CHWALEBNY
KOŚCIÓŁ
WAT C H M A N N E E
Wyłącznie bezpłatna dystrybucja.
Książki te nie podlegają sprzedaży.
Living Stream Ministry
Anaheim, California

●

www.lsm.org

3 1997 Living Stream Ministry
Wszelkie prawa zastrze7one. Ksi'7ka, ani 7adna jej cz9:;, nie mo7e
by; przedrukowywana ani w jakikolwiek inny spos,b reprodukowana
czy powielana mechanicznie, fotooptycznie, zapisywana elektronicznie
lub magnetycznie, ani odczytywana w=:rodkach publicznego przekazu
bez pisemnej zgody Wydawcy.

Wydanie pierwsze > sierpie( 1997 r.
Wydanie przeznaczone do masowej dystrybucji > maj 2003 r.

ISBN: 0-7363-2344-9

Tumaczenie z j9zyka angielskiego
Tytu oryginau: The Glorious Church
(Polish translation)

Bezpatna dystrybucja:

Rhema
P. O. Box 31651, Seattle, WA 98103 U.S.A.
Na ostatniej stronie znajd' Pa(stwo adresy
lokalnych dystrybutor,w.
Wydawnictwo:
Living Stream Ministry
2431 W. La Palma Ave., Anaheim, CA 92801 USA
P. O. Box 2121, Anaheim, CA 92814 USA

Cytaty biblijne opieraj' si9 na Biblii Tysi clecia, wyd. III, Pozna(=>
Warszawa 1982. W przypadku rozbie7no:ci pomi9dzy przekadem
polskim a tekstem oryginalnym Biblii, korzystano z=przekad,w angielskich: ST > Authorized Version; NT > Recovery Version. Revised
Edition, Anaheim 1991, konsultuj'c tumaczenie werset,w Nowego
Testamentu z tekstem greckim interlinearnym (Grecko-polski Nowy
Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, Warszawa 1993).

SPIS TRECI
Tytu

Strona
Przedmowa

9

1

Bo7y plan i Bo7y odpoczynek

11

2

Ewa typem ko:cioa

29

3

Ciao Chrystusa i oblubienica Chrystusa

47

4

FKobieta urodzia dziecko-m97czyzn9G

71

5

Hwi9te miasto, Nowa Jeruzalem

101

Dodatek: Zwyci9zcy i poruszanie si9 Boga
na etapach Jego ekonomii

153

PRZEDMOWA
Niniejsza ksi'7ka stanowi seri9 poselstw, wygoszonych przez
brata Watchmana Nee do ko:cioa w Szanghaju oraz do pracownik,w chrze:cija(skich, przebywaj'cych przez du7szy czas na prowadzonym przez niego szkoleniu > od ko(ca 1939 roku do roku 1942.
Lata te byy dla nas czasem duchowych objawie( i niebia(skich wizji, dotycz'cych Fg9boko:ci Bo7ychG. Akcentowali:my szczeg,lnie
triumf ko:cioa, chwalebnego Ciaa Chrystusa, b9d'cego Jego penym wyrazem, kt,ry wypenia wszystko we wszystkim. Poselstwa
te rzucaj' niezwyke :wiato na postaci czterech znacz'cych kobiet
z=Pisma > Ewy z Ksi9gi Rodzaju 2, 7ony z Listu do Efezjan 5, kobiety
z=Ksi9gi Objawienia 12 oraz oblubienicy z Ksi9gi Objawienia 21>22.
Relacja o nich przedstawia nam w peni miejsce, jakie w odwiecznym Bo7ym planie ma chwalebny ko:ci,, ko:ci, zaspokajaj'cy pragnienie Boga. Obraz, jaki te postaci przedstawiaj', ma tak wielk'
rozpi9to:;, i7 si9ga w czasie od wieczno:ci przeszej a7 po wieczno:;
przysz'. Tre:; niniejszych poselstw zawiera tyle objawienia i :wiata, jest tak g9boka i poruszaj'ca, 7e trzeba je czyta; z modlitw',
u:wiadamiaj'c sobie i przyswajaj'c te prawdy w duchu. Oby Pan,
chwalebna Gowa Ciaa, da nam ducha m'dro:ci i objawienia, aby:my ujrzeli i=zrozumieli wizje rzeczywisto:ci ko:cioa, jakie ukaza
On autorowi. Ksi'7ce tej towarzyszy nasza modlitwa, by B,g Ojciec
Pana naszego Jezusa, kt,ry Fpotrafi daleko wi9cej uczyni; ponad to
wszystko, o co prosimy albo o czym my:limyG, doko(czy tego, co
objawiaj' te poselstwa, Fwedug mocy dziaaj'cej w nasG. FTemu niech
b9dzie chwaa w ko:ciele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wiek,w. AmenG.
Witness Lee
Los Angeles, Kalifornia, USA
8 czerwca 1968 r.

ROZDZIAN PIERWSZY

BOY PLAN I BOY ODPOCZYNEK
Wersety biblijne: Rdz 1,26-2,3; 2,18-24; Ef 5,22-32; Obj 12; 21,1>22,5.

W podanych czterech fragmentach Pisma mowa jest o czterech
kobietach. W Ksi9dze Rodzaju 2 kobieta to Ewa; w Li:cie do Efezjan 5 > ko:ci,; w Ksi9dze Objawienia 12 > kobieta, kt,r' Jan ujrza
w wizji; w Ksi9dze Objawienia 21 za: > ma7onka Baranka.
Oby B,g da nam :wiato, aby:my zobaczyli, w jaki spos,b te cztery kobiety s' powi'zane ze sob' oraz z Jego odwiecznym planem. Wtedy
b9dziemy mogli ujrze; pozycj9, jak' zajmuje ko:ci,, a tak7e zadanie,
jakie zostao mu powierzone do spenienia w tym planie, jak r,wnie7
to, w jaki spos,b Bo7y zwyci9zcy wypeni' Jego odwieczny cel.
BOY CEL W STWORZENIU CZOWIEKA

Dlaczego B,g stworzy czowieka? Jaki mia w tym cel?
Na te pytania B,g udzieli nam odpowiedzi w Ksi9dze Rodzaju
1,26-27. Te dwa wersety maj' olbrzymie znaczenie. Objawiaj' nam
one, i7 stworzenie czowieka przez Boga byo naprawd9 czym: nad
wyraz szczeg,lnym. Zanim B,g stworzy czowieka, powiedzia:
FUczy(my czowieka na Nasz obraz, wedug Naszego podobie(stwa,
i niech panuj' nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad
bydem, i nad ca' ziemi', i nad wszelkim pazem pezaj'cym po
ziemiG(w. 26). Taki plan mia B,g stwarzaj'c czowieka. FRzek B,g:
Uczy(myQG. Pokazuje to, jakiego czowieka pragn' mie;. Innymi
sowy, B,g projektowa FmodelG czowieka, kt,rego mia stworzy;.
Werset 27 objawia stworzenie czowieka przez Boga: FStworzy wi9c
B,g czowieka na obraz sw,j. Na obraz Boga go stworzy. Stworzy
ich jako m97czyzn9 i kobiet9G. Werset 28 stwierdza: FI bogosawi im
B,g, i rzek do nich B,g: rozradzajcie si9 i rozmna7ajcie si9, i=napeniajcie ziemi9, i czy(cie j' sobie poddan'; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i=nad wszelkimi zwierz9tami, kt,re
si9 poruszaj' po ziemi!G
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W wersetach tych widzimy czowieka, jakiego pragn' B,g. Pragn' On mie; czowieka, kt,ry by panowa i kt,ry rz'dziby ca' ziemi'; wtedy B,g byby zaspokojony.
Jak B,g stworzy czowieka? Stworzy go na sw,j obraz. B,g
pragn' mie; czowieka takiego samego, jak On. To oczywiste zatem, 7e pozycja czowieka w Bo7ym stworzeniu jest absolutnie wyj'tkowa; po:r,d wszystkich Bo7ych stworze( bowiem tylko czowiek
stworzony zosta na Bo7y obraz. Czowiek, ku kt,remu lgn9o serce
Boga, r,7ni si9 cakowicie od wszystkich pozostaych stworzonych
istot; by czowiekiem na Jego obraz.
Spostrzegamy tu rzecz godn' uwagi. Werset 26 m,wi: FUczy(my
czowieka na obraz Nasz, wedug Naszego podobie(stwaG; werset
27: FStworzy wi9c B,g czowieka na obraz sw,j. Na obraz Boga go
stworzy. Stworzy ich jako m97czyzn9 i kobiet9G. W wersecie 26 zaimek FNaszG wyst9puje w liczbie mnogiej, w wersecie 27 za: > zaimek Fsw,jG w liczbie pojedynczej. Z gramatycznego punktu widzenia, skoro w wersecie 26 czytamy o naradzie B,stwa: FUczy(my
czowieka na obraz NaszG, to werset 27 powinien brzmie;: FStworzy
wi9c B,g czowieka na obraz IchG. Tymczasem, rzecz dziwna, werset
27 m,wi: FStworzy wi9c B,g czowieka na obraz sw,jG. Jak mo7emy
to wytumaczy;? Ot,7 jest tak, poniewa7 w B,stwie tylko Jeden posiada obraz > Syn. Kiedy B,g zatem zamy:la stworzenie czowieka,
czytamy, 7e czowiek mia zosta; uczyniony na FNaszG obraz (poniewa7 Oni > Ojciec, Syn i Duch U s' jedno, mowa tu o FNaszym obrazieG); kiedy natomiast w wersecie 27 B,g by w trakcie stwarzania
czowieka, czytamy, 7e czowiek uczyniony zosta na FJegoG obraz.
FJegoG oznacza Syna. Stwierdzamy zatem, 7e Adam zosta stworzony
na obraz Pana Jezusa. Adam nie poprzedza Pana Jezusa; to Pan
Jezus poprzedza Adama. Kiedy zatem B,g stworzy Adama, stworzy go na obraz Pana Jezusa.
Bo7ym celem jest zdoby; sobie ludzi, podobnych do Jego Syna.
Kiedy czytamy List do Rzymian 8,29, odnajdujemy tam Bo7y cel: FBo
tych, kt,rych przedtem zna, przeznaczy wa:nie, aby si9 stali podobni do obrazu Syna Jego, a On 7eby by pierworodnym po:r,d wielu braciG. B,g chce mie; wielu syn,w i pragnie, aby wszyscy oni byli
podobni do Jego Syna. W,wczas Jego Syn nie b9dzie ju7 du7ej jednorodzonym, lecz pierworodnym po:r,d wielu braci. B,g pragnie
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zdoby; sobie takich ludzi. Je:li to ujrzymy, zdamy sobie spraw9 z=tego, jak cenny jest czowiek i ogarnie nas rado:;, ilekro; mowa b9dzie o czowieku. Jak7e B,g ceni sobie czowieka! Nawet On sam
sta si9 czowiekiem! Bo7y plan polega na zdobyciu czowieka. Kiedy
B,g zdobywa czowieka, Jego plan zostaje zrealizowany.
To przez czowieka wypenia si9 Bo7y plan i przez czowieka r,wnie7 zostaje zaspokojona Bo7a potrzeba. Czego zatem 7'da B,g od
czowieka, kt,rego stworzy? Ot,7 tego, by czowiek panowa. Kiedy
B,g stworzy czowieka, nie przeznaczy go do upadku. Upadek czowieka ma miejsce w trzecim rozdziale Ksi9gi Rodzaju, nie w pierwszym. W swym stw,rczym planie B,g nie przeznaczy czowieka do
grzechu ani te7 nie postanowi z g,ry go odkupi;. Nie umniejszamy
tu wagi odkupienia, lecz stwierdzamy, i7 odkupienie nie zostao z=g,ry postanowione przez Boga. Gdyby byo inaczej, w,wczas czowiek
musiaby zgrzeszy;. W tw,rczym planie Boga czowiek mia panowa;. Objawia to Ksi9ga Rodzaju 1,26. B,g odsania tu swoje pragnienie i zdradza nam tajemnice swego planu. FUczy(my czowieka na
Nasz obraz, wedug Naszego podobie(stwa, i niech panuj' nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydem, i nad ca' ziemi', i=nad wszelkim pazem pezaj'cym po ziemiG. Oto cel, jaki mia
B,g stwarzaj'c czowieka.
By; mo7e kto: zapyta, dlaczego B,g ma taki cel. Ot,7 jest tak,
poniewa7 przed stworzeniem czowieka anio :wiato:ci zbuntowa
si9 przeciwko Bogu i sta si9 diabem: Szatan zgrzeszy i upad; gwiazda
jasna staa si9 wrogiem Boga (Iz 14,12-15). Dlatego B,g odebra wrogowi sw' wadz9 i zo7y j' w r9ce czowieka. Powodem, dla kt,rego
B,g stworzy czowieka, byo, aby czowiek panowa zamiast Szatana. Jak'7 obfit' ask9 widzimy w Bo7ym stworzeniu czowieka!
B,g nie tylko pragnie, by czowiek panowa, lecz wyznacza r,wnie7 czowiekowi dokadny obszar, na kt,rym ma on panowa;. Widzimy to w Ksi9dze Rodzaju 1,26: FI niech panuj' nad rybami morskimi i=nad ptactwem niebios, i nad bydem, i nad ca' ziemi', i nad
wszelkim pazem pezaj'cym po ziemiG. Dziedzin' wadzy czowieka
jest Fcaa ziemiaG. B,g nie tylko da czowiekowi panowanie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydem, lecz za7'da
ponadto, by czowiek panowa nad Fca' ziemi'G. Ziemia to obszar, na
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kt,rym B,g pragnie panowania czowieka. Czowiek jest w spos,b
szczeg,lny zwi'zany z ziemi'. W swym stw,rczym planie B,g nie
tylko skoncentrowa sw' uwag9 na ziemi, lecz > uczyniwszy czowieka > wyraWnie nakaza mu panowa; nad ziemi'. Wersety 27 i=28
m,wi': FStworzy wi9c B,g czowieka na obraz sw,j. Na obraz Boga
go stworzy. Stworzy ich jako m97czyzn9 i kobiet9. I bogosawi im
B,g, i rzek do nich B,g: Rozradzajcie si9 i rozmna7ajcie si9, i=napeniajcie ziemi9, i czy(cie j' sobie poddan'; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i=nad wszelkimi zwierz9tami, kt,re
si9 poruszaj' po ziemi!G B,g zaznaczy tutaj, aby czowiek Fnapenia
ziemi9G i Fczyni j' sobie poddan'G; to, 7e czowiek mia panowa; nad
rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkim 7ywym stworzeniem na ziemi, ma znaczenie drugorz9dne. Panowanie czowieka
nad tym wszystkim to rzecz dodatkowa; istot' jest ziemia.
Ksi9ga Rodzaju 1,1-2 m,wi: FNa pocz'tku stworzy B,g niebo i=ziemi9. A=ziemia bya pustkowiem i chaosem; ciemno:; bya nad otchani'GQ Te dwa wersety stan' si9 ja:niejsze, kiedy przetumaczymy je
bezpo:rednio z j9zyka hebrajskiego. Zgodnie z oryginaem werset 1
m,wi: FNa pocz'tku stworzy B,g niebo i ziemi9G. Niebiosa tutaj
wyst9puj' w liczbie mnogiej i odnosz' si9 do niebios wszystkich
gwiazd. (Ziemia ma swoje niebo, tak samo jak wszystkie gwiazdy).
Bezpo:redni przekad wersetu 2 brzmi: FA ziemia staa si9 (nie: bya)
pustkowiem i chaosem; ciemno:; bya nad otchani'G. W j9zyku
hebrajskim sowo FziemiaG poprzedzone jest sp,jnikiem FaG. FNa pocz'tku stworzy B,g niebo i ziemi9G; nie byo 7adnych trudno:ci i=problem,w, potem jednak co: si9 wydarzyo: FA=ziemia staa si9 pustkowiem i chaosemG. Sowo FbyaG w naszym tumaczeniu Ksi9gi Rodzaju
1,2 (FA ziemia bya pustkowiem i chaosemG) oraz Fstaa si9G w Ksi9dze Rodzaju 19,26, gdzie 7ona Lota staa si9 supem soli, to jedno i to
samo sowo. Vona Lota nie urodzia si9 supem soli, lecz staa si9
supem soli. Podobnie i ziemia w chwili stworzenia nie bya pustkowiem i chaosem, lecz p,Wniej staa si9 pustkowiem i chaosem. B,g
stworzy niebo i ziemi9, lecz Fziemia staa si9 pustkowiem i=chaosemG.
Objawia to nam, 7e problem tkwi nie w niebie, lecz w ziemi.
Widzimy zatem, 7e ziemia jest centrum wszystkich problem,w.
B,g walczy wa:nie o ziemi9. Modlitwa, jakiej nauczy nas Pan Jezus,
brzmi: FNiech imi9 Twoje b9dzie u:wi9cone. Niech przyjdzie Twoje
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kr,lestwo. Niech b9dzie wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemiG.
Zgodnie ze znaczeniem w j9zyku oryginalnym, wyra7enie F jak w=niebie, tak i na ziemiG jest wsp,lne dla wszystkich trzech zda(, nie
tylko dla ostatniego. Innymi sowy, prawdziwe znaczenie tej modlitwy to: FNiech imi9 Twoje b9dzie u:wi9cone, jak w niebie, tak i na
ziemi. Niech kr,lestwo Twoje przyjdzie, jak w niebie, tak i na ziemi.
Niech b9dzie Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemiG. Objawia to
nam, 7e z FniebemG nie ma problem,w; problem jest z Fziemi'G. Po
upadku czowieka B,g przem,wi do w97a: FNa brzuchu b9dziesz si9
czoga i proch b9dziesz jad po wszystkie dni 7ycia swego!G Oznaczao to, 7e ziemia b9dzie terytorium w97a, miejscem, po kt,rym b9dzie
on peza;. Sfer' dziaania Szatana nie jest niebo, lecz ziemia. Je7eli
kr,lestwo Bo7e ma przyj:;, to Szatan musi zosta; wyp9dzony; je:li
wola Bo7a ma si9 wypeni;, to musi si9 ona wypeni; na ziemi; je:li
Bo7e imi9 ma zosta; u:wi9cone, to musi by; u:wi9cone na ziemi.
Wszystkie problemy maj' miejsce na ziemi.
Ksi9ga Rodzaju zawiera bardzo znacz'ce sowa. Na przykad w=1,28
wyra7enie Fczy(cie j' sobie poddan'G mo7na r,wnie7 przetumaczy;
FzdobywajcieG. Albo w 2,15, gdzie mamy sowo FstrzegG. Widzimy na
podstawie tych werset,w, 7e B,g nakaza czowiekowi, aby zdobywa
ziemi9 i jej strzeg. B,g pierwotnie zamierzy da; czowiekowi ziemi9 na mieszkanie. Nie byo Jego zamiarem, by ziemia staa si9
pustkowiem (Iz 45,18). B,g pragn' przez czowieka zabroni; Szatanowi, by nie niepokoi ziemi, problem jednak polega na tym, 7e
Szatan znajdowa si9 tu na ziemi i zaplanowa dokona; na niej dziea
zniszczenia. Dlatego B,g chcia, aby czowiek odzyska ziemi9 z r'k
Szatana.
Trzeba nam r,wnie7 zauwa7y;, i7 B,g nie tylko nakaza czowiekowi odebra; ziemi9, lecz r,wnie7 niebo zwi'zane z ziemi'. W Biblii
zachodzi r,7nica pomi9dzy FniebiosamiG i FniebemG. FNiebiosaG s' tam,
gdzie znajduje si9 Bo7y tron, gdzie B,g mo7e sprawowa; wadz9,
podczas gdy FnieboG odnosi si9 niekiedy w Biblii do nieba zwi'zanego z ziemi'. To niebo wa:nie B,g r,wnie7 chce odzyska; (zob. Obj
12,7-10).
M,gby kto: zapyta;: dlaczego B,g sam nie wrzuci Szatana do
studni otchani albo do jeziora ognistego? Ot,7 odpowiemy: B,g mo7e
to uczyni;, lecz nie chce tego robi; sam. Nie wiemy, dlaczego sam
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nie chce tego zrobi;, wiemy jednak, w jaki spos,b zamierza to uczyni;. B,g pragnie posu7y; si9 czowiekiem, aby to on rozprawi si9
z=Jego wrogiem i w tym wa:nie celu stworzy czowieka. B,g chce,
aby stworzenie rozprawio si9 ze stworzeniem. Chce On, aby Jego
stworzenie > czowiek, rozprawio si9 z Jego upadym stworzeniem=>
Szatanem, aby w ten spos,b przywr,ci; ziemi9 Bogu. Su7y Mu do
tego czowiek przez Niego stworzony.
Przeczytajmy raz jeszcze Ksi9g9 Rodzaju 1,26: FPotem rzek B,g:
Uczy(my czowieka na Nasz obraz, wedug Naszego podobie(stwa,
i=niech panuj' nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad
bydem, i nad ca' ziemi'GQ Wydawaoby si9, 7e zdanie to ko(czy si9
w tym miejscu, dodane jest jednak jeszcze jedno wyra7enie: Fi=nad
wszelkim pazem pezaj'cym po ziemiG. Widzimy tu, 7e Fwszelki pazG
zajmuje bardzo wysok' pozycj9, B,g bowiem powiedzia o nim, wymieniwszy uprzednio Fca' ziemi9G. Ukryte znaczenie tego faktu polega na tym, 7e czowiekowi w jego panowaniu nad ca' ziemi' nie
wolno przeoczy; wszelkiego pazu, paz bowiem jest uciele:nieniem
Bo7ego wroga. W'7 w Ksi9dze Rodzaju 3 i skorpiony w Ewangelii
Nukasza 10 to Fwszelki pazG. Jest nim nie tylko w'7, b9d'cy obrazem Szatana, lecz r,wnie7 skorpiony, przedstawiaj'ce grzeszne i nieczyste ze duchy. Terytorium zar,wno w97a, jak i skorpion,w jest
ziemia. Cay problem znajduje si9 na ziemi.
Dlatego musimy rozr,7nia; pomi9dzy dzieem zbawienia dusz
i=dzieem Bo7ym. Cz9sto dzieo zbawienia dusz niekoniecznie jest
dzieem Bo7ym. Zbawienie dusz rozstrzyga problem czowieka, dzieo Bo7e natomiast polega na tym, 7e czowiek sprawuje wadz9 i panowanie nad wszelkim Bo7ym stworzeniem. B,g potrzebuje w:r,d swego
stworzenia autorytetu i wybra czowieka, aby to on nim by. Gdyby:my byli tutaj tylko dla siebie samych, wy'cznie jako ludzie, wtedy
staraliby:my si9 i pragn9li bardziej kocha; Pana,=by; bardziej :wi9ci, gorliwsi i zbawia; wi9cej dusz. Wszystkie te d'7enia s' naturalnie
dobre, za bardzo jednak koncentruj' si9 na czowieku. Zajmuj' si9
po prostu ludzk' korzy:ci'; Bo7e dzieo i=Bo7a potrzeba pozostaj'
w=cao:ci zaniedbane. Trzeba nam zobaczy;, 7e B,g ma swoj' potrzeb9. Jeste:my na tej ziemi nie tylko dla potrzeb czowieka, lecz tym
bardziej dla potrzeby Boga. Dzi9kujemy Bogu, 7e powierzy nam posug9 jednania, lecz je:li nawet zbawili:my wszystkie dusze na caym :wiecie, nie zrealizowali:my jeszcze Bo7ego dziea ani nie speni-
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li:my Bo7ego wymagania. Gdy B,g stworzy czowieka, powiedzia,
czego Mu potrzeba. Objawi, 7e potrzebuje czowieka do sprawowania
wadzy i panowania nad caym swym stworzeniem. Panowanie dla
Boga to nie drobnostka; to wielka rzecz. B,g potrzebuje ludzi, kt,rym
mo7e zaufa; i kt,rzy Go nie zawiod'. Oto dzieo Bo7e i to, co B,g
pragnie osi'gn';. Nie odmawiamy warto:ci dzieu goszenia ewangelii, je:li jednak goszenie ewangelii i zbawianie dusz jest wszystkim,
co robimy, to nie zadajemy Szatanowi zbyt wielkich strat. Je:li czowiek nie odzyska ziemi z r'k Szatana, nie osi'gn' jeszcze celu, jaki
mia B,g, kiedy go stworzy. Zbawianie dusz su7y cz9sto jedynie dobru czowieka, rozprawienie si9 z Szatanem natomiast jest dla korzy:ci Boga. Zbawia; dusze oznacza wyj:; naprzeciw potrzebie czowieka,
ale uporanie si9 z Szatanem zaspokaja potrzeb9 Boga.
Bracia i siostry, wymaga to od nas poniesienia pewnych koszt,w.
Wiemy, w jaki spos,b potrafi' m,wi; demony. Demon rzek kiedy::
FJezusa znam i wiem, kim jest Pawe, lecz wy co:cie za jedni?G Kwestia w tym: kiedy spotkasz demona, to czy on ucieknie, czy te7 nie?
To prawda, 7e goszenie ewangelii wymaga od nas poniesienia pewnych koszt,w, znacznie wy7sz' cen9 jednak trzeba zapaci; za rozprawienie si9 z Szatanem.
Nie sprowadza si9 to do wygoszenia poselstwa albo do nauczania. Wymaga to od nas ;wiczenia i cena jest nadzwyczaj wysoka.
Je7eli mamy by; ludWmi, kt,rych B,g u7yje do tego, by zniweczy;
cae dzieo i wadz9 Szatana, to jak7e musimy by; posuszni Panu
w=spos,b zupeny i=cakowity. Kiedy wykonujemy inn' prac9, mniej
znacz'ce jest, je:li zachowujemy co: dla siebie samych, kiedy jednak rozprawiamy si9 z Szatanem, nie mo7emy dla siebie pozostawi;
ani kawaka placu. Wolno nam trzyma; si9 czego: z siebie samych
podczas studiowania Pisma, goszenia ewangelii, pomagania ko:cioowi czy braciom, lecz kiedy rozprawiamy si9 z Szatanem, musimy
cakowicie porzuci; swoje F jaG. Je:li b9dziemy je zachowywali, nigdy
nie ruszymy Szatana z jego miejsca. Oby B,g otworzy nam oczy,=aby:my ujrzeli, 7e Jego cel wymaga, by:my byli cakowicie i bezwzgl9dnie dla Niego. Kto: o=chwiejnym umy:le nigdy nie b9dzie m,g upora; si9 z Szatanem. Oby B,g przem,wi tym sowem do naszych serc.
NIEZMIENNY CEL BOGA

B,g chcia mie; czowieka, kt,ry b9dzie panowa dla Niego na ziemi,
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czowiek jednak nie osi'gn' Bo7ego celu. W Ksi9dze Rodzaju 3 mia
miejsce upadek i pojawi si9 grzech; czowiek znalaz si9 pod moc'
Szatana i=wydawao si9, 7e wszystko ju7 przepado. Szatan pozornie
zwyci97y, a B,g > zosta pokonany. Opr,cz fragment,w z Ksi9gi Rodzaju 1 ponadto znajduj' si9 w Biblii jeszcze dwa fragmenty, kt,re
dotycz' tego zagadnienia. S' to: Psalm 8 i List do Hebrajczyk,w 2.
Psalm 8
Psalm 8 pokazuje nam, 7e Bo7y cel oraz plan nigdy si9 nie zmieniy. Po upadku Bo7a wola i wymaganie wobec czowieka pozostay
takie same, bez 7adnej odmiany. Jego wola w Ksi9dze Rodzaju 1,
z=czasu, gdy stworzy czowieka, nadal pozostaje dobra, mimo 7e czowiek zgrzeszy i upad. Chocia7 Psalm 8 powsta po upadku czowieka, psalmista nadal m,g uwielbia; Boga; jego wzrok nadal skierowany by na Ksi9g9 Rodzaju 1. Duch Hwi9ty nie zapomnia o Ksi9dze
Rodzaju 1; nie zapomnia te7 o niej Syn ani sam B,g.
Przyjrzyjmy si9 tre:ci tego psalmu. Werset 2 m,wi: FPanie,=Wadco
nasz, jak wspaniae jest imi9 Twoje na caej ziemi!G Ka7dy natchniony przez Ducha Hwi9tego wyrzeknie takie sowa: FJak wspaniae jest
imi9 Twoje na caej ziemi!G Cho; niekt,rzy ludzie zniesawiaj' i=odrzucaj' imi9 Pa(skie, to jednak psalmista go:no obwie:ci: FPanie,
Wadco nasz, jak wspaniae jest imi9 Twoje na caej ziemi!G Nie powiedzia po prostu: FWspaniae jest imi9 TwojeG. FWspaniaeG nie ma
takiego samego znaczenia co F jak wspaniaeG. FWspaniaeG oznacza,
7e ja, psalmista, jestem w stanie opisa; t9 wspaniao:;, podczas gdy
F jak wspaniaeG oznacza, 7e mog9 pisa; psalmy, lecz brak mi s,w, by
wyrazi;, jak wspaniae jest imi9 Pana. Imi9 Jego nie tylko jest wspaniae, lecz wspaniae jest Fna caej ziemiG! U7yte tu wyra7enie Fna
caej ziemiG jest tym samym, kt,re wyst'pio w=Ksi9dze Rodzaju 1,26.
Je7eli znamy Bo7y plan, to ilekro; przeczytamy sowo FczowiekG lub
FziemiaG, serce powinno zabi; nam mocniej.
Werset 3 kontynuuje: FZ ust dzieci i niemowl't ugruntowae:
moc z powodu nieprzyjaci, swoich, aby poskromi; wroga i m:cicielaG. Dzieci i niemowl9ta tutaj odnosz' si9 do czowieka, a akcent
w=tym wersecie pada na to, 7e B,g posuguje si9 czowiekiem, aby
rozprawi; si9 z wrogiem. Pan Jezus zacytowa ten werset w Ewangelii
Mateusza 21,16: FZ ust dzieci i niemowl't wydoskonalie: sobie po-
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chwa9G. Sowa te oznaczaj', 7e wr,g mo7e robi; wszystko, co potrafi, niekoniecznie jednak sam B,g musi si9 z nim rozprawi;; B,g posu7y si9 dzie;mi i=niemowl9tami, aby one si9 z nim rozprawiy. Co
mog' zrobi; dzieci i niemowl9ta? Powiedziane jest tutaj, 7e Fz ust
dzieci i niemowl't wydoskonalie: sobie pochwa9G. B,g pragnie zdoby; sobie ludzi, kt,rzy potrafi' Go wychwala;; ci, kt,rzy umiej' to
robi;, s' w stanie upora; si9 z wrogiem.
W wersetach od 4 do 9 psalmista m,wi: FGdy ogl'dam niebo Twoje,
dzieo palc,w Twoich, ksi97yc i gwiazdy, kt,re Ty ustanowie:, czym7e jest czowiek, 7e o nim pami9tasz, lub syn czowieczy, 7e go nawiedzasz? Uczynie: go niewiele mniejszym od anio,w, chwa' i=dostoje(stwem uwie(czye: go. Dae: mu panowanie nad dzieami r'k
Twoich, wszystko zo7ye: pod stopy jego: owce i wszelkie bydo, nadto
zwierz9ta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ci'gnie szlakami m,rzG. Gdyby:my to my pisali ten psalm, by; mo7e
wtr'ciliby:my w tym miejscu: FJakie7 to 7aosne, 7e czowiek upad
i=zgrzeszy, i wyp9dzony zosta z ogrodu Eden! Nigdy ju7 nie b9dzie
m,g tego osi'gn';G. Dzi9ki Bogu jednak, serce psalmisty wolne byo
od takich my:li. W Bo7ych oczach ziemia nadal mo7e zosta; odzyskana, pozycja, jak' B,g da czowiekowi, nadal istnieje i prawd' pozostaje to, 7e powierzy On czowiekowi zniszczenie dziea diaba. Dlatego, pocz'wszy od 4 wersetu, psalmista ponownie opowiada t9 sam'
histori9, zupenie nie zwracaj'c uwagi na 3 rozdzia Ksi9gi Rodzaju.
To cecha charakterystyczna Psalmu 8. Bo7ym celem jest, by czowiek panowa. Czy czowiek jest tego godzien? Oczywi:cie, 7e nie!
Skoro jednak Bo7ym celem dla czowieka jest to, by czowiek panowa, to stanowczo powinien on panowa;.
W wersecie 10 psalmista stwierdza ponownie: FPanie, Wadco nasz,
jak wspaniae jest imi9 Twoje na caej ziemi!G W sowach tych nadal
wychwala Boga, jak gdyby nawet nie wiedzia o upadku czowieka.
Chocia7 Adam zgrzeszy i Ewa tak7e zgrzeszya, to jednak 7adne
z=nich nie zdoao nigdy przekre:li; Bo7ego planu. Czowiek mo7e
upa:; i zgrzeszy;, nie jest jednak w stanie zniweczy; Bo7ej woli.
Nawet po upadku czowieka Bo7a wola wzgl9dem niego pozostaa
nie zmieniona. B,g wci'7 chce, a7eby czowiek obr,ci wniwecz pot9g9 Szatana. Jakim7 niezmiennym Bogiem jest nasz B,g! Jego droga
jest niezachwiana i cakowicie prosta. Musimy zda; sobie spraw9, 7e

20

CHWALEBNY KOHCITN

Bogu nigdy nie mo7na zada; kl9ski. Wielu ludzi na tym :wiecie otrzymuje ci97kie ciosy, lecz nie ma nikogo takiego, jak B,g, kto byby
codziennie atakowany i nieustannie zniewa7any. Jego wola mimo to
nigdy nie zostaa zniweczona. Jaki B,g by przed upadkiem czowieka, taki jest i po jego upadku, kiedy grzech przyszed na :wiat. Decyzja, jak' niegdy: podj', pozostaje dzi: nadal Jego decyzj'. On nigdy
si9 nie zmieni.
List do Hebrajczyk+w 2
Ksi9ga Rodzaju 1 m,wi o woli Bo7ej podczas stworzenia, Psalm 8
opowiada o Bo7ej woli po upadku czowieka, List do Hebrajczyk,w 2
natomiast przedstawia wol9 Bo7' w odkupieniu. Przyjrzyjmy si9 teraz ostatniemu z wymienionych przed chwil' fragment,w. Zobaczymy,
7e w zwyci9stwie odkupienia B,g nadal pragnie, aby czowiek zdoby
wadz9 i w ten spos,b rozprawi si9 z Szatanem.
W wersetach od 5 do 8a autor m,wi: FBo nie anioom podda nadchodz'c' zamieszka' ziemi9, o kt,rej m,wimy. Za:wiadczy o=tym
gdzie: kto:, m,wi'c: Czym7e jest czowiek, 7e pami9tasz o nim? Albo
syn czowieczy, 7e dbasz o niego? Uczynie: Go nieco mniejszym od
anio,w, ukoronowae: Go chwa' i czci', wszystko poddae: pod Jego
stopy [cytat z Psalmu 8]. A poddawszy Mu wszystko, nie pozostawi
niczego, co by nie byo Mu poddaneG. Wszystko musi zosta; poddane
czowiekowi; B,g zamierzy to od pocz'tku.
Nie uo7yo si9 to jednak jeszcze w ten spos,b. Autor stwierdza
dalej: FTeraz jednak nie widzimy jeszcze, 7e Mu wszystko jest poddane; widzimy raczej Tego, kt,ry z powodu cierpienia :mierci uczyniony zosta nieco mniejszym od anio,w, Jezusa, ukoronowanego
chwa' i czci'G (w. 8b-9a). Jezus jest czowiekiem, kt,ry pasuje do
przedstawionej tutaj sytuacji. Psalm 8 powiedzia, i7 B,g uczyni czowieka niewiele mniejszym od anio,w, tutaj za: aposto zmieni sowo FczowiekG na FJezusG. Wyja:ni nam tym samym, 7e FczowiekG
odnosi si9 do Jezusa; to Jezus sta si9 niewiele mniejszym od anio,w. Przez Niego dokonuje si9 odkupienie czowieka. B,g zamierzy
pierwotnie, aby czowiek by niewiele mniejszym od anio,w oraz by
by ukoronowany i panowa nad caym stworzeniem. Zamiarem Jego
byo, aby czowiek sprawowa w Jego imieniu wadz9 po to, aby wyp9dzi; Jego wroga z ziemi oraz z nieba zwi'zanego z ziemi'. Chcia,
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by czowiek zniszczy ca' pot9g9 Szatana. Czowiek jednak upad
i=nie zaj' nale7nej mu pozycji panuj'cego. Dlatego Pan Jezus przyszed i przyj' na siebie posta; z ciaa i krwi. Sta si9 Fostatnim AdamemG (1 Kor 15,45).
Druga cz9:; wersetu 9 m,wi: FQaby z aski Bo7ej zakosztowa
:mierci za ka7degoG. Zar,wno narodziny Pana Jezusa, Jego ludzkie
7ycie, jak i odkupienie pokazuj' nam, 7e Jego odkupie(cze dzieo
jest nie tylko dla czowieka, lecz dla stworzenia. Obejmuje wszelkie
stworzenie (z wyj'tkiem anio,w). Pan Jezus zajmuje podw,jn' pozycj9: dla Boga by tamtym czowiekiem na pocz'tku, czowiekiem,
kt,rego B,g wyznaczy najpierw; dla czowieka za: > jest Zbawicielem. Na pocz'tku B,g przeznaczy czowieka, aby ten panowa nad
Szatanem i zada mu kl9sk9. Tym czowiekiem jest Pan Jezus i On
teraz znajduje si9 na tronie! Alleluja! Taki czowiek zniweczy pot9g9 Szatana. Oto czowiek, na jakim zale7y Bogu i jakiego B,g pragnie mie;. W drugim swym aspekcie jest On czowiekiem zwi'zanym z=nami; jest naszym Zbawicielem, Tym, kt,ry za nas upora si9
z=problemem grzechu. My zgrzeszyli:my i upadli:my, a B,g uczyni
Go przebaganiem za nas. Co wi9cej, Pan Jezus sta si9 nie tylko
przebaganiem za nas, lecz r,wnie7 zosta os'dzony za wszelkie stworzenie. Hwiadczy o tym rozdarcie zasony w :wi'tyni. List do Hebrajczyk,w 10 m,wi nam, 7e zasona w :wi'tyni oznaczaa ciao Pana
Jezusa. Na zasonie tej wyszyte byy cheruby, przedstawiaj'ce stworzenie; dlatego ciao Pana Jezusa zawaro w sobie stworzenie. W=chwili
:mierci Pana zasona zostaa rozdarta na dwoje od g,ry do dou
i=wskutek tego wyszyte na niej cheruby te7 zostay jednocze:nie
przedarte. Objawia to nam, 7e :mier; Pana Jezusa zawieraa w sobie
s'd za cae stworzenie. Pan Jezus zakosztowa :mierci nie tylko za
ka7dego czowieka, lecz r,wnie7 za Fwszelkie stworzenieG.
Werset 10 kontynuuje: FPrzystao bowiem, aby Ten, dla kt,rego
i=przez kt,rego istnieje wszystko, kt,ry przywi,d do chway wielu
syn,wGQ Wszystko jest dla Niego i przez Niego. Chwaa Bogu, On
nie zmieni swego celu wobec stworzenia! To, co B,g zarz'dzi podczas stworzenia, zarz'dzi r,wnie7 po upadku czowieka i w odkupieniu Jego cel pozostaje ten sam. B,g nie zmieni swojego celu z powodu upadku czowieka. Chwaa Bogu, On przywodzi do chway wielu
syn,w! On wychwala wielu syn,w. B,g zamierzy zdoby; sobie pewn'
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garstk9 nowych ludzi, nosz'cych obraz i podobie(stwo Jego Syna.
Poniewa7 Pan Jezus jest wzorem czowieka, takimi jak On b9d'
te7=pozostali, i wejd' oni wraz z Nim do chway.
W jaki spos,b ma si9 to dokona;? Werset 11 m,wi: FTak bowiem
Ten, kt,ry u:wi9ca, jak ci, kt,rzy maj' by; u:wi9ceni, z jednego s'
wszyscyG. Kim jest Ten, kt,ry u:wi9ca? To sam Pan Jezus. Kim s' ci,
kt,rzy Fzostaj' u:wi9ceniG? To my. Mo7emy przeczyta; ten werset
w=nast9puj'cy spos,b: FBo zar,wno Jezus, kt,ry u:wi9ca, jak i my,
kt,rzy mamy by; u:wi9ceniG. Pan Jezus i my jeste:my razem zrodzeni z tego samego Ojca; pochodzimy z tego samego Zr,da i mamy
to samo 7ycie. Mamy tego samego Ducha, kt,ry w nas mieszka i=tego samego Boga, kt,ry jest naszym Panem i naszym Ojcem. FQz=tego powodu nie wstydzi si9 nazywa; ich bra;miG. Ten, kto si9 Fnie
wstydziG w tym wersecie, to nasz Pan Jezus, a FoniG > to my. FNie
wstydzi si9 nazywa; ich bra;miG, poniewa7 On sam jest z Ojca i my
r,wnie7 jeste:my z Ojca.
Jeste:my wieloma synami Bo7ymi, co ostatecznie doprowadzi do
tego, i7 B,g przywiedzie nas do chway. Odkupienie nie zmienio
Bo7ego celu; raczej wypenio ono ,w cel, kt,ry nie zosta zrealizowany w stworzeniu. Pierwotnym celem Boga byo, aby czowiek panowa, zwaszcza nad ziemi'; lecz niestety, czowiek zawi,d. Jednak7e z=powodu upadku pierwszego czowieka na tym si9 rzecz nie
zako(czya. To, czego B,g nie uzyska od pierwszego czowieka, Adama, uzyska od drugiego czowieka, Chrystusa. Poniewa7 B,g nakaza czowiekowi panowa; i odzyska; ziemi9 oraz poniewa7 postanowi, 7e stworzony czowiek powinien zniszczy; stworzonego Szatana,
nast'piy pami9tne narodziny w Betlejem. Dlatego wa:nie Pan Jezus
przyszed, aby sta; si9 czowiekiem. Uczyni to celowo i sta si9 prawdziwym czowiekiem. Zobaczyli:my, 7e pierwszy czowiek nie zrealizowa Bo7ego celu, lecz zgrzeszy i=upad. Nie tylko zawi,d, nie odzyskawszy ziemi, ale sam zosta przez Szatana wzi9ty do niewoli.
Nie tylko nie udao mu si9 zapanowa;, lecz sam zosta uzale7niony
od pot9gi Szatana. Ksi9ga Rodzaju 2 m,wi, 7e czowiek uczyniony
zosta z prochu, a Ksi9ga Rodzaju 3 wskazuje, 7e proch mia si9 sta;
pokarmem w97a. Oznacza to, 7e upady czowiek sta si9 pokarmem
Szatana. Czowiek nie by ju7 w stanie radzi; sobie z=Szatanem; to
by jego koniec. C,7 zatem mo7na byo uczyni;? Czy oznaczao to, 7e
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B,g nigdy nie b9dzie m,g osi'gn'; swego odwiecznego celu, 7e ju7
nie b9dzie w stanie uzyska; tego, czego pragnie? Czy znaczyo to
wreszcie, 7e B,g nigdy nie b9dzie m,g odzyska; ziemi? Nie! Posa
swojego Syna, aby On sta si9 czowiekiem. Pan Jezus jest prawdziwie Bogiem, lecz jest te7 prawdziwie czowiekiem.
Na caym :wiecie istnieje przynajmniej jeden czowiek, kt,ry wybiera Boga, kt,ry mo7e powiedzie;: FNadchodzi wadca tego :wiata
i=nie ma on nic we MnieG (J 14,30). Innymi sowy, w Panu Jezusie nie
ma ani :ladu ksi9cia tego :wiata. Musimy wyraWnie zaznaczy;, 7e
Pan Jezus przyszed na ten :wiat, nie aby by; Bogiem, lecz aby by;
czowiekiem. B,g bowiem potrzebowa czowieka. Gdyby B,g sam
mia rozprawi; si9 z Szatanem, byoby to bardzo atwe; Szatan upadby
w jednej chwili. B,g jednak nie chcia tego robi; sam. Chcia, aby to
czowiek rozprawi si9 z Szatanem; postanowi, 7e stworzenie powinno samo upora; si9 ze stworzeniem. Kiedy Pan Jezus sta si9 czowiekiem, cierpia pokusy tak, jak czowiek oraz przeszed przez wszystkie ludzkie do:wiadczenia. Potem wst'pi do nieba i siedzi dzi: po
prawicy Boga. Czowiek ten przebywa tam w chwale. List do Hebrajczyk,w 2 pokazuje nam, i7 nie przyszed On po to, aby otrzyma;
chwa9 jako B,g, lecz by uzyska; chwa9 jako czowiek. Nie twierdzimy tutaj, jakoby nie mia On Bo7ej chway; chodzi nam o to, 7e
List do Hebrajczyk,w 2 nie dotyczy tej chway, kt,r' posiada On
jako B,g. To ten sam Jezus, kt,ry z powodu cierpienia :mierci uczyniony zosta nieco mniejszym od anio,w; Jezus ten zosta ukoronowany chwa' i dostoje(stwem. Nasz Pan wst'pi do nieba jako czowiek. Dzisiaj jest w niebiosach jako czowiek. Czowiek siedzi po
prawicy Boga. W przyszo:ci b9dzie wielu ludzi, kt,rzy tam si9 znajd'.
Dzisiaj na tronie zasiada czowiek. Pewnego dnia na tronie b9dzie
siedziao wielu ludzi. To pewne.
Kiedy Pan Jezus powsta z martwych, udzieli nam swojego 7ycia.
Kiedy uwierzyli:my w Niego, otrzymali:my Jego 7ycie. Stali:my si9
synami Bo7ymi i jako tacy nale7ymy do Boga. Poniewa7 mamy to
7ycie w sobie, B,g mo7e nam jako ludziom powierzy; wypenienie
swojego celu. To dlatego napisane jest, 7e przywiedzie On do chway
wielu syn,w. Panowa; to by; w chwale, a by; w chwale > to panowa;. Kiedy wielu syn,w zdob9dzie wadz9 i odzyska ziemi9, w,wczas
zostan' oni przywiedzeni w triumfie do chway.
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Nie powinni:my nigdy przypuszcza;, 7e Bo7y cel polega wy'cznie na zbawieniu nas od pieka, by:my cieszyli si9 bogosawie(stwami nieba. Musimy pami9ta;, 7e B,g chce, aby czowiek obj' po Jego
Synu sprawowanie wadzy na ziemi. B,g pragnie co: zrealizowa;,
lecz nie zrobi tego sam; chce, aby:my my to uczynili. Kiedy to zrobimy, w,wczas B,g osi'gnie sw,j cel. B,g pragnie zyska; sobie ludzi,
kt,rzy tu, na tej ziemi, wykonaj' Jego dzieo, aby B,g panowa na
ziemi przez czowieka.
ZWI.ZEK POMI/DZY ODKUPIENIEM I STWORZENIEM

Trzeba nam zauwa7y; zwi'zek pomi9dzy odkupieniem i stworzeniem. Vadn' miar' nie powinni:my uwa7a;, 7e Biblia nie m,wi o=niczym innym pr,cz odkupienia. Dzi9ki Bogu, 7e znajduje si9 w niej
tak7e stworzenie. W stworzeniu wyra7one jest pragnienie Bo7ego
serca. W stworzeniu ujawniony zosta Bo7y cel, Bo7y plan i z g,ry
postanowiona Bo7a wola. Stworzenie objawia odwieczny cel Boga;
pokazuje nam, czego On naprawd9 pragnie.
Miejsce, jakie zajmuje odkupienie, nie mo7e by; wy7sze od miejsca stworzenia. Czym jest odkupienie? Jest ono odzyskaniem tego,
czego B,g nie osi'gn' przez stworzenie. Nie przynosi nam ono niczego nowego; przywraca nam jedynie to, co ju7 jest nasze. B,g przez
odkupienie osi'ga sw,j cel w stworzeniu. Odkupi; znaczy przywr,ci;
i odzyska;; stworzy; znaczy podj'; decyzj9 i zapocz'tkowa;. Odkupienie jest czym: p,Wniejszym i su7y temu, a7eby Bo7y cel w stworzeniu m,g si9 wypeni;. Niech dzieci Bo7e nie pogardzaj' stworzeniem my:l'c, 7e odkupienie to wszystko. Odkupienie wi'7e si9 z nami;
przynosi nam korzy:;, poniewa7 zbawia nas i daje nam 7ycie wieczne. Stworzenie natomiast wi'7e si9 z Bogiem i Bo7ym dzieem. Odkupienie su7y czowiekowi, podczas gdy stworzenie > Bo7ej ekonomii.
Oby B,g dokona na tej ziemi czego: nowego, tak by czowiek nie
tylko kad nacisk na ewangeli9, lecz wykroczy poza to i zatroszczy
si9 o Bo7e dzieo, o Bo7e sprawy, o Bo7y plan. Je:li nie jeste:my
chrze:cijanami, to co innego. Odk'd jednak stali:my si9 chrze:cijanami, nie tylko mamy przyjmowa; korzy:ci pyn'ce z odkupienia,
lecz r,wnie7 osi'gn'; cel Boga w stworzeniu. Bez odkupienia nigdy
by:my nie mogli zwi'za; si9 z Bogiem. Teraz za:, gdy zostali:my
zbawieni, musimy ofiarowa; siebie Bogu, aby osi'gn'; cel, dla kt,-
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rego najpierw stworzy On czowieka. Je7eli zwracamy uwag9 tylko
na ewangeli9, to jest to zaledwie poowa istoty rzeczy. B,g 7'da drugiej poowy, czyli by czowiek panowa dla Niego na ziemi i nie pozwala Szatanowi tu du7ej pozostawa;. B,g wymaga tej poowy r,wnie7 od ko:cioa. List do Hebrajczyk,w 2 pokazuje nam, 7e odkupienie
su7y nie tylko przebaczeniu grzech,w, aby czowiek zosta zbawiony, lecz ma przywie:; czowieka na powr,t do celu stworzenia.
Odkupienie por,wna; mo7na do doliny le7'cej pomi9dzy dwoma
szczytami. Gdy kto: schodzi z jednego szczytu i idzie dalej, wspinaj'c
si9 na nast9pny, napotyka odkupienie w najni7szej cz9:ci doliny.
Odkupi; oznacza po prostu uchroni; czowieka od dalszego upadania
i=podWwign'; go. Z jednej strony, wola Boga jest odwieczna i prosta,
bez najmniejszego odchylenia i su7y osi'gni9ciu celu stworzenia.
Z=drugiej strony jednak, co: si9 wydarzyo. Czowiek upad, oddzieli
si9 od Boga i dystans pomi9dzy nim a odwiecznym celem Bo7ym
zacz' si9 stale powi9ksza;. Wola Boga od wieczno:ci po wieczno:;
jest prost' lini', lecz od czasu swego upadku czowiek straci mo7liwo:; jej osi'gni9cia. Dzi9ki Bogu, istnieje lekarstwo, kt,re nazywa
si9 odkupienie. Kiedy dokonao si9 odkupienie, czowiek nie musia
ju7 schodzi; w d,. Po odkupieniu czowiek zmienia kierunek i=zaczyna si9 wspina;. Skoro stale si9 wznosi, przyjdzie taki dzie(, kiedy
znowu zetknie si9 z t' prost' lini'. Dzie(, w kt,rym ta linia zostanie
osi'gni9ta, b9dzie dniem nastania kr,lestwa.
Dzi9kujemy Bogu, 7e mamy odkupienie. Bez niego pogr'7aliby:my
si9 coraz bardziej. Szatan gn9biby nas coraz bardziej, a my nie mieliby:my jak si9 podnie:;. Chwaa Bogu, odkupienie sprawio, 7e powr,cili:my do odwiecznego Bo7ego celu. To, czego B,g nie osi'gn'
w stworzeniu i co czowiek straci w upadku, zostaje na powr,t cakowicie odzyskane w odkupieniu.
Musimy prosi; Boga, aby otworzy nam oczy na to, co uczyni, po
to by w naszym 7yciu i pracy nast'pi prawdziwy zwrot. Je7eli caa
nasza praca sprowadza si9 tylko do zbawiania innych, to wci'7 chybiamy celu, nie mog'c zadowoli; Bo7ego serca. Zar,wno odkupienie,
jak i stworzenie su7' osi'gni9ciu chway i zniweczeniu caej pot9gi
diaba. Widz'c grzech i upadek czowieka, ogaszajmy Bo7' mio:;
i=wadz9; musimy jednak r,wnocze:nie sprawowa; wadz9 duchow',=aby obr,ci; wniwecz ca' pot9g9 diaba. Ko:ci, ma podw,jne
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posannictwo: :wiadczy; o Chrystusowym dziele zbawienia oraz :wiadczy; o triumfie Chrystusa. Z jednej strony, ko:ci, ma przynosi; korzy:ci czowiekowi, z drugiej za: > zadawa; straty Szatanowi.
BOY ODPOCZYNEK

Spo:r,d wszystkich sze:ciu dni Bo7ego dziea stworzenia wyr,7nia si9 szczeg,lnie dzie(, w kt,rym B,g stworzy czowieka. Cae
dzieo Boga w ci'gu owych sze:ciu dni su7yo temu jednemu. Jego
prawdziwym celem byo stworzenie czowieka. Aby to uczyni;, B,g
musia wpierw naprawi; zniszczon' ziemi9 oraz niebo. (Ksi9ga Rodzaju 2,4 m,wi: FOto dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia,
w=dniu, kiedy Pan, B,g uczyni ziemi9 i nieboG. FNieboG i FziemiaG
odnosz' si9 tu do stworzenia na samym pocz'tku, poniewa7 w,wczas to najpierw zostay uksztatowane niebiosa, a potem ziemia.
Druga cz9:; jednak, Fw dniu, kiedy Pan, B,g uczyni ziemi9 i nieboG
dotyczy dziea naprawy i odzyskania, poniewa7 w dziele tym B,g
najpierw zatroszczy si9 o ziemi9, a dopiero potem o niebo). B,g stworzy czowieka wedug swego planu po tym, jak odzyska spustoszon'
ziemi9 i niebo. Po owym sz,stym dniu nasta dzie( si,dmy i tego
dnia B,g odpocz' od wszelkiego swego dziea.
Odpoczynek nast9puje po pracy: najpierw musi mie; miejsce praca, aby po niej m,g nadej:; odpoczynek. Co wi9cej, praca ta musi
zosta; doprowadzona cakowicie do ko(ca, zanim mo7e by; mowa
o=jakimkolwiek odpoczynku. Je:li pracy nie wykonano w spos,b zupeny i zadowalaj'cy, umys ani serce nie mog' mie; odpoczynku.
Dlatego nie powinni:my lekcewa7y; faktu, 7e po sze:ciu dniach stworzenia B,g odpocz'. Odpoczynek dla Boga to wa7na rzecz. Zanim
m,g On odpocz';, musia osi'gn'; pewien cel. Jak7e wielka to musi
by; sia, kt,ra skonia takiego Boga-Stw,rc9 do odpoczynku! Sprawienie, aby taki B,g, kt,ry ma takie plany i jest tak peen 7ycia,
odpocz', wymaga ogromnej siy.
Ksi9ga Rodzaju 2 pokazuje nam, 7e B,g si,dmego dnia odpocz'.
Jak to jest, 7e B,g m,g odpocz';? Zako(czenie Ksi9gi Rodzaju 1
podaje, 7e stao si9 tak, poniewa7 Fspojrza B,g na wszystko, co uczyni, a byo to bardzo dobreG.
B,g odpocz' si,dmego dnia. Przedtem jednak mia do wykonania prac9; przed prac' za: mia cel. List do Rzymian 11 m,wi o my:li
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Pana, Jego wyrokach i drogach. List do Efezjan 1 m,wi o tajemnicy
Jego woli, Jego upodobaniu i odwiecznym celu. Trzeci rozdzia tego
Listu tak7e m,wi o Jego odwiecznym celu. Z tych fragment,w Pisma wnioskujemy, 7e B,g nie tylko jest Bogiem, kt,ry pracuje, lecz
r,wnie7 Bogiem, kt,ry podejmuje zamierzenia i plany. Kiedy zapragn' On pracowa;, zabra si9 do pracy; pracowa, poniewa7 chcia
pracowa;. Kiedy znalaz w swym dziele zadowolenie, odpocz'. Je:li
pragniemy pozna; wol9 Boga, Jego plan, Jego upodobanie oraz cel,
musimy tylko spojrze; na to, co skonio Go do odpoczynku. Je7eli
widzimy, 7e B,g po pewnej rzeczy odpoczywa, to mo7emy wtedy wiedzie;, 7e tej wa:nie rzeczy pierwotnie pragn'. Czowiek te7 nie mo7e
odpocz'; po czym:, co nie sprawia mu zadowolenia; musi zdoby; to,
czego pragnie i wtedy dopiero b9dzie m,g uda; si9 na odpoczynek.
Nie wolno nam lekcewa7y; tego odpoczynku, jego znaczenie bowiem
jest ogromne. B,g nie odpoczywa w ci'gu pierwszych sze:ciu dni,
lecz odpocz' dopiero si,dmego dnia. Odpoczynek Jego objawia nam,
i7 B,g zrealizowa pragnienie swego serca. Byo co:, co Go rozradowao. Dlatego m,g odpocz';.
Ksi9ga Rodzaju 1,31 m,wi: FI widzia B,g wszystko, co uczyni,
a=oto byo bardzo dobreG. Musimy zwr,ci; uwag9 na u7yte tu s,wko
Fa otoG. Jakie jest jego znaczenie? Gdy kupujemy jak': rzecz, kt,ra
sprawia nam szczeg,lne zadowolenie, obracamy j' z przyjemno:ci'
i=dobrze si9 jej przygl'damy. Upewniwszy si9, 7e wszystko jest w=porz'dku, mo7emy z zadowoleniem powiedzie;: otoQ Takie jest wa:nie znaczenie tego s,wka. B,g nie tylko przelotnie spojrza okiem
na to, co zrobi, aby sprawdzi;, czy jest to dobre. Raczej dokadnie
przyjrza si9 wszystkiemu, co uczyni i wtedy ujrza, 7e byo to bardzo dobre. Trzeba nam zauwa7y;, 7e B,g stwarzaj'c przygl'da si9
temu, co robi. Sowo Fodpocz'G :wiadczy o tym, 7e B,g by zadowolony, 7e zachwyci si9 tym, co uczyni; sowo to ogasza, 7e Bo7y cel
zosta osi'gni9ty, a Jego upodobanie > w peni zrealizowane. Jego
dzieo zostao przeprowadzone do takiego stopnia, 7e nie dao si9 go
wykona; lepiej.
Z tego wa:nie powodu B,g nakaza Izraelitom przestrzega; szabatu przez wszystkie pokolenia. B,g czego: pragn', szuka czego:,
co Go zaspokoi i osi'gn' to; m,g wi9c odpocz';. Takie jest znaczenie szabatu. Tu nie chodzi o to, 7e nale7y mniej kupowa; i=mniej
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chodzi;. Szabat m,wi nam, 7e B,g mia w swym sercu pewne pragnienie, potrzeb9, by sprawi; sobie zadowolenie i aby to pragnienie i t9
potrzeb9 wypeni;, musia wykona; pewn' prac9. Teraz, skoro B,g
osi'gn' to, czego pragn', odpoczywa. Nie chodzi tu o specjalny dzie(.
Pokazuje to nam, i7 B,g wypeni sw,j plan, osi'gn' sw,j cel i zaspokoi swe serce. B,g jest Tym, kt,ry wymaga zaspokojenia i=jest
r,wnie7 Tym, kt,ry mo7e by; zaspokojony. Gdy ju7 ma to, czego
pragnie, odpoczywa.
Co takiego wi9c przynioso Bogu odpoczynek? Co dao Mu takie
zaspokojenie? W ci'gu sze:ciu dni stworzy :wiato, powietrze, traw9, zioa i drzewa; stworzy so(ce, ksi97yc i gwiazdy; stworzy ryby,
ptaki, bydo, pazy i dzikie zwierz9ta. W tym wszystkim jednak B,g
nie znalaz odpoczynku. Na koniec stworzy czowieka i odpocz' od
wszelkiego swego dziea. Cae stworzenie przed czowiekiem byo
etapem przygotowawczym. Wszystkie Bo7e oczekiwania kieroway
si9 ku czowiekowi. Kiedy B,g zdoby czowieka, zosta zaspokojony
i=odpocz'.
Przeczytajmy jeszcze raz Ksi9g9 Rodzaju 1-27,28: FStworzy wi9c
B,g czowieka na obraz sw,j. Na obraz Boga go stworzy. Stworzy
ich jako m97czyzn9 i kobiet9. I bogosawi im B,g, i rzek do nich
B,g: rozradzajcie si9 i rozmna7ajcie si9, i napeniajcie ziemi9, i czy(cie j' sobie poddan'; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem
niebios, i=nad wszelkimi zwierz9tami, kt,re si9 poruszaj' po ziemi!G.
Przeczytajmy jeszcze Ksi9g9 Rodzaju 1,31 wraz z 2,3: FI widzia B,g
wszystko, co uczyni, a oto byo bardzo dobreG; Fi pobogosawi B,g
dzie( si,dmy, i po:wi9ci go, bo w nim odpocz' od wszelkiego dziea
swego, kt,rego B,g dokona w stworzeniuG. B,g mia pewien cel,
a=byo nim zdobycie czowieka > czowieka maj'cego wadz9, by panowa; nad ziemi'. Tylko realizacja tego celu moga zaspokoi; serce
Boga. Gdyby mo7na byo to osi'gn';, wszystko byoby w porz'dku.
Sz,stego dnia Bo7y cel zosta osi'gni9ty. FI=widzia B,g wszystko, co
uczyni, a oto byo bardzo dobre. I odpocz' dnia si,dmego od wszelkiego dziea, kt,re uczyniG. Bo7y cel i=oczekiwanie zostay zrealizowane; m,g On zatrzyma; si9 i=odpocz';. Bo7y odpoczynek opiera si9
na czowieku, kt,ry mia panowa;.

ROZDZIAN DRUGI

EWA TYPEM KOCIOA
B,g stworzy dwoje: Adama oraz Ew9. Oboje zostali stworzeni
jako istoty ludzkie, lecz ka7de z nich przedstawiao co: odmiennego.
Pierwszy List do Koryntian 15 m,wi, 7e Adam by typem Pana Jezusa,
a List do Rzymian 5 stwierdza, 7e Adam by obrazem Tego, kt,ry
mia przyj:;. Adam zatem by zapowiedzi' Chrystusa; stanowi Jego
obraz. Innymi sowy wszystko, co B,g zamierzy w Adamie, miao
zosta; osi'gni9te w Chrystusie.
Opr,cz Adama jednak stworzona zostaa r,wnie7 Ewa. W Ksi9dze Rodzaju 2 B,g bardzo starannie utrwali stworzenie tej kobiety,
a=gdy dochodzimy do Listu do Efezjan 5, czytamy tam wyraWnie, 7e
Ewa przedstawia ko:ci,. Widzimy zatem, 7e odwieczna wola Bo7a
osi'gni9ta jest cz9:ciowo przez Chrystusa, a cz9:ciowo r,wnie7 przez
ko:ci,. Dlatego a7eby zrozumie;, w jaki spos,b ko:ci, mo7e osi'gn'; Bo7' wol9 na ziemi, musimy uczy; si9 od Ewy. Celem tej ksi'7ki nie jest przedstawienie Adama jako typu; dlatego nie b9dziemy
si9 tutaj nim zajmowali. Podkre:lamy tu raczej posta; Ewy. Nie
koncentrujemy naszych my:li na dziele Chrystusa, lecz na pozycji,
jak' ko:ci, zajmuje w odniesieniu do tego dziea.
Gdy czytamy Ksi9g9 Rodzaju 2,18-24 i List do Efezjan 5,22-32,
odkrywamy, 7e w obu miejscach mowa jest o kobiecie. Kobieta wyst9puje w Ksi9dze Rodzaju 2, jak r,wnie7 w Li:cie do Efezjan 5.
Pierwsza z nich jest znakiem przedstawiaj'cym ko:ci,, druga > rzeczywisto:ci' tamtej. Pierwsza zostaa zaplanowana przez Boga przed
zao7eniem :wiata i pojawia si9 przed upadkiem, podczas gdy druga
r,wnie7 zostaa zaplanowana przed zao7eniem :wiata, lecz objawiona zostaa po upadku. Cho; pierwsza pojawia si9 przed upadkiem,
a=druga > po, w Bo7ych oczach nie ma mi9dzy nimi 7adnej r,7nicy:
ko:ci, to Ewa z Ksi9gi Rodzaju 2. B,g stworzy Adama, aby by typem Chrystusa; stworzy r,wnie7 Ew9, by bya typem ko:cioa. Bo7y
cel ma zosta; zrealizowany nie tylko przez Chrystusa, lecz r,wnie7
przez ko:ci,. W Ksi9dze Rodzaju 2,18 Pan B,g powiedzia: FNiedobrze, by czowiek by sam. Uczyni9 mu pomoc odpowiedni' dla niegoG.
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Bo7ym celem w stworzeniu ko:cioa jest, aby:my byli odpowiedni'
pomoc' dla Chrystusa. Sam Chrystus to tylko poowa; musi by; druga poowa, kt,r' jest ko:ci,. B,g rzek: FNiedobrze, by czowiek by
samG. Znaczy to, 7e w Bo7ych oczach sam tylko Chrystus nie wystarcza. Ksi9ga Rodzaju 2,18-24 powtarza raz jeszcze wydarzenia z sz,stego dnia stworzenia. Sz,stego dnia B,g stworzy Adama; potem
jednak jakby zastanowi si9 chwil9 i rzek: FNiedobrze, by czowiek
by samG; stworzy wi9c Adamowi Ew9. Gdy to si9 dokonao, nast'pi
koniec wydarze( z Ksi9gi Rodzaju 1, po czym znajdujemy tam nast9puj'c' relacj9: FI widzia B,g wszystko, co uczyni, a oto byo bardzo
dobreG. St'd u:wiadamiamy sobie, i7 aby zaspokoi; Bo7e serce, nie
wystarczy sam Adam albo > powiedzmy > sam Chrystus. B,g pragnie, by bya r,wnie7 Ewa, czyli ko:ci,. Wtedy Jego serce zostanie
zaspokojone.
Pan B,g rzek: FNiedobrze, by czowiek by samG. Innymi sowy,
B,g pragn' mie; zar,wno Adama, jak i Ew9. Jego cel to mie; zwyci9skiego Chrystusa wraz ze zwyci9skim ko:cioem > Chrystusa,
kt,ry przezwyci97y dzieo diaba wraz z ko:cioem, kt,ry zniweczy
dzieo diaba. Jego celem jest mie; panuj'cego Chrystusa i panuj'cy
ko:ci,. Oto, co B,g zamierzy dla swego upodobania i co wykona=dla
swego zaspokojenia. I nasz B,g pragn' to uczyni;, zostao to zrobione. B,g pragn' mie; Chrystusa i pragn' r,wnie7 mie; ko:ci,, dokadnie podobny do Chrystusa. B,g nie tylko pragn', aby panowa
Chrystus, lecz aby ko:ci, panowa wraz z Chrystusem. Nawet w
chwale Chrystus nadal b9dzie potrzebowa swojej pomocy. Chrystus
potrzebuje pomocy w walce, a tak7e w chwale. B,g wymaga od ko:cioa tego wa:nie, by pod ka7dym wzgl9dem by on taki sam, jak
Chrystus. Bo7ym pragnieniem jest, by Chrystus mia swoj' pomoc.
EWA WYSZA Z ADAMA

Adam potrzebowa pomocy. C,7 takiego zatem B,g uczyni, by
zaspokoi; t9 potrzeb9? Po pierwsze, w Ksi9dze Rodzaju 2,19 i 20
czytamy: FUtworzy wi9c Pan B,g z ziemi wszelkie dzikie zwierz9ta
i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadzi do czowieka, aby zobaczy;, jak je nazwie, a ka7da istota 7ywa miaa mie; tak' nazw9, jak'
nada jej czowiek. Nada tedy czowiek nazw9 wszelkiemu bydu i=ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierz9tom. Lecz dla czowieka nie
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znalaza si9 pomoc dla niego odpowiedniaG. B,g przyprowadzi przed
Adama wszelkiego rodzaju 7ywe stworzenia, lecz Adam nie m,g
znaleW; 7adnego, kt,re by byo jego pomoc'. Wszystkie 7ywe stworzenia utworzone z ziemi nie mogy by; dla Adama pomoc'.
FWtedy zesa Pan, B,g g9boki sen na czowieka, tak 7e zasn'.
Potem wyj' jedno z jego 7eber i wypeni ciaem to miejsce. A z=7ebra, kt,re wyj' z czowieka, uksztatowa Pan, B,g kobiet9 i przyprowadzi j' do czowieka. Wtedy rzek czowiek: ta dopiero jest ko:ci' z=ko:ci moich i ciaem z ciaa mojego. B9dzie si9 nazywaa
m97atk', gdy7 z m97a zostaa wzi9taG (w. 21-23). Bya ona pomoc'
Adama i=zarazem obrazem ko:cioa z Listu do Efezjan 5. Biblia m,wi
wyraWnie, 7e nic, co uczynione zostao z ziemi, a nie wyj9te z ciaa
Adama, nie mogo by; pomoc' Adama. Wszystkie dzikie zwierz9ta,
bydo i=ptaki niebieskie uczynione zostay z ziemi. Nie byy one wyj9te z=Adama; dlatego nie mogy by; jego pomoc'. Musimy pami9ta;,
7e Ewa uczyniona zostaa z 7ebra, wyj9tego z Adama; bya wi9c integraln' cz9:ci' Adama. Znaczy to, 7e ko:ci, wychodzi z Chrystusa.
Tylko to, co jest z Chrystusa, mo7e by; ko:cioem. Wszystko, co nie
jest z Chrystusa, nie jest ko:cioem.
Trzeba nam wzi'; pod uwag9 jeszcze kilka s,w z Ksi9gi Rodzaju
1,27. Werset 27 m,wi: FStworzy wi9c B,g czowieka na obraz sw,j.
Na obraz Boga go stworzy. Stworzy ich jako m97czyzn9 i kobiet9G.
Rzeczownik FczowiekG wyst9puje tu w liczbie pojedynczej, lecz pojawiaj'cy si9 dalej zaimek FichG jest w liczbie mnogiej. Widzimy tu, 7e
B,g stworzy jednego czowieka; mo7emy jednak r,wnie7 powiedzie;,
7e stworzy dwoje! Jeden jest dwojgiem, a jednak ci dwoje s' jednym, poniewa7 Ewa bya w Adamie.
Zwr,;my uwag9 na to, 7e werset 27 m,wi: FStworzy wi9c B,g
czowieka na sw,j obraz. Na obraz Boga go stworzy. Stworzy ich
jako m97czyzn9 i kobiet9G. Spos,b, w jaki B,g stworzy FczowiekaG
jest tym samym sposobem, w jaki stworzy FichG. Nie tylko stworzony zosta Adam, lecz zawieraa si9 w nim r,wnie7 Ewa. FCzowiekG
jest tu w liczbie pojedynczej i symbolizuje Chrystusa. FNa obraz Boga
stworzyQ ichG. Zaimek FichG znajduje si9 w liczbie mnogiej i symbolizuje Chrystusa wraz z ko:cioem. B,g nie tylko pragnie mie;
jednorodzonego Syna; chce mie; r,wnie7 wielu syn,w. Ci liczni synowie musz' by; dokadnie tacy sami, jak ten Syn. Widzimy w=oparciu
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o te wersety, 7e je:li ko:ci, nie znajduje si9 w stanie, kt,ry pasuje
do Chrystusa, B,g nie zazna odpoczynku i Jego praca nie b9dzie
zako(czona. Nie tylko Adam jest uczyniony na obraz Boga, lecz tak7e Ewa. Nie tylko Chrystus ma 7ycie Bo7e, lecz tak7e ko:ci,.
KOCI0 WYCHODZI Z CHRYSTUSA

Chcieliby:my wi9c zada; pytanie: czym jest ko:ci,? Ko:ci, jest
t' cz9:ci', kt,ra zostaje wyj9ta z Chrystusa. Musimy spojrze; na
Adama w dw,ch aspektach i w,wczas atwo b9dzie nam to zrozumie;. Z jednej strony, Adam reprezentuje po prostu samego siebie;
z=drugiej strony, stanowi pewien typ. Je:li chodzi o samego Adama,
uczyniony on zosta z gliny. Ka7dy naturalny czowiek zostaje uczyniony z gliny. Adam jednak by typem Chrystusa. To, 7e Ewa uczyniona zostaa z Adama oznacza, 7e ko:ci, uczyniony jest z Chrystusa.
Ewa zostaa uczyniona z 7ebra Adama. Poniewa7 Ewa wysza z=Adama, nadal bya Adamem, lecz w innej postaci. Czym wi9c jest ko:ci,? Ko:ci, jest inn' postaci' Chrystusa, tak samo jak Ewa bya
inn' postaci' Adama.
Widzimy teraz, 7e ko:ci, to po prostu Chrystus. Ilu7 to ludzi
s'dzi, 7e ko:ci, to schodzenie si9 razem FludziG, kt,rzy wierz' w=Pana
i s' zbawieni. Nie, to nieprawda! Kto wi9c stanowi ko:ci,? Ko:ci,
to tylko ta cz9:;, kt,ra zostaa wyj9ta z Chrystusa. Innymi sowy, to
tylko ten czowiek, kt,rego uczyni B,g posuguj'c si9 Chrystusem
jako materiaem. Nie jest to czowiek uczyniony z gliny. Materiaem
ko:cioa jest Chrystus. Bez Chrystusa ko:ci, nie ma 7adnej pozycji,
nie ma 7ycia, nie istnieje. Ko:ci, wychodzi z Chrystusa.
Pierwszy List do Koryntian 10,17 m,wi: FPoniewa7 jest jeden
chleb, my wszyscy stanowimy jedno ciaoG. Werset ten oznacza, 7e
cho; jest nas wielu, chleb, kt,ry amiemy, jest jeden i tak samo
jedno jest ciao. Aposto Pawe wyraWnie stwierdzi, 7e jeden chleb
przedstawia ciao Chrystusa, czyli ko:ci, jako cao:;. Chocia7 jest
nas wielu, to jednak Ciao jest jedno. Kiedy wspominamy Pana, to ja
bior9 kawaeczek chleba, ty bierzesz kawaeczek i inni robi' to samo.
Przez wiele wiek,w na caym :wiecie wszyscy chrze:cijanie wzi9li
kawaeczek tego chleba i spo7yli go! Gdyby: m,g zebra; wszystkie
te kawaki, kt,re zjedli i zo7y; je razem, stayby si9 one caym ko:cioem. Ko:ci, to nie pojedyncze F jaG plus pojedyncze FtyG. To nie
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pan Kowalski z panem Nowakiem ani nawet nie wszyscy chrze:cijanie z caego :wiata razem wzi9ci. Ko:ci, to Chrystus w tobie, Chrystus w nim i Chrystus we wszystkich chrze:cijanach razem wzi9tych
na caym :wiecie, w przeci'gu wszystkich wiek,w. Nasz naturalny
czowiek nie ma nic wsp,lnego z ko:cioem. Jedyna nasza cz9:;,
zwi'zana z ko:cioem, to ta cz'stka chleba, kt,r' spo7yli:my. W spos,b szczeg,lny pokazuje to nam Ewangelia Jana, gdzie objawione
jest, 7e we wszystkich, kt,rzy wierz' w Pana, zamieszkuje Chrystus
i dlatego s' jedno w Duchu.
Ko:ci, tworzy tylko to, co jest z Chrystusa. Wszelki ludzki talent, zdolno:ci, my:li, F jaG i wszystko, co ma czowiek, znajduje si9
poza ko:cioem. Wszystko, co pochodzi z naturalnego czowieka, znajduje si9 poza ko:cioem. Tylko to, co wychodzi z Chrystusa, znajduje
si9 w ko:ciele. Ewa nie zostaa uczyniona z gliny, lecz z Adama, z=tego, kt,ry by typem Chrystusa. To takie drogocenne, 7e B,g wyj'
7ebro z Adama i uczyni Ew9. Tylko to, co wyszo z Adama, nie z=gliny, mo7na nazwa; Ew' i tylko to, co wychodzi z Chrystusa, mo7na
nazwa; ko:cioem. Wszystko, co nie jest Chrystusa, nie ma nic wsp,lnego z ko:cioem.
Niekt,rzy przed uwierzeniem w Pana byli bardzo otwarci. Po tym
wi9c, jak zostali zbawieni, u7ywali swej otwarto:ci, by su7y; Bogu.
Uwa7ali, 7e ich naturalna otwarto:; jest po7yteczna; szczycili si9
ni'. Problem jednak w tym, z jakiego Wr,da pochodzi ich otwarto:;?
Czy jest z Chrystusa? Czy przesza przez krzy7? Je:li nie jest ona
z=Chrystusa, je:li nigdy nie przesza przez krzy7, na nic nie przyda
si9 ko:cioowi! Ew9 stanowio tylko to, co wyszo z Adama i=podobnie
ko:ci, stanowi tylko to, co jest z Chrystusa. Wszelka rzecz, kt,ra
pochodzi z samego czowieka, nie jest ko:cioem.
Niekt,rzy, zanim uwierzyli, byli bardzo wymowni. Tak atwo przychodzio im opowiada; i opisywa; innym r,7ne rzeczy. Teraz, gdy s'
zbawieni, zmieniaj' tylko przedmiot tego, o czym m,wi' i=zaczynaj'
wygasza; kazania. Nie powinni:my jednak uwa7a;, 7e to wystarczy,
i7 tacy ludzie potrafi' dobrze gosi;. Powinni:my raczej zapyta;: z=jakiego Wr,da pochodzi ich elokwencja? Czy przesza ona przez krzy7?
Je:li krasom,wstwo takie jest tym, co posiadali pierwotnie i nigdy
nie przeszo przez krzy7, to pochodzi ono cakowicie z=ich wasnej
natury. Elokwencja, kt,r' wnosz' do ko:cioa, jest po prostu czym:
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z ziemskiego Adama. Tacy ludzie w rzeczywisto:ci osabiaj' ko:ci,.
Tylko to, co wychodzi z Chrystusa, nie z ludzkiej natury, jest ko:cioem.
Mo7emy zn,w spotka; ludzi, kt,rzy s' bardzo inteligentni. Ich
umys jest wyj'tkowo bystry. Zanim zostali zbawieni, u7ywali swego
umysu do studiowania filozofii, nauk :cisych b'dW literatury. Potem, gdy zostali zbawieni, zacz9li po prostu przy pomocy swego umysu studiowa; Bo7e Sowo. Musimy jednak zapyta;, sk'd pochodzi
taka bystro:; umysu? Czy przesza przez krzy7? Czy znajduje si9
pod kontrol' Ducha Hwi9tego? Czy te7 jest to po prostu ten sam
umys, kt,ry pierwotnie posiadali? Je:li tak, to jest on jedynie czym:
z ziemskiego Adama, z samego czowieka, z ludzkiej natury; czym:
cielesnym. Chocia7 ludzie ci zmienili przedmiot swoich studi,w, ich
umys nadal pozostaje tym samym starym umysem! I kiedy u7ywaj' tego umysu do studiowania Biblii, zamiast pomocy przynios'
ko:cioowi straty. Tylko to, co jest z Chrystusa, mo7e by; ko:cioem.
Wszystko, co bierze si9 z czowieka, jest Mu obce.
B,g musi upora; si9 z nami do tego stopnia, a7 wszystko z naszej
ludzkiej natury zostanie przywiedzione pod Jego kontrol9. Nasze
naturalne siy musz' przej:; przez krzy7 i podda; si9 panowaniu
Ducha Hwi9tego. Dopiero wtedy nie b9dziemy przynosili ko:cioowi
strat. Wszystko, co wypywa z naszego naturalnego 7ycia, uczynione
jest z ziemi i B,g tego nie chce. Tylko to, co zostao uczynione z=7ebra Adama, byo Ew'. (Ko:; odnosi si9 do 7ycia zmartwychwstania.
Dlatego, kiedy Pan znajdowa si9 na krzy7u, ani jedna z Jego ko:ci
nie zostaa zamana). To, co uksztatowane jest z Chrystusowego 7ycia
zmartwychwstania, jest ko:cioem.
Ewa musiaa zosta; uczyniona z ko:ci Adama. Gdyby nie ko:;
Adama, nie byoby Ewy. Pomoc Adama jest r,wnie7 ciaem Adama,
poniewa7 Wr,dem 7ycia Ewy bya jego wasna ko:;. Adam by podstaw' jej istnienia. Moga ona w og,le zaistnie; tylko dlatego, 7e
znajdowaa si9 w niej cz'stka Adama. Dokadnie tak samo jest
z=ko:cioem. Trzeba nam stale oznajmia; Panu: FWszystko zawdzi9czamy Tobie. Bez Ciebie nie mamy 7ycia, nie mamy nic, nie istniejemy! Wyszli:my z Ciebie!G
Tu wa:nie tkwi najistotniejszy wynik naszych nowych narodzin:
to nie upami9tanie czyni nas cz9:ci' ko:cioa, nie wyznanie przez
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nas grzech,w ani nawet nasza wiara. Czonkami ko:cioa czyni nas
tylko 7ycie, kt,rego udzieli nam Chrystus. Podstaw' tego, 7e jeste:my cz9:ci' ko:cioa, s' nasze nowe narodziny, poniewa7 wtedy Chrystus udziela nam siebie > dlatego powinni:my 7y;, post9powa; i dziaa; wedug tego 7ycia, 7ycia Chrystusa. B,g nie mo7e dla nas uczyni;
nic wi9cej ponad to. Udzieli nam swego Syna, aby:my wszyscy mieli
udzia w 7yciu Chrystusa. Cho; jeste:my zaledwie ziemskimi naczyniami, mamy w sobie wielki skarb. C,7 wi9c mo7e nami zachwia;?
Je:li jednak post9pujemy wedug siebie samych, znajdujemy si9 poza
ko:cioem. Wszelka inna rzecz ni7 cz'stka Chrystusa w nas nie jest
ko:cioem; jest to po prostu nasze wasne F jaG. Je:li dziaamy wedug
siebie samych, nie wykonujemy dziea Pana. Musimy zada; sobie
pytanie, na jakiej podstawie i w oparciu o jakie Wr,do su7ymy Panu,
wykonujemy Jego dzieo, robimy duchowe rzeczy i prowadzimy duchowe 7ycie. Czy wszystko, co czynimy, oparte jest na Chrystusie,
czy te7 opiera si9 to na nas samych? Je:li robimy wszystko przez
Chrystusa, jeste:my w stanie zrealizowa; Bo7y cel, je:li jednak czynimy co: przez samych siebie, to cho; nawet czego: dokonamy, mo7e
to mie; tylko ziemsk' natur9 i nie jest w=stanie wypeni; odwiecznej
Bo7ej woli.
Odwiecznym celem Boga jest zdoby; sobie czowieka. Czowiek
,w to zbiorowy czowiek, wychodz'cy z Chrystusa. To ko:ci,. Ko:ci, to nie kilku chrze:cijan, przebywaj'cych razem z innymi chrze:cijanami. To nie tylu FludziG; to 7ycie. Ko:ci, jest ko:cioem tylko
dlatego, 7e jest wielu ludzi, dziel'cych to samo 7ycie, tego samego
Chrystusa. Ty masz cz'stk9 Chrystusa, on ma cz'stk9 Chrystusa
i=ka7dy z nas posiada cz'stk9 Chrystusa. Gdy wszystkie te cz'stki
Chrystusa zo7ymy razem, mamy ko:ci,.
Musimy sobie jasno powiedzie;, 7e B,g nie chce pojedynczych
ludzi. B,g stworzy czowieka, m97czyzn9 i kobiet9. M97czyzna jest
pojedynczy; kobieta r,wnie7. Tak samo Chrystus jest pojedynczy i=ko:ci, te7. W oczach Bo7ych jest tylko jeden Chrystus, a tak7e jeden
ko:ci,. W przyszo:ci zobaczymy, 7e w piekle znajduje si9 tylko jeden czowiek i w niebie r,wnie7 jeden; nikt wi9cej. Na caym :wiecie
B,g widzi tylko dw,ch ludzi. Pierwszy List do Koryntian 15 objawia
nam, 7e pierwszy czowiek to Adam, ostatni za: > Chrystus. Nie ma
innych. Ciao Chrystusa, tak jak Ewa, jest jedno > nie wiele!
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Dlatego, cho; mamy w sobie 7ycie Bo7e, nadal potrzebujemy, by
B,g wci'7 pracowa nad nami, aby zama; nasz indywidualizm. B,g
musi przeama; nasz' my:l, 7e sami sobie wystarczymy. Musimy
by; jedno wraz z ca' reszt' Bo7ych dzieci. Jest tylko jedna Ewa;
podobnie jest tylko jedno Ciao Chrystusa. Wszystkie dzieci Boga,
wszyscy, kt,rzy dziel' 7ycie Chrystusa, nie s' wieloma pojedynczymi m97czyznami i kobietami; wszyscy oni s' jednym czowiekiem.
B,g musi zama; nasz indywidualizm. Musi nas mia7d7y; dzie( po
dniu, a7 dojdziemy do poznania 7ycia Ciaa.
Ilu7 jest ludzi, kt,rzy s'dz', 7e mog' zupenie sami by; chrze:cijanami! B,g jednak do tego nie dopu:ci. Bardzo cz9sto ich indywidualne modlitwy pozostaj' bez odpowiedzi, osobiste studiowanie Pisma
nie daje im :wiata i przez swe indywidualne poszukiwania nie potrafi' znaleW; Bo7ej woli. Gdyby kto: taki zechcia powiedzie; innemu bratu czy siostrze FPo prostu nie potrafi9 sobie sam z tym poradzi; > pomo7esz mi?G, to gdyby tych dwoje pomodlio si9 razem, wtedy
w ko(cu wiedziaby, co robi;. To, czego nie m,g zrozumie; sam,
zobaczyby wyraWnie, gdyby poszuka odpowiedzi razem ze swym bratem. Cz9sto taki kto: jest nadal dumny, uwa7aj'c, 7e przewa7nie
potrafi sobie sam da; z tym rad9, a tylko tym razem nie umie sobie
z tym poradzi;. Oto jego indywidualizm. W ko:ciele ten indywidualizm musi zosta; zamany. Musimy pozwoli;, by Chrystus w nas
i=Chrystus we wszystkich pozostaych po'czy nas razem w=jedno
Ciao.
Wielu chrze:cijan zna 7ycie, jakie mamy w Chrystusie, lecz >
z=przykro:ci' trzeba to powiedzie; > nie zna 7ycia w Ciele Chrystusa.
Dokadnie tak samo, jak rzeczywisto:ci' jest 7ycie Chrystusa, tak
te7 rzeczywisto:ci' jest 7ycie Ciaa Chrystusa. Chrze:cijanie to nie
pojedynczy ludzie; to jeden czowiek. Aposto Pawe powiedzia, 7e
cho; jest nas wielu, jeste:my nadal jednym chlebem i jednym Ciaem.
Je:li 7yjesz wedug Chrystusa, to jeste: jedno z wszystkimi pozostaymi chrze:cijanami. Je7eli jednak 7yjesz wedug samego siebie, oddzielasz siebie od wszystkich dzieci Bo7ych.
Je:li zatem mamy si9 sta; prawdziwym ko:cioem, konieczne s'
dwa kroki: rozszerzanie si9 i powi9kszanie Chrystusa oraz pochanianie naszego F jaG. Rozszerzanie si9 Chrystusa zacz9o si9 wtedy,
gdy zostali:my odrodzeni, i poniewa7 zostali:my zbawieni, Pan zacz'
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pracowa; nad nami dzie( po dniu, aby zniszczy; nasze F jaG. Pan b9dzie kontynuowa to dzieo, a7 pewnego dnia wyznamy przed Bogiem:
FNie ma ani jednej rzeczy, kt,r' mog9 sam uczyni;. Wszystko, co
robi9, dokonuje si9 zgodnie z zasad' wsp,pracy z innymi czonkami
i przy ich pomocy. Wszystko, co robi9, jest zgodne z zasad' spoeczno:ci, kt,ra stanowi zasad9 CiaaG. Ko:ci, to Ciao Chrystusa. Tylko
to, co jest z Chrystusa, jest ko:cioem; nie ma w nim nic, co wypywa
z czowieka.
Musimy zda; sobie spraw9 z tego, 7e B,g bierze pod uwag9 Wr,do
danej rzeczy, a nie to, czy jest ona dobra, czy za. Ludzie pytaj' zawsze: FCzy to jest dobre, czy ze?G B,g pyta natomiast: FSk'd to pochodzi?G To, co wyszo z Adama, nazwane zostao Ew'; podobnie to,
co wychodzi z Chrystusa, nazywa si9 ko:cioem. Wszystko, co nie
jest z Chrystusa, nie jest ko:cioem. Ludzie zadaj' pytanie: FMasz
mio:;?G B,g natomiast pyta: FSk'd pochodzi twoja mio:;?G Ludzie
pytaj' zawsze: FCzy jeste: gorliwy?G B,g pyta tymczasem: FJakie jest
Wr,do twojej gorliwo:ci?G Potrzebujemy rozwi'zywa; kwestie pochodzenia, a nie dobra czy za. Sprawa dobra i za pojawia si9 po Ksi9dze Rodzaju 3. By; mo7e kto: by powiedzia: FCzy nie mam dar,w?
Czy7 nie jestem gorliwy?G Problem jednak polega na tym: sk'd pochodz' twoje dary i twoja gorliwo:;?
Cz9sto odnosimy wra7enie, 7e sami cakiem nieWle potrafimy
kocha; i pomaga; innym. Miowanie innych i pomaganie im jest oczywi:cie dobre, lecz Fcho;bym ciao swoje wyda na spalenie, a=mio:ci
bym nie miaG, > mio:ci Chrystusowej > Fnic mi to nie pomo7e (1=Kor
13,3). Czy to Wle wi9c po:wi9ca; si9, aby pom,c innym? Problem brzmi
wci'7: sk'd to pochodzi? Tylko to, co pochodzi z Chrystusa, jest ko:cioem. Wszystko, co nie jest z Chrystusa, nie ma nic wsp,lnego
z=ko:cioem.
Pierwsza lekcja, jakiej trzeba si9 nam nauczy; w naszym chrze:cija(skim 7yciu, to rozr,7nia; Wr,do rzeczy. Ostatnia za: lekcja,
jakiej mamy si9 nauczy; > to nadal kwestia Wr,da. Pierwsza lekcja
dla nas brzmi: odrzucam wszystko, cokolwiek pochodzi ze mnie. Lekcja ostatnia > nadal odrzucam wszystko to, co pochodzi ze mnie. Nie
znaczy to, 7e nie powinni:my si9 stara; ani by; gorliwi, lecz chodzi
o=to, 7e wszelkie nasze staranie si9 i gorliwo:; musz' pochodzi; od
Pana. Nie m,wimy, 7e nie powinni:my pracowa;, ale 7e pragniemy
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raczej tej pracy, kt,ra jest zapocz'tkowana przez Pana. Nie m,wimy, 7e nie powinni:my szuka; mocy, lecz szukamy raczej tej mocy,
kt,ra jest z Pana. Caa rzecz w tym, sk'd ona pochodzi.
W Ewangelii Jana Pan Jezus powiedzia w pewnym momencie:
FNie mo7e Syn sam z siebie niczego czyni;G (J 5,19). Zgodnie z tekstem greckim sowo FodG mo7na przeo7y; r,wnie7 jako Fz wn9trzaG.
Znaczy to, 7e Syn nie mo7e uczyni; nic z wn9trza samego siebie.
Je:li tak rzecz si9 ma z Panem, to o ile7 bardziej powinno by; tak
z=nami! Jak my w og,le mo7emy zrobi; cokolwiek sami z siebie?
Trzeba nam zobaczy;, 7e nie jeste:my w stanie uczyni; niczego z=siebie samych. B,g musi przywie:; nas do miejsca, w kt,rym zdamy
sobie spraw9, 7e naprawd9 nie jeste:my w stanie uczyni; niczego
sami z siebie > 7e wszystko musi by; przez Niego i z Niego.
Gdy su7ymy Panu, nie wystarczy, 7e jeste:my gorliwi. Nie, musimy wykonywa; to dzieo, kt,re Pan nam wyznacza. W Li:cie do
Kolosan 1,29 Pawe powiedzia: FNad tym te7 pracuj9, walcz'c w=mocy
Jego, kt,ra skutecznie we mnie dziaaG. B,g dziaa wewn'trz nas,
aby:my my mogli pracowa; na zewn'trz. Cz9sto wykonujemy wiele
rzeczy zewn9trznych, gdy tymczasem niewiele zostao wykonane
wewn'trz. B,g nie zrobi a7 tyle; wi9kszo:; tego wykonali:my my
sami. Ten rodzaj pracy, jakkolwiek mo7e by; ona znaczna, nie przynosi 7adnego po7ytku. Co si9 tyczy su7enia Panu, B,g musi przywie:; nas do takiego miejsca, 7e nie b9dziemy ju7 wi9cej chcieli niczego, co nie jest z Pana. Je:li Pan nie b9dzie dziaa, to i my nie
o:mielimy si9 dziaa;.
Ewa bya ko:ci' z ko:ci Adama i ciaem z jego ciaa. Znaczy to, 7e
ko:ci wewn9trznie oraz ciao na zewn'trz s' czym: z Chrystusa.
Wszystko, co wewn'trz i wszystko, co na zewn'trz, jest z Niego; nie
mo7e by; niczego z nas samych. Wszystko u Ewy byo z Adama
i=wszystko w ko:ciele jest z Chrystusa. Bez wzgl9du na to, jak dobrze umiemy co: zrobi;, jest to absolutnie bezu7yteczne dla osi'gni9cia odwiecznego Bo7ego celu. Bez wzgl9du na to, jak dobre to
jest, to poniewa7 wypywa to z nas samych, nie jest w stanie odda;
chway Bogu.
Pierwsza niewiasta przedstawia kobiet9, jakiej pragnie Bo7e serce. Nie tylko m97czyzna wyra7a serce Boga, lecz r,wnie7 kobieta.
Nie tylko Chrystus zaspokaja Bo7e serce, lecz r,wnie7 ko:ci,. Chrys-
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tus zaspokaja serce Boga, poniewa7 pozwala, by B,g by Jego Gow'.
Tak samo jest z ko:cioem; on tak7e musi pozwoli; Bogu, by by On
jego Gow'. Z chwil' gdy ko:ci, osi'gnie tak' pozycj9, Bo7a wola
zostanie wypeniona. B,g zamierza mie; na ziemi takich ludzi, a=kiedy
b9dzie ju7 ich mia, pragnienie Jego serca b9dzie zaspokojone. Pami9tajmy, 7e wszystko, co wychodzi z ludzkiego F jaG, jest tylko prochem i niegodne jest tego, by stanowi; materia na pomoc. Tylko to,
co wychodzi z Chrystusa, jest ko:cioem.
EWA UCZYNIONA ZE SNU ADAMA 1
KOCI0 POWSTAY DZI/KI
2NIEODKUPIE3CZEJ MIERCI5 CHRYSTUSA

Zobaczyli:my ju7, 7e Ewa nie zostaa uczyniona z prochu, lecz
z=Adama; to Adam sta si9 materiaem na Ew9. Podobnie Chrystus
jest materiaem na ko:ci,. B,g posu7y si9 Chrystusem, by uksztatowa; ko:ci,. Teraz zobaczymy, w jaki spos,b zostaa uczyniona Ewa
oraz w jaki spos,b uczyniony zosta ko:ci,.
Przeczytajmy Ksi9g9 Rodzaju 2,21-23: FWtedy zesa Pan, B,g g9boki sen na czowieka, tak 7e zasn'. Potem wyj' jedno z jego 7eber
i wypeni ciaem to miejsce. A z 7ebra, kt,re wyj' z czowieka,
uksztatowa Pan, B,g kobiet9 i przyprowadzi j' do czowieka. Wtedy
rzek czowiek: Ta dopiero jest ko:ci' z ko:ci moich i ciaem z ciaa
mojego. B9dzie si9 nazywaa m97atk', gdy7 z m97a zostaa wzi9taG.
B,g zrodzi ko:ci, ze :mierci Chrystusa. Je:li chodzi o :mier;
Chrystusa, sowa u7yte w Ksi9dze Rodzaju 2 s' bardzo szczeg,lne.
Czytamy tam bowiem: FWtedy zesa Pan, B,g g9boki sen na czowiekaG. Nie jest tu powiedziane, 7e B,g zesa na Adama :mier;, ale
7e zesa na niego g9boki sen. Gdyby chodzio tu o :mier;, to w gr9
wchodziby grzech, poniewa7 werset 17 z poprzedniego fragmentu
m,wi, 7e :mier; i grzech s' ze sob' nieod'cznie zwi'zane. Sen Adama przedstawia tutaj ten aspekt :mierci Chrystusa, kt,ry nie su7y
odkupieniu. W :mierci Chrystusa obecna bya pewna cz'stka, kt,ra
nie bya dla odkupienia, lecz dla uwolnienia Jego samego. Nie m,wimy tu, 7e :mier; Chrystusa nie su7y odkupieniu > prawdziwie
wierzymy, 7e tak jest; Jego :mier; jednak zawieraa w sobie cz'stk9,
kt,ra nie su7ya odkupieniu. Ta cz'stka to uwolnienie Jego samego
w celu wytworzenia ko:cioa. Nie ma ona nic wsp,lnego z grzechem.
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B,g wyjmuje co: z Chrystusa i posuguje si9 tym, by uczyni; ko:ci,.
FSenG zatem u7yty jest tutaj, aby przedstawi; czowieka, otrzymuj'cego 7ycie przez :mier; Chrystusa.
Odkupienie i przyj9cie 7ycia to dwie r,7ne rzeczy. Odkupienie
stanowi negatywny aspekt rozwi'zania problemu naszych grzech,w.
Zgrzeszyli:my i zasugujemy na :mier;, a wi9c Chrystus przyszed,
by ponie:; nasze grzechy. Jego :mier; daa nam odkupienie. Ten
aspekt Jego :mierci odnosi si9 do grzechu. Jest jednak i inny aspekt,
nie zwi'zany ju7 z odkupieniem: to udzielanie si9 Jego samego nam,
aby:my dzi9ki Jego :mierci mogli otrzyma; 7ycie.
Sen Adama nie su7y odkupieniu Ewy, lecz temu, by z Adama
mogo zosta; wyj9te 7ebro dla jej wytworzenia. (Grzech nie wszed
jeszcze na scen9 > relacja z Ksi9gi Rodzaju 3 nast'pi p,Wniej). Ewa
zaistniaa przez Adama. Poniewa7 Adam spa, Ewa moga otrzyma;
7ycie. W ten sam spos,b w :mierci Chrystusa obecna jest cz'stka,
su7'ca udzielaniu 7ycia ko:cioowi.
Kiedy Adam zapad w g9boki sen, B,g wyj' z niego 7ebro. Podobnie, kiedy umar Chrystus, co: stao si9 z Jego 7ebrem, bokiem
(zob. J 19,31-37). Gdy przebito Jego bok, nie byo to dla odkupienia,
poniewa7 przebicie nast'pio po Jego :mierci. Problem odkupienia
by wtedy ju7 rozwi'zany. W:r,d Vyd,w panowa zwyczaj, by tych,
kt,rzy zostali ukrzy7owani, zabiera; przed zachodem so(ca; je:li
za: jeszcze nie umarli, 7onierze mieli poama; im ko:ci, aby przy:pieszy; ich :mier;. Dwaj zoczy(cy, ukrzy7owani z Panem, nie umarli,
poamano wi9c im ko:ci. Kiedy natomiast 7onierze spojrzeli na Pana
Jezusa i zobaczyli, 7e ju7 umar, nie poamali Mu ko:ci. Zamiast tego
przebili Jego bok w,czni' i wypyn9a krew oraz woda. Oznacza to,
7e kiedy przebito Jego bok, dzieo odkupienia byo ju7 wypenione.
Objawia to, i7 dzieo Chrystusa obejmowao nie tylko przelanie krwi
na odkupienie nas z grzech,w, lecz tak7e wypyni9cie wody, kt,re
obrazuje udzielanie si9 nam Jego 7ycia. Ten drugi aspekt jest czym:
odr9bnym od grzechu i odkupienia. Krew ma do czynienia z naszymi
grzechami, podczas gdy woda sprawia, 7e otrzymujemy Jego 7ycie.
To wa:nie pokazuje nam Jego zraniony bok.
Trzeba nam wyraWnie rozr,7nia; te dwa aspekty :mierci Chrystusa. Jeden su7y odkupieniu, drugi natomiast czemu: innemu.
Pierwszy aspekt Jego :mierci ma do czynienia z tym wszystkim, co
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wydarzyo si9 po upadku czowieka w Ksi9dze Rodzaju 3. Poniewa7
czowiek upad, Chrystus przyszed odkupi; nas po to, aby przywie:;
nas z powrotem do pierwotnego celu, jaki mia B,g stwarzaj'c czowieka. Drugi aspekt Jego :mierci natomiast nie ma nic wsp,lnego
z=grzechami. Su7y on cakowicie uwolnieniu Jego 7ycia, aby mogo
ono udzieli; si9 nam.
Ze wzgl9du na te dwa odmienne aspekty :mierci Chrystusa Biblia
posuguje si9 do ich zobrazowania dwiema r,7nymi substancjami.
Do przedstawienia odkupienia u7ywa krwi; do zobrazowania nieodkupie(czego aspektu :mierci Chrystusa > wody. Oby B,g otworzy
nam oczy, aby:my ujrzeli, jak wa7na jest ta kwestia. Krew su7y
odkupieniu, a woda > udzielaniu Jego 7ycia. Poniewa7 zgrzeszyli:my i jeste:my grzeszni wobec Boga, krew znajduje si9 zawsze przed
Nim, przemawiaj'c za nasze grzechy. Woda natomiast przedstawia
samego Pana jako 7ycie. Ewangelia Jana 19,34 m,wi, 7e wypyn9a
z=Niego woda, a w rozdziale 20 Pan pokaza uczniom sw,j bok. Dwudziesty rozdzia Ewangelii Jana nie jest rozdziaem po:wi9conym
odkupieniu. Pan powiedzia w nim: FWst9puj9 do Ojca mego i Ojca
waszego oraz do Boga mego i Boga waszegoG (w. 17). To kwestia udzielania 7ycia.
To jeszcze nie wszystko. Przeczytajmy ponownie Ksi9g9 Rodzaju
2,22-23: FA z 7ebra, kt,re wyj' z czowieka, uksztatowa Pan B,g
kobiet9 i=przyprowadzi j' do czowieka. Wtedy rzek czowiek: Ta
dopiero jest ko:ci' z ko:ci moich i ciaem z ciaa mojegoG. W pewnym miejscu w Pi:mie mowa jest o nas jako o Fciele i krwiG (1 Kor
15,50), ale kiedy Pismo m,wi o czowieku w zmartwychwstaniu, opisuje go tylko jako Fciao i ko:ciG; nie wspomina zupenie o krwi (Nk
24,39). B,g u7y 7ebra Adama, aby uczyni; Ew9; nie u7y do tego
krwi Adama. W caej Biblii FkrewG wymieniona jest przeszo czterysta razy, ale w=Ksi9dze Rodzaju 2 nie ma o niej mowy. Dlaczego?
Poniewa7 nie chodzio w,wczas o odkupienie. Ilekro; mowa jest
o=krwi, w gr9 wchodzi odkupienie. Krew su7y odkupieniu. Stary Testament przekazuje nam, w jaki spos,b czowiek u7ywa krwi zwierz't dla zgadzenia grzech,w; a w Nowym Testamencie List do Hebrajczyk,w m,wi: FQbez rozlania krwi nie ma odpuszczeniaG (9,22).
Widzimy zatem, 7e czy to w Starym, czy w Nowym Testamencie
krew wi'7e si9 z odkupieniem. Przy stworzeniu Ewy jednak nie byo
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mowy o=krwi. Dlaczego? Poniewa7 nie byo grzechu; B,g nie widzia
tam 7adnego grzechu.
KOCI0 W BOYM PLANIE 6 BEZ GRZECHU

Kiedy czytamy List do Efezjan 5,25, odnajdujemy tam t9 sam'
tre:;. FM97owie, miujcie 7ony swoje, jak i Chrystus umiowa ko:ci, i wyda za( samego siebieG. We fragmencie tym musimy zwr,ci; uwag9 na trzy rzeczy.
Po pierwsze, Chrystus da samego siebie za nas, poniewa7 jeste:my ko:cioem. List do Rzymian 5 m,wi o Chrystusie, kt,ry umar za
grzesznik,w. Odnosi si9 to do odkupienia. List do Efezjan 5 natomiast nie traktuje o=grzesznikach, lecz porusza kwesti9 ko:cioa.
Kontekstem Listu do Efezjan 5 nie jest przyj:cie Chrystusa, by za
nas umrze;, poniewa7 byli:my grzesznikami, ale Jego wydanie si9
za nas, poniewa7 jeste:my ko:cioem.
Po drugie, Chrystus wyda za nas samego siebie, poniewa7 nas
miuje, a nie dlatego, 7e zgrzeszyli:my. Pierwszy List do Koryntian
15 m,wi, 7e Chrystus umar za nasze grzechy, tu natomiast czytamy, 7e Chrystus umiowa ko:ci, i wyda za( samego siebie. Wyda
siebie z powodu mio:ci, a nie z powodu naszego grzechu. Umrze; za
grzech to jedno, a umrze; z mio:ci > to co: zupenie innego. Hmier;
za grzech wi'7e si9 z problemem grzechu > jest odkupieniem. To
za:, 7e Chrystus daje za nas samego siebie, jest spraw' mio:ci. Grzech
nie wchodzi tutaj w gr9. Ten aspekt Jego :mierci spowodowany jest
mio:ci' i nie ma nic wsp,lnego z grzechem.
Po trzecie, Chrystus wyda za nas siebie po to, aby da; nam samego siebie, a nie tylko 7eby rozwi'za; problem naszych grzech,w.
Werset ten mo7na by przeo7y; nast9puj'co: FChrystus umiowa
ko:ci, i da ko:cioowi samego siebieG. Adam udzieli swej ko:ci Ewie;
podobnie Chrystus udzieli siebie nam. Poniewa7 umar, mamy Go
w sobie; On ju7 w nas wszed. Poniewa7 umar, mamy teraz w sobie
Jego 7ycie. On sam udzieli nam siebie.
Rozwa7my to przez chwil9 > czy7 to nie cudowne? Z Bo7ego punktu
widzenia ko:ci, nigdy nie zgrzeszy i nigdy nie mia nic wsp,lnego
z=grzechem. To prawda, 7e B,g wiedzia, i7 czowiek upad i potrzebuje odkupienia, lecz we wspaniay spos,b zarazem wcale nie widzia grzechu. Innymi sowy, znajduje si9 w nas cz'stka, kt,ra nie
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potrzebuje odkupienia. Jest to ta cz'stka, kt,r' otrzymali:my z Chrystusa. Nie potrzebuje ona odkupienia, poniewa7 g,ruje nad grzechem (naturalnie, uzyskali:my t9 cz'stk9 z chwil', gdy zostali:my
odkupieni). Ta cz'stka to ko:ci,.
Pismo objawia nam, 7e B,g posu7y si9 wieloma kobietami, kt,re stay si9 obrazem ko:cioa. Opr,cz Ewy Ksi9ga Rodzaju podaje
histori9 Rebeki i Asenat. Ma7e(stwo Izaaka z Rebek' pokazuje,
w=jaki spos,b ko:ci, ma zosta; przedstawiony Chrystusowi. Ma7e(stwo J,zefa z Asenat oraz zrodzenie przez ni' syn,w w Egipcie
obrazuje to, 7e ko:ci, jest wybrany ze :wiata dla Boga. Ksi9ga Wyj:cia opowiada o tym, jak Moj7esz po:lubi na pustyni Syppor9. Obrazuje to ko:ci, na pustyni. Ksi9ga Jozuego opowiada o tym, jak Achsa po :lubie poprosia o g,rne i dolne Wr,da. Obrazuje to ko:ci,
otrzymuj'cy dziedzictwo. Ma7e(stwo Boaza z Rut przedstawia odkupienie ko:cioa. Ma7e(stwo Dawida z Abigail symbolizuje ko:ci,
jako armi9 wystawion' do bitwy.
Stary Testament m,wi nam o tylu kobietach, b9d'cych obrazem
r,7nych aspekt,w ko:cioa: ko:ci, zosta wybrany ze :wiata, odkupiony, przeprowadzony przez pustyni9, wystawiony do bitwy, obdarowany dziedzictwem i przedstawiony Chrystusowi. Ka7dy spo:r,d tych
licznych obraz,w Pisma odnosi si9 do ko:cioa, na ich tle jednak
obraz z Ksi9gi Rodzaju 2 jest wyj'tkowy. Nie ma drugiego takiego.
Dlaczego? Poniewa7 Ewa przedstawia to, czym ko:ci, jest naprawd9 w zamy:le Boga oraz miejsce, jakie zajmuje on w Jego odwiecznym planie. Wszystkie pozostae typy ukazane zostay po upadku
czowieka; jedynie Ewa go poprzedza. W przypadku pozostaych typ,w w gr9 wchodzi odpowiedzialno:; moralna; tylko typ Ewy jest od
niej wolny.
Ewa, jak' uczyni B,g, wysza z Adama, a nie z odkupionego
grzesznika. Zostaa uczyniona, zanim wydarzy si9 grzech. W podobny spos,b ko:ci, wychodzi z Chrystusa; nie jest to kwestia przyj9cia przez grzesznik,w aski i zbawienia. Ewa wysza z Adama i bya
wy'cznie dla Adama; tak samo ko:ci, wychodzi z Chrystusa i jest
cakowicie dla Chrystusa.
Mo7emy uwa7a;, 7e ko:ci, skada si9 z wielu ludzi, kt,rzy zostali zbawieni, takich jak Rut. Rut bya bez reszty pogr'7ona w grzechu
i=Boaz przyby, aby j' odkupi;. Nie taki jednak obraz ko:cioa daje
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nam Ksi9ga Rodzaju 2. Grzech pojawi si9 na dugo przed czasami
Rut, w Ksi9dze Rodzaju 2 natomiast kwestia grzechu w og,le nie
istniaa. To ko:ci, znajdowa si9 na pocz'tku; nie mia on 7adnego
zwi'zku z grzechem. Jest to fakt o kolosalnym znaczeniu. W Bo7ym
zamy:le grzech nie ma w ko:ciele swej historii!
Gdy ludzie wypytuj' nas o zbawienie, zawsze rozpoczynamy od
upadku, czyli od tego, jak zgrzeszyli:my i brn9li:my w grzech, jak Wli
byli:my, a potem jak usyszeli:my ewangeli9, uwierzyli:my w Pana
Jezusa i zostali:my zbawieni. Zawsze rozpoczynamy od upadku. Tymczasem w Bo7ych oczach ko:ci, nigdy nie popeni grzechu. Jest on
t' cz9:ci' z Chrystusa, kt,ra nigdy nie dotkn9a grzechu i nie wie,
czym jest grzech. Ta, kt,ra jest cakowicie bez grzechu, nazywa si9
Ewa, a ta, kt,ra jest cakowicie z Chrystusa, to ko:ci,. To, co jest
w=cao:ci z Chrystusa i co b9dzie wy'cznie dla Niego, to Ewa, ko:ci,. Ewa przedstawia zbiorowego czowieka, uczynionego przez Boga
> ko:ci, b9d'cy cakowicie z Chrystusa. Ko:ci, to nie zbi,r ludzkich istot z ka7dego narodu, rasy i ludu. Nie! Tylko to, co pochodzi
z=Chrystusa, mo7e nazywa; si9 ko:cioem. To nie jest tak, 7e ludzie
wierz' w Jezusa i dlatego staj' si9 ko:cioem. Ko:ci, to dokadnie
ta cz'stka, kt,ra jest z Chrystusa. Musimy widzie;, 7e ko:ci, jest
tym naczyniem, kt,re wybra B,g, aby wyra7ao Jego Syna, Chrystusa oraz by osi'gn9o Jego odwieczny cel. Nie ma on nic wsp,lnego
z grzechem i nigdy nie dotkn' si9 grzechu.
Musimy pozwoli;, by nasze my:li zostay odnowione i doj:; do
kwestii, kt,r' B,g uwa7a za najwa7niejsz'. Wiele spo:r,d Bo7ych
dzieci sprowadza zawsze wszystko do problemu grzechu i zbawienia.
My:l' stale o tym, jak to kiedy: byli tacy grzeszni, a potem zostali
zbawieni. Patrzymy zawsze z perspektywy grzechu i spojrzenie to
zdaje si9 nigdy nas nie opuszcza;; B,g jednak pragnie zupenie odwr,ci; nasze my:lenie. Chce, aby:my mieli cakowicie nowy obraz
ko:cioa; pragnie, aby:my ujrzeli, 7e ko:ci, wcale nie jest zwi'zany
z=grzechem. Ko:ci, od pocz'tku do ko(ca jest z Boga i dla Boga,
i=nigdy nie dotkn' si9 grzechu. Jest w nas cz'stka, kt,ra jest z Chrystusa i kt,r' jest sam Chrystus. Cz'stka ta nigdy nie miaa i=nigdy
nie mo7e mie; do czynienia z grzechem; nie ma sposobu, by grzech
si9 z ni' zetkn'. Mo7emy naprawd9 powiedzie;, 7e jest w nas co:
:wi9tego. Oby:my wszyscy doszli do poznania Bo7ego obrazu ko:cioa.

EWA TYPEM KOHCIONA

45

Z punktu widzenia Boga rzecz ma si9 tak, 7e uniewa7ni On ca'
histori9 grzechu.
Gdy w wieczno:ci b9dziemy oddawali Bogu chwa9, nie b9dzie
potrzeby, aby:my wspominali, jakimi to grzesznikami byli:my. B,g
pragnie przywie:; nas do takiego momentu, w kt,rym wszystko, co
nast9puje po Ksi9dze Rodzaju 3, przeminie, a przyniesiemy Mu tylko to, co jest z Chrystusa. Oto odwieczny Bo7y cel! B,g pragnie zdoby; ko:ci,, zbiorowego czowieka, w kt,rym wszystko jest z Chrystusa i dla Chrystusa; ko:ci,, pozbawiony historii grzechu.
Powr,;my do Ksi9gi Rodzaju 2,18: FPotem rzek Pan B,g: Niedobrze, by czowiek by sam. Uczyni9 mu pomoc, odpowiedni' dla
niegoG. Stworzenie Ewy su7yo zaspokojeniu Bo7ej woli i Bo7ego
serca. Dokona On tego, poniewa7 mia takie pragnienie i tak' wol9.
Musimy zauwa7y;, 7e stworzenie Ewy zapisane jest w Ksi9dze Rodzaju 2, zanim wydarzyo si9 to wszystko, o czym m,wi Ksi9ga Rodzaju 3. Poniewa7 nie pojawi si9 jeszcze grzech, mi9dzy czowiekiem i Bogiem nie byo problemu moralnej odpowiedzialno:ci; nie
istniaa mi9dzy nimi 7adna przeszkoda. Z tego wzgl9du wszystkie
wydarzenia, odnotowane w Ksi9dze Rodzaju 2, miay zaspokoi; potrzeby samego Boga, a nie dotyczy; niedoci'gni9; czowieka. Stworzenie przez Boga Ewy w Ksi9dze Rodzaju 2 pokazuje nam, 7e B,g
zamierzy mie; ko:ci, od wieczno:ci po wieczno:;. Pierwsz' rzecz',
jaka znalaza si9 w polu widzenia Boga, nie by upadek czowieka,
lecz plan, jaki sam B,g powzi' jeszcze przed wiekami. Bo7y plan na
wieczno:; polega na tym, by czowiek panowa i zniszczy wszelkie
dzieo Szatana. Oto Bo7y cel dla ko:cioa i zostanie on wypeniony
w=nadchodz'cej wieczno:ci. B,g pragnie mie; taki wa:nie ko:ci,,
kt,ry zaspokoi Jego serce. Uczyniwszy m97czyzn9 i kobiet9, B,g
odpocz'. Poniewa7 zdoby taki ko:ci,, by zaspokojony.

ROZDZIAN TRZECI

CIAO CHRYSTUSA
I OBLUBIENICA CHRYSTUSA
Zobaczyli:my ju7, 7e Ewa w Bo7ym planie przedstawia ko:ci,.
W=planie tym wszystko, co wi'7e si9 z ko:cioem, pochodzi cakowicie z Chrystusa. Nie mie:ci on w sobie nic z czowieka ani nie ma
jakiegokolwiek zwi'zku z grzechem. Nasz B,g kategorycznie pragnie mie; taki ko:ci,. Nic mniej nigdy nie b9dzie w stanie zaspokoi;
Jego serca. On nie tylko zaplanowa taki ko:ci,, lecz r,wnie7 b9dzie
go mia. Alleluja! To fakt! Musimy sobie u:wiadomi;, 7e naszego Boga
nigdy nie da si9 powstrzyma; ani nie da si9 pokrzy7owa; Mu plan,w.
Gdy On co: zamierzy, to chocia7 pieko i=wszystkie siy stworzenia
powstan', by Mu si9 sprzeciwi;, nie opr' Mu si9. Cho; jeste:my upadli i ponosimy pora7ki, cho; jeste:my ciele:ni i duszewni, kiedy odchodzimy od Boga i nie suchamy Go, to jednak B,g osi'gnie sw,j
cel. Bez wzgl9du na to, co czowiek czyni, nie mo7e zniweczy; Bo7ego
planu; mo7e go tylko co najwy7ej odwlec. Musimy zatem nie tylko
zda; sobie spraw9 z Bo7ego celu, lecz r,wnie7 wyraWnie widzie;, 7e
B,g w peni osi'gnie to, co zamierzy. Od wieczno:ci B,g postanowi
zdoby; sobie ko:ci, cakowicie z Chrystusa, ko:ci, nie mieszcz'cy
w sobie 7adnej ludzkiej nieczysto:ci, 7adnego ziemskiego pierwiastka ani jakiejkolwiek domieszki grzechu. Ka7da cz'stka tego ko:cioa to co: z Chrystusa i Chrystus jest jej samym 7yciem.
Na pocz'tku Ksi9gi Rodzaju 3 jednak czowiek upad. Widzimy
wi9c teraz nie tylko Bo7y cel w stworzeniu, lecz r,wnie7 upadek
czowieka. Zobaczmy zatem, jaki spos,b B,g obmy:li, by naprawi;
t9 sytuacj9.
List do Efezjan 5,25-30 m,wi: FM97owie, miujcie 7ony swoje, jak
i=Chrystus umiowa ko:ci, i wyda za( samego siebie, aby go u:wi9ci;, oczy:ciwszy obmyciem wod' w Sowie, aby stawi; przed sob'
ko:ci, chwalebny, nie maj'cy plamy czy zmarszczki, czy czego: podobnego, lecz aby by :wi9ty i nieskazitelny. Tak te7 i m97owie powinni miowa; wasne 7ony, jak wasne ciaa. Kto miuje wasn' 7on9,
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siebie samego miuje. Nikt bowiem nigdy nie mia w nienawi:ci wasnego ciaa, ale je 7ywi i piel9gnuje, jak i Chrystus ko:ci,, bo jeste:my czonkami Jego CiaaG.
Te sze:; werset,w Pisma mo7na podzieli; na dwa fragmenty:
pierwszy, skadaj'cy si9 z werset,w 25-27, przedstawia nam pierwszy pow,d, dla kt,rego m97owie powinni miowa; swoje 7ony; drugi,
tj. wersety 28-30, m,wi nam o drugim powodzie. W obu fragmentach
widzimy dwa przykazania mio:ci do 7ony, jak r,wnie7 dwa powody.
Zachodzi jednak mi9dzy nimi pewna r,7nica. Fragment pierwszy
m,wi, 7e Chrystus FumiowaG ko:ci, i FwydaG za niego siebie > oba
te czasowniki s' w czasie przeszym. Poczynaj'c za: od wersetu 28,
czasowniki, takie jak F7ywiG i Fpiel9gnujeG, maj' form9 czasu teraWniejszego. Te dwa ust9py Pisma maj' zatem r,7ny charakter czasowy > fragment pierwszy odnosi si9 do przeszo:ci, a drugi > do
teraWniejszo:ci.
R,7ny jest te7 temat ka7dego z tych fragment,w. Pierwszy dotyczy ko:cioa jako oblubienicy Chrystusa, a drugi m,wi o ko:ciele
jako Ciele Chrystusa. W pierwszym fragmencie, gdy mowa jest o=ko:ciele jako oblubienicy Chrystusa, u7yty jest czas przeszy. Dlaczego? Poniewa7 kompletny (peni) cel Chrystusa, objawiony nam w=ten
spos,b, to mie; oblubienic9. Nawet Jego :mier; su7ya temu celowi: aby zdoby; oblubienic9. Aczkolwiek zdob9dzie j' w przyszo:ci, to
jednak dzieo uko(czone zostao w przeszo:ci. A co z teraWniejszo:ci'? Dzisiaj ko:ci, jest Ciaem Chrystusa, a Pan obecnie 7ywi je
i=piel9gnuje.
ZWI.ZEK POMI/DZY CIAEM I OBLUBIENIC.

W oczach Pana ko:ci, ma podw,jn' pozycj9: je:li chodzi o jego
7ycie, jest Ciaem Chrystusa, co do swej przyszo:ci natomiast > jest
oblubienic' Chrystusa. Je:li chodzi o zwi'zek Chrystusa z ko:cioem, ko:ci, jest Jego Ciaem; co do intymnej wi9zi pomi9dzy Chrystusem i ko:cioem, ko:ci, jest Jego oblubienic'.
Ilekro; Bo7e Sowo m,wi o jedno:ci pomi9dzy Chrystusem i ko:cioem, widzimy Chrystusa jako Gow9, a ko:ci, jako Jego Ciao. Ilekro; Pismo pokazuje r,7nic9 pomi9dzy Chrystusem a ko:cioem,
widzimy ko:ci, jako oblubienic9 Chrystusa. To prawda, 7e Adam
i=Ewa okre:leni zostali jako dwoje, kt,rzy staj' si9 Fjednym ciaemG=>
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byli jednak wci'7 dwiema osobami: B,g nadal uwa7a ich za dwoje.
Adam by wci'7 Adamem, a Ewa wci'7 pozostawaa Ew'. Byo ich=dwoje, po'czonych ze sob', by stanowi; jedno. Taka jest wi9W pomi9dzy
ko:cioem i Chrystusem. Z jednego staj' si9 dwojgiem, a=z=dwojga
staj' si9 jednym. Gdy B,g stworzy czowieka, stworzy m97czyzn9
i=kobiet9. Ewa wysza z Adama; w ten spos,b ona i=Adam byli jedno.
Podobnie ko:ci, wychodzi z Chrystusa; ko:ci, i=Chrystus wi9c s'
r,wnie7 jedno. Poniewa7 jednak Adam i Ewa oboje 7yli w tym samym czasie, bya mi9dzy nimi r,7nica. Podobnie, poniewa7 ko:ci,
i=Chrystus wsp,istniej' ze sob' w jednym czasie, mi9dzy nimi tak7e
istnieje r,7nica. Je:li chodzi o jedno:;, s' jedno; zachodzi jednak
mi9dzy nimi r,7nica.
Te dwie r,7ne pozycje ko:cioa dotycz' r,7nicy w czasie. Dzi:
ko:ci, jest Ciaem Chrystusa, w przyszo:ci za: b9dzie oblubienic'
Chrystusa. Dzi: ko:ci, jest Ciaem Chrystusa po to, by wyra7a; 7ycie
Chrystusa. Kiedy:, gdy ko:ci, b9dzie ju7 dojrzay w swym 7yciu,
B,g przyprowadzi go do Chrystusa i wtedy stanie si9 on oblubienic'
Chrystusa. Ludzie s'dz' nieraz, 7e ko:ci, jest oblubienic' Chrystusa
ju7 dzi:, ale to b'd. Tak nie jest. Skoro Pan Jezus nie jest jeszcze
Oblubie(cem, to jak ko:ci, m,gby by; Jego oblubienic'? Dopiero
wtedy, gdy zadanie ko:cioa jako Ciaa Chrystusa zostanie zrealizowane, B,g przyprowadzi ko:ci, do Chrystusa i=stanie si9 on Jego
oblubienic'.
Gdy spojrzymy na obraz, przedstawiony w Ksi9dze Rodzaju 2,
widzimy tak7e zwi'zek pomi9dzy Ciaem i oblubienic'. Ewa zostaa
uczyniona z 7ebra Adama, bya wi9c jego ciaem. Poniewa7 do uczynienia Ewy wykorzystana zostaa cz9:; Adama, jej pozycj' byo ciao
Adama. Uczyniwszy jednak Ew9, B,g przyprowadzi j' do Adama
i=staa si9 ona jego oblubienic'. Oto zwi'zek pomi9dzy oblubie(cem
a oblubienic'. Je:li chodzi o Ew9, wychodz'c' z Adama, jest ona
ciaem Adama; kiedy natomiast Ewa zostaa przyprowadzona do Adama i staa si9 jego pomoc', znaczy to, 7e staa si9 jego oblubienic'.
Ta, kt,ra wysza z Adama, bya ciaem Adama, a ta, kt,ra zostaa
przyprowadzona do Adama, bya jego oblubienic'.
Tylko to, co wyszo z Adama, mogo sta; si9 jego pomoc'. Nic, co
nie pochodzio z Adama, nigdy nie mogo by; dla( pomoc'. Kiedy=wi9c
cae ptactwo niebios zostao do( przyprowadzone, Adam 7adnego
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z=nich nie wzi' sobie na pomoc, gdy7 nie byy one z niego. Podobnie,=kiedy przyprowadzone zostao do niego wszelkie bydo, Adam
nie wzi' 7adnego z nich, poniewa7 tak7e nie byy z niego. Tak samo
byo ze wszystkimi innymi zwierz9tami. Ich pochodzenie nie byo
odpowiednie. Poniewa7 nie byy z Adama, nie mogy si9 sta; dla niego pomoc'. Kt,7 zatem m,g by; pomoc' Adama? Ewa! Ona r,wnie7
zostaa przyprowadzona do Adama, tak samo jak ptactwo powietrzne, bydo i dzikie zwierz9ta, mi9dzy ni' a nimi jednak zachodzia
podstawowa r,7nica. One nie byy z Adama. Poniewa7 Ewa jako jedyna wysza z Adama, tylko ona nadawaa si9 na jego oblubienic9.
Wyszedszy z niego, zostaa do niego z powrotem przyprowadzona.
Wyszo z niego ciao; przyprowadzona zostaa oblubienica.
Tylko to, co wychodzi z Chrystusa, mo7e powr,ci; do Chrystusa.
To, co nie wychodzi z Chrystusa, nigdy nie mo7e Do( powr,ci;. Tylko
to, co pochodzi z nieba, mo7e wr,ci; do nieba. Je:li nie zst'pili:my
z=nieba, nie b9dziemy mogli do niego powr,ci;. Dom to miejsce naszego pochodzenia. Gdy m,wimy, 7e idziemy do domu, mamy na my:li,
7e wracamy do miejsca, z kt,rego wyszli:my. Tylko to, co jest z nieba, mo7e wr,ci; do nieba. Tylko to, co byo z Adama, mogo powr,ci;
do niego. Adam m,g przyj'; tylko to, co byo z niego samego. Obraz
ten pokazuje, 7e Chrystus przyjmie tylko to, co jest z Niego samego.
Tylko ci, kt,rzy wychodz' z Chrystusa, mog' do Niego powr,ci;.
Tylko ci, kt,rzy przyjmuj' 7ycie od Niego, mog' zosta; przez Niego
przyj9ci.
Wielu ludziom wydaje si9, 7e powinni ofiarowa; wszystko, czym
s' i co posiadaj', na u7ytek Pana. B,g jednak nie mo7e przyj'; 7adnej ofiary, kt,ra pochodzi z ludzkiego Wr,da. B,g nie mo7e wzi'; ani
u7ywa; czegokolwiek, co pochodzi od samego czowieka. Ten powa7ny
b'd popenia wielu chrze:cijan, zwaszcza gorliwsi. S'dz' oni, i7 dop,ki ofiarowuj' Panu siebie samych wraz ze swoimi zdolno:ciami,
talentami oraz wszystkim, co posiadaj', to wszystko jest w porz'dku. Tymczasem musimy pami9ta;, 7e Chrystus przyjmie tylko to, co
pochodzi z Niego samego; nie przyjmie niczego, co pochodzi z czowieka.
Powiesz mo7e teraz: FCzy7 Pawe nie by jednym z aposto,w?
Czy nie by dobrze wyksztacony? Czy nie by czowiekiem o wielkiej
inteligencji?G Musimy jednak pami9ta; sowa, jakie Pawe sam wypo-
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wiedzia o sobie: FPostanowiem bowiem, b9d'c w:r,d was, nie zna;
niczego wi9cej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzy7owanego. I=stan'em przed wami w sabo:ci i w bojaWni, i z wielkim dr7eniem. A=mowa moja i moje goszenie nie byy w przekonywaj'cych sowach
m'dro:ci, lecz ukazyway Ducha i mocG (1 Kor 2,2-4). Jeste:my
wdzi9czni Bogu, 7e ludzie inteligentni i=wymowni mog' wchodzi; do
ko:cioa, lecz ich naturalna, pierwotna inteligencja i elokwencja s'
w ko:ciele duchowo bezu7yteczne. W ko:ciele przyjmowa; mo7na
tylko jedno > to, co wychodzi z Chrystusa. Tylko to, co wychodzi
z=Chrystusa, mo7e do Niego powr,ci;. Materiaem na budowanie
takiej oblubienicy jest sam Chrystus.
Musimy zwr,ci; uwag9 na rzecz nast9puj'c': tylko to, co jest
z=Chrystusa, mo7e mie; jak'kolwiek warto:; i przynie:; duchowy
po7ytek w ko:ciele. B,g do budowy nowego stworzenia nigdy nie
u7ywa starego. Nigdy te7 nie u7ywa tego, co jest z czowieka, do
budowy tego, co jest z Boga. Nigdy, przenigdy nie mo7e On u7y;
rzeczy cielesnych do wytworzenia czego: duchowego. Pan Jezus powiedzia nam: FTo, co si9 narodzio z Ducha, duchem jestG. Czy mo7liwe by byo, aby to, co si9 narodzio z ciaa, stao si9 duchem? Nie!
FTo, co si9 narodzio z ciaa, jest ciaemG. Wszystkie problemy wi'7'
si9 ze Wr,dem. Je7eli chcemy wiedzie;, czy owoc b9dzie duchowy,
trzeba nam jedynie zapyta;, czy Wr,do jest duchowe. Pan Jezus rzek:
FTo, co si9 narodzio z Ducha, duchem jestG. Nie mo7emy posugiwa;
si9 czym: z ciaa do tego, by wytworzy; co: z Ducha. Efektem my:lenia nie jest nic innego pr,cz my:li. Skutkiem wzniecania uczu; mo7e
by; tylko emocjonalne rozbudzenie. Tylko praca wykonana z ducha
mo7e wytworzy; ducha. Nie chodzi tu o to, czy cel lub intencja s'
dobre, lecz o to, jak wygl'da metoda. Czowiek zawsze uwa7a, 7e
dop,ki cel jest dobry, wszystko inne jest dobre. B,g natomiast pyta=nie tylko, czy cel jest dobry. On pyta r,wnie7, jak to robisz. Kto:
m,gby powiedzie;: FSu79 Panu i praca, kt,r' wykonuj9, jest dla
ko:cioa > zbawianie dusz, praca duchowa, dzieo rozszerzania
kr,lestwa niebia(skiego. Oddaem temu wszelkie moje zdolno:ci
i=inteligencj9. Czy7 nie jest to dobre?G Mimo to naturalne zdolno:ci
i=inteligencja czowieka > rzeczy, kt,re nie przeszy przez krzy7 > s'
duchowo bezu7yteczne. Pan powiedzia: FTo, co si9 narodzio z ciaa,
jest ciaemG.
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Trzeba zatem nie tylko mie; duchowy cel, lecz spos,b r,wnie7
musi by; z ducha. Z ducha musi by; metoda, i sam czowiek tak7e
musi by; z ducha. Tylko to, co jest z Ducha Hwi9tego, mo7e by; duchowe. Tylko to, co byo z Adama, mogo do niego powr,ci;. Najpierw musiao to by; ciao Adama, by potem mogo ono si9 sta; jego
oblubienic'. Najpierw musimy by; Ciaem Chrystusa, a potem mo7emy zosta; przyprowadzeni do Niego z powrotem jako Jego oblubienica. Mamy nadziej9, 7e mo7e dotkniemy w tej kwestii nieco duchowej rzeczywisto:ci. Trzeba nam zobaczy;, czego naprawd9 pragnie
B,g. Chce On, aby wszystko byo z Chrystusa, aby wszystko narodzio si9 z Ducha.
Ka7dy chrze:cijanin zatem musi post9powa; wedug 7ycia Ciaa.
Je:li nie szukamy 7ycia Ciaa, to nie mo7emy szuka; 7ycia oblubienicy. Nie my:lcie nigdy, 7e niewiele znaczy, czy do:wiadczacie 7ycia
Ciaa. Musimy zda; sobie spraw9, 7e je:li mamy dzi: 7ycie Ciaa, to
w przyszo:ci b9dziemy mieli 7ycie oblubienicy. Je7eli nasze 7ycie
dzi: jest niewyraWne i bezcelowe, nigdy nie poznamy 7ycia oblubienicy. Wszyscy chrze:cijanie musz' pozna; Ciao Chrystusa. W=oczach
Boga jest to rzecz, do kt,rej wszyscy musimy d'7y;. Nie mo7emy 7y;
sobie po prostu jak pojedyncze jednostki; nasze 7ycie musi by; kroczeniem razem z innymi dzie;mi Bo7ymi. Chrze:cijanin musi widzie;, 7e jest zaledwie czonkiem caego Ciaa. Nie jest tylko pojedynczym chrze:cijaninem w:r,d wielu innych chrze:cijan, lecz jest
r,wnie7 czonkiem. Musi 7y; jako czonek wraz z wieloma innymi
chrze:cijanami, utrzymuj'c z nimi wzajemn' wi9W, podobnie jak ma
to miejsce w 7ywym organizmie. Je:li rzeczywi:cie poznamy 7ycie
Ciaa, to zobaczymy, 7e chrze:cijanin nie mo7e prze7y; jednego dnia
bez Pana Jezusa ani te7 nie mo7e prze7y; jednego dnia bez innych
chrze:cijan. Bez Pana Jezusa nie mo7e istnie;, tak jak nie mo7e
r,wnie7 istnie; bez innych chrze:cijan. B,g pragnie Ciaa, a nie wielu pojedynczych, osamotnionych chrze:cijan. B,g pragnie caej Ewy,
nie r9ki tu, a nogi gdzie indziej. Musi otrzyma; Ew9 jako kompletn'
istot9; wtedy b9dzie mia z niej po7ytek. B,g nie chce kaleki. On
pragnie nowego czowieka, zbiorowego czowieka.
Z tego powodu trzeba pozby; si9 wszelkich podzia,w i indywidualizmu. Kwestia podzia,w nie jest jedynie czym: zewn9trznym > to
problem naszego serca. Marcin Luter powiedzia, 7e najwi9kszy pa-
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pie7 nie mieszka w Rzymie, lecz w samym :rodku naszego serca.
Musimy u:wiadomi; sobie, 7e najwi9ksz' przeszkod' dla Bo7ej woli
nie s' zewn9trzne podziay, lecz my sami, te poszczeg,lne jednostki,
kt,re nie znaj' 7ycia Ciaa. Potrzebujemy w tym miejscu dw,ch r,7nych objawie(: pierwszego > zobaczy;, 7e Ciao jest jedno oraz drugiego > ujrze;, 7e ja jestem jego cz9:ci', 7e jestem czonkiem tego
Ciaa. Gdy ujrzymy, 7e Ciao jest jedno, nigdy nie o:mielimy si9 wnie:;
podziau. Gdy zobaczymy, 7e jako czonki jeste:my zaledwie cz'stk'
caego Ciaa, nigdy nie o:mielimy si9 usprawiedliwia; siebie samych
i uwa7a;, 7e my jako pojedynczy czonek mogliby:my by; cao:ci'.
Tylko cae Ciao razem mo7e by; t' cao:ci'. My sami jako czonki
jeste:my za mali, zbyt niewystarczaj'cy. Oby B,g wyzwoli nas od
indywidualizmu. Wtedy b9dziemy mogli sta; si9 dla Niego u7yteczni.
CHRYSTUS MIUJE KOCI0

Przeczytajmy teraz List do Efezjan 5,28-29: FTak te7 i m97owie
powinni miowa; wasne 7ony, jak wasne ciaa. Kto miuje wasn'
7on9, siebie samego miuje. Nikt bowiem nigdy nie mia w nienawi:ci wasnego ciaa, ale je 7ywi i piel9gnuje, jak i Chrystus ko:ci,, bo
jeste:my czonkami Jego CiaaG. Dlaczego m97owie powinni miowa; swoje 7ony? Poniewa7 miowa; swoj' 7on9 to miowa; wasne
ciao. Czowiek zawsze 7ywi i piel9gnuje swoje ciao, i=Chrystus robi
dokadnie to samo, 7ywi'c i piel9gnuj'c ko:ci,. W=oczach Chrystusa
ko:ci, jest Jego wasnym Ciaem, ko:ci' z Jego ko:ci i ciaem z=Jego
ciaa. Wersety te pokazuj' nam, 7e ko:ci, to Ciao Chrystusa oraz
7e Jego dziaanie w stosunku do ko:cioa dzi: polega na 7ywieniu
i=piel9gnowaniu go, gdy7 ko:ci, to On sam. Poniewa7 my wszyscy
wyszli:my z Chrystusa, On z pewno:ci' b9dzie nas 7ywi i=piel9gnowa.
Wiemy, jak dobrze 7ywimy i piel9gnujemy samych siebie. Dokadnie
w ten sam spos,b b9dzie nas 7ywi i piel9gnowa Chrystus. To prawda, 7e Fnikt nigdy ciaa swego nie mia w nienawi:ciG. Je:li normalny
czowiek zrani si9 w r9k9, to starannie j' piel9gnuje; je7eli urazi si9
w stop9, z delikatno:ci' troszczy si9 o ni'. Ludzie zawsze 7ywi' siebie i piel9gnuj'. W podobny spos,b Chrystus miuje ko:ci,, poniewa7 ko:ci, to sama Jego istota.
Przeczytajmy List do Efezjan 5,25-27: FM97owie, miujcie 7ony
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swoje, jak i=Chrystus umiowa ko:ci, i wyda za( samego siebie,
aby go u:wi9ci;, oczy:ciwszy obmyciem wod' w Sowie, aby stawi;
przed sob' ko:ci, chwalebny, nie maj'cy plamy czy zmarszczki, czy
czego: podobnego, lecz aby by :wi9ty i nieskazitelnyG. Te trzy wersety m,wi' o ko:ciele jako oblubienicy Chrystusa. Sowa: Faby stawi; przed sob' ko:ci, chwalebnyG przywodz' nam przed oczy scen9,
kiedy B,g przyprowadzi Adamowi Ew9. W podobny spos,b Chrystus
przyprowadzi sw,j ko:ci, i=przedstawi go sobie. Owo FprzedstawienieG
dokona si9 jednak w przyszo:ci. Dzi: ko:ci, nie osi'gn' jeszcze
takiego stanu. Chrystus dzi: krok po kroku dziaa w ko:ciele i=b9dzie tak a7 do dnia, w kt,rym b9dzie m,g przedstawi; go sobie.
Innymi sowy, wersety te (Ef 5,25-27) m,wi' o drodze od odkupienia
do kr,lestwa. Krok po kroku ko:ci, jest przygotowywany do tego,
by w owym dniu Chrystus m,g przedstawi; go sobie.
Dlaczego powiedziane jest tutaj, 7e ko:ci, musi zosta; FoczyszczonyG? Poniewa7 jest to List do Efezjan 5, a nie Ksi9ga Rodzaju 2.
W Li:cie do Efezjan wida; najwy7sze Bo7e objawienie ko:cioa. Cech'
charakterystyczn' tej ksi9gi jest to, 7e nie zaczyna si9 ona od kwestii zbawienia grzesznik,w, lecz od naszego wybrania w wieczno:ci.
List do Rzymian 1 m,wi najpierw o grzechu > o tym, jak zgrzeszyli:my, a potem zostali:my zbawieni. List do Efezjan 1 natomiast rozpoczyna si9 od wieczno:ci > od tego, 7e zostali:my wybrani przed
zao7eniem :wiata. A7 do drugiego rozdziau nie ma mowy o problemie grzechu. List do Efezjan objawia dwie linie: pierwsza prowadzi
od wieczno:ci po wieczno:;, a druga > od upadku czowieka po jego
odkupienie. W=ksi9dze tej objawione nam zostaje co: transcendentnego. Widzimy, jak ko:ci, wychodzi z Chrystusa, jak zosta wybrany przed zao7eniem :wiata oraz jak na zawsze b9dzie wyra7a chwa9 Chrystusa w=wieczno:ci. Jednocze:nie ksi9ga ta pokazuje nam
r,wnie7, 7e upadek czowieka jest faktem, podobnie jak faktem jest
popenienie przez czowieka grzechu oraz istnienie naszego naturalnego 7ycia. Dlatego wa:nie rozdzia 5 m,wi, 7e Chrystus b9dzie oczyszcza nas przez obmycie wod' w Sowie, a7 zostaniemy u:wi9ceni. On
chce nas odnowi;, a7 b9dziemy w zupeno:ci odpowiadali odwiecznej
woli Boga.
Z jednej strony trzeba nam zobaczy;, 7e ko:ci, nigdy nie upad,
nie zgrzeszy ani nie zawi,d. Ko:ci, nigdy nie dotkn' grzechu; od
wieczno:ci po wieczno:; znajduje si9 na jednej prostej linii. Z=dru-
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giej strony musimy ujrze;, 7e jeste:my zaledwie garstk' grzesznik,w zbawionych ask' oraz 7e potrzebujemy oczyszczenia obmyciem
wod' w Sowie. Potrzebujemy, a7eby 7ycie Boga > poprzez Jego Sowo=>
u:wi9cio nas i postawio z powrotem na najwy7szym miejscu. Oby
B,g wy:wiadczy nam t9 ask9, aby:my mogli to miejsce osi'gn';.
OCZYSZCZANIE KOCIOA PRZEZ OBMYWANIE WOD. W SOWIE

Musimy zwr,ci; uwag9 na wyra7enie: Fobmycie wod' w SowieG.
W Nowym Testamencie w znaczeniu FsowaG u7ywane s' dwa greckie rzeczowniki. Pierwszy to logos, odnosz'cy si9 do sowa w sensie
og,lnym; drugi to rhema, kt,ry > cho; tumaczone w Pi:mie jako
FsowoG > oznacza co: cakowicie odmiennego od logos. Logos dotyczy tego, co odwiecznie ustalone i obiektywne. Jest to to FsowoG,
jakim si9 generalnie posugujemy i jakie znamy w chrze:cija(stwie.
Rhema natomiast odnosi si9 do s,w, kt,re wypowiadamy. Jest ono
bardziej subiektywne ni7 logos. Przyjrzyjmy si9 kilku fragmentom
Nowego Testamentu, w kt,rych u7yte jest sowo rhema.
W Ewangelii Mateusza 4,4 Jezus odpowiedzia: FNapisano: Nie
samym chlebem b9dzie 7y czowiek, lecz ka7dym sowem, kt,re
wychodzi przez usta BogaG. FSowoG tutaj to rhema, nie logos. Kiedy
m,wimy, 7e Biblia jest Sowem Bo7ym, to FsowoG wtedy brzmi logos, nie rhema. Czy jednak mo7emy powiedzie;, 7e czowiek 7yje nie
samym chlebem, lecz ka7dym Sowem Bo7ym, zapisanym w Biblii?
Nie. Nie m,wimy tutaj, 7e zapisane Sowo Boga jest bezu7yteczne,
lecz 7e samo logos > Sowo Bo7e zapisane w Biblii > jest bezu7yteczne dla nas. Posu7my si9 przykadem. Pewnego dnia do jednej matki
przyby posaniec, by przekaza; jej, 7e jej syna przejecha samoch,d
i jest teraz bliski :mierci. Matka ta natychmiast otworzya Bibli9
i=tak si9 zo7yo, 7e natkn9a si9 na Ewangeli9 Jana 11,4: FTa choroba nie jest na :mier;QG. Z powodu tego wersetu poczua pok,j, a=nawet zacz9a si9 radowa;. Gdy jednak przybya na miejsce wypadku,
dowiedziaa si9, 7e jej syn ju7 umar. Czy znaczy to, 7e zapis w=Ewangelii Jana nie jest Sowem Bo7ym? To jest Sowo Bo7e, ale jest to
logos, nie rhema. Sowo, kt,rego ta kobieta si9 uchwycia, nie byo
sowem, kt,re B,g wypowiedzia do niej w tym konkretnym przypadku. Zar,wno logos, jak i rhema s' Sowem Bo7ym, pierwsze jednak jest Sowem Bo7ym obiektywnie zapisanym w Biblii, podczas

56

CHWALEBNY KOHCITN

gdy drugie jest sowem Boga wypowiadanym do nas w konkretnej
sytuacji.
List do Rzymian 10,17 m,wi: FWiara jest wi9c ze suchania, a=suchanie przez Sowo ChrystusaG. Mamy tutaj znowu rhema, nie logos.
Werset ten znaczy, 7e kiedy Chrystus najpierw przem,wi wewn'trz
nas, wtedy mo7emy uwierzy;.
Ewangelia Jana 3,16 to werset, kt,ry wielu z nas umie cytowa;
z=pami9ci. By; mo7e znamy go nawet od dziesi9ciu czy dwudziestu
lat. Czy werset ten jest Sowem Bo7ym? Oczywi:cie, 7e tak. Ale jest
to logos. Przychodzi jednak pewien dzie(, kiedy czytamy ten werset
i=jest on dla nas cakowicie inny ni7 kiedykolwiek przedtem. FTak
bowiem B,g umiowa :wiatQG. Teraz nie chodzi ju7 tylko o to, 7e
B,g miuje :wiat, ale 7e B,g miuje mnie. FQVe Syna swego jednorodzonego daQG. B,g da swojego Syna nie tylko dla :wiata, ale i dla
mnie. FQAby ka7dy, kto w Niego wierzyQG. Ju7 nie jedynie, 7eby
ktokolwiek w Niego uwierzy, ale 7ebym to ja w Niego uwierzy.
FQNie zgin', ale mia 7ycie wieczneG. To o mnie mowa > abym ja
nie zgin', a nawet 7ebym mia 7ycie wieczne. U7yte tutaj sowo to
rhema. B,g wypowiada do nas sowo i dokadnie w tej samej chwili
wierzymy. Dlatego musimy prosi; Boga: FBo7e, je:li zechcesz by; dla
mnie askawy, prosz9, aby: zawsze dawa mi rhemaG. Nie znaczy to,
7e logos jest bezu7yteczne. Logos ma sw,j okre:lony sens: bez logos
bowiem nigdy nie mogliby:my mie; rhema. Wszystkie rhema Bo7e
opieraj' si9 na logos. Nie mo7emy zaprzeczy;, 7e Ewangelia Jana
3,16 jest Sowem Bo7ym. Pewnego dnia jednak, kiedy Bo7e logos
staje si9 rhema wypowiedzianym przez Boga do nas, wierzymy i=caa
rzecz jest zaatwiona.
Ewangelia Jana 6,63 m,wi: FSowa, kt,re wam powiedziaem, s'
duchem i=s' 7yciemG. Czy Vydzi nie mieli logos Bo7ego? Owszem,
mieli. Byli z nim tak obeznani i potrafili recytowa; przykazania Starego Testamentu tak dobrze, a mimo to nie przynioso im to 7adnego po7ytku. Tylko sowa, kt,re Pan m,wi do nich, byy duchem i=7yciem. Tylko rhema jest duchem i 7yciem.
Ewangelia Marka 14,72 m,wi: FI w tej chwili kogut zapia po raz
drugi. I przypomnia sobie Piotr sowo, kt,re Jezus mu powiedzia:
zanim kogut dwa razy zapieje, trzykro; si9 mnie zaprzesz. I rzuciwszy si9, pakaG. Piotr przypomnia sobie rhema, kt,re wypowiedzia
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do niego Jezus. Owo rhema wa:nie mu si9 przypomniao. Podczas
gdy Piotr kama, nagle przyszo rhema. Przyszo do niego samo zdanie Pana. Rhema jest tym sowem, kt,re Pan wypowiedzia i kt,re
teraz wypowiada ponownie.
W Ewangelii Nukasza 1,38 Maria powiedziaa: FOto ja, su7ebnica
Pa(ska, niech mi si9 stanie wedug Twego sowa. Wtedy odszed od
niej anioG. Tutaj znowu mamy sowo rhema. Nie byo to jedynie
sowo z proroctwa Izajasza (7,14): FQOto panna pocznie i porodzi
synaG, ale sowo wypowiedziane przez anioa specjalnie do Marii: FI=oto
poczniesz w onie, i urodzisz SynaG. Maria dzi9ki temu, 7e to usyszaa, otrzymaa moc i dzieo to zostao wykonane.
W Ewangelii Nukasza 2,29 Symeon powiedzia: FTeraz uwalniasz
sug9 twego, Wadco, wedug sowa Twego w pokojuG. FSowoG tutaj
to rhema. Nim przyszed Pan Jezus, B,g wyrzek do Symeona sowo,
7e nie ujrzy on :mierci, zanim nie b9dzie ogl'da Chrystusa Pana.
Tego dnia za:, w kt,rym Symeon zobaczy Pana Jezusa, rzek: FTeraz uwalniasz sug9 twego, Wadco, wedug sowa Twego w pokojuG.
Symeon otrzyma rhema od Pana. Nie byo to sowo z okre:lonego
rozdziau czy wersetu z Biblii, lecz byo to sowo, wypowiedziane do
niego owego dnia przez Pana. Nie wystarczy zna; tylko sowo z=pewnego rozdziau i wersetu z Biblii. Jedynie sowo, kt,re wypowiada do
nas Pan, na co: si9 przydaje. To rhema objawia nam co: osobi:cie
i=bezpo:rednio; pokazuje nam, z czym potrzebujemy si9 upora; oraz
z czego mamy zosta; oczyszczeni. Musimy szczeg,lnie si9 o nie stara;, gdy7 jest to rhema, na kt,rym opiera si9 nasze chrze:cija(skie
7ycie. Jakim sowem B,g przem,wi do mnie i jak On do mnie przem,wi? Trzeba nam pami9ta;, 7e dzisiejsze chrze:cija(stwo nadal
jest chrze:cija(stwem osobistego objawienia. Je:li Pan w nas nie
przemawia, nie jest to chrze:cija(stwo ani Nowy Testament.
Ewangelia Nukasza 3,2 m,wi: FZa arcykapana Annasza i Kajfasza doszo sowo Bo7e Jana, syna Zachariasza, na pustkowiuG. FSowoG tutaj u7yte to r,wnie7 rhema.
Ewangelia Nukasza 5,5: FA odpowiadaj'c Szymon rzek: Mistrzu,
ca' noc si9 trudz'c nic nie zowili:my; ale na Twoje sowo zarzuc9
sieciG. FSowoG w tym miejscu byo czym:, co Pan wypowiedzia przy
tej konkretnej sposobno:ci. To Pan przem,wi osobi:cie do Szymona. Oto rhema. Pan nie powiedzia w danym rozdziale i wersecie
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Pisma, aby Szymon zarzuci sieci. Gdyby kto: z powodu Ewangelii
Mateusza 14,29 spr,bowa chodzi; po morzu, z pewno:ci' by uton'.
Nie jest to bowiem sowo, kt,re Pan wypowiada dzisiaj, chocia7 wyrzek je tamtego dnia. To prawda, 7e sowo wypowiedziane przez
Boga w=przeszo:ci i sowo, kt,re wypowiada On dzisiaj, obdarzone
s' tym samym autorytetem; nigdy si9 nie zmieniy. Wa7ne tutaj jednak jest: czy B,g wa:nie dzi: wypowiada do mnie to sowo?
Ewangelia Nukasza 24,8 m,wi: FI przypomniay sobie Jego sowa
(rhema)G. Kr,tko: czym jest rhema? Rhema to co: wypowiedzianego
przez Pana ju7 wcze:niej, co wypowiada On ponownie. Innymi sowy,
rhema jest sowem, kt,re Pan wypowiada po raz drugi. To co: 7ywego.
W Dziejach Apostolskich 11,16 Piotr powiedzia: FI przypomniaem sobie sowo Pana, gdy powiedzia: Jan chrzci w wodzie, ale wy
b9dziecie ochrzczeni w Duchu Hwi9tymG. Podczas gdy Piotr gosi
zebranym w domu Korneliusza, Duch Pa(ski zst'pi na nich i sowo
Pana przyszo do Piotra. Piotr nie stara si9 przypomnie; sobie sowa z pami9ci, lecz to Pan przem,wi do niego: FJan chrzci w wodzie,
ale wy b9dziecie ochrzczeni w Duchu Hwi9tymG.
Rzecz, do kt,rej zawsze przywi'zujemy najwi9ksz' wag9, to fakt,
7e Pan dzi: nadal przemawia. Nie tylko przemawia On w Pi:mie,
nie tylko m,wi do Pawa i Jana, lecz r,wnie7 przemawia dzisiaj do
nas. Sowo Pana nigdy nie ustao. Za ka7dym razem, gdy ci, kt,rzy
pracuj' dla Pana, powstaj', by przemawia; za Niego, musz' oczekiwa; rhema. Je:li Pan do nas dzi: nie przemawia, nie mamy nic do
roboty. Ile razy byo tak, 7e gosili:my, a Pan nie wyrzek ani sowa?
Nie chodzi o to, 7e w poselstwie byo co: nie tak, ale 7e to wszystko
byo tylko og,lnym sowem Pana; nie byo w nim rhema. Problem,
z=jakim boryka si9 dzisiaj ko:ci,, polega na braku 7ywego sowa od
Pana; zamiast tego s' tylko martwe doktryny. Naprawd9 brakuje
bezpo:rednich s,w od Boga. Jest tylko przekazywanie ludzkich nauk.
Jakie7 to smutne, 7e tylu ludzi umaro od dobrych doktryn! Oby B,g
mia miosierdzie nad nami i dawa nam rhema. Oby przemawia do
nas dzi: osobi:cie i bezpo:rednio. Tylko wtedy, gdy mamy rhema,
mo7emy i:; naprz,d i udziela; 7ywej wody innym. Potrzeba nam
wa:nie rhema.
W odwiecznym planie Bo7ym ko:ci, jest bez grzechu. Nie ma za
sob' historii grzechu, lecz jest cakowicie duchowy i w peni z Chrys-
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tusa. Co jednak pocz'; z rzeczywist' histori' ko:cioa? Wiemy, 7e
nie bya ona w peni z Chrystusa oraz 7e znaczny jej element mia
pochodzenie ziemskie. W jaki spos,b zatem Chrystus przywiedzie
ko:ci, do doskonao:ci? Zrobi to, oczyszczaj'c go przez obmycie wod'
w sowie > w rhema. Wspomnieli:my wcze:niej, 7e woda odnosi si9
do 7ycia. Obrazuje ona 7ycie, uwolnione przez nieodkupie(czy aspekt*
:mierci Chrystusa. Chrystus posuguje si9 swoim 7yciem poprzez
swe sowo, swoje rhema su7'ce oczyszczaniu nas.
Jakie jest znaczenie oczyszczania nas przez Chrystusa Jego 7yciem
przez Jego sowo? Po pierwsze, musimy zobaczy; kwesti9 ko:cioa
z=Bo7ej perspektywy. Ko:cioowi niedostaje nie w tym, 7e Chrystus,
kt,rego otrzyma, jest za may, lecz w tym, 7e ma on zbyt wiele
rzeczy innych poza Chrystusem. Ko:ci, w Bo7ej woli wychodzi cakowicie z Chrystusa, bez jakiegokolwiek grzechu, bez niczego cielesnego; nie zawiera w sobie naturalnego 7ycia. Jaki za: jest dzi: nasz
aktualny stan? Ka7dy z nas, kto prawdziwie nale7y do Chrystusa,
posiada pewn' cz'stk9, b9d'c' wy'cznie i cakowicie Chrystusem.
Dzi9kujemy Bogu za t9 cz'stk9. Poza ni' jednak mamy w sobie wci'7
inne rzeczy, kt,re nie s' z Chrystusa. Z powodu wszystkich tych
pozostaych rzeczy potrzebujemy oczyszczenia. Jakie jest znaczenie
oczyszczenia? Oznacza ono usuwanie, a nie dodawanie. Gdyby oczyszczenie oznaczao dodanie czego: do nas, wtedy byoby farbowaniem.
Ewa z Ksi9gi Rodzaju 2 nie potrzebowaa oczyszczenia, poniewa7
przedstawiaa ko:ci, w odwiecznym planie Boga. Je:li jednak uwa7amy, 7e nie potrzebujemy dzi: oczyszczenia, oszukujemy samych
siebie. To prawda, 7e B,g pragnie doprowadzi; nas do takiego miejsca, w kt,rym oczyszczenie nie b9dzie ju7 konieczne, dzi: jednak
nadal potrzebujemy oczyszczenia.
W jaki spos,b B,g nas oczyszcza? Robi to swym wasnym 7yciem
poprzez swoje sowo. Bardzo cz9sto nie wiemy, pod jakim wzgl9dem
potrzebujemy by; oczyszczeni. Pewnego dnia jednak 7ycie, kt,re jest
w nas, nie pozwoli nam dalej i:;. Jaki: czas p,Wniej wejdzie w nas
*Dwa aspekty :mierci Chrystusa to: (1) rozprawienie si9 ze wszystkim,
co negatywne oraz (2) przygotowanie wszystkiego, co pozytywne=> wszystkiego w 7yciu Chrystusa. Tak wi9c 7ycie, kt,re uwolnio si9 dzi9ki Jego
:mierci, nie su7y odkupieniu. Odkupienie stanowi negatywny aspekt
:mierci Chrystusa.
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Jego rhema i poka7e nam to, z czym trzeba si9 upora;. Z jednej
strony, dotyka nas 7ycie, z drugiej za: m,wi nam o tym sowo. Czasem anga7ujemy si9 w co:, co wydaje si9 cakiem suszne i=zgodne
z=nauk' i nasza motywacja r,wnie7 jest dobra, lecz wewn'trz nas
tkwi co:, co wci'7 nas dotyka i nie pozwala nam tego robi;. Wtedy
w=ko(cu przemawia do nas Pan; przychodzi rhema, pot97ne sowo
od Pana. M,wi nam ono, 7e w danym przypadku musimy si9 z czym:
rozprawi; i potrzebujemy oczyszczenia. Z jednej strony jest to 7ycie,
z drugiej za: > sowo od Pana. Przez nie zostajemy oczyszczeni. Niekiedy porz'dek jest odwrotny. Na samym pocz'tku, gdy jeste:my
w=co: zaanga7owani, nie odczuwamy nic; w rzeczywisto:ci wydaje
nam si9, 7e wszystko jest jak trzeba. Kiedy jednak przychodzi rhema,
sowo od Pana najpierw przemawia do nas, m,wi'c nam, 7e ta konkretna rzecz jest za, a potem dopiero 7ycie wewn'trz nas 7'da, by:my si9 z tym uporali. Oto nasze codzienne 7ycie. Albo 7ycie Pana
nie pozwala nam na zrobienie czego: i wtedy przychodzi sowo, albo
najpierw przychodzi sowo, a po nim 7ycie z 7'daniem, aby:my si9
z=dan' rzecz' uporali. Zawsze jednak jest to oczyszczenie obmyciem
wod' w sowie, su7'ce u:wi9ceniu nas.
Dlatego caa kwestia naszego wzrostu i post9pu zale7y od naszej
postawy wzgl9dem 7ycia oraz wzgl9dem rhema. Je:li mamy jakiekolwiek wewn9trzne odczucie w naszym 7yciu, nigdy nie powinni:my
przymyka; na to oczu. Musimy modli; si9: FPanie, prosz9, daj mi
rhema, abym wiedzia, jak poradzi; sobie z t' sytuacj'G. Je7eli Pan
najpierw daje nam rhema, przemawiaj'ce do nas na pocz'tku, wtedy nadal potrzebujemy prosi; Go, aby zaopatrzy nas w 7ycie w celu
uporania si9 z t' kwesti'. Je:li zwracamy na to uwag9 i nie lekcewa7ymy tego, Pan b9dzie oczyszcza nas obmyciem wod' w sowie, aby:my byli u:wi9ceni.
Znaczenie oczyszczenia ko:cioa obmyciem wod' polega na tym,
7e 7ycie Chrystusa robi porz'dek z ca' t' cz9:ci', kt,ra nie jest
z=Chrystusa. Vycie naturalne oraz to wszystko, co nie pochodzi z=Chrystusa, musi zosta; usuni9te. U:wi9cenie mo7e nast'pi; jedynie po
oczyszczeniu, a podstaw' oczyszczenia jest sowo Pana, rhema. Je:li=nie znamy sowa Pana, niemo7liwe jest, aby:my zostali oczyszczeni=i u:wi9ceni. Sk'd pochodzi nasza wiedza, odk'd stali:my si9
chrze:cijanami? Czy z jakiego: Wr,da zewn9trznego, czy te7 z wew-
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n9trznego? Czy rozumiemy wol9 Bo7' wewn'trz nas, czy te7 pozostaje ona dla nas czym: zewn9trznym? Wiele trudno:ci ma swoje
korzenie wa:nie w tej kwestii > w braku Bo7ego sowa. Przyczyna,
dla kt,rej Ciao Chrystusa nie mo7e si9 budowa;, tkwi w tym, 7e
mamy jedynie co: zewn9trznego, nie za: wewn9trznego. Cay fundament chrze:cija(stwa zale7y od przemawiania Pana. Wzrost ko:cioa r,wnie7 uzale7niony jest od s,w, kt,re wypowiada Pan. Z tego
wzgl9du w=centrum naszych modlitw powinno znaleW; si9 nasze pragnienie sowa Pana. Oby Pan przemawia do nas! To sowo Pa(skie,
wypowiedziane do nas, umo7liwi nam osi'gni9cie odwiecznego celu
Boga. Ko:ci, dnia dzisiejszego nie przypomina Ewy z=drugiego rozdziau Ksi9gi Rodzaju, poniewa7 ko:ci, upad. Pan musi zatem oczy:ci; nas obmyciem wod' w sowie.
Ko:ci, wedug woli Bo7ej i ko:ci, w do:wiadczeniu to dwie cakowicie r,7ne rzeczywisto:ci. Ko:ci, w Bo7ym planie jest zupenie
bez grzechu; nigdy nie pozna grzechu ani nie te7 mia za sob' historii grzechu. Znajduje si9 niewyobra7alnie wysoko ponad wszelkim
grzechem, nie nosz'c na sobie nawet najmniejszego jego :ladu. Jest
cakowicie duchowy i w peni z Chrystusa. Z drugiej strony jednak,
ko:ci, w historii zawi,d i upad. Dzisiaj Pan dziaa po:r,d upadych
ludzi, aby przywie:; ich z powrotem do ko:cioa wedle swej pierwotnej woli. Pan pragnie dziaa; po:r,d takich ludzi, kt,rzy s' upadli,
zepsuci i godni po7aowania, peni grzechu i brudu, by z nich m,g
uzyska; ko:ci,. Zamierza odnowi; ich i przywr,ci; do takiego stanu, jaki zamierzy w wieczno:ci przeszej, aby m,g mie; to, co speni Jego pragnienie w wieczno:ci przyszej. W swym wspaniaym dziele
Pan posuguje si9 wypowiadanymi przez siebie sowami jako instrumentem, su7'cym do tego, by przywie:; ko:ci, na powr,t do pierwotnego celu Boga. Oby:my nie zlekcewa7yli s,w Pana.
Musimy pami9ta;, 7e poznanie to jedno, a postawa duchowa > to
co: cakiem innego. Wszelkie doktryny, nauki, teologia i poznanie
maj' niewielki po7ytek, je:li tylko przepywaj' od jednej osoby do
drugiej. Prawdziwy wzrost zale7y od tego, czy otrzymujemy sowo
bezpo:rednio od Boga. B,g do wypenienia swego dziea posuguje
si9 swoim rhema i pragnie do nas przemawia;. Dlatego je:li naszym
celem w czytaniu Pisma jest wy'cznie poznanie, to jest to naprawd9
7aosne. Je7eli tak jest, nie mamy czego szuka;. Prawdziwa warto:;
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Pisma tkwi w tym, 7e B,g poprzez nie mo7e przemawia; do czowieka. Je:li pragniemy by; u7yteczni w r9kach Pana, Pan musi do nas
przemawia;. To, czy nasza budowla jest duchowa, czy te7 nie, zale7y
od tego, czy Pan do nas przem,wi. Wiedza i doktryna nie przynosz'
7adnego duchowego po7ytku. Tylko m,wienie Pana w nas ma duchow' warto:;.
Jak w og,le mo7emy zaspokoi; si9 wiedz' i doktrynami, podczas
gdy ko:ci, znajduje si9 w upadym poo7eniu, zawi,d Boga i jest
:lepy na Jego wol9? Oby B,g mia nad nami miosierdzie i by dla
nas askawy! M,dlmy si9: FPanie, prosimy Ci9, aby: do nas przemawiaG. Wszystkie sowa z zewn'trz, wszystkie sowa przekazywane
nam przez innych, cho;by wypowiadano je tysi'c albo dziesi9; tysi9cy razy, na nic si9 nie zdadz'. Tylko rhema ma warto:;. Je:li robisz
co: jedynie dlatego, 7e inni m,wi' ci, aby: to zrobi, to trzymasz si9
prawa, nie znajdujesz si9 w Nowym Testamencie. Ka7dy obdarzony
jasnym umysem potrafi podzieli; List do Rzymian na ust9py, takie
jak zbawienie, usprawiedliwienie itd. Wewn'trz jednak czego: mu
brak > B,g do niego nie przem,wi. Czowiek mo7e mie; poznanie,
a=jednak by; pozbawionym Bo7ego sowa. Wielu ludzi uwa7a, 7e poznanie Pisma i rozumienie doktryn to co: duchowego. Nieprawda!
Poznanie Biblii nigdy nie mo7e zast'pi; duchowo:ci. Tylko osobiste
i=bezpo:rednie przemawianie Boga do nas ma jak'kolwiek prawdziw'
warto:;. Gdy B,g przemawia do nas przez swoje sowo, zostajemy
o:wieceni, dzi9ki Jego sowu jeste:my u:wi9ceni i przez nie wzrastamy. Potrzebujemy wiedzie;, co jest 7ywe, a co martwe; co jest
tylko wiedz', a co jest duchowe. Wszystko, co nie jest 7ywe, nie ma
7adnej duchowej warto:ci. Je7eli mamy rhema, 7ywe sowo Boga,
mo7emy zosta; oczyszczeni i u:wi9ceni.
2KOCI0 CHWALEBNY5

Jaki cel ma Chrystus w swoim dziele oczyszczenia i u:wi9cenia?
FAby stawi; przed sob' ko:ci, chwalebnyG (Ef 5,27). Oto na co czeka
Chrystus: aby ko:ci, zosta przygotowany i przedstawiony Jemu.
Wyra7enie Fko:ci, chwalebnyG w j9zyku oryginalnym oznacza, 7e
ko:ci, zosta przywiedziony do chway, wprowadzony w chwa9. Innymi sowy, ko:ci, przyodzieje si9 w chwa9 albo inaczej zostanie
przybrany w chwa9. List do Efezjan 4 m,wi, 7e ko:ci, dojdzie do
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jedno:ci wiary i doro:nie do wymiar,w postaci peni Chrystusa (4,13).
Dalej w rozdziale 5 mowa jest o tym, 7e ko:ci, ma zosta; przybrany
w chwa9, aby by; przedstawionym Chrystusowi. B,g zamierza przywie:; cay ko:ci, do takiego stanu. To naprawd9 wielka rzecz! Gdy
patrzymy dzi: na sytuacj9 ko:cioa, m,wimy: FJak7e to mo7liwe?!G
i=mo7e nawet pow'tpiewamy o Bo7ym zamiarze. Pan jednak dziaa.
Pewnego dnia ko:ci, dojdzie do jedno:ci wiary, do wymiar,w postaci peni Chrystusa, zostanie przyodziany w chwa9 i przedstawiony
Chrystusowi. Oto czego Pan pragnie i co osi'gnie. R,wnie7 my tego
pragniemy i osi'gniemy to.
Ten chwalebny ko:ci, nie b9dzie mia plamy ani zmarszczki, ani
czego: podobnego, lecz b9dzie :wi9ty i nieskazitelny (Ef 5,27). Pan
oczy:ci nas do takiego stopnia, 7e b9dzie si9 wydawao, i7 ko:ci,
nigdy nie mia plamy ani zanieczyszczenia. Wydawa; si9 b9dzie, 7e
ko:ci, nigdy nie popeni grzechu; nie b9dzie te7 mo7na w nim znaleW; najmniejszego :ladu grzechu.
Ko:ci, ten jest nie tylko bez plamy, lecz r,wnie7 nie posiada
7adnej zmarszczki. Wiemy wszyscy, 7e dzieci i modzie7 nie maj'
zmarszczek. Gdy tylko u kogo: pojawiaj' si9 zmarszczki, znaczy to,
7e si9 starzeje. Pan chce przywie:; ko:ci, do stanu, w kt,rym nic
nie b9dzie stare, w kt,rym nie b9dzie niczego z przeszo:ci. Chce,
a7eby wszystko w ko:ciele byo nowe. Pewnego dnia, gdy ko:ci,
stanie przed Panem, b9dzie wygl'da tak, jak gdyby nigdy nie zgrzeszy, jakby nigdy nie mia za sob' 7adnej historii grzechu. B9dzie bez
plamy i bez zmarszczki. Taki, jaki by w Bo7ym celu stworzenia, taki
te7 b9dzie w przyszo:ci.
Ko:ci, nie tylko b9dzie bez plamy i bez zmarszczki, lecz r,wnie7
nie b9dzie mia Fczego: podobnegoG. W bezpo:rednim tumaczeniu
z=greckiego brzmiaoby to nast9puj'co: Ftego ani tamtego rodzaju
brakuG. Nie tylko b9dzie bez plamy i zmarszczki, ale te7 niczego nie
b9dzie mu brakowao; wszelkie braki b9d' wykluczone. Nadchodzi
dzie(, w kt,rym Bo7a praca nad ko:cioem zostanie doprowadzona
do takiego stopnia, i7 ko:ci, b9dzie cakowicie chwalebny.
Ponadto, ko:ci, b9dzie F:wi9ty i nieskazitelnyG. Zgodnie ze znaczeniem w grece, mo7na by to przeo7y;: Faby by :wi9ty i nienagannyG. B,g przywiedzie ko:ci, do takiego miejsca, w kt,rym nie da si9
powiedzie; przeciwko niemu nic, pod 7adnym wzgl9dem. Hwiat nie
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b9dzie mia nic do powiedzenia; Szatan nie b9dzie mia nic do powiedzenia; nikt i nic nie b9dzie miao niczego do powiedzenia. Nawet
sam B,g. Tego dnia, gdy ko:ci, b9dzie tak chwalebny, stanie si9
oblubienic' Chrystusa.
Musimy bardzo wyraWnie zobaczy; te dwie rzeczy. Po pierwsze,
jeste:my dzi: Ciaem Chrystusa. Chrystus oczyszcza nas i przygotowuje jako swoje Ciao po to, by:my stali si9 ko:cioem, kt,ry B,g
zaplanowa od wieczno:ci. Po drugie, gdy nadejdzie czas, przyjdzie
Chrystus i b9dziemy przyprowadzeni przed Jego oblicze, by zosta;
przedstawionymi Jemu samemu jako chwalebny ko:ci,, Jego oblubienica. Dlatego najpierw mamy na ziemi dzieje Ciaa Chrystusa,
a=potem w chwale histori9 oblubienicy. Obecnie podlegamy oczyszczeniu. Teraz jest czas, w kt,rym potrzebujemy rhema. Chrze:cijanie,
kt,rzy nigdy nie otrzymali bezpo:redniego objawienia, powstrzymuj'
Boga. Je:li nigdy nie usyszeli:my, jak Pan do nas m,wi, przeszkadzamy Panu w wylewaniu Jego aski. Niech B,g b9dzie dla nas miosierny, aby:my nie byli tymi, kt,rzy Go powstrzymuj'. B'dWmy raczej tymi, kt,rzy suchaj' Go i id' naprz,d, aby ko:ci, przywiedziony
zosta do takiego stanu, w kt,rym stanie si9 oblubienic' Chrystusa.
ZADANIE I ODPOWIEDZIALNO7 KOCIOA PRZED BOGIEM

List do Efezjan objawia nam ko:ci,, jaki B,g zamierzy w wieczno:ci. Rozdzia 5 m,wi o tym, w jaki spos,b ko:ci, ten stanie si9
ko:cioem chwalebnym, bez plamy i zmarszczki czy czego: podobnego, :wi9tym i nieskazitelnym. Nast9pnie rozdzia 6 m,wi o praktycznym zadaniu ko:cioa, o walce duchowej.
Gdy czytamy List do Efezjan 6,10-12, u:wiadamiamy sobie, 7e
zadaniem i=odpowiedzialno:ci' ko:cioa jest walka duchowa. Naszymi
przeciwnikami w tej walce nie s' ciao i krew, lecz istoty duchowe,
kt,rych mieszkanie znajduje si9 w powietrzu. Przeczytajmy wersety
13 i 14: FDlatego weWcie pen' zbroj9 Bo7', aby:cie w dzie( zy zdoali si9 przeciwstawi; i sta;, uczyniwszy wszystko. St,jcie wi9cQG.
Powiedziane tutaj jest, aby:my stali, a nie by:my atakowali. Walka
duchowa to walka obronna, nie ofensywna, gdy7 Pan Jezus ju7 stoczy t9 bitw9 i=zwyci97y. Zadaniem ko:cioa na ziemi jest po prostu
utrzymywanie zwyci9stwa Pana. Pan ju7 wygra bitw9, a=ko:ci, jest
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tu po to, by utrzymywa; Jego zwyci9stwo. Zadaniem ko:cioa nie
jest zwyci97anie diaba, lecz opieranie si9 temu, kt,rego Pan ju7
zwyci97y. Jego zadaniem nie jest zwi'zywanie mocarza > mocarz
,w bowiem ju7 zosta zwi'zany. Zadaniem ko:cioa jest nie pozwala;, by Szatan zosta wypuszczony. Nie ma potrzeby atakowa;; wystarczy po prostu si9 strzec. Walka duchowa zaczyna si9 od stania na
gruncie zwyci9stwa Chrystusa; polega ona na dostrzeganiu tego, 7e
Chrystus ju7 zwyci97y. Nie jest ona rozprawianiem si9 z Szatanem,
lecz polega na ufaniu Panu. Nie chodzi w niej o to, by mie; nadziej9,
7e odniesiemy zwyci9stwo, gdy7 zwyci9stwo ju7 zostao odniesione.
Diabe nie mo7e niczego uczyni;.
Zadaniem i odpowiedzialno:ci' ko:cioa jest walka duchowa. Walka
ta to konflikt pomi9dzy autorytetem Boga i pot9g' Szatana. Sp,jrzmy teraz na zwi'zek pomi9dzy ko:cioem a kr,lestwem Bo7ym.
Niekt,rzy ludzie s'dz', 7e kr,lestwo Bo7e wi'7e si9 jedynie ze
spraw' nagr,d. To stanowczo zbyt niska ocena kr,lestwa Bo7ego.
Pan Jezus wyja:ni nam pewnego razu, czym jest kr,lestwo Bo7e.
Powiedzia: FLecz je:li Ja Duchem Bo7ym wyganiam demony, to przyszo na was kr,lestwo Bo7eG (Mt 12,28). Czym jest kr,lestwo Bo7e?
Obaleniem mocy Szatana moc' Boga. Gdy diabe nie mo7e si9 w=danym miejscu osta;, to jest to miejsce, do kt,rego przyszo kr,lestwo
Bo7e. Gdziekolwiek wygoniony zosta diabe, tam jest kr,lestwo Bo7e.
Ksi9ga Objawienia 12,9-10 m,wi: FI zrzucony zosta wielki smok,
dawny w'7, zwany diabem i Szatanem, kt,ry zwodzi cay :wiat; zrzucony zosta na ziemi9, i zrzuceni zostali z nim jego anioowie. I=usyszaem gos wielki na niebie, m,wi'cy: Teraz nastao zbawienie i=moc,
i kr,lestwo Boga naszego, i wadza Chrystusa Jego, gdy7 zrzucony
zosta oskar7yciel braci naszych, kt,ry dniem i noc' oskar7a ich
przed naszym BogiemG. Musimy zwr,ci; tu uwag9 na sowo Fgdy7G
w=wersecie 10. Kr,lestwo Bo7e mogo nadej:;, Fgdy7G Szatan zosta
zrzucony. Szatan utraci sw' pozycj9 i nie m,g si9 ju7 du7ej osta;.
Wtedy wa:nie dono:ny gos w niebie obwie:ci: FTeraz nastao zbawienie i moc, i kr,lestwo Boga naszego, i wadza Chrystusa JegoG.
Ilekro; Szatan opuszcza jakie: miejsce, to dzieje si9 tak dlatego,
7e=jest tam kr,lestwo Bo7e. Wsz9dzie tam, gdzie jest kr,lestwo
Bo7e, nie mo7e by; Szatana. Pokazuje to nam wyraWnie, 7e w Pi:mie
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pierwsze, najistotniejsze znaczenie kr,lestwa Bo7ego polega na rozprawianiu si9 z Szatanem.
Gdy faryzeusze zapytali, kiedy przyjdzie kr,lestwo Bo7e, Pan Jezus
odpowiedzia: FKr,lestwo Bo7e nie przychodzi dostrzegalnie. Ani nie
b9d' m,wi;: Oto tu, lub: Tam; oto bowiem kr,lestwo Bo7e jest w:r,d
wasG (Nk 17,20-21). Co Pan mia na my:li, m,wi'c, 7e Fkr,lestwo
Bo7e jest w:r,d wasG? Powiedzia przez to: FJa tu stoj9G. Oczywi:cie,
wiemy wszyscy, 7e kr,lestwo Bo7e nie mogo by; w:r,d faryzeusz,w.
Tamtego dnia kr,lestwo Bo7e byo w:r,d nich, poniewa7 Pan Jezus
sta po:r,d nich. Kiedy On tam by, Szatan nie m,g si9 tam znajdowa;. Pan Jezus rzek: FNadchodzi bowiem wadca tego :wiata. Lecz
nie ma on nic we MnieG (J 14,30). Gdziekolwiek znajduje si9 Pan
Jezus, Szatan musi stamt'd umyka;. W Ewangelii Nukasza=4 widzimy czowieka, op9tanego przez demona. Jak zareagowa ten demon,
gdy ujrza Pana? Zanim jeszcze Pan cokolwiek powiedzia, aby go
wyp9dzi;, demon ten zacz' krzycze;: FOch, c,7 my mamy z=Tob',
Jezusie Nazare(ski? Przyszede: nas zgubi;?G (w. 34) Tam, gdzie jest
Pan, nie mo7e by; demon,w. Sama obecno:; Pana Jezusa reprezentuje kr,lestwo Bo7e, i to On jest kr,lestwem Bo7ym. Tam, gdzie jest
On, jest r,wnie7 kr,lestwo Bo7e.
Jaki to ma zwi'zek z nami? Ksi9ga Objawienia 1,5-6 m,wi: FTemu,
kt,ry nas miuje i kt,ry przez sw' krew uwolni nas od naszych
grzech,w, i=uczyni nas kr,lestwem > kapanami dla Boga i Ojca
swojego, Jemu chwaa i moc na wieki wiek,w. AmenG. Zwr,;cie uwag9
na sowo Fkr,lestwoG w wersecie 6. Pokazuje nam ono, 7e kr,lestwo
Bo7e jest nie tylko tam, gdzie jest Pan Jezus, lecz r,wnie7 tam,
gdzie jest ko:ci,. Kr,lestwo Bo7e reprezentuje nie tylko Pan Jezus,
lecz r,wnie7 ko:ci,. Istotna jest tutaj nie tylko sprawa przyszej
nagrody czy pozycji w kr,lestwie, to, czy b9dzie ona wielka, czy maa,
wysoka czy niska. Nie o to tutaj chodzi. Rzecz' zasadnicz' jest to, i7
B,g chce, a7eby ko:ci, reprezentowa Jego kr,lestwo.
Zadaniem ko:cioa na ziemi jest wprowadzanie kr,lestwa Bo7ego.
Wszelkim dziaaniem ko:cioa kieruje zasada kr,lestwa Bo7ego. Zasadzie tej podporz'dkowane jest zbawianie dusz, jak r,wnie7 wyp9dzanie demon,w oraz wszystkie inne dziaania. Wszystko powinno
podlega; zasadzie Bo7ego kr,lestwa. Dlaczego powinni:my zdobywa;
dusze? Dla kr,lestwa Bo7ego > nie tylko dlatego, 7e czowiek potrzebuje
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zbawienia. Musimy sta; na pozycji kr,lestwa Bo7ego zawsze, gdy
pragniemy, by kr,lestwo Bo7e rozprawio si9 z moc' Szatana.
Pan chce, aby:my modlili si9 tak: FOjcze nasz w niebiosach, niech
b9dzie u:wi9cone Twoje imi9, niech przyjdzie Twoje kr,lestwo, niech
b9dzie wola Twoja, jak w niebie, tak te7 na ziemiG (Mt 6,9-10). Gdyby
nadej:cie kr,lestwa Bo7ego dokonywao si9 w spos,b automatyczny,
Pan nigdy by nas nie uczy modli; si9 w ten spos,b. Poniewa7 jednak
Pan prosi nas, aby:my modlili si9 w taki wa:nie spos,b, pokaza
nam po prostu, 7e jest to zadanie ko:cioa. Tak, ko:ci, powinien
gosi; ewangeli9, lecz > co wi9cej > ko:ci, powinien modli; si9, aby
wprowadzi; kr,lestwo Bo7e. Niekt,rzy ludzie my:l', 7e niezale7nie
od tego, czy b9d' si9 modlili, czy te7 nie, kr,lestwo Bo7e przyjdzie
automatycznie. Je:li jednak znamy Boga, nigdy tak nie powiemy.
Zasad' Bo7ego dziaania jest czekanie, a7 Bo7y lud wykona ruch;
wtedy ruszy sam B,g.
B,g powiedzia Abrahamowi, 7e nar,d izraelski wyjdzie spomi9dzy
narodu, kt,ry zada mu cierpienie. Wykonao si9 to jednak dopiero
czterysta trzydzie:ci lat p,Wniej. Miao to miejsce wtedy, gdy Izraelici woali do Boga, aby usysza ich woanie i przyby im na ratunek.
Nigdy nie twierdWcie, 7e niezale7nie od tego, czy b9dziecie woali,
czy te7 nie, wszystko p,jdzie i tak swoim torem. B,g potrzebuje czowieka, aby ten wsp,pracowa z Nim w Jego Ciele. Kiedy Bo7y lud
wykona ruch, wtedy B,g r,wnie7 ruszy naprz,d. To wtedy, gdy Bo7y
lud ujrza, 7e powinien opu:ci; Egipt (cho; nie wszyscy Izraelici, to
jednak niekt,rzy zdawali sobie z tego spraw9), zacz9to woa; do Boga,
a On ruszy im z pomoc'.
Tak7e narodziny Pana Jezusa byy efektem wsp,pracy niekt,rych
spo:r,d Bo7ego ludu z Bogiem. W Jerozolimie znajdowali si9 ludzie,
kt,rzy stale wypatrywali pocieszenia Izraela. Dlatego Pan si9 narodzi. Cho; celem Boga jest wprowadzenie Jego kr,lestwa, to jednak
sam Jego udzia nie wystarczy. B,g potrzebuje, by ko:ci, z Nim
wsp,dziaa. Przez modlitw9 ko:ci, musi uwalnia; moc kr,lestwa
Bo7ego nad ziemi'. Wtedy, gdy przyjdzie Pan, kr,lestwo :wiata stanie si9 kr,lestwem naszego Pana i Jego Chrystusa (Obj 11,15).
Skoro zadaniem ko:cioa jest reprezentowa; Boga i nie oddawa;
swoich pozycji Szatanowi, to jakie 7ycie powinni:my prowadzi;, by
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temu zadaniu podoa;? Problem wszystkich naszych grzech,w i=naszej nieprawo:ci musi zosta; uporz'dkowany; nasze po:wi9cenie Bogu
musi by; cakowite, nasze 7ycie duszewne u:miercone, a nasz naturalny czowiek > zupenie porzucony. Zdolno:; ciaa jest w walce
duchowej kompletnie bezu7yteczna. FJaG nie potrafi oprze; si9 Szatanowi. FJaG musi ust'pi;! Zawsze gdy F jaG ust'pi, wejdzie Pan Jezus.
Ilekro; wkracza nasze FjaG, dochodzi do pora7ki. Ilekro; wchodzi Pan,
nast9puje zwyci9stwo. Szatan uznaje tylko jedn' osob9 > Pana Jezusa.
My nie jeste:my w stanie oprze; si9 Szatanowi. Jego ogniste pociski
potrafi' wedrze; si9 w g'b naszego ciaa, lecz > chwaa Bogu=>
mo7emy przywdzia; Chrystusa, kt,ry ju7 odni,s zwyci9stwo.
Wierzymy, 7e Chrystus przyjdzie powt,rnie. Nie my:lcie jednak,
7e przez siedzenie z zao7onymi r9kami i bierne oczekiwanie Jezus
przyjdzie w spos,b automatyczny. Nie, jest zadanie, kt,re musi wykona; ko:ci,. My jako Ciao Chrystusa musimy nauczy; si9 dziaa;
razem z Bogiem. Nie uwa7ajcie nigdy, 7e wystarczy po prostu by;
zbawionym. To nie wystarczy. Musi obchodzi; nas to, czego potrzebuje B,g. Upadek czowieka ma dwie konsekwencje: jedna to problem moralnej odpowiedzialno:ci czowieka, a druga > to uzurpowanie sobie przez Szatana wadzy nad ziemi'. Z jednej strony strat9
poni,s czowiek, lecz z drugiej strony strat9 poni,s tak7e B,g. Odkupienie rozwi'zuje problem moralnej odpowiedzialno:ci czowieka
oraz ludzkiej straty, lecz strata, kt,r' poni,s B,g, pozostaje nadal
nie rozwi'zana. Odkupienie nie jest w stanie jej przywr,ci;; mo7e
tego dokona; tylko kr,lestwo. Z moraln' odpowiedzialno:ci' czowieka upora si9 krzy7, lecz z problemem wadzy Szatana musi rozprawi; si9 kr,lestwo. Bezpo:redni cel odkupienia skierowany jest
na czowieka, podczas gdy bezpo:rednim celem kr,lestwa jest uporanie si9 z Szatanem. Odkupienie odzyskao na powr,t to, co utraci
czowiek; kr,lestwo zniszczy to, co zyska Szatan.
Pierwotnie czowiekowi zostaa dana odpowiedzialno:; obalenia
wadzy Szatana, lecz zamiast tego czowiek upad, pozostawiaj'c wadz9 w r9kach Szatana. Sam czowiek nawet sta si9 podlegy Szatanowi. Szatan zosta mocarzem, a czowiek > jego towarem (Mt 12,29).
Sytuacja ta wymaga, by kr,lestwo sobie z ni' poradzio. Je:li nie ma
kr,lestwa, to wskutek upadku czowieka dzieo Szatana nie mo7e
zosta; zniweczone.
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Powodem, dla kt,rego nowe niebo i nowa ziemia nie nastay bezpo:rednio po tym, jak dokonao si9 odkupienie, jest to, 7e problem
Szatana nie zosta jeszcze rozwi'zany. Zanim nastanie nowe niebo
wraz z now' ziemi', musi wpierw zaistnie; kr,lestwo. Ksi9ga Objawienia 11,15 m,wi: FKr,lestwo :wiata stao si9 kr,lestwem Pana
naszego i=Jego Chrystusa, i kr,lowa; b9dzie na wieki wiek,wG. Gdy
tylko nadejdzie kr,lestwo, nastanie wieczno:;. Kr,lestwo wi'7e si9
z wieczno:ci'. Mo7emy powiedzie;, 7e kr,lestwo stanowi wprowadzenie do nowego nieba i nowej ziemi. Ksi9ga Objawienia 21 i 22
pokazuje nam, 7e nowe niebo i nowa ziemia nast9puj' po kr,lestwie.
Proroctwo z Ksi9gi Izajasza 65 opisuje nawet kr,lestwo jako nowe
niebo i now' ziemi9. Oznacza to, 7e Izajasz widzia kr,lestwo jako
wprowadzenie do nowego nieba i nowej ziemi. Tak wi9c gdy zaczyna
si9 kr,lestwo, zaczynaj' si9 r,wnie7 nowe niebo i nowa ziemia.
Oby B,g otworzy nam oczy, aby:my nie uwa7ali siebie za centrum wszystkiego. Dlaczego zostali:my zbawieni? Czy po prostu po
to, aby:my nie poszli do pieka? Nie. Nie to jest istot'. Dlaczego
zatem Chrystus zechcia nas zbawi;? Mo7emy odpowiedzie; na to
pytanie z dw,ch r,7nych punkt,w widzenia. Z perspektywy czowieka rzecz t9 widzimy w jeden spos,b, z perspektywy Boga > w inny.
Gdy ogl'damy co: pod dwoma k'tami, wida; to w r,7nym :wietle.
Nie powinni:my rozwa7a; tej kwestii wy'cznie z ludzkiego punktu
widzenia. Musimy ujrze; j' z punktu widzenia Boga. W=rzeczywisto:ci odzyskanie tego, co utraci czowiek, su7y odzyskaniu tego, co
utraci B,g. B,g musi odzyska; to, co utraci, przez kr,lestwo. Dzisiaj B,g sprawi, 7e dzielimy zwyci9stwo Pana Jezusa. Gdziekolwiek
przejawia si9 zwyci9stwo Pana Jezusa, Szatan musi stamt'd uchodzi;. Musimy po prostu mocno sta;, gdy7 Pan Jezus ju7 odni,s zwyci9stwo. W swym dziele odkupienia Pan Jezus zniszczy cae terytorium diaba. Wszelkie prawa Szatana sko(czyy si9 dzi9ki odkupieniu.
Odkupienie byo wyrokiem, na mocy kt,rego Szatan zosta pozbawiony swej prawnej pozycji. Teraz odpowiedzialno:; za wykonanie
tego wyroku spoczywa na ko:ciele. Tego dnia, w kt,rym B,g ujrzy,
i7 ko:ci, wypeni swe zadanie w wystarczaj'cy spos,b, nadejdzie
kr,lestwo, a po nim nastanie nowe niebo i nowa ziemia. Nowe niebo
i nowa ziemia z Ksi9gi Izajasza poprowadz' ku nowemu niebu i=nowej ziemi z Ksi9gi Objawienia.
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Dzisiaj znajdujemy si9 w poowie drogi pomi9dzy odkupieniem
i=kr,lestwem. Patrz'c wstecz, widzimy odkupienie; gdy patrzymy
przed siebie, widzimy kr,lestwo. Nasza odpowiedzialno:; jest podw,jna: z jednej strony, musimy prowadzi; ludzi ze :wiata do zbawienia, z=drugiej za: > musimy zdecydowanie reprezentowa; kr,lestwo.
Oby:my mieli t9 wizj9, aby:my mogli zobaczy; odpowiedzialno:;,
powierzon' ko:cioowi przez Pana.
Sp,jrzmy raz jeszcze na to, czym jest Bo7e kr,lestwo. Kr,lestwo
Bo7e to obszar, na kt,rym B,g sprawuje wadz9. Musimy mie; takie
kr,lestwo po:r,d nas. Pozwalaj'c Bogu na sprawowanie wadzy w=niebiosach, musimy jednocze:nie pozwala; Mu sprawowa; wadz9 nad
nami samymi. B,g musi mie; po:r,d nas sw' wadz9, sw,j autorytet, swoj' moc i chwa9. Nie tylko mamy stara; si9 7y; przed Bogiem
zgodnie z Listem do Efezjan 5, lecz musimy r,wnie7 przyj'; na siebie odpowiedzialno:;, objawion' nam w Li:cie do Efezjan 6. Wtedy
b9dziemy nie tylko ko:cioem chwalebnym, :wi9tym i nieskazitelnym, lecz r,wnie7 tymi, kt,rzy wsp,pracuj' z Bogiem we wprowadzaniu Jego kr,lestwa i zadawaniu Szatanowi strat na tej ziemi.

ROZDZIAN CZWARTY

2KOBIETA URODZIA DZIECKO-M/CZYZN/5
Widzieli:my ju7 kobiet9 z Ksi9gi Rodzaju 2 oraz to, w jaki spos,b
m,wi ona o czowieku, kt,rego B,g w swej odwiecznej woli pragnie
zdoby; dla uwielbienia swego imienia. Nast9pnie w Li:cie do Efezjan=5 zobaczyli:my inn' kobiet9, b9d'c' urzeczywistnieniem tamtej z Ksi9gi Rodzaju 2. Kobieta ta pokazuje nam, jak B,g dziaa po
upadku czowieka, aby przywr,ci; wszystko do swego pierwotnego
celu. Sp,jrzmy teraz na jeszcze jedn' kobiet9 z Ksi9gi Objawienia
12. Cho; jest ona dla nas kim: nowym, musimy rozwa7y; j' razem
z=kobiet' z Ksi9gi Rodzaju 2.
Ksi9ga Objawienia to ksi9ga, kt,ra objawia nam rzeczy ostateczne.
Znajduj' si9 w niej w sumie dwadzie:cia dwa rozdziay, lecz pod koniec rozdziau 11 mo7emy powiedzie;, 7e wszystko ju7 dobiego ko(ca. Ksi9ga Objawienia 10,7 podaje: FLecz w dniach gosu si,dmego
anioa, kiedy b9dzie mia tr'bi;, dokona si9 tajemnica BogaG. W=rozdziale 11, kiedy si,dmy anio ju7 tr'bi, wypenia si9 cakowicie wszystko, co odnosi si9 do Bo7ej tajemnicy i co zwi'zane jest z=Bogiem.
Werset 15 m,wi: FI zatr'bi si,dmy anio; i odezway si9 w=niebie
pot97ne gosy m,wi'ce: FKr,lestwo :wiata stao si9 kr,lestwem Pana
naszego i=Jego Chrystusa, i kr,lowa; b9dzie na wieki wiek,wG. Oznacza to, 7e kiedy si,dmy anio zatr'bi, wa:nie w tym momencie zacznie si9 wieczno:;. Werset ten oznajmia o tysi'cletnim kr,lestwie,
nowym niebie i nowej ziemi oraz o wszystkim, co wi'7e si9 z=wieczno:ci'. Dlaczego wi9c po pierwszych jedenastu rozdziaach nast9puje jeszcze dalszych jedena:cie? OdpowiedW nasza brzmi: kolejne jedena:cie rozdzia,w su7y jako uzupenienie pierwszych jedenastu.
Poczynaj'c od rozdziau 11 widzimy, w jaki spos,b kr,lestwo tego
:wiata stanie si9 kr,lestwem naszego Pana i=Jego Chrystusa, a tak7e to, jak B,g uczyni swego Syna Kr,lem na wieki wiek,w
Ksi9ga Objawienia 11,19 m,wi, 7e w chwili gdy tr'bi si,dmy anio,
ma miejsce co: jeszcze: FPotem :wi'tynia Boga w niebie si9 otwara,=i=arka Jego przymierza ukazaa si9 w Jego :wi'tyni, a nast'piy
byskawice, gosy, gromy, trz9sienie ziemi i wielki gradG. Ksi9ga
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Objawienia zawiera wiele wizji, lecz spo:r,d nich wszystkich dwie
maj' charakter centralny i su7' za podstaw9 dla wszystkich pozostaych. Pierwsza to wizja tronu (Obj 4,2). Wszystkie wizje od rozdziau 4 do 11, w kt,rym zatr'bi si,dmy anio, oparte s' na wizji
tronu. Druga wizja natomiast to wizja :wi'tyni (Obj 11,19). Od rozdziau 12 do ko(ca ksi9gi wszystkie pozostae wizje oparte s' na
wizji Bo7ej :wi'tyni.
W rozdziale 4 Jan ujrza wizj9 tronu Bo7ego, opasanego t9cz'.
Oznacza to, 7e od tego rozdziau wszystko opiera si9 na autorytecie
tronu i zarazem na wspomnieniu przymierza, jakie B,g zawar
z=ka7d' istot' 7yj'c' na ziemi. B,g pami9ta o swoim przymierzu.
T9cza jest znakiem przymierza Boga, jakie zawar On ze wszystkim,
co 7yje. W obecnym czasie nie widzimy penej t9czy; widzimy co najwy7ej jej poow9. T9cza za:, kt,ra otacza tron, jest pena > nie ma
w=niej ani jednej przerwy. B,g jest wierny; b9dzie pami9ta o=swoim
przymierzu i przestrzega go. B,g b9dzie pami9ta o swoim przymierzu
z ka7d' istot' 7yj'c' na ziemi. Po:r,d tego wszystkiego, co B,g pragnie uczyni; wzgl9dem czowieka, musi On trwa; przy przymierzu,
jakie zawar; nie mo7e pogwaci; swego przymierza.
Pod koniec rozdziau 11 Jan ujrza inn' wizj9 > wizj9 Bo7ej :wi'tyni. W :wi'tyni tej zobaczy ark9 przymierza. Pierwotnie B,g kaza
Izraelitom zbudowa; ark9 wedle wzorca, jaki da im na g,rze oraz
umie:ci; ark9 w miejscu naj:wi9tszym w przybytku. P,Wniej, kiedy
Salomon zbudowa :wi'tyni9, umie:ci w niej ark9. Potem, kiedy
Izrael zosta wzi9ty do niewoli babilo(skiej, ark9 utracono. Cho; jednak arka na ziemi bya stracona, arka w niebie pozostaa. Arka na
ziemi wykonana zostaa wedug arki w niebie. Cie( na ziemi znikn',
lecz istota > rzeczywisto:; w niebie > pozostaje. Przy ko(cu Ksi9gi
Objawienia 11 B,g ponownie pokazuje nam ark9.
Czym jest arka? Arka to wyraz samego Boga. Oznacza ona, 7e
B,g musi by; wierny samemu sobie. Tron jest miejscem, z kt,rego
B,g sprawuje wadz9, a :wi'tynia > miejscem, w kt,rym B,g mieszka. Tron jest czym: zewn9trznym, czym: dla :wiata i rodzaju ludzkiego, :wi'tynia natomiast jest czym: dla samego Boga. T9cza wok,
tronu oznacza, 7e B,g nie uczyni niczego wbrew swemu przymierzu,
podczas gdy arka w :wi'tyni oznacza, 7e B,g nie uczyni niczego wbrew
swojej chwale. Co B,g zamierzy, to musi wykona;. To, co B,g pra-
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gnie uczyni;, jest w stanie wykona; w spos,b niezawodny. Arka bya
nie tylko dla czowieka, lecz r,wnie7 dla Boga. B,g nie mo7e zaprze;
si9 siebie, nie mo7e by; sprzeczny z samym sob'. W wieczno:ci B,g
zamierzy, 7e b9dzie mia chwalebny lud oraz postanowi, a7eby kr,lestwo tego :wiata stao si9 kr,lestwem naszego Pana i Jego Chrystusa. Gdy widzimy dzi: sytuacj9 ko:cioa, mo7emy tylko zapyta;
o=jedno: jak B,g zdoa zrealizowa; sw,j zamiar? Wiemy jednak, 7e
B,g nigdy nie zatrzymuje si9 w=p, drogi. Ma ark9 i On sam zawar
przymierze. Sprawiedliwy B,g nie mo7e by; niesprawiedliwy wobec
czowieka. Co wi9cej, sprawiedliwy B,g nigdy nie mo7e by; niesprawiedliwy wobec samego siebie. Czowiek nigdy nie robi niczego
w=sprzeczno:ci z sob', gdy7 ka7dy ma sw,j charakter. Tak samo B,g
nie mo7e zaprze; si9 siebie w swym dziele z powodu swojego charakteru. Odsaniaj'c przed nami ark9, B,g chcia przez to powiedzie;,
7e musi wypeni; to, czego pragnie.
Trzeba nam tu zobaczy; jedn' rzecz. Na jakiej podstawie B,g
i=Jego Chrystus, b9d' panowali na wieki wiek,w? I na jakiej podstawie B,g sprawi, 7e kr,lestwo tego :wiata stanie si9 kr,lestwem naszego Pana i Jego Chrystusa? Podstaw' t' jest charakter Boga. B,g
wypeni to wszystko z powodu swego charakteru. Nic nie mo7e Go
powstrzyma;. Musimy nauczy; si9, 7e niczego, co jest z Boga, nie da
si9 nigdy popsu;. Arka pozostaje, reprezentuj'c samego Boga i Jego
przymierze. B,g wypeni to za po:rednictwem samego siebie. Dzi9kujemy Bogu, 7e od rozdziau 12 a7 do ko(ca ksi9gi mo7emy widzie;,
jak B,g przez sw' wierno:; dokona wszystkiego, co zamierzy w wieczno:ci.
KOBIETA W WIZJI

Ksi9ga Objawienia 12,1 m,wi: FI ukaza si9 wielki znak na niebie: kobieta odziana w so(ce i ksi97yc pod jej stopami, a na jej gowie korona z dwunastu gwiazdG. Kim jest opisana tu kobieta? Spierao si9 o ni' wielu badaczy Biblii. Niekt,rzy m,wili, 7e oznacza ona
Mari9, matk9 Pana Jezusa. Inni z kolei twierdzili, 7e przedstawia
ona nar,d izraelski. Jednak zgodnie z Pismem kobieta ta nie mo7e
by; ani Mari', matk' Pana, ani narodem izraelskim. Oto przyczyny:
1) Poniewa7 wizja ta objawiona zostaje w niebie, kobieta ta jest
w=peni niebia(ska. Ani Maria, ani nar,d izraelski nie maj' takiej
pozycji.
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2) Gdy kobieta ta urodzia dziecko-m97czyzn9, ucieka na pustkowie. Je:li wyja:nimy, 7e kobieta ta to nar,d izraelski, a dzieckom97czyzna, kt,rego urodzia, to Chrystus, oraz 7e owo dziecko-m97czyzna porwane do Boga to Chrystus wst9puj'cy do nieba, to nie
odpowiada to rzeczywistym faktom. Chocia7 nar,d izraelski by rozproszony, to przecie7 jego przebywanie na pustyni nie byo skutkiem
wniebowst'pienia Chrystusa. Gdy Chrystus wst9powa do nieba, Izrael znajdowa si9 ju7 od jakiego: czasu w rozproszeniu i nie by
samodzielnym narodem. Tutaj za: widzimy, 7e kobieta ucieka na
pustkowie po tym, jak dziecko-m97czyzna zostao porwane do Boga.
Tymczasem nar,d izraelski utraci samodzielno:; na dugo przed
wst'pieniem Chrystusa do nieba. Niemo7liwe wi9c jest, aby kobiet9
t9 mo7na odnosi; do narodu izraelskiego. W jeszcze mniejszym stopniu mo7na j' uto7samia; z Mari'.
3) Podczas gdy kobieta ta cierpiaa b,le, rodz'c dziecko-m97czyzn9, napotkaa smoka. Smok ,w mia siedem g,w i dziesi9; rog,w.
Rozdzia 17 m,wi nam, 7e te siedem g,w to siedmiu kr,l,w: pi9ciu
upado, jeden jeszcze 7yje, a jeden jeszcze ma nadej:;. Dziesi9; rog,w natomiast to dziesi9ciu kr,l,w, kt,rzy jeszcze nie otrzymali
swych kr,lestw, a kt,rzy powstan' p,Wniej. Wiemy, 7e przed
wniebowst'pieniem Chrystusa takie wydarzenia historyczne nie
miay miejsca. Dlatego kobieta ta oraz dziecko-m97czyzna musz'
odnosi; si9 do czego: w przyszo:ci. Je:li m,wimy, 7e kobieta ta oznacza nar,d izraelski albo Mari9, a dziecko-m97czyzna > Pana Jezusa,
to jest to sprzeczne z=histori'.
4) Po porwaniu dziecka-m97czyzny do Boga w niebie miaa miejsce wojna, w rezultacie kt,rej Szatan zosta str'cony na ziemi9. Wtedy
w niebie obwieszczono: FTeraz nastao zbawienie i moc, i kr,lestwo
Boga naszego, i wadza Chrystusa Jego, gdy7 zrzucony zosta oskar7yciel braci naszych, kt,ry dniem i noc' oskar7a ich przed naszym
BogiemG (Obj 12,10). Wiemy, 7e jeszcze si9 to nie dokonao. List do
Efezjan 6 m,wi nam, 7e ko:ci, na ziemi musi jeszcze walczy; ze
zwierzchno:ciami, z wadcami tego :wiata ciemno:ci, ze zymi duchami w okr9gach niebieskich. Szatan wci'7 dziaa. Skoro ten fragment Pisma nie mia jeszcze swego odpowiednika w historii, niemo7liwe jest, by odnosi si9 do czas,w Jezusa.
5) Kiedy smok zosta str'cony na ziemi9, prze:ladowa kobiet9,
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kt,ra urodzia dziecko-m97czyzn9. Wielu ludzi przyjmuje to jako potwierdzenie, 7e kobieta ta to Maria. To prawda, 7e po narodzinach
Pana Jezusa Maria ucieka do Egiptu, ale przecie7 nie zrobia tego
po wniebowst'pieniu Pana. Zwr,;my uwag9 na wersety 14-16: FI=dano kobiecie dwa skrzyda wielkiego ora, aby poleciaa na pustkowie
na swoje miejsce, gdzie karmiona jest przez czas i czasy, i p, czasu,
z dala od oblicza w97a. I wyrzuci w'7 z ust swoich za kobiet' wod9
niczym rzek9, aby j' strumie( porwa. I pomoga ziemia kobiecie,
i=otworzya ziemia swe usta, i pokn9a rzek9, kt,r' smok wyrzuci
ze swych ustG. Je:li kto: twierdzi, 7e kobieta ta odnosi si9 do Marii
albo do narodu izraelskiego, to przecie7 wiemy z historii, 7e kiedy
Chrystus wst'pi do nieba, nic takiego nie nast'pio. Dlatego kobieta
ta nie mo7e mie; zwi'zku z Mari' ani z narodem izraelskim.
6) Jest jeszcze jeden dow,d. Werset 17 m,wi: FI rozgniewa si9
smok na kobiet9, i odszed, aby podj'; walk9 z reszt' jej nasienia,
kt,ra strze7e przykaza( Boga i ma :wiadectwo JezusaG. Widzimy
tutaj, 7e po tym, jak narodzone z kobiety dziecko-m97czyzna zostao
porwane do tronu, pozostaa na ziemi jeszcze reszta jej potomstwa.
To nie moga by; Maria. Co wi9cej, reszta ta Fstrze7e przykaza( Boga
i ma :wiadectwo JezusaG. Oczywi:cie, mo7na powiedzie;, 7e nar,d
izraelski strzeg przykaza( Bo7ych, powiedzie; jednak, 7e nar,d izraelski mia :wiadectwo Jezusa byoby pomieszaniem Starego Testamentu z Nowym. St'd wniosek, 7e niemo7liwe jest, aby kobieta ta
bya Mari' albo narodem izraelskim.
Kim jest wi9c ta kobieta? Stary Testament pokazuje nam tylko
jedn' kobiet9, kt,ra spotkaa w97a. Bya ni' Ewa z Ksi9gi Rodzaju=3.
W=Nowym Testamencie r,wnie7 jest tylko jedna kobieta, kt,ra spotkaa w97a > kobieta z Ksi9gi Objawienia 12, o kt,rej wa:nie m,wimy. Widzimy tu zgodno:; i wzajemn' odpowiednio:; Pisma, jego
pocz'tku i ko(ca. Co wi9cej, B,g szczeg,lnie wyraWnie wskazuje, 7e
owym dawnym w97em jest wielki smok. Oznacza to, 7e mia On na
my:li w97a, o kt,rym bya ju7 kiedy: mowa. B,g wyraWnie wskazuje,
7e jest to nadal jeden i ten sam dawny w'7. St'd kobieta, o kt,rej
tutaj mowa, tak7e musi by; tamt' kobiet'.
Zwr,;cie uwag9 na analogie pomi9dzy Ksi9g' Rodzaju i Objawienia. So(ce, ksi97yc i gwiazdy, wymienione w Ksi9dze Rodzaju, obecne
s' r,wnie7 na tej samej zasadzie tutaj. Tak jak w Ksi9dze Rodzaju 3
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pojawi si9 smok, tak te7 jest on obecny i tutaj. Potomstwo kobiety,
o kt,rym mowa w Ksi9dze Rodzaju 3, wymienione jest tak7e tu. Co
wi9cej, b,le porodowe, o kt,rych mowa w Ksi9dze Rodzaju 3, wspomniane s' r,wnie7 tutaj, w Ksi9dze Objawienia 12. Je:li zo7ymy
oba te fragmenty Pisma w jedn' cao:;, to z pewno:ci' zobaczymy,
7e kobieta ta (z Obj 12) jest t' wa:nie kobiet', kt,r' B,g zamierzy
w swej odwiecznej woli i wszystko, co si9 z ni' stanie przy ko(cu
czas,w, zostaje tu wyraWnie oznajmione. Kobieta z Ksi9gi Rodzaju
2=m,wi o odwiecznym celu Boga; kobieta z Listu do Efezjan=5 m,wi
o pozycji i przyszo:ci ko:cioa; teraz za: ta kobieta w Ksi9dze Objawienia 12 objawia rzeczy przy ko(cu czas,w. Opr,cz nich trzech jest
jeszcze jedna kobieta, kt,ra > jak zobaczymy > pokazuje to, co b9dzie w wieczno:ci.
Gdy pojawia si9 w wizji owa kobieta, Pismo przede wszystkim
zaznaczyo, 7e bya ona Fodziana w so(ce, i ksi97yc pod jej stopami,
a na jej gowie korona z dwunastu gwiazdG. Fakty te s' bardzo znacz'ce w odniesieniu do wiek,w.
1) Kobieta ta bya ubrana w so(ce. So(ce odnosi si9 do Pana
Jezusa. Fakt, i7 jest ona ubrana w so(ce, oznacza, 7e kiedy so(ce
:wieci najja:niej, :wieci na ni'. W takim wieku, jak obecny, B,g
objawia siebie poprzez ni'. Pokazuje to nam jej zwi'zek z=Chrystusem i z wiekiem aski.
2) Kobieta ta miaa ksi97yc pod stopami. Wyra7enie Fpod stopamiG nie znaczy, 7e ona po czym: st'pa. Zgodnie ze znaczeniem w=grece oznacza ono, 7e ksi97yc le7y ujarzmiony pod jej stopami. Hwiato
ksi97yca to :wiato odbijaj'ce; ksi97yc nie posiada wasnego :wiata.
Wszystko w wieku prawa odbijao jedynie rzeczy z wieku aski. Prawo byo tylko typem; :wi'tynia i arka byy typami; kadzido, chleby
pokadne w miejscu :wi9tym oraz ofiary skadane przez kapan,w U
wszystko to byy typy, tak samo jak krew owiec i koz,w. Ksi97yc pod
stopami kobiety oznacza, 7e wszystko, co wchodzio w zakres prawa,
zostaje jej podporz'dkowane. M,wi to o jej zwi'zku z wiekiem prawa.
3) Kobieta ta miaa na gowie koron9 z dwunastu gwiazd. Najwa7niejsze postaci w wieku patriarch,w pojawiy si9 w okresie od czas,w Abrahama do dwunastu plemion. Korona z dwunastu gwiazd na
gowie kobiety m,wi o jej zwi'zku z wiekiem patriarch,w.
Widzimy w ten spos,b, 7e kobieta ta nie tylko odnosi si9 do wieku
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aski, lecz r,wnie7 do wieku prawa i wieku patriarch,w. Obejmuje
ona wszystkich :wi9tych z wieku aski, jak r,wnie7 wszystkich :wi9tych z wieku prawa oraz z wieku patriarch,w.
NARODZINY DZIECKA-M/CZYZNY

Ksi9ga Objawienia 12,2 m,wi: FA jest brzemienna. I woa, cierpi'c b,le i m9ki rodzeniaG. Jej brzemienno:; tutaj ma charakter obrazowy, a nie rzeczywisty. Co to znaczy by; brzemienn'? Oznacza to,
7e w=onie matki znajduje si9 dziecko oraz 7e dziecko i=jego matka
stanowi' jedno ciao. Kiedy matka je, nakarmione zostaje i dziecko.
Kiedy matka choruje, choroba dotyka tak7e dziecko. Stan matki jest
tym samym, co stan dziecka. Matka i dziecko s' jedno.
Dziecko to r,7ni si9 jednak od matki; jest inn' istot'. Je7eli powiecie, 7e s' oni jedno, to s' oni rzeczywi:cie jedno, gdy7 dziecko
otrzymuje 7ycie od matki. Je:li jednak chodzi o jego przyszo:;, jest
ono kim: innym. Jego przyszo:; cakowicie r,7ni si9 od przyszo:ci
jego matki. Bezpo:rednio po urodzeniu zostaje porwane do tronu
Boga, podczas gdy jego matka ucieka na pustkowie.
I jeszcze jedno: gdy kobieta jest brzemienna, to wida; tylko matk9; dziecko pozostaje ukryte. Gdy patrzymy z zewn'trz, wida; tylko
matk9. Dziecko z pewno:ci' istnieje, lecz ukryte jest wewn'trz matki; zawiera si9 w matce.
Werset 3 m,wi: FI inny znak ukaza si9 na niebie: Oto wielki
czerwony smok, maj'cy siedem g,w i dziesi9; rog,w, a na jego gowach siedem diadem,wG. Tamten w'7 po kilku tysi'cach lat cakowicie r,7ni si9 od tego, jaki by przedtem. Pierwotnie by on w97em,
teraz natomiast rozr,s si9 do postaci smoka. Jak wygl'da ,w smok?
Ma siedem g,w, dziesi9; rog,w i siedem koron na gowach. Wygl'da
dokadnie tak samo, jak bestia wynurzaj'ca si9 z morza. Rozdzia 13,
werset 1 m,wi: FI ujrzaem besti9 wychodz'c' z morza, maj'c' dziesi9; rog,w i siedem g,w, a na rogach jej dziesi9; diadem,w...G. Bestia,
kt,ra wychodzi z morza, r,wnie7 ma siedem g,w i dziesi9; rog,w
z=koronami. Objawia to nam cel Szatana. Chce on zdoby; korony,
symbolizuj'ce wadz9. R,7nica pomi9dzy smokiem a besti' polega
na tym, 7e korony smoka znajduj' si9 na jego gowach, podczas
gdy=korony bestii spoczywaj' na jej rogach. Gowy oznaczaj' wadz9
decyzyjn', a rogi > wadz9 wykonawcz'. Gowy kieruj', a=rogi=>
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wykonuj'. Innymi sowy, rogi podlegaj' rozkazom g,w. Ilekro; gowy wykonaj' jaki: ruch, rogi pod'7aj' za nimi. Oznacza to, 7e wszelkie zachowanie bestii znajduje si9 pod kontrol' smoka.
Werset 4 m,wi: FA ogon jego zmiata trzeci' cz9:; gwiazd niebia(skich: i rzuci je na ziemi9G. Ksi9ga Izajasza 9,14-15 pokazuje, 7e
ogon jest symbolem kamstwa i zwodzenia. W Ksi9dze Objawienia 2
i 3 gwiazdy s' odpowiednikami anio,w. Skoro mowa tutaj o gwiazdach niebia(skich, s' one anioami. Jedna trzecia anio,w w niebie
zostaa zwiedziona przez smoka; razem ze smokiem upadli oni i=zostali str'ceni.
Ten sam werset m,wi dalej: FI stan' smok przed maj'c' porodzi; kobiet', a7eby skoro porodzi, po7re; jej dzieckoG. Mamy tu kobiet9, kt,r' w swojej woli zamierzy B,g oraz dziecko-m97czyzn9,
kt,rego pragnie On uzyska;. Smok natomiast stwarza przeszkody
temu, czego B,g pragnie w tej kobiecie. Smok wie, 7e kobieta ta ma
wa:nie urodzi; dziecko-m97czyzn9; stoi wi9c przed ni' i czeka, by
po7re; jej dziecko, gdy tylko si9 urodzi.
Werset 5 m,wi nam: FI urodzia dziecko-m97czyzn9G. Po to, by
zobaczy; zwi'zek pomi9dzy t' kobiet' a dzieckiem-m97czyzn', sp,jrzmy na List do Galacjan 4,26: FJeruzalem za: w g,rze jest wolna i ona
jest nasz' matk'G. I jeszcze druga cz9:; wersetu 27: FBo wi9cej dzieci ma opuszczona ni7 ta, kt,ra ma m97aG. Jeruzalem, kt,ra jest w=g,rze, to Nowa Jeruzalem, i t' Now' Jeruzalem jest owa kobieta, cel,
kt,ry B,g pragnie osi'gn'; w wieczno:ci. Kobiet' t' w stworzeniu
bya Ewa, w wieku aski jest ni' Ciao Chrystusa, przy ko(cu wieku
aski jest ni' kobieta, kt,r' tu opisali:my, a w wiecznej przyszo:ci
b9dzie ni' Nowa Jeruzalem. Kiedy czytamy, 7e Jeruzalem, kt,ra
jest w=g,rze, ma wiele dzieci, to nie znaczy to, 7e matka i dzieci s' od
siebie oddzielone. Obraz tutaj przedstawiony oznacza, 7e jedna staje
si9 wieloma, a tych wiele skada si9 na jedn'. Dzieci, zebrane razem,
stanowi' matk9. Nie chodzi tu o to, 7e jedna matka rodzi pi9cioro
dzieci, w rezultacie czego jest sze:; jednostek, lecz o to, 7e te pi9cioro dzieci, zebrane razem, skadaj' si9 na matk9. Ka7de dziecko jest
cz'stk' matki > jedna cz'stka wzi9ta z matki to jedno dziecko, inna
cz'stka - to inne dziecko, i tak dalej. Wydaje si9, 7e dzieci te rodz'
si9 z niej, lecz faktycznie s' one ni' sam'. Matka nie jest tu odr9bn'
istot', dodan' do dzieci; jest ona sum' wszystkich swoich dzieci. Gdy
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spogl'damy na cao:;, widzimy matk9; gdy patrzymy bardziej w g'b,
spostrzegamy dzieci. Kiedy popatrzymy na cao:; ludu w Bo7ym planie, widzimy t9 kobiet9; je:li spojrzymy na ka7dego z nich oddzielnie, widzimy wielu syn,w. Jest to szczeg,lna zasada.
Ten sam obraz wykorzystany jest w Ksi9dze Objawienia 12, gdy
mowa o kobiecie rodz'cej dziecko-m97czyzn9. Owo dziecko-m97czyzna, urodzone przez t9 kobiet9, jest cudem i znakiem. Sowo FurodziaG nie znaczy, 7e dziecko to miao w niej sw,j pocz'tek, a potem
zostao od niej oddzielone, lecz raczej, 7e wewn'trz niej znajduje si9
pewna istota. FI urodzia dziecko-m97czyzn9G znaczy po prostu, 7e
w=tej kobiecie zawiera si9 pewna garstka ludzi.
Wszyscy spo:r,d ludu Bo7ego maj' udzia w Jego odwiecznym
celu, nie wszyscy jednak przyjm' nale7n' im prawnie odpowiedzialno:;. Dlatego B,g wybiera sobie spomi9dzy nich garstk9 ludzi. Garstka ta jest cz9:ci' cao:ci, cz9:ci' wielu wybranych przez Boga. To
dziecko-m97czyzna, urodzone przez kobiet9. Jako cao:; jest to matka; jako mniejszo:; > jest to dziecko-m97czyzna. Owo dziecko-m97czyzna to bracia (FoniG z wersetu 11). Znaczy to, 7e dziecko-m97czyzna nie jest pojedyncz' jednostk', lecz zbiorem wielu os,b. Wszyscy
ci ludzie, zebrani razem, stanowi' dziecko-m97czyzn9. W por,wnaniu z matk' to dziecko-m97czyzna wydaje si9 wi9c niedu7y. Gdy por,wna; t9 garstk9 z cao:ci', to liczebnie stanowi ona mniejszo:;.
Bo7y plan jednak wypeniony zostaje w nich, a Jego zamiar spoczywa na nich.
Werset 5 m,wi: FI urodzia dziecko-m97czyzn9, kt,re ma pa:;
wszystkie narody lask' 7elazn'G. Trzykrotnie w Ksi9dze Objawienia
czytamy o pasieniu narod,w 7elazn' lask'. Pierwszy przykad znajduje si9 w 2,26.27: FZwyci9zcy i temu, kto strze7e a7 do ko(ca uczynk,w Moich, dam wadz9 nad narodami, i pa:; je b9dzie lask' 7elazn'G.
Fragment ten w spos,b bardzo wyraWny odnosi si9 do zwyci9zc,w
w=ko:ciele. Po raz ostatni spotykamy to wyra7enie w=rozdziale 19,
wersecie 15: FA z Jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim uderzy;
narody, i=b9dzie je pas lask' 7elazn'G. Fragment ten odnosi si9 do
Pana Jezusa. Kogo zatem dotyczy ,w ust9p z rozdziau 12? Musi
on=dotyczy; albo zwyci9zc,w w ko:ciele, albo Pana Jezusa. Czy mo7liwe jest, by dotyczy on Pana Jezusa? Nie (nie jest to jednak cakiem niemo7liwe, gdy7 > jak p,Wniej zobaczymy > mowa tu tak7e
o=Panu Jezusie). Dlaczego nie jest to mo7liwe? Po pierwsze dlatego,
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7e dziecko-m97czyzna porwane zostao do tronu Bo7ego tu7 po swoich narodzinach. Wiemy wi9c, 7e nie mo7e to mie; zwi'zku z Panem
Jezusem. Pan Jezus nie zosta porwany bezpo:rednio po tym, jak si9
urodzi. Vy na tej ziemi przez trzydzie:ci trzy i p, roku, umar i=zosta wzbudzony z martwych; nast9pnie wst'pi do niebios. Z tego
wzgl9du wierzymy, 7e owo dziecko-m97czyzna odnosi si9 do zwyci9zc,w w ko:ciele. Jest to ta cz'stka ludu w ko:ciele, kt,ra skada si9
ze zwyci9zc,w. Dziecko-m97czyzna odnosi si9 do nich, nie do Pana
Jezusa (jakkolwiek dziecko-m97czyzna obejmuje tak7e Pana Jezusa,
gdy7 Pan Jezus by pierwszym zwyci9zc' i wszyscy zwyci9zcy w=Nim
si9 zawieraj'). Dziecko-m97czyzna i matka r,7ni' si9 od siebie, cho;
s' r,wnocze:nie jedno. Tak samo zwyci9zcy r,7ni' si9 od ko:cioa,
lecz zawieraj' si9 w ko:ciele.
PORWANIE DZIECKA-M/CZYZNY

Werset 5 m,wi nam: FI porwane zostao dziecko jej do BogaG.
Chodzi tu o inne porwanie ni7 to, o kt,rym mowa w 1 Li:cie do=Tesaloniczan 4. Tam czytamy o porwaniu w obokach w powietrze, podczas
gdy tutaj U o porwaniu do tronu Boga. Dlaczego dziecko-m97czyzna
porwane zostao do tronu? Poniewa7 kto: ju7 siedzi na tronie. Znajduje si9 na nim gowa ko:cioa. Celem Boga nie jest to, by na tronie
znajdowa si9 tylko jeden czowiek, lecz chce On mie; na tronie wielu ludzi. Jego pierwotnym pragnieniem byo, aby na tronie zasiedli
ludzie, kt,rzy b9d' sprawowali Jego wadz9. B,g pragnie, aby Chrystus i=ko:ci, razem doprowadzili do wypenienia Jego zamiaru. Wi9kszo:; ludzi w ko:ciele jednak nie b9dzie w owym czasie moga osi'gn'; tronu. Tylko mniejszo:;, nazwana zwyci9zcami, mo7e znaleW;
si9 przed tronem Boga. Poniewa7 osi'gn' oni Bo7y cel, zostan' porwani do Jego tronu.
Bezpo:rednio po porwaniu dziecka-m97czyzny maj' miejsce dwie
rzeczy: FI ucieka kobieta na pustkowie, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby j' tam 7ywiono przez tysi'c dwie:cie sze:;dziesi't dni. I wybucha wojna w niebie: Micha i anioowie jego poszli do walki ze smokiem. I walczy smok i anioowie jegoG (w. 6-7).
Zwr,;cie uwag9 na sowo FiG, u7yte dwukrotnie po porwaniu dziecka-m97czyzny w wersecie 5. W wersecie 6: *I ucieka kobieta na pustkowieG..., oraz w wersecie 7: *I wybucha wojna w niebieGQ Widzimy
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st'd, i7 ucieczka kobiety na pustkowie oraz wojna w niebie spowodowane s' porwaniem dziecka-m97czyzny.
Wejrzyjmy nieco w t9 walk9 w niebie. Po pierwsze, wyst9puje tu
Micha, kt,rego imi9 ma ogromne znaczenie. Znaczy ono Fkt,7 jest
jak B,g?G. To :wietne pytanie. Zamiarem Szatana byo, by by; jak
B,g, lecz Micha pyta: Fkt,7 jest jak B,g?G. Szatan nie tylko pragn',
aby by; jak B,g, lecz r,wnie7 kusi czowieka, aby ten by jak B,g.
Pytanie Michaa Fkt,7 jest jak B,g?G wstrz'sa pot9g' Szatana. To
tak jakby Micha m,wi Szatanowi: FChcesz by; jak B,g? Nigdy ci si9
nie uda!G. Oto co objawia nam imi9 Micha.
Bezpo:rednio po porwaniu dziecka-m97czyzny w niebie odbywa
si9 walka. Innymi sowy, przyczyna walki w niebie tkwi w porwaniu
dziecka-m97czyzny. Widzimy st'd, i7 nie chodzi tutaj tylko o porwanie paru jednostek, lecz o co: znacznie wi9cej: ich porwanie ma doprowadzi; do ko(ca walk9, tocz'c' si9 od wiek,w i pokole(. Dawny w'7,
wr,g Boga, walczy przeciwko Bogu od kilku tysi9cy lat. Gdy walka ta
odbywa si9 w niebie, Micha i jego anioowie walcz' przeciwko smokowi, kt,ry jest tamtym dawnym w97em. Poprzednio by on w97em,
teraz natomiast przybra ksztat smoka. Jego moc stale ro:nie.
Z=chwil' jednak, gdy porwane zostaje dziecko-m97czyzna, smok nie
tylko nie jest ju7 w stanie rosn';, lecz zostaje str'cony z=nieba. Porwanie dziecka-m97czyzny jest posuni9ciem, kt,re odbiera Szatanowi pozycj9 w niebie.
Jaki skutek przynosi walka pomi9dzy Michaem i jego anioami
a=smokiem i jego anioami? Przeczytajmy wersety 8 i 9: FAle nie
przem,g (smok i jego anioowie) i ju7 si9 miejsce dla nich w niebie
nie znalazo. I zosta str'cony wielki smok, dawny w'7, kt,ry si9
zwie diabe i Szatan, zwodz'cy ca' zamieszka' ziemi9; zosta str'cony na ziemi9, a z nim str'ceni zostali jego anioowieG. Rezultatem
tej bitwy jest kl9ska smoka. Nie byo ju7 dla niego miejsca w=niebie;
zosta zrzucony na ziemi9 ze wszystkimi swoimi anioami.
Hmier; Pana Jezusa na krzy7u uporaa si9 ju7 z pozycj', kt,r'
osi'gn' Szatan wskutek upadku czowieka. Innymi sowy, odkupienie=zniszczyo pozycj9 prawnie zajmowan' przez Szatana. Teraz
zadaniem ko:cioa jest wykonywa; w kr,lestwie Bo7ym to, czego
Pan Jezus dokona w odkupieniu i w ten spos,b cakowicie sko(czy;
z=pozycj', osi'gni9t' przez Szatana wskutek upadku czowieka.
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Odkupienie jest rozwi'zaniem przez Chrystusa problemu upadku;
kr,lestwo jest rozwi'zywaniem problemu upadku przez ko:ci,. Zadanie s'du spocz9o na Chrystusie, podczas gdy zadanie wykonywania
wyroku s'dowego spoczywa na ko:ciele. Szatan ju7 zosta os'dzony
przez odkupienie; teraz jest on karany przez kr,lestwo.
Po str'ceniu z nieba smoka wraz z jego anioami czytamy w=wersecie 10: FI=usyszaem gos wielki na niebie, m,wi'cy: Teraz nastao
zbawienie i moc, i kr,lestwo Boga naszego, i wadza Jego ChrystusaG.
Oto kr,lestwo. Kiedy Szatan zostaje zrzucony, a jego anioowie wraz
z nim oraz gdy nie ma ju7 dla nich miejsca w niebie, wtedy nastaje
zbawienie i moc, i kr,lestwo Boga naszego i wadza Jego Chrystusa.
Przeczytajmy teraz Ksi9g9 Objawienia 11,15 i 12,10: FI zatr'bi
si,dmy anio; i odezway si9 w=niebie pot97ne gosy m,wi'ce: Fkr,lestwo :wiata stao si9 kr,lestwem Pana naszego i=Jego Chrystusa,
i=kr,lowa; b9dzie na wieki wiek,wG. Widzimy tu pewn' zapowiedW.
Teraz Ksi9ga Objawienia 12,10: FI=usyszaem gos wielki na niebie,
m,wi'cy: Teraz nastao zbawienie i moc, i kr,lestwo Boga naszego,
i wadza Jego ChrystusaG. Widzimy tu cakowite spenienie tamtej
zapowiedzi. Kluczem, kt,ry to umo7liwia, jest porwanie dziecka-m97czyzny. To dzi9ki temu porwaniu w niebie dojdzie do walki, w=rezultacie kt,rej Szatan zostanie str'cony. Efektem str'cenia Szatana
za: jest nadej:cie kr,lestwa naszego Pana i Jego Chrystusa. Porwanie zwyci9zc,w przyczynia si9 do str'cenia Szatana i wprowadzenia
kr,lestwa. Zadaniem zwyci9zc,w jest wprowadzanie kr,lestwa
Bo7ego. Pan wykona ju7 swoje dzieo i siedzi na tronie. Teraz zwyci9zcy maj' urzeczywistnia; Jego dzieo.
W Ewangelii Nukasza 10 znajduje si9 fragment, odpowiadaj'cy
temu, o czym m,wili:my: FWr,cio za: siedemdziesi9ciu dw,ch z=rado:ci', m,wi'c: Panie, i demony podporz'dkowuj' si9 nam w Twoje
imi9G (w. 17). Uczniowie wyszli tutaj i wyp9dzali demony. Pan wtedy
rzek do nich: FWidziaem, jak Szatan spad z nieba niby byskawicaG.
Odnosi si9 to do str'cenia Szatana z nieba. Kiedy jednak ma miejsce
to wydarzenie? Nast9puje ono w Ksi9dze Objawienia 12. Co za: sprawia, 7e Szatan zostaje str'cony? W Ewangelii Nukasza 10 widzimy,
7e werset 18 opiera si9 na wersecie 17. Szatan zostaje str'cony z=nieba
dlatego, 7e ko:ci, wyp9dza demony. Werset 17 pokazuje nam, 7e
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wyp9dzenie demon,w nie dokonuje si9 raz na zawsze, lecz 7e ko:ci,
powinien stale wyp9dza; demony na ziemi po to, aby Szatan zosta
str'cony z nieba. Kiedy Pan Jezus umar, wszelka moc Szatana zostaa zniszczona. Co jednak naprawd9 mo7e sprawi;, 7e Szatan utraci sw' moc, utraci swoj' moc w niebie? Co mo7e przyczyni; si9 do
tego, 7e caa jego moc si9 sko(czy? Mog' to uczyni; dzieci Bo7e na
ziemi, stale rozprawiaj'c si9 z nim, w ka7dej sytuacji, dzie( po dniu.
To wtedy, gdy demony zostan' wielokrotnie pokonane w imi9 Pana
Jezusa, Szatan zostanie str'cony.
Aby to zilustrowa;, przypu:;my, 7e mamy wag9 szalkow'. Na
jednej szali znajduje si9 Szatan. Nie wiemy, ile on wa7y, na drugiej
szalce wi9c musimy stale dokada; odwa7niki. Za ka7dym razem,
gdy rozprawiamy si9 z Szatanem, dodajemy nieco do drugiej szalki.
Kiedy ci97ar odwa7nik,w wzro:nie do pewnej okre:lonej warto:ci,
szalka z Szatanem drgnie. Na pocz'tku dokadanie odwa7nik,w na
drugiej szalce jest pozornie bezu7yteczne; nie wydaje si9 skuteczne.
W rzeczywisto:ci jednak ka7dy wzrost ci97aru ma warto:;. Ostatecznie, kiedy doo7ymy ostatni odwa7nik, waga zacznie si9 porusza;.
Nie wiemy, kto doda ostatni odwa7nik, lecz wszystkie odwa7niki razem, te poo7one na samym pocz'tku i te dodane pod koniec, odnios' skutek. Zadanie ko:cioa polega na tym, aby:my wszyscy razem opierali si9 dziaaniu Szatana; aby:my wszyscy razem wyp9dzali
demony.
Wyp9dzanie demon,w niekoniecznie oznacza, 7e kiedy spotkamy
demona, mamy stawi; mu czoo. Wyp9dzanie demon,w oznacza wyp9dzanie dziaania i mocy demona. Trzymamy si9 autorytetu Pana
i=stoimy mocno na naszej pozycji. Jeden brat dokada niewielki odwa7nik, a inny brat > nieco wi9kszy. Wreszcie pewnego dnia Szatan
zostanie str'cony z nieba. B,g nie dziaa bezpo:rednio wasnymi r9kami w celu str'cenia Szatana z nieba. Bardzo atwo by Mu byo
wykona; to zadanie, lecz On tego nie robi. Powierzy je ko:cioowi.
W jak7e godny po7aowania spos,b ko:ci, zawi,d w tej sprawie
i=nie potrafi tego czyni;! Dlatego musz' by; zwyci9zcy, kt,rzy b9d'
stali na pozycji ko:cioa, aby wykona; Bo7e dzieo. Kiedy zwyci9zcy
b9d' sta; na pozycji ko:cioa i wykonywa; zadanie, kt,re powinien
by wykona; ko:ci,, rezultat b9dzie nast9puj'cy: FTeraz nastao zbawienie i moc, i kr,lestwo Boga naszego, i wadza Jego ChrystusaG.
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Dziecko-m97czyzna z Ksi9gi Objawienia 12 skada si9 ze zwyci9zc,w,
kt,rzy stoj' w imieniu ko:cioa. Dlatego gdy tylko dziecko-m97czyzna zostaje porwane, Szatan jest str'cony z nieba i nastaje kr,lestwo.
ZASADA DZIECKA-M/CZYZNY

Pismo m,wi, 7e owo dziecko-m97czyzna ma Frz'dzi; wszystkimi
narodami lask' 7elazn'G. Oto Bo7y zamiar. Zadaniem ko:cioa jest
sprawia;, by Szatan traci sw' moc i w ten spos,b wprowadza; kr,lestwo Bo7e. Ko:ci,, jakiego pragnie B,g, musi mie; cech9 Abigail=>
musi wsp,pracowa; z Chrystusem. Skoro jednak ko:ci, nie osi'gn'
Bo7ego celu ani nawet go nie zna, co robi B,g? Wybiera sobie garstk9 zwyci9zc,w, kt,rzy osi'gn' Jego cel i odpowiedz' na Jego 7'danie. Oto zasada dziecka-m97czyzny.
W Biblii znajduje si9 wiele przykad,w tej zasady. Jaki by Bo7y
cel w wybraniu narodu izraelskiego w czasach Starego Testamentu?
Ksi9ga Wyj:cia 19 opowiada nam, i7 wybra On ich, aby byli kr,lestwem kapan,w. Co oznacza kr,lestwo kapan,w? Oznacza ono, 7e
cay nar,d mia su7y; Bogu i by; kapanami. Poniewa7 jednak oddali oni cze:; zotemu cielcowi, nie wszyscy spo:r,d narodu izraelskiego stali si9 kapanami. Zamiast su7y; Bogu, czcili bawana. Dlatego
Moj7esz nakaza narodowi izraelskiemu: FKto jest za Panem, do
mnie!G. Wok, Moj7esza zebrali si9 wszyscy synowie Lewiego. Wtedy
Moj7esz rzek do nich: FTak m,wi Pan, B,g Izraela: Przypaszcie ka7dy sw,j miecz do boku! PrzejdWcie tam i z powrotem od bramy do
bramy w obozie, i zabijajcie ka7dego, czy to brat, czy przyjaciel, czy
krewnyG. Oddawanie czci bawanom jest najwi9kszym grzechem; dlatego B,g za7'da od tych ludzi, aby zabili mieczami swych wasnych
braci, i=synowie Lewiego post'pili zgodnie ze sowem Moj7esza. Byli
gotowi postawi; su7b9 Bogu ponad wszelkimi ludzkimi wi9ziami U
dlatego B,g wybra ich na kapan,w. Od tamtego czasu w caym narodzie izraelskim tylko m97czyWni z plemienia Lewiego byli kapanami. Od tej pory cae ciao Izraelit,w zbli7ao si9 do Boga przez
lewit,w. Pierwotnie mieli su7y; Bogu wszyscy Izraelici, lecz zawiedli Go; spo:r,d caego ciaa tych, kt,rzy Go zawiedli, B,g wybra
wi9c sobie garstk9 ludzi, kt,rzy stan9li na ich miejscu. Ta garstka to
zwyci9zcy. Musimy pami9ta;, 7e lewici nie su7yli Bogu za siebie samych ani te7 nie byli zwyci9zcami z wasnego wyboru. W jeszcze
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mniejszym stopniu domagali si9 zwierzchnictwa nad innymi. Gdyby
co: takiego miao miejsce, byby to dla nich koniec. Lewici zostali
wybrani przez Boga po to, by by; kapanami jako przedstawiciele
caego ciaa ludu izraelskiego. To, co dzieci Izraela powinny byy ofiarowa; Bogu, ofiarowyway teraz za nich dzieci Lewiego. Su7ba lewit,w przed Bogiem uwa7ana bya za su7b9 caego narodu izraelskiego. Tylko dzieci Lewiego byy kapanami, lecz cay nar,d izraelski
czerpa korzy:ci z ich kapa(stwa. Dokadnie w taki sam spos,b dzieo zwyci9zc,w su7y caemu ko:cioowi. Jest ono dzieem zwyci9zc,w, lecz cay ko:ci, otrzymuje z tego dziea bogosawie(stwo. Oto
chwaa zwyci9zc,w. Zadanie nale7y do nich, lecz to, czego oni dokonuj', przynosi chwa9 caemu ko:cioowi; dzieo jest ich, lecz cay
ko:ci, czerpie bogosawie(stwo.
Za czas,w s9dzi,w lud Izraela by uciskany przez Madianit,w
i=znajdowa si9 z ich powodu w wielkiej rozpaczy. Wtedy z jednego
spo:r,d jego plemion B,g wzbudzi Gedeona, aby poprowadzi oddzia m97czyzn i przegna wroga. Dzi9ki tej garstce uwolniony zosta
cay nar,d. Odpowiedzialno:; spoczywaa na caym narodzie, cz9:;
jednak baa si9, a inni byli gnu:ni; dlatego tylko pewna garstka spo:r,d nich posza do walki i przyniosa korzy:; caemu narodowi.
T9 sam' zasad9 wida; wtedy, gdy lud Izraela powr,ci z niewoli.
B,g pierwotnie obieca, 7e po siedemdziesi9ciu latach niewoli lud
izraelski powr,ci i na nowo odzyska ziemi9. Nie wszyscy jednak wr,cili; tylko mniejszo:;, prowadzona przez Ezdrasza, Nehemiasza, Zerubabela i Jeszuego powr,cia, aby budowa; :wi'tyni9 i miasto Jeruzalem. To jednak, co oni robili, liczyo si9 za dziaanie caego narodu
izraelskiego. Uwa7ano to za odzyskanie i powr,t caego narodu.
Zasada zwyci9zc,w nie m,wi, 7e na ka7d' jednostk9 szczeg,lnie
duchow' b9dzie czekaa korona chway. Nie oznacza to, i7 poszczeg,lne jednostki nie b9d' tamtego dnia nagrodzone koronami i chwa'. Mog' je zdoby;, lecz nie po to s' zwyci9zcami; nie to jest g,wnym
ich celem. Powodem, dla kt,rego zwyci9zcy maj' by; zwyci9zcami,
nie jest otrzymanie przez nich chway ani koron dla siebie samych,
lecz po prostu zaj9cie pozycji, kt,r' powinien zaj'; cay ko:ci,
oraz=wykonanie zadania za ko:ci,. Przed Bogiem ko:ci, powinien
znajdowa; si9 w takim stanie, jakiego pragnie B,g; powinien by;
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odpowiedzialny wobec Niego, wypeniaj'c zadanie, jakie B,g mu powierzy i stoj'c na wa:ciwej pozycji. Ko:ci, jednak zawi,d i=nadal
dzi: zawodzi. Nie sta si9 tym, czym mia si9 sta; wedug pierwotnego zamiaru; nie wykona swego zadania, nie przyj' na siebie odpowiedzialno:ci ani nie stan' na wa:ciwej pozycji. Nie zdoby terytorium
dla Boga. Do wykonania zadania za ko:ci, oraz do przyj9cia na siebie odpowiedzialno:ci ko:cioa pozostaa tylko garstka ludzi. Garstka ta to zwyci9zcy. To, co oni robi', liczy si9 za dzieo caego ko:cioa.
Je7eli s' ci, kt,rzy b9d' zwyci9zcami, Bo7y cel jest osi'gni9ty, a sam
B,g > zaspokojony. Oto zasada dziecka-m97czyzny.
Powodem, dla kt,rego zajmujemy si9 tutaj dzieckiem-m97czyzn',
jest to, 7e w swym odwiecznym zamiarze B,g potrzebuje zwyci9zc,w. Musimy przyzna;, i7 zgodnie z histori' ko:ci, zawi,d. Dlatego
B,g powouje zwyci9zc,w do tego, by stali za ko:ci,. Dziecko-m97czyzna, o=kt,rym mowa w tym fragmencie Ksi9gi Objawienia, szczeg,lnie odnosi si9 do zwyci9zc,w z ko(ca czas,w. Gdy tylko owo dziecko-m97czyzna si9 urodzi, zostanie porwane do tronu Boga. Wtedy
w=niebie natychmiast odb9dzie si9 walka i Szatan zostanie str'cony.
M,wi to nam, 7e porwanie dziecka-m97czyzny usuwa Bo7' trudno:;;
Bo7y problem zostaje rozwi'zany. Wydaje si9, i7 z chwil' narodzin
dziecka-m97czyzny Bo7y zamiar nie mo7e by; ju7 du7ej powstrzymany. B,g woa dzi: wa:nie o to; to Go dzisiaj interesuje. B,g potrzebuje takich ludzi do osi'gni9cia swego odwiecznego celu.
GRUNT I POSTAWA ZWYCI/ZC0W

W Ksi9dze Objawienia 3,21 Pan Jezus powiedzia: FZwyci9zcy dam
zasi':; ze Mn' na Moim tronieG. Widzimy tutaj, 7e przyczyn', dla
kt,rej dziecko-m97czyzna mo7e znajdowa; si9 na tronie, jest to, i7
zwyci97y. Teraz zobaczymy, w jaki spos,b zwyci9zcy zwyci97aj' oraz
jaka jest ich postawa.
Ksi9ga Objawienia 12,11 m,wi: FA oni zwyci97yli go z powodu
krwi Baranka i z powodu sowa swojego :wiadectwa, i nie umiowali
swego 7ycia duszewnego a7 do :mierciG.
FA oni zwyci97yli goG... FOnG w tym wersecie to Szatan. Zwyci97yli
oni Szatana, czyni'c go niezdolnym do wykonywania na nich jakiegokolwiek swego dziea. Zwyci97yli go dzi9ki trzem rzeczom: 1)=z=powodu krwi Baranka; 2) z powodu sowa swojego :wiadectwa, oraz
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3)=z powodu swojej postawy, polegaj'cej na tym, 7e nie umiowali
swojego 7ycia duszewnego a7 do :mierci.
Krew Baranka
Po pierwsze, Fzwyci97yli go z powodu krwi BarankaG. Zwyci9stwo
w walce duchowej opiera si9 na krwi Baranka. Krew ta su7y nie
tylko przebaczeniu i zbawieniu, lecz ponadto jest podstaw', dzi9ki
kt,rej zwyci97amy Szatana. Niekt,rzy ludzie by; mo7e uwa7aj', 7e
krew nie ma tak wielkiej warto:ci dla tych, kt,rzy ju7 wzro:li w=Panu. Przypuszczaj' oni, 7e mo7na wzrosn'; do takiego stopnia, kiedy
wykracza si9 ju7 poza potrzeb9 krwi. Musimy tu stanowczo podkre:li;, 7e tak nie jest! Nikt nie mo7e wzrosn'; do takiego stopnia, by
wykracza poza potrzeb9 krwi. Sowo Bo7e m,wi: FA oni zwyci97yli
go z powodu krwi BarankaG.
G,wna dziaalno:; Szatana przeciwko chrze:cijanom polega na
ich oskar7aniu. Czy Szatan jest morderc'? Tak. Czy jest kamc' i=kusicielem? Tak. Czy jest tym, kt,ry nas atakuje? Tak. To jednak nie
wszystko. Jego g,wne zadanie to oskar7anie. Ksi9ga Objawienia
12,10 m,wi: FBo oskar7yciel braci naszych zosta str'cony, ten, co
dniem i noc' oskar7a ich przed Bogiem naszymG. Widzimy tutaj, i7
Szatan oskar7a braci dzie( i noc. Jest on nie tylko oskar7ycielem
przed Bogiem, lecz r,wnie7 w naszym sumieniu, i jego oskar7enia
mog' nas osabi; i uczyni; zupenie bezsilnymi. On lubi oskar7a;
ludzi do takiego stopnia, 7e uwa7aj' siebie za bezu7ytecznych, trac'c
w ten spos,b grunt do walki z nim. Nie m,wimy tutaj, 7e nie potrzebujemy radzi; sobie z grzechem. Musimy by; mocno wyczuleni na
grzech, lecz nie wolno nam przyjmowa; oskar7e( Szatana.
Gdy tylko Bo7e dziecko przyjmie oskar7enia Szatana, przez cay
dzie( b9dzie czuo si9 niegodne. Kiedy wstanie wcze:nie rano, poczuje, 7e jest niegodne. Gdy ukl9knie do modlitwy, r,wnie7 b9dzie
czuo si9 niegodne i nawet nie uwierzy, 7e B,g odpowie na jego modlitwy. Gdy taki czowiek wypowiada sowo na spotkaniu, odnosi
wra7enie, 7e jest ono bez znaczenia, gdy7 on sam nie jest w porz'dku. Gdy zo7y ofiar9 dla Pana, dziwi si9, dlaczego w og,le ma cokolwiek ofiarowywa;, jak7e bowiem B,g m,gby przyj'; ofiar9 od takiego czowieka, jak on. G,wna rzecz, kt,r' zajmuje si9 ten rodzaj
chrze:cijan, to nie jak peen chway i zwyci9ski jest Pan Jezus, lecz
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jak Wli i bezwarto:ciowi s' oni sami w ka7dej sytuacji. Od rana do
wieczora pochania ich my:l o wasnej bezwarto:ciowo:ci. Czy pracuj', czy odpoczywaj', chodz', czytaj' Pismo czy modl' si9, nie ma
ani jednej chwili, by nie rozwa7ali, jak s' bezwarto:ciowi. Oto oskar7anie ze strony Szatana. Je:li Szatan umie utrzymywa; nas w=takim
poo7eniu, to ju7 odni,s zwyci9stwo. Ludzie w takim stanie s' bezsilni wobec Szatana. Nikt, kto przyjmuje oskar7enia, nie mo7e by;
przed nim zwyci9zc'. Cz9sto gdy pochania nas my:l o tym, jak Wli
jeste:my, atwo nam b9dnie przyjmowa; to za chrze:cija(sk' pokor9, podczas gdy nie zdajemy sobie sprawy, 7e doznajemy jedynie bolesnych skutk,w oskar7e( Szatana. To prawda, 7e kiedy zgrzeszymy,
musimy wyzna; nasz grzech i zrobi; z nim porz'dek. Jest jednak
i=inna lekcja, kt,rej musimy si9 nauczy;. Musimy nauczy; si9 nie
patrze; na samych siebie, lecz wpatrywa; si9 wy'cznie w=Pana
Jezusa. By; :wiadomym jedynie wasnego F jaG ka7dego dnia od rana
do wieczora to stan chorobliwy. Jest on efektem przyjmowania przez
nas oskar7e( Szatana.
W sumieniu niekt,rych dzieci Pana poczucie grzechu jest nieznaczne. Tego rodzaju ludzie nie przedstawiaj' wielkiej duchowej
warto:ci. Jest jednak wiele dzieci Bo7ych, maj'cych tak sabe sumienie, 7e brak im rzeczywistej :wiadomo:ci dziea Pana Jezusa.
Je7eli zapytamy ich, do jakiego konkretnie grzechu poczuwaj' si9
w=danym momencie, nie potrafi' wskaza; 7adnego. Zawsze jednak
maj' wra7enie, 7e s' niegodni. Zawsze czuj' si9 sabi i bezwarto:ciowi. Ilekro; pomy:l' o sobie, trac' cay sw,j pok,j i rado:;. Jest
tak, poniewa7 przyj9li oskar7enia Szatana. Szatan przy ka7dej sposobno:ci daje nam tego rodzaju odczucie, kt,re osabia nas, tak i7 nie
potrafimy mu si9 ju7 oprze;.
Dlatego nie wolno nam lekcewa7y; oskar7e( Szatana. Jego g,wne zadanie to oskar7anie nas, i robi to dniem i noc', nieustannie.
Oskar7a nas w naszym sumieniu, jak r,wnie7 przed Bogiem, a7 nasze sumienie tak osabnie, 7e nie da si9 go ju7 umocni;.
W codziennym 7yciu i pracy chrze:cijanina sumienie ma ogromne znaczenie. Aposto Pawe powiedzia nam w 1 Li:cie do Koryntian
8, 7e je:li czyje: sumienie jest zgorszone, czowiek ten ginie. Zguba
ta nie oznacza :mierci wiecznej, lecz znaczy, 7e czowiek ten nie=mo7e si9 ju7 budowa;. Zosta tak osabiony, i7 sta si9 bezwarto:ciowy.
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Pierwszy List do Tymoteusza 1 m,wi, 7e czowiek, kt,ry nie reaguje
na gos sumienia, staje si9 rozbitkiem w wierze. Rozbity statek nie
mo7e dalej pyn';. Dlatego to, czy chrze:cijanin mo7e sta; przed
Bogiem, czy te7 nie, zale7y od tego, czy nie ma on w swym sumieniu
poczucia winy. Z chwil' gdy przyjmie oskar7enia Szatana, jego sumienie zostaje zgorszone, a z chwil' gdy jego sumienie zostanie zgorszone, nie mo7e on post9powa; naprz,d w swej su7bie i walczy;
dalej dla Boga. Dlatego musimy zda; sobie spraw9, i7 g,wne zadanie Szatana to oskar7anie nas, i to wa:nie jego dzieo musimy zwyci97y;.
W jaki spos,b mo7emy przezwyci97y; oskar7enia Szatana? Gos
z nieba m,wi nam: FA oni zwyci97yli go z powodu krwi BarankaG. Ta
krew jest podstaw' zwyci9stwa, jak r,wnie7 narz9dziem do pokonania Szatana. Szatan mo7e nas oskar7a;, my natomiast mo7emy
odpowiedzie;, 7e krew Jezusa Chrystusa, Syna Bo7ego, oczyszcza
nas od wszelkiego grzechu (1 J 1,7). FWszelki grzechG oznacza ka7dy
grzech, czy to wielki, czy may. Krew Syna Bo7ego oczyszcza nas od
wszystkich grzech,w. Szatan mo7e nam m,wi;, 7e jeste:my niegodni, lecz my mamy krew Pana Jezusa. Krew Pana Jezusa jest w stanie wymaza; wszystkie nasze grzechy. Oto Sowo Bo7e: krew Jezusa, Syna Bo7ego, oczyszcza nas ze wszystkich grzech,w.
Musimy odrzuca; nie tylko oskar7enia, kt,re s' bez przyczyny,
lecz r,wnie7 wszystkie te oskar7enia, kt,re maj' przyczyn9. Kiedy
Bo7e dzieci uczyniy co: zego, potrzebuj' jedynie krwi Jezusa, Jego
Syna, a nie oskar7e( Szatana. To ta cenna krew jest niezb9dna w=sytuacji grzechu, nie oskar7enie. Sowo Bo7e nigdy nie m,wi, 7e po
tym, jak zgrzeszymy, potrzebujemy oskar7enia. Problem sprowadza
si9 do jednego: czy wyznali:my nasz grzech. Je:li go wyznali:my, to
c,7 jeszcze mo7na powiedzie;? Je7eli zgrzeszyli:my i nie wyznajemy
tego, wtedy zasugujemy na oskar7enie. Tam jednak, gdzie nie ma
grzechu, nie ma powodu do oskar7enia. Je:li zgrzeszyli:my i wyznali:my to, nie powinni:my by; oskar7ani.
Je7eli zgrzeszye:, mo7esz ukl9kn'; i wyzna; to Bogu. Krew Pana
Jezusa natychmiast ci9 oczy:ci. Nie my:l, 7e je:li bardziej b9dziesz
zdawa sobie spraw9 z tego, jak jeste: grzeszny, b9dziesz troch9 bardziej :wi9ty albo 7e b9dziesz bardziej :wi9ty, je7eli b9dziesz mia wi9ksze poczucie grzechu. Nie. Musimy pyta; samych siebie tylko o=jedno: jak traktuj9 krew Pana Jezusa? To prawda, 7e zgrzeszyli:my,
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lecz Jego krew oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. FWszelki grzechG
oznacza zar,wno wielki grzech, jak i may grzech; grzech przypomniany i grzech zapomniany; grzech widoczny i niewidoczny; grzech,
kt,ry wedug ciebie mo7e by; przebaczony oraz grzech, kt,rego twoim zdaniem nie mo7na przebaczy;. Wszystkie one zawieraj' si9 w=tym
wyra7eniu Fwszelki grzechG. Krew Jezusa, Syna Bo7ego, nie zmywa
jednego czy dw,ch grzech,w, ani nawet wielu grzech,w, lecz oczyszcza nas z ka,dego grzechu.
Przyznajemy, 7e mamy grzech. Nie m,wimy, 7e jeste:my bez
grzechu. Niezale7nie od tego jednak nie przyjmujemy oskar7e( Szatana. Przed Bogiem jeste:my czy:ci, poniewa7 mamy t9 cenn' krew.
Nie powinni:my wierzy; w oskar7enia bardziej, ni7 wierzymy w t9
cenn' krew. Kiedy popeniamy grzech, nie oddajemy chway Bogu,
ale gdy nie ufamy cennej krwi, odbieramy Mu cze:; znacznie bardziej. Zgrzeszy; jest rzecz' haniebn', lecz nie wierzy; w cenn' krew
to co: jeszcze bardziej haniebnego. Musimy nauczy; si9 ufa; krwi
Baranka.
List do Rzymian 5,9 m,wi: F...usprawiedliwieni teraz w Jego krwiG.
Wielu ludzi, przychodz'c przed oblicze Pana, nie ma w swym sercu
pokoju. W=dodatku posiadaj' oni wewn'trz siebie odczucie, i7 s' bezwarto:ciowi i niegodni. Dlaczego tak jest? Poniewa7 maj' faszyw'
nadziej9. Oczekuj', 7e w sobie samych znajd' co: pozytywnego do
zaofiarowania Bogu. Kiedy za: odkrywaj', 7e nie maj' w sobie nic
pozytywnego do ofiarowania, przychodz' oskar7enia. Oskar7enie takie brzmi na przykad: FCzowiek taki jak ty nigdy nie b9dzie mia
nic dobrego do zaofiarowania BoguG. Musimy jednak pami9ta;, 7e
pierwotnie przed Bogiem nie posiadali:my absolutnie 7adnej dobroci. Nie byo w nas niczego dobrego, co mogliby:my ofiarowa; Bogu.
Mogli:my przedstawi; Mu tylko jedno > krew. Mogli:my by; usprawiedliwieni tylko przez krew. Nie mamy w sobie 7adnej sprawiedliwo:ci. Stajemy si9 sprawiedliwi wy'cznie dzi9ki tej sprawiedliwo:ci, kt,r' otrzymujemy przez odkupienie. Za ka7dym razem, gdy
przychodzimy do tronu aski, mo7emy liczy; na Jego ask9. Jest to
tron aski, a nie tron sprawiedliwo:ci. Ilekro; przychodzimy przed
Boga, zyskujemy jedynie odkupienie, a nie post9p w naszym chrze:cija(skim 7yciu. Vaden chrze:cijanin nie mo7e nigdy osi'gn'; etapu,
w kt,rym m,gby powiedzie;: FOstatnio szo mi cakiem nieWle; teraz
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mam :miao:; si9 modli;G. Nie. Za ka7dym razem, gdy przychodzimy
przed Boga, nasz fundament, nasza pozycja opiera si9 cakowicie na
krwi. Musimy zda; sobie spraw9, 7e 7aden wzrost duchowy nie jest
w stanie zast'pi; krwi. Dziaania krwi nie da si9 nigdy zamieni; na
7adne duchowe do:wiadczenie. Nawet gdyby kto: sta si9 tak duchowy jak aposto Pawe, aposto Jan albo aposto Piotr, nadal potrzebowaby krwi, aby stan'; przed Bogiem.
Niekiedy po tym, jak zgrzeszyli:my, Szatan przychodzi nas oskar7a;, a czasem przychodzi nas oskar7a;, kiedy nie zgrzeszyli:my. Cz9sto problem nie tkwi w tym, czy zgrzeszyli:my, czy te7 nie, lecz w=tym,
7e nie mamy sprawiedliwo:ci, kt,r' mogliby:my okaza; Bogu; Szatan wi9c nas oskar7a. Musimy jednak posiada; tu absolutn' jasno:;:
przychodzimy przed oblicze Bo7e wy'cznie z powodu krwi, nie dzi9ki czemukolwiek innemu. Poniewa7 zostali:my oczyszczeni krwi'
i=usprawiedliwieni przez krew, nie jeste:my w 7aden spos,b zobowi'zani do przyjmowania oskar7e( Szatana.
Ta cenna krew stanowi podstaw9 do prowadzenia walki duchowej. Je:li nie znamy warto:ci tej krwi, nie jeste:my w stanie walczy;. Z=chwil' gdy nasze sumienie zostaje osabione, koniec z nami.
Dlatego je7eli nie zachowujemy nienagannego i czystego sumienia,
nie mamy mo7liwo:ci upora; si9 z Szatanem. Szatan w swych oskar7eniach przeciwko nam umie posu7y; si9 tysi'cami racji. Je:li je
przyjmiemy, upadniemy. Gdy jednak Szatan przemawia do nas, na
wszystkie jego racje mo7emy mie; jedn' odpowiedW: krew. Nie ma
ani jednej takiej racji, na kt,r' nie mo7na by odpowiedzie; krwi'.
Walka duchowa wymaga sumienia bez winy, i tylko krew mo7e nam
da; takie sumienie.
List do Hebrajczyk,w 10,2 m,wi: Fgdyby skadaj'cy je raz na zawsze oczyszczeni nie mieli ju7 7adnej :wiadomo:ci grzech,wG... Kiedy sumienie chrze:cijanina nie ma ju7 poczucia grzechu, to dzieje
si9 tak z powodu krwi. Z chwil' gdy staniemy na gruncie krwi,
z=chwil' gdy uwierzymy w t9 krew, Szatan nie jest ju7 w stanie nami
manipulowa;. Cz9sto lubimy wyci'ga; wniosek, 7e poniewa7 zgrzeszyli:my, nie mo7emy ju7 walczy;. Pan wie jednak, 7e jeste:my grzeszni. Przygotowa wi9c krew. Pan ma spos,b dla grzesznego czowieka,
poniewa7 Pan ma krew. Nie ma jednak sposobu dla tego, kto ch9tnie
przyjmuje oskar7enia Szatana. Ka7dy, kto przyjmuje oskar7enia

92

CHWALEBNY KOHCITN

Szatana, zapiera si9 mocy tej krwi. Nikt, kto wierzy w t9 cenn' krew,
nie mo7e jednocze:nie przyjmowa; oskar7e( Szatana. Albo jedno,
albo drugie z nich musi ust'pi;. Je7eli przyjmujemy oskar7enia, musi
ust'pi; krew; je:li przyjmujemy krew, musz' ust'pi; oskar7enia.
Pan Jezus jest dla nas Najwy7szym Kapanem i Po:rednikiem
(zob. Hbr 2,17-18; 4,14-16; 7,20-28; 8,6; 9,15; 1 J 2,1). Zawsze usuguje nam z tej pozycji > Najwy7szego Kapana i Po:rednika. Celem
Jego usugiwania jest chroni; nas przed oskar7eniami Szatana. Czowiekowi wystarczy tylko chwila, by przyj'; Go jako Zbawiciela, lecz
stawianie czoa oskar7eniom Szatana to rzecz trwaj'ca cae 7ycie.
Greckie sowo Fpo:rednikG znaczy Fwyznaczony obro(caG. Pan jest
naszym Po:rednikiem, naszym Obro(c'. Pan m,wi za nas. Rzecz
w=tym, czy stajemy po stronie Po:rednika, czy po stronie oskar7yciela. Byoby :mieszne, gdyby:my mieli wierzy; sowom oskar7yciela, podczas gdy nasz Po:rednik jest wa:nie w trakcie przeprowadzania obrony. Gdyby adwokat stale dowodzi, 7e oskar7ony jest niewinny,
a oskar7ony uparcie wierzy oskar7ycielowi, czy7 nie byoby to zupenym absurdem? Oby:my ujrzeli, 7e Pan Jezus jest naszym Po:rednikiem i 7e On nas broni. Oby:my zobaczyli, 7e Jego cenna krew
jest dla nas podstaw' do uporania si9 z Szatanem. Je:li u:wiadomimy sobie warto:; krwi, dzi: na ziemi pot97nie wzro:nie liczba penych pokoju i rado:ci chrze:cijan.
FA oni zwyci97yli go z powodu krwi BarankaG. Jak7e cenne s' te
sowa! Bracia nie zwyci97yli go za spraw' swych zasug, post9pu we
wzro:cie czy do:wiadczenia. Zwyci97yli go z powodu krwi Baranka.
Ilekro; przychodz' oskar7enia ze strony Szatana, musimy upora;
si9 z nimi przez krew. Z chwil' gdy przyjmiemy krew, moc Szatana
zostanie uniewa7niona. Wszystko to, czym jeste:my, zale7y od tej
krwi, i potrzebujemy jej ka7dego dnia. Dokadnie tak samo, jak polegali:my na tej krwi i zaufali:my jej w dniu, kiedy zostali:my zbawieni, tak te7 musimy stale polega; na tej krwi i ufa; jej zawsze. Ta
krew jest naszym jedynym fundamentem. B,g pragnie uchroni; nas
od wielu bezsensownych oskar7e(. Chce rozerwa; te wi9zy. Nigdy
nie wolno nam odnosi; wra7enia, 7e kiedy dzie( po dniu przyjmujemy oskar7enia, to jeste:my pokorni. Musimy nauczy; si9 przezwyci97a; oskar7enia. Je7eli ich nie pokonujemy, nigdy nie mo7emy by;
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zwyci9zcami. Zwyci9zcy musz' zna; warto:; krwi. Chocia7 nie znamy caej przeogromnej warto:ci krwi, nadal mo7emy powiedzie;
Panu: FO, Panie, u7yj tej krwi wobec mnie zgodnie z tym, jak' warto:; ma ona w Twoich oczachG. Pokonujemy moc Szatana nie wedug
tego, co my s'dzimy o warto:ci krwi, lecz zgodnie z tym, jak' warto:; przedstawia ona w oczach Pana.
S:owo ich <wiadectwa
Druga rzecz, poprzez kt,r' bracia zwyci97yli Szatana, to Fsowo
swojego :wiadectwaG. Kiedy nasze sumienie jest bez winy, wtedy
nasze usta mog' wyda; :wiadectwo. Gdy w naszym sumieniu znajduje si9 oskar7enie, nie potrafimy wypowiedzie; sowa. Wydaje si9,
7e im wi9cej m,wimy, tym cichszy staje si9 nasz gos. Znaczenie
:wiadectwa polega tutaj na :wiadczeniu innym, nie samemu sobie.
Kiedy skorzystasz z krwi przed Bogiem, b9dziesz mia te7 :miao:;,
jak r,wnie7 :wiadectwo przed czowiekiem. Nie tylko b9dziesz :wiadczy, 7e grzesznicy mog' otrzyma; przebaczenie oraz 7e czowiek
mo7e zosta; przyj9ty przez Boga dzi9ki Chrystusowi, lecz b9dziesz
tak7e dalej :wiadczy o Bo7ym kr,lestwie. FHwiadectwoG oznacza
m,wienie innym o tym, co znajduje si9 w Chrystusie, a Fsowo :wiadectwaG to co:, co trzeba wypowiada;. Zwyci9zcy musz' cz9sto ogasza; zwyci9stwo Chrystusa. Szatan najbardziej boi si9 wtedy, gdy
nieustannie m,wi si9 o tym wa:nie fakcie: 7e przyjdzie niebia(skie
kr,lestwo; 7e Pan jest Kr,lem; 7e Chrystus jest zwyci9ski i na zawsze zwyci9ski; 7e Szatan jest pokonany; 7e mocarz zosta zwi'zany
i prawnie pot9piony; wreszcie, 7e Chrystus zniszczy na krzy7u cae
dzieo Szatana. Kiedy gosimy wszystkie te fakty, mamy :wiadectwo.
Gdy ogaszamy, 7e Chrystus jest tym i Chrystus jest tamtym, to jest
:wiadectwo.
Sowo tego :wiadectwa wa:nie budzi w Szatanie najwi9kszy
strach. Szatan nie boi si9, kiedy pr,bujemy si9 z nim spiera;, lecz
boi si9 wtedy, gdy ogaszamy fakty. Szatan nie boi si9, kiedy z naszych ust pynie teologia albo gdy obja:niamy Pismo, lecz dr7y wtedy, gdy gosimy fakty duchowe. FJezus jest PanemG to fakt duchowy.
Wielu ludzi m,wi o Jezusie jako Panu i wyja:nia, w jaki spos,b Jezus
jest Panem, lecz Szatan nie obawia si9 tego ani troch9. Kiedy jednak
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kto: gosi w wierze, 7e Jezus jest Panem, Szatan si9 boi. On nie boi
si9 naszego nauczania czy teologii, lecz sowa naszego :wiadectwa.
To, 7e imi9 Jezusa jest ponad wszelkie inne imi9, to fakt duchowy. Musimy ogasza; go w wierze nie tylko ludziom, lecz r,wnie7
Szatanowi. Cz9sto m,wimy po to, by Szatan sucha; m,wimy specjalnie dla niego. To nazywamy sowem :wiadectwa. Nawet kiedy
jeste: sam w swoim pokoju, mo7esz go:no obwie:ci;: FJezus jest
PanemG. Mo7esz powiedzie;: FPan Jezus jest silniejszy od mocarzaG
albo FSyn Bo7y ju7 zwi'za SzatanaG itd. Jest to sowo twojego :wiadectwa.
Chrze:cijanie we wszystkim musz' polega; na modlitwie, lecz
cz9stokro; sowo naszego :wiadectwa jest bardziej skuteczne od
modlitwy. W Ewangelii Marka 11,23 Pan Jezus powiedzia: FKtokolwiek powie tej g,rze: Podnie: si9 i rzu; si9 w morze, i nie zw'tpi
w=swoim sercu, lecz b9dzie wierzy, 7e staje si9 to, co m,wi, speni
mu si9G. Pan Jezus nie powiedzia tutaj, 7e stanie si9 to, o co si9 kto:
pomodli, lecz to, co ten kto: powie. Chi(czycy maj' przysowie, kt,re brzmi: FZ ust czowieka mo7e natychmiast popyn'; opowie:;G.
My, chrze:cijanie natomiast mo7emy powiedzie;: FZ naszych ust mo7e
natychmiast wyj:; wykonanieG. B,g stworzy niebiosa i ziemi9 sowem swoich ust. Wydarzenie opisane w Ewangelii Marka 11 pokazuje nam, 7e mo7emy przem,wi; do g,ry. Je:li tylko wypowiemy to
w=wierze, co: nast'pi. Cz9sto moc modlitwy nie jest tak wielka, jak
moc ogaszania. Nieraz musimy posugiwa; si9 sowem :wiadectwa,
by rozprawi; si9 z Szatanem.
Kiedy czytamy ksi9g9 Dziej,w Apostolskich, widzimy wiele s,w
:wiadectwa. W rozdziale 3 Piotr i Jan zobaczyli przy bramie :wi'tyni
chromego czowieka. Co zrobi Piotr? Rzek do niego: FNie mam srebra ani zota..., ale co mam, to ci daj9: W imi9 Jezusa Chrystusa
Nazarejczyka, chodW!G. To wa:nie nazywa si9 sowem :wiadectwa.
Nie chodzi tu o baganie Boga, by upora si9 z dan' sytuacj', lecz
o=zaatwienie jej w spos,b bezpo:redni w imieniu Pana. W 16 rozdziale Dziej,w, wyp9dzaj'c demona, Pawe r,wnie7 posu7y si9 sowem obwieszczenia: FRozkazuj9 ci w imi9 Jezusa Chrystusa, aby:
z=niej wyszedG. I demon natychmiast wyszed.
Aby to zilustrowa;, opowiedzmy jeszcze pewne wydarzenie. Dwie
siostry byy zaanga7owane w goszenie ewangelii. Kt,rego: dnia przy-
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byy do pewnej wioski i zatrzymay si9 tam na jaki: czas. W=miejscowo:ci tej mieszkaa kobieta, op9tana przez demona i kto: z jej rodziny zaprosi te dwie siostry, by uday si9 do jej domu, by wyp9dzi;
z=niej tego demona. Pomodliwszy si9 w tej sprawie, poczuy, 7e powinny tam p,j:;. Gdy weszy do :rodka, zobaczyy, i7 kobieta ta jest
normalnie ubrana i wszystko znajduje si9 we wa:ciwym porz'dku.
Zastanawiay si9, czy kobieta ta rzeczywi:cie jest op9tana przez demona. Zacz9y wi9c gosi; jej ewangeli9 i wydawao si9, 7e wszystko
rozumie. (W rzeczywisto:ci demony nie mog' rozumie;, lecz udaj',
7e potrafi'). Obie siostry poczuy si9 w tej sytuacji bardzo dziwnie.
Zapytay t9 kobiet9: FCzy wierzysz w Pana Jezusa?G. FWierz9 od wielu latG > odpara. OdpowiedW ta wprawia siostry w zakopotanie; nie
wiedziay, jak z tego wybrn';. Wtedy zapytay j': FCzy wiesz, kim
jest Jezus?G. Ona na to: FJe:li chcecie si9 dowiedzie;, kim jest Jezus,
chodWcie tutajG. Po czym zaprowadzia je z pokoju, w=kt,rym si9 znajdoway, do innego pokoju w ko(cu domu, i wskazuj'c na bawana,
rzeka: FOto Jezus. Wierz9 w niego od wielu latG. W tym momencie
jedna z si,str poczua, i7 musi za:wiadczy;. Zwr,;cie uwag9, 7e to,
co ona powiedziaa, jest wa:nie :wiadectwem, o jakim tu m,wimy.
Siostra ta chwycia tamt' kobiet9 za r9k9 i powiedziaa (nie do
niej, lecz do demona): FCzy pami9tasz, 7e przeszo tysi'c dziewi9;set
lat temu Syn Bo7y zst'pi z nieba, by sta; si9 czowiekiem na trzydzie:ci trzy i p, roku? Wiele razy wyp9dza takie demony, jak ty.
Czy pami9tasz, 7e chciae: Go zaatakowa; i zrani;? Ty i wy wszyscy
powstali:cie, by Go zabi;, przybiwszy Go do krzy7a. Bardzo si9 wtedy
cieszyli:cie. Nie wiedzieli:cie, 7e po trzech dniach On wstanie z=martwych i zamie ca' wasz' pot9g9. Ty jeste: tylko nikczemnym duchem pod r9k' Szatana. Czy pami9tasz, 7e kiedy Syn Bo7y wyszed
z=pieka, B,g ogosi z nieba wszystkiemu, co 7yje i wszystkim duchom: FOdt'd imi9 Jezusa jest ponad wszelkie imi9. Za ka7dym razem, gdy wymienia si9 Jego imi9, wszelki j9zyk musi wyzna; i musi
si9 ugi'; wszelkie kolanoG. Nakazuj9 ci wi9c w imieniu Jezusa, by:
z=niej wyszed!G. Gdy siostra ta to ogosia, demon rzuci tamt' kobiet' na podog9 i wyszed z niej.
Pytanie tej siostry: FCzy pami9tasz...?G ma olbrzymi' wag9. Powtarzanie przez ni' tego pytania byo jej :wiadectwem. Je:li
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wygaszamy Szatanowi kazania, on te7 to potrafi i umie w ten spos,b wiele zdziaa;. Je:li dowodzimy mu naszych racji, i on ma wszelkiego rodzaju racje. Je:li jednak wypowiadamy fakty, zwaszcza fakty duchowe, Szatan b9dzie bezradny. Musimy zna; fakty z Pisma
i=wierzy; im. Musimy znajdowa; si9 pod przykryciem krwi, aby B,g
chroni nas od wszelkich atak,w wroga. Wtedy mo7emy m,wi; do
Szatana. Szatan boi si9 wa:nie wtedy, gdy wypowiadamy do niego
sowo :wiadectwa. W naszym chrze:cija(skim do:wiadczeniu czujemy si9 niekiedy tak sabi, 7e nawet nie umiemy modli; si9 do Boga.
W=takich chwilach musimy przypomnie; sobie fakty duchowe, te
zwyci9skie fakty. Musimy ogosi; Szatanowi i demonom, 7e Pan Jezus jest zwyci9ski i 7e Jezus jest Panem. Takie obwieszczenie jest
:wiadectwem, a :wiadectwo to wa:nie obwieszczanie. Co obwieszczamy? Ogaszamy, 7e Jezus jest Panem, 7e Pan jest zwyci9ski, 7e
Szatan zosta rozdeptany przez Jego nogi. Ogaszamy dalej, 7e Pan
da nam wadz9 deptania po w97ach i skorpionach i zwyci97ania caej
pot9gi wroga. Oto sowo :wiadectwa. To sowo :wiadectwa pozbawia
Szatana jego terytorium. Gdy wypowiadamy sowo :wiadectwa, zadajemy Szatanowi cios. Dzieo Pana Jezusa nie tylko dao nam krew,
by nas chroni;, lecz r,wnie7 sowo :wiadectwa, kt,rym mo7emy pokona; Szatana.
Nie umi:owali swojego ?ycia
Powiedzieli:my o podstawie zwyci97ania, jakie jest jednak do:wiadczenie samych zwyci9zc,w? Staj' oni przed pr,bami i napotykaj' wiele trudno:ci, a mimo to Ksi9ga Objawienia 12,11 m,wi: F...i=nie
umiowali swego 7ycia duszewnego a7 do :mierciG. Oto postawa zwyci9zc,w podczas walki. Sowo F7ycieG ma tu dwa znaczenia. Jedno
odnosi si9 do 7ycia fizycznego, podczas gdy drugie > do mocy duszy.
Dlatego sowo F7ycieG mo7na przetumaczy; jako FduszaG. Rozwa7my
najpierw moc duszy albo inaczej naturaln' zdolno:;.
Najlepszy spos,b Szatana, by si9 z nami upora;, polega na sprawieniu, by:my dziaali swoj' wasn' si'. Szatan chce, aby:my poruszali si9 w obr9bie samych siebie. Chce, by:my ;wiczyli nasz' wasn'
naturaln' zdolno:; i cielesn' energi9 w pracy dla Boga.
Czym jest naturalna zdolno:;? Naturalna zdolno:; to ta zdolno:;,
kt,r' mamy od samego pocz'tku i z kt,r' nigdy nie rozprawi si9
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krzy7. Towarzyszy ona naszemu charakterowi. Naturaln' zdolno:ci'
jednego czowieka mo7e by; na przykad jego inteligencja. We wszystkim, co robi, posuguje si9 swoj' inteligencj'. Naturaln' zdolno:ci'
innego mo7e by; jego krasom,wstwo. Potrafi dobrze przemawia;,
nie polegaj'c na szczeg,lnej mocy Ducha Hwi9tego. Czowiek jednak
nie mo7e su7y; Bogu swoj' naturaln' zdolno:ci', z kt,r' jeszcze
nigdy nie rozprawi si9 krzy7. swoje niepowodzenie ko:ci, zawdzi9cza wnoszeniu przez czowieka jego naturalnej zdolno:ci. Wszyscy
musimy zosta; przywiedzeni przez Boga do takiego miejsca, w kt,rym b9dziemy dr7eli i z bojaWni' baczyli, 7eby:my nie uczynili niczego bez Pana. Musimy sta; si9 takimi wa:nie ludWmi > nie tylko
wypowiada; takie rzeczy, lecz naprawd9 by; takimi ludWmi. Wtedy
staniemy si9 u7yteczni w r9kach Boga.
Nie zach9camy nikogo do udawania, 7e jest :wi9ty. Nie przynosi
to 7adnego po7ytku, gdy7 nie pochodzi to od Chrystusa. M,wimy tu
o=tym, 7e B,g chce zama; wszystko, co w czowieku naturalne. Dopiero wtedy, gdy zostaniemy odci9ci od wszystkich pierwiastk,w pochodz'cych z naszego F jaG, objawi si9 w nas Chrystus. Musimy pozwoli; Bogu, by krzy7em wymaza nasze F jaG. Pewnego dnia musimy
pozwoli; Bogu na zamanie kr9gosupa naszego naturalnego 7ycia.
Nie powinni:my zaatwia; tej sprawy etapami. Uporanie si9 jedynie
z rzeczami zewn9trznymi przy jednoczesnym pozostawieniu nie tkni9tym wewn9trznego, naturalnego 7ycia jest dla nas nie tylko bezu7yteczne, lecz przeciwnie=> uczyni nas pysznymi. B9dziemy uwa7ali
sw,j stan za cakiem zadowalaj'cy, podczas gdy z nasz' wewn9trzn'
sytuacj' jeszcze trudniej b9dzie si9 rozprawi;.
Musi nadej:; dzie(, w kt,rym nasza sia do czynienia dobra oraz
nasza zdolno:; su7enia Bogu zostan' zamane. Wtedy wyznamy przed
Bogiem i czowiekiem, 7e nie potrafimy niczego uczyni;. Od tej pory
Chrystus b9dzie m,g objawia; nad nami swoj' moc. Wszystkich nas
B,g musi przywie:; do takiego miejsca, w kt,rym ujrzymy, 7e nie
mo7emy zrobi; w ko:ciele niczego nasz' naturaln' si'. Wielu ludzi
s'dzi, 7e dop,ki ich motywy s' wa:ciwe, to wystarcza. Tak jednak
nie jest. Gdy powiesz, 7e wykonujesz prac9, Pan zapyta: FAle jak'
prac9 ty wykonujesz?G. Je:li powiesz, 7e jeste: gorliwy, Pan zapyta:
FA sk'd pochodzi twoja gorliwo:;?G. Je:li powiesz, 7e masz moc, Pan
zapyta: FJakie jest Wr,do twojej mocy?G. Rzecz nie w tym, co robisz,
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lecz przy pomocy czego to robisz. Problem nie polega na tym, czy
dana rzecz jest dobra, czy te7 nie, lecz na tym, co jest Wr,dem tej
dobroci.
Musimy nauczy; si9 do:wiadcza; krzy7a. Celem krzy7a jest rozprawienie si9 z nami samymi, tak by:my nie o:mielili si9 sami wykona; 7adnego ruchu. Bezu7yteczne jest samo m,wienie na temat
poselstwa o krzy7u albo samo suchanie poselstwa o krzy7u. B,g
potrzebuje tych, kt,rzy przeszli przez krzy7, z kt,rymi krzy7 ju7 si9
upora. Nie wystarcza, 7e twoje poselstwo jest poprawne. Musisz zada; sobie pytanie: FA co ze mn' samym? Jakim jestem czowiekiem?G.
Aposto Pawe powiedzia: FPostanowiem bowiem, b9d'c w:r,d was,
nie zna; niczego wi9cej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzy7owanego. I stan'em przed wami w sabo:ci i w bojaWni, i=z=wielkim dr7eniem. A mowa moja i moje goszenie nie byy w=przekonuj'cych sowach m'dro:ciG... (1 Kor 2,2-4). Pierwsza cz9:; tych werset,w odnosi
si9 do poselstwa Pawa, a druga > do jego osoby. Cz9sto my:limy, 7e
kiedy czowiek taki, jak Pawe powstaje, by m,wi;, to musi si9 czu;
tak peny i bogaty we wasne zasoby. Tymczasem poselstwem, zwiastowanym przez Pawa, by krzy7, a=on sam przyby w sabo:ci, w=l9ku i w wielkiej trwodze. Je7eli krzy7 upora si9 z nami, nie b9dziemy
ju7 pokadali ufno:ci w sobie samych i nigdy nie zdob9dziemy si9 na
przechwaki. Je:li pysznimy si9, uwa7aj'c, 7e jeste:my wystarczaj'co zdolni, to nie wiemy nic o krzy7u.
Subiektywne dziaanie krzy7a w nas polega na zabieraniu z nas
tego wszystkiego, co nie pochodzi z Boga. Krzy7 pozostawia tylko te
rzeczy, kt,re s' od Boga. Nie mo7e wstrz'sn'; tym, co pochodzi
z=Boga. Cokolwiek jednak jest z czowieka, jest wobec krzy7a bezsilne. Niekt,rzy bracia m,wili o tym, jak w przeszo:ci pomagali ludziom w taki czy inny spos,b, by zostali zbawieni, teraz za:, skoro
zacz9li do:wiadcza; dziaania krzy7a i krzy7 rozprawi si9 z tymi ich
r,7nymi sposobami, wydaje si9, i7 nie s' w stanie uczyni; nic. Dowodzi to, 7e wszystko, co poprzednio robili, pochodzio z nich samych,
gdy7 cokolwiek jest z Boga, tego krzy7 nie mo7e zabi;. Ka7da rzecz
zatem, kt,r' krzy7 mo7e zniszczy;, jest z pewno:ci' czym: z czowieka. To, co przechodzi przez krzy7 i ponownie powstaje, jest z Boga;
ka7da rzecz, kt,ra nie jest w stanie powsta;, jest z czowieka. Pan
Jezus jest z Boga, gdy7 po przej:ciu przez krzy7 by w stanie znowu
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powsta;. Nie powinni:my miowa; niczego z 7ycia duszewnego ani
z=7ycia ciaa, lecz winni:my pozwoli;, by wszystko to poszo na :mier;.
Nie wolno nam pozwoli;, by cokolwiek z tego 7ycia pozostawao w=nas.
Podstaw' naszego zwyci97ania jest krew Baranka i sowo naszego
:wiadectwa, nasza postawa za: wygl'da tak: w 7aden spos,b nie b9dziemy 7yli sami przez siebie; nie b9dziemy ceni; sobie naszej wasnej zdolno:ci ani nie b9dziemy posiada; jakiejkolwiek pewno:ci siebie. Musimy 7y; jako ludzie peni bojaWni i dr7enia. Musimy zdawa;
sobie spraw9 z tego, jak sabymi stworzeniami jeste:my.
Inne znaczenie niemiowania swego 7ycia polega na tym, 7e nie
miujemy naszego 7ycia fizycznego. Musimy sta; dla Boga nawet za
cen9 naszego 7ycia. W Ksi9dze Hioba Szatan powiedzia do Boga:
F...sk,ra za sk,r9! Wszystko, co posiada czowiek, odda za swoje 7ycieG (2,4). Szatan zdaje sobie spraw9, 7e czowiek ceni swe 7ycie ponad wszystko inne. B,g jednak powiedzia, 7e zwyci9zcy nie miuj'
swojego 7ycia. Postawa zwyci9zcy jest taka, 7e nie troszczy si9 on
o=to, co Szatan mo7e mu zrobi;. Cho;by nawet Szatan zabra mu
7ycie, zwyci9zca nigdy przed nim nie padnie, lecz zawsze pozostanie
wierny Bogu. Postawa zwyci9zcy jest taka, by m,g powiedzie; Panu:
FPanie, nie ma ani jednej rzeczy, kt,rej bym nie porzuci przez wzgl'd
na Ciebie, nawet moje 7ycieG.

ROZDZIAN PI^TY

WI/TE MIASTO, NOWA JERUZALEM
Zobaczyli:my ju7, 7e kobieta z Ksi9gi Rodzaju 2 jest t' sam' kobiet', kt,r' spotykamy w Li:cie do Efezjan 5 i w Ksi9dze Objawienia
12. Popatrzmy teraz na jeszcze jedn' kobiet9, o kt,rej mowa w Ksi9dze Objawienia 21>22.
Te dwa rozdziay na ko(cu Objawienia odpowiadaj' Ksi9dze Rodzaju 1>3 na pocz'tku Pisma, mimo 7e rozci'ga si9 miedzy nimi
olbrzymia odlego:;. W Ksi9dze Rodzaju B,g stworzy niebo i ziemi9,
a w dw,ch ostatnich rozdziaach Ksi9gi Objawienia wyst9puje nowe
niebo i nowa ziemia. Tam znajdowao si9 drzewo 7ycia i tutaj r,wnie7 obecne jest drzewo 7ycia. Tam bya rzeka, wypywaj'ca z Edenu, i=tutaj pod koniec r,wnie7 widzimy rzek9 7ywej wody, wypywaj'c' z tronu Boga i=Baranka. Tam pojawio si9 zoto i tutaj r,wnie7
jest zoto. Tam bya pera (7ywica bdelium) i tutaj r,wnie7 jest pera.
Tam by pewien rodzaj drogocennego kamienia (onyks), a tu napotykamy wszystkie rodzaje drogocennych kamieni. W Ksi9dze Rodzaju
2 widzimy, 7e Ewa bya 7on' Adama. W Ksi9dze Objawienia 21 widzimy, 7e Baranek ma swoj' ma7onk9. Ma7onk' Baranka jest Nowa
Jeruzalem, i w tej kobiecie wypeniony zostaje odwieczny Bo7y cel.
W Ksi9dze Rodzaju 3 widzimy, 7e po upadku czowieka pojawia si9
:mier;, choroba, cierpienie oraz przekle(stwo. Kiedy jednak z=nieba
zst9puje Nowa Jeruzalem w=Ksi9dze Objawienia 21, zauwa7amy, 7e
nie ma ju7 :mierci, smutku, paczu ani b,lu, gdy7 wszystkie przesze
rzeczy przemin9y. Je:li uwa7nie czytamy Pismo, dostrzegamy, 7e
Ksi9ga Rodzaju 1>3 rzeczywi:cie odpowiada Ksi9dze Objawienia 21
i=22. Fragmenty te stoj' naprzeciwko siebie na dw,ch kra(cach ziemskiego czasu.
Zobaczyli:my ju7 cztery kobiety: Ew9 z Ksi9gi Rodzaju 2, 7on9
(ko:ci,) z Listu do Efezjan 5, kobiet9 w wizji z Ksi9gi Objawienia 12
oraz ma7onk9 Baranka z Ksi9gi Objawienia 21. Te cztery kobiety s'
w rzeczywisto:ci jedn', jej histori9 jednak mo7na podzieli; na cztery
etapy. Kiedy zostaa ona pocz9ta w planie Bo7ym, otrzymaa imi9
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Ewa. Odkupiona i wyra7aj'ca Chrystusa na ziemi, nazywa si9 ko:cioem. Gdy prze:laduje j' wielki smok, jest kobiet' w wizji. Natomiast w wieczno:ci, gdy jest ju7 w peni uwielbiona, zostaje ma7onk' Baranka. Te cztery kobiety objawiaj' nam Bo7e dzieo od
wieczno:ci po wieczno:;. Kobieta z Ksi9gi Rodzaju 2 jest kobiet',
kt,r' B,g zamierzy w swym sercu w wieczno:ci przeszej, kobieta
z=Ksi9gi Objawienia 21 za: jest t', kt,ra wypenia Bo7y cel w=wieczno:ci przyszej. Z pozostaych dw,ch kobiet jedna to ko:ci,, przygotowany dla Chrystusa przez Boga, a druga > to kobieta, kt,ra urodzi
dziecko-m97czyzn9 u ko(ca czas,w. Innymi sowy, te cztery kobiety
pokazuj' nam cztery etapy historii jednej kobiety. Jeden etap to wieczno:; przesza, dwa etapy po:rednie to okres pomi9dzy obiema wieczno:ciami, a ostatni etap > to wieczno:; przysza. Chocia7 te cztery
kobiety wydaj' si9 r,7nymi osobami, gdy m,wimy o nich z=osobna,
to jednak kiedy umie:cimy je obok siebie, s' one tym samym. Ma7onka Baranka jest oczywi:cie kobiet' z Listu do Efezjan=5. Skoro
Pan Jezus jest Barankiem, niemo7liwe jest, by kobieta z Listu do
Efezjan 5 bya kim: innym ni7 ma7onk' Baranka. Kobieta z Listu
do Efezjan 5 jest tak7e podobna do Ewy, a Ewa jest te7 podobna do
ma7onki Baranka z Ksi9gi Objawienia 21. Kiedy pojawi' si9 zwyci9zcy, kt,rych dzieo reprezentuje dzieo caego ko:cioa, kobieta
z=Ksi9gi Objawienia 12 wprowadzi kobiet9 z Ksi9gi Objawienia 21.
W=rezultacie B,g w wieczno:ci przyszej naprawd9 osi'gnie kobiet9,
panuj'c' kobiet9, kt,ra cakowicie rozprawia si9 z Szatanem. B,g
prawdziwie zdob9dzie ma7onk9 dla Baranka i Jego cel zostanie w=ten
spos,b zrealizowany.
Zobaczmy teraz, w jaki spos,b kobieta z Ksi9gi Objawienia 12
staje si9 kobiet' z Ksi9gi Objawienia 21.
UPADEK BABILONU

Spo:r,d dw,ch kobiet, o kt,rych mowa w Ksi9dze Objawienia
17,1-3 i 21,9-10, jedna nazwana jest wielk' nierz'dnic', a druga >
oblubienic'. W rozdziale 17, wersecie 1 czytamy: FPotem przyszed
jeden z siedmiu anio,w, maj'cych siedem czasz, i tak odezwa si9 do
mnie: ChodW, uka79 ci s'd nad wielk' nierz'dnic', kt,ra siedzi nad
wielu wodamiG. A w rozdziale 21, wersecie 9 czytamy: FI=przyszed
jeden z siedmiu anio,w, co maj' siedem czasz penych siedmiu plag
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ostatecznych, i tak si9 do mnie odezwa: ChodW, uka79 ci oblubienic9, ma7onk9 BarankaG. Wr,;my do rozdziau 17. W wersecie=3 czytamy: FI zani,s mnie w duchu na pustkowie. I widziaem kobiet9G...
I rozdzia 21, werset 10: FI zani,s mnie w duchu na wielk' i wysok'
g,r9, i pokaza mi miasto :wi9te, Jeruzalem, zst9puj'c' z nieba od
BogaG. Kiedy Duch Hwi9ty natchn' czowieka do napisania Pisma,
celowo posu7y si9 konstrukcj' paraleln', wskazuj'c tu te dwie kobiety, aby:my ujrzeli rzecz wyraWniej.
Zastan,wmy si9 wpierw nad tym, co odnosi si9 do nierz'dnicy.
Nierz'dnica, o kt,rej mowa w Ksi9dze Objawienia 17 i 18, to Babilon, kt,rego uczynki s' nadzwyczaj niemie Bogu. Dlaczego jej zachowanie jest dla Boga tak' obraz'? Co przedstawia Babilon i jaka
jest jego zasada? Dlaczego B,g wci'7 zajmuje si9 Babilonem i dlaczego trzeba czeka;, a7 Babilon zostanie os'dzony, zanim pojawi si9
ma7onka Baranka? Oby B,g otworzy nam oczy, aby:my naprawd9
mogli zobaczy;, czym zgodnie z Pismem jest Babilon.
Nazwa FBabilonG pochodzi od FBabelG. Pami9tamy histori9 wie7y
Babel, opisan' w Biblii. Zasada wie7y Babel to usiowanie zbudowania czego:, co si9gaoby od ziemi do nieba. Przy budowie tej wie7y
ludzie u7ywali cegie. Mi9dzy ceg' a kamieniem zachodzi podstawowa r,7nica. Kamie( uczyniony jest przez Boga, cegy za: s' czym:,
co wykonali ludzie. S' ludzkim wynalazkiem, ludzkim wytworem.
Znaczenie Babilonu polega na tym, 7e czowiek pr,buje we wasny
spos,b zbudowa; wie79, aby si9gn'; nieba. Babilon przedstawia ludzk'
zdolno:;. Reprezentuje faszywe chrze:cija(stwo, chrze:cija(stwo,
kt,re nie pozwala, by Duch Hwi9ty mia autorytet. Nie szuka przewodnictwa Ducha Hwi9tego, lecz robi wszystko ludzkim wysikiem.
Wszystko w nim skada si9 z cegie, wykonanych przez czowieka;
wszystko zale7y od dziaania czowieka. Ludzie ci nie widz', 7e s'
ograniczeni, lecz usiuj' wykonywa; dzieo Pa(skie swoj' wasn'
naturaln' zdolno:ci'. Nie stoj' na pozycji, na kt,rej naprawd9 mogliby powiedzie; Panu: FPanie, je:li Ty nie dasz mi swojej aski, niczego nie mog9 uczyni;G. S'dz', 7e czowiek sam z siebie zdolny jest
do wykonywania tego, co duchowe. Zamiarem ich jest postawi; na
ziemi to, co si9gnie nieba.
B,g jednak nigdy nie mo7e czego: takiego zaakceptowa;. Kto:
jest nieco utalentowany i uwa7a, 7e poznawszy troch9 teologii, mo7e
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naucza;. Co to jest? Cegy! Kto: inny, kto jest inteligentny, otrzymuje pomoc, ma nieco poznania, a nast9pnie zostaje chrze:cija(skim
pracownikiem. Znowu: co to jest? Cegy! Jaki: czowiek potrafi robi;
r,7ne rzeczy, prosi si9 wi9c go, by przyby i zarz'dza sprawami ko:cioa. Co to jest? Cegy! Wszystkie te rzeczy to ludzkie wysiki, by
zbudowa; co: si9gaj'cego z ziemi do nieba przy u7yciu ludzkiej zdolno:ci, cegie.
Musimy ponownie podkre:li;, 7e w ko:ciele nie ma miejsca dla
czowieka. To, co niebia(skie, mo7e przyj:; tylko z nieba; rzeczy tej
ziemi nigdy nie mog' dosta; si9 do nieba. Problem czowieka polega
na tym, 7e nie widzi on, i7 podlega s'dowi ani nie dostrzega, 7e jest
tylko prochem i glin'. Czowiek mo7e budowa; wysoko w g,r9, lecz
niebo jest jeszcze wy7ej. Bez wzgl9du na to, jak wysoko ludzie potrafi' zbudowa; swe wie7e, nadal nie s' w stanie dotkn'; nimi nieba.
Niebo znajduje si9 zawsze ponad czowiekiem. Cho; czowiek mo7e
wspina; si9 i budowa; i by; mo7e przy tym nie upadnie, to jednak
wci'7 nie zdoa dotkn'; nieba. Powodem, dla kt,rego B,g zniweczy
ludzki plan zbudowania wie7y Babel, byo pokazanie czowiekowi, 7e
on sam, czowiek, jest bezu7yteczny w sprawach duchowych. Nie
mo7e uczyni; nic.
W Starym Testamencie znajduje si9 jeszcze jedno wydarzenie,
kt,re w znakomity spos,b wyra7a t9 zasad9. Kiedy Izraelici weszli
do krainy Kanaan, pierwszym czowiekiem, kt,ry dopu:ci si9 grzechu, by Achan. Na czym polega grzech popeniony przez Achana?
Powiedzia on: FUjrzaem w:r,d up,w pi9kny paszcz z SynearQ
zapragn'em ich i=zabraem jeG (Joz 7,21). To babilo(ski paszcz skusi Achana do popenienia grzechu. Jakie znaczenie kryje w sobie
pi9kny paszcz? Pi9kny paszcz nosi si9 po to, by pi9knie wygl'da;.
Gdy kto: zakada pi9kny paszcz, znaczy to, 7e jako: siebie przyozdabia, aby poprawi; sw,j wygl'd, aby doda; sobie nieco blasku. To, 7e
Achan pragn' paszcza babilo(skiego, oznaczao, 7e stara si9 poprawi; samego siebie, sprawi;, by lepiej wygl'da. Oto grzech, jakiego dopu:ci si9 Achan.
Dalej, w Nowym Testamencie, tu7 po zaistnieniu ko:cioa, kto
pierwszy popeni grzech? Pismo pokazuje nam, 7e byli to Ananiasz
i=Safira. Jakiego grzechu si9 oni dopu:cili? Okamali Ducha Hwi9tego. Nie kochali zbytnio Pana, lecz chcieli, by uwa7ano ich za tych,
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kt,rzy bardzo Go kochaj'. Po prostu udawali. Nie byli gotowi ofiarowa; wszystkiego ochoczo Bogu, przed ludWmi natomiast post9powali
tak, jak gdyby naprawd9 ofiarowali Mu wszystko. Oto paszcz babilo(ski.
Zasad' Babilonu zatem jest obuda. Faktycznie dana rzecz nie
ma miejsca, lecz przed ludWmi gra si9 tak, jak gdyby ona bya >
wszystko po to, by uzyska; chwa9 od czowieka. Tkwi w tym powa7ne niebezpiecze(stwo dla Bo7ych dzieci: udawanie duchowo:ci. Tak
cz9sto spotyka si9 faszyw', udawan' duchowo:;. Ludzie nakadaj'
j' na siebie niczym paszczyk. Niejedna duga modlitwa jest udawana; niejeden modlitewny gos > nieprawdziwy. Rzeczywisto:; wygl'da inaczej, lecz post9puje si9 wbrew niej, aby wywoa; odpowiednie wra7enie. Oto zasada Babilonu. Ilekro; ubieramy si9 w str,j,
kt,ry nie pasuje do naszego rzeczywistego stanu, post9pujemy zgodnie z zasad' Babilonu.
Bo7e dzieci nawet nie wiedz', ile faszu wo7yy na siebie, aby
otrzyma; chwa9 od czowieka. Jest to cakowicie przeciwne postawie Oblubienicy. Wszystko, co uczynione w faszu, uczynione jest
wedle zasady nierz'dnicy, a nie Oblubienicy. Je:li Bo7e dzieci mog'
uchroni; si9 od udawania przed czowiekiem, to jest to wielka rzecz.
Zasada Babilonu polega na udawaniu po to, a7eby otrzyma; chwa9
od czowieka. Je7eli kierujemy nasz wzrok na ludzk' chwa9 i ludzk'
pozycj9 w ko:ciele, znajdujemy si9 wtedy w grzechu babilo(skiego
paszcza oraz w grzechu, popenionym przez Ananiasza i Safir9. Wszelkie faszywe po:wi9cenie jest grzechem, podobnie jak wszelka faszywa duchowo:;. Prawdziwe oddawanie czci odbywa si9 w duchu
i=w prawdzie. Oby B,g uczyni nas ludWmi prawdy.
Jeszcze jedn' cech9 Babilonu widzimy w Ksi9dze Objawienia 18,7:
FPoniewa7 m,wi w swym sercu: Zasiadam jak kr,lowa i nie jestem
wdow'G... Kobieta ta siedzi jak kr,lowa. Nie wyst9puje ju7 w roli
wdowy. Nic nie obchodzi j' :mier; Pana Jezusa na krzy7u. Przeciwnie,
m,wi: FZasiadam jak kr,lowaG... Stracia swoj' wierno:;; zagubia
sw,j wa:ciwy cel. Oto zasada Babilonu, zepsutego chrze:cija(stwa.
Rozdzia 18 pokazuje nam r,wnie7 wiele innych rzeczy, odnosz'cych si9 do Babilonu, zwaszcza w zwi'zku z rozkoszami, jakich on
za7ywa. Je:li chodzi o stosunek do wynalazk,w nauki, mo7emy z=nich
korzysta;, gdy zachodzi taka potrzeba. Dokadnie tak, jak aposto
Pawe m,wi o u7ywaniu tego :wiata (1 Kor 7,31), naszym celem,
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je:li chodzi o te rzeczy, jest po prostu u7ywanie ich. Za7ywanie rozkoszy jednak to inna sprawa. S' chrze:cijanie, kt,rzy odrzucaj'
wszelk' rozkosz oraz wszystko, co przysparza rado:ci ciau. Nie twierdzimy tutaj, 7e nie powinni:my ju7 u7ywa; pewnych rzeczy, lecz
m,wimy, 7e ka7da rzecz w nadmiarze jest rozkosz'. Bez wzgl9du na
to, czy jest to odzie7, 7ywno:; czy mieszkanie, je:li jest tego w=nadmiarze lub przekracza to nasze potrzeby, jest to rozkosz > inaczej
m,wi'c zasada Babilonu. B,g pozwala nam na wszystko, czego potrzebujemy, lecz nie zezwala na rzeczy, przekraczaj'ce nasze potrzeby. Powinni:my ukada; nasze 7ycie wedug zasady potrzeb; wtedy
B,g b9dzie nam bogosawi. Je:li 7yjemy wedle naszej wasnej po7'dliwo:ci, znajdujemy si9 pod zasad' Babilonu i B,g nie b9dzie nam
bogosawi.
Zobaczyli:my teraz, 7e zasada Babilonu polega na mieszaniu rzeczy ludzkich ze Sowem Bo7ym oraz spraw ciaa ze sprawami Ducha.
Jest to udawanie, 7e to, co pochodzi z czowieka, jest czym: z Boga.
Jest to przyjmowanie ludzkiej chway w celu zaspokojenia ludzkiej
po7'dliwo:ci. Dlatego Babilon to pomieszane i zepsute chrze:cija(stwo. Jaka zatem winna by; nasza postawa wobec Babilonu? Ksi9ga
Objawienia 18,4 m,wi nam: FI usyszaem inny gos z nieba m,wi'cy: Ludu m,j, wyjdWcie z niej, by:cie nie mieli udziau w jej grzechach i 7adnej z jej plag nie ponie:liG. Tak7e 2 List do Koryntian
6,17-18 m,wi: FPrzeto wyjdWcie spo:r,d nich i od'czcie si9 od nich,
m,wi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjm9 i=b9d9
wam Ojcem, a wy b9dziecie Moimi synami i c,rkamiG... Sowo Bo7e
stwierdza, 7e Jego dzieci nie mog' anga7owa; si9 w 7adne sprawy,
nosz'ce na sobie znami9 Babilonu. B,g m,wi, 7e musimy wyj:; z=ka7dej sytuacji, w kt,rej ludzka moc miesza si9 z=moc' Bo7', w kt,rej
ludzka zdolno:; miesza si9 z Bo7ym dzieem i=w kt,rej ludzkie zdanie wymieszane jest z Bo7ym Sowem. Nie mo7emy uczestniczy;
w=niczym, co nosi znami9 Babilonu. Bo7e dzieci musz' nauczy; si9
z=g9bi swego ducha oddziela; si9 od Babilonu i=os'dza; wszelkie jego
post9pki. Je:li b9d' to robi;, nie zostan' pot9pione razem z Babilonem.
Babilon mia sw,j pocz'tek w wie7y Babel i od tamtej pory z=ka7dym dniem coraz bardziej si9 rozrasta. W ko(cu jednak B,g go os'dzi. Ksi9ga Objawienia 19,1-4 m,wi: FPotem usyszaem jak gdyby
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gos dono:ny wielkiego tumu w niebie, m,wi'cych: Alleluja! Zbawienie i=chwaa, i moc Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe s' i=sprawiedliwe, bo os'dzi wielk' nierz'dnic9, co znieprawiaa nierz'dem
swym ziemi9, i pom:ci krew sug swoich z r9ki jej. I rzekli powt,rnie: Alleluja! A dym jej wznosi si9 na wieki wiek,w. A dwudziestu
czterech starc,w upado i cztery istoty 7ywe, i pokonili si9 Bogu,
zasiadaj'cemu na tronie, m,wi'c: Amen, Alleluja!G. Gdy B,g os'dzi
nierz'dnic9 i roztrzaska wszelkie jej dzieo, gdy wyp9dzi wszystko
to, czym ona jest wraz z zasad', kt,r' przedstawia, wtedy z nieba
dojdzie gos, m,wi'cy: FAlleluja!G W caym Nowym Testamencie sowo FAllelujaG pojawia si9 tylko kilka razy i wszystkie one wyst9puj'
w tym rozdziale. Dlaczego? Poniewa7 Babilon, ta, kt,ra sfaszowaa
Sowo Chrystusa, zostaa os'dzona.
Fragment Ksi9gi Objawienia 18,2-8 podaje nam przyczyn9 upadku i os'dzenia Babilonu. Ogoszone zostaj' grzeszne uczynki Babilonu i przedstawione skutki s'du nad nim. Wszyscy, kt,rzy s' tej samej my:li, co B,g, musz' powiedzie;: Alleluja, gdy7 B,g os'dzi
Babilon. Cho; prawdziwy s'd odb9dzie si9 w przyszo:ci, to jednak
s'd duchowy musi mie; miejsce dzi:. Prawdziwego s'du dokona B,g
w przyszo:ci, lecz s'du duchowego dokona; musimy my, teraz. Co
czujecie widz'c, 7e dzieci Bo7e wnosz' dzi: do ko:cioa wiele rzeczy
nieduchowych? Czy fakt, i7 wszyscy jeste:my Bo7ymi dzie;mi i powinni:my miowa; siebie nawzajem oznacza, 7e nie mamy powiedzie; FAllelujaG na Bo7y s'd? Musimy zda; sobie spraw9, 7e nie chodzi tu w tej chwili o mio:;, lecz o Bo7' chwa9. Zasad' Babilonu jest
pomieszanie i nieczysto:;; dlatego nazwany jest on nierz'dnic'. Tych
kilka fragment,w z Ksi9gi Objawienia, kt,rymi B,g posuguje si9 do
opisania Babilonu, pokazuje nam bezgraniczn' nienawi:; Boga do
Babilonu. FCi, kt,rzy niszcz' ziemi9G w rozdziale 11 to wa:nie ta
kobieta, o kt,rej w rozdziale 19 powiedziane jest: Fco znieprawiaa
nierz'dem swym ziemi9G.
B,g nienawidzi zasady Babilonu bardziej ni7 czegokolwiek innego. Musimy zobaczy; przed Jego obliczem, jak wiele w nas jeszcze
kompromisu, je:li chodzi o Boga. Ka7da rzecz, kt,ra jest poowiczna
i kompromisowa, nazywa si9 Babilonem. Potrzebujemy, by B,g o:wieci nas, aby:my mogli w Jego :wietle os'dza; wszystko, co nie jest
w=nas cakowicie dla Niego. Tylko os'dzaj'c siebie w taki spos,b
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mo7emy wyzna;, 7e my te7 nienawidzimy zasady Babilonu. Oby Pan
przez swoj' ask9 nie pozwala nam szuka; jakiejkolwiek innej chway
i czci poza Chrystusem. Pan 7'da, aby:my z upodobaniem starali si9
by; bezkompromisowi, a nie 7yli wedug zasady Babilonu.
Ksi9ga Objawienia 19,5 m,wi nam: FI wyszed gos od tronu,
m,wi'cy: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego sudzy, kt,rzy si9
Go boicie, mali i wielcy!G. Rysem charakterystycznym Ksi9gi Objawienia s' obwieszczenia z nieba. Czytamy o Fwielkim gosieG, o gosie, kt,ry Fwyszed od tronuG. S' to o:wiadczenia z nieba, wskazuj'ce
na czas, w kt,rym m,wi B,g, miejsce, z kt,rego m,wi oraz to, co
chce On podkre:li;. W Ksi9dze Objawienia 19,5 mamy konkretny
pow,d dla tego obwieszczenia. Z jednej strony pojawia si9 ono tutaj,
poniewa7 os'dzona jest nierz'dnica, z drugiej strony za: stanowi
ono zapowiedW ma7e(stwa Baranka, kt,re ma nast'pi;. Oto dlaczego pojawia si9 tu obwieszczenie z tronu, wzywaj'ce do oddania chway
naszemu Bogu. B,g dziaa od wieczno:ci i po:wi9ci wiele energii
swemu dzieu, by m,c uzyska; t9 chwa9. List do Efezjan m,wi, 7e
B,g ma dziedzictwo w swoich :wi9tych. Co jest Bo7ym dziedzictwem
w :wi9tych? Jest tylko jedna rzecz, kt,r' czowiek mo7e wy:wiadczy; Bogu > chwaa. Ta chwaa to Bo7e dziedzictwo w :wi9tych. Gos
z=nieba obwieszcza, 7e wszyscy sudzy Bo7y, wszyscy, kt,rzy nale7'
do Boga, mali i wielcy, musz' Go wychwala;. Bo7y cel musi zosta;
wypeniony i wkr,tce rzeczywi:cie si9 to stanie. B,g musi zdoby; to,
czego pragnie; my wszyscy wi9c musimy Go wychwala;.
Kiedy gos z nieba wezwa do oddania chway Bogu, we wszech:wiecie rozlego si9 wielokrotne echo. Ksi9ga Objawienia 19,6 m,wi:
FI=usyszaem jakby gos wielkiego tumu i jakby gos mnogich w,d,
i jakby gos pot97nych grom,w, kt,re m,wiy: Alleluja, bo zakr,lowa Pan, B,g nasz, Wszechmog'cy!G. Z jednej strony miao miejsce
obwieszczenie z tronu, z drugiej za: > odzew ze strony kroci tysi9cy
i=tysi9cy tysi9cy. Gdy Jan si9 temu przysuchiwa, to, co sysza, nie
byo gosem pojedynczej osoby, lecz gosem wielkiego tumu, jak gdyby
by to szum wielu w,d i huk pot97nych grzmot,w. Kiedy wsuchujecie si9 w szum pot97nego wodospadu albo fal oceanu, zdajecie sobie
spraw9, jak go:ne potrafi' by; wody. Huk jednego grzmotu jest
wystarczaj'co wielki; o ile7 wi9kszy jest huk pot97nych grzmot,w!
Wszystkie te pot97ne i grzmi'ce gosy m,wiy tam: Alleluja! Obwie-
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szczenie z niebios, odpowiedW ze strony caego wszech:wiata oraz
wszelki gos brzmiay: Alleluja! I wszystko to z powodu jednego szczeg,lnego wydarzenia, kt,re wa:nie miao mie; miejsce. Wydarzeniem
tym jest Fkr,lowanie Pana, Boga naszego, Wszechmog'cegoG.
Kiedy czytamy to obwieszczenie, ku czemu kieruj' si9 nasze serca? Fragment ten nie m,wi, 7e my obejmiemy panowanie i 7e z tego
powodu powinni:my si9 cieszy; i by; peni niezmierzonej rado:ci.
Nie m,wi on te7, 7e otrzymamy koron9 i 7e dlatego powinni:my
wychwala; Boga. M,wi on, 7e Pan, B,g nasz, Wszechmog'cy, obj'
panowanie. B,g d'7y do tego, by panowa;, by sprawowa; wadz9.
A=kiedy rz'dzi B,g, rz'dzi Chrystus. Powr,;my na chwil9 do rozdziau 11, wersetu 15: FKr,lestwo :wiata stao si9 kr,lestwem Pana
naszego i Jego Chrystusa, i kr,lowa; b9dzie na wieki wiek,wG. FPan
naszG w tym wersecie odnosi si9 do Boga, a FJego ChrystusG > do
Chrystusa. Skoro we fragmencie tym pojawia si9 FPan nasz i=Jego
ChrystusG, logiczne wydaje si9, 7e dalej powinno by;: Fi=kr,lowa;
b9d' na wieki wiek,wG. Wtedy zdanie to byoby gramatycznie poprawne. Nie tak jednak zostao ono zapisane. Po cz9:ci pierwszej
nast9puje: Fi kr,lowa; b9dzie na wieki wiek,wG. Mamy przez to zrozumie;, 7e panowanie Pana jest panowaniem Chrystusa, a panowanie Chrystusa > panowaniem Boga. Kr,lestwo Bo7e jest kr,lestwem
Chrystusa. Panowanie Boga to panowanie Chrystusa. To dlatego, 7e
B,g panuje i Chrystus panuje, wszyscy wesel' si9 i raduj', wykrzykuj'c: Alleluja!
Werset 7 kontynuuje: FWeselmy si9 i radujmy, i dajmy Mu chwa9G... Oto chwila, w kt,rej B,g otrzyma chwa9. Potem nast9puje:
FGdy7 nastao wesele Baranka i Jego ma7onka przygotowaa si9G.
(Poprawne tumaczenie tu to wa:nie Fma7onkaG, cho; niekt,re przekady podaj' FoblubienicaG). Nie tylko zacz9a si9 Bo7a wadza, lecz
r,wnie7 wprowadzone zostao kr,lestwo. Co wi9cej, B,g zdoby r,wnie7 tego zbiorowego czowieka, wieczn' Ew9, jakiej pragn'. Nastao wesele Baranka i Jego 7ona si9 przygotowaa. S' tu dwa powody
do chway. Pierwszy > to, 7e B,g panuje. M,wimy na to: Alleluja!
Drugi pow,d > i7 B,g osi'gn' to, co postanowi mie; w=wieczno:ci
przeszej. Na to r,wnie7 m,wimy: Alleluja! My te7 winni:my weseli;
si9 i radowa;, gdy7 to, czego B,g pragnie, z=pewno:ci' kt,rego: dnia
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osi'gnie. Kiedy nastanie wesele Baranka, Jego 7ona b9dzie ju7 przygotowana.
Cz9sto, gdy przygl'damy si9 nieco uwa7niej sobie samym, wydaje si9 nam niemo7liwe, by nadszed kiedy: dzie(, w kt,rym Chrystus przedstawi sobie chwalebny ko:ci,, bez plamy, zmarszczki ani
czego: podobnego. A skoro tak jest, to jak7e mo7emy powstrzyma;
si9 od powiedzenia: Alleluja! Bez wzgl9du na to, ile sabo:ci byo
zar,wno wczoraj, jak i dzisiaj, to, co B,g postanowi mie;, owego
dnia osi'gnie. Nigdy o tym nie zapominajcie. Tego dnia ma7onka
musi by; przygotowana. Dlatego musimy odda; Bogu chwa9 i musimy powiedzie;: Alleluja!
Przeczytajmy raz jeszcze werset 7: FWeselmy si9 i radujmy si9,
i=oddajmy Mu chwa9, gdy7 nastao wesele Baranka i ma7onka Jego
przygotowaa si9G. Musimy zwr,ci; uwag9, 7e fragment ten dotyczy
7ony Baranka, a nie oblubienicy Baranka. PrzejdWmy teraz do rozdziau 21, werset,w 1 i 2: FI widziaem nowe niebo i now' ziemi9Q
I widziaem miasto :wi9te, Now' Jeruzalem, zst9puj'c' z nieba od
Boga, przygotowan' jak oblubienica, przyozdobiona dla swego m97aG.
Jakiego momentu dotyczy rozdzia 19, gdy m,wi, 7e ma7onka si9
przygotowaa? Jest to czas przed tysi'cletnim kr,lestwem. Do jakiej
chwili za: odnosi si9 rozdzia 21, gdzie mowa o przygotowanej oblubienicy? To czas po tysi'cletnim kr,lestwie. Skoro Nowa Jeruzalem,
nim stanie si9 oblubienic' Baranka, musi czeka; na nowe niebo
i=now' ziemi9, to jak7e mo7na powiedzie;, 7e ma7onka Baranka
przygotowaa si9 przed tysi'cletnim kr,lestwem? Zauwa7cie, 7e rozdzia 19 nie m,wi o weselu Baranka, lecz po prostu o tym, i7 nastao
wesele Baranka. W tym konkretnym momencie, je:li spojrzymy
wstecz, widzimy, 7e nierz'dnica upada, a je:li popatrzymy naprz,d,
widzimy nowe niebo i now' ziemi9. Dlatego mamy tu obwieszczenie
o nastaniu wesela Baranka. W rzeczywisto:ci jednak dzieli je tysi'c
lat. Dopiero gdy upynie owe tysi'c lat, nadejdzie faktyczna pora na
wesele Baranka. W rzeczywisto:ci kobieta ta jest 7on' Chrystusa za
czas,w nowego nieba i nowej ziemi, a nie podczas kr,lestwa.
Trzeba nam zauwa7y; jeszcze jedn' rzecz. W rozdziale 12 wyst9puje kobieta z dzieckiem-m97czyzn', jak r,wnie7 jej liczne dzieci.
W=rozdziale 19 natomiast obecna jest tylko ma7onka. Co stao si9
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z=dzieckiem-m97czyzn' i owymi wieloma dzie;mi? Wydaje si9, jakby
znikn9li. W jaki spos,b tamta kobieta, dziecko-m97czyzna oraz reszta jej dzieci mog' wszyscy razem sta; si9 7on' Baranka?
Aby dokadnie to zrozumie;, musimy ponownie przyjrze; si9 zasadzie dziecka-m97czyzny. Pami9tajcie, 7e we wszystkim, co dziecko-m97czyzna wypenia, reprezentuje cay ko:ci,. W rozdziale 19
obwieszczenie o przygotowaniu si9 ma7onki ogoszone jest, gdy patrzymy na zwyci9zc,w. Aby zosta; oblubienic', cae ciao ko:cioa
musi zaczeka; a7 do czas,w nowego nieba i nowej ziemi. Wcze:niej
ko:ci, nie b9dzie gotowy. Tymczasem tysi'c lat przed nastaniem
owego dnia ma miejsce ogoszenie, 7e ma7onka si9 przygotowaa.
Dlaczego to zostao powiedziane? O jakie przygotowanie si9 chodzi?
OdpowiedW brzmi: obwieszczenie to dotyczy gotowo:ci zwyci9zc,w,
i=tylko zwyci9zc,w. Poniewa7 zwyci9zcy s' w peni przygotowani,
mo7na ogosi;, 7e ma7onka przygotowaa si9.
Musimy stale pami9ta;, 7e to, co wypeniaj' zwyci9zcy, nie jest
dla nich samych, lecz dla caego ko:cioa. Sowo Bo7e m,wi, 7e gdy
jeden czonek doznaje czci, raduj' si9 z nim wszystkie czonki (1=Kor
12,26). Zwyci9zcy prowadz' wojn9 z Szatanem w imieniu caego Ciaa. Ich zwyci9stwo przynosi korzy:; og,owi. Dlatego gotowo:;, o=kt,rej mowa w rozdziale 19, musi dotyczy; kwestii 7ycia. Zwyci9zcy s'
przygotowani dlatego, 7e ich 7ycie jest bardziej dojrzae. A poniewa7
zwyci9zcy s' gotowi przed Bogiem, B,g traktuje ich gotowo:; jako
gotowo:; caego Ciaa.
Czy rozumiecie donioso:; tego faktu? Musimy pami9ta; t9 jedn'
rzecz: wszystkie nasze starania, nasz wzrost, nie s' dla nas samych
jako pojedynczych jednostek, lecz dla Ciaa. To, co ka7dy czonek
otrzymuje od Boga, su7y caemu Ciau. Kiedy twoje uszy sysz' sowo, nie mo7esz powiedzie;, 7e to nie ty syszae:, poniewa7 twoje
uszy s' po'czone z twoim ciaem. Gdy twoje usta wypowiadaj' co:
niewa:ciwego, nie mo7esz zaprzeczy;, 7e to ty powiedziae: co: nie
tak, gdy7 twoje usta i twoje ciao s' ze sob' zwi'zane. W ten sam
spos,b czegokolwiek dokonuj' zwyci9zcy, stanowi dzieo caego Ciaa. Poniewa7 nasz Pan jest Gow' ko:cioa, wszystko, czego On dokona na krzy7u, nale7y do ko:cioa. Podobnie, gdy otrzymujemy
jak': korzy:; od Gowy, otrzymujemy te7 korzy:; od Ciaa. Tak jak
uczestniczymy w tym, czego dokona Pan, tak te7 uczestniczymy
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w=tym, czego dokonuj' inne czonki. Kiedy B,g widzi gotowo:; zwyci9zc,w, poczytuje j' za gotowo:; caego ko:cioa. Dlatego czytamy,
7e ma7onka przygotowaa si9.
Gotowo:; ma7onki, o jakiej tutaj mowa, dotyczy w szczeg,lny
spos,b jej ubioru. Rozdzia 19, werset 8 m,wi: FI dano jej oblec bisior
l:ni'cy i czysty > bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe :wi9tychG. Pismo objawia nam, 7e istniej' dwa rodzaje ubioru dla chrze:cijan. Pierwszym z nich jest Pan Jezus. Pan Jezus jest naszym ubraniem. Drugi ubi,r to str,j z bisioru, czysty i l:ni'cy, o kt,rym tutaj
mowa. Ilekro; stajemy przed Bogiem, Pan Jezus jest naszym strojem. On jest nasz' sprawiedliwo:ci' i ubieramy si9 w Niego, gdy
zbli7amy si9 do Boga. Str,j ten jest naszym powszednim ubraniem,
aby ka7dy :wi9ty by przed Bogiem przyodziany, a nie znaleziony
nagim. Z drugiej strony, gdy zostajemy przedstawieni Chrystusowi,
musimy by; przyobleczeni w bisior czysty i l:ni'cy. Bisiorem tym s'
sprawiedliwe czyny :wi9tych. Bisior ten oznacza szereg sprawiedliwych czyn,w, jeden po drugim. Razem tworz' one nasz str,j z bisioru. Ju7 od chwili, gdy zostali:my zbawieni, zacz9li:my zdobywa; ten
str,j z bisioru, sprawiedliwe czyny :wi9tych, dla naszego przyobleczenia.
Mo7emy r,wnie7 zobaczy; te dwa stroje dla chrze:cijanina w=Psalmie 45. Werset 14 m,wi: FC,rka kr,lewska jest caa chwalebna w=kr,lewskiej komnacie, a szata jej utkana zotemG. Materia na jej ubi,r
jest ze zota, czystego zota. Dalej werset 15 m,wi nam: FW=haftowanej sukni wiod' j' do kr,laG. Widzimy tu, 7e jej ubi,r, o=kt,rym mowa
w wersecie 14, r,7ni si9 od przedstawionego w wersecie 15. W wersecie 14 jej str,j jest ze zota, w wersecie 15 natomiast mowa jest
o=haftowanej sukni. Str,j z bisioru w Ksi9dze Objawienia 19 to haftowana suknia, a nie zota szata.
Czym jest zatem zoto? Pan Jezus jest zotem. Jest On zotem,
poniewa7 jest cakowicie z Boga. Sprawiedliwo:;, kt,r' da nam Pan
Jezus, str,j, w kt,ry nas ubra, gdy zostali:my zbawieni, by ze zota.
Poza tym ubiorem jednak istnieje jeszcze inny, kt,ry haftowali:my
ju7 od dnia naszego zbawienia. Str,j ten to sprawiedliwe czyny :wi9tych. Innymi sowy, ubi,r ze zota jest nam dany od Boga przez=Pana
Jezusa, podczas gdy str,j haftowany daje nam Pan Jezus przez Ducha Hwi9tego. Kiedy uwierzyli:my w Pana, B,g da nam przez Pana
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Jezusa zoty str,j. Strojem tym jest sam Pan Jezus i nie ma on nic
wsp,lnego z naszym 7yciem. Zosta on dostarczony przez Niego jako
kompletny. Haftowana suknia natomiast odnosi si9 do naszych czyn,w. Jest ona misternie tkana, oczko po oczku, przez Ducha Hwi9tego, dziaaj'cego w nas ka7dego dnia.
Co oznacza haft? Na pocz'tku mamy czysty kawaek materiau,
pusty na wierzchu. Nast9pnie co: wszywa si9 w niego nici', i dzi9ki
temu wszywaniu pierwotny materia wraz z wszyt' w niego nici'
staj' si9 jedno. Znaczy to, 7e kiedy Bo7y Duch dziaa nad nami, konstytuuje w nas Chrystusa > oto haftowana suknia. Wtedy b9dziemy
mieli nie tylko str,j ze zota, lecz ponadto str,j wyhaftowany przez
Ducha Hwi9tego. Dzi9ki temu dzieu Chrystus b9dzie ukonstytuowany
w nas i wyra7any przez nas. Ten haftowany str,j to sprawiedliwe
czyny :wi9tych. Jest to ten rodzaj dziea, kt,rego nie wykonuje si9
raz na zawsze, lecz kt,re prowadzi si9 stale, dzie( po dniu, a7 pewnego dnia B,g powie: FGotoweG.
By; mo7e niekt,rzy zapytaj' w tym momencie: FO jakich konkretnie sprawiedliwych czynach jest tutaj mowa?G Ewangelie podaj' wiele
sprawiedliwych czyn,w, takich jak wyra7enie przez Mari9 mio:ci do
Pana przez namaszczenie Go olejkiem. Oto jej sprawiedliwo:;. Mo7e
ona by; poprzeczn' lub podu7n' nici' w jej stroju z bisioru. Byy te7
i inne, takie jak Joanna, 7ona Chuzy oraz wiele innych kobiet, kt,re=> kierowane mio:ci' do Pana > posugiway w=zaspokajaniu potrzeb materialnych Jego samego oraz Jego uczni,w. To r,wnie7 sprawiedliwe czyny. Cz9sto mio:; Pana dotyka naszych serc, a my
wyra7amy to na zewn'trz. Oto nasza sprawiedliwo:;, nasz str,j z=bisioru. Oto haftowana szata, kt,ra dzi: powstaje. Wszelki zewn9trzny
wyraz, b9d'cy owocem naszej mio:ci do Pana i efektem dziaania
Ducha Hwi9tego, jest oczkiem po:r,d tysi9cy innych oczek w naszym
hafcie. Biblia m,wi nam, 7e ktokolwiek poda szklank9 wody najmniejszemu, 7adn' miar' nie straci swej nagrody. Oto sprawiedliwy
uczynek, wykonany z mio:ci do Pana. Gdy mamy zewn9trzny wyraz, czyli gdy uczynimy co: z mio:ci do Pana, to jest sprawiedliwo:;.
Ksi9ga Objawienia 7 m,wi nam, 7e szaty te s' biae. Zostay wyprane i wybielone w krwi Baranka. Musimy pami9ta;, 7e mo7emy
zosta; wybieleni tylko poprzez oczyszczenie z grzech,w przez krew.
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A=oczyszczone zosta; musz' nie tylko nasze grzechy, lecz r,wnie7
nasze zachowanie. Ono tak7e mo7e zosta; wybielone jedynie przez
obmycie w krwi. U 7adnego chrze:cijanina nie ma ani jednego pojedynczego uczynku, kt,ry od pocz'tku jest biay. Nawet je:li posiadamy jak': sprawiedliwo:;, jest ona pomieszana i nie jest czysta. Nieraz bywali:my uprzejmi wobec innych, wewn'trz za: odczuwali:my
niech9;. Nieraz okazywali:my innym cierpliwo:;, a=po powrocie do
domu sarkali:my. Dlatego wykonawszy jakie: sprawiedliwe uczynki, wci'7 potrzebujemy oczyszczenia krwi'. Potrzebujemy krwi Pana
Jezusa, by oczy:cia nas z grzech,w, kt,re popeniamy, jak r,wnie7
potrzebujemy krwi Pana Jezusa do oczyszczenia naszych sprawiedliwych czyn,w.
Vaden chrze:cijanin nie jest nigdy w stanie sporz'dzi; dla siebie
stroju, kt,ry byby czysto biay. Nawet gdyby:my potrafili wykona;
taki ubi,r, kt,ry jest w dziewi9;dziesi9ciu dziewi9ciu procentach czysty i=biay, nadal znajdowaaby si9 w nim jednoprocentowa domieszka. Przed Bogiem 7aden czowiek nie jest cakowicie bez skazy. Nawet dobre czyny, wykonane przez nas z mio:ci do Pana, potrzebuj'
oczyszczenia krwi'. Pewien bardzo duchowy czowiek powiedzia niegdy:, 7e nawet zy wylewane z 7alu za grzech potrzebuj' obmycia
przez krew. O tak, nawet zy nawr,cenia potrzebuj' oczyszczenia
krwi'. Dlatego Ksi9ga Objawienia 7 m,wi, 7e zwyci9zcy wybielili
swoje szaty we krwi Baranka. Nie mamy niczego, czym mogliby:my
si9 chlubi;. Ani na zewn'trz, ani wewn'trz nas nie ma niczego, co
byoby cakowicie czyste. Im wi9cej b9dziemy poznawali siebie, tym
bardziej odkryjemy, jak brudni jeste:my; nasze najlepsze uczynki
i=najlepsze spo:r,d naszych intencji wymieszane s' z brudem. Bez
oczyszczenia krwi' nie mo7na by; biaym.
Str,j jednak, o kt,rym tu mowa, jest nie tylko biay, lecz r,wnie7
l:ni'cy (19,8). Biel ma tendencje do blakni9cia i matowienia. Str,j
ten jednak nie tylko jest biay, ale i l:ni'cy. Zanim Ewa zgrzeszya,
by; mo7e bya biaa, w 7aden spos,b jednak nie moga by; l:ni'ca. To
prawda, 7e przed upadkiem Ewa bya bezgrzeszna, lecz bya jedynie
niewinna, nie za: :wi9ta. B,g nie tylko 7'da, aby:my byli biali, ale
by:my byli l:ni'cy. Biel wnosi ze sob' co: neutralnego, nieruchomego, blask natomiast > co: dodatniego, czynnego.
Nie wolno nam zatem ba; si9 trud,w ani t9skni; do gadkiej dro-
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gi, poniewa7 to dni pene trudno:ci mog' sprawi;, i7 b9dziemy l:ni'cy. Przebywaj'c z niekt,rymi chrze:cijanami, nie odnosisz wra7enia, 7e zgrzeszyli albo 7e w jakikolwiek spos,b s' nie w porz'dku.
Przeciwnie, wydaje ci si9, 7e niemal pod ka7dym wzgl9dem wszystko z=nimi jest w porz'dku. Nie dostrzegasz jednak u nich jasno:ci.
Ich dobro; jest po prostu zwyczajn' dobroci'. S' biali, lecz nie l:ni'.
Z=drugiej strony, s' inni chrze:cijanie, cz9sto poddawani pr,bom i=do:wiadczeni w cierpieniu. Cz9sto s' tak osabieni, 7e wydaje si9, i7
z=pewno:ci' upadn' > lecz oni nadal stoj'. Po pewnym okresie czasu
chrze:cijanie ci zaczynaj' l:ni;. Ich zachowanie i charakter byszcz'.
Nie s' ja:ni, lecz l:ni'cy; s' nie tylko biali, lecz byszcz'cy.
B,g dziaa w nas przez cay czas. Stale wkada w nas ogromny
wysiek, aby:my byli biali, i stale pracuje nad nami, aby:my byli
l:ni'cy. Pragnie bowiem, aby:my byszczeli. Dlatego musimy zapaci; wielk' cen9. Dlatego musimy by; gotowi na wszelkie rodzaje trudno:ci. W przeciwnym razie nigdy nie b9dziemy mogli byszcze;. Nie
wystarczy tylko by; biaym; B,g 7'da, by:my jeszcze l:nili. Strach
przed do:wiadczeniami, obawy przed kopotami, t9sknota za atwym
wyj:ciem, za gadk' drog' > wszystko to sprawi, i7 utracimy nasz
blask. Im wi9cej cierpie( i trudno:ci napotykamy, tym bardziej mo7emy l:ni;. Ludzie, kt,rzy sp9dzaj' swoje 7ycie w atwy i zwyczajny
spos,b, mog' by; biali, lecz nigdy nie b9d' l:ni'cy.
Str,j ten jest z bisioru. Zgodnie z Pismem wena ma inne znaczenie ni7 bisior. Wena oznacza dziaanie Pana Jezusa, a bisior > dziaanie Ducha Hwi9tego. Ksi9ga Izajasza 53,7 opisuje Pana Jezusa jako
owc9, milcz'c' przed tymi, kt,rzy j' strzyg'. Widzimy w oparciu
o=ten werset, 7e wena posiada cech9 odkupienia. W przypadku bisioru natomiast odkupienie w og,le nie wchodzi w gr9. Bisior wytwarza si9 z ro:liny. Nigdy nie by on zwi'zany z krwi'. Bisior jest
efektem dziaania Ducha Hwi9tego w czowieku. Str,j z bisioru wskazuje na to, 7e B,g nie tylko wymaga od czowieka Bo7ej sprawiedliwo:ci, lecz r,wnie7 jego wasnych sprawiedliwych czyn,w. B,g zamierza osi'gn'; nie tylko swoj' sprawiedliwo:;, lecz r,wnie7 wiele
pojedynczych Fsprawiedliwo:ciG.
FI dano jej oblec l:ni'cy i czysty bisiorG (Obj 19,8). Znaczy to, 7e
wszystkie te czyny, wszystkie zewn9trzne Fsprawiedliwo:ciG, s' rezultatem aski. FI dano jejG... Nie zostay one wytworzone przez
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naturalnego czowieka, lecz s' efektem dziaania Ducha Hwi9tego
w=czowieku. Musimy nauczy; si9 spogl'da; ku Panu i z nadziej'
m,wi;: FPanie, Ty mi to dajesz. Panie, Ty wy:wiadczasz mi t9 ask9G.
Jak7e to dobrze=> ten str,j dany nam jest przez ask9! Je:li m,wimy, 7e str,j ten wykonany jest przez nas, to prawda; rzeczywi:cie,
sporz'dzony zosta przez nas. Z drugiej strony jednak, dany jest on
nam przez Boga, bo kiedy polegamy na samych sobie, nie jeste:my
w=stanie wytworzy; niczego. To Pan jest Tym, kt,ry wypenia to w=nas
przez Ducha Hwi9tego.
Cz9sto odnosimy wra7enie, 7e nasze brzemi9 jest naprawd9 ci97kie. Chcemy uciec i niemal bagamy Pana: FO, Panie, uwolnij mnie!G
Musimy jednak zmieni; nasz' modlitw9 na inn': FPanie, uzdolnij
mnie do niesienia tego brzemienia. Panie, spraw, abym pod nim
wytrzyma. Wybiel mnie i daj, bym by przyodziany w l:ni'cy str,jG.
Ksi9ga Objawienia 19,9 m,wi nam: FI m,wi do mnie (anio): NapiszG... B,g przem,wi i kaza Janowi to zapisa;. Co Jan napisa? FBogosawieni, kt,rzy s' wezwani na weseln' uczt9 BarankaG. Ponadto
anio rzek: FTo s' prawdziwe sowa Bo7eG. Nie ma 7adnego innego
przywileju, 7adnej pozycji wy7szej ni7 ta > by; wezwanym na uczt9
weseln' Baranka. FTo s' prawdziwe sowa Bo7eG. B,g w=spos,b szczeg,lnie wyraWny podkre:la, 7e s' to Jego prawdziwe sowa. Musimy je
przyj';, musimy zwa7a; na nie i pami9ta; je.
Jaka jest r,7nica pomi9dzy tymi, kt,rzy s' wezwani na uczt9
weseln', a oblubienic' Baranka? R,7nica jest nast9puj'ca: oblubienica to wybrana garstka ludzi > nowy czowiek. Ci natomiast, kt,rzy
s' wezwani na uczt9 weseln', to mn,stwo pojedynczych jednostek >
zwyci9zcy. Weselna uczta Baranka odnosi si9 do wieku kr,lestwa.
Ci, kt,rzy s' na ni' wezwani, b9d' tam razem z Panem radowali si9
wyj'tkow' i jedyn' w swoim rodzaju spoeczno:ci', jakiej nikt nigdy
przedtem nie zazna. Pan powiedzia przez anioa: FBogosawieni,
kt,rzy s' wezwani na weseln' uczt9 Baranka. To s' prawdziwe sowa Bo7eG. Oby B,g, przez wzgl'd na samego siebie, umo7liwi nam
radowanie si9 t' szczeg,ln' spoeczno:ci' z Nim; oby uczyni z nas
tych, kt,rzy b9d' w pokorze starali si9 zaspokoi; pragnienie Jego
serca. Oby przez wzgl'd na ko:ci, sprawi, 7e b9dziemy starali si9
by; tymi, kt,rzy dostarczaj' ko:cioowi 7ycia. I=jeszcze, przez wzgl'd
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na kr,lestwo, oby B,g sprawi i umo7liwi nam zostanie zwyci9zcami.
NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA

Przeczytajmy teraz Ksi9g9 Objawienia 21,1: FI widziaem nowe
niebo i=now' ziemi9; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przemin9y, i=morza ju7 nie maG. Tutaj ponownie z oddali stajemy naprzeciwko Ksi9gi Rodzaju. W Ksi9dze Rodzaju 1 niebo i ziemia to
pierwotne niebo i=ziemia, tutaj za: mamy nowe niebo i now' ziemi9.
W Ksi9dze Rodzaju byo morze, lecz tutaj nie ma ju7 morza.
Werset 2 kontynuuje: FI widziaem miasto :wi9te, Now' Jeruzalem, zst9puj'c' z nieba od Boga, przygotowan' jak przyozdobiona
oblubienica dla swego m97aG. W rozdziale 19 znajduje si9 obwieszczenie, 7e nastao wesele Baranka i Jego ma7onka si9 przygotowaa. W tym rozdziale za: Nowa Jeruzalem przygotowana jest jak oblubienica, przyozdobiona dla swojego m97a. Jest to rzeczywisto:;.
M,wili:my wcze:niej, 7e w Ksi9dze Objawienia jest wiele obwieszcze(,
lecz najwa7niejsze spo:r,d nich znajduje si9 w rozdziale 11, wersecie
15. Zgodnie z ich kolejno:ci', porwanie dziecka-m97czyzny i=zrzucenie z nieba smoka miao miejsce po tym obwieszczeniu. Jak7e zatem sowa FKr,lestwo :wiata stao si9 kr,lestwem Pana naszego
i=Jego=ChrystusaG mog' zabrzmie; w takim czasie? Jest tak, poniewa7 obwieszczenie to miao miejsce na pocz'tku wydarze(, a nie
w=chwili, w kt,rej si9 one dokonyway. Oznacza to punkt zwrotny.
W=odwiecznym celu Bo7ym nast9puje decyduj'cy zwrot; dlatego B,g
mo7e dokona; w niebie takiego obwieszczenia. Nast9pnie w rozdziale 19 B,g robi kolejne obwieszczenie, m,wi'c, 7e nastao wesele
Baranka i Jego 7ona si9 przygotowaa. Obwieszczenie to w podobny
spos,b rozbrzmiewa u progu wydarze(, kt,re maj' zaj:;. Poniewa7
zwyci9zcy reprezentuj' przed Nim oblubienic9 i poniewa7 ta garstka
ludzi jest w Jego oczach w peni gotowa, B,g mo7e obwie:ci;, 7e
nastao wesele Baranka, a jego 7ona si9 przygotowaa. To FnastaoG
jednak w peni dokonuje si9 w nowym niebie i nowej ziemi. W Ksi9dze Objawienia 21,2 Jan rzeczywi:cie widzia Now' Jeruzalem, zst9puj'c' z nieba od Boga. W tamtym czasie Oblubienica w ka7dym sensie
bya prawdziwie gotowa. Mamy tutaj nie tylko gotowo:; obwieszczon',
jak w rozdziale 19, lecz gotowo:; faktyczn'.
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Musimy teraz cofn'; si9 i przeczyta; List do Efezjan 5,26 i 27:
FAby go u:wi9ci;, oczy:ciwszy obmyciem wod' w sowie, aby stawi;
przed sob' ko:ci, chwalebny, nie maj'cy plamy czy zmarszczki, czy
czego: podobnego, lecz aby by :wi9ty i=nieskazitelnyG. Sowa Faby
stawi; przed sob' ko:ci,G wypenione zostaj' w Ksi9dze Objawienia
21. Mamy teraz oblubienic9, kt,ra przed Bogiem jest w peni gotowa, by przedstawi; j' Panu. FPrzygotowane jak oblubienicaG nie przedstawia ju7 7adnych trudno:ci w zrozumieniu. Pokazuje to nam, 7e
przy ko(cu wieku kr,lestwa cay ko:ci, doprowadzony zostanie do
takiego stanu. To, czego nie udaje si9 nam dzi: zobaczy;, b9dzie w=peni widoczne owego dnia. By; mo7e m,wimy dzi:, 7e Bo7a norma dla
ko:cioa jest zbyt wysoka > jak7e ko:ci, mo7e kiedykolwiek osi'gn'; taki stan? Nie wiemy, w jaki spos,b B,g to uczyni, wiemy jednak, 7e w czasie nowego nieba i nowej ziemi ko:ci, to osi'gnie.
Niekt,rzy mo7e my:l', 7e ko:ci, osi'gnie stan z Listu do Efezjan 5
przed wiekiem kr,lestwa. Pan jednak tak nie powiedzia. Dopiero
w=Ksi9dze Objawienia 21 ko:ci, znajdzie si9 w tym stanie. W czasie
nowego nieba i nowej ziemi doskonaa b9dzie ju7 nie tylko garstka
:wi9tych, lecz wszyscy :wi9ci, cae Ciao, spo:r,d wszystkich narod,w przez wszystkie wieki. Wszyscy oni b9d' razem przed Bogiem,
peni chway w Jego obecno:ci.
W Ksi9dze Objawienia 21,3 czytamy: FI usyszaem dono:ny gos
m,wi'cy od tronu: Oto przybytek Boga z ludWmi! I zamieszka z nimi
jako w przybytku, i b9d' oni Jego ludem, a sam B,g b9dzie z nimi
i=b9dzie ich BogiemG. Werset ten objawia nam, jak b9dzie wygl'dao
nowe niebo i nowa ziemia. Nowe niebo i nowa ziemia znajduj' si9
w=wiecznym bogosawie(stwie, i=mowa jest tutaj o pozytywnym bogosawie(stwie. Po wersecie tym padaj' stwierdzenia m,wi'ce, 7e
pewnych rzeczy ju7 nie b9dzie. S' to aspekty negatywne, nie pozytywne. Jakie jest to pozytywne i=wieczne bogosawie(stwo? Polega
ono na tym, 7e sam B,g b9dzie z=nami. To obecno:; Boga jest tym
bogosawie(stwem. Wszystko, co Pismo kiedykolwiek powiedziao
o bogosawie(stwie w wieczno:ci, zawiera si9 w tych sowach: FA=sam
B,g b9dzie z nimiG. Najwi9ksze cierpienie to by; pozbawionym Bo7ej
obecno:ci. Ca' rado:ci' w wieczno:ci za: b9dzie obecno:; Boga. Bogosawie(stwo owego dnia, o kt,rym tutaj mowa, to nic innego,
jak B,g b9d'cy z nami. Salomon powiedzia kiedy: Bogu: FOto nie-
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biosa i niebiosa niebios nie mog' Ci9 ogarn';, a c,7 dopiero ten
dom, kt,ry zbudowaem?!G (1=Krl 8,27). Niebiosa i niebiosa niebios
nie mog' Go ogarn';, ale my mo7emy powiedzie;, 7e Nowa Jeruzalem mo7e Go ogarn';. B,g zamieszkuje w Nowej Jeruzalem i tam
ustanowiony jest Bo7y tron.
T' Now' Jeruzalem jest rozwa7ana ju7 przez nas kobieta. W=Ksi9dze Rodzaju widzieli:my ogr,d i kobiet9. Kobieta ta p,Wniej zgrzeszya
i B,g wyp9dzi j' z ogrodu. Teraz, w nowym niebie i nowej ziemi,
kobieta ta oraz :wi9te miasto s' jednym; nie s' to ju7 dwie odr9bne
istoty. Skoro Nowa Jeruzalem jest t' kobiet', to jest ona ma7onk'
Baranka; dlatego kobieta ta i :wi9te miasto s' jednym. I nie tylko to,
lecz w Nowej Jeruzalem ustanowiony jest Bo7y tron lub te7 > mo7emy powiedzie; inaczej > sam B,g mieszka w tej niewie:cie. Wszechmocny zamieszkuje w niej. Dlatego nie ma znaczenia 7adna sia ani
pokusa, kt,ra mogaby nadej:; z zewn'trz, niezale7nie od tego, jak
wielka. Ze moce nie mog' ju7 do niej wej:; ani czowiek nie mo7e ju7
upa:;, gdy7 B,g mieszka w niej. Bogosawie(stwem nowego nieba
i=nowej ziemi jest obecno:; Boga. Wszyscy, kt,rzy skosztowali cokolwiek z Bo7ej obecno:ci w swoim do:wiadczeniu, wiedz', 7e jest ona
prawdziwym bogosawie(stwem. Nie ma 7adnego innego bogosawie(stwa wi9kszego ani cenniejszego ni7 to.
Przeczytajmy raz jeszcze drug' cz9:; wersetu 3: FI zamieszka
z=nimi jako w przybytku, i b9d' oni Jego ludem, a sam B,g b9dzie
z=nimiG. Widzicie, jaka relacja panuje tutaj mi9dzy Bogiem a czowiekiem? Co to naprawd9 znaczy, 7e b9dziemy ludem Boga? Oznacza to,
7e B,g b9dzie zamieszkiwa w nas i z tego powodu b9dziemy uczynieni Jego ludem. Sam B,g b9dzie z nami. On b9dzie naszym Bogiem.
Kiedy jeste:my z dala od Jego obecno:ci, B,g nie mo7e by; naszym
Bogiem. Najwi9kszym i najwy7szym bogosawie(stwem w=wieczno:ci jest to, 7e B,g b9dzie z nami i b9dzie naszym Bogiem.
Werset 4 m,wi: FI otrze z ich oczu wszelk' z9, a :mierci ju7
odt'd nie b9dzie, ani smutku, ani krzyku, ani b,lu nie b9dzie; albowiem pierwsze rzeczy przemin9yG. Nzy s' do:wiadczeniem ka7dego
czowieka, lecz w nowym niebie i nowej ziemi otrzymamy to bogosawie(stwo > B,g otrze wszelk' z9 z naszych oczu. Hmier; jest w=cao:ci konsekwencj' upadku. W nowym niebie i nowej ziemi :mierci
ju7 nie b9dzie. Ten ostatni wr,g zostanie obalony. Smutek to b,l
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w=naszym sercu, uczucie wewn9trznego cierpienia, podczas gdy krzyk
jest jego wyrazem zewn9trznym. B,l to cierpienie naszego ciaa fizycznego. B,g jednak poo7y kres tym pierwszym rzeczom. Wszystkie one streszczaj' si9 w tych sowach: zy, :mier;, smutek, krzyk
i=b,l. Du7ej jednak ju7 ich nie b9dzie; wszystkie one przemin'.
Werset 5 m,wi: FI rzek Ten, kt,ry siedzia na tronie: Oto wszystko nowym czyni9G. Nasz problem dzi: polega na tym, 7e my, kt,rzy
jeste:my nowym stworzeniem, 7yjemy wci'7 w starym stworzeniu.
Owego dnia jednak wszystko stanie si9 nowe; wszystkie rzeczy znajd'
si9 w nowym stworzeniu. Nowe b9dzie nie tylko to, co wewn9trzne,
lecz r,wnie7 to, co zewn9trzne. Cae otoczenie i wszystkie rzeczy
w=:rodku b9d' nowe. To nazywa si9 wieczno:ci'. To nowe stworzenie jest dla nas. Dopiero wtedy, gdy wszystkie rzeczy znajd' si9 w=nowym stworzeniu, nasze serca b9d' zaspokojone. Ksi9ga Izajasza 6
opowiada nam o bolesnym do:wiadczeniu, b9d'cym udziaem nas
wszystkich: F jestem m97em o nieczystych wargachG... Izajasz przytacza poza tym jeszcze jedno bolesne do:wiadczenie: FI mieszkam po:r,d ludu o nieczystych wargachG. Owego dnia jednak wszystko wok,
nas znajdzie si9 w nowym stworzeniu. Dzie( ten b9dzie cakowicie
chwalebny.
Werset 5 kontynuuje: FI m,wi: Napisz, gdy7 sowa te s' wierne
i=prawdziweG. Jak dobrze mie; to napisane. B,g da te sowa Janowi
i=kaza mu je zapisa;. Ani jedna jota z tego, co jest zapisane, nie
mo7e przemin';. Sowa te s' wierne i prawdziwe! Zwie(czeniem
naszej wiary b9dzie widok Boga odnosz'cego ostatnie zwyci9stwo.
W wersecie 6 B,g rzek do Jana: FStao si9G. Na jakiej podstawie
B,g m,g powiedzie; Janowi, 7e Fstao si9G? Poniewa7 jest On Falfa
i=omega, pocz'tek i koniecG. Cz9sto wydaje si9, 7e Bo7e dziaanie nie
odnosi skutku, ale On m,wi: FJa jestem alfa i omegaG. To B,g powzi' pierwotny zamys i to B,g r,wnie7 doprowadzi go do ostatecznej realizacji. Jak7e wdzi9czni jeste:my Bogu za to, 7e jest On alf',
pocz'tkiem wszystkiego. Ksi9ga Rodzaju 1,1 m,wi: FNa pocz'tku
B,gG... Gdy stwarzane byy niebiosa i ziemia, to B,g by Tym, kt,ry
to wszystko zamierzy. Ka7da rzecz ma sw,j pocz'tek w Bogu. Jest
On jednak zarazem omeg'. Czowiek mo7e zawie:; i zawodzi, lecz
B,g jest omeg'. Czowiek mo7e powiedzie; to czy tamto, lecz B,g
ma ostatnie sowo. On jest omeg'.
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Dlaczego B,g o tym m,wi? Poniewa7 chce powiedzie; nam, 7e
doprowadzi sw,j plan do spenienia, 7e osi'gnie sw,j cel i doko(czy
to, co rozpocz'. Przyznajemy, 7e dziaanie Szatana rzeczywi:cie przeszkodzio dzieu Bo7emu, lecz przyznajemy jeszcze wi9cej: 7e B,g
jest nie tylko alf', Tym, kt,ry powzi' zamiar na pocz'tku, lecz r,wnie7 omeg', Tym, kto ostatecznie odniesie sukces. B,g nigdy si9 nie
poddaje i nigdy nie pozwoli, by cho;by odrobina z Jego planu pozostaa nie zrealizowana. Bez wzgl9du na stan ko:cioa w obecnym
do:wiadczeniu, w Bo7ym planie nie ma on plamy ani zmarszczki, ani
czego: podobnego. I co wi9cej, zostanie on przyodziany w chwa9
i=przedstawiony Jego Synowi.
Gdy widzimy Bo7e dzieci, r,7ni'ce si9 tak bardzo mi9dzy sob'
w=wierze i nauczaniu, jak r,wnie7 w praktyce, zadajemy sobie pytanie: jak to mo7liwe, by kiedykolwiek doszy one do jedno:ci wiary,
o=jakiej mowa w Li:cie do Efezjan 4? Cz9sto wzdychamy, m,wi'c, 7e
to nigdy nie nast'pi, nawet gdyby:my czekali kolejne dwa tysi'ce
lat. B,g jednak powiedzia, 7e On jest omeg'. Musi nadej:; dzie(,
w=kt,rym b9dzie On mia przed sob' chwalebny ko:ci,. Mo7e posu7y; si9 wod' albo ogniem, lecz z pewno:ci' b9dzie mia chwalebny
ko:ci,. Nie jeste:my w stanie powstrzyma; Boga. On musi osi'gn';
to, co Go zaspokoi. Niezale7nie od tego, jak sabi, oboj9tni lub zatwardziali jeste:my, nadejdzie taki dzie(, kiedy B,g roztrzaska nas
na kawaki. B9dzie rozbija nas i ama, a7 staniemy si9 tacy, jakich
pragnie nas mie;. B,g jest omeg'. Poniewa7 to B,g tak czyni, doprowadzi to do ko(ca. Nigdy w tym nie ustanie. Wychwalajmy Go z=rado:ci'. On musi osi'gn'; sw,j cel!
Werset 6 kontynuuje: FJa pragn'cemu dam darmo pi; ze Wr,da
wody 7yciaG. Nacisk poo7ony jest tu nie na odkupienie, lecz na nasz'
potrzeb9 Boga. Pragnienie oznacza, 7e potrzebujemy Boga. By; bez
wody to by; bez Boga. Dlatego Wr,do wody 7ycia su7y zaspokojeniu
tych, kt,rzy s' spragnieni.
Teraz musimy skupi; nasz' uwag9 na nast9pnym, 7 wersecie.
Jak7e wdzi9czni jeste:my Bogu za t9 szczeg,lnie cenn' obietnic9,
zawart' w tym wersecie, m,wi'c' nam, co osi'gn' zwyci9zcy. Zwyci9zcy, o kt,rych tutaj mowa, r,7ni' si9 od wymienionych w=Ksi9dze
Objawienia 2 i 3. Zwyci9zcy w rozdziaach 2 i 3 to garstka z=caego
ko:cioa, podczas gdy zwyci9zcy, o kt,rych mowa tutaj, powi'zani s'
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z Fpragn'cymG. Najpierw syszymy: FJa pragn'cemu dam darmo pi;
ze Wr,da wody 7yciaG. Nast9pnie: FZwyci9zca to odziedziczyG. Innymi
sowy wszyscy, kt,rzy pij' ze Wr,da wody 7ycia, s' zwyci9zcami, o=kt,rych tutaj mowa. Zwyci9zcy ci r,7ni' si9 od tych, kt,rzy nie pij' tej
wody. Jest to ten sam rodzaj zwyci9stwa, o=kt,rym mowa w Pierwszym Li:cie Jana. Pierwszy List Jana 5,4 m,wi: FWszystko bowiem,
co z Boga zrodzone, zwyci97a :wiat; tym wa:nie zwyci9stwem, kt,re zwyci97yo :wiat, jest nasza wiaraG. Ci, kt,rzy s' narodzeni z Boga,
ci, kt,rzy nale7' do Pana, to ci, kt,rzy maj' wiar9. Ci, kt,rzy nie
nale7' do Pana, nie maj' wiary. To ta wa:nie wiara sprawia, 7e
zwyci97amy :wiat. Fakt ten z ca' pewno:ci' powinien nas rozradowa; i winni:my z rado:ci' wykrzykiwa;: Alleluja! Jeste:my wszyscy
zwyci9zcami w nowym niebie i=nowej ziemi! Dziecko-m97czyzn9
w=wieku kr,lestwa tworzy mniejszo:;, lecz w Nowej Jeruzalem cae
Ciao to zwyci9zcy. W Nowej Jeruzalem liczy si9 tylko to, czy macie
wiar9. Je7eli masz wiar9, jeste: zwyci9zc'.
W owym dniu B,g otrze wszelk' z9 z ich oczu; :mierci ju7 nie
b9dzie, nie b9dzie smutku ni krzyku, ani b,lu, gdy7 pierwsze rzeczy
przemin9y. Wszystkie te rzeczy jednak stanowi' aspekt negatywny.
Aspekt pozytywny jest taki: FI b9dzie mieszka z nimi, a oni b9d'
ludem JegoG. I nie tylko to, gdy7 w wersecie 7 B,g m,wi: FI b9d9 mu
Bogiem, a on b9dzie Mi synemG. Dlatego jako chrze:cijanie, mamy
przed Bogiem nie tylko pozycj9 ludu, lecz syn,w. B,g chce mie; wielu syn,w, kt,rzy wejd' do chway. Dzi9kujemy Bogu i wychwalamy
Go, 7e powiedzia: FI b9d9 mu Bogiem, a on b9dzie Mi synemG. W=wieczno:ci nie ma wy7szego bogosawie(stwa ponad to.
Werset 8 m,wi nam: FA dla tch,rz,w, niewierz'cych, czyni'cych
obrzydliwo:ci, zab,jc,w, rozpustnik,w, czarownik,w, bawochwalc,w,
i wszelkich kamc,w, udzia w jeziorze pon'cym ogniem i=siark'. To
jest :mier; drugaG. Dokadnie tak samo, jak faktem jest bogosawie(stwo w wieczno:ci, faktem jest tak7e kara w wieczno:ci. Kara
od Boga mio:ci jest nieunikniona i nieuchronna. To groWne ostrze7enie dla wszystkich.
WI/TE MIASTO ZST/PUJ.CE Z NIEBA

Ksi9ga Objawienia 21,9-10 m,wi: FI=przyszed jeden z siedmiu
anio,w, co maj' siedem czasz penych siedmiu plag ostatecznych,
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i=tak si9 do mnie odezwa: ChodW, uka79 ci oblubienic9, ma7onk9
Baranka. I zani,s mnie w duchu na wielk' i wysok' g,r9, i=pokaza
mi miasto :wi9te, Jeruzalem zst9puj'c' z nieba od BogaG.
W rozdziale 17,1-3, gdy anio chcia pokaza; Janowi wielk' nierz'dnic9, zani,s go na pustyni9. W oczach Boga oraz w oczach tych,
kt,rzy s' natchnieni przez Ducha Hwi9tego, nierz'dnica to ta, kt,ra
mieszka na pustkowiu. Vyje ona w miejscu, gdzie nie ma ani 7ycia,
ani owoc,w > na ziemi jaowej. Ludzie dzi: mog' ogl'da; wysokie
budowle ko:cio,w; mog' bra; udzia w dobrze przygotowanych nabo7e(stwach niedzielnych i podziwia; zdolno:ci czowieka. W=Bo7ych
oczach jednak wszystko, co ma sw,j pocz'tek w Babilonie, znajduje
si9 na pustkowiu; jest opuszczone.
Tutaj natomiast, kiedy anio pokazuje Janowi 7on9 Baranka, zanosi go na wielk' i wysok' g,r9. Tam pokazuje mu :wi9te miasto,
Jeruzalem zst9puj'c' z nieba od Boga. To z wielkiej i wysokiej g,ry
Jan ogl'da ten widok. Objawia to nam jedno: je:li pragniemy ujrze;
odwieczn' Bo7' wizj9, B,g musi zaprowadzi; nas na wielk' i=wysok'
g,r9. Je7eli nie stoimy duchowo na wysokiej g,rze, nie zobaczymy
tych, kt,rzy mieszkaj' na r,wninie, nie ujrzymy Nowej Jeruzalem
ani nie zobaczymy zwie(czenia Bo7ego dziea. Kiedy Moj7esz dotar
z dzie;mi Izraela do Jordanu, co B,g kaza mu uczyni;? Nakaza mu
uda; si9 na szczyt g,ry Pizga i wznie:; oczy, by zobaczy ziemi9,
kt,r' B,g obieca. Pokazuje to nam ponownie, 7e aby otrzyma; wizj9 i=objawienie oraz zobaczy; Bo7y plan, musimy znaleW; si9 na szczycie.
Nie my:lcie, 7e wystarczy po prostu dzie( po dniu by; sobie zwykym chrze:cijaninem, nie popeniaj'cym wi9kszych grzech,w. Musimy zda; sobie spraw9, 7e ilekro; zajmujemy takie stanowisko, odwieczny plan Boga jest dla nas niczym wi9cej jak tylko doktryn'
i=wiedz'. Musimy mie; nadziej9 na nieco duchowej wspinaczki oraz
na pewne duchowe osi'gni9cia Powinni:my spodziewa; si9, 7e wejdziemy na wysok' g,r9. Dopiero gdy to zrobimy, b9dziemy mogli
zobaczy; Now' Jeruzalem.
To, co B,g pragnie uczyni;, musi wykona;. To, co B,g zamierzy
w wieczno:ci przeszej, musi osi'gn'; w wieczno:ci przyszej.
Zwyci9zcy musz' najpierw wprowadzi; kr,lestwo, a nast9pnie
nowe niebo i now' ziemi9. Rzecz jednak w tym, kto b9dzie tym
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zwyci9zc'? Aby by; zwyci9zc', musimy mie; objawienie. Je:li brak
objawienia, atwo jest przyjmowa; wszystko jako nauk9. Musimy
jednak pami9ta;, 7e wiedza nigdy nie mo7e wyda; owocu; tylko objawienie przynosi owoc. A7eby za: mie; objawienie, musimy wej:; na
wysok' g,r9; nie mo7emy mieszka; w dolinie. To prawda, jest pewna trudno:; we wst9powaniu na g,r9, gdy7 musimy ;wiczy; nasze
siy, aby si9 wspina;. Nie mo7emy osi'gn'; szczytu, je:li nie wykonamy pewnego wysiku. Oby B,g da nam to duchowe osi'gni9cie
i=wyzwoli nas z doliny. Nie powinni:my my:le;, 7e wystarczy po prostu by; zbawionym i nie chcie; ju7 nigdy niczego wi9cej. B,g musi
wybawi; nas od tego niskiego poziomu 7ycia i pokaza; nam pragnienie swego serca. Dopiero gdy znajdziemy si9 na wysokiej g,rze,
otrzymamy objawienie.
Ujrzawszy Now' Jeruzalem, Jan zrobi co: bardzo gupiego >
upad do st,p anioa, aby odda; mu cze:;. To jego zachowanie, jakkolwiek gupie, jest bardzo znamienne. Jan jako ostatni z grona
dwunastu aposto,w mia opu:ci; ten :wiat. Jego poznanie, jego dokonania, jego mio:; oraz do:wiadczenie daleko przekraczay nasze;
a jednak widzimy w Ksi9dze Objawienia, i7 dwukrotnie Jan zrobi
co: gupiego. S' dwa miejsca, kiedy chcia odda; cze:; anioom. Raz
opisane to jest w rozdziale 19, wersecie 10, a po raz drugi w rozdziale 22, wersecie 8. Cho; jednak ten czyn Jana by niedozwolony i=chocia7 powiedziano mu: FNie czy( tego!G, to przecie7 objawia to nam,
jak szczerym czowiekiem by Jan i jak wielk' warto:; przedstawia
dla niego Bo7y plan i Bo7e dzieo. W=takiej sytuacji nie m,g si9 powstrzyma;; post'pi w spos,b gupi. Jego zachowanie byo niewa:ciwe, lecz w swym sercu uzna to za suszne. Pokazuje to nam postaw9, jak' powinni:my mie;, gdy widzimy Bo7' wizj9. Oby Pan da
nam ujrze; tak' wizj9. Oby umo7liwi nam wej:cie na g,r9, by:my
zobaczyli Now' Jeruzalem. Oby wszystko w nas su7yo realizacji tej
wizji i niczemu wi9cej.
Anio rzek do Jana: FPoka79 ci oblubienic9, ma7onk9 BarankaG.
Anio powiedzia, 7e poka7e Janowi 7on9 Baranka, co za: Jan potem
ujrza? Zobaczy Fmiasto :wi9te, Jeruzalem zst9puj'c' z nieba od
BogaG. Ma7onk' Baranka, kt,r' ujrza Jan, byo :wi9te miasto Jeruzalem. Dlatego opis tego miasta, kt,ry dalej nast9puje, jest r,wnie7 opisem ma7onki Baranka. Miasto jest obrazem, opisuj'cym
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cechy oraz stan duchowy tego zbiorowego Ciaa, kt,re B,g wybra
sobie przed stworzeniem.
Miasto to zst9puje z nieba od Boga. Znaczy to, 7e B,g nie tylko
zajmuje si9 przeznaczeniem tego zbiorowego czowieka, lecz r,wnie7 miejscem, z kt,rego ,w zbiorowy czowiek pochodzi. Nie idzie
tu tylko o przyszo:;, lecz r,wnie7 o Wr,do. Ma7onka Baranka zst9puje z=nieba. Nowa Jeruzalem jest z nieba, nie z ziemi. B,g nie pokazuje nam tutaj czowieka, kt,ry ma za sob' histori9 grzechu, a nast9pnie zosta zbawiony; nie m,wimy przez to, 7e nie zgrzeszyli:my
i 7e nie potrzebujemy upami9tania ani zbawienia ask'. Chodzi nam
o to, 7e fragment ten pokazuje nam tylko t9 cz'stk9, kt,ra jest z=Boga.
Przedstawia on nam ,w chwalebny ko:ci, z Listu do Efezjan 5, kt,ry ma zosta; przedstawiony Chrystusowi.
W Starym Testamencie jest kobieta, kt,ra w szczeg,lny spos,b
symbolizuje ten ko:ci,, maj'cy wa:nie by; ofiarowany Chrystusowi. Jest ni' Rebeka. Abraham powiedzia swemu staremu sudze:
FNie weWmiesz 7ony dla syna mojego spo:r,d c,rek Kananejczyk,w,
w:r,d kt,rych mieszkam, lecz p,jdziesz do ojczyzny mojej i do rodziny mojej i weWmiesz 7on9 dla syna mojego IzaakaG. Rebeka nie bya
mieszkank' krainy na zach,d od Jordanu, lecz pochodzia z rodziny
Izaaka.
B,g pragnie mie; zbiorowego czowieka z rodziny Chrystusa. Poniewa7 Chrystus jest z nieba, ko:ci, r,wnie7 musi pochodzi; z=nieba.
Z tego wzgl9du w Li:cie do Hebrajczyk,w 2,11 czytamy: FTak bowiem
Ten, kt,ry u:wi9ca, jak ci, kt,rzy maj' by; u:wi9ceni, z=jednego s'
wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi si9 nazwa; ich bra;mi swymiG.
Kim s' bracia? Bracia to ci, kt,rzy narodzili si9 z tej samej matki
i=z=tego samego ojca. Jak7e wdzi9czni jeste:my Bogu, 7e z jednej strony zostali:my nabyci cenn' krwi' Pana, a z drugiej strony prawdziwie
narodzili:my si9 z Boga. Dzieje ka7dego chrze:cijanina maja dwa aspekty. Pierwszy polega na tym, 7e jeste:my w=sensie zewn9trznym nabyci przez Boga, drugi za: na tym, 7e wewn9trznie jeste:my narodzeni
z=Boga. Patrz'c z perspektywy naszej historii grzechu, jeste:my nabyci w sensie zewn9trznym; natomiast z punktu widzenia naszej historii
poza grzechem, jeste:my narodzeni z Boga, gdy7 ka7dy, kto si9 z Boga
narodzi, nie mo7e grzeszy;. W cz'stce tej grzech nie ma swojego pocz'tku ani swej historii. Fakt, i7 Nowa Jeruzalem zst9puje od Boga,

126

CHWALEBNY KOHCITN

oznacza, 7e ko:ci, nigdy nie by na tej ziemi. Okazuje si9, 7e ko:ci,
zst9puje na ziemi9 po raz pierwszy. Nie znaczy to, 7e nie przyszli:my
do Boga jako grzesznicy, lecz 7e znajduje si9 w nas cz'stka, kt,ra jest
z Boga i cakowicie z Boga. Jak7e musimy dzi9kowa; Panu, 7e Nowa
Jeruzalem zst9puje z nieba od Boga!
Miasto to zupenie r,7ni si9 od miasta, opisanego w rozdziale 17.
Tamto miasto nazwane jest wielkim miastem, to za: > :wi9tym miastem. Wyr,7nikiem Babilonu jest jego wielko:;, wyr,7nikiem Nowej Jeruzalem za: > jej :wi9to:;. W:r,d chrze:cijan s' tacy, kt,rych
porywa wielko:;, s' jednak i tacy, kt,rzy zwracaj' uwag9 na :wi9to:;. Ci, kt,rzy koncentruj' si9 na wielko:ci, tkwi' pod zasad' Babilonu, podczas gdy ci, kt,rzy po:wi9caj' uwag9 :wi9to:ci, znajduj'
si9 pod zasad' Nowej Jeruzalem.
Na czym polega :wi9to:;? Mo7emy uj'; to nast9puj'co. Poniewa7 tylko B,g jest :wi9ty, wszystko, co z Niego wypywa, r,wnie7
musi by; :wi9te. Powiedzie;, 7e FTen, kt,ry u:wi9ca, jak ci, kt,rzy
maj' by; u:wi9ceni, z jednego s' wszyscyG oznacza, 7e Chrystus jest
:wi9ty, poniewa7 jest On z tego Jednego, i my r,wnie7 jeste:my
:wi9ci, poniewa7 te7 jeste:my z tego Jednego. Tylko ci, kt,rzy s'
z=tego Jednego, s' :wi9ci. Tylko to, co wypywa z Boga, ma warto:;.
To, co wychodzi z Boga, i tylko to, stanowi Now' Jeruzalem. Wszystko, co jest z czowieka, musi pozosta; na boku. Kwestia porwania
ko:cioa r,wnie7 si9 na tym opiera. Dlaczego b9d' tacy, kt,rzy pozostan'? Poniewa7 maj' tyle rzeczy, kt,re nie s' z Chrystusa, a niczego, co nie jest z Chrystusa, nie da si9 zabra; do nieba. Ani jedna
rzecz, kt,ra nie jest z nieba, nie mo7e tam powr,ci;. Wszystko, co
jest z=ziemi, musi pozosta; na ziemi, podczas gdy wszystko to, co jest
z=nieba, mo7e powr,ci; do nieba.
BLASK WI/TEGO MIASTA

Werset 11 opisuje to miasto jako Fmaj'ce chwa9 Bo7'; blask jego
podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, l:ni'cego jak
krysztaG. Jaspis by ju7 raz wymieniony w tej ksi9dze > w rozdziale
czwartym. Jan widzia w,wczas Kogo: siedz'cego na tronie, kto z=wygl'du podobny by do kamienia jaspisowego i karneolowego. Ten,
kogo Jan widzia na tronie, by taki sam, jak jaspis. Innymi sowy,
znaczenie jaspisu to B,g ogl'dany, B,g uczyniony widzialnym. Kiedy
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czowiek stanie przed tronem, pozna Boga jako jaspis. Rozpoznamy
Go w ten spos,b, gdy b9dziemy tam, nie tutaj. To, co dzi: sobie u:wiadamiamy, w wielu miejscach jest do:; niejasne, lecz w tamtym mie:cie znajduje si9 chwaa Bo7a o blasku jaspisu. Znaczy to, 7e kiedy
Nowa Jeruzalem zst'pi na ziemi9, b9dziemy mogli zobaczy; samego
Boga. Nigdy wi9cej ju7 Go faszywie nie zrozumiemy ani nie b9dziemy potrzebowali pyta; Go o przyczyn9 czegokolwiek. Blask Nowej
Jeruzalem jest jasny jak kryszta, bez :ladu domieszki. W=owym dniu
wszystko i w ka7dym kierunku b9dzie dla nas przeWroczyste i wyraWnie widoczne. Tego dnia ujrzymy Boga i poznamy Boga.
MIESZKA3CY WI/TEGO MIASTA

Wersety 12 do 14: FMiao ono mur wielki a wysoki, miao dwana:cie bram, a na bramach U dwunastu anio,w i wypisane imiona,
kt,re s' imionami dwunastu plemion syn,w Izraela. Od wschodu
trzy bramy i od p,nocy trzy bramy, i od poudnia trzy bramy, i od
zachodu trzy bramy. A mur miasta mia dwana:cie fundament,w,
a=na nich dwana:cie imion dwunastu aposto,w BarankaG. Ilu ludzi
zawiera ten zbiorowy czowiek? Czytamy tu, 7e na bramach wypisane s' imiona dwunastu plemion Izraela, a imiona dwunastu aposto,w wypisane s' na fundamentach. Pokazuje to nam, i7 miasto to
obejmuje zar,wno :wi9tych Starego Testamentu, jak i :wi9tych
Nowego Testamentu.
Da si9 to wykaza;, gdy przeczytamy nast9puj'ce fragmenty Pisma. Ewangelia Nukasza 13,28-29 m,wi: FTam b9dzie pacz i=zgrzytanie z9b,w, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i=Jakuba, i wszystkich
prorok,w w kr,lestwie Bo7ym, a siebie samych precz wyrzuconych.
Przyjd' ze wschodu i zachodu, z p,nocy i poudnia, i si'd' za stoem
w kr,lestwie Bo7ymG. Widzimy tutaj, 7e Bo7e kr,lestwo obejmuje
Abrahama, Izaaka i Jakuba, reprezentuj'cych :wi9tych Starego Testamentu. Ci, kt,rzy przychodz' ze wschodu, z=zachodu, z p,nocy
i=z=poudnia, przedstawiaj' :wi9tych Nowego Testamentu. Obie te
grupy to uczestnicy kr,lestwa Bo7ego; oczywi:cie wi9c, wszyscy oni
wejd' do Nowej Jeruzalem.
Inny fragment, List do Hebrajczyk,w 11,8-10, m,wi: FPrzez wiar9 AbrahamQ osiedli si9 jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na
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obczyWnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem,
wsp,dziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwa bowiem miasta,
maj'cego mocne fundamenty, kt,rego budowniczym i tw,rc' jest
B,gG. Miasto, o kt,rym mowa w tym ust9pie, to Nowa Jeruzalem.
Tylko to miasto jest miastem maj'cym fundamenty, kt,rego budowniczym i=tw,rc' jest B,g. Werset 13 m,wi: FW wierze pomarli oni
wszyscyG. FOniG tutaj to Abel, Enoch, Noe, Abraham, Izaak, Jakub
i=wielu innych. Werset 16 kontynuuje: FTeraz za: do lepszej d'7', to
jest do niebieskiej (ojczyzny). Dlatego B,g nie wstydzi si9 nosi; imienia
ich Boga, gdy7 przysposobi im miastoG. FOniG tutaj to ci sami FoniG
z=wersetu 13. Pokazuje to nam, 7e :wi9ci Starego Testamentu maj'
sw,j dzia w Nowej Jeruzalem. Ablowi z pocz'tku oraz wszystkim
pozostaym :wi9tym Starego Testamentu B,g wyznaczy miasto,
Now' Jeruzalem. Wszyscy oni maj' w niej sw,j udzia. W=wersecie
39 i 40 czytamy znowu: FA ci wszyscy, zdobywszy dobre :wiadectwo
dzi9ki swej wierze, nie otrzymali obietnicy, poniewa7 B,g przewidzia dla nas co: lepszego, aby oni bez nas nie osi'gn9li doskonao:ciG. B,g nakaza wszystkim :wi9tym Starego Testamentu zaczeka;;
jeszcze nie otrzymali oni tego miasta. Kaza im czeka;, aby:my i my,
i oni mogli uda; si9 tam razem. Widzimy st'd, 7e zar,wno :wi9ci
Starego Testamentu, jak i :wi9ci Nowego Testamentu znajd' si9
w=Nowej Jeruzalem.
W Li:cie do Efezjan 2,11-14 czytamy: FDlatego pami9tajcie, 7e
niegdy: wy > poganie w ciele, zwani nieobrzezanymi > w owym czasie byli:cie poza Chrystusem, cudzoziemcy wobec spoeczno:ci Izraela i obcy przymierzom obietnicy, nie maj'cy nadziei i bez Boga na
tym :wiecie, ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, kt,rzy niegdy: byli:cie dalecy, stali:cie si9 bliscy we krwi Chrystusa. On bowiem jest
naszym pokojem, On, kt,ry dwoje uczyni jednym i zburzy odgradzaj'cy mur podziauG. Od wersetu 11 do 13 u7yty jest zaimek FwyG,
lecz w wersecie 14 zamieniony on zostaje na FnaszG. Zaimek FwyG
odnosi si9 do :wi9tych w Efezie, zaimek FnaszG natomiast U zar,wno
do :wi9tych izraelskich oraz :wi9tych z Efezu, jak i do wszystkich
:wi9tych Starego i Nowego Testamentu. To Chrystus jest naszym
pokojem i On sprawi, 7e z dwojga powstaa jedno:;, burz'c w swoim
ciele przegrod9 z muru nieprzyjaWni. Werset 15 kontynuuje: FZnosz'c w ciele swoim prawo przykaza(, zawarte w=przepisach, aby z=tych
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dw,ch stworzy; w sobie jednego nowego czowieka, czyni'c przez to
pok,jG. Tych Fdw,chG odpowiada FdwojguG w wersecie 14. Zaimek ten
tak7e dotyczy zar,wno :wi9tych Starego Testamentu, jak i :wi9tych
Nowego Testamentu. Nie odnosi si9 on do stosunku pomi9dzy czowiekiem a Bogiem. Czy7 B,g i czowiek mogliby by; stworzeni razem, by sta; si9 jednym nowym czowiekiem? Nie. Fragment ten
odnosi si9 zar,wno do :wi9tych z pogan, jak i do :wi9tych spo:r,d
Vyd,w; do :wi9tych Starego Testamentu, jak r,wnie7 do :wi9tych
Nowego Testamentu.
Dalej w wersecie 16 czytamy: FI pojedna; obydwu z Bogiem w=jednym ciele przez krzy7, u:mierciwszy przeze( wrogo:;G. Pojednanie
Fobydwu z Bogiem w jednym cieleG oznacza, 7e pojednani z=Bogiem
zostaj' :wi9ci Starego Testamentu, jak r,wnie7 :wi9ci Nowego Testamentu. Wersety 17-19 m,wi': FA przyszedszy, ogosi jako ewangeli9 pok,j wam, kt,rzy:cie byli daleko, i pok,j tym, kt,rzy byli
blisko. Albowiem przez Niego jedni i drudzy mamy przyst9p do Ojca
w jednym Duchu. Tak wi9c nie jeste:cie ju7 obcymi i przychodniami,
ale jeste:cie wsp,obywatelami :wi9tych i domownikami BogaG. Hwi9ci
w Efezie nie byli ju7 obcymi, lecz wsp,obywatelami :wi9tych i domownikami Boga. Wersety 20-22: FZbudowani na fundamencie aposto,w i prorok,w, kt,rego kamieniem w9gielnym jest sam Chrystus Jezus, w kt,rym caa budowla wesp, spajana ro:nie na :wi'tyni9
:wi9t' w Panu, w kt,rym tak7e i wy jeste:cie wesp, budowani na
mieszkanie Boga w duchuG. W ten spos,b mieszkanie Boga obejmuje wszystkich :wi9tych Starego i Nowego Testamentu. S' tam Abraham, Izaak i Jakub, i my wszyscy te7 tam jeste:my.
Na zako(czenie: w czasie nowego nieba i nowej ziemi wszyscy,
kt,rzy maj' Bo7e 7ycie, znajd' si9 w Nowej Jeruzalem.
MIASTO, BRAMY I MUR

Czytajmy dalej Ksi9g9 Objawienia 21. Musimy zwr,ci; szczeg,ln'
uwag9 na mur miasta. Werset 12 m,wi: FMiao ono mur wielki a=wysokiG... W wersecie 15 czytamy: FA ten, kt,ry m,wi ze mn', mia
zot' trzcin9 jako miar9, by zmierzy; miasto i jego bramy, i jego
murG. I dalej werset 17: FI zmierzy jego mur > sto czterdzie:ci cztery okcie, miar' czowieka, b9d'c' miar' anioaG.

130

CHWALEBNY KOHCITN

Na pocz'tku B,g uczyni ogr,d w Edenie i do tego ogrodu udao
si9 wej:; w97owi, kt,ry chcia porozmawia; z Ew'. Pokazuje to nam,
7e wok, ogrodu nie byo muru. B,g pierwotnie zamierzy, by Adam
strzeg ogrodu. Innymi sowy, Jego zamiarem byo, a7eby to Adam
by murem tego ogrodu. Adam jednak nie upilnowa go i Szatan przedosta si9 do :rodka. A jak maj' si9 rzeczy w przypadku Nowej Jeruzalem? Czytamy, 7e Nowa Jeruzalem ma mur miejski. Jaki jest cel
tego muru? Z jednej strony ma on otacza;, a z drugiej > wy'cza;.
Otacza on i zawiera w sobie wszystko, co znajduje si9 w mie:cie,
a=wy'cza i=odrzuca wszystko to, co jest poza miastem. Gdy miasto
otoczone jest murem, mur ten su7y do oddzielenia wszystkiego, co
znajduje si9 wewn'trz miasta od tego, co jest poza miastem, czyni'c
w ten spos,b r,7nic9 pomi9dzy obu tymi obszarami. Nowa Jeruzalem to nowy czowiek, kt,rego pragn' uzyska; B,g. Ten nowy czowiek przebywa w Bo7ej obecno:ci i jest oddzielony od wszystkiego,
co znajduje si9 na zewn'trz. W'7 nie mo7e ju7 tam wpezn';. Teraz
znajduje si9 tam mur, oddzielenie, rozr,7nienie. Wszelka mo7liwo:;,
by w'7 dosta si9 tam ponownie, zostaa wyeliminowana.
Pierwsza rzecz poza Bo7' chwa', wymieniona w opisie Nowej
Jeruzalem, to mur miejski. Oddzielenie zatem jest jedn' z najwa7niejszych zasad w 7yciu chrze:cijanina. Je7eli nie ma tego oddzielenia, chrze:cijanin nie przedstawia 7adnej warto:ci. Musi istnie; linia
rozdzielaj'ca to, co duchowe od tego, co cielesne. Nowa Jeruzalem
posiada takie rozdzielenie, lini9 graniczn', i trzeba nam nauczy; si9
st'd pewnej lekcji. Wszystko, co jest z Babilonu, trzeba odrzuca;,
a=wszystko to, co jest z Boga, nale7y ochrania;. Wybudowanie muru
miejskiego nie jest rzecz' atw', gdy7 Szatan nienawidzi tego muru
bardziej ni7 czegokolwiek innego. Gdy Nehemiasz powr,ci do Jerozolimy, aby odbudowa; mur, Sanballad i Tobiasz, Arabowie, Ammonici i mieszka(cy Aszdodu zacz9li robi; wszystko, by powstrzyma;
budow9. Nehemiasz w jednej r9ce trzyma w,czni9, a drug' budowa mur. Dlatego musimy modli; si9, aby B,g uzdolni nas do noszenia duchowej zbroi, by:my mogli zmaga; si9 ze zymi duchami w=okr9gach niebia(skich i zachowywa; zasad9 oddzielenia.
Miasto to ma dwana:cie bram i dwana:cie fundament,w, a na
tych fundamentach znajduj' si9 imiona dwunastu aposto,w Baranka.
M,wi to nam, i7 wszystko w tym mie:cie opiera si9 na zasadach
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Bo7ego kr,lestwa, goszonych przez aposto,w. Cytowali:my wcze:niej sowa z Listu do Efezjan 2: FZbudowani na fundamencie aposto,w i prorok,wG. Znaczy to, 7e cae objawienie, kt,re otrzymali apostoowie, stanowi fundament Nowej Jeruzalem.
Bramy su7' do tego, by przez nie wchodzi; i wychodzi;. Dlaczego
jednak wypisane s' na nich imiona dwunastu plemion Izraela? Pan
Jezus powiedzia: Fzbawienie pochodzi od Vyd,wG (J 4,22). Wszystkiego o Bogu dowiedzieli:my si9 od Izraela. Izraelowi dane zostao
prawo, przez Izraela poznali:my odkupienie i z Izraela wreszcie wyszo zbawienie. Dlatego na bramach widniej' imiona dwunastu plemion Izraela.
Miasto to ma trzy bramy od wschodu, trzy bramy od p,nocy, trzy
bramy od poudnia i trzy od zachodu. W ka7dym kierunku wychodz'
trzy bramy. Zazwyczaj bramy umieszcza si9 w miejscu, gdzie najdogodniej jest wchodzi; i wychodzi;. Fakt, 7e miasto to posiada bramy
od wszystkich czterech stron, oznacza zatem, 7e usytuowane jest
ono w samym :rodku i stanowi centrum wszystkiego. Nowa Jeruzalem jest arcydzieem w samym :rodku Bo7ego serca.
Chwaa Bogu. Na bramach znajduje si9 dwunastu anio,w, strzeg'cych wej:cia (Obj 21,12). Przedtem cheruby strzegy drogi do drzewa 7ycia, teraz za: drzewo 7ycia w mie:cie pilnowane jest przez anio,w, znajduj'cych si9 na bramach. Anioowie s' duchami su7ebnymi,
i nadchodzi dzie(, kiedy zostan' oni poddani ko:cioowi (Hbr 1,14).
Werset 15: FA ten, kt,ry m,wi ze mn', mia zot' trzcin9 jako
miar9, by zmierzy; miasto i jego bramy, i jego murG. Zoto w Biblii
symbolizuje wszystko, co jest z Boga. Mierzenie miasta zotem oznacza wi9c, i7 miasto to mo7e zosta; zmierzone przez Bo7y wzorzec
i=mo7e odpowiada; Bo7emu wzorcowi. Trzeba nam szuka; Bo7ej chway z nadziej', 7e gdy zostaniemy w owym dniu zmierzeni, b9dziemy
mogli sprosta; Bo7emu wzorcowi.
Werset 16: FA miasto ukada si9 w czworobok i dugo:; jego tak
wielka jest, jak i szeroko:;. I zmierzy miasto trzcin' poprzez dwana:cie tysi9cy stadi,w: dugo:;, szeroko:; i wysoko:; jego s' r,wneG. W=Biblii znajduje si9 jeszcze jedno miejsce, w kt,rym miara
dugo:ci, szeroko:ci i wysoko:ci jest r,wna: to miejsce naj:wi9tsze
w=:wi'tyni. FPrzed miejscem naj:wi9tszym, kt,re miao dwadzie:cia
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okci dugo:ci, dwadzie:cia okci szeroko:ci i dwadzie:cia okci wysoko:ciG... (1 Krl 6,20). Dugo:;, szeroko:; i wysoko:; s' tutaj identyczne. W Biblii tylko miejsce naj:wi9tsze w :wi'tyni oraz miasto Nowa
Jeruzalem maj' r,wne miary dugo:ci, szeroko:ci i=wysoko:ci. Innymi sowy, w nowym niebie i nowej ziemi Nowa Jeruzalem staje
si9 dla Boga miejscem naj:wi9tszym. Na pocz'tku, kiedy Dawid poda
Salomonowi plan :wi'tyni, pouczy go, Fzgodnie z pismem z r9ki Pana
pochodz'cym i dotycz'cym caego wykonania tego planuG (1=Krn
28,19). Widzimy st'd, 7e wszystko w :wi'tyni zbudowane byo zgodnie z boskim objawieniem. W nowym niebie i=nowej ziemi Nowa
Jeruzalem to sama :wi'tynia Boga. Wszystko, co skada si9 na to
miasto, znajduje si9 w Bogu. Nie ma ani jednej rzeczy, kt,ra pochodziaby spoza Niego.
Werset 17: FI zmierzy jego mur > sto czterdzie:ci cztery okcie,
miar' czowieka, b9d'c' miar' anioaG. Czy mo7emy dzi: powiedzie;,
7e miara ludzka jest miar' anioa? Nigdy. Kiedy wi9c miara ludzka
b9dzie r,wna mierze anioa? Pan Jezus powiedzia nam, 7e w=zmartwychwstaniu czowiek b9dzie r,wny anioom (Nk 20,36). Te sto czterdzie:ci cztery okcie, o kt,rych tutaj mowa, objawione zostan', gdy
miara ludzka zr,wna si9 z miar' anioa. Innymi sowy, wszystko
w=tym mie:cie jest rzeczywisto:ci' zmartwychwstania. Dzi9ki Bogu,
spo:r,d wszystkich rzeczy, zawieraj'cych si9 w tym mie:cie, nie ma
ani jednej, kt,ra nie jest w zmartwychwstaniu. Ka7da rzecz, kt,ra
jest martwa i kt,ra pochodzi z czowieka, znajduje si9 poza miastem; wewn'trz za: wszystko jest zmartwychwstae i pochodzi z Boga.
Zmartwychwstanie oznacza to, co jest z Boga. Niczego, co jest z=czowieka, z chwil' jego :mierci nigdy nie da si9 wskrzesi;, lecz wszystko to, co jest z Boga, cho; przejdzie przez :mier;, powstanie na nowo.
Wszystko to, czego :mier; nie zdoa zwi'za; ani powstrzyma;, nazywa si9 zmartwychwstaniem. Gdy to, co pochodzi z nas, przechodzi
przez krzy7, ko(czy si9, lecz :mier; nie jest w stanie dotkn'; niczego z Boga.
Przy opisie miasta Jan posugiwa si9 jedynie liczb' dwana-cie >
dwana:cie bram, dwana:cie fundament,w, dwunastu aposto,w,
dwana:cie plemion itd. Miara miasta wynosi sto czterdzie:ci cztery
okcie, dwana:cie pomno7one przez dwana:cie. Widzimy wi9c, i7
dwana:cie to liczba u7ywana w wieczno:ci. Jest to najcenniejsza licz-
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ba w Biblii. W pierwszej cz9:ci Ksi9gi Objawienia widzimy wiele si,demek: siedem ko:cio,w, siedem piecz9ci, siedem tr'b, siedem czasz,
siedmiu anio,w itd. W drugiej cz9:ci natomiast widzimy wiele dwunastek, jak te przed chwil' wymienione. Siedem symbolizuje doskonao:; i dwana:cie r,wnie7 jest symbolem doskonao:ci, lecz nie s'
one zupenie tym samym. Na siedem skada si9 trzy plus cztery,
podczas gdy dwana:cie powstaje z trzech pomno7onych przez cztery.
Poniewa7 B,g jest Tr,j-Jedynym Bogiem, liczba trzy symbolizuje
Boga; cztery natomiast to liczba symbolizuj'ca stworzenie > cztery
wiatry, cztery pory roku i cztery 7ywe istoty. Trzy dodane do czterech oznacza, 7e B,g zostaje dodany do czowieka. Jakie7 to pene,
jak doskonae U mie; Stw,rc9 wraz ze stworzeniem! Ka7da rzecz
jednak, kt,ra jest dodana, mo7e te7 by; odj9ta i w ten spos,b ponownie utracona; ta penia wi9c nie jest trwaa. W Nowej Jeruzalem
natomiast jedno:; Boga i czowieka to ju7 nie siedem, lecz dwana:cie. Nie jest to ju7 trzy plus cztery, lecz trzy pomno7one przez cztery. Pomno7enie daje jedno:; doskona', co:, czego nigdy nie da si9
rozdzieli;. Gdy Stw,rca zespala si9 ze stworzeniem, powstaje dwana:cie, a dwana:cie to doskonaa jedno:;. W nowym niebie i=nowej
ziemi B,g i czowiek stan' si9 jedno i nigdy ju7 nie b9d' mogli zosta;
rozdzieleni.
ZOTO, DROGIE KAMIENIE I PERA

Z jakiego materiau zbudowane jest to miasto? Werset 18 m,wi:
FA mur jego zbudowany z jaspisuG... Rozpatrywali:my ju7 jaspis. Zobaczyli:my, 7e blask miasta jest jak jaspis. Oznacza to, 7e kiedy ogl'damy chwa9 miasta, patrzymy na prawdziwy obraz Boga. Poznaj'c
prawdziwy obraz Boga, czowiek mo7e pozna; Boga, kt,ry siedzi na
tronie. B,g nie jest daleko od czowieka ani nie jest Bogiem niepoznawalnym.
Zadaniem muru miejskiego, jak zobaczyli:my, jest rozdzielanie
tego, co znajduje si9 wewn'trz miasta, od tego, co na zewn'trz. Fakt,
i7 mur ten wykonany jest z jaspisu, oznacza, 7e oddzielenie to opiera
si9 na tym, co widoczne jest w prawdziwym :wietle Bo7ym. Podstaw' oddzielenia jest widzenie tego, czego B,g wymaga, czego pragnie. Je:li czowiek nie b9dzie rozumia Bo7ych wymaga(, nie b9dzie oddzielony.
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Czytamy dalej w wersecie 18: Fa miasto > to czyste zoto do szka
czystego podobneG. Innymi sowy wszystko, co znajduje si9 w=tym
mie:cie, jest z Boga. Zoto symbolizuje to, co pochodzi z Boga, to, co
umieszczone jest w Bo7ym nowym stworzeniu. Piotr powiedzia, 7e
jeste:my uczestnikami boskiej natury. We wszystkich, kt,rzy nale7'
do Boga, znajduje si9 cz'stka pochodz'ca z Boga. Zanim zostali:my
zbawieni, wszystko w nas byo z ciaa, wszystko byo naturalne; nie
byo w nas absolutnie niczego o charakterze duchowym. Kiedy jednak przyj9li:my Pana, B,g udzieli nam swojego 7ycia. Oto zoto,
kt,re nam da. Wewn'trz nas znajduje si9 cz'stka ze zota, co:, co
jest prawdziwie z Boga. Niestety, jak7e to godne po7aowania, 7e
cho; mamy w sobie to zoto, jest ono wymieszane z wieloma innymi
rzeczami, tworzy stop. Bez w'tpienia, posiadamy natur9 Boga, lecz
jednocze:nie mamy w sobie wiele rzeczy zupenie r,7nych od Boga.
Z=tego powodu wi9ksza cz9:; dziaania Boga wobec Jego dzieci polega na ujmowaniu z nich, a nie na dodawaniu do nich.
Ludzie cz9sto chcieliby otrzyma; wi9cej z Boga, chcieliby by;
napenieni Duchem Hwi9tym i lepiej zna; Chrystusa. To prawda,
ka7da z tych rzeczy ma swoje miejsce. Z caego serca potrzebujemy
otrzymywa; wi9cej z Boga, by; napenieni Duchem i poznawa; wi9cej z=Chrystusa. Jest jednak jeszcze inne dzieo, su7'ce nie przydawaniu, lecz ujmowaniu. Podstawowe dziaanie Boga to wa:nie ujmowanie z nas. Odk'd zostali:my zbawieni, ka7dego dnia B,g
wykonuje to dzieo, a=narz9dziem su7'cym temu dzieu ujmowania
jest krzy7. Dziaanie krzy7a polega na usuwaniu. Krzy7 nie su7y
wprowadzaniu w nas czegokolwiek, lecz usuwaniu z nas r,7nych rzeczy. Wewn'trz nas znajduje si9 tyle odpadk,w. Jest tyle rzeczy, kt,re
nie s' z Boga, kt,re nie przynosz' Mu chway. B,g chce usun'; to
wszystko przez krzy7, aby:my si9 stali czystym zotem. To, co B,g
w=nas umieszcza, to czyste zoto, lecz poniewa7 jest w nas tyle :mieci, tyle rzeczy, kt,re nie s' z Boga, stali:my si9 stopem. Dlatego
wa:nie B,g musi wo7y; tak znaczny wysiek, aby:my przejrzeli i=zobaczyli te rzeczy w nas, kt,re s' z naszego F jaG, to wszystko, co nie
mo7e przynie:; Mu chway. Wierzymy, 7e je7eli B,g b9dzie do nas
przemawia, odkryjemy, i7 jest w nas znacznie wi9cej rzeczy wymagaj'cych usuni9cia, ni7 tych, kt,re trzeba doda;. Zwaszcza ci chrze-
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:cijanie, kt,rzy s' silni w duszy, musz' pami9ta;, 7e Bo7e dziaanie
w nich przez Ducha Hwi9tego polega na usuwaniu z nich i ujmowaniu.
To zoto, czyste zoto stanowi cech9 szczeg,ln' Nowej Jeruzalem. Nie zawiera ono 7adnej domieszki; wszystko jest tam cakowicie z=Boga. B,g chce udzieli; nam dzisiaj lekcji, aby:my ujrzeli, 7e
wszystko, co pochodzi z nas samych, to tylko odpadki. Poza zotem,
kt,re jest w nas, wszystko, co z nas pochodzi, to :miecie. Nasza
dobro;, dodana do zota, jest :mieciem; nasza gorliwo:;, dodana do
zota, jest r,wnie7 :mieciem. Wszystko z nas to :miecie. Innymi sowy, wszelka rzecz, kt,ra nie jest z Boga, jest :mieciem. Nikt z nas
nie mo7e stan'; przed Bogiem i powiedzie;, 7e mamy wobec Niego
jak'kolwiek zasug9. B,g 7'da czystego zota. W=Nowej Jeruzalem
wszystko jest czystym zotem, nie ma tam ani jednego :miecia. Nadejdzie dzie(, w kt,rym ujrzymy, 7e wszystko to, co nie jest z=Boga,
znajduje si9 na krzy7u. Wszystko, co jest w Nowej Jeruzalem, jest
z=Boga. B,g musi osi'gn'; sw,j cel. Gdy B,g m,wi, 7e b9dzie to czyste zoto, tak rzeczywi:cie b9dzie. Nie ma ani jednej rzeczy, kt,r'
mo7na by wymiesza; z Bo7ym dzieem.
PrzejdWmy do werset,w 19 i 20: FFundamenty muru miasta byy
ozdobione wszelkim drogim kamieniem: pierwszym fundamentem
by jaspis, drugim szafir, trzecim chalcedon, czwartym szmaragd,
pi'tym sardoniks, sz,stym karneol, si,dmym chryzolit, ,smym beryl, dziewi'tym topaz, dziesi'tym chryzopraz, jedenastym hiacynt,
dwunastym ametystG. Co oznaczaj' drogie kamienie? Pomi9dzy drogimi kamieniami a zotem zachodzi podstawowa r,7nica. Zoto jest
pierwiastkiem, podczas gdy drogie kamienie nie s' pierwiastkami,
lecz zwi'zkami. Zoto jest pierwiastkiem, poniewa7 B,g stworzy
je=jako zoto; zostao ono uczynione bezpo:rednio przez Boga. Drogie kamienie natomiast uksztatowane zostay z r,7nych pierwiastk,w, kt,re w ci'gu niezliczonych lat wysokiej temperatury i=ci:nienia wewn'trz ziemi zostay ze sob' zwi'zane wskutek reakcji
chemicznej. Innymi sowy, drogie kamienie nie oznaczaj' niczego
danego bezpo:rednio przez Boga, lecz s' symbolem tego, co Duch
Hwi9ty wytworzy w czowieku przy ogromnym wysiku i w ci'gu
wielu lat wypalania. Dziaanie Ducha Hwi9tego na ziemi polega na
ci'gym stawianiu nas w sytuacjach pr,by, aby:my mieli wszelkie
rodzaje do:wiadcze( i stali si9 przed Bogiem drogimi kamieniami.
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Drogie kamienie wi9c s' wytworem naszej istoty, ;wiczonej przez
Niego.
Zilustrujmy to. Narodziny Izaaka przedstawiaj' zoto, natomiast
do:wiadczenie Jakuba > drogi kamie(. Izaak urodzi si9 synem dzi9ki Bo7ej obietnicy. Nigdy nie cierpia ani te7 nigdy nie znajdowa si9
w=powa7niejszych tarapatach. Przypadek Jakuba natomiast by cakowicie odmienny. Jakub bardzo wiele wycierpia i przeszed przez liczne pr,by. Bo7a r9ka spoczywaa na nim przez cay czas. Dzie( po
dniu, rok po roku B,g umieszcza w Jakubie co:, co sprawio, 7e sta
si9 on drogim kamieniem.
Vycie, kt,rego B,g nam udzieli, to zoto, natomiast 7ycie, kt,re
B,g konstytuuje w nas, to drogi kamie(. Dzie( po dniu, po:r,d wszystkich rodzaj,w okoliczno:ci, czyni On nas na obraz Chrystusa. Oto
drogi kamie(. B,g nie poprzestaje tylko na daniu nam cz'stki z=7ycia Chrystusa; On chce, by 7ycie Chrystusa zostao w nas wtopione.
Z jednej strony musimy zdawa; sobie spraw9, 7e poza 7yciem Pana
w nas nie jeste:my ani troch9 inni, ni7 byli:my przed naszym zbawieniem. Z drugiej strony za:, gdy na:ladujemy Pana ju7 od pi9ciu
czy dziesi9ciu lat, a On zajmuje si9 nami i ;wiczy nas, cz'stka z 7ycia
Chrystusa zostaa w nas przez Ducha Hwi9tego ukonstytuowana. Jest
wewn'trz nas co:, co zostao uksztatowane przez Pana, i jest to
drogim kamieniem.
Nie musisz czu; si9 zaskoczony, kiedy B,g stale wkada ci9
w=ogie(, by: pon'. Wydaje si9, 7e wszystko, co spotyka pozostaych, jest dobre, a to, przed czym ty stajesz, nie jest ani troch9 pomy:lne ani atwe. Jeste: nawet przez innych nie rozumiany i atakowany. Przytrafio ci si9 wi9cej ni7 komukolwiek innemu. Musisz
jednak u:wiadomi; sobie, 7e nie dzieje si9 to bez przyczyny. To B,g
stale ci9 wypala; to Duch Hwi9ty dziaa, by ukonstytuowa; w tobie
wi9cej z=7ycia Chrystusa, aby: by przemieniony w Jego obraz.
Tutaj jednak znajdujemy nie tylko jeden rodzaj drogiego kamienia, lecz ca' gam9 drogich kamieni. Cz9:; z nich to jaspis, cz9:;
szafir, cz9:; chalcedon, cz9:; szmaragd, cz9:; sardoniks, cz9:; karneol i=jeszcze kilka innych rodzaj,w. Wszystkie te cenne kamienie
s' rezultatem wypalania. B,g nie uksztatowa ich nagle w jednym
okre:lonym momencie, lecz uzyska je po swej, trwaj'cej dugie lata,
pracy nad nimi. Drogi kamie( nie zosta nam dany przy stworzeniu
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ani nie otrzymali:my go, gdy stali:my si9 nowym stworzeniem. Drogi kamie( jest w nas ksztatowany przez codzienne Bo7e wypalanie.
Jest on substancj' stale wkadan' w ogie(. Gdy pomie( pali si9
w=okre:lony spos,b, wtapia si9 w te substancje pewien minera, dzi9ki
czemu powstaje okre:lony rodzaj drogiego kamienia. Gdy pomie(
pali si9 w inny spos,b, sprawia, 7e w substancji tej rozpuszcza si9
inny minera, dzi9ki czemu staje si9 ona innym rodzajem drogiego
kamienia. Odmienne sposoby topienia okre:lonych minera,w ksztatuj' r,7ne rodzaje drogich kamieni.
Drogie kamienie symbolizuj' dzieo Ducha Hwi9tego. Gdy zostali:my zbawieni, otrzymali:my Bo7' natur9, od tamtej pory za: dzie(
po dniu Duch Hwi9ty wprowadza w nas natur9 Boga, aby:my przynosili owoc Ducha. Owoc Ducha nie jest jedn' rzecz'. Skadaj' si9 na(:
mio:;, rado:;, pok,j, cierpliwo:;, uprzejmo:;, dobro;, wierno:;,
agodno:; i wstrzemi9Wliwo:;. Duch Hwi9ty musi dziaa; w nas nieustannie, sprawiaj'c, by:my przynosili wszystkie te r,7ne rodzaje
owocu. Kiedy zostali:my zbawieni, B,g udzieli nam swojego 7ycia.
Owoc Ducha jednak nie jest czym: udzielonym nam przez Boga.
Dopiero gdy Duch Hwi9ty do pewnego stopnia w nas dziaa, przynosimy te owoce. W podobny spos,b drogi kamie( jest czym:, co uksztatowane zostaje w nas przez Ducha Hwi9tego w wielu r,7nych okoliczno:ciach.
B,g nie tylko podzieli si9 z nami swoj' natur', lecz dzie( po dniu
czyni nas okre:lonego rodzaju ludWmi, kt,rzy mog' przynie:; chwa9 Jego imieniu. Gdy zostae: zbawiony, otrzymae: Bo7' natur9,
i=kiedy ja zostaem zbawiony, tak7e otrzymaem Jego natur9. Pod
tym wzgl9dem wszyscy chrze:cijanie s' tacy sami; wszyscy otrzymali Bo7' natur9. W ci'gu kolejnych dni jednak by; mo7e B,g umieszcza ci9 w szczeg,lnych okoliczno:ciach, by da; ci okre:lonego rodzaju do:wiadczenia. By; mo7e pozwoli ci przej:; przez jakie: pr,by,
trudno:ci i cierpienia, aby: sta si9 chrze:cijaninem niczym chryzolit, chalcedon, karneol czy jaki: inny drogi kamie(. B,g dziaa w=ka7dym chrze:cijaninie, by ka7dy sta si9 okre:lonego rodzaju cennym
kamieniem. To, co wszyscy razem mamy przed Bogiem, jest zotem,
lecz kiedy staniemy si9 przed Nim drogimi kamieniami, ka7dy z nas
b9dzie posiada pewien okre:lony ksztat.
To, co Duch Hwi9ty ksztatuje w nas, posuguj'c si9 otoczeniem,
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b9dzie trwao na wieki. Kiedy chrze:cijanin b9dzie otrzymywa wi9cej do:wiadcze( pewnego rodzaju, wi9cej si9 w tej dziedzinie nauczy.
Potem wytworzy to w nim pewn' szczeg,ln' cech9 > cech9, kt,ra
nie zaniknie po kilkudziesi9ciu latach, lecz kt,ra b9dzie trwaa po
wieczno:;. To, co otrzyma, na wieki pozostanie drogim kamieniem
w Nowej Jeruzalem.
W wielu Bo7ych dzieciach, kt,re chodz' z Bogiem od dziesi9ciu
czy dwudziestu lat, znajduje si9 co:, co B,g wprowadzi w nie przez
Ducha Hwi9tego. Nie polega to po prostu na tym, 7e B,g tym osobom
czego: udzieli, lecz to one same stay si9 tym czym:; jest to sama
ich istota. Przez wiele lat byy ;wiczone przez Ducha Hwi9tego. Gdy
przechodziy przez wiele pr,b i do:wiadcze(, Duch Hwi9ty ksztatowa w nich pewien rodzaj 7ycia. Wszyscy, kt,rzy je znaj', stwierdzaj', i7 faktycznie co: si9 w nich dokonao. Nie tylko posiadaj' to
7ycie, kt,re da im B,g, lecz maj' r,wnie7 przeobra7one 7ycie, kt,re
Duch Hwi9ty w nie wprowadzi. Vyj' nie tylko 7yciem FwymienionymG, lecz tak7e 7yciem przeobra7onym. Oto drogi kamie(. Drogim
kamieniem jest to, co zostao w nas uksztatowane przez wypalaj'ce
dziaanie Ducha Hwi9tego. Nowa Jeruzalem b9dzie wypeniona tymi
drogimi kamieniami.
Musimy w tej chwili u:wiadomi; sobie, jak bezu7yteczne jest
akcentowanie samych doktryn. Nigdy nie wolno nam my:le;, 7e odnie:liby:my korzy:;, gdyby:my mogli pozna; nieco wi9cej teologii
czy biblijnego nauczania. To nie przyniesie wielkiego po7ytku. Tylko
to, co wypala w nas Duch Hwi9ty, ma warto:;. Je7eli co: nie zostao
wypalone do widocznej postaci, najmniejsze potarcie to usunie. Jaka
warto:; duchowa tkwi w czym:, co przy odrobinie pocierania mo7e
zosta; z nas wymiecione? Nie znaczy to, 7e nie powinni:my czyta;
Biblii, lecz chodzi o to, 7e wy'cznie wtedy, gdy Duch Hwi9ty wypala
w nas to, co czytamy, ma to jak'kolwiek warto:;. Wszystkie drogie
kamienie powstay w ogniu. Aby mie; drogie kamienie, potrzebujemy ognia. Bez niego nigdy nie b9dzie ani jednego drogiego kamienia.
Z tego powodu nigdy nie mo7emy wzbrania; si9 od pr,b, jakie na
nas przychodz' dzi9ki naszemu otoczeniu. Nigdy nie mo7emy wzbrania; si9 przed ;wiczeniem ze strony Ducha Hwi9tego ani skar7y; si9,
gdy Bo7a r9ka otacza nas i zamyka nas w sobie na wszelkie sposoby.
Jak7e zwi'zani i przygn9bieni si9 nieraz czujemy! Jak bardzo by:my
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pragn9li przerwa; te wszystkie wi9zy i ograniczenia i uwolni; si9
cho;by na chwil9. Musimy jednak pami9ta;, 7e znajdujemy si9 w=r9ce Boga, kt,ra nas urabia. B,g ksztatuje nas, aby:my pewnego dnia
mogli wyj:; jako drogie kamienie. B,g nie tylko da nam swoje 7ycie,
lecz r,wnie7 dziaa w nas do takiego stopnia, by:my mogli posi':;
szczeg,ln' jako:;. To wa:nie ksztatuje w nas Duch Hwi9ty poprzez
wszelkie okoliczno:ci, kt,re B,g dopuszcza, i nazywa si9 to drogim
kamieniem. Jaki wi9c po7ytek, gdy ma si9 sam' wiedz9 czy doktryn9? Tylko to, co wypala w nas Duch, ma jak'kolwiek warto:;. Dopiero kiedy chrze:cijanin zostanie wypalony do pewnej postaci, goszone przez niego poselstwo nie b9dzie z=ksi'7ek, lecz z tego, co naprawd9
wie. Tylko to, co zostao w nas wypalone przez Ducha Hwi9tego, jest
drogim kamieniem. W przeciwnym razie jest to drewno, siano i soma.
Czasem, gdy siedzimy w obecno:ci kogo: starszego, odnosimy
wra7enie, 7e oto kto:, kto naprawd9 chodzi z Panem. Jest w nim
7ycie, kt,re nadaje mu swoisty charakter, kt,re stao si9 jego szczeg,ln' natur'. Mo7emy tylko skoni; si9 przed nim. By; mo7e s' tacy,
kt,rzy maj' wi9ksz' posug9 ni7 on albo kt,rzy podj9li si9 wi9kszego zadania, lecz on ma obfite 7ycie; co: zostao w nim uksztatowane
przez Ducha Hwi9tego. Ma on w sobie szczeg,ln' jako:;, co:, co wyszo z ognia; jest drogim kamieniem. W obecno:ci takiej osoby mo7emy tylko skoni; si9 i powiedzie;: jak7e i my pragn9liby:my mie;
w sobie to Fco:G, to, co jest tak pobudzaj'ce, tak dotykaj'ce. To nie
sowa pobudzaj' i dotykaj' ludzi, lecz co:, co przeszo przez ogie(.
W Nowej Jeruzalem znajduj' si9 drogie kamienie. Bez nich Nowa
Jeruzalem nigdy nie zaistnieje. B,g potrzebuje drogich kamieni.
Potrzebuje ludzi, kt,rzy b9d' przejawiali jako:; drogich kamieni.
Oby B,g uwolni nas od pytko:ci! Tylko to, co wprowadzi do naszego 7ycia Duch Hwi9ty, ma jak'kolwiek warto:; i po7ytek.
Werset 21 kontynuuje: FA dwana:cie bram, to dwana:cie pere;
ka7da z bram bya z jednej peryG. Nowa Jeruzalem skada si9 nie
tylko z czystego zota i drogich kamieni, lecz r,wnie7 z pere. Pery
nie powstaj' w rezultacie wypalania, lecz stopniowo ksztatuj' si9
wewn'trz morskiego stworzenia po jego zranieniu. St'd znaczeniem
pery jest 7ycie, kt,re wychodzi ze :mierci. Pera symbolizuje 7ycie,
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uwolnione przez Pana Jezusa w nieodkupie(czym aspekcie Jego
:mierci.
Ewangelia Mateusza 13 tak7e m,wi o perle. Do kogo odnosi si9
ta pera? Dotyczy ona ko:cioa, kt,ry Pan uksztatowa ze swojej
:mierci. By On got,w sprzeda; wszystko, co mia, a7eby naby; t9
per9. Pera oznacza co: dodatniego, nie jest czym: biernym ani ujemnym. To ko:ci,, ,w nowy czowiek, kt,rego B,g pragnie stworzy;.
Nie ma w nim grzechu ani odkupienia. Pan by got,w sprzeda; wszystko, by uzyska; per9. Ukazuje to nam, jak cenne jest 7ycie, kt,re
jest cakowicie z Chrystusa. Jak7e cenne jest ono dla Boga i jak cenne jest ono dla Chrystusa!
W Nowej Jeruzalem pery peni' funkcj9 bram miasta. Znaczy
to, 7e wszystko z Boga zaczyna si9 w tym miejscu. Innymi sowy, aby
czowiek otrzyma 7ycie przed Bogiem, 7ycie to nie mo7e by; czym:
z=czowieka, lecz musi pochodzi; ze :mierci Chrystusa, z=nieodkupie(czego aspektu Jego :mierci.
Pierwszy List do Koryntian 3,12 m,wi nam, 7e materiaem na
duchow' budowl9 winno by; zoto, srebro i drogie kamienie, a nie
drewno, siano czy soma. W 1 Li:cie do Koryntian 3 mamy zoto,
srebro i drogie kamienie; w Ksi9dze Rodzaju 2 natomiast w ogrodzie
Eden byo zoto, drogi kamie( i=pera > nie byo srebra. Dalej w=Ksi9dze Objawienia 21, w Nowej Jeruzalem ponownie jest zoto, drogie
kamienie i pera, nie ma srebra. Co to znaczy? Zoto, drogi kamie(
i=pera > te trzy substancje znajdujemy zar,wno w ogrodzie Eden,
jak i w Nowej Jeruzalem. Znaczy to, 7e zoto, drogi kamie( i=pera s'
od wieczno:ci po wieczno:;.
W wieczno:ci B,g nie planowa srebra, gdy7 srebro przedstawia
odkupienie. Owszem, B,g wiedzia, 7e czowiek zgrzeszy i b9dzie
potrzebowa odkupienia, lecz nie byo ono w Jego odwiecznym planie. W Bo7ym dziele ma miejsce odkupienie, nie ma za: odkupienia
w Jego odwiecznym celu. Dlatego Nowa Jeruzalem jest pod tym
wzgl9dem taka sama, jak ogr,d Eden > nie ma tam srebra. Oznacza
to, i7 w wieczno:ci przyszej zostaniemy przywiedzeni do miejsca,
w=kt,rym nie ma absolutnie najmniejszego :ladu grzechu. Dzi: jednak nie mo7emy lekcewa7y; ani nie docenia; srebra. Je:li ktokolwiek my:li, 7e wcale nie potrzebuje dzi: srebra, musi prosi; Boga
o=miosierdzie. Dzi: nie mo7emy i:; naprz,d bez srebra. Je7eli nie
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mamy dzi: srebra, nie mamy odkupienia i nie mo7emy nic uczyni;.
Odkupienie jednak nie jest cz9:ci' Bo7ego celu. W Nowej Jeruzalem
nigdy nie b9dziemy mogli znaleW; czego: takiego, jak srebro. Pokazuje to nam, 7e B,g wyma7e ca' histori9 grzechu, gdy7 w mie:cie
tym nie jest zawarte odkupienie. W Nowej Jeruzalem czowiek nie
b9dzie ju7 potrzebowa odkupienia, bo nie b9dzie ju7 wi9cej grzeszy.
B,g postawi nas na tak mocnym gruncie, 7e nie b9dzie ju7 mo7liwo:ci, by:my ponownie upadli. Jest w nas 7ycie, kt,re nie ma nic wsp,lnego z grzechem i kt,re nie potrzebuje odkupienia. To 7ycie w nas
jest z=Chrystusa i jest samym Chrystusem. Tak samo jak Chrystus
nie potrzebuje odkupienia, tak i my, kt,rzy mamy cz'stk9 Jego 7ycia,
nie b9dziemy potrzebowali odkupienia. Tak wi9c w wieczno:ci nie
potrzeba srebra.
Dzi9kujmy Bogu, 7e mamy dzi: Jego odkupienie. Dzi9kujmy Mu,
7e chocia7 zgrzeszyli:my, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od
wszelkiego grzechu. Z drugiej strony, B,g podzieli si9 z nami 7yciem
swojego Syna, 7yciem, kt,re na wieki nie potrzebuje odkupienia.
Pewnego dnia b9dziemy 7yli w peni tym 7yciem i historia grzechu
b9dzie ju7 zako(czona. Odkupie(cze srebro nie b9dzie ju7 potrzebne.
Musimy zobaczy;, 7e w Bo7ym planie nie ma upadku, 7e w Bo7ym planie nie ma odkupienia ani nawet kr,lestwa. Upadek nie ma
miejsca w Bo7ym zamiarze; jest czym:, co przytrafio si9 po drodze.
Podobnie odkupienie nie ma miejsca w Bo7ym zamiarze; jest ono
rozwi'zaniem problemu upadku. Kr,lestwo r,wnie7 nie znajduje si9
w zamiarze Boga; Ono te7 jest rozwi'zaniem problemu upadku. Odkupienie ma miejsce na skutek upadku i kr,lestwo tak7e ma miejsce z powodu upadku. S' one zaledwie lekarstwem; nie le7' w=zamiarze Boga. Nigdy nie lekcewa7yli:my odkupienia ani kr,lestwa.
Gdyby nie byo odkupienia, nie mo7na by byo rozwi'za; problemu
upadku. Podobnie, gdyby nie byo kr,lestwa, niemo7liwe byoby rozwi'zanie kwestii upadku. Niemniej jednak musimy mie; w pami9ci,
7e B,g nie stworzy czowieka, aby ten zgrzeszy. B,g stworzy czowieka dla swojej chway. Ta linia jest prosta; ta niebia(ska linia jest
prosta.
Werset 21 m,wi dalej: FA ulica miasta bya czystym zotem, przeWroczystym jak szkoG. Ulica to miejsce przeznaczone dla ruchu. Poniewa7 za: ulica tego miasta jest z czystego zota, ludzie, kt,rzy po
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niej chodz', nigdy si9 nie zabrudz'. Dzisiaj ci, kt,rzy s' umyci, potrzebuj' jeszcze mie; umyte nogi (J 13,10), aby podtrzymywa; swoj'
spoeczno:; z Bogiem. Gdy chodzimy ulicami tego :wiata, nie potrafimy unikn'; kurzu, kt,ry si9 na nas zbiera i nasza spoeczno:;
z=Bogiem zostaje w ten spos,b naruszona. W owym dniu jednak nic
nie b9dzie mogo nas zabrudzi;; nic nie b9dzie w stanie naruszy;
naszej spoeczno:ci z Bogiem. W wieczno:ci nie b9dzie niczego, co
mogoby nas skala;; cae nasze 7ycie i zachowanie b9dzie :wi9te.
Zako(czenie wersetu 21 m,wi nam, 7e zoto to jest F jak przeWroczyste szkoG. Ile jest dzi: w naszej sytuacji rzeczy, kt,re nie s' przeWroczyste! W przyszo:ci jednak, w Bo7ej obecno:ci, wszyscy b9dziemy przeWroczy:ci. Podobnie dzi: nie powinni:my robi; sobie tylu
kryj,wek, otacza; si9 tyloma pozorami. Nie powinni:my udawa; przed
ludWmi pobo7no:ci, aby zdoby; sobie ich chwa9. Obuda, udawanie,
pozory > 7adna z tych rzeczy nie jest przeWroczysta. Gdy nasz prawdziwy stan nie jest zbyt dobry, a mimo to udajemy, 7e wszystko jest
w porz'dku, nie jeste:my przeWroczy:ci. Cz9sto nasze sowa i dziaania s' zupenie nienaturalne. Na:ladujemy innych w=naszym sposobie m,wienia, w naszym zachowaniu i post9powaniu. Zamiast by;
sob', ci'gle na:ladujemy innych na tyle sposob,w! Nie jest to przeWroczyste. Nasze udawanie i imitacja nie s' przeWroczyste. Z ca'
pewno:ci' nie wolno nam 7y; przed Bogiem nasz' wasn' :wi9to:ci'. Musimy pami9ta;, 7e autentyczna duchowo:; to niesienie krzy7a. Hwi9to:;, w kt,rej peno niewolnictwa, nie jest :wi9to:ci' Ducha
Hwi9tego. Musimy porzuci; wszelkie udawanie i gr9.
Ile zatem jest rzeczy, kt,re potrzebujemy wyzna;! Trzeba nam
po:r,d braci i si,str uczy; si9 wyznawa; sobie nawzajem nasz grzech
i nie ukrywa; go. Ilekro; zgrzeszymy przeciwko innym, nie powinni:my pr,bowa; tego natychmiast uzasadnia;, lecz winni:my to wyzna;. Vaden chrze:cijanin nie powinien dzi: okaza; si9 nieprzeWroczystym, gdy7 owego dnia, w Bo7ej obecno:ci, wszyscy b9dziemy
przeWroczy:ci. Ulica w Nowej Jeruzalem jest przeWroczysta jak szko.
Wszystko na niej wida;. Poniewa7 b9dzie tak w owym dniu, i dzi:
musimy nauczy; si9 by; takimi ludWmi > tymi, kt,rzy s' prawdziwi,
kt,rzy s' przeWroczy:ci i kt,rzy nigdy nie odgrywaj' kogo:, kim
nie=s'.
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WI.TYNIA I WIATO MIASTA

Ksi9ga Objawienia 21,22 m,wi: FA :wi'tyni w nim nie dojrzaem:
bo jego :wi'tyni' jest Pan, B,g wszechmog'cy oraz BaranekG. Sowa
te s' szczeg,lnie cenne. Wiemy, 7e w Jeruzalem Starego Testamentu znajdowaa si9 :wi'tynia. W tamtych czasach za ka7dym razem,
gdy czowiek chcia mie; spoeczno:; z Bogiem, musia uda; si9 do
:wi'tyni. Hwi'tynia bya miejscem specjalnie zarezerwowanym dla
Boga i wa:nie tam musia si9 uda; czowiek na spoeczno:; z=Bogiem.
W Nowej Jeruzalem jednak nie b9dzie :wi'tyni, gdy7 B,g i Baranek
s' :wi'tyni' tego miasta. Oznacza to, i7 w owym dniu spoeczno:;
mi9dzy Bogiem i czowiekiem b9dzie bliska i bezpo:rednia; twarz'
w=twarz. Czowiek nie b9dzie ju7 musia udawa; si9 w okre:lone miejsce, 7eby mie; spoeczno:; z Bogiem.
W Starym Testamencie w :wi'tyni znajdowaa si9 zasona. Nikt
nie m,g przej:; przez t9 zason9 i wej:; w Bo7' obecno:;, z wyj'tkiem najwy7szego kapana, i to tylko raz w roku. Dzi: w ko:ciele
zasona zostaa rozdarta. Teraz wszyscy mo7emy wej:; w Bo7' obecno:;, by oddawa; Bogu cze:; w duchu i w prawdzie. W owym dniu
natomiast B,g i Baranek b9d' :wi'tyni' miasta. Nie b9dziemy musieli i:; do Boga; b9dzie On dokadnie tam, gdzie my jeste:my. Dzisiaj musimy i:; do Boga; tego dnia natomiast b9dziemy mieszkali
w=Jego obecno:ci. B,g i Baranek s' :wi'tyni' miasta. Dlatego je7eli
nie uczymy si9 dzisiaj 7y; w miejscu naj:wi9tszym, jeste:my najgupszymi z ludzi. Dzi: zasona zostaa ju7 rozdarta i mo7emy ze
:miao:ci' wej:; do miejsca naj:wi9tszego. Nie wolno nam pozostawa; na zewn'trz.
Werset 23: FI miastu nie trzeba so(ca ni ksi97yca, by mu :wieciy, bo chwaa Boga je o:wietlia, a jego lamp' U BaranekG. Fragment
ten wi'7e si9 z poprzednim wersetem, dotycz'cym :wi'tyni. B,g i=Baranek s' :wi'tyni' miasta i chwaa Bo7a o:wietla miasto. Dlatego
nie ma potrzeby, by :wiecio tam ani so(ce, ani ksi97yc. Wiemy, 7e
w=:wi'tyni Starego Testamentu dziedziniec zewn9trzny o:wietlony
by so(cem i ksi97ycem, a w miejscu :wi9tym palia si9 lampa.
W=miejscu naj:wi9tszym natomiast nie byo okien; nie mogo tam
pada; :wiato so(ca ani ksi97yca. Nie byo tam r,wnie7 lampy, jak
w miejscu :wi9tym, lecz o:wietlaa je chwaa Bo7a. Podobnie Nowa
Jeruzalem nie jest o:wietlona przez so(ce ani ksi97yc, lecz przez
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chwa9 Bo7'. Objawia to nam, 7e cae miasto b9dzie miejscem naj:wi9tszym. Ko:ci, w przyszo:ci stanie si9 miejscem naj:wi9tszym.
FA lamp' jego > BaranekG. Chwaa Bo7a jest :wiatem, a Baranek > lamp'. Pokazuje to nam, 7e w Nowej Jeruzalem nadal b9dzie
co: po:redniego. B,g jako :wiato b9dzie :wieci poprzez lamp9 >
Baranka. Nie odnosi si9 to do odkupienia, lecz wskazuje to nam, 7e
nikt nie mo7e pozna; Boga bezpo:rednio. Je:li kto: ma pozna; Boga,
musi pozna; Go przez Baranka > pozostaje to prawd' nawet w=wieczno:ci. Tylko przez Chrystusa czowiek mo7e pozna; Boga. Poza
lamp' nie widzimy :wiata; podobnie bez Chrystusa nie mo7emy zobaczy; Boga. Bez wzgl9du na otoczenie, B,g nadal mieszka w nieprzyst9pnej :wiato:ci. Dopiero gdy jeste:my w Chrystusie, mo7emy
Go zobaczy;.
Werset 24: FI w jego :wietle b9d' chodziy narody, i wnios' do
niego kr,lowie ziemi swoj' chwa9G. Musimy zwr,ci; tu uwag9 na
jedn' rzecz. Wszyscy ludzie, kt,rych B,g pozyska w wieku patriarch,w, w wieku prawa oraz w wieku aski, stan' si9 w owym dniu
razem oblubienic', kt,ra zostanie przedstawiona Chrystusowi. Wszyscy ludzie, pozostali przy 7yciu pod koniec wieku kr,lestwa, kt,rych
nie zwi,d Szatan, zostan' przemienieni i stan' si9 ludem na nowej
ziemi. Ludzie ci to wa:nie FnarodyG, o kt,rych mowa w wersecie 24.
Wszyscy, kt,rzy mieszkaj' w mie:cie, b9d' mieli zmartwychwstae
ciaa; b9d' oni synami i kr,lami. Ci za:, kt,rzy s' na nowej ziemi,
nadal b9d' mieli ciao z ciaa i krwi; s' to ludy i narody ziemi. Kr,lowie ziemi to wadcy narod,w.
W Starym Testamencie przybytek by tak usytuowany, 7e znajdowa si9 w centralnym miejscu. Trzy plemiona mieszkay na wschodzie, trzy na zachodzie, trzy na poudniu i trzy na p,nocy. Podaje to
Ksi9ga Liczb. Pozycja Nowej Jeruzalem przypomina usytuowanie
Bo7ego przybytku. Mur tego miasta ma po trzy bramy w ka7dym
kierunku: na wschodzie, na zachodzie, na poudniu i na p,nocy >
razem dwana:cie bram. Tak jak dwana:cie plemion mieszkao wok,
przybytku, tak te7 narody b9d' mieszkay wok, Nowej Jeruzalem.
To, 7e narody b9d' Fchodzi;G w :wietle miasta, oznacza, i7 narody
ziemi b9d' przychodziy do Nowej Jeruzalem, a=ich drogi b9dzie strzec
:wiato miasta.

HWI]TE MIASTO, NOWA JERUZALEM

145

FChwaaG, kt,r' kr,lowie ziemi b9d' wnosi; do miasta, odnosi
si9 do chway nale7'cej do kr,l,w ziemi. B9d' oni oddawali miastu
chwa9 ze swoich posiado:ci. FChwaaG ma tutaj takie samo znaczenie, jak FchwaaG w Ksi9dze Rodzaju 31,1. Oznacza ona najlepszy
owoc z ka7dego kraju. Innymi sowy, w nowej ziemi kr,lowie ziemi
b9d' wnosili najlepszy owoc ze swojego terytorium i przedstawiali
go jako dar dla :wi9tego miasta.
Werset 25: FI za dnia bramy jego nie b9d' zamkni9te, bo ju7 nie
b9dzie tam nocyG. To, 7e bramy nie b9d' w dzie( zamkni9te, objawia
nam, i7 w nowym niebie i nowej ziemi nadal b9dzie istniaa r,7nica
pomi9dzy dniem a noc'. Narody b9d' mogy przychodzi; do miasta
w=porze dziennej. Nocy jednak tam F ju7 nie b9dzieG > w mie:cie nie
b9dzie nocy. Poniewa7 wszyscy, mieszkaj'cy w mie:cie, maj' zmartwychwstae ciaa, nigdy nie b9d' odczuwali zm9czenia; b9d' mogli
su7y; Bogu nieustannie, dzie( i noc.
Werset 26: FI wnios' do niego chwa9 i szacunek narod,wG. Odnosi si9 to znowu do kr,l,w z wersetu 24. Kr,lowie ziemi nie tylko
wnios' do miasta swoj' chwa9, lecz r,wnie7 chwa9 i szacunek narod,w.
Werset 27: FA nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co
popenia ohyd9 i kamstwo, tylko zapisani w ksi9dze 7ycia BarankaG.
FNieczystyG w j9zyku oryginalnym znaczy FpospolityG. Wszystko, co
jest z czowieka i co nale7y do ciaa, jest pospolite. Dlatego 7adna rzecz,
nale7'ca do czowieka i do ciaa, nie mo7e wej:; do tego miasta. Tylko
to, co jest z Chrystusa i Ducha Hwi9tego, mo7e tam wej:;; nic innego
z pewno:ci' si9 tam nie dostanie. FTen, co popenia ohyd9G odnosi si9
w Pi:mie zwaszcza do bawochwalstwa, a Ften, co popenia kamstwoG
dotyczy zwi'zku z Szatanem. Wszyscy, kt,rzy s' zwi'zani z bawanami b'dW grzechem, nie mog' wej:; do tego miasta. Tylko ci, kt,rych
imiona zapisane s' w ksi9dze 7ycia Baranka, mog' tam wej:;.
W nowym niebie i nowej ziemi b9d' jedynie dwa rodzaje mieszka(c,w. Pierwsi to ci, kt,rzy zostali zbawieni przez krew > mieszkaj' oni w mie:cie, a ich imiona zapisane s' w ksi9dze 7ycia. Drudzy
to ci, kt,rzy b9d' przeniesieni tam z tysi'cletniego kr,lestwa=> b9d'
oni nadal 7yli i stan' si9 mieszka(cami nowej ziemi. Ich imiona r,wnie7 s' zapisane w ksi9dze 7ycia, lecz nie b9d' oni mieszkali w mie:cie. B9d' mogli tylko do niego wchodzi; i ze( wychodzi;.
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RZEKA WODY YCIA I DRZEWO YCIA

Musimy jeszcze zobaczy;, co B,g pokazuje nam przy ko(cu. Rozdzia 22,1-2 m,wi: FI ukaza mi rzek9 wody 7ycia, l:ni'c' jak kryszta, wypywaj'c' z tronu Boga i Baranka po:rodku jego ulicy. A=po
jednej i po drugiej stronie rzeki drzewo 7ycia, rodz'ce dwana:cie
owoc,w, wydaj'ce co miesi'c sw,j owoc, a li:cie drzewa su7' do
leczenia narod,wG. Przypomina si9 nam w tym miejscu rozdzia 2,
werset 7: FZwyci9zcy dam spo7ywa; z drzewa 7ycia, kt,re jest w raju
Bo7ymG. Widzimy tu, 7e drzewo 7ycia zasadzone jest w raju Bo7ym.
Poniewa7 za: to drzewo 7ycia znajduje si9 w mie:cie, m,wi to nam,
i7 Nowa Jeruzalem jest Bo7ym rajem.
Wspominaj'c Ksi9g9 Rodzaju pami9tamy, 7e w rozdziale 2 B,g
stworzy m97czyzn9 jako typ Chrystusa, a kobiet9 jako typ ko:cioa,
kt,ry pragn' uzyska;. Nast9pnie B,g umie:ci ich oboje, m97a i=7on9, w ogrodzie Eden. Mamy w ten spos,b m97czyzn9, kobiet9 oraz
ogr,d. Dalej w Ksi9dze Rodzaju 3 pojawi si9 w'7 i pierwsi ludzie
upadli, wskutek czego B,g wyp9dzi ich z ogrodu. Teraz, w Ksi9dze
Objawienia 21, kogo widzimy w Nowej Jeruzalem? Jest tam Baranek, Ten, kogo przedstawia Adam w Ksi9dze Rodzaju 2; jest On
cakowicie dla Boga. Jest tak7e 7ona Baranka, przedstawiona w Ksi9dze Rodzaju 2 przez Ew9; i=ona jest cakowicie dla Chrystusa. Nowa
Jeruzalem to ma7onka Baranka i Bo7y raj. W Ksi9dze Rodzaju 2
znajduj' si9 trzy jednostki: Adam, Ewa oraz ogr,d. W Ksi9dze Objawienia 21 i=22 natomiast s' tylko dwie > Baranek i miasto. Miasto to
jest oblubienic', jak r,wnie7 rajem; kobieta i raj stay si9 jedno.
Kobieta w Ksi9dze Rodzaju moga zosta; wyp9dzona, lecz kobieta
z=ko(ca Ksi9gi Objawienia nigdy nie zostanie wyp9dzona.
By; mo7e niekt,rzy ludzie martwi' si9 i pytaj': FCo b9dzie dziao
si9 w wieczno:ci? Co b9dzie, je:li diabe znowu przyjdzie > co wtedy
poczniemy?G Mo7emy odpowiedzie;, i7 niemo7liwe jest, aby to si9
kiedykolwiek ponownie wydarzyo, gdy7 w wieczno:ci sam B,g b9dzie mieszka w :wi9tym mie:cie. Chwaa Bogu! To, co zao7y On
w=Ksi9dze Rodzaju, byo ogrodem, ogrodem pozbawionym muru i=Wle
strze7onym; dlatego m,g si9 tam dosta; w'7 i grzech. To jednak, co
B,g ostatecznie uzyska, jest miastem przez wzgl'd na ochron9. Niemo7liwe jest, by miasto to byo kiedykolwiek uwikane w upadek.
Kobieta i raj zostay w nim tak ze sob' spojone, 7e nigdy ju7 nic nie
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zdoa ich rozdzieli;. Dlatego kobieta ta nie mo7e zosta; w 7aden spos,b wyp9dzona.
Rozdzia 22, werset 1 m,wi, 7e na :rodku ulicy miasta znajduje
si9 rzeka wody 7ycia. W Ksi9dze Rodzaju byy cztery rzeki, z kt,rych
dwie zawsze gn9biy dzieci Bo7e. Nad rzek' Piszon zbudowano Babilon, a nad rzek' Chiddekel > Niniw9. Bo7e dzieci zawsze byy prze:ladowane przez te dwie rzeki. W Nowej Jeruzalem jednak znajduje
si9 tylko jedna rzeka > rzeka wody 7ycia. Rzeka ta daje czowiekowi
7ycie i rado:;. Psalm 46,5 m,wi: FJest rzeka, kt,rej nurty rozweselaj' miasto Bo7e, przybytek :wi9ty Najwy7szegoG. Rzeka ta daje Bogu
szczeg,ln' rado:;. Woda tej rzeki za: wypywa Fz tronu Boga i BarankaG. Tron tutaj wyst9puje w liczbie pojedynczej, poniewa7 B,g
i=Baranek siedz' na jednym tronie. Oznacza to, 7e panowanie Chrystusa jest panowaniem Boga.
Werset 2: FA=po jednej i po drugiej stronie rzeki drzewo 7ycia,
rodz'ce dwana:cie owoc,w, wydaj'ce co miesi'c sw,j owocG... Tutaj
ponownie u7yta jest liczba dwana:cie. Co to znaczy, 7e drzewo to
rodzi dwana:cie owoc,w, wydaj'c co miesi'c sw,j owoc? B,g m,wi
przez to, 7e wszystko znajduje zaspokojenie i 7e zaspokojenie to trwa
po wieczno:;. Ka7dego miesi'ca jest 7ycie. W wieczno:ci b9dziemy
stale poznawali Chrystusa i b9dziemy stale otrzymywali 7ycie Pana
bez najmniejszej przerwy > nie b9dzie ani jednego miesi'ca bez owocu.
Znaczy to, 7e nie b9dzie cofania si9 wstecz. Dzisiaj widzimy co: bardzo smutnego. Pismo przedstawia to jako ocen9 czowieka. M97czyWni od dwudziestu do sze:;dziesi9ciu lat otrzymywali pewn' ocen9,
a=ci, kt,rzy mieli powy7ej sze:;dziesi9ciu lat, posiadali ni7sz' ocen9
(Kp 27,3.7). To cofanie si9. W=wieczno:ci jednak co: takiego nie b9dzie miao miejsca; ka7dego miesi'ca b9dzie nowe 7ycie i nowy owoc.
W podobny spos,b, zanim nastanie Nowa Jeruzalem, w ka7dym
miesi'cu potrzebujemy szuka; nowego do:wiadczenia 7ycia. Szczeg,lne do:wiadczenie, kt,re mieli:my w wieku dwudziestu lat, nie
jest ju7 :wie7e ani nie jest w stanie by; dzi: dla nas pomoc'. Podobnie te7 do:wiadczenie sprzed pi9ciu lat nie mo7e by; dla nas :wie7e
ani przynie:; nam korzy:ci. Nie mo7emy 7y; owocem drzewa 7ycia
z=poprzednich miesi9cy. W ka7dym miesi'cu musimy mie; wci'7 nowy
owoc. Przed Bogiem musimy nieustannie przyjmowa; 7ycie, musimy
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przyjmowa; Chrystusa. I nie tylko potrzebujemy co miesi'c owocu,
lecz ka7dego miesi'ca innego rodzaju owocu. Nie mo7emy zaspokaja; si9 przed Bogiem niewielk' cz'stk', niedu7ym kawaeczkiem.
Musimy nauczy; si9 poznawa; Pana w wielu aspektach; musimy rodzi; wszystkie gatunki owoc,w.
Werset 2 kontynuuje: FA li:cie drzewa su7' do leczenia narod,wG. Owoc przedstawia 7ycie; li:cie, b9d'ce ubraniem drzewa, obrazuj' nasze zewn9trzne zachowanie. Przyczyn', dla kt,rej Pan Jezus
przekl' drzewo figowe, byo to, i7 miao ono tylko li:cie; nie byo na
nim owocu. Miao ono tylko zewn9trzne form9, bez wewn9trznego
7ycia. W nowym niebie i nowej ziemi ludzie spo:r,d narod,w nie
b9d' do:wiadczali grzechu, :mierci, b,lu, przekle(stwa ani demon,w. Ludzie ci, narody, b9d' 7y; na ziemi, maj'c po:rodku :wi9te
miasto. Leczenie ich przez li:cie Pana Jezusa oznacza, 7e czyny Pana
Jezusa b9d' dla nich przykadem. My b9dziemy otrzymywali owoce
drzewa 7ycia, a oni > li:cie. Przez na:ladowanie zachowania Pana
Jezusa b9d' oni mogli dobrze 7y; i w taki spos,b narody b9d' mieszkay razem w pokoju i bogosawie(stwie.
W wersetach tych ulica, rzeka wody 7ycia oraz drzewo 7ycia s' ze
sob' :ci:le powi'zane. Ilekro; w Nowej Jeruzalem natrafiacie na
ulic9, znajdujecie rzek9 wody 7ycia, a za ka7dym razem, gdy znajdujecie rzek9 wody 7ycia, znajdujecie i drzewo 7ycia. Innymi sowy,
gdziekolwiek odbywa si9 ruch, jest tam rzeka 7ycia i drzewo 7ycia.
Oznacza to, 7e w miar9 jak uczymy si9 na:ladowa; Pana, cae nasze
zachowanie powinno zawiera; rzek9 wody 7ycia i drzewo 7ycia; wtedy wszystko b9dzie tak, jak trzeba. Ulica jest miejscem, po kt,rym
ludzie si9 poruszaj'. Aby:my si9 poruszali, wszystkie nasze czynno:ci musz' wywodzi; si9 z drzewa 7ycia, nie z drzewa poznania dobra
i=za. Kiedy Wr,dem naszych czynno:ci jest drzewo 7ycia, skutkiem
tego b9dzie wypyw rzeki wody 7ycia w Duchu. To wypywanie 7ycia
za: jest nasz' ulic', nasz' drog'. Je7eli 7ycie Pana Jezusa nie porusza si9 w=nas, po prostu nie mo7emy chodzi;. Je:li nie ma 7ycia Pana,
je:li nie ma wypywu rzeki wody 7ycia w Duchu, nie mo7emy si9
porusza;. Je7eli wedug naszej wasnej m'dro:ci os'dzamy, czy dane
post9powanie jest dobre, czy ze, sadzimy drzewo poznania dobra
i=za, nie drzewo 7ycia. Je:li jednak post9pujemy zgodnie z poruszaniem si9 7ycia wewn'trz nas, w rezultacie tego woda 7ycia wypynie
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z nas i=wpynie w innych. Wszystko to jest ze sob' :ci:le powi'zane.
Cae Bo7e dziaanie opiera si9 na drzewie 7ycia i przynosi w efekcie
rzek9 wody 7ycia.
NA WIEKI WIEK0W

Werset 3 m,wi: FI nie b9dzie ju7 przekle(stwaG... Dzi9ki Bogu,
Ksi9ga Rodzaju 3 zupenie przeminie i na wieki nie b9dzie ju7 przekle(stwa. Wszystko, co wprowadzone zostao w Ksi9dze Rodzaju 3,
mo7na podsumowa; jednym sowem: Fprzekle(stwoG. Nawet :mier;
jest rodzajem przekle(stwa. W nowym niebie i nowej ziemi jednak
nie b9dzie ju7 wi9cej przekle(stwa ani :mierci. Caa historia grzechu zostanie zako(czona; czowiek b9dzie m,g w nale7yty spos,b
oddawa; chwa9 Bogu.
Werset 3 kontynuuje: FI b9dzie w nim tron Boga i BarankaG. Sytuacja tu przedstawiona r,7ni si9 od sytuacji z Ksi9gi Rodzaju 3,
gdzie B,g przechadza si9 po ogrodzie w powiewie dziennym. Tutaj
B,g panuje; stoi tu sam Jego tron. Teraz ogr,d sta si9 miastem,
miejscem, gdzie B,g zasiada na tronie.
Dalej werset 3 m,wi: FA sudzy Jego b9d' Mu su7y;G. Co b9d'
robili sudzy Boga w wieczno:ci? B9d' Mu su7y;. Nie powinni:my
nigdy my:le;, 7e w wieczno:ci nie b9dziemy mieli co robi;. Nie, na
wieki b9dziemy sugami Boga, su7'cymi Mu.
Werset 4: FI b9d' ogl'da; Jego oblicze, a imi9 Jego U na ich czoachG. Wszystko w naszej pracy dla Pana musi by; prowadzone przez
spoeczno:;. Prawdziwa su7ba Panu odbywa si9 w spoeczno:ci. Samo
su7enie nie wystarczy; musi mie; miejsce spoeczno:;. B9d' Mu
su7yli i b9d' ogl'dali Jego oblicze. Ile7 to razy ogl'damy Boga, gdy
wykonali:my ju7 swoj' prac9. Lecz m,wi9 wam, dopiero kiedy zobaczymy Boga, mo7emy wykonywa; prac9 dla Niego. Nie powinni:my wykonywa; pracy i jednocze:nie cay czas bole; z tego powodu=>
to nie jest spoeczno:;. Oby B,g wyzwoli nas od wszelkiej su7by,
kt,ra nie odbywa si9 w spoeczno:ci, i oby wybawi nas od wykonywania kiedykolwiek wszelkiej pracy, je:li po jej uko(czeniu nie mo7emy mie; spoeczno:ci. Nigdy nie powinni:my odczuwa; dumy, samozadowolenia i pr,7no:ci z uko(czenia pracy. Oby B,g wybawi nas
i=uwolni od wszelkiej su7by, kt,ra nie wypywa ze spoeczno:ci i=kt,ra nie odbywa si9 w spoeczno:ci, i oby umo7liwi nam trwanie
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w=spoeczno:ci tak7e po uko(czeniu pracy. Sudzy Bo7y nie tylko b9d'
mieli z Nim spoeczno:;, lecz Jego imi9 b9dzie na ich czoach. Oto
ich :wiadectwo; to wa:nie widz' inni, kt,rzy ich ogl'daj'. Ka7dy
b9dzie wiedzia, 7e ludzie ci s' Bo7ym ludem.
Werset 5: FI odt d ju7 nocy nie b9dzie A nie potrzeba im :wiata
lampy i :wiata so(ca, bo Pan, B,g b9dzie :wieci nad nimiG... W=mie:cie tym nie ma ju7 nocy. Lampa jest Wr,dem :wiata wykonanym
przez czowieka, a so(ce > :wiatem naturalnym. Wszelkie dziaanie czowieka, jak r,wnie7 wszelkie :rodki naturalne b9d' ju7
bezu7yteczne, gdy7 wszystko b9dzie tam widoczne. Dzi: mo7emy
odczuwa; zam9t i nie widzie; wyraWnie; po wypenieniu jakiej: su7by
mo7emy nie wiedzie;, gdzie jeste:my. Nie tak jednak b9dzie w owym
dniu.
Ostatnia cz9:; wersetu 5 jest najwa7niejsza ze wszystkich: FI=b9d'
kr,lowa; na wieki wiek,wG. To byo celem Boga w stworzeniu. Bo7ym zamiarem w Ksi9dze Rodzaju byo, by czowiek panowa, i oto
teraz B,g osi'gn' ten cel > czowiek panuje. Nie odbywa si9 to w=tysi'cletnim kr,lestwie. Ten ust9p Pisma, Ksi9ga Objawienia 21 i=22,
nie opisuje tysi'cletniego kr,lestwa, lecz wieczno:;. B9d' panowali po wieczno:;, na wieki wiek,w. Pierwotny Bo7y cel zostaje osi'gni9ty.
B,g chcia, aby czowiek mia wadz9 nad ziemi' i zniszczy Szatana. Teraz czowiek panuje, a Szatan wrzucony jest do jeziora ognistego. Bo7y zamiar wobec czowieka, kt,rego stworzy, zosta zrealizowany. Z jednej strony B,g chcia, by czowiek by podobny do Niego,
z drugiej za: zadaniem wyznaczonym przez Boga czowiekowi byo
panowanie czowieka. Teraz zobaczyli:my oblubienic9 > zot', pi9kn'
i chwalebn', maj'c' w sobie wszelkie rodzaje skarb,w. Niczego jej
nie brakuje i rzeczywi:cie jest bez plamy, zmarszczki i=czegokolwiek
takiego. Co wi9cej, jest :wi9ta i nieskazitelna. Jest prawdziwie przyodziana w chwa9. Chwalebny ko:ci,, o kt,rym mowa w Li:cie do
Efezjan 5, zosta w ten spos,b osi'gni9ty. A jakie b9dzie zadanie tych,
kt,rzy s' w tym ko:ciele? B9d' oni kr,lowa; na wieki wiek,w.
Mo7emy stwierdzi;, 7e Bo7y plan mo7e zosta; pokrzy7owany, lecz
nigdy nie da si9 go zatrzyma;. To prawda, 7e od stworzenia Bo7e
dzieo doznao wielu utrudnie(. Rzeczywi:cie, wydawao si9, jak gdy-
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by Jego dzieo zostao zniszczone, a Jego plan mia si9 nigdy nie
powie:;. Tutaj jednak B,g osi'gn' sw,j cel. Jest tu garstka ludzi
penych czystego zota, b9d'cego czym: z Boga. S' oni peni pery,
b9d'cej dzieem Chrystusa. I wypenieni s' drogimi kamieniami,
dzieem Ducha Hwi9tego. B9d' kr,lowa; na wieki wiek,w.
Teraz, skoro ujrzeli:my Bo7y cel oraz spos,b, w jaki B,g dziaa,
co powinni:my czyni;? Powinni:my zorganizowa; przebudzenie?
Otworzy; seminarium? Czy mo7e powinni:my powr,ci; do naszych
zwykych zaj9; domowych? Co my tak naprawd9 tutaj robimy? B,g
czyni tak wielk' rzecz. Gdy por,wnujemy nasz' prac9 z Jego dzieem, jak niewystarczaj'cy si9 czujemy! Oby B,g by dla nas askawy,
aby:my > gdy ujrzymy tak' wizj9 > zapacili pen' cen9. Kiedy tylko
czowiek ujrzy wizj9, zostanie przemieniony. Oby B,g da nam wizj9
tego, co robi i czego pragnie. Oby pokaza nam, jakich ludzi pragnie
uzyska; i jak cenne jest to, ku czemu skania si9 Jego serce. Je:li
zobaczymy te rzeczy, z naszych ust wyrwie si9 okrzyk: FJak7e may
jestem! Jak niewiele uwagi zwracaem na siebie!G I powiemy: FJe:li
B,g nie b9dzie we mnie dziaa, nigdy nie b9d9 w stanie wykona;
Jego dziea. Dopiero gdy sam B,g zacznie we mnie dziaa; swoj'
pot97n' moc', b9d9 m,g i:; naprz,dG. Ta wielka wizja musi nas
powali;. Musi ona sprawi;, aby:my ujrzeli, 7e nasz dzisiejszy stan
nie mo7e w 7aden spos,b zaspokoi; Bo7ego serca. Mamy nadziej9, 7e
B,g da nam t9 wizj9. Z chwil' gdy tylko j' zobaczymy, oddamy jej
cae nasze istnienie; ka7da nasza cz'stka zostanie przemieniona.
Stoimy dzi: pomi9dzy dwoma mo7liwymi wyborami: by; zwyci9zc'
albo ponie:; pora7k9. Jak7e zatem ktokolwiek z nas mo7e sobie pozwoli; na opieszao:; w modlitwie? Je:li b9dziemy zaniedbywali
modlitw9, nigdy nie b9dziemy Bo7ymi zwyci9zcami. Oby Pan Jezus,
kt,ry powsta z martwych, wielki Pasterz owiec, podtrzymywa nas
i prowadzi swoj' pot97n' moc', aby:my odt'd na wieki nale7eli do
Niego, na wieki po:wi9cili si9 Jemu, na wieki su7yli Mu i=na wieki
szli Jego drog'. Oby Pan by dla nas askawy teraz i na wieki. Amen.

DODATEK

ZWYCI/ZCY I PORUSZANIE SI/ BOGA
NA ETAPACH JEGO EKONOMII
Wersety biblijne: Obj 12.

Zgodnie z tym, co m,wi Biblia, nasienie kobiety zmia7d7y gow9
wroga. Nasienie kobiety w Ksi9dze Rodzaju 3 w pierwszej kolejno:ci
odnosi si9 do Pana Jezusa, lecz zwyci9zcy r,wnie7 maj' w nim sw,j
udzia. Nasienie kobiety obejmuje ko:ci,, a zwaszcza zwyci9zc,w.
Chocia7 Pan zmia7d7y gow9 Szatanowi, ten nadal dziaa. Wypenienie si9 tego proroctwa wida; w dziecku-m97czyWnie w Ksi9dze
Objawienia 12. Jeden jedyny Zwyci9zca zawiera w sobie wszystkich
zwyci9zc,w (w. 10-11).
PORUSZANIE SI/ BOGA NA ETAPACH JEGO EKONOMII 6
2TERAZ5 (WERSET 10)

Kiedy B,g zmienia swoje nastawienie do jakiej: sprawy, wykonuje ruch, zwi'zany ze swoj' ekonomi'. Ka7dy taki ruch na danym
etapie Jego ekonomii wprowadza now' Bo7' drog9. Jego najwa7niejszy ruch ma miejsce w Ksi9dze Objawienia 12. B,g chce zako(czy;
ten wiek i wprowadzi; wiek kr,lestwa. Jego cel nie jest og,lnikowy
ani zwyczajny. W jaki spos,b mo7e On zako(czy; ten wiek i wprowadzi; inny? Musi mie; do tego specjalne narz9dzie. To wa:nie B,g
pragnie dzi: uczyni;.
POTRZEBA DZIECKA-M/CZYZNY

Porwanie dziecka-m97czyzny ko(czy wiek ko:cioa i wprowadza
wiek kr,lestwa. Dziecko-m97czyzna umo7liwia Bogu poruszanie si9.
Bez dziecka-m97czyzny i porwania B,g nie mo7e wykona; swojego
ruchu. Nigdy nie powinni:my zapomina;, 7e Boga nie da si9 ograniczy;. On czeka na czowieka na ka7dym etapie swego ekonomicznego
poruszania si9. Zwi'zywanie przez Boga w niebie opiera si9 na naszym zwi'zywaniu na ziemi; rozwi'zywanie przez Niego w niebie oparte jest na naszym rozwi'zywaniu na ziemi. Wszystko zale7y od ko:cioa.
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Pragnieniem Boga jest, by stworzone istoty rozprawiy si9 z=upadym stworzeniem. Zgodnie z Jego celem, cay ko:ci, powinien rozprawi; si9 z Szatanem; ko:ci, jednak zawi,d. Dlatego potrzeba, by
powstali zwyci9zcy. Bo7y cel wypeniony zostaje w zwyci9zcach, poniewa7 pracuj' oni wraz z Nim. Zasad9 zwyci9zc,w widzimy w=caym Bo7ym Sowie. B,g zawsze chwyta si9 garstki zwyci9zc,w, by
wykona; krok w swoim ekonomicznym poruszaniu si9.
PORUSZANIE SI/ BOGA W BOYM SOWIE

Po stworzeniu 7ycie potoczyo si9 w najzwyklejszy spos,b. Wtedy
B,g rozpocz' od Abrahama. B,g uchwyci si9 Abrahama i Sary. Chcia
narodu, lecz rozpocz' zaledwie od dwojga ludzi. Pracowa nad nimi,
wybrawszy ich spo:r,d wszystkich innych narod,w, by wytworzy;
sobie kr,lestwo kapan,w. Abraham pozostawi swoich krewnych
i=kraj. By wi9kszy ni7 Abel, Henoch i Noe, poniewa7 zosta wybrany
przez Boga. Ci wcze:niejsi m97owie byli jak gdyby cakiem zwyczajnymi ludWmi. Nie przedstawiali dla Boga 7adnej warto:ci z=punktu
widzenia Jego ekonomii, inaczej ni7 Abraham. Nast9pnie B,g powiedzia, 7e jego nasienie p,jdzie do Egiptu i pozostanie tam przez
czterysta lat. By to kolejny Bo7y ruch.
B,g uchwyci si9 J,zefa, a nie jego braci, i zabra go do Egiptu.
J,zef panowa w Egipcie. Kroki, jakie B,g podj', miay na celu dobro. J,zef by w Egipcie zwyci9zc'. Dzi9ki snom przejawia w kr,lestwie sw' pot9g9 oraz to, 7e zna Boga. B,g wykona kolejny krok
w=swojej ekonomii. Umie:ci w Egipcie zwyci9zc9, nie kogo:, kogo
mo7na by tam pokona;. Oto zasada Bo7ego dziaania.
Po upywie czterystu lat nadszed czas, by Izraelici wyszli z Egiptu. W,wczas B,g uchwyci si9 Moj7esza. Gdyby nie wydarzenia z=pierwszych kilku rozdzia,w Ksi9gi Wyj:cia, nigdy nie odbyoby si9 wyj:cie z Egiptu. Moj7esz wyszed z wody. Nast9pnie wyszed z Egiptu.
Moj7esz odni,s triumf nad :mierci'. B,g wybra go, by upora si9
z=Izraelem. Moj7esz mieszka w paacu, kt,ry by Egiptem Egiptu.
Nie tylko jego duch opu:ci Egipt, lecz r,wnie7 jego ciao; dlatego
B,g go wybra. Ci, kt,rzy potrafi' tylko powiedzie; FidWG, a nie umiej'
powiedzie; FprzyjdWG, nie b9d' skuteczni. Wszystkie posuni9cia, jakie B,g wykonuje w swojej ekonomii, opieraj' si9 na jednym czowieku. Na tym polega zasada zwyci9zc,w.
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Kiedy nar,d Izraela chcia mie; kr,la, ludzie wybrali Saula. Przerasta on o gow9 wszystkich pozostaych m97czyzn, i tylko dlatego
go wybrano. B,g natomiast wybra wasnego kr,la > Dawida. Nawet
wtedy, gdy przebywa on na pustkowiu, zajmuj'c si9 owcami, by
kr,lem. Kiedy pojawi si9 lew, Dawid nie uciek, lecz stawi mu czoa
w imi9 Pana. Strach nie jest postaw' wa:ciw' kr,lowi, lecz kiedy
przyby Goliat, Saul si9 ba. Dawid przeciwnie: zaufa Panu i=poszed
walczy; z Goliatem. Je:li kto: naprawd9 jest kr,lem, to b9dzie nim
w dowolnym miejscu. Potem Dawid zosta sug' Saula. Gdy Saul sta
si9 jego wrogiem, Dawid mia nawet okazj9 go zabi;, lecz tego nie
uczyni. Je:li kto: nie potrafi nad sob' zapanowa;, nie jest wart tego,
by by; kr,lem. Nie byo wi9kszego kr,la w Izraelu ni7 Dawid. Tylko
on nazwany zosta kr,lem Dawidem, poniewa7 przedstawia dla Boga
warto:; w Jego ekonomii.
Kiedy Izrael zosta wzi9ty do niewoli na siedemdziesi't lat, B,g
wykona kolejny krok w swojej ekonomii dzi9ki Nehemiaszowi. Nehemiasz by prawdziwym zwyci9zc'. Nawet wtedy, gdy usugiwa
obcemu kr,lowi, przygotowywa si9 do powrotu do Jeruzalem. Nie
tkn' go Sus ani nie pochon9y go sprawy paacowe. Poniewa7 B,g
pozyska Nehemiasza, m,g wykona; nast9pny ruch w swojej ekonomii.
Na pocz'tku Nowego Testamentu garstka szczeg,lnych ludzi oczekiwaa w Jeruzalem Pana Jezusa. Anna, Symeon i Fci wszyscyG (Nk
2,38) wygl'dali odkupienia Izraela. Ich oczekiwanie wprowadzio w=peni czasu Pana Jezusa. B,g nie b9dzie post9powa w spos,b automatyczny; b9dzie czeka, a7 Jego dzieci b9d' pracoway wraz z=Nim.
Pan ma na ziemi dwa dziea: odkupienie i zbudowanie ko:cioa.
Ko:ci, budowany jest na Ftej skaleG (Mt 16,18). Apostoowie stan9li
na tej skale jako pierwsi. Cho; byli sabi w ciele, ich duch nie by
saby. Z tego powodu tych dwunastu aposto,w ma szczeg,ln' pozycj9=U nawet Pawe si9 do nich nie zalicza; stanowili oni narz9dzie
w ekonomicznym poruszaniu si9 Pana. Pawe powiedzia, 7e jest
mniejszy od najmniejszego z aposto,w. Apostoowie i uczniowie przez
dziesi9; dni modlili si9 w Jeruzalem. Mogli powiedzie;: FMamy przed
sob' olbrzymie dzieo do wykonania; powinni:my teraz odpocz';G.
Tymczasem oni modlili si9. Byo ich stu dwudziestu, lecz gdzie byli
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pozostali, kt,rzy poszli za Panem? Wida; st'd, 7e nie ka7dy b9dzie
pracowa z Bogiem.
EKONOMICZNE PORUSZANIE SI/ BOGA W HISTORII KOCIOA

Pierwszym szczeg,lnym ruchem, jaki B,g wykona w historii
ko:cioa, bya reformacja. B,g w swoim ekonomicznym poruszaniu
si9 posu7y si9 Lutrem. P,Wniej posu7y si9 tak7e Fbra;mi plymuckimiG. Jego narz9dziami byli: Darby, Groves, Grant. Po przebudzeniu=w Walii rozpocz9o si9 nowe poruszanie si9 Boga. Evan Roberts
i=pani Penn-Lewis znali walk9 duchow'; umieli rozprawia; si9 z Szatanem. Prawda o kr,lestwie zostaa wydobyta na jaw w=roku 1924.
Kiedy Evan Roberts pokaza si9 po dziesi9cioletniej nieobecno:ci,
powiedzia: FModliem si9 modlitwami kr,lestwaG. Za ka7dym razem,
gdy B,g chce wykona; ruch w swojej ekonomii, musi pozyska; swoje narz9dzie.
Czy znajdujemy si9 przy ko(cu tego wieku? Je:li tak, wkr,tce
nastanie kr,lestwo. Je:li bliskie jest kolejne ekonomiczne poruszenie si9 Boga, to B,g potrzebuje narz9dzia. Og,lna praca ju7 nie wystarczy. Dzieciom Bo7ym brakuje wizji; nie dostrzegaj' powagi ani
nat97enia sytuacji. Teraz to kwestia etapu w Bo7ej ekonomii. Nie
wystarczy ju7 tylko by; dobrym sug' Pana; nie przyniesie to Bogu
wielkiego po7ytku. Zauwa7cie, 7e nie m,wimy, i7 nie przyniesie to
Bogu 7adnego po7ytku. Co robimy w celu zamkni9cia tego etapu
Bo7ego poruszania si9? Co robimy, by wprowadzi; nast9pny wiek?
Jest to szczeg,lny czas; zachodzi wi9c potrzeba, by szczeg,lni chrze:cijanie wykonali szczeg,ln' prac9.
B,g czeka dzisiaj na dziecko-m97czyzn9. Tylko porwanie mo7e
przyspieszy; wypadki opisane w Ksi9dze Objawienia 12,10. B,g ma
sw,j porz'dek i dziaa w zgodzie z nim. Jego oczy nie spoczywaj' ju7
na ko:ciele; spogl'daj' teraz na kr,lestwo. Zwyci9zca dziaa zgodnie
z zasad' Ciaa. Zasada Ciaa przekre:la sekciarstwo i indywidualizm.
Po porwaniu kobieta b9dzie prze:ladowana przez trzy i p, roku.
Wiele innych jej dzieci przejdzie przez ucisk, lecz B,g je zachowa.
Celem tego, by by; zwyci9zc', nie jest w pierwszej kolejno:ci unikni9cie ucisku. Musimy zobaczy;, jak' warto:; porwanie przedstawia
dla Pana, nie dla nas samych.
Spo:r,d wszystkich etap,w Bo7ego poruszania si9 w Jego ekono-
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mii, dziecko-m97czyzna jest najwa7niejszym, poniewa7 usuwa ludzk'
moc i pot9g9 diaba oraz wprowadza kr,lestwo. Vyjemy w najbardziej uprzywilejowanych czasach; mo7emy uczyni; dla Boga najwi9cej. .wiato wska,e nam drog/, lecz sia i moc pozwol nam p1j-2 t
drog . By B1g m1g si/ nami teraz posu,y2, zapaci2 musimy wielk
cen/.

O DW0CH SUGACH PA3SKICH
Dzi9kujemy Panu za to, 7e posuga Watchmana Nee i jego wsp,pracownika Witnessa Lee dla Ciaa Chrystusa jest bogosawie(stwem
dla Pa(skich dzieci na wszystkich kontynentach ziemi od przeszo
osiemdziesi9ciu lat. Ich pisma przetumaczono na wiele j9zyk,w. Nasi
czytelnicy zadaj' nam pytania na temat Watchmana Nee i Witnessa
Lee. W odpowiedzi na nie przedstawiamy poni7szy szkic biograficzny, obejmuj'cy 7ycie i=dziaalno:; obu braci.
WATCHMAN NEE

Watchman Nee przyj' Chrystusa w wieku siedemnastu lat. Jego
posug9 dobrze znaj' poszukuj'cy wierz'cy na caym :wiecie. Wielu
otrzymao dzi9ki jego pismom pomoc w dziedzinie 7ycia duchowego
i=wi9zi, jak' ma Chrystus ze swoimi wierz'cymi. Niewielu jednak
wie o drugim, r,wnie wa7nym aspekcie posugi Watchmana Nee,
zwi'zanym z praktyk' 7ycia ko:cioa i budowaniem Ciaa Chrystusa.
Brat Nee napisa znaczn' liczb9 ksi'7ek po:wi9conych zar,wno 7yciu
chrze:cija(skiemu, jak i=7yciu ko:cioa. Do ko(ca 7ycia pozosta darem, kt,ry Pan da swoim dzieciom, aby odsoni; im objawienie Sowa
Bo7ego. Sp9dziwszy ostatnie dwadzie:cia lat 7ycia w wi9zieniu w=komunistycznych Chinach, Watchman Nee umar w 1972 roku jako
wierny :wiadek Jezusa Chrystusa.
WITNESS LEE

Witness Lee by najbli7szym i najbardziej zaufanym wsp,pracownikiem Watchmana Nee. W 1925 roku, w wieku dziewi9tnastu
lat, do:wiadczy dynamicznego odrodzenia i po:wi9ci si9 7ywemu
Bogu, postanawiaj'c Mu su7y;. Od tamtej pory zacz' pilnie studiowa; Bibli9. W ci'gu pierwszych siedmiu lat swojego chrze:cija(skiego
7ycia znajdowa si9 pod silnym wpywem Fbraci brytyjskichG. Nast9pnie spotka Watchmana Nee i=przez kolejne siedemna:cie lat, do 1949

roku, by jego wsp,pracownikiem w Chinach. Podczas drugiej wojny
:wiatowej, gdy Chiny znalazy si9 pod okupacj' japo(sk', uwi9ziony
przez Japo(czyk,w, cierpia za swoj' wiern' su7b9 dla Pana. Posuga
i=dzieo tych dw,ch sug Bo7ych doprowadziy do wielkiego przebudzenia w:r,d chrze:cijan w Chinach, co zaowocowao rozprzestrzenieniem ewangelii w caym kraju i powstaniem setek ko:cio,w.
W 1949 roku Watchman Nee zgromadzi wszystkich swoich wsp,pracownik,w, kt,rzy su7yli Panu w Chinach, i powierzy Witnessowi
Lee kontynuacj9 posugi poza granicami Chin kontynentalnych, na
Tajwanie. W kolejnych latach, dzi9ki Bo7emu bogosawie(stwu, na
Tajwanie i w Azji Poudniowo-Wschodniej zao7onych zostao przeszo sto ko:cio,w.
Na pocz'tku lat sze:;dziesi'tych Witness Lee, prowadzony przez
Pana, przeni,s si9 do Stan,w Zjednoczonych, gdzie usugiwa i pracowa dla dzieci Pa(skich przez ponad 35 lat. Od 1974 roku a7 do
swego odej:cia do Pana w czerwcu 1997 roku mieszka w Anaheim,
w Kalifornii. Przez wszystkie lata swojej dziaalno:ci w USA opublikowa przeszo trzysta ksi'7ek.
Posuga Witnessa Lee przynosi olbrzymi' pomoc zwaszcza tym
poszukuj'cym chrze:cijanom, kt,rzy pragn' g9biej pozna; i do:wiadczy; niezg9bionych bogactw Chrystusa. Otwieraj'c boskie objawienie w caym Pi:mie Hwi9tym, posuga brata Lee pomaga nam pozna; Chrystusa, co prowadzi do zbudowania ko:cioa > Jego Ciaa,
peni Tego, kt,ry wypenia wszystko we wszystkich. Wszyscy wierz'cy
powinni uczestniczy; w tej posudze budowania Ciaa Chrystusa, 7eby
Ciao budowao siebie samo w mio:ci. Tylko realizacja tego budowania mo7e wypeni; zamys Pana i zaspokoi; Jego serce.
Najwa7niejszym wyr,7nikiem posugi obu tych braci byo to, 7e
nauczali oni prawdy na podstawie czystego sowa Biblii.
Oto kr,tki opis g,wnych przekona( Watchmana Nee i=Witnessa
Lee:
1. Pismo Hwi9te jest kompletnym boskim objawieniem, nieomylnym i wytchnionym przez Boga, kt,rego sowa zostay natchnione
przez Ducha Hwi9tego.
2. B,g jest jedynym, Tr,jjedynym Bogiem > Ojcem, Synem
i=Duchem Hwi9tym, kt,rzy wsp,istniej' r,wni sobie i=wzajemnie
wsp,zamieszkuj' od wieczno:ci po wieczno:;.

3. Syn Bo7y, kt,ry jest Bogiem, wcieli si9 i sta si9 czowiekiem
o imieniu Jezus, narodzi si9 z dziewicy Marii, 7eby by; Odkupicielem i Zbawicielem.
4. Jezus, prawdziwy Czowiek, 7y na ziemi przez trzydzie:ci trzy
i p, roku, 7eby da; ludziom pozna; Boga Ojca.
5. Jezus, Chrystus namaszczony przez Boga Jego Duchem Hwi9tym, umar na krzy7u za nasze grzechy i przela swoj' krew, 7eby
dokona; dla nas odkupienia.
6. Jezus Chrystus, pogrzebany, po trzech dniach zosta wzbudzony
z martwych, a po czterdziestu dniach wst'pi do niebios, gdzie B,g
uczyni Go Panem wszystkiego.
7. Po wniebowst'pieniu Chrystus wyla Ducha Bo7ego i=ochrzci
wszystkie swoje wybrane czonki w jedno Ciao. Dzi: ten Duch porusza si9 na ziemi: przekonuje grzesznik,w, odradza wybranych przez
Boga ludzi, wszczepia im boskie 7ycie, zamieszkuje w wierz'cych
w=Chrystusa sprawiaj'c, i7 wzrastaj' oni w 7yciu, i buduje Ciao Chrystusa, 7eby Chrystus m,g si9 przez nie w peni wyrazi;.
8. Pod koniec tego wieku Chrystus powr,ci, by zabra; swoich
wierz'cych, os'dzi; :wiat, posi':; ziemi9 i ustanowi; swoje wieczne
kr,lestwo.
9. Zwyci9scy :wi9ci b9d' panowali wraz z Chrystusem w=tysi'cletnim kr,lestwie, a wszyscy wierz'cy w Chrystusa b9d' mieli udzia
w boskich bogosawie(stwach w Nowej Jeruzalem w nowym niebie
i na nowej ziemi przez wieczno:;.
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