
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 siódme

Szczyt duchowego do wiadczenia —
przejrzyste niebo i ponad nim tron

Wersety biblijne: Ez 1:22–28; Obj 4:2; 1 Krl 22:19; Iz 6:1; Dn 7:9–10.

I. „Nad g owami ywych istot by o co  w kszta cie sklepienia, b ysz-
cz cego jak straszliwy kryszta , rozci gni tego w górze nad g o-
wami” — Ez 1:22:

A. Nad g owami czterech ywych stworze  rozpo ciera si  firma-
ment, przestrze , który zwiemy niebem.

B. Niebo nad ywymi stworzeniami podobne jest do wielkiego skle-
pienia ze straszliwego kryszta u, wskazuj cego, e nad nimi roz-
ci ga o si  przejrzyste, otwarte niebo:
1. Maj  one dog bn  spo eczno  z Panem w aspekcie piono-

wym, a tak e przejrzyst  spo eczno  pomi dzy sob  w aspek-
cie poziomym; zakres ich spo eczno ci jest rozleg y i trwa y —

J 1:3, 6–7; 1 Kor 1:9.
2. Gdy osi gniemy taki szczyt – rozpostarte nad nami niebo,

przejrzyste, otwarte i trwa e – nic nie b dzie sta o na prze-
szkodzie pomi dzy nami a Bogiem, a tak e pomi dzy nami

innymi.
C. To, jakie niebo rozci ga si  nad nami, chrze cijanami, zale y od

naszego sumienia; nasze sumienie jest pod czone do naszego
nieba — Rz 9:1; 2 Kor 1:12:
1. W stosunku do Pana musimy utrzymywa  przejrzyste niebo,

czyli mie  z Nim przejrzyst  spo eczno  — 1 J 1:3, 6.
2. Je li nasze niebo ma by  przejrzyste, musimy upora  si

wszelkimi urazami b  pot pieniem w sumieniu — Dz
24:16.

3. Gdy pomi dzy nami a Panem nic nie b dzie sta o na prze-
szkodzie, nasze niebo b dzie krystalicznie przejrzyste i b -
dziemy mieli sumienie nie tylko dobre, lecz tak e czyste —

Tm 1:5, 19; 3:9; 2 Tm 1:3; por. Mt 5:8; Prz 22:11; 2 Tm 2:22.

II. „A pod sklepieniem, prosto, jedno ku drugiemu, rozpo ciera y si
ich skrzyd a. Ka de mia o inne dwa skrzyd a zakrywaj ce cia o

jednej strony i z drugiej” — Ez 1:23:
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A. Cztery ywe stworzenia rozpo ciera y dwa skrzyd a, eby si ko-
ordynowa ; wskazuje to, e je li nad nami rozpo ciera si  przej-
rzyste, otwarte i trwa e niebo, mo emy mie  ca kowicie otwart
koordynacj , bez wypacze .

B. Dwa skrzyd a s y ywym stworzeniom za okrycie, co poka-
zuje, e w koordynacji nie powinni my eksponowa  siebie, lecz
ukrywa  si  pod Pa sk ask  — 2 Kor 3:5–6; 12:9; Flp 3:3.

III. „S ysza em szum ich skrzyde  jak szum wielkich wód, jak g os
Wszechmocnego, jak ha as t umu, jak wrzawa wojska” — Ez 1:24a:

A. G os nie jest g osem pojedynczej istoty; jest silny jak szum wiel-
kich wód:
1. G os pochodzi ze skrzyde , które s  ze sob  po czone.
2. G os wiadectwa dowolnego ko cio a miejscowego nie powi-

nien by  g osem pojedynczego wierz cego; musi to by  g os
zbiorowego, skoordynowanego ze sob  cia a, g os pochodz -
cy z w ciwej koordynacji — por. Dz 2:14.

B. G os zbiorowego cia a staje si  g osem Wszechmocnego, g osem
samego Boga.

C. G os ten jest równie  g osem wojska staczaj cego bitw  za Bo
ekonomi  — por. 2 Tm 4:7.

IV. „A gdy stan y, opu ci y swoje skrzyd a. I by o s ycha  g os znad
sklepienia, które by o nad ich g owami. Gdy stan y, opu ci y swoje
skrzyd a” — Ez 1:24b-25:

A. Gdy ywe stworzenia us ysza y g os z przejrzystego nieba nad
ich g owami, zatrzyma y si  i opu ci y skrzyd a:
1. Wskazuje to, e wiedz  one nie tylko, jak mówi  i wydawa

os, lecz tak e jak s ucha  g osu Bo ego — 1 Krl 19:11–12;
por. Wj 21:5–6; Iz 50:4–5; k 10:38–42.

2. Kiedykolwiek s uchaj  one g osu Bo ego, przestaj  si  rusza ,
staj  nieruchomo i opuszczaj  skrzyd a.

3. Wiedz , jak dzi ki poruszaniu si  wydawa  g os, i jak dzi ki
zatrzymywaniu si  s ucha  g osu Bo ego.

4. W duchowych rzeczach widzenie zale y od s uchania; s u-
chanie jest czym  g bszym od widzenia i bardziej osobi-
stym — Obj 2:7a; 1:10, 12; Iz 50:4–5; Mt 18:15–17.

B. Przejrzyste i otwarte niebo, przemawianie dla Pana i s uchanie
Go – wszystko to jest spraw  spo eczno ci — 1 J 1:7:
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1. Prawdziwa spo eczno  wi e si  z prawdziw  koordynacj .
2. Gdy mamy spo eczno  z Bogiem i ze sob  nawzajem, zaist-

nieje po ród nas prawdziwa koordynacja; b dziemy wów-
czas mogli przemawia  dla Boga, a tak e w cicho ci s ucha
Jego przemawiania.

V. Musimy mie  wizj  tronu Bo ego, eby s o to boskiemu za-
rz dzaniu we wszech wiecie — Obj 4:2; 5:1; 6:16; 7:9; 8:3; 21:5; Dn
7:9–10:

A. Ksi ga Objawienia ods ania Bo e powszechne zarz dzenie, ob-
jawiaj c fakt, e wszech wiat funkcjonuje w oparciu o Bo e za-
rz dzanie — 4:2, 5.

B. Tron w Ksi dze Objawienia 4 — 5 to tron boskiej w adzy:
1. Bo y tron odnosi si  do Bo ego zarz dzania, które jest kwe-

sti  Bo ej ekonomii — Ef 1:10; 3:9.
2. Tron jest ukryty za kulisami i sprawuje w adz  ponad wszyst-

kimi i wszystkim — Iz 6:1; 1 Krl 22:19.
3. Wszystko w dzisiejszej sytuacji wiata jest wynikiem decyzji

podj tej na tronie; bez decyzji podj tej na Bo ym tronie nic nie
mo e si  wydarzy  — Hi 1:6–12; 2:1–6; k 22:31–32.

VI. Szczyt duchowego do wiadczenia to przejrzyste niebo i tron po-
nad nim — Ez 1:26–28:

A. Tron jawi si  centrum wszech wiata i jest to miejsce, w którym
przebywa Bóg — Obj 4:2:
1. Pa ska obecno  zawsze towarzyszy tronowi i nigdy nie

mo na jej od tronu oddzieli .
2. Pa ski tron znajduje si  nie tylko w trzecim niebie, lecz tak e

w naszym duchu; dlatego tron ten jest zawsze z nami — Hbr
4:12, 16 i przyp. 161.

B. Je eli b dziemy mieli przejrzyste niebo, b dzie na nim tron i spon-
tanicznie poddamy si  panowaniu i w adaniu tronu.

C. Gdy Bóg ma w nas tron, oznacza to, e znajduje si  w nas na
pozycji, która umo liwia Mu panowanie.

D. Mie  tron ponad przejrzystym niebem to pozwala  Bogu, by zaj-
mowa  najwy sze i najbardziej zaszczytne miejsce w naszym
chrze cija skim yciu.
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E. W duchowym do wiadczeniu osi gni cie stanu, w którym mamy
tron ponad przejrzystym niebem, oznacza, e we wszystkim ca -
kowicie podlegamy - Bo ej w adzy i zarz dzaniu.

F. Im bardziej przejrzyste jest niebo, tym wi cej podlegamy trono-
wi; im wi cej mamy przejrzystej spo eczno ci z Panem, tym bar-
dziej b dziemy poddani Jego w adzy — por. Obj 22:1.

G. Je li mamy tron ponad przejrzystym niebem, jeste my wielce ub o-
gos awieni i za to b ogos awie stwo powinni my oddawa  Bogu
cze .

H. Dzisiaj nie tak wielu wierz cych prowadzi ycie, w którym ca -
kowicie poddaje si  Bo ej w adzy:
1. Rozprawianie si  z sumieniem ma na celu wyprowadzi  nas

spod ludzkich rz dów i wprowadzi  pod w adanie sumie-
nia, a ostatecznie pod Bo  w adz , eby On bezpo rednio
nami w ada .

2. W swoim pe nym zbawieniu Bóg pragnie nas odzyska  w kwe-
stii boskiego w adania, eby my yli przed Bogiem w prosto-
cie i byli poddani Jego bezpo redniej w adzy.

3. By  poddanym Bo emu w adaniu to  dzi ki intuicji ducha.
4. Im wi cej Bóg nami w ada, tym wi kszego nabieramy zna-

czenia i stajemy si  szlachetniejsi.

VII. Dzi ki tronowi Bóg nie tylko nami w ada, lecz tak e realizuje
swój odwieczny zamys  — 4:11; Rz 8:28; Ef 1:9, 11; 3:11:

A. Bóg jest Bogiem zamys u i ma wol  zgodn  ze swoim upodoba-
niem — 1:5, 9.

B. W swojej ekonomii Bóg zarz dza wszech wiatem, by wype ni
swój zamys  — Obj 4:11.

C. Je li w swoim duchowym yciu mamy tron, Bóg nie tylko b dzie
nad nami panowa , lecz tak e wype ni swój zamys  w nas, wo-
bec nas i przez nas — 2 Tm 1:9.

D. Je li chcemy, by Bo y zamys  i plan w nas i wobec nas si  zreali-
zowa y, musimy podda  si  tronowi.

VIII. Jedyn  w adz  w ko ciele jest tron ponad przejrzystym niebem —
Mt 28:18–19; 20:20–28:

A. W ko ciele nie panuje ludzka w adza — 23:11; 20:25–27.
B. Zamiast próbowa  panowa  nad innymi, uni my si  i pozo-

sta my pod przejrzystym niebem, nad którym stoi tron.
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C. Je eli b dziemy przebywali pod przejrzystym niebem, ponad
którym stoi tron, wówczas b dziemy mieli autentyczn  w adz —
2 Kor 10:8; 13:10.

D. Nasza waga przed Bogiem odpowiada temu, do jakiego stopnia
podlegamy Jego w adzy; im bardziej jeste my poddani tronowi,
tym bardziej ro nie nasza waga.

IX. W Ksi dze Ezechiela 1:26 „podobie stwo tronu” to „co  z wygl -
du jak kamie  szafirowy”:

A. Kamie  szafirowy jest koloru niebieskiego — kolor ten wskazuje
na sytuacj  i stan Bo ej obecno ci — Wj 24:10.

B. Tron podobny do kamienia szafirowego wskazuje na Bo  obec-
no  w niebia skiej sytuacji.

C. Je li mamy Bo y tron, który stoi ponad przejrzystym niebem,
znajdziemy si  w niebia skiej sytuacji: b dziemy nosi  wygl d
kamienia szafirowego i cieszy  si  niebia sk  sytuacj , atmos-
fer  i niebia skim stanem Pa skiej obecno ci.

D. Obchodzi nas wy cznie Pa ska obecno  i nic poza tym; inny-
mi s owy, obchodzi nas tylko przejrzyste niebo i tron nad nim.

X. Tron, który stoi w niebiosach, jest przekazywany ziemi przez ywe
stworzenia i wraz z nimi — Ez 1:5, 26:

A. Gdziekolwiek one s , tam jest i tron, a gdziekolwiek one id , tron
za nimi pod a.

B. W ten sposób tron w niebiosach staje si  jedno z ziemi , ponie-
wa  jest jej przekazywany — Mt 6:10; 16:19; 18:18.

C. Dzisiaj musi panowa  taka sytuacja po ród ko cio ów miejsco-
wych, taka sytuacja w ród zwyci zców oraz taka sytuacja i stan
w naszym codziennym chrze cija skim yciu.
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Poselstwo ósme

Cz owiek na tronie
Wersety biblijne: Ez 1:26–27; Rdz 1:26; Dz 7:56; Flp 2:9–11;

Hbr 2:9; 6:20; Obj 3:21; Rz 5:17, 2.

I. W Biblii zawarta jest tajemnicza my l o wi zi cz cej Boga z cz o-
wiekiem — Rdz 1:26; 1 J 3:2b; Obj 4:3a; 21:11b:

A. Biblia objawia podobie stwo pomi dzy Bogiem a cz owiekiem,
jakie istnieje w ich obrazach i wizerunkach — Rdz 1:26; 18:2–13;
Dn 7:13–14; Dz 7:56; Rz 5:14; 8:29; Kol 1:15; 2 Kor 3:18; Flp 3:21;
1 J 3:2b; Obj 4:3a; 21:11b.

B. Cz owiek nie zosta  stworzony wed ug w asnego rodzaju; Bóg
stworzy  cz owieka wed ug Bo ego rodzaju — Rdz 1:26–27.

C. Bóg sta  si  cz owiekiem, by doprowadzi  do powstania rodza-
ju Boga-cz owieka; my, wierz cy w Chrystusa, jeste my rodzajem
Boga-cz owieka, Bogiem-cz owiekiem — J 1:1, 12–14; 12:24.

D. Bóg pragnie sta  si  taki sam jak cz owiek i uczyni  cz owieka
takim samym jak On — 1 J 3:2b:
1. Bóg zamy li  wbudowa  si  w Chrystusie w nas i uczyni

siebie takim samym jak my jeste my oraz uczyni  nas takimi
samymi jak On jest — Ef 3:17a.

2. Bo a ekonomia polega na tym, by uczyni  Boga cz owiekiem,
a nas, stworzone istoty – Bogiem – eby On by  Bogiem, który
sta  si  cz owiekiem, a my byli lud mi, którzy stali si  Bogiem.

II. W Ksi dze Ezechiela 1:26 Ten, który zasiada na tronie, ma wygl d
cz owieka:

A. Ten, który zasiada na tronie, jest nie tylko Bogiem, lecz tak e
cz owiekiem; jest Bogiem-cz owiekiem, cz owiekiem-Bogiem, ze-
spoleniem Boga z cz owiekiem — Dz 7:56.

B. Dwojakie znaczenie ma to, e Ten, który zasiada na tronie, wy-
gl da jak cz owiek:
1. Ksi ga Ezechiela 1:26 czy si  z Ksi  Rodzaju 1:26:

a. Bóg stworzy  cz owieka na swój obraz, by ten Go wyra ,
i obdarzy  w adz , by Go reprezentowa ; by o to zgodne

Jego zamys em — w. 26–27; Ef 3:11.
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b. Bóg stworzy  cz owieka na swój obraz i podobie stwo,
poniewa  zamy li , e cz owiek przyjmie Go jako ycie

Go wyrazi — Rdz 1:26–27; 2:9.
c. Bóg da  cz owiekowi panowanie, poniewa  zamy li , e

ujarzmi on Jego wroga, szatana, i odzyska ziemi  oraz
sprowadzi na ni  Bo e królestwo — 1:26, 28; Mt 6:10, 13.

2. W wyniku wcielenia Bóg sta  si  cz owiekiem; , zmar ,
zmartwychwsta  i wst pi  na niebiosa jako cz owiek; teraz
Ten, który zasiada na tronie, wci  jest cz owiekiem — J 6:62;
Dz 7:56.

C. Wygl d cz owieka, który zasiada na tronie, ma dwa aspekty;
Jego górna cz , od bioder w gór , wygl da a jak elektrum, dol-
na za  cz , od bioder w dó  — jak ogie  — Ez 1:27:
1. Górna cz  symbolizuje Jego natur  i usposobienie; zgodnie

ze sw  natur  i swym usposobieniem Ten, który zasiada na
tronie, wygl da jak elektrum.

2. Dolna cz  s y poruszaniu; jej wygl d ognia, od bioder
dó , symbolizuje wygl d Pana w Jego poruszaniu.

III. W wyniku ukrzy owania, zmartwychwstania i wniebowst pie-
nia, Pana Jezusa osadzono na tronie — Dz 2:36; Flp 2:5–11; Hbr 2:9:

A. Bóg zawsze by  Panem, ale teraz cz owiek zasiada na tronie jako
Pan — Obj 4:2–3; 5:6.

B. Gdy Pan Jezus zosta  ukrzy owany i pogrzebany, Bóg wskrzesi
Go i posadzi  po swojej prawicy oraz uczyni  Panem ca ego
wszech wiata — Flp 2:9–11:
1. Jako Bóg Pan by  Panem przez ca y czas ( k 1:43; J 11:21;

20:28), ale jako cz owiek zosta  uczyniony Panem we wniebo-
wst pieniu, gdy wniós  swe cz owiecze stwo w Boga w swo-
im zmartwychwstaniu; we wniebowst pieniu uczyniony
zosta  Panem wszystkich, by ich wszystkich posi  (Dz 2:33,
36; 3:15; 10:36).

2. Jezus, wywy szony przez Boga, W adca królów ziemi, jest
adc  nad wszystkimi, którzy maj  w adz ; jest naczelnym
adc  w boskich rz dach, eby wype ni  odwieczny Bo y

plan — Obj 1:5.
C. Pan, Pionier i Poprzednik, przetar  szlak do tronu, powiód  nas

drog  do tronu — Hbr 6:20; 2:10:
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1. Sta  si  cz owiekiem i jako cz owiek wst pi  na tron — Obj 3:21.
2. Wskazuje to, e jest On nie tylko cz owiekiem przeznaczo-

nym do tronu; równie  przetar  szlak, by my mogli t dy pój .
3. Bóg zamy li , e wprowadzi nas do chwa y i posadzi na tro-

nie — 22:3–5.

IV. Bo ym zamys em jest pracowa  nad cz owiekiem po to, by cz o-
wiek móg  zasi  na tronie — Ps 8:4–8; Obj 3:21:

A. Umys  Boga kieruje si  na cz owieka; On chce, by cz owiek Go
wyra  i sprawowa  Jego w adz  — Ps 8:4, 6; Rdz 1:26.

B. Bóg pragnie przejawi  si  przez cz owieka i przez niego panowa .
C. Bo ym celem jest wprowadzi  nas na tron; Bóg pragnie uczyni

nas ludem tronu:
1. Bóg nie b dzie zaspokojony, dopóki nie zasi dziemy na tro-

nie; nie mo e otrzyma  pe nej chwa y, dopóki nie doprowa-
dzi nas do tronu — Obj 22:3–5.

2. Bo e królestwo nie przyjdzie w pe ni, dopóki nie zasi dzie-
my na tronie.

3. Bo y wróg nie zostanie ujarzmiony, dopóki nie zasi dziemy
na tronie.

D. Bóg pragnie wprowadzi  nas na tron z powodu buntu szatana
przeciwko Bo emu tronowi — Iz 14:12–14:
1. Najwi ksz  trudno ci , jak  Bóg napotyka we wszech wie-

cie, jest to, e zbuntowane si y sprzeciwiaj  si  Jego tronowi
nacieraj  na niego.

2. Szatan zbuntowa  si  przeciwko Bo emu tronowi, poniewa
próbowa  wywy szy  w asny tron, wtr caj c si  w ten spo-
sób w Bo  w adz .

3. Od czasu buntu szatana a  do teraz trwa spór o w adz ; du o
z tego, co dzieje si  dzisiaj na ziemi, jest wyrazem oporu, jaki
szatan stawia Bo emu tronowi.

4. Bóg zamy li , e zrzuci szatana i odkupi wielu z tych, któ-
rych on wzi  do niewoli, oraz wprowadzi ich na swój tron —
Obj 3:21.

5. Bóg musi zdoby  takich ludzi, by sprawowa  przez nich
swoj  w adz  i zaprowadzi  na ziemi swoje królestwo — 11:15;
12:10.
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6. Powinni my pragn  panowa  – sprawowa  w adz  dla
Boga – i radowa  si  b ogos awie stwem, jakim jest panowa-
nie dla Niego — 20:4, 6.

E. Zwyci zcy zasi  na tronie z Chrystusem jako Jego wspó kró-
lowie — 3:21:
1. Chrystus zasiada na tronie i oni równie  zasi  na tronie.
2. Chrystus na wszelk  w adz , zwyci zcy za  maj  w tej w a-

dzy udzia  i b  panowa  nad narodami — Mt 28:18; Obj
2:26–27.

V. Aby wprowadzono nas na tron, musimy do wiadcza  cz owie-
cze stwa Jezusa wraz z jego cnotami i królowa  w yciu — Ef 4:1–2,
20; Mt 11:29; Rz 5:17, 21:

A. Je li mamy mie  w ciwe ludzkie cnoty, potrzebujemy cz owie-
cze stwa Jezusa — Ef 4:1–2:
1. My, wierz cy, mamy Chrystusa wraz z wszelkimi Jego ludz-

kimi cnotami, który mieszka w nas i jest naszym cz owie-
cze stwem — Kol 1:27:
a. Ka dy aspekt naszego codziennego post powania powi-

nien by  dopasowany do cz owiecze stwa Pana w na-
szym duchu — Rz 8:4.

b. Gdy yjemy pod Pa skimi rz dami i do wiadczamy cz o-
wiecze stwa Chrystusa, nigdy nie zabraknie nam zrów-
nowa enia; przeciwnie, wszystko b dzie mia o w ciwe
proporcje.

2. Musimy je  Chrystusa jako ofiar  z pokarmów, eby sta  si
powieleniem Chrystusa i prowadzi ycie Boga-cz owieka —
Kp  2:9–10; 6:14–18; k 22:19; J 6:57; 1 Kor 10:17.

B. Pe ne Bo e zbawienie s y temu, by my królowali w yciu dzi ki
obfito ci aski i daru sprawiedliwo ci — Rz 5:17, 21:
1. Zostali my odrodzeni dzi ki boskiemu, duchowemu, niebia -

skiemu, królewskiemu yciu; ycie to uzdalnia nas do królo-
wania — J 3:3–6.

2. W do wiadczeniu królowanie w yciu oznacza pozostawa-
nie pod panowaniem boskiego ycia:
a. Chrystus jest wzorem królowania w yciu przez to, e

przebywa pod panowaniem boskiego ycia Ojca — Mt 8:9;
J 18:11; Flp 2:8.
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b. Gdy panuje nad nami boskie ycie, mamy poczucie, e
wprowadzono nas na tron jako królów, by my królowali
nad wszystkim — Rz 5:17.

3. Królowa  w yciu to przezwyci , ujarzmia  szatana, wiat,
grzech, cia o, w asne „ja”, wszelk  niesubordynacj  i wszel-
kie okoliczno ci w naszym yciu oraz nad tym wszystkim

ada  — 8:35, 37.
4. Je li mamy królowa  w yciu, musimy nieustannie przyjmo-

wa  obfito aski, pe ni  radowania si  Bogiem — 5:17, 21:
a. Wci  na nowo musimy przychodzi  do boskiego ród a

i otwiera  si  w g bi swej istoty, by nape nia  si  Bogiem
jako ask  — Hbr 4:16.

b. Im wi cej otrzymujemy obfito ci aski, tym bardziej królu-
jemy w yciu — J 1:16; Rz 5:17, 21.
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Poselstwo dziewi te

cza — zwie czenie
do wiadczania ycia chrze cija skiego i ycia ko cio a

Wersety biblijne: Ez 1:28; Rdz 9:13; Obj 4:2–3; 10:1; 21:19–20.

I. T cza jest znakiem Bo ej wierno ci w zachowywaniu przymie-
rza — Rdz 9:8–17:

A. „ uk mój k ad  na ob oku, aby by  znakiem przymierza mi dzy
mn  a ziemi ” — w. 13:
1. Aby zagwarantowa  ludziom, e nigdy ju  nie b dzie poto-

pu, który zg adzi ich i ziemi , Bóg zawar  przymierze z Noem,
jego nasieniem i ka dym zwierz ciem — w. 9–17.

2. T cza jest znakiem, e to Bóg ustala przymierze i go dotrzy-
muje; og asza, e Bóg dotrzyma swego przymierza.

3. T cza, znak Bo ego przymierza, symbolizuje Bo  wierno ;
Bo a wierno  jest t cz  — 1 Kor 1:9; 1 J 1:9:
a. Sam Bóg jest wierno ci  i jest wierny swemu s owu — 1 Kor

10:13; 1 Tes 5:23–24.
b. Bo a wierno  nas oszcz dzi a i teraz mamy t cz  — znak

Jego wierno ci.
B. „A t cza doko a tronu — podobna z wygl du do szmaragdu” —

Obj 4:3:
1. Bóg jest Bogiem ycia (jaspis) i odkupienia (karneol) — w. 3:

a. T cza doko a tronu symbolizuje, e jest On Bogiem zawie-
raj cym przymierze, wiernym Bogiem, który dotrzyma
swego przymierza, gdy b dzie wykonywa  s d nad zie-
mi  — w. 3.

b. Bóg zachowa cz  ludzko ci ku swej chwale — b  to
narody na nowej ziemi — 21:24, 26.

2. T cza doko a tronu przypomina z wygl du szmaragd — 4:3:
a. Szmaragd to kamie  szlachetny, którego trawiastozielo-

ny kolor symbolizuje ró ne rodzaje ycia na ziemi.
b. Wskazuje to, e podczas wykonywania s du nad ziemi ,

Bóg b dzie pami ta  o swoim przymierzu i oszcz dzi
niektóre rodzaje ycia na ziemi, co daje do zrozumienia
Ksi ga Rodzaju 9:11.
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C. „I ujrza em innego pot nego anio a [Chrystusa], jak zst powa
z nieba, przyobleczony w ob ok, i t cza by a nad jego g ow ” —
Obj 10:1:
1. Tutaj t cza wskazuje, e wykonuj c s d na ziemi , Chrystus

dotrzyma przymierza dotycz cego ziemi, które Bóg zawar
Noem — Rdz 9:8–17.

2. T cza wskazuje równie , e Chrystus wykona s d wed ug
Boga, który zasiada na tronie z t cz  doko a niego, Boga wier-
nego i dotrzymuj cego przymierza — Obj 4:2–3.

II. Do wiadczanie ycia chrze cija skiego i ycia ko cio a znajduje
zwie czenie w postaci t czy — Ez 1:28; Obj 4:3; 10:1; 21:19–20:

A. Odwieczny Bo y zamys  polega na wbudowaniu si  w nas
Chrystusie, który jest naszym yciem i wszystkim, eby my

mogli obiera  Go za swoj  osob ,  Nim i Go wyra ; takie
pragnienie Bóg ma w swym sercu i na tym koncentruje si  Bi-
blia — Ef 1:9; 3:11, 16–17a; Flp 1:20–21a:
1. Centralne dzie o Boga polega na wbudowaniu si  w nas

Chrystusie, uczynieniu nas jedno z Nim, eby zaistnia  Jego
zbiorowy wyraz — Ga 4:19; Ef 3:17a.

2. Na koniec Trójjedyny Bóg i odkupione cz owiecze stwo
cz  si , scal , zjednocz , i zbuduj  w jedn  ca  — Now

Jerozolim  — Obj 21:2, 10; 3:12.
B. Zgodnie z Bo ym planem pocz tkiem duchowych rzeczy, obja-

wionych w pierwszym rozdziale Ksi gi Ezechiela, jest wiatr,
zwie czeniem — t cza — w. 4, 28:

1. W wyniku tego, e mamy przejrzyste niebo z tronem i do-
wiadczamy cz owieka maj cego wygl d elektrum i trawi -

cego ognia, b dziemy wygl dali jak t cza — w. 26–28.
2. T cza to jasno  wokó  cz owieka zasiadaj cego na tronie;

jasno  ta symbolizuje splendor i chwa  wokó  Pana na tro-
nie — w. 28.

C. Mo na uzna , e t cza powstaje z po czenia trzech podstawo-
wych kolorów — niebieskiego, czerwonego i tego:
1. Kolor niebieski, kolor szafirowego Bo ego tronu, oznacza

Bo  sprawiedliwo ; czerwony, kolor u wi caj cego ognia,
oznacza Bo wi to ; a ty, kolor elektrum, oznacza Bo
chwa  — Rz 1:17; 3:21; 10:3; 6:19, 22; 3:23; 8:18, 21; 1 Kor 1:30.
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2. Sprawiedliwo , wi to  i chwa a to trzy boskie przymioty,
które trzymaj  grzeszników z dala od Boga — Rdz 3:24:
a. Miecz do zabijania wskazuje na Bo  sprawiedliwo  (por.

Lam. 3:42–43; Rz 2:5), ogie  oznacza Bo wi to  (Pwt
4:24; 9:3; Hbr 12:29), a cherubin — Bo  chwa  (Ez 9:3;
10:4; Hbr 9:5).

b. Poniewa  upad y cz owiek nie móg  wype ni  wymaga
Bo ej sprawiedliwo ci, wi to ci i chwa y, nie pozwolo-
no mu mie  styczno ci z Bogiem, który jest drzewem ycia,
dopóki Chrystus nie wype ni  tych wymaga  dzi ki swej
wszechzawieraj cej mierci na krzy u; w ten sposób otwo-
rzy  On dla nas now  i yw  drog , by my weszli do wi -
tego wi tych i spo ywali Chrystusa jako drzewo ycia —
10:19–20; Obj 22:14.

3. Pan Jezus umar  na krzy u, by zaspokoi  wymogi Bo ej spra-
wiedliwo ci, wi to ci i chwa y, a teraz w zmartwychwstaniu
jest nasz  sprawiedliwo ci , wi to ci  i chwa  — 1 Kor 1:30:
a. Sprawiedliwo  pochodzi od Boga i s y Jego zarz dza-

niu (Ps 89:15a; 97:2; Iz 32:1); teraz w Chrystusie stajemy
si  sprawiedliwo ci  Bo  (2 Kor 5:21).

b. Stajemy si wi ci jak Bóg jest wi ty (1 P 1:15–16), dzi ki
temu, e On jest w nas; stajemy si  te  naj wi tsi dzi ki
temu, e scalamy si  z Bogiem, przesi kamy Nim i prze-
pajamy (1 Tes 5:23).

c. Chrystus mieszka w nas jako nadzieja chwa y (Kol 1:27),
a my przeobra amy si  w Jego obraz z chwa y w chwa
(2 Kor 3:18).

4. Z racji tego, e jeste my w Chrystusie, niesiemy Go jako spra-
wiedliwo , wi to  i chwa ; w Bo ych oczach wygl damy
jak sprawiedliwo , wi to  i chwa a, a tak e jak t cza —

Kor 1:30.
5. Rzeczywisto  tej t czy musi si  w nas wbudowa , eby my —

Bo y odkupieni — wygl dali jak t cza, nios c Bo e wiadec-
two; oznacza to, e b dziemy nie li Bo  sprawiedliwo ,
wi to  i chwa  — Ez 1:28; Obj 4:2–3; 10:1; 21:19–20.

6. Wprawdzie t cza ta objawi si  na wieki, lecz duchowa rze-
czywisto  tej jaskrawej t czy powinna objawia  si  dzi  w ko-
ciele — 1 Tm 3:15–16:
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a. W yciu ko cio a musimy pozwala  Bogu pracowa  w nas
i przyjmowa ask  do takiego stopnia, a  wszystko sta-
nie si  czyste, sprawiedliwe i wi te — Flp 2:12–13.

b. Je li pozwolimy, by wi ty Bo y ogie  spali  wszystko, co
do Niego nie pasuje, tak by Jego wi ta natura objawi a si
w postaci z ota przez nasze cz owiecze stwo, ko ció
nape ni Bo a sprawiedliwo , wi to  i chwa a — Ef 3:21.

c. Ta sprawiedliwo , wi to  i chwa a po cz  si  i b
siebie odzwierciedla , by uformowa  jasn  t cz  wyra a-

 Boga i wiadcz  dla Niego.
D. Nowa Jerozolima wygl da jak t cza; wi te miasto ma wygl d

czy — Obj 21:19–20:
1. Kolory dwunastu warstw fundamentów maj  wygl d t czy,

która otacza wiecznego Boga jako Jego wiadectwo; oznacza
to, e ca e miasto jest zbudowane na wiecznej wierno ci
wiecznego Boga:
a. Nowa Jerozolima jest bezpieczna i zbudowana na Bo ej

wierno ci, z jak  Bóg dochowuje swego przymierza —
4:2–3; 21:19–20.

b. W Bo ej ekonomii musimy ukonstytuowa  si  wiernym
Bogiem, eby by  wierni, jak On jest wierny — 1 Kor 4:2;
7:25; 1 Tm 1:12; 2 Tm 2:13.

2. Jako Nowa Jerozolima w wieczno ci my, suma zbawionych,
dziemy t cz wiadcz  na zawsze, e nasz Bóg jest i wier-

ny — Obj 21:2, 10, 19–20:
a. Dzi ki Bo ej sprawiedliwo ci, wi to ci i chwale b dzie-

my mieli wygl d t czy og aszaj cej ca emu wszech wia-
tu zbawiaj  Bo  wierno .

b. Kiedy pojawi si  t cza, Bóg uzyska wype nienie pragnie-
nia, jakie ma w sercu — Ef 1:9.

3. Ta wieczna t cza b dzie zwie czeniem do wiadczania ycia
chrze cija skiego i ycia ko cio a — Obj 4:2–3; 10:1; 21:19–20.
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Poselstwo dziesi te

Je  zwój — je  i trawi  s owo Bo e
Wersety biblijne: Ez 2:8 — 3:3; Jr 15:16a; Obj 10:8–10; Mt 4:4;

J 6:63; 1 P 2:2–3; Hbr 5:13–14.

I. W Ksi dze Ezechiela 2:8 — 3:4 prorok Ezechiel zjad  zwój i g osi
owa Bo e, w Ksi dze Objawienia 10:8–11 za  aposto  Jan zjad

zwój i prorokowa :

A. Przed Ezechielem rozpostarto zwój i powiedziano mu, by go
zjad , a nast pnie przemówi  do domu Izraela — Ez 2:9 — 3:1:
1. Ezechiel otworzy  swe usta, a Jahwe da  mu zwój do zjedze-

nia — w. 2.
2. Ezechielowi nakazano, by nakarmi  swój dek i tym zwo-

jem nape ni  wewn trzne cz ci — w. 3a.
3. Gdy Ezechiel zjad  zwój, Jahwe nakaza  mu i  do domu Izra-

ela i g osi  Jego s owa — w. 3b-4.
B. W Ksi dze Objawienia 10:8–11 powiedziano Janowi, by otwo-

rzy  zwój, który w r ku trzyma  Chrystus, inny Anio  (w. 1), po-
kn  go i wyg osi  proroctwo nad licznymi ludami, narodami,
zykami i królami:

1. Jan nie tylko otrzyma  zwój — po kn  go — w. 10.
2. Po kn  to przyj  co  w g b swej istoty.
3. W taki sposób musimy przyj  boskie objawienie; i Jeremiasz,

i Ezechiel to uczynili — Jr 15:16a; Ez 2:8; 3:1–3.

II. „Gdy si  znalaz y s owa twoje, zjad em je, a by o mi s owo twoje
weselem i rado ci  serca mego” — Jr 15:16a:

A. W wietle ca ego objawienia zawartego w wi tym S owie Bo e
owa s  dobre do jedzenia, i musimy je je  — Ps 119:103; Mt 4:4;

Hbr 5:12–14; 1 P 2:2–3.
B. Bo e s owo to boski zasób w postaci pokarmu, który nas posi-

la — Mt 4:4:
1. Za po rednictwem s owa jako pokarmu dla nas Bóg udziela

nam swych bogactw, by nas po ywi  i by my ukonstytuowa-
li si  Jego pierwiastkiem — J 6:63.

2. To istotny aspekt Bo ej ekonomii — 1 Tm 1:4; Ef 1:10; 3:9.
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C. Gdy jemy Bo e s owa, staj  si  one weselem i rado ci  naszego
serca — Jr 15:16a.

III. Musimy je  s owa Biblii — J 6:63; 1 P 2:2–3; Hbr 5:12–14:

A. S owo Bo e ma przede wszystkim karmi , a nie dawa  wiedz  —
w. 12:
1. Chocia  Biblia jest ksi  zawieraj  nauk , jej nauka nie

y jedynie temu, by zaszczepia  wiedz  intelektualn , lecz
temu, by us ugiwa  nam pokarmem — Jr 15:16a.

2. S owa mleko i sta y pokarm w Li cie do Hebrajczyków 5:12
wskazuj  na to, e s owo Bo e s y karmieniu.

B. Pan Jezus przyjmowa  s owo Bo e w Pi mie jako chleb i nim si
ywi  — Mt 4:4.

C. „S owa, które Ja wam powiedzia em, s  duchem i s yciem” —
6:63b:

1. S owa Pana Jezusa s  uciele nieniem Ducha ycia — Rz 8:2.
2. Chrystus jest teraz yciodajnym Duchem w zmartwychwsta-

niu, Duch za  jest uciele niony w Jego s owach — 1 Kor 15:45b;
J 6:63b.

3. Gdy otrzymujemy Jego s owa dzi ki wiczeniu swego ducha,
otrzymujemy Ducha, który jest yciem.

D. Musimy karmi  si  nieska onym mlekiem Bo ego s owa — 1 P 2:2:
1. Nieska one mleko otrzymujemy w s owie Bo ym, które kar-

mi naszego wewn trznego cz owieka dzi ki temu, i  rozu-
miemy je swoim rozumem i przyswajamy za pomoc  swoich

adz umys owych — Rz 8:6; por. Pwt 11:18.
2. Mimo e nieska one mleko s owa karmi dusz  za po rednic-

twem umys u, w ostatecznym rozrachunku karmi ducha i czy-
ni z nas ludzi duchowych, a nie duszewnych, zdatnych do
tego, by budowa  si  w duchowy dom Bo y — por. 1 Kor 2:15.

3. eby korzysta  z mleka s owa, smakowa  Boga i Jego dobroci
w s owie, musimy przyjmowa  Jego s owo za pomoc  wszel-
kiej modlitwy — 1 P 2:3; Ef 6:17–18.

E. Musimy pój  naprzód i przej  od mleka s owa w Pierwszym
Li cie Piotra 2:2 do s owa sprawiedliwo ci, b cego sta ym po-
karmem, w Li cie do Hebrajczyków 5:13–14:
1. Mleko przeznaczone jest g ównie dla niemowl t, natomiast

pokarm sta y — dla doros ych — 1 Kor 3:2; Hbr 5:13–14.
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2. Je  s owo sprawiedliwo ci, które jest sta ym pokarmem, to
zdecydowany sposób na to, by przyjmowa  Chrystusa, do-
wiadcza  Go i Nim si  radowa .

3. S owo sprawiedliwo ci uciele nia my l Bo ej sprawiedliwo-
ci w Jego dyspensacyjnym i zgodnym z zasad  zarz dzania

post powaniu ze swym ludem — w. 13:
a. Sprawiedliwo  to prawo  wobec osób, rzeczy i spraw

przed Bogiem zgodna z Jego sprawiedliwymi i surowymi
wymaganiami — Mt 5:20.

b. Sprawiedliwo  to sprawa Bo ego tronu królestwa i pra-
wo ci wobec Boga w naszej istocie — Ps 89:14a; 1 Kor 15:34;
2 Kor 5:21.

c. Je li mamy je  sta y pokarm, s owo sprawiedliwo ci,
musimy zyskiwa  do wiadczenie i si wiczy  — Hbr
5:13–14.

IV. Wierz cy do wiadczaj  na co dzie  boskiego udzielania Boskiej
Trójcy dzi ki temu, e jedz , trawi  i przyswajaj  Pana Jezusa jako
pokarm przez to, i  karmi  si  Bo ym s owem — J 6:35, 51–57, 63:

A. Bo a ekonomia polega na tym, e jemy, trawimy i przyswajamy
Chrystusa, a przez to Nim si  konstytuujemy, eby Go wyra

reprezentowa  — 1 Tm 1:4; J 6:35, 51, 57; Rdz 1:26:
1. W Bo ej ekonomii nie chodzi o to, co zewn trzne, lecz o to, e

Chrystus wchodzi w nas wewn trznie; dlatego musimy obie-
ra  Chrystusa i Go je , trawi  oraz przyswaja  — Ef 3:17a;

6:57b.
2. Odwieczny Bo y plan polega na udzielaniu si  nam Boga,

wyniku czego staje si  On ka dym w óknem naszej we-
wn trznej istoty; On chce, by my Go jedli, trawili i przyswa-
jali, eby móc si  sta  naszym budulcem — 2 Kor 13:13.

B. Trójjedyny Bóg staje si  naszym yciem i zasobem ycia dzi ki
temu, e wchodzi w nas w organiczny sposób i zostaje przyswo-
jony przez w ókna naszej duchowej istoty — Ef 3:16–17a; 4:23.

C. Je  Pana Jezusa to przyjmowa  Go w siebie, by w taki sposób
pe en ycia móg  Go strawi  i przyswoi  odrodzony nowy cz o-
wiek; codziennie musimy je , trawi  i przyswaja  Jezusa jako
nasz duchowy pokarm — J 6:51–57.



20

D. Powinni my nie tylko wierzy  w Pana Jezusa i przyjmowa  Go,
lecz tak e je , trawi  i przyswaja , pozwalaj c Mu stawa  si
zawarto ci  naszej istoty — 3:15–16; 6:51–57.

E. Gdy jemy Pana Jezusa, nasze duchowe trawienie musi by  w a-
ciwe — Ez 2:8 — 3:3; Jr 15:16a; Obj 10:9–10:

1. Je li mamy dobre trawienie, pokarm b dzie móg  si  przedo-
stawa  do ka dej cz ci naszej wewn trznej istoty i w ni
wnika  — Ef 3:16–17a.

2. Niestrawno  oznacza, e Chrystus jako pokarm nie mo e
ogóle wnikn  w nasze wewn trzne cz ci — Hbr 3:12–13,

15; 4:2:
a. Niestrawno  oznacza, e Pan jako duchowy pokarm nie

mo e w ogóle w nas si  przedosta .
b. Kiedy nie ma toru, którym pokarm móg by przedosta  si

do naszych wewn trznych cz ci, nabawimy si  niestraw-
no ci.

3. Ca  swoj  istot , w tym wszystkie wewn trzne cz ci, musi-
my utrzymywa  w otwarto ci na Pana, eby duchowy po-
karm móg  si  w nas przedostawa ; je li b dziemy w ciwie
trawi  i przyswaja , to b dziemy wch ania  Chrystusa, nasz
duchowy pokarm, Chrystus za  stanie si  naszym budulcem,

eby Bóg uzyska  wyraz siebie — Ef 3:16–17a; Kol 3:4, 10–11.
4. Dzi ki temu, e jemy, trawimy; dzi ki temu, e trawimy, przy-

swajamy; a dzi ki temu, e przyswajamy, do naszej istoty
dostaj  si  warto ci od ywcze bogactw Chrystusa, które to
bogactwa wrastaj  w nasze organiczne tkanki — Ef 3:8.

5. Ka dy wierz cy, który przyjmuje boskie udzielanie Boskiej
Trójcy dzi ki spo ywaniu, trawieniu i przyswajaniu Pana
Jezusa, b dzie  z powodu Niego — J 6:57b.

F. Poniewa  wszyscy spo ywamy Chrystusa, jeden chleb, jeste my
jednym Cia em — zbiorowym Chrystusem, Chrystusem-Cia em —
i w ten sposób zrealizujemy Bo e zarz dzanie w celu wype nie-
nia Jego odwiecznego zamys u — 1 Kor 10:17; 12:12; Ef 3:11; 5:30.
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Poselstwo jedenaste

Bo e odzyskiwanie za po rednictwem ycia przez pasienie
Wersety biblijne: Ez 34:11–16, 23–31; J 10:10, 16; 21:15–17;

1 P 2:25; 5:2, 4; Hbr 13:20; Obj 7:16–17.

I. Pa  to otacza  stado wszechzawieraj , czu  trosk  — J 21:15–
17; Dz 20:28:

A. Pasienie odnosi si  do troski o wszelkie potrzeby owiec — Ps 23.
B. Trzeba zaspokaja  potrzeby wszystkich owiec i dobrze si  nimi

zajmowa .

II. W trzydziestym czwartym rozdziale Ksi gi Ezechiela Pan przy-
chodzi jako Pasterz, by szuka  owiec i je odnale  — w. 11–31; k
15:3–7; Mt 9:36; J 10:11; 21:15–17; Hbr 13:20; 1 P 5:3–4:

A. Pan wyprowadza nas spo ród niewierz cych i przyprowadza
do siebie — Ez 34:12–13a; por. Ef 2:12–13.

B. Przyprowadza nas do naszej w asnej ziemi, oznaczaj cej Chry-
stusa, który jest dobr  ziemi  Kanaan — Ez 34:13b; por. Kol 1:12.

C. Przyprowadza nas ponownie na wysokie góry, oznaczaj ce
Chrystusa zmartwychwsta ego i wyniesionego na niebiosa — Ez
34:13–14.

D. Przyprowadza nas ponownie do strumieni, oznaczaj cych yw
wod yciodajnego Ducha — w. 13; Obj 22:1; 1 Kor 12:13; Ps 36:8.

E. Karmi swoje stado u strumieni, co oznacza, e karmi nas swoimi
bogactwami — Ez 34:13; Obj 22:1–2a.

F. Przyprowadza nas ponownie na dobre i obfite pastwisko, ozna-
czaj ce Chrystusa, który jest naszym zasobem ycia — Ez 34:14;
Ps 23:2; J 10:9; por. 1 Tm 1:4.

G. Doprowadza do tego, e si  k adziemy, i jednocze nie daje nam
wewn trzny odpoczynek — Ez 34:15; Pnp 1:7; Mt 11:28–30.

H. Obwi zuje skruszonego i wzmacnia chorego, co oznacza, e
obwi zuje i uzdrawia pogr onych w rozpaczy oraz chorych —
Ez 34:16a; Iz 61:1–2; k 4:18–19; Mt 9:9–13.

I. Pan sprawuje sprawiedliwy s d po ród nas, usuwaj c wszyst-
ko, co niesprawiedliwe — Ez 34:17–22; Kol 3:15.

J. Chrystus jest prawdziwym Dawidem, prawdziwym Pasterzem,
którego uczyniono Pasterzem, by nas karmi  i sprawia , e si
nape nimy i zaspokoimy — Ez 34:23:
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1. Troszczy si  o nas, w tym o wszelkie nasze k opoty i obowi zki,
a tak e przeró ne aspekty naszego ycia na co dzie  — Ps 23.

2. Pa ska troska o nas jako Pasterza skutkuje tym, e okazuje-
my Mu pos usze stwo, naszemu Królowi, i przechodzimy
pod Jego w adz  królewsk  — Obj 7:17.

3. Gdy do wiadczamy pasienia przez Pana i pozostajemy pod
Jego w adz  królewsk , radujemy si  Jego przymierzem po-
koju i nie zniewalaj  nas ju  k opoty ani niepokój — Ez 37:25a.

4. Gdy On nas pasie, wszelkie z e bestie, li ludzie trzymaj  si
z dala od odzyskanego Pa skiego ludu — 34:25b; por. Dz
20:28–29; Flp 3:2–3.

5. amie dr ki jarzma, w tym jarzmo grzechu i wiata, oraz
wybawia nas z wszelakiej niewoli — Ez 34:27b.

6. Obiecuje, e nie staniemy si  zdobycz  wroga i e b dziemy
mieszka  w spokoju i bezpiecznie — w. 28a, 25b.

K. Sprawia, e stajemy si ród em b ogos awie stwa dla innych,
eby On — jako deszcz b ogos awie stw i miejsce siewu, o któ-

rym g no — ich zaopatrzy  — w. 26–27a, 29; Za10:1; Ez 36:35.
L. Dzi ki do wiadczaniu pasienia przez Niego cieszymy si  Bo

obecno ci ; jeste my Jego, a On nasz w spo eczno ci, jak  z Nim
mamy, i jedno ci, eby Bóg zespoli  si  z cz owiekiem — 34:30–31.

III. Chrystus jest dobrym Pasterzem, wielkim Pasterzem, Arcypaste-
rzem i Pasterzem naszych dusz — J 10:9–17; Hbr 13:20–21; 1 P 5:4;
2:25:

A. Jako dobry Pasterz Pan Jezus przyszed , by my mieli ycie i mieli
je w obfito ci — J 10:10–11:
1. Po ycie duszewne, ludzkie ycie, by dokona  odkupie-

nia za owce, by mog y one dzieli  Jego ycie zoe, boskie ycie —
w. 11, 15, 17.

2. Wyprowadza swoje owce z zagrody i wprowadza w siebie
jako pastwisko — miejsce, w którym owce mog  si  pa  — gdzie
mog  one je  z Niego swobodnie i Nim si  karmi  — w. 9.

3. Pan uformowa ydowskich i poga skich wierz cych, pod-
legaj cych Jego pasieniu, w jedno stado (ko ció , Cia o Chry-
stusa) — w. 16.

B. Bóg „wzbudzi  z martwych naszego Pana, wielkiego Pasterza
owiec, we krwi wiecznego przymierza” — Hbr 13:20:
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1. Wieczne przymierze polega na zwie czeniu Nowej Jerozoli-
my dzi ki pasieniu.

2. Wieczne przymierze to przymierze nowego testamentu pole-
gaj ce na zdobyciu stada, b cego ko cio em, prowadz -
cym do powstania Cia a Chrystusa, które znajduje zwie cze-
nie w Nowej Jerozolimie.

3. Jako wielki Pasterz Pan czyni tre ci nowego przymierza rze-
czywistymi dla nas — 8:8–13.

C. Jako Arcypasterz Chrystus pasie swoje stado za po rednictwem
starszych w ko cio ach — 1 P 5:4:
1. Bez pasienia przez starszych nie mo na zbudowa  ko cio a.
2. Pasienie przez starszych powinno by  Chrystusowym pasie-

niem przez nich.
D. Jako Pasterz naszych dusz pneumatyczny Chrystus nadzoruje

nasz wewn trzny stan, troszcz c si  o sytuacj , w jakiej znajdu-
je si  nasza wewn trzna istota — 2:25:
1. Pasie nas, troszcz c si  o dobro naszej duszy i sprawuj c

nadzór nad stanem naszej wewn trznej istoty.
2. Poniewa  nasza dusza jest bardzo skomplikowana, potrzebu-

jemy Chrystusa, który jest yciodajnym Duchem w naszym du-
chu, by pas  nas w naszej duszy i zatroszczy  si  o nasz umys ,
emocje i wol , oraz nasze problemy, potrzeby, a tak e rany.

3. Jako Pasterz naszych dusz Pan odnawia nasz  dusz  i daje
jej odpocz  — Ps 23:3a; Mt 11:28–30.

IV. Dwudziesty pierwszy rozdzia  Ewangelii Jana, traktuj cy o pasie-
niu, stanowi zako czenie i zwie czenie ca ej ksi gi; pasienie jest
kluczem do tej Ewangelii:

A. Ewangelia Jana to ksi ga o Chrystusie, który przychodzi i staje
si  naszym yciem dzi ki piel gnowaniu nas oraz karmieniu;
piel gnowa  innych to ich uszcz liwia  i sprawia , by by o im
przyjemnie i wygodnie (Mt 9:10; k 7:34), karmi  za  to od y-
wia  ich wszechzawieraj cym Chrystusem (Mt 24:45–47).

B. Po swoim zmartwychwstaniu Pan pas  Piotra i zleci  mu kar-
mienie Jego baranków oraz pasienie Jego owiec; pos uga apo-
stolska zostaje w czona do niebia skiej pos ugi Chrystusa, eby
otoczy  opiek  Bo e stado, ko ció , prowadz cy do powstania
Cia a Chrystusa — J 21:15–17:
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1. Wyniesiony na niebiosa Chrystus poleci  aposto om, eby
Nim wspó pracowali i zrealizowali Bo  nowotestamen-

tow  ekonomi  — 1 Tm 1:4; Ef 1:10.
2. Je li chodzi o pasienie, pos uga apostolska wspó pracuje

niebia sk  pos ug  Chrystusa i czyni na ziemi to, co On
czyni w niebiosach.

V. Pierwszy List Piotra 5:2 mówi o pasieniu stada Bo ego wed ug
Boga:

A. Wed ug Boga oznacza, e yjemy Bogiem.
B. Gdy jeste my jedno z Bogiem, stajemy si  Nim i Nim jeste my,

pas c innych.
C. Pa  wed ug Boga to pa  wed ug Bo ej natury, Jego pragnienia,

sposobu i chwa y, a nie wed ug w asnego upodobania, po ytku,
zamys u i usposobienia.

D. Pa  wed ug Boga to pa  wed ug tego, czym Bóg jest w swoich
przymiotach — 1 J 1:5; 4:8, 16.

E. Aby pa  wed ug Boga, musimy si  sta  Bogiem w yciu, natu-
rze, wyrazie i funkcji:
1. Musimy nape ni  si  po brzegi boskim yciem, raduj c si

Trójjedynym Bogiem, który jest zdrojem, ród em i rzek , eby
sta  si  ca ci  boskiego ycia, a nawet samym boskim

yciem — J 4:14; Kol 3:4.
2. Musimy si  sta  Bogiem w Jego przymiotach mi ci, wiat a,

sprawiedliwo ci i wi to ci — 1 J 3:2; 2 P 1:4.
3. Musimy by  powieleniem Chrystusa, Jego wyrazem, eby-

my –– gdy pasiemy –– wyra ali Boga a nie w asne „ja” z jego
usposobieniem i dziwactwami — J 12:24.

4. Musimy si  sta  Bogiem w Jego funkcji pasienia stada Bo ego
wed ug tego, czym On jest, i Jego celu, jaki ma w swojej ekono-
mii — Ps 23:6b; Ef 4:12, 16; Obj 21:2, 10–11.

VI. Na wieki b dziemy do wiadcza  Chrystusa i radowa  si  Nim
jako wiecznym Pasterzem — 7:16–17:

A. Chrystus, nasz wieczny Pasterz, poprowadzi nas do siebie,
róde  wody ycia, by my radowali si  wiecznym udzielaniem

Trójjedynego Boga — w. 17a.
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B. Wody ycia zostan  dostarczone, wody ez za  — otarte — w. 17b.
C. Poniewa  Chrystus b dzie pas  w wieczno ci, nie b dzie ez,

odu ani pragnienia — tylko rado  — w. 16–17.
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Poselstwo dwunaste

Wewn trzne odzyskiwanie przez ycie
ce realizacji Bo ej ekonomii

Wersety biblijne: Ez 36:21–38.

I. „Synu cz owieczy, zwró  si  ku górze Seir i prorokuj przeciwko
niej” — Ez 35:2:

A. To, e s d nad Edomem zostaje tu powtórzony (por. 25:12–14),
wskazuje, i  w procesie Bo ego odzyskiwania przez ycie wci
zachodzi potrzeba Bo ego s du, szczególnie nad Edomem, który
przedstawia w formie typu starego cz owieka (zob. przyp. 1 do
w. 12):
1. Stary cz owiek odnosi si  do naturalnego ycia w naszej du-

szy; to nasza istota, któr  stworzy  Bóg, która jednak znalaz a
si  w upadku w wyniku grzechu i która jest tym samym, co
pierwsze „ja” w Li cie do Galacjan 2:20.

2. Dawniej nasza dusza dzia a jako niezale na osoba, której
yciem i osobowo ci  by  stary cz owiek; teraz, poniewa  stary

cz owiek zosta  ukrzy owany (Rz 6:6), nasza dusza powin-
na dzia  jedynie jako organ Chrystusa i znajdowa  si  pod
panowaniem naszego ducha, maj c Chrystusa za swoje ycie.

3. Poniewa  bardzo trudno upora  si  ze starym cz owiekiem,
wci  na nowo musi si  odbywa  nad nim s d, a  do dnia
odkupienia naszego cia a — Ef 4:30.

B. Aby nas odzyska  i uczyni  nowym cz owiekiem, Bóg musi os -
dzi  naszego starego cz owieka, nasze stare stworzenie — Rz
6:6; Ef 4:22–24; Kol 3:9–11.

II. Aby nast pi o wewn trzne odzyskanie ludu, Bóg dzia a przez
wzgl d na swoje wi te imi  — Ez 36:21–23; Mt 6:9; Iz 29:23:

A. W swoim odzyskiwaniu Bóg dzia a przez wzgl d na swoje wi te
imi  — por. Ef 1:4; Obj 21:2.

B. Odzyskano nas i o ywiono nie ze wzgl du na jakie  zas ugi, ale
poniewa  Bóg uczyni  co  w nas przez wzgl d na swoje imi  —
por. 2 Tm 1:9; Tt 3:5; 1 P 3:15.

III. Aby nast pi o wewn trzne odzyskanie ludu, Bóg stosuje wobec
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niego prawne odkupienie, eby go oczy ci  drogocenn  krwi
Chrystusa — Ez 36:25; 1 P 1:18–19:

A. W Ksi dze Ezechiela 36:25 czysta woda odnosi si  do odkupie -
czej i oczyszczaj cej krwi, która jest otwartym ród em oczysz-
czaj cym z grzechu i nieczysto ci — Za 13:1; por. Lb 19:2–10.

B. Pan zmywa z nas wszelki brud, w tym wszelkie rzeczy grzesz-
ne, nieprawe, niesprawiedliwe i ciemne — 1 J 1:7, 9; por. Ef 5:8–9.

C. Pan oczyszcza nas z wszelkich bo ków — Ez 14:3; 1 J 5:21; Kol
1:18b.

IV. Aby nast pi o wewn trzne odzyskanie ludu, Bóg stosuje wobec
niego swoje organiczne zbawienie i daje mu nowe serce oraz no-
wego ducha, eby lud ten zosta  przebóstwiony i sta  si  nowym
stworzeniem, Now  Jerozolim  — Ez 36:26; 2 Kor 5:17; Obj 21:2; Ps
51:10; 78:8; 1 P 3:4:

A. Gdy trwamy w upad ym i odst pczym stanie, nasze serce wzgl -
dem Pana jest kamienne i twarde, a nasz duch — obumar y — Ef
2:1; 4:18:
1. Gdy Pan nas zbawia i o ywia, odnawia nasze serce i z ka-

miennego czyni je sercem z cia a, sercem, które jest mi kkie
pe ne mi ci wzgl dem Niego — por. 2 Kor 3:3.

2. Ponadto o ywia i odnawia naszego ducha swoim boskim
yciem — Kol 2:13.

3. W wyniku tego kochamy Pana, nasze odnowione serce Go
pragnie i mo emy mie  z Nim styczno , przyjmowa  Go i za-
wiera  dzi ki wiczeniu swego odnowionego ducha.

B. Pan daje nam nowe serce, by my Go kochali — Mk 12:30:
1. Nasze serce reprezentuje nas w wyra aniu sk onno ci, uczy ,

upodoba  i pragnie  — por. Mt 15:8.
2. Nasze serce reprezentuje nas w dzia aniu, to nasz przedsta-

wiciel w dzia aniu — por. Prz 4:23; Mt 12:34–35; 15:18–19.
3. Bóg daje nam nowe serce, poniewa  chce, by my sk aniali si

ku Niemu, uwielbiali Go, pragn li i kochali — 1 Kor 16:22; 2:9.
4. Aby utrzyma  swe serce w stanie nowo ci, musimy wci

zwraca  je do Pana i d  do czysto ci, kochaj c Go ca ym
sercem — Mk 12:30; 2 Kor 3:16–18; Mt 5:8; Prz 4:20–23; Ps
119:2, 11:
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a. Nasze serce musi by  mi kkie — Ez 36:26; por. Mt 13:19;
Kor 5:10–11a; Iz 11:2; Rz 8:28.

b. Nasze serce musi by  czyste — Mt 5:8; 2 Tm 2:22.
c. Nasze serce musi kocha  — Ef 3:17, 19; 2 Kor 5:14.
d. Nasze serce musi by  spokojne — Dz 24:16.

C. Pan daje nam nowego ducha, by my Go przyj li i mieli z Nim
styczno  — J 4:24:
1. Niebiosa s  ziemi, ziemia — cz owiekowi, cz owiek za

zosta  stworzony przez Boga i ma ducha, eby móg  mie
kontakt z Bogiem, przyjmowa  Go, oddawa  Mu cze , 
Nim, wype nia  Bo y zamys  dla Niego i by  z Nim jedno —
Rz 8:16; 1 Kor 6:17.

2. Poniewa  mamy nowego ducha, oznacza to, e nasz stary,
st umiony duch zosta  o ywiony w wyniku odrodzenia — Ef
2:1; J 3:6.

3. Przebieg y szatan skry  spraw  ludzkiego ducha przez wi k-
szo ci  chrze cijan; cz  cz owieka, któr  jest duch, si  prze-
ocza — Rdz 2:7; Prz 20:27; Za 12:1; J 4:24; 1 Tes 5:23; por. Jud
19–21.

4. Aby utrzyma  swe serce w stanie nowo ci, nieustannie musi-
my wiczy  swego ducha, by mie  kontakt z Panem i post po-
wa ,  oraz by  w duchu i wed ug ducha — Rz 8:4; 6:4; 7:6;
1 Kor 6:17:
a. Musimy wzywa  imienia Pana — Rz 10:12.
b. Musimy modlitwenie czyta  Jego s owo, które jest Du-

chem — Ef 5:26; 6:17–18.
c. Zawsze musimy si  radowa , nieustannie modli  i dzi -

kowa  w ka dym po eniu — 1 Tes 5:16–18.
d. Musimy roznieca  naszego ducha, nie gasz c Ducha —

Tm 1:6–7; 1 Tes 5:19.
e. Musimy praktykowa  prorokowanie w celu budowania

ko cio a, nie lekcewa c prorokowania — w. 20; 1 Kor 14:4b,
31–32.

V. „Mojego ducha dam do waszego wn trza i uczyni , e b dziecie
post powa  wed ug moich przykaza , moich praw b dziecie prze-
strzega  i wykonywa  je” — Ez 36:27:
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A. Aby nast pi o wewn trzne odzyskanie ludu, Bóg daje nam nie
tylko nowe serce i nowego ducha (w. 26), lecz tak e wk ada w nas
swego Ducha, do naszego ducha, i czyni te dwa duchy jednym
zespolonym duchem (Rz 8:9, 16); sprawia równie , e jeste my

Nim jednym duchem (1 Kor 6:17).
B. Duch Bo y w nas zawiera Bo  natur , która odpowiada Bo e-

mu prawu; poniewa  mamy w sobie t  natur  (2 P 1:4), mo emy
samorzutnie przestrzega  Jego prawa dzi ki post powaniu we-

ug naszego odrodzonego ducha, w którym mieszka Duch
wi ty (Rz 8:4; Ga 5:16, 22–23, 25).

C. To, e Pan sprawia, i  post pujemy wed ug Jego ustaw, odnosi
si  do prawa (automatycznie dzia aj cej zasady, wewn trznej,
automatycznej funkcji) Ducha ycia (Rz 8:2); Pan nas tak prowa-
dzi, by my post powali cie kami sprawiedliwo ci przez wzgl d
na Jego imi  (Ps 23:3).

D. Sprawiedliwe wymogi prawa spontanicznie i automatycznie wy-
pe niaj  si  w tych, którzy post puj  wed ug ducha — Rz 8:4, 2.

E. Duch z naszym duchem jest kluczem, sekretem, do organiczne-
go Bo ego zbawienia — w. 16; 5:10.

VI. W wyniku wewn trznego odzyskiwania przez ycie wymar e i ja-
owe miejsca stan  si  niczym ogród Eden — Ez 36:34–36:

A. Pa skie odzyskiwanie powinno znale  si  na etapie, na któ-
rym b dzie niczym ogród Eden.

B. W „ogrodzie Eden” mamy Chrystusa — ro lin , o której jest g -
no (34:29) — Chrystusa, który jest drzewem ycia z obfitym zaso-
bem pokarmu (Obj 2:7; 22:14).

VII. Aby nast pi o wewn trzne odzyskanie ludu, Pan pragnie pomno-
 u nas ludzi jak trzod  — Ez 36:37–38:

A. Pan obieca  nas pomno , zape ni  ja owe miasta „stadami
ludzi” (w. 38), my jednak wci  musimy pyta  Go i prosi , by
uczyni  to, czego pragnie — k 10:2.

B. Nie mówmy, e liczby nic nie znacz  i e nas nie obchodz ;
módlmy si  o przyrost, og aszaj c Pa sk  obietnic  zawart

trzydziestym szóstym rozdziale Ksi gi Ezechiela; pami taj-
my, e na jako  wp ywa ilo .

C. Módlmy si , by Pan obdarzy  nas przyrostem i przywiód  stada
ludzi — por. J 4:4–8, 28–30, 39–42; k 19:1–10.
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PYTANIA DO POSELSTW:

7.

Podczas omawiania kolejno ca ego planu poselstwa, dodatkowo upew-
nij si , e odpowiedzia  na nast puj ce pytania:

1. Co to znaczy do wiadcza  przejrzystego nieba?

2. Co znaczy to, e ywe stworzenia opuszczaj  swoje skrzyd a?

3. Czym jest szczyt naszego duchowego do wiadczenia?

4. Co jest jedyn  w adz  w ko ciele?

5. Jakie znaczenie ma to, e tron  wygl da jak kamie  szafirowy, i e jest
przekazywany ziemi przez ywe stworzenia i wraz z nimi?

8.

1. Przedstaw w punktach najwa niejsze cz ci poselstwa ewangelizacyj-
nego na temat tajemniczej my li o wi zi Boga z cz owiekiem.

2. Co widzisz z Pana Jezusa, który jest Panem wszech wiata oraz Pionie-
rem i Poprzednikiem?

3. Jaki zwi zek istnieje pomi dzy Bo ym pragnieniem wprowadzenia nas
na tron a buntem szatana przeciwko Bo emu tronowi?

4. Czego nauczy  si  o królowaniu w yciu i co widzisz na temat zwi z-
ku mi dzy królowaniem w yciu a Bogiem-cz owiekiem na tronie?

9.

1. Przedstaw, w jaki sposób t cza pozostaje znakiem Bo ej wierno ci w za-
chowywaniu Jego przymierza, gdy On s dzi ziemi .

2. Wyja nij, jak mo emy zyska  rzeczywisto  t czy i by  Bo ym wiadec-
twem dzi ki niesieniu Chrystusa, który jest sprawiedliwo ci , wi to-
ci  i chwa ?

3. Wyja nij, dlaczego Nowa Jerozolima wygl da jak t cza, i o czym to
wiadczy.
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10.

1. Wyja nij, w jaki sposób jedzenie i trawienie s owa Bo ego wi  si
prorokowaniem.

2. Wyka  na podstawie Pisma wi tego, e s owo Bo e udziela przede
wszystkim duchowego pokarmu a nie zaledwie wiedzy?

3. Jak mo emy posun  si  naprzód w kwestii jedzenia i trawienia Bo ego
owa?

4. W jaki praktyczny sposób trawimy i przyswajamy s owo Bo e i dlacze-
go czasem do wiadczamy duchowej niestrawno ci?




