który by  jednorodzonym
Synem Boga w swej bosko ci, narodzi  si  z Boga w swym
cz owiecze stwie i sta  pierworodnym Synem Boga (Dz 13:33;
Rz 8:29; 1:4):
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a. Jego cz owiecze stwo zosta o usynowione, uczynione
boskim; to usynowienie w zmartwychwstaniu u wi ci o,
wywy szy o i przeobrazi o Chrystusowe cz owiecze -
stwo, które przyoblók  On we wcieleniu (w. 4).

b. Teraz takie wywy szone cz owiecze stwo zawiera si
Duchu Jezusa i mo e si  sta  naszym do wiadczeniem,

eby my mogli si  sta  „jezusowo” ludzcy i mie  cz owie-
cze stwo Jezusa, które s y Bo ej budowli (Flp 2:5–8; Mt
16:18; Ef 2:21–22; 4:16).
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PYTANIA DO POSELSTW:

 1.

1. Opowiedz o wizji suchych ko ci zawartej w trzydziestym siódmym roz-
dziale, by pokaza , jak Duch Bo y o wieca lud i czyni go zbiorowym
Cia em oraz wielkim wojskiem.

2. Wyja nij znaczenie prorokowania przez Ezechiela, i przez nas, w Bo-
ym dziele odnowienia i o ywienia.

3. Jak po czenie (zaszczepienie) dwóch kawa ków drewna symbolizuje
to, e sposobem, w jaki powstaje Bo a budowla, jest sposób ycia?

2.

1. Przedstaw definicj  prorokowania i to, jak mo emy prowadzi ycie
prorokowania.

2. Na czym polega wa no  s ów, które wypowiadamy na pocz tku i na
koniec spotkania prorokowania.

3. Wymie  trzy konstytutywne elementy prorokowania oraz jak mo emy
si  uczy  i doskonali , by przemawia  i by w naszym przemawianiu
one si  zawiera y?

3.

1. Wyja nij znaczenie zwrotu „Jestem, który Jestem”.

2. Co Ewangelia wed ug Jana objawia o wielkim Jestem?

3. „Bóg jest, a mnie nie ma. Jestem jest wszystkim, a ja — niczym”. Co wi-
dzisz w odniesieniu do Boga, który jest, i w jakim stopniu zdajesz sobie
spraw  z tego, e On jest wszystkim, a ty — niczym? Jaki wp yw wywie-
ra to na twoje ycie z Panem i na wi  z ko cio em, który jest Cia em
Chrystusa?

4. Przedstaw poselstwo ewangelizacyjne na podstawie Listu do Hebraj-
czyków 11:6.

5. Kiedy i w jaki sposób poznaj  wszystkie narody na ziemi, e Pan jest
Jahwe?



4.

1. Powo uj c si  na szósty rozdzia  z Ksi gi Liczb, wyka , w jaki sposób
prawdziwym b ogos awie stwem, wyst puj cym w Starym Testamen-
cie w formie typu, jest tak naprawd  Trójjedyny Bóg, udzielaj cy si
swojemu ludowi.

2. Powo uj c si  na pierwszy rozdzia  Listu do Efezjan, wyka , w jaki
sposób nowotestamentowe b ogos awie stwa s  b ogos awie stwami
duchowymi, niebia skimi i w Chrystusie oraz w jaki sposób jedynym

ogos awie stwem jest udzielanie si  Trójjedynego Boga.

3. Powo uj c si  na Psalm 133, wyka , w jaki sposób b ogos awie stwo
ycia, nakazane przez Boga, jest w g bszy sposób powi zane z jedno-
ci  Bo ego ludu.

4. Powo uj c si  na trzeci rozdzia  Listu do Galatów, wyka , w jaki sposób
jedyne i ca kowite b ogos awie stwo ewangelii, og oszone Abrahamo-
wi, jest zwie czonym Duchem — rzeczywisto ci  dobrej ziemi.

5.

1. Na czym polega odwieczny Bo y zamys  i jakie duchowe znaczenie
maj  wyró niaj ce si  cechy Bo ej budowli?

2. Jakie g bsze znaczenie maj  s owa, które Pan powiedzia  do Ezechiela:
„I rzek  do mnie ów m : Synu cz owieczy, popatrz oczami i s uchaj
uszami, i skieruj swe serce ku wszystkiemu, co b  ci ukazywa , albo-
wiem zosta  tu przyprowadzony po to, aby zosta o ci to ukazane.
Oznajmij domowi Izraela wszystko, co zobaczysz (Ez 40:4)?

3. Wymie  wyró niaj ce si  cechy wizji wi tej Bo ej budowli.

6.

1. Wyka  to, e Ksi ga Ezechiela jest pe na cz owiecze stwa (powo aj si
na bardzo cz ste u ycie drewna w wielu cz ciach budynku wi tyni).

2. Na podstawie Ewangelii wed ug Jana 1:51 przedstaw to, w jaki sposób
Chrystus, Syn Cz owieka, wraz ze swoim cz owiecze stwem, jest nie-
zb dny do zbudowania Bo ego domu.



3. Czym jest odkupione, odrodzone, zmartwychwsta e i wywy szone cz o-
wiecze stwo stworzone przez Boga i co to znaczy by  „jezusowo” ludz-
cy, by  boskim cz owiekiem?

4. W jaki sposób do wiadczamy Ducha Jezusa, s cego zbudowaniu
Bo ej budowli?






