
Has a:

Dla kogo , kto s y Panu, najwa niejsze jest to,
e musi on zobaczy  Bo e wizje.

Poddani wizjom od Boga, zd amy ku Bo emu przeznaczeniu,
a nasze ycie podlega kierowaniu zgodnie z Bo  ekonomi .

Bóg potrzebuje grona ywych stworze ,
które mog  si  ze sob  koordynowa

jako jedna zbiorowa ca , zbiorowy Chrystus,
ze wzgl du na Jego wyraz, poruszanie i zarz dzanie.

Ich koordynacja nie przebiega w nich samych, ale w Bogu
i dzi ki boskiej mocy, sile oraz asce.

W stosunku do Pana musimy utrzymywa  przejrzyste niebo,
czyli mie  z Nim przejrzyst  spo eczno .

Mie  tron ponad przejrzystym niebem to pozwala  Bogu,
by zajmowa  najwy sze i najbardziej zaszczytne miejsce

w naszym chrze cija skim yciu.

W wyniku ukrzy owania, zmartwychwstania
i wniebowst pienia Pan Jezus zosta  osadzony na tronie,

a b c Pionierem i Poprzednikiem, utorowa  drog  do tronu,
przetar  szlak do tronu, by my mogli t dy pój ;
w ten  sposób Bóg wype ni  swoje  pragnienie  —

zaprowadzi nas na tron.
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Poselstwo pierwsze

Bo e wizje
oraz ukazanie Bo ego zamys u i pragnienia,

jakie Bóg ma w sercu
Wersety biblijne: Ez 1:1, 3, 16; 8:3; 40:4; Prz 29:18a; Dz 26:18.

I. „Otworzy y si  niebiosa i ujrza em Bo e wizje” — Ez 1:1:

A. Przed Ezechielem otworzy y si  niebiosa — w. 1:
1. Otwarcie niebios to szczególne nawiedzenie przez Boga; nie-

biosa otworzy y si  równie  przed Jakubem (Rdz 28:11–17),
Jezusem (Mt 3:16–17), Szczepanem (Dz 7:56), Piotrem (10:11)
i Janem (Obj 4:2; 19:11).

2. Ezechiel zajmowa  pozycj  kap ana, tego, kto szuka  Boga
mia  z Nim kontakt oraz czy  si  z niebiosami — Ez 1:3:

a. Ezechiel sprawowa  kap stwo w duchu, s c Bogu
maj c z Nim spo eczno , dzi ki czemu otworzy y si

niebiosa i mia  on chwalebn  wizj  Boga, który jest yciem
dla cz owieka, eby On i cz owiek mogli razem si  zbudo-
wa  — w. 4, 16; 40:1 — 48:35.

b. Niebiosa otworzy y si  przed Ezechielem i mog y nawet
zst pi  na ziemi , by ludzie na ziemi mieli mo no  zoba-
czy  niebia skie rzeczy Boga i by te rzeczy wype ni y si
po ród nich na ziemi — Obj 1:1, 9; Rdz 28:17.

3. Kiedykolwiek Bóg znajduje na ziemi cz owieka, który jest
Nim jedno i którego serce jest powieleniem Jego serca, przed

takim cz owiekiem otwieraj  si  niebiosa — Mt 3:16.
B. Ezechiel zobaczy  Bo e wizje — boskie, duchowe, niebia skie

wizje — w duchu, maj c nad sob  otwarte niebo — Ez 1:1; 8:3;
por. Obj 1:10–11; 4:2; 17:3; 21:10:
1. Bo e wizje to Jego objawienia, dzi ki którym mo emy zoba-

czy  boskie, duchowe i niebia skie rzeczy — Ez 40:4; por. Ef
1:17–18.

2. To, co przedstawiamy dzieciom Bo ym, powinno by  Bo ymi
wizjami, które zobaczyli my w duchu pod otwartymi niebio-
sami dzi ki kontaktowaniu si  z Bogiem — Dz 26:16–19; por.
Pnp 1:15; 7:4.
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3. Wizje te doprowadz  do zbudowania Bo ych ko cio ów —
Mt 16:18.

4. Dla kogo , kto s y Panu, najwa niejsze jest to, e musi on
zobaczy  Bo e wizje — Prz 29:18a; Dz 26:19:
a. W Biblii wizja wskazuje na niezwyk y obraz i wi e si  ze

szczególnym sposobem widzenia — chwalebnym, we-
wn trznym sposobem widzenia — i duchowym widokiem,
który ukazuje nam Bóg — Dn 7:1, 9–10, 13–14.

b. Aby zobaczy  wizj , potrzebujemy objawienia, wiat a
wzroku — Ef 1:17–18.

c. Bo e wizje kieruj  nami, ograniczaj  nas, rz dz  nami,
strzeg  nas, radykalnie zmieniaj , dodaj  nam odwagi do
pój cia dalej i utrzymuj  nas w prawdziwej jedno ci —
Prz 29:18a.

d. Poddani wizjom od Boga, zd amy ku Bo emu przezna-
czeniu, a nasze ycie podlega kierowaniu zgodnie z Bo
ekonomi  — Flp 3:13–14; 1 Tm 1:4.

5. Potrzebujemy takiej modlitwy, która wprowadzi nas w uniesie-
nie i przyniesie nam niebia sk  wizj  — Dz 10:9–16; 22:17–21:
a. Uniesienie oznacza, e zostali my wyprowadzeni z w as-

nego „ja”; mo emy by  uwi zieni we w asnym „ja”, lecz
musimy si  modli , by w nie modlitwa nas z niego wy-
ci gn a.

b. By  w uniesieniu to by  poza w asnym „ja”; gdy jeste my
w uniesieniu, otrzymujemy wizje od Boga — 10:10–11;
22:17–18.

C. Bóg chcia , by Ezechiel nie tylko ogl da  na w asne oczy, lecz
tak e s ysza  na w asne uszy; da  mu zatem swoje s owa wraz

wizjami — Ez 40:4:
1. Bo e s owo skierowane do Ezechiela nie by o zwyk ym s o-

wem, lecz szczególnym — 1:3.
2. Bo e s owa to Jego wyja nienie wizji.
3. Musimy otrzyma  wyra ne s owo od Pana — J 6:63; Pnp 8:13:

a. Bóg chce nam da  szczególne, wie e i wyraziste s owa,
które przeka  Jego boskie wizje — 1 Kor 2:13; 1 P 4:11a.

b. Powinni my prosi  Boga o s owa, które umo liwi  nam
zrozumienie wizji; potrzebujemy te  s ów, które umo li-
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wi  nam og oszenie i wyja nienie tego, co zobaczyli my —
Ez 3:1–4.

D. Bo a r ka zawsze towarzyszy Jego przemawianiu, dlatego r ka
Jahwe by a na Ezechielu — 1:3:
1. Bóg wkroczy, by uczyni  to, co mówi, i dzia  zgodnie z tym,

co mówi — w. 3; Ps 33:9.
2. Bo a r ka na cz owieku s y temu, by go prowadzi , nim

kierowa  i sprawi , e podejmie on dzia anie — por. 1 Krl
18:46; Dn 11:32b; J 7:6, 8; 2 Kor 5:14–15.

3. Oby przed nami wszystkimi otworzy o si  niebo, oby my zo-
baczyli Bo e wizje, otrzymali Bo e s owa i oby na nas by a
Jego r ka, która nami pokieruje i nas poprowadzi, eby my
zaspokoili Bo  potrzeb .

II. Pierwszy rozdzia  Ksi gi Ezechiela ods ania nam pragnienie, jakie
Bóg ma w swym sercu, i zamys , jaki chce zrealizowa  — w. 4–5, 26;
Ef 1:5, 9; 3:10; Flp 2:13; Rdz 1:26:

A. Biblijny termin odnosz cy si  do pragnienia, jakie Bóg ma
swym sercu, to upodobanie Jego woli; upodobanie Bo ej woli

to pragnienie, jakie On ma w swym sercu — Ef 1:5:
1. Trójjedyny Bóg uczyni  swoj  ekonomi  zgodnie ze swoim

upodobaniem, a Jego upodobanie wyp ywa z pragnienia, jakie
On ma w swym sercu — w. 9–10; 3:9–11.

2. Z pragnienia, jakie Bóg ma w sercu, Jego upodobania, pocho-
dzi Jego zamys , a z zamys u — Jego ekonomia — 1 Tm 1:4.

3. Wewn trzna rado , jak  mamy, to wska nik, e Bóg dzia a
w nas ze wzgl du na swoje upodobanie i e yjemy oraz po-
st pujemy zgodnie z tym upodobaniem, pragnieniem, jakie
On ma w swym sercu — Flp 2:13.

B. Pierwszy rozdzia  Ksi gi Ezechiela ujawnia Bo e pragnienie:
wyrazi  si  w swoim Synu — Hbr 1:3.

C. Ten, którego symbolizuje roz arzone elektrum, Bóg-Baranek,
mieszka w nas jako bezcenny skarb, eby my Go wyrazili — 2 Kor
4:7.

D. Cztery twarze czterech ywych stworze  symbolizuj  ca kowi-
ty i stosowny wyraz Chrystusa — Ez 1:5–6, 10:
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1. Cztery ywe stworzenia symbolizuj  zbiorow  ca , zbio-
rowego Chrystusa — zbiorowy wyraz Boga; gdy Bóg uzyska
taki zbiorowy wyraz, wykona si  Jego zamys  — 1 Kor 12:12;
Ef 3:10–11.

2. Wizja zawarta w pierwszym rozdziale Ksi gi Ezechiela uka-
zuje nam, e musimy by  zbiorowi i trwa  w koordynacji —
w. 4–5, 12.

E. „Nad tym, co wygl da o na tron, by  kto  z wygl du podobny do
cz owieka” — w. 26:
1. Ten kto  na tronie jest podobny z wygl du do cz owieka i nie-

sie podobie stwo chwa y Jahwe (w. 28), co wskazuje, e Ten,
który zasiada na tronie, jest zarówno Bogiem, jak i cz owie-
kiem; to Jezus Chrystus, Bóg-cz owiek, zespolenie Boga z cz o-
wiekiem.

2. Zgodnie z tym, co objawia Biblia, Bóg ma tajemniczy zamys
odnosz cy si  do cz owieka: zespoli  si  z nim i sta  takim jak
on oraz uczyni  go takim jak Bóg w yciu, w naturze i wyra-
zie, lecz nie w Bóstwie — J 1:12–14; 1 J 3:2; 2 P 1:4; Rz 8:29.

3. Ten, który zasiada na tronie, i cztery ywe stworzenia nios
wygl d cz owieka, co wskazuje, e te stworzenia na ziemi
stanowi  wyraz Tego, który jest na tronie; w ten sposób Bóg
przejawia si  w cz owiecze stwie — Ez 1:5, 26; 1 Tm 3:15–16.

F. Ca a Biblia i Ksi ga Ezechiela, b ca jej miniatur , objawiaj ,
e wieczny zamys  Boga polega na udzielaniu si  wybranemu

ludowi i uczynieniu go takim samym jak On w Jego yciu, natu-
rze i wyrazie, lecz nie w Bóstwie — Ef 3:15–16:
1. Bóg ma cel: zespoli  ze sob  odkupiony i odrodzony lud,

którego wbudowuje si  w Chrystusie, w jedn  ca  i w so-
bie razem go zbudowa , by stanowi  wieczne mieszkanie,
Now  Jerozolim  — J 14:20; Ef 3:16–17; 1 Kor 6:17; 12:12; Obj
21:2, 10–11.

2. To stanowi centralny element objawienia zawartego w Biblii
i wizji przedstawionych w Ksi dze Ezechiela — Ef 1:17–23;
3:15–21; Obj 21:2, 10–11.
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Poselstwo drugie

Duchowa historia normalnego chrze cijanina —
wiatr, ob ok, ogie  i elektrum

Wersety biblijne: Ez 1:4; J 3:8; Dz 2:2, 4a; Hbr 12:29;
Obj 4:3; 22:1; 21:23; 2 Kor 4:6–7.

I. W Ksi dze Ezechiela 1:4 silny wiatr z pó nocy jest figur , obrazem
pot nego Ducha Bo ego — Dz 2:2, 4a:

A. Silny wiatr wiej cy z pó nocy wskazuje, e pot ny Duch przy-
chodzi od Boga — Ps 75:7–8a; 48:2; por. Iz 14:13–14:
1. Bóg, który jest na pó nocy, zawsze jest na górze; w sensie du-

chowym, gdy idziemy na pó noc, idziemy w gór  do Boga.
2. To, e silny wiatr wia  z pó nocy, oznacza, i  pojawi  si  od

Boga; objawia to, e Bo e mieszkanie jest ród em wszelkich
duchowych rzeczy.

B. W Ksi dze Ezechiela 1:4 wiatr to znak Ducha wi tego, który
wieje na nas i troszczy si  o nas, a przez to sprawia, e mamy
Bo e ycie:
1. Tchnienie Ducha w dwudziestym rozdziale Ewangelii Jana

y yciu, wiatr Ducha za  w drugim rozdziale Dziejów
Apostolskich — Bo emu poruszaniu.

2. Istotowy aspekt Ducha s cego yciu jest symbolizowany
przez tchnienie, ekonomiczny za  aspekt Ducha s cego
pos udze — przez p dz cy, gwa towny wiatr — J 20:22; Dz
2:2, 4a.

C. Nasze duchowe do wiadczenia zawsze zaczynaj  si  od du-
chowej burzy:
1. Bo e nawiedzenie rozpoczyna si  od Bo ego wiatru, który na

nas wieje — J 3:8; Dz 2:2.
2. Duch jako wiej cy wiatr przyniós  nam Boga, by my si  odro-

dzili — J 3:8, 6.
3. Silny wiatr z pó nocy wieje na nas, kiedykolwiek nast puje

zwrot w naszym duchowym yciu:
a. Tym silnym wiatrem jest Bóg, który wieje na nas i powo-

duje sztorm w naszym yciu, w ko ciele i w dziele, które
wykonujemy; sprawia to, e jeste my niezadowoleni ze
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swojego stanu duchowego i nim zaniepokojeni oraz e
dokonuje si  zwrot w naszym duchowym yciu.

b. Gdy wiatr na nas wieje, nie mo emy by  zadowoleni ze
swojego duchowego stanu; jeste my za to niespokojni

martwi nas po enie, w jakim si  znajdujemy.
4. W wietle historii ko cio a w ci gu pokole  Duch Bo y wia

niczym pot ny wiatr i sprawia , e ludzie nawracali si  ze
swoich grzechów, wierzyli w Pana Jezusa, dzi ki czemu si
odradzali, i porzucali wiat, by pój  za Panem, równie  byli
zdeterminowani w sercu oraz p on li w duchu, by s
Panu.

5. Warto pami ta  o ka dej burzy; z ka  z nich wi e si  mi e
wspomnienie; kiedykolwiek Bóg nas nawiedza i o ywia, Jego
Duch wieje na nas niczym pot ny wiatr.

II. Ob ok wyst puj cy w Ksi dze Ezechiela 1:4 to figura Boga, który
okrywa swój lud:

A. Ob ok tutaj to figura Boga jako Ducha, który mieszka ze swoim
ludem i go okrywa; w ten sposób troszczy si  o niego i okazuje
mu przychylno ; gdy Duch wi ty przychodzi do nas i nas
dotyka, jest niczym wiatr, a gdy przebywa u nas i nas ocienia,
jest niczym ob ok.

B. Powiew wiatru przynosi nam Bo  obecno  w postaci ob oku
niebia skiego, wysiaduj cego i ocieniaj cego — Wj 14:20, 24;
19:9a; 24:15–18; 40:34–38; Lb 10:34; 1 Kor 10:1–2.

C. Ob ok to w nie wysiaduj cy Bóg; przychodzi On jako wiatr,
ale zostaje jako ob ok — por. Rdz 1:2; Pwt 32:10–13.

D. Mo emy mie  poczucie, e Bo a aska i chwa a spoczywaj  na
nas, os aniaj c niczym baldachim — 2 Kor 12:9; Iz 4:5–6.

E. Bóg jako ob ok zostaje z nami, a przez to nas okrywa, ocienia
wysiaduje, eby obdarzy  nas swoj  obecno ci , któr  mo e-

my si  radowa ; w ten sposób wytwarza co  z samego siebie
naszym codziennym yciu.

F. Ob ok oznacza równie  Bo  trosk  o lud i przychylno  dla
niego; gdy Bóg nas askawie nawiedza, przychodzi niczym ob-
ok i troszczy si  o nas oraz okazuje nam przychylno ; gdy Bóg

powieje na nas, mamy poczucie, e On nas ocienia i sprawuje
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nad nami opiek ; mo emy odczuwa  zarówno Jego obecno ,
jak i trosk  — Prz 16:15.

G. Wiatr i ob ok cznie wskazuj , e niezad ugo dojdzie do wa -
nych duchowych transakcji zawieranych mi dzy Bogiem a Jego
ludem.

III. W wietle Ksi gi Ezechiela 1:4 wiatr przynosi ob ok, w którym jest
ogie :

A. Ogie , który ujrza  Ezechiel, symbolizuje p on  i u wi caj
moc Bo  — Pwt 4:24; Hbr 12:29.

B. To, i  ogie  jest w ob oku, oznacza, e gdy Duch nas ocienia,
wtedy nas o wieca — Wj 40:38.

C. W Ksi dze Ezechiela 1:4 ogie  symbolizuje p on  moc s u-
 oczyszczaniu, u wi caniu i motywowaniu w sferze Bo e-

go poruszania; kiedykolwiek Bóg nas nawiedza, Jego wi ty ogie
przychodzi, by strawi  w nas wszystko, co nie pasuje do Jego
wi tej natury i wi tego usposobienia.

D. Im cz ciej p onie w nas ogie  Ducha wi tego, tym bardziej
zostajemy oczyszczeni i o wieceni; tylko to, co pasuje do wi to-
ci Boga, mo e przej  przez Jego wi ty ogie ; wszystko, co nie

pasuje do Jego wi to ci, musi ulec spaleniu — Hbr 12:29:
1. Ogie  ten spali wszystko, co jest inne ni  Bóg, gdy  tylko On

mo e przej  przez ogie ; wszyscy musimy si  przeobrazi
w wyniku spalania — por. Obj 21:18–20:
a. Ogie  trawi nie tylko nasz  dum , niegodziwo  i niena-

wi , lecz tak e nasz  naturaln  pokor , dobro  i mi .
b. wi ty ogie  spala nie tylko to, co jest nasz  s ab  stron ,

lecz tak e mocn , w czywszy wszystko to w nas, co sami
podziwiamy i cenimy, a tak e inni podziwiaj  i ceni .

c. W miar  spalania wi tym ogniem nasze „ja” si  rozleci
rozp ynie — Iz 6:5; Dn 10:4–8; Obj 1:17a.

2. Gdy Bóg na nas wieci, wyznawajmy, e potrzebujemy, by On
nas spala ; nast pnie módlmy si , by spala  nasze „ja”, star
natur , usposobienie, wiatowo  i nasze nastawienie, cele,
motywy oraz zamiary — por. Iz 6:5–7; 1 J 1:7, 9.

3. W miar  do wiadczania spalania przez trawi cy ogie , Bóg
w nas si  przejawia — 1 Tm 3:15–16; Obj 4:3; 21:10–11.
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IV. W wyniku powiania wiatru, os oni cia przez ob ok i spalenia przez
ogie  pojawia si  roz arzone elektrum — promienny wyraz odku-
pie czego Boga — Ez 1:4:

A. Elektrum to stop z ota i srebra; z oto symbolizuje natur  Boga,
srebro za  — odkupienie:
1. Nasz Bóg nie jest jedynie Bosk  Istot , któr  symbolizuje z o-

to; jest tak e odkupie czym Bogiem, którego symbolizuje sre-
bro — por. Obj 4:3.

2. W wietle Ksi gi Objawienia Ten, który zasiada na tronie, jest
nie tylko Bogiem i nie tylko Barankiem, lecz tak e Bogiem-
-Barankiem, odkupie czym Bogiem — 22:1:
a. Jeden jest tron zarówno dla Boga, jak i Baranka; wskazuje

to, e Bóg i Baranek s  jedno — to Bóg-Baranek, odkupie -
czy Bóg, Bóg Odkupiciel.

b. Bóg jako wiat o przebywa w Baranku jako lampie — 21:23:
(1) Je li zabraknie Baranka jako lampy, to gdy Bóg na nas

za wieci, nas to zabije — 1 Tm 6:16; Ps 104:1–2a; 1 J 1:5.
(2) Baranek jako lampa wyra a Boga jako wiat o w spo-

sób bardzo przyjemny i przyst pny.
(3) Poniewa  boskie wiat o wieci przez Odkupiciela,

wiat o to jest urocze, a my nawet w tym wietle po-
st pujemy— w. 7.

3. Pan Jezus jako elektrum jest Tym, który nas odkupi  i który jest
dla nas wszystkim — Kol 1:14; 2:9–10; 3:4, 11b.

B. Wynikiem duchowych transakcji obejmuj cych wiej cy wiatr,
os aniaj cy ob ok i oczyszczaj cy ogie  jest promienny wyraz
odkupie czego Boga — Ez 1:4:
1. Elektrum wy ania si  spo ród ognia; wskazuje to, e spalanie

przez ogie  s y przejawieniu si  elektrum.
2. Gdy do wiadczymy wiatru, ob oku i ognia, zostanie jedynie

roz arzone elektrum, odkupie czy Bóg.
3. Im cz ciej przechodzimy przez Bo y wiatr, ob ok i ogie ,

tym bardziej Pan w nas si  przejawi, pe en godno ci i chwa y,
my za  b dziemy mieli poczucie, e tylko On jest drogocenny,
uroczy, wietlisty i majestatyczny — Mt 17:1–8; 2 P 1:16–17.

C. Ten, którego symbolizuje roz arzone elektrum, Bóg-Baranek,
mieszka w nas jako drogocenny skarb — 2 Kor 4:6–7:
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1. Dzi ki do wiadczaniu wiatru, ob oku i ognia staje si  mo li-
we to, e mamy Go w sobie, odkupie czego Boga, jako roz a-
rzone elektrum.

2. Pan jako elektrum w nas jest skarbem o niezrównanej warto-
ci — skarbem, który jest wspania y, cudowny, drogocenny
chwalebny.

D. Im cz ciej do wiadczamy wiej cego wiatru, os aniaj cego ob-
oku i trawi cego ognia, tym wi cej ukonstytuuje si  w nas elek-

trum, co uczyni nas ludem, który jest nape niony Trójjedynym
Bogiem i przejawia Jego chwa  — Ef 3:16–21.

V. Duchowa historia ka dego chrze cijanina powinna by  histori
wiatru, ob oku, ognia i elektrum — Ez 1:4:

A. Za ka dym razem, gdy Pan obdarza nas ask , zawieramy z Nim
duchowe transakcje, obejmuj ce wiatr, ob ok, ogie  i elektrum.

B. W ci gu chrze cija skiego ycia nasze duchowe do wiadcze-
nia powinny by  nieustannym cyklem obejmuj cym wiatr, ob-
ok, ogie  i elektrum; gdy ten cykl si  powtarza, za ka dym ra-

zem wi cej elektrum si  w nas ukonstytuuje i zrodzi, co uczyni
nas ludem, który nape niony jest Trójjedynym Bogiem i przeja-
wia Jego chwa .

VI. W miar  do wiadczania wiej cego wiatru, ocieniaj cego ob oku,
pal cego si  ognia i roz arzonego elektrum, stajemy si  wizj
Bo ej chwa y — w. 1, 28b; Obj 21:10–11:

A. Je li w osobistym duchowym do wiadczeniu pojawia si  wiatr,
ob ok, ogie  i elektrum, wówczas kiedykolwiek zbierzemy si
razem, b dziemy wizj  tego elektrum i b dziemy mieli w sobie
drogocenny skarb, wiec cy i roz arzony.

B. „Wszystko, czego do wiadczamy, czym si  radujemy i co z nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa staje si  nasz  rzeczywisto ci , jest
zarazem do wiadczaniem, radowaniem si  i urzeczywistnianiem
Trójjedynego Boga. Ksi ga ta objawia Go w niezwyk y sposób

taki te  sposób musimy Go do wiadcza  i radowa  si  Nim.
Wtedy nasze do wiadczenie staje si  Jego wiadectwem; to ywe
wiadectwo jest obecnym wiadectwem Jezusa Chrystusa. Naj-

pierw On si  objawia, nast pnie my radujemy si  Nim i stajemy
si  Jego wiadectwem, i na koniec nasze wiadectwo staje si  Jego
obecnym objawieniem” (Bo a nowotestamentowa ekonomia, s. 219).
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Poselstwo trzecie

Cztery ywe stworzenia
Wersety biblijne: Ez 1:5–6, 10, 26.

I. Gdy do wiadczamy Boga jako wiej cego wiatru, os aniaj cego
ob oku, pal cego si  ognia i roz arzonego elektrum, stajemy si
czterema ywymi stworzeniami, zbiorow  ca ci  wyra aj
Chrystusa — Ez 1:5–6:

A. W Biblii liczba cztery wi e si  z Bo ym stworzeniem i oznacza
cz owieka jako Bo e stworzenie — Iz 11:12; Jr 49:36; Obj 7:1.

B. Liczba cztery wskazuje, e jeste my ludem odkupionym z ka -
dego plemienia, j zyka, ludu i narodu — 5:9.

C. Cztery ywe stworzenia uznaje si  za grup ; traktuje si  je jako
jedn  ca .

II. Im wi cej do wiadczamy cyklu, na który sk adaj  si  wiatr, ob ok,
ogie  i elektrum, tym bardziej stajemy si ywi — 1:18; J 6:51; por. Ps
95:1–2:

A. W wyniku do wiadczania wiatru, ob oku, ognia i elektrum my,
którzy byli my martwi, zostali my o ywieni i stali my si ywymi
stworzeniami — J 5:25; Ef 2:1, 5; Kol 1:13.

B. Je li nieustannie b dziemy do wiadcza  cyklu, na który sk a-
daj  si  wiatr, ob ok, ogie  i elektrum, nasza wewn trzna istota
stanie si ywa i b dzie tryska  energi  — 1 P 1:23; 2:4–5.

C. Istnieje dwojaki dowód pozwalaj cy nam pozna , e jeste my
ywymi stworzeniami:

1. Wewn trzny dowód to odczucie ycia w naszym odrodzo-
nym duchu — Rz 8:6.

2. Zewn trzny dowód to zajmowanie si  licznymi duchowymi
czynno ciami:
a. Pierwsz  z tych czynno ci jest modlitwa — 1 Tes 5:17; Kol

4:2; por. Lam. 3:55–56.
b. Inne czynno ci, dowodz ce, e jeste my ywymi stwo-

rzeniami, w czaj  czytanie Biblii (Kol 3:16; Ps 119:15,
140), funkcjonowanie na spotkaniach (1 Kor 14:26, 31),

 Bogu (1 Tes 1:9; Rz 1:9) i g oszenie ewangelii (1:1;
Kor 9:23).
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3. Za ka dym razem, gdy spotkamy Pana b cego wiatrem,
ob okiem, ogniem i elektrum, nasza wewn trzna istota b -
dzie ywa, a my staniemy si  witalnymi wierz cymi — tymi,
którzy s ywi i aktywni — Dn 11:32b.

III. Cztery ywe stworzenia maj  wygl d cz owieka i s  zbiorowym
wyrazem cz owieka zasiadaj cego na tronie — Ez 1:5, 26:

A. To, e cztery ywe stworzenia s  podobne do cz owieka i e Bóg
na tronie ma wygl d cz owieka, wskazuje, i  centralna my l Bo a
i Jego postanowienia powi zane s  z cz owiekiem — Rdz 1:26.

B. Musimy w ciwie ocenia  Pa skie cz owiecze stwo i widzie ,
jakie to cudowne, e jeste my lud mi.

C. W Biblii tak naprawd  wyst puje tylko czworo ludzi: pierwszy
cz owiek, drugi cz owiek, nowy cz owiek i dziecko-m czyzna;
byli my pierwszym cz owiekiem; Chrystus nazywa si  drugim
cz owiekiem (1 Kor 15:47); dzi ki odrodzeniu stali my si  no-
wym cz owiekiem (Ef 2:15); teraz w perspektywie mamy mo li-
wo  stania si  dzieckiem-m czyzn  (Obj 12:5).

D. Chrystus, którego musi wyra  ko ció , jest cz owiekiem na tro-
nie — 3:21; por. Dz 7:56.

E. To cz owiek wype nia Bo y plan, to cz owiek wyra a Boga, to
cz owiek pokonuje wroga i to cz owiek przynosi Bo e króle-
stwo do rasy ludzkiej; Bóg potrzebuje cz owieka.

F. W pierwszym rozdziale Ksi gi Ezechiela wyst puj  trzy istotne
sprawy dotycz ce czterech ywych stworze , maj cych wygl d
cz owieka:
1. ywe stworzenia to sposób, w jaki Bóg przejawia swoj

chwa ; je li nie maj  one wygl du cz owieka, Bo a chwa a
nie mo e si  przejawi  — w. 28.

2. ywe stworzenia to sposób, w jaki Bóg porusza si  na ziemi;
od nich zale y Jego poruszanie — w. 12–21.

3. ywe stworzenia to sposób, w jaki Bóg zarz dza na tronie —
w. 26:
a. Bo y tron, centrum Jego zarz dzania, panuje nad wszyst-

kim na ziemi, a tak e nad wszystkim, co odnotowuje
Ksi ga Ezechiela — Obj 4:2, 6.

b. Poniewa ywe stworzenia maj  wygl d cz owieka, Bo y
tron zarz dza — Jr 17:12.
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c. Cz owiek jest sposobem, w jaki Bóg si  przejawia; cz o-
wiek jest sposobem, w jaki Bóg si  porusza; i cz owiek jest
sposobem, w jaki Bóg zarz dza.

IV. Cztery ywe stworzenia maj  cztery twarze — Ez 1:6a, 10:

A. Twarz cz owieka wskazuje, e ywe stworzenia yj  we w ci-
wym cz owiecze stwie, cz owiecze stwie Jezusa — w. 10a:
1. Chwalebne pi kno Pana Jezusa przejawia si  w Jego cz owie-

cze stwie — por. Wj 28:2; Rz 13:14.
2. Pa skie zbawienie czyni z nas w ciwych ludzi.
3. Im bardziej duchowi si  stajemy, tym normalniejsi, zwyczaj-

niejsi i ludzcy b dziemy — Kol 3:4, 10–11.
4. Musimy by  ludzcy nie dzi ki naszemu naturalnemu cz o-

wiecze stwu, ale cz owiecze stwu Jezusa; to w nie zna-
czy by  „Jezusowo ludzcy”.

5. Aposto owie ucz  nas w listach, jak by  w ciwymi lud mi,
a w szczególno ci jak by  w ciwymi m ami, onami i ro-
dzicami — Ef 5:22 — 6:9; Kol 3:18 — 4:1.

B. Twarz lwa — Ez 1:10b:
1. W Biblii lew symbolizuje odwag , werw , si , zwyci stwo

panowanie — Prz 28:1; Rdz 49:9.
2. Je li jak lwy b dziemy odwa ni wobec grzechu, wiata i sza-

tana, Bóg b dzie móg  przez nas ustanowi  swoje rz dy —
Obj 5:5; Rz 5:17.

C. Twarz wo u — Ez 1:10c:
1. Wó  symbolizuje kogo , kto ochoczo pracuje, niesie brzemi

si  po wi ca — 1 Kor 15:10, 58; Dz 20:24; Flp 2:30.
2. Wszyscy musimy wyra  rzeczywisto  s enia innym,

niesienia odpowiedzialno ci i po wi cania swego ycia —
Kor 9:9; 1 Tm 5:18; Rz 12:1.

D. Twarz or a — Ez 1:10d:
1. W Biblii orze  symbolizuje Boga pot nego, pe nego ycia,

najwy szego — Wj 19:4.
2. My, wierz cy w Chrystusa, mamy w sobie Bo e ycie; ycie to

przewy sza wszystko i sprawia, e mamy wyraz wiadcz -
cy o pe ni ycia i przewy szaniu wszystkiego — Iz 40:31; J 6:15;
Flp 4:12–13:
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a. Mamy bosk  i wszechmocn  zdolno  do wyra ania Boga
w ka dej ludzkiej sytuacji.

b. Jeste my niezniszczalni, niepokonani i niezwyci eni,
eby realizowa  Bo  ekonomi  — Rz 8:37.

3. Musimy by  jak or y i nie pozwala , by cokolwiek nas przy-
trzymywa o, powstrzymywa o b  przygn bia o; oznacza
to, e powinni my móc pokona  zarówno prze ladowania,
jak i pochwa y — por. J 6:15; Flp 4:12–13.

VI. Cztery ywe stworzenia s  zbiorowym, poczwórnym wyrazem
Chrystusa i zbiorowo wyra aj  Jego ycie — Ez 1:10:

A. Cztery ywe stworzenia maj ce cztery twarze symbolizuj  sko-
ordynowan  zbiorow  ca , zbiorowego Chrystusa, który jest
zbiorowym wyrazem Boga po ród ludzi — 1 Kor 12:12 i przyp. 2.

B. Cztery twarze ywych stworze  odpowiadaj  czterem ewange-
liom: Ewangelii Mateusza przedstawiaj cej Chrystusa jako lwa,
Króla Bo ego królestwa; Ewangelii Marka, przedstawiaj cej
Chrystusa jako wo a, S ug  Bo ego; Ewangelii ukasza, przed-
stawiaj cej Chrystusa jako cz owieka, Cz owieka-Zbawc ; Ewan-
geli  Jana, przedstawiaj cej Chrystusa jako or a, Boga.

C. Cztery ywe stworzenia s  zbiorow  ca ci  wyra aj  zu-
pe nie Chrystusa, to, jaki On dok adnie by , gdy  na ziemi.
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Poselstwo czwarte

Koordynacja czterech ywych stworze

Wersety biblijne: Ez 1:9, 11–14; Rz 12:4–5.

I. Centraln  spraw  w pierwszym rozdziale Ksi gi Ezechiela jest
objawienie o tym, e Bóg potrzebuje grona ywych stworze , któ-
re mog  si  ze sob  koordynowa  jako jedna zbiorowa ca ,
zbiorowy Chrystus, ze wzgl du na Jego wyraz, poruszanie i zarz -
dzanie; koordynacja jest kluczem do zrozumienia wizji zawartej
w pierwszym rozdziale Ksi gi Ezechiela — w. 5, 10, 12, 20, 26.

II. Koordynacja czterech ywych stworze  nie przebiega w nich sa-
mych, ale w Bogu i dzi ki boskiej mocy, sile oraz asce, poniewa
skrzyd a orle s rodkiem, za pomoc  którego one si  koordynuj
i poruszaj  jako jedno — w. 9, 11; Wj 19:4; Iz 40:31; 2 Kor 12:9; 1 Kor
15:10:

A. Sam Bóg jest koordynuj cym czynnikiem umo liwiaj cym wszyst-
kim cz ciom boskiej budowli by  jedno — Wj 26:29–30; por. 1 4:8;
2 Tm 1:6–7; 1 Kor 12:31; 13:5, 7.

B. Czymkolwiek jeste my w sobie samych, cokolwiek w sobie sa-
mych mamy i robimy, prowadzi nie do koordynacji, ale do po-
dzia u i oddzielenia — por. Flp 3:3; Rz 8:16.

C. Skrzyd a orle s  nie tylko do poruszania si , lecz tak e do
ochrony; cokolwiek robimy i czymkolwiek jeste my, musi by
dzi ki asce Pana i Jego mocy — 1 Kor 15:10; 2 Kor 1:12; 4:7.

D. Jednocze nie Pa ska aska i Jego moc nas ocieniaj , os aniaj  —
Ps 17:8; 57:2; 63:8; 91:4; 2 Kor 12:9b.

E. ywe stworzenia wygl daj  jak cz owiek (Ez 1:5), ale poruszaj
si  jak orze :
1. Wskazuje to, e zawsze musimy wyra  siebie jako normal-

nego cz owieka.
2. Jednak e poruszaj ce si  i ocieniaj ce skrzyd a powinny spra-

wia  wra enie, e jest Boska Istota, e z nami jest Bóg jako
nasza moc i ochrona.

III. Ksi ga Ezechiela 1:9 i 11b–12 przedstawia pi kny obraz koordy-
nacji, jakiej potrzebujemy w yciu ko cio a:
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A. Ka de ywe stworzenie zwrócone jest w jednym kierunku (od-
powiednio na pó noc, po udnie, wschód i zachód), a dwa skrzy-

a ka dego z nich s  rozpostarte i stykaj  si  z przyleg ymi
skrzyd ami s siaduj cego stworzenia, tworz c czworobok.

B. Bez wzgl du na to, w jakim kierunku si  one razem poruszaj ,
adne z nich nie musi si  odwraca ; jedno idzie prosto przed

siebie, jedno zawraca, czyli si  cofa, a dwa pozosta e id  bo-
kiem — w. 9.

C. To pi kny obraz koordynacji w ko ciele, Ciele Chrystusa, w któ-
rym ka dy cz onek znajduje si  na szczególnej pozycji i pe ni
szczególn  funkcj  b  pos ug  — Rz 12:4–8; 1 Kor 12:14–30; Ef
4:7–16; 2 Tm 4:5; Kol 4:17.

D. Gdy jeden cz onek funkcjonuje, porusza si  „prosto przed sie-
bie”, eby wype ni  swoj  funkcj , pozosta e za  cz onki dosto-
sowuj  si  do niego, id c w tym samym kierunku; niektóre id
„ty em” a inne „bokiem”, czyni c wszystko przez krzy  i dzi ki
Duchowi, by udziela  innym Chrystusa dla dobra Jego Cia a —
Ez 1:9, 11b–12; 1 Kor 12:14–30.

E. W s bie ko cio a wszyscy musimy si  uczy , jak chodzi  nie
tylko prosto przed siebie, lecz tak e ty em i bokiem:
1. W koordynacji nie ma wolno ci ani miejsca na wygod ; ko-

ordynacja powstrzymuje nas przed wykonywaniem zwro-
tów — por. Ef 3:18.

2. Zanim zrobimy cokolwiek, musimy si  zatrzyma  i mie  spo-
eczno  oraz koordynacj  z tymi, którzy z nami s .

3. Spo eczno  nas scala, zespala, dostosowuje, ciera, dopaso-
wuje, ogranicza, chroni, zaopatruje i sprowadza na nas b o-
gos awie stwo; Cia o trwa w spo eczno ci — por. 4:4; 2 Kor
13:13.

F. Je eli bracia, maj cy ró ne funkcje, nie potrafi  si  koordyno-
wa , b  ze sob  rywalizowali, a nawet walczyli, co mo e do-
prowadzi  do podzia u — por. Flp 1:17; 2:2; Ga 5:25–26:
1. Gdy brat, który niesie brzemi  o ewangeli , funkcjonuje, po-

ruszaj c si  prosto przed siebie, to inny, który niesie brzemi
o pasienie, powinien uczy  si  chodzi  ty em; pozostali wi -
ci powinni pój  za tymi dwoma bokiem.

2. Chodzi  do ty u i bokiem to mówi  „amen” na pos ug , funk-
cj  i brzemi  innego cz onka — Rz 12:4; por. 1 Kor 14:29–31.
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3. Je li b dziemy dbali tylko o swoj  szczególn  s  i nie
dziemy chodzili w czworaki sposób ukazany powy ej, sta-

niemy si  w ko cu problemem w ko ciele — por. 3 J 9.
4. Na tym, który idzie prosto przed siebie, spoczywa odpo-

wiedzialno  pod ania za Duchem — Ez 1:12; por. Dz 2:14;
16:6–10.

G. Stosujmy spraw  koordynacji nie tylko w danym ko ciele miej-
scowym, lecz tak e pomi dzy ko cio ami; oznacza to, e jeste-
my na ladowcami ko cio ów — 1 Tes 2:14.

IV. Koordynacja ywych stworze  prowadzi do tego, e staj  si  one
rozpalonymi w glami i p on cymi pochodniami; im wi cej si  ze
sob  koordynujemy, tym bardziej rozpalamy siebie nawzajem —
Ez 1:13:

A. Rozpalenie si  w gli prowadzi do co najmniej trzech rzeczy:
1. Wszystko, co nie jest zgodne z Bogiem i Jego natur , zostanie

spalone przez u wi caj cy i oczyszczaj cy ogie  rozpalonych
gli, a ostanie si  tylko to, co z Boga.

2. P oni cie w koordynacji czyni z nas p omiennych, ogrom-
nie gor cych wierz cych — Obj 4:5; Rz 12:11; 2 Tm 1:6–7; Obj
3:15–16.

3. P oni cie w koordynacji wytwarza moc ko cio a i jego wp yw —
Dz 1:14.

B. Podczas gdy w gle s  do tego, by si  pali , pochodnie maj
wietla  — Ez 1:13:

1. U wi caj cy ogie  staje si  u wi caj cym wiat em:
a. Dziedziny, w których zostajemy spaleni przez u wiecaj -

cy ogie , samorzutnie staj  si  dziedzinami, co do któ-
rych sami zostajemy o wieceni i co do których innych
mo emy o wieca — por. Iz 6:1, 5–8.

b. We w ciwym yciu ko cio a po ród braci i sióstr nie
powinno by  nic z ciemno ci; wszystkich nas trzeba na
wskro  o wieci .

2. Ogie  nie jest nieruchomy, ale zawsze si  porusza — Hbr 12:29:
a. U ywych stworze  jest ogie , poniewa  w ich spo ecz-

no ci pozwalaj  one Bogu mi dzy sob  swobodnie si
porusza .
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b. Wygl d ywych stworze  podobny do p on cego ognia
wskazuje, e maj  one wygl d u wi caj cego Boga — Ez
1:26–27.

3. To, e ogie  jest jasny, wskazuje, e w koordynacji ywych
stworze  przejawia si  ich chwalebny i majestatyczny stan —
w. 13.

4. Podczas gdy jasno  jest zwyczajna, to za wiecenie b yska-
wic — szczególne, co wskazuje, e w szczególnym czasie nagle
zab nie szczególne wiat o i wprawi innych w zdumienie —
por. Mt 24:27.

5. ywe stworzenia biegaj , poniewa  maj  moc i wp yw — Ez
1:14.

V. Aby koordynowa  si  z innymi, musimy zapiera  si  w asnego
„ja”, do wiadczaj c rozprawiania si  przez krzy , i  oraz dzia-

 dzi ki Bo ej asce oraz mocy, symbolizowanych przez skrzy-
a orle — w. 9, 11; Iz 40:31:

A. Nie wolno nam dzia  ani niczego czyni , by wyra  w asne
„ja”; musimy natomiast czyni  wszystko w yciu Ojca wraz

Jego natur , by Go wyra ; oto chwa a, i to w tej chwale wszy-
scy jeste my jedno — J 17:22–24.

B. Aby koordynowa  si  z innymi, musimy obiera  przebaczaj ce-
go Pana za swoje przebaczaj ce ycie i przebacza  innym oraz

 do tego, by inni nam przebaczali, pozwalaj c, by pokój
Chrystusowy rozs dza  w naszych sercach — Kol 3:12–15.

C. Aby koordynowa  si  z innymi, musimy upora  si  z bo kami
swoim sercu, ze wzgl du na Chrystusa uznaj c wszystko za

strat  i mieci, aby Go zyska  — Ez 14:3–5; Flp 3:7–8, 12–14.
D. Je li trwamy w Bogu, polegamy na Nim, mieszkamy w Nim i Go

wyra amy, mo emy koordynowa  si  razem w Bogu — J 15:5, 7;
8:31; Ps 90:1; 26:1; 31:21; 91:1, 9, 14; Flp 1:20; 1 Kor 10:31.

VI. ywe stworzenia pod aj  za Duchem, co wskazuje, e aby koor-
dynowa  si  z innymi w Ciele Chrystusa, musimy post powa  za
po rednictwem Ducha i wed ug ducha — Ez 1:12; Ga 5:16, 25; Rz 8:4:

A. Nasz duch jest rozleg y jak wszech wiat; Bóg mieszka w na-
szym duchu, który jest dzisiejsz  Jerozolim  — Ef 2:22; Lb 16:22;
Hbr 12:9:
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1. Gdy Biblia mówi o „naszym duchu”, w cza w niego duchy
wszystkich wi tych — Ga 6:18; Flp 4:23; 2 Tm 4:22; 1 Kor 6:17.

2. „S owa »nasz duch« [w Li cie do Rzymian 8;16] obejmuj
ducha Paw a, ducha Marcina Lutra, ducha Johna Wesleya,
ducha brata Nee, twojego ducha i mojego” ( ycio-studium Li-
stu do Efezjan, s. 203).

B. List do Efezjan objawia, e musimy przebywa  w zespolonym
duchu, by przebywa  w scalaniu, aby zaistnia a rzeczywisto
Cia a Chrystusa — 1:17; 2:22; 3:5, 16; 4:23; 5:18; 6:18; por. Kp  2:4;
1 Kor 12:24.

VII. Aby koordynowa  si  z innymi, musimy by  jedno z koordynuj -
cym si  Trójjedynym Bogiem:

A. Sposób, w jaki Boska Trójca porusza si  w koordynacji, przed-
stawiony w Ewangelii Mateusza 12:28, jest dla nas doskona ym
i pi knym przyk adem do na ladowania; jest dobrym wzorem
koordynacji cz onków Cia a, pozostawionym nam przez G ow :
1. Sposób, w jaki Pan wyrzuca  demony, moc  Kogo  innego

dla Kogo  innego, dowiód , e nie post powa  On indywi-
dualistycznie, lecz pokornie i bezinteresownie.

2. Syn, centrum Boskiej Trójcy, w adnej mierze nie  dzi ki
sobie ani dla siebie, ani na sobie si  te  nie koncentrowa ;
wszystko, co czyni , czyni  przez Ducha Bo ego dla dobra
królestwa Boga Ojca.

3. Pokazuje to harmoni , pi kno i doskona , panuj ce w Bo-
skiej Trójcy.

4. To, e Cia o Chrystusa nie zosta o jeszcze dzi  we w ciwej
mierze zbudowane w yciu ko cio a, wynika z braku odpo-
wiedniej koordynacji.

5. Mo emy co  zrobi  zgodnie z Bo  wol , ale tego, co robimy,
nie powinni my robi  sami, lecz moc  innych; nie powin-
ni my te  robi  tego dla siebie, lecz w interesie, dla dobra,
Boga na ziemi.

B. Codziennie musimy wyprowadza  si  z siebie i wprowadza
do wspó zamieszkuj cego i koordynuj cego si  Trójedynego
Boga — 2 Tes 3:5; Jud 19–21; J 17:17.
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Poselstwo pi te

Skrzyd a or a, r ce cz owieka i stopy ciel cia
Wersety biblijne: Ez 1:5–11; Iz 40:31; Dz 16:7; Ef 4:1; 1 Kor 2:15.

I. Skrzyd a orle symbolizuj  moc zmartwychwstania Chrystusa,
Bo  moc w yciu, zastosowan  wzgl dem nas i staj  si  nasz
ask  — Ez 1:6b, 9, 11b; Wj 19:4; Iz 40:31; 2 Kor 4:7; 1:12; 12:9; 1 Kor

15:10:

A. Biblia pos uguje si  or em jako symbolem Ducha, gdy mówi
Duchu mocy — Iz 40:31.

B. Gdy Bóg wyratowa  Izraelitów z Egiptu i przyprowadzi  do sie-
bie pod gór  Synaj, powiedzia  im, e niós  ich niczym orze , na
swoich skrzyd ach; przez te s owa aski dawa  im pozna , e by
wzgl dem nich pe en aski — Wj 19:4.

C. Psalm 103:5 mówi, e Bóg mo e nas zaspokoi , eby jak u or ów
odnowi a si  nasza m odo ; mo emy jak or y odnowi  swoj

odo  dzi ki obieraniu Chrystusa za nasze ycie — Kol 3:4.
D. „Ci, którzy czekaj  na Jahwe, nabior  si y, wzbij  si  w gór  na

skrzyd ach jak or y, b  biec, a nie mdle , i , a nie ustawa ” —
Iz 40:31:
1. Czeka  na Jahwe, wiecznego Boga, oznacza, e k adziemy

sobie kres, czyli powstrzymujemy siebie w yciu na co dzie ,
swoje poczynania i wykonywanie czynno ci, a przyjmujemy
Boga w Chrystusie jako nasze ycie, osob  i zast pstwo —
8:17; Ga 2:20; Hbr 12:2; Kol 4:2.

2. Kto tak czeka, dozna odnowienia i wzmocnienia do tego stop-
nia, e wzbije si  na skrzyd ach jak orze ; taki przeobra ony
cz owiek b dzie nie tylko szed  i bieg , lecz tak e szybowa

niebiosach, wysoko ponad wszystkimi ziemskimi przeszko-
dami.

E. To, czym jeste my i co robimy, nie powinno by  wed ug naszej
asnej m dro ci, si y ani zdolno ci, lecz dzi ki Bo ej asce, po-

niewa  nie chlubimy si  w sobie ani w niczym innym, tylko
Panu — 2 Kor 1:12; 10:17; 1 Kor 3:21; Ga 6:14; Flp 3:3; Jr 9:23–24.

F. Pa ska aska, moc i si a s  temu, by my si  poruszali, jak
nas os aniaj :
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1. Z jednej strony, Pa ska aska jest moc , eby my si  poruszali;
z drugiej strony, Pa ska moc jest nasz  ochron , schronie-
niem — 1 Kor 15:10; 2 Kor 12:9; Ps 17:8; 57:2; 63:8; 91:4.

2. Przednia twarz czterech ywych stworze  to twarz cz owie-
ka, ale cia o jest cia em or a — Ez 1:10a, 11b:
a. ywe stworzenia z wygl du podobne s  do cz owieka,

ale poruszaj  si  jak orze .
b. Dwa skrzyd a s ce poruszaniu i dwa skrzyd a s -

ce os oni ciu wskazuj , e z nami wi e si  co  tajemni-
czego i e sprawiamy wra enie Istoty Boskiej.

II. Duchowe znaczenie r k cz owieka jest takie, e normalny chrze-
cijanin powinien zawsze wykonywa  ró ne rzeczy tak, jak cz o-

wiek — w. 8a; Dz 20:34:

A. Pisma Paw a wskazuj , e chocia  do wiadcza  on orlich skrzy-
de , wci  by  bardzo ludzki na co dzie : obiera  ludzki sposób
i po ludzku wykonywa  ró ne rzeczy — 1 Tes 2:5–8; 1 Tm 5:23;

Tm 4:20.
B. Bez wzgl du na to, ile mamy Bo ej aski i jak bardzo Pan nas

wzmacnia, mimo to musimy wykonywa  ró ne rzeczy po ludzku:
1. Pod orlimi skrzyd ami powinny by  ludzkie r ce, i te zawsze

powinny pracowa  — Ef 4:28; Dz 20:35; 18:3; 2 Tes 3:6–12.
2. Potrzebujemy zarówno skrzyde  Pa skiej wzmacniaj cej

aski, jak i r k cz owieka, które wspó pracuj  z Bogiem po
ludzku.

C. Najwy szy rodzaj cz owiecze stwa to taki, w którym bosko
dodaje si  naszego cz owiecze stwa i boskie przymioty wyra-

aj  si  w naszych ludzkich cnotach — 1 Kor 12:31b — 13:8a; Mt
5:44; Flp 4:5–7; k 23:34a; Mt 18:21–22; 1 Kor 4:2; 7:25b; Ps 37:3;
1 P 5:5–6; J 13:3–5; 1 P 3:8; Flp 2:3; Ef 4:2.

D. Chrze cija skie cz owiecze stwo nie odnosi si  do naszych na-
turalnych cech; to raczej Chrystus, który yje w nas i przez nas
si  wyra a — Ga 2:20; Flp 1:19–21a; 2 Kor 12:2.

E. Wszyscy uczmy si , jak by  ludzkimi chrze cijanami, którzy yj
w sposób Jezusowo ludzki wed ug cz owiecze stwa Jezusa, czyli
Jego ludzkiego ycia w zmartwychwstaniu — 4:10–11:
1. Zniszczy  cz owiecze stwo to popsu  sposób i kana , które

Bóg stworzy  ze wzgl du na swoj  ekonomi .
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2. Im bardziej duchowi jeste my, tym bardziej ludzcy b dzie-
my.

3. Je li mamy  Chrystusem, musimy si  uczy  by  prawdzi-
wie ludzcy:
a. Z jednej strony, mamy bosk  natur  (2 P 1:4); z drugiej

strony, jeste my normalnymi lud mi.
b. To, e mamy bosk  natur  wraz z boskim yciem, nie ozna-

cza, i  nie jeste my ju  lud mi.
c. Musimy prowadzi  prawdziwie ludzkie ycie przy po-

mocy boskiego ycia i boskiej natury; w ten sposób b -
dziemy mogli prowadzi  najwy szego rodzaju ludzkie

ycie, takie ycie jak ycie Pana Jezusa — Ef 4:20–21.
F. Gdy Chrystus jako ycie wchodzi w nas, jest yciem wiecznym

zarówno z boskim yciem i bosk  natur , jak i ludzkim yciem
ludzk  natur ; teraz nasz wspania y Zbawiciel yje, post pu-

je, porusza si  i dzia a jako ycie w nas w sposób cichy i zwy-
czajny, a tak e bardzo ludzki — Kol 3:4, 12–14.

G. Duch, którego jeszcze nie by o, poniewa  Jezus nie zosta  jesz-
cze otoczony chwa  w zmartwychwstaniu, jest Duchem wraz

cz owiecze stwem Jezusa; dzisiaj Duch zosta  ukonstytuowa-
ny otoczonym chwa  cz owiecze stwem Jezusa — k 24:26;

7:37–39.
H. Musimy do wiadcza  Ducha Bo ego, który jest Duchem Jezu-

sa — Dz 16:7:
1. Duch Jezusa odnosi si  do Ducha wcielonego Zbawiciela,

który jako Jezus w swoim cz owiecze stwie przeszed  przez
ludzkie ycie i mier  na krzy u.

2. Wskazuje to, e w Duchu Jezusa mie ci si  nie tylko boski
pierwiastek Boga, lecz tak e ludzki pierwiastek Jezusa i pier-
wiastki Jego ludzkiego ycia oraz cierpie mierci.

III. Stopy ciel cia oznaczaj  w sensie duchowym to, e powinni my
chodzi  podobnie jak ciel ta i mie  proste stopy; powinni my cho-
dzi  nie wed ug naszych wypaczonych stóp, lecz na stopach ciel -
cia — Ez 1:7; 2 Kor 1:12:

A. Aposto  Pawe  mówi o chodzeniu na prostych stopach ciel -
cia — 2:17; 1 Tes 2:3–4, 12; Ef 4:1.
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B. Stopy ciel cia s  nie tylko proste, lecz tak e rozszczepione, roz-
dzielone; rozdzielona racica symbolizuje to, e w chrze cija -
skim post powaniu powinni my rozró nia  to, co jest w ci-
we, i to, co jest niew ciwe, w oczach Bo ych — Kp  11:4–6; Flp
1:9; 1 Kor 2:14–15:
1. Rozwój umiej tno ci rozró niania nast puje w wyniku ucze-

nia si  i zdobywania do wiadcze  — Hbr 4:12; 5:14; 1 Kor
2:15:
a. Na ile si  nauczymy i zdob dziemy do wiadcze  przed

Bogiem, na tyle nab dziemy umiej tno ci rozró niania.
b. Najg bsze rozró nianie pochodzi z najg bszego karce-

nia.
2. „I o to si  modl , aby mi  wasza coraz bardziej obfitowa a

w poznanie i wszelkie rozró nienie” — Flp 1:9:
a. Rozró nianie to umiej tno  rozpoznawania; greckie s o-

wo rozró nianie znaczy „wyczulone postrzeganie, takt
moralny”.

b. Wed ug Paw a powinni my kocha  umys em obfituj cym
w poznanie i rozró nienie:
1) Takim poznaniem i rozró nieniem jest Chrystus; gdy

do wiadczamy Go, staje si  On naszym poznaniem
rozró nieniem, nasz  wnikliw  moc .

2) Im bardziej do wiadczamy Chrystusa, tym wi cej b -
dziemy rozró niali ró ne sprawy nie przy pomocy w a-
snej pomys owo ci, ale dzi ki Chrystusowi, który w nas

yje — Ga 2:20.
3. Musimy rozró nia  etyk  i Chrystusa, poniewa  etyczne na-

uczanie nie jest z Chrystusa, z Ducha, ze zmartwychwstania
ani z nowego stworzenia — 6:15.

4. Ósmy rozdzia  Listu do Rzymian objawia, jak najlepiej roz-
ró nia , sekret rozró niania — to rozró nia  wed ug ycia
lub mierci.

C. Kopyta ciel ce „l ni y jak polerowany br z” (Ez 1:7); wskazuje
to, e nasze post powanie musi zosta  poddane sprawdzeniu

spaleniu przez Pana, by sta o si  niczym ja niej cy br z, który
wieca i sprawdza innych — Obj 1:15a.
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D. W Biblii ciel  oznacza wie , ywo  i werw :
1. Ciel  jest m ode, pe ne wigoru i energii; wskazuje to, e nasze

chrze cija skie post powanie powinno by  „podskakuj cym
post powaniem”, pe nym ycia — Ps 29:6; Ml 3:20.

2. Je li radujemy si ask  i yjemy w Bo ej obecno ci, zawsze
dziemy nowi i wie y i nie b dzie wida  u nas adnej sta-

ro ci.

IV. Je li my, ywe stworzenia, mamy skrzyd a or a, r ce cz owieka
stopy ciel cia, mo emy si  skoordynowa  i sta  jedn  zbiorow

ca ci  w celu realizacji Bo ej ekonomii.
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Poselstwo szóste

Wysokie i straszliwe ko a
Wersety biblijne: Ez 1:15–21.

I. Ca a Biblia, od Ksi gi Rodzaju po Ksi  Objawienia, przedsta-
wia pe ny obraz Bo ej ekonomii (Ef 1:10; 3:9; 1 Tm 1:4) i Bo ego
poruszania na ziemi, by wype ni a si  Jego ekonomia:

A. W Ksi dze Ezechiela Bo a ekonomia i Jego poruszanie w tej eko-
nomii symbolizowane s  przez ko o — 1:15:
1. Piasta tego wielkiego ko a oznacza Chrystusa, który jest cen-

trum Bo ej ekonomii, a obr cz — odpowiedniczk  Chrystusa,
ko ció , który znajduje swe zwie czenie w Nowej Jerozolimie.

2. Szprychy ko a, wychodz ce z piasty i biegn ce do obr czy,
symbolizuj  licznych wierz cych, którzy s  cz onkami Chry-
stusa.

B. Ukazanie si  na ziemi wysokich i straszliwych kó  obok ywych
stworze  pokazuje, e w lad za koordynacj  czterech ywych
stworze  Bóg wykonuje ruch.

C. Poruszanie si  dzi ki ko u wskazuje na nadzwyczajne, celowe
poruszanie.

D. Ponadto wskazuje to, e owo poruszanie nie odbywa si  dzi ki
naszej w asnej sile.

E. Ko a przy czterech twarzach ywych stworze  (w. 15) wskazuj ,
e je li mamy cieszy  si  Pa skim poruszaniem, wpierw musimy

 Panem, wyra aj c Go (Rz 13:14; Ga 2:20; Flp 1:19–21).

II. Z boku ka dego ywego stworzenia znajduje si  wysokie i strasz-
liwe ko o — Ez 1:15–21:

A. Poruszanie si  kó  jest szczególnym, nadzwyczajnym porusza-
niem si  Pana s cym Jego odwiecznemu zamys owi dzi ki
Niemu jako naszej sile, mocy i naszemu zasobowi — por. w. 5–8,
19–20.

B. Nasz Bóg yje (1 Tm 3:15; Hbr 3:12), nasz Pan si  porusza (Mt
16:18), a Duch dzia a (Obj 5:6b), by wype ni  Jego odwieczn
ekonomi  (por. Dn 11:32b).

C. Bo e poruszanie to poruszanie si  Jego ekonomii w cz owieku;
poruszanie to go przebóstwia i zradza jednego nowego cz owie-
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ka, w wyniku czego Bóg w Chrystusie uzyskuje swój zbiorowy
wyraz i zarz dzanie — Ez 1:10, 13, 15, 26–27; Ef 2:15; 4:22–24;
Kol 3:10–11.

D. W ka dym miejscowym ko ciele i u ka dego pojedynczego wie-
rz cego powinno by  wysokie i straszliwe ko o — por. Dz 13:1–2:
1. Aby uczestniczy  w Pa skim poruszaniu, musimy mie  z Nim

wi  osobist , serdeczn , prywatn  i duchow  — Pnp 1:2–4;
Mk 12:30.

2. Aby uczestniczy  w Pa skim poruszaniu, idziemy w Jego
pój ciu, dajemy w Jego dawaniu i modlimy si  w Jego modli-
twie:
a. Musimy pod  za Barankiem, dok dkolwiek On idzie,

prowadz c ycie o tarza i namiotu dzi ki zwa aniu na
ducha i okazywaniu szacunku Chrystusowi, który jest

ow  i Cia em — Obj 14:4; Rdz 12:7–8; 13:3–4, 18; Ml
2:15–16; 2 Kor 2:13; 7:5–6; 1 J 1:3.

b. Musimy by  radosnymi dawcami i stawa  si  wspó pra-
cownikami w prawdzie — 2 Kor 9:6–7; 3 J 7–8.

c. Musimy wspó pracowa  z Panem przez modlitw , by re-
alizowa  Jego poruszanie, dzia aj c razem z dzia aj cym
Bogiem w celu wype nienia Jego ekonomii, co widzimy

Dziejach Apostolskich:
1) Potrzebujemy takiej modlitwy, która spowodowa a

wylanie Ducha — 1:14; 2:1–4, 16–17a.
2) Potrzebujemy takiej modlitwy, która wstrz sn a zie-

mi  i wzmocni a uczniów Duchem wi tym do wypo-
wiadania s owa z odwag  — 4:24–31.

3) Musimy powierza  siebie nieustannie i trwa  niez om-
nie w modlitwie oraz pos udze s owa — 6:4.

4) Potrzebujemy takiej modlitwy, która wprowadzi a Pio-
tra w uniesienie i przynios a mu niebia sk  wizj  —
10:9–16.

5) Potrzebujemy takiej modlitwy, która otworzy a Piotro-
wi bramy wi zienia — 12:4–14.

6) Potrzebujemy takiej modlitwy, która wprowadzi a pi -
ciu proroków i nauczycieli w Pa skie pos annictwo —
13:1–4.
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7) Potrzebujemy takiej modlitwy, która spowodowa a
wielkie trz sienie ziemi i wstrz sn a posadami wi -
zienia — 16:23–26.

8) Potrzebujemy takiej modlitwy, która wprowadzi a
Paw a w uniesienie i w Pa skie przemawianie do
niego — 22:17–21.

III. To, e wysokie i straszliwe ko a s  na ziemi, wskazuje, i  Bóg
potrzebuje poruszania na ziemi — Ez 1:15; Mt 6:10:

A. Beryl to wygl d Pana, gdy On si  porusza; ko a wygl da y jak
beryl, co pokazuje, e wsz dzie, dok d udaje si  ko o, przynosi
ze sob  wygl d Pana — Ez 1:16a; Dn 10:6.

B. To, e ko a wygl daj  tak samo, pokazuje, e poruszanie si  Pana
w ka dym ko ciele wygl da tak samo — Ez 1:16b; 1 Kor 4:17;
7:17; 11:16; 14:33; 16:1; Obj 1:12; 1 Tes 2:14.

C. Ko o w kole (Ez 1:16) wskazuje na Pa skie poruszanie w na-
szym poruszaniu:
1. Wewn trzne ko o, Pan jako piasta, jest ród em mocy dla po-

ruszaj cego si  zewn trznego ko a, ko cio a, który jest obr cz .
2. To, e Eliasz modli  si  w modlitwie, oznacza, i  Pa ska mo-

dlitwa by a w jego modlitwie; to ko o w kole — Jk 5:17:
a. Nie modli  si  on w swoich uczuciach, my lach, zamia-

rach lub nastrojach ani w jakich  motywach wynik ych
okoliczno ci czy te  sytuacji, aby wype ni  w asny za-

mys .
b. Modli  si  w modlitwie, któr  da  mu Pan, aby spe ni

Jego wol  — Rz 8:26–27.
3. Wewn trzne ko o to „silnik”, pr dnica, generator, który spra-

wia, i  ko o si  porusza:
a. Je li nasze poruszanie si  jest autentyczne, musi si  w nim

porusza  Pan — por. 1:9; 8:16.
b. W yciu ko cio a Pan jest piast , ko em w kole, my za  —

obr cz  — por. Kol 1:17–18.
D. To, e ko a porusza y si  w czterech kierunkach, ale nie skr ca y,

wskazuje na poruszanie si  w koordynacji, bez wykonywania
zwrotów — Ez 1:17; por. w. 12 i przyp. 1.

E. W sobie powinni my by  niepozorni, natomiast ko o przy nas,
czyli poruszanie si  Bo ej ekonomii wraz z nami, powinno by
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wysokie i straszliwe — w. 18; 1 Kor 15:9; 2 Kor 11:5; 12:11; Ef
3:8–11.

F. Wysokie i straszliwe obr cze kó , pe ne oczu, obrazuj  to, e je eli
dziemy jedno z Panem w Jego poruszaniu si , b dziemy mieli

Jego bosk  zdolno  widzenia, umiej tno  przewidywania oraz
objawienie — Ez 1:18; Ef 1:17:
1. Im wi cej b dziemy uczestniczyli w poruszaniu si  Pana, tym

wi cej On nas b dzie o wieca .
2. Im wi cej si  poruszamy, tym wi cej zobaczymy.

G. To, e ko a pod aj  za ywymi stworzeniami, oznacza, e po-
ruszanie si  Bo ego dzie a zale y od tego, czy my wykonamy
ruch; oznacza to równie , e je li poruszamy si  w wierze, Pan
pod y za ruchem przez nas wykonanym — Ez 1:19; 2 Kor 5:7;
4:13, 18; por. Koh 11:4.

H. Ko a pod aj  za ywymi stworzeniami (Ez 1:19, 21), a stworze-
nia za Duchem, lecz Duch znajduje si  w ko ach:
1. To pokazuje, e poruszanie si  Pana w naszym poruszaniu

to zasada wcielenia — w. 20; por. 1 Kor 7:10, 12.
2. Pokazuje to równie , e jeste my jedno z Panem, a On jedno

nami — 6:17, 19; J 14:16–17; Dz 16:6–10; por. Hbr 11:8, 27.
3. Pan pod a za nami, my — za Duchem, a Duch znajduje si

ko ach — Ez 1:20–21.
4. Oto obecne Pa skie poruszanie si  na ziemi i oto Pa skie

odzyskiwanie.
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PYTANIA DO POSELSTW:

1.

1. Na jakiej podstawie mówimy, e pierwszy rozdzia  Ksi gi Ezechiela jest
najg bszy w Biblii?

2. Wyja nij, dlaczego dla kogo , kto s y Panu, najwa niejsz  spraw
jest zobaczy  wizje?

3. Jaka modlitwa przynosi nam niebia sk  wizj ?

4. W jaki sposób pierwszy rozdzia  Ksi gi Ezechiela ukazuje nam prag-
nienie, jakie Bóg ma w swym sercu, i zamys , jaki chce zrealizowa ?

2.

1. Jakie g bsze znaczenie ma silny wiatr z pó nocy?

2. Jakie g bsze znaczenie ma ocieniaj cy ob ok?

3. Jakie g bsze znaczenie ma p on cy ogie  i roz arzone elektrum?

4. Jaka powinna by  duchowa historia normalnego chrze cijanina?

3.

1. Co jest ród em czterech ywych stworze  i jakie ma to odniesienie do
do wiadczenia?

2. Przedstaw dwojaki dowód na to, e jeste my ywymi stworzeniami?

3. Co to znaczy, e cztery ywe stworzenia maj  wygl d cz owieka?

4. Opisz cztery twarze czterech ywych stworze  i wyja nij, co ka da z tych
twarzy oznacza.

4.

1. Co jest centraln  spraw  w pierwszym rozdziale Ksi gi Ezechiela i co
oznaczaj  skrzyd a orle w powi zaniu z koordynacj  czterech ywych
stworze ?

2. W jaki sposób pierwszy rozdzia  Ksi gi Ezechiela przedstawia pi kny
obraz koordynacji, jakiej potrzebujemy w yciu ko cio a, i jak o tym ob-
razie mówi?
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3. Do czego prowadzi koordynacja czterech ywych stworze ?

4. Wymie  trzy rzeczy, których potrzebujemy, eby koordynowa  si  z in-
nymi?

5.

1. Jakie duchowe znaczenie maj  skrzyd a orle? Obja nij to, przytaczaj c
odno niki biblijne i odnosz c to w praktyce do by pe nionej Bogu.

2. Jakie duchowe znaczenie maj  r ce cz owieka? Obja nij to, przytacza-
c odno niki biblijne i odnosz c to w praktyce do by pe nionej Bogu.

3. Wyja nij, na czym polega ró nica mi dzy tym, e jeste my ludzcy jedy-
nie w sposób naturalny, a tym, e jeste my Jezusowo ludzcy.

4. Jakie duchowe znaczenie maj  stopy ciel cia? Obja nij to, przytaczaj c
odno niki biblijne i odnosz c to w praktyce do by pe nionej Bogu.

6.

1. Co symbolizuje obraz wysokich i straszliwych kó  w pierwszym roz-
dziale Ksi gi Ezechiela?

2. Przedstaw zwi zek pomi dzy czterema ywymi stworzeniami i wyso-
kimi, straszliwymi ko ami?

3. Jakie znaczenie ma ko o w kole i jak dzisiaj mo emy tego do wiadcza ?

4. Jak  zasad  zwi zan  z Bo ym poruszaniem ukazuj  ko a pod aj ce
za ywymi stworzeniami?




