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ROZDZIAL PIERWSZY

WSZECHZAWIERAJ�CY CHRYSTUS �
WPROWADZENIE

Wersety biblijne: Rdz 1,1.2.9-12.26.27.29; 7,17; 8,1.13.22; 12,1.7;
Wj 3,8; 6,8; Ez 20,40-42; 1 Kor 1,30; Kol 2,6.7.16.17; 3,11; Ef 2,12;
Ga 5,4.

W niniejszej serii poselstw pragniemy zobaczy% co$ z ziemi
Kanaan, kt(ra ukazuje w formie typu wszechzawieraj�cego Chry-
stusa. Chcemy tak�e zobaczy%, w jaki spos(b miasto i $wi�tynia, kt(-
re zbudowano w ziemi Kanaan, symbolizuj� pe=ni# Chrystusa, kt(r�
jest Jego Cia=o, ko$ci(=. B#dziemy si# wi#c zajmowali wszechzawie-
raj�cym Chrystusem, z kt(rego i na kt(rym budowana jest Jego
pe=nia, ko$ci(=. Musimy dobrze pami#ta%, �e nie chodzi tu jedynie
o+Chrystusa i o ko$ci(=, lecz o wszechzawieraj�cego Chrystusa i o+Jego
pe=ni#, kt(r� jest Jego Cia=o, ko$ci(=.

CHRYSTUS � RZECZYWISTO�� WSZYSTKICH RZECZY

Po pierwsze, chcia=bym, by$cie zdali sobie spraw# z tego, �e we-
d=ug Pisma Qwi#tego wszystkie przedmioty fizyczne, wszystkie rze-
czy materialne, kt(re widzimy, kt(rych dotykamy i z kt(rych korzy-
stamy, nie s� prawdziwe. S� one tylko cieniem, obrazem prawdziwych
rzeczy. Codziennie stykamy si# z tyloma przedmiotami materialny-
mi: spo�ywamy pokarm, pijemy wod#, zak=adamy ubrania, mieszka-
my w domach i je-dzimy samochodami. Chcia=bym, aby$cie u$wiado-
mili sobie i dobrze to zapami#tali, �e wszystkie te rzeczy nie s�
prawdziwe. S� one jedynie cieniami i obrazami. Pokarm, kt(ry co
dzie. spo�ywamy, nie jest prawdziwym pokarmem, lecz tylko obra-
zem prawdziwego pokarmu. Woda, kt(r� pijemy, nie jest prawdziw�
wod�. Qwiat=o, kt(re widz� nasze oczy, nie jest prawdziwym $wia-
t=em, lecz obrazem kieruj�cym ku czemu$ innemu.

Czym w takim razie s� rzeczy prawdziwe? Bracia i siostry, z =ask�
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Bo�� w ca=ej prawdzie chcia=bym wam powiedzie%, �e prawdziwe rze-
czy to po prostu sam Chrystus. Chrystus jest naszym prawdziwym
pokarmem. Chrystus jest nasz� prawdziw� wod�. Chrystus jest na-
szym prawdziwym $wiat=em. Chrystus jest ca=� nasz� rzeczywisto-
$ci�. Nawet nasze �ycie fizyczne nie jest prawdziwym �yciem. Jest
ono jedynie obrazem, kt(ry zwraca nas ku Chrystusowi. Chrystus
jest naszym prawdziwym �yciem. Je$li nie macie Chrystusa, nie
macie �ycia. Pewnie powiesz: UPrzecie� �yj#. W moim ciele jest �ycie!W
Musisz jednak zdawa% sobie spraw# z tego, �e to �ycie nie jest praw-
dziwym �yciem. Jest ono zaledwie cieniem, wskazuj�cym na praw-
dziwe �ycie, kt(rym jest sam Chrystus.

Codziennie, mieszkaj�c w swoim domu, mam t# $wiadomo$% i+po-
czucie, �e nie jest to moje prawdziwe mieszkanie. Pewnego dnia po-
wiedzia=em Panu: UPanie, to nie jest moje mieszkanie; ono jest
nieprawdziwe, jest niczym. Panie, tylko Ty jeste$ moim mieszka-
niemW. Tak, On jest nasz� prawdziw� siedzib�.

Nast#pnie chcia=bym zada% wam jedno pytanie. Prawdopodobnie
nigdy jeszcze o tym nie my$leli$cie. Mo�ecie ca=kiem dobrze rozu-
mie% to, �e Chrystus jest waszym pokarmem, wasz� �yw� wod�,
waszym $wiat=em i �yciem. Pozw(lcie jednak, �e zapytam was o jed-
no. Czy zdali$cie sobie kiedykolwiek spraw#, �e Chrystus jest zie-
mi�, na kt(rej �yjecie? Chrystus jest ziemi�. Mo�e si# wam wyda-
wa%, �e codziennie �yjecie na tej ziemi, na okre$lonym kawa=ku ziemi,
musicie sobie jednak u$wiadomi%, �e ta ziemia nie jest waszym praw-
dziwym krajem. Nawet ona jest jedynie obrazem, wskazuj�cym na
Chrystusa. Chrystus jest naszym prawdziwym krajem. Obrazem jest
pokarm, woda, $wiat=o, nasze �ycie, a tak�e ziemia, na kt(rej �yje-
my. Nasz� prawdziw� ziemi� jest Chrystus. Musz# wam powiedzie%,
�e jestem chrze$cijaninem od ponad trzydziestu lat, lecz dopiero w+ci�-
gu ostatnich kilku lat u$wiadomi=em sobie, �e to Chrystus jest moj�
ziemi�. Wiedzia=em, �e Chrystus jest moim �yciem, $wiat=em, po-
karmem i wszystkim innym, lecz nie, �e jest ziemi�.

W ci�gu ostatnich kilku lat Pan wprowadza= mnie w coraz g=#b-
sze do$wiadczanie Jego osoby. Zanim mi pokaza=, �e jest nasz� zie-
mi�, najpierw pokaza= mi, �e jest naszym mieszkaniem. Przez ponad
dwadzie$cia lat codziennie czyta=em Bibli#, lecz nie widzia=em tego,
�e Pan jest naszym mieszkaniem. A� pewnego dnia ujrza=em co$
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w+Psalmie 90. W wersecie pierwszym Moj�esz powiedzia=: UPanie,
Ty$ jest naszym mieszkaniem z pokolenia na pokolenieW. C(� to by=
za dzie., kiedy Pan otworzy= mi oczy na fakt, �e On jest moim miesz-
kaniem! W tym momencie pozna=em Go g=#biej. Jednak�e po kilku
latach Pan jeszcze szerzej otworzy= mi oczy. Ujrza=em, �e jest On nie
tylko moim mieszkaniem, lecz tak�e moj� ziemi�. Pan jest moj�
ziemi�! Od tamtej chwili Pan pokaza= mi w Pi$mie Qwi#tym wiele
rzeczy. Zacz�=em odt�d rozumie%, dlaczego Bogu w Starym Testa-
mencie ci�gle chodzi=o o jaki$ kawa=ek ziemi. Powo=a= On Abraha-
ma, obiecuj�c mu, i� wprowadzi go do pewnej krainy, do ziemi Kana-
an. Przypomnijcie sobie, ile� to razy, pocz�wszy od dwunastego
rozdzia=u Ksi#gi Rodzaju a� do ko.ca Starego Testamentu, Pan wci��
nawi�zywa= do ziemi. Ziemia... ziemia... ziemia, kt(r� obieca=em two-
im przodkom. Ziemia, kt(r� obieca=em Abrahamowi, ziemia, kt(r�
obieca=em Izaakowi, ziemia, kt(r� obieca=em Jakubowi. Ziemia, kt(r�
obieca=em tobie. Wprowadz# ci# do tej ziemi. Zawsze chodzi=o o zie-
mi#, ziemi# i jeszcze raz ziemi#.

CENTRUM ODWIECZNEGO BO�EGO PLANU

Centrum Starego Testamentu stanowi $wi�tynia w $wi#tym mie-
$cie. Qwi�tynia ta by=a zbudowana na kawa=ku ziemi i to on w=a$nie,
wraz ze $wi�tyni� i miastem na nim zbudowanymi, tworzy centrum
Starego Testamentu. Ten kawa=ek ziemi stanowi zarazem centrum
Bo�ego zamys=u. W zamy$le Boga znajduje si# ten kawa=ek ziemi ze
$wi�tyni� i miastem.

Je$li b#dziemy znali Pismo Qwi#te i otrzymamy od Boga $wiat=o,
w(wczas odkryjemy, �e centrum odwiecznego Bo�ego planu stanowi
ta w=a$nie ziemia wraz ze $wi�tyni� i miastem. Stary Testament, po-
cz�wszy od pierwszego rozdzia=u Ksi#gi Rodzaju, zawsze m(wi o+czym$,
co wi��e si# z ziemi� i stawia zawsze ziemi# w centrum uwagi.

Sp(jrzmy teraz na pierwszy rozdzia= Ksi#gi Rodzaju. By% mo�e
znacie ten rozdzia= tak dobrze, �e potraficie go nawet wyrecytowa%
z+pami#ci. Jedno wszak�e mo�e nadal pozostawa% dla was zakryte.
W pierwszym rozdziale Ksi#gi Rodzaju znajduje si# co$, co kryje si#
pod powierzchni�. To ziemia. Zastan(wcie si# nad tym. Co jest za-
miarem i celem Bo�ego stworzenia, zgodnie z relacj�, jak� podaje
pierwszy rozdzia= Ksi#gi Rodzaju? Nic innego jak odzyskanie ziemi.
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B(g pragn�= odzyska% t# ziemi# i czego$ na niej dokona%. UNa pocz�t-
ku B(g stworzy= niebo i ziemi#W. Co si# sta=o z ziemi�? Na ziemi
zapanowa= chaos. Ziemia pokryta by=a pustkowiem i g=#bokimi wo-
dami. By=a pogrzebana pod g=#binami. Wtedy wkroczy= do akcji B(g.
Zacz�= j� odzyskiwa%. Oddzieli= $wiat=o od ciemno$ci oraz wody nad
sklepieniem od w(d pod sklepieniem. Nast#pnie oddzieli= wod# od
ziemi, po czym 0 na trzeci dzie. 0 ziemia wynurzy=a si# z wody.
R(wnie� trzeciego dnia Pan Jezus Chrystus wynurzy= si# z g=#bin
$mierci. Widzicie wi#c, �e jest to typ. Trzeciego dnia B(g wyni(s=
ziemi# z w(d $mierci. Za pomoc� tego typu mo�ecie sobie u$wiado-
mi%, czym jest ziemia. Ziemia albo inaczej l�d to typ Chrystusa.

Co sta=o si# po wynurzeniu ziemi z w(d? Powsta=o �ycie wszelkie-
go rodzaju 0 trawa, zio=a wydaj�ce nasiona i drzewa owocowe rodz�-
ce owoce. My$l#, �e teraz widzicie ten obraz. Pan po swoim zmar-
twychwstaniu, po tym, jak zosta= wyniesiony ze $mierci, zrodzi= obfite
�ycie. By=o w Nim pe=no rodz�cego si# �ycia. Nast#pnie na tej ziemi,
pe=nej �ycia, stworzony zosta= na obraz i podobie.stwo Boga cz=o-
wiek. Temu w=a$nie cz=owiekowi powierzona zosta=a Bo�a w=adza.
Po wynurzeniu si# Pana ze $mierci powsta=a obfito$% �ycia, i w=a$nie
po$r(d tej pe=ni �ycia zosta= stworzony cz=owiek, b#d�cy przedstawi-
cielem Boga 0 stworzonym na Bo�y obraz i podobie.stwo oraz obda-
rzonym Bo�� w=adz�. Wszystko to pojawi=o si# w Chrystusie jako
ziemi.

Teraz rozumiecie, co oznacza ziemia. Ziemia jest po prostu figur�
Chrystusa, kt(ry jest dla nas wszystkim. Wszystko, co B(g przygoto-
wa= dla rodzaju ludzkiego, skupia si# w tej ziemi. Cz=owiek zosta=
stworzony po to, by �y% na tej ziemi i cieszy% si# Bo�ym zaopatrze-
niem. Wszystko, co odnosi si# do cz=owieka, koncentruje si# w zie-
mi, b#d�cej typem Chrystusa. Wszystko, co B(g dla nas przygotowa=,
jest skoncentrowane w Chrystusie.

P(-niej zobaczymy, w jaki spos(b B(g zaprowadzi= sw(j nar(d do
Ziemi Obiecanej oraz jak Jego nar(d tam pozosta=, raduj�c si# jej
bogactwami. Konsekwencj� tego by=o powstanie $wi�tyni i miasta.
Qwi�tynia i miasto to wynik radowania si# ziemi�. Czym jest miasto
i $wi�tynia? Miasto stanowi centrum Bo�ej w=adzy, kr(lestwa Bo�ego,
a $wi�tynia 0 centrum Bo�ego domu, Jego mieszkania. Kr(lestwo
Bo�e i dom Bo�y s� rezultatem korzystania z ziemi. Gdy Bo�y lud
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czerpie zasoby z pi#knej ziemi, co$ z tego wynika 0 Bo�a w=adza
i+Bo�a obecno$% albo, innymi s=owy, Bo�e kr(lestwo i Bo�y dom. Je-
$li Chrystus jest dla nas ziemi� i korzystamy ze wszystkich Jego
bogactw, to po pewnym czasie co$ si# z tego wy=oni 0 ko$ci(= wraz
z+Bo�ym kr(lestwem, $wi�tynia w mie$cie.

Teraz mo�ecie odnie$% to wszystko do Starego i Nowego Testa-
mentu. W zasadzie nic z tego, co podaje Stary Testament, nie r(�ni
si# od Nowego Testamentu. Bo�ym zamys=em wyjawionym zar(wno
w Starym, jak i Nowym Testamencie jest to, aby Chrystus by= nasz�
ziemi�. Mamy podstaw#, dzi#ki kt(rej mo�emy korzysta% z wszyst-
kich bogactw Chrystusa. Sam B(g da= nam t# podstaw#. Gdy czerpie-
my w pewnej mierze z Jego bogactw, co$ si# z tego wy=oni 0 kr(le-
stwo Bo�e i dom Bo�y, ko$ci(= wraz z Bo�ym kr(lestwem. Oto my$l
przewodnia odwiecznego Bo�ego planu.

BITWA O ZIEMI�

Je$li b#dziecie uwa�nie czytali Bibli#, zauwa�ycie, �e dzieje si#
tam co$ bardzo ponurego i powa�nego. Szatan, wr(g Boga, robi= i+wci��
robi co tylko mo�e, by uniemo�liwi% Bo�emu ludowi korzystanie z+nada-
nego mu kawa=ka ziemi. B#dzie robi= co tylko mo�e, by uniemo�liwi%
nam czerpanie z Chrystusa jako ziemi. Przeczytajcie sobie o tym
w+Biblii. Zaraz po tym, jak B(g stworzy= niebo oraz ziemi# z zamia-
rem oddania jej ludzko$ci, by mog=a si# ni� cieszy%, Szatan uczyni=
co$, by przeszkodzi% Bogu. Z powodu jego buntu B(g musia= os�dzi%
ca=y wszech$wiat, w wyniku czego ca=a ziemia zosta=a pogrzebana
pod g=#binami w(d. Przeszkodzi=o to na jaki$ czas Bogu w Jego pla-
nach. Nast#pnie B(g wkroczy= do akcji i jak ju� wcze$niej zauwa�yli-
$my, co$ uczyni=: odzyska= pogrzeban� pod g=#binami w(d ziemi#. Na
tej odzyskanej ziemi powsta=a obfito$% �ycia. Dopiero wtedy zaistnia-
=o �ycie, nosz�ce Bo�e podobie.stwo i Bo�� w=adz#. Wiemy jednak,
�e po nied=ugim czasie wr(g ponownie wkroczy= na scen#. Oszuka=
cz=owieka i postawi= Boga w sytuacji, w kt(rej musia= On ponownie
os�dzi% ziemi#. Odzyskana wcze$niej ziemia zosta=a ponownie pokry-
ta g=#binami w(d: nasta= potop, ca=� ziemi# zala=a woda, co symbolicz-
nie oddzieli=o cz=owieka od korzystania z ziemi, kt(r� jest Chrystus.
Czy pami#tacie zwrot z Listu do Efezjan Uoddzieleni od ChrystusaW?
Wszyscy ludzie, na kt(rych spad= s�d potopu, przedstawiali w formie
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typu ludzi oddzielonych od Chrystusa. M(wi�c obrazowo, oddziele-
nie od ziemi oznacza oddzielenie od Chrystusa. Jednak�e dzi#ki od-
kupieniu, jakie przynios=a arka, Noe i jego rodzina zyskali prawo
posiadania ziemi i czerpania z jej bogactw. Arka pozwoli=a im korzy-
sta% z ziemi na nowo. Potop oddzieli= ludzi od ziemi, lecz arka dopro-
wadzi=a ludzi do niej z powrotem. Jeszcze raz cz=owiek wzi�= ziemi#
w posiadanie i cieszy= si# jej bogactwami. Nie up=yn#=o jednak zbyt
wiele czasu, gdy wr(g ponownie zrobi= co$, by zniweczy% rado$% cz=o-
wieka z ziemi. Oto spo$r(d rasy, nam(wionej do buntu przez Szata-
na, B(g powo=a= jednego cz=owieka, Abrahama, kt(remu powiedzia=,
�e zaprowadzi go do pewnej ziemi. Mam nadziej#, �e teraz rozumie-
cie, i� dzie=o Boga polega zawsze na odzyskiwaniu ziemi, natomiast
dzie=o wroga 0 na gmatwaniu, psuciu, stawianiu przeszk(d, czynie-
niu czego$, co by wprowadzi=o ziemi# w stan chaosu. Pan zaprowa-
dzi= wi#c wybranego przez siebie cz=owieka ponownie do tej ziemi.
Jak jednak zapewne dobrze pami#tacie, nie up=yn#=o wiele czasu,
a+nawet Jego wybrany powoli oddali= si# od obiecanej mu ziemi i+do-
tar= a� do Egiptu. Tak w=a$nie si# sta=o; Pan jednak zaprowadzi= go
z+powrotem do tego kawa=ka ziemi. Potem jego potomkowie, nar(d
izraelski, opu$cili t# ziemi# i udali si# do Egiptu. Nast#pnie, po d=u�-
szym czasie, Pan jeszcze raz wywi(d= ca=y nar(d izraelski z Egiptu
i+wprowadzi= ich do tego samego kawa=ka ziemi. I znowu po pewnym
czasie wr(g przyst�pi= do akcji, zsy=aj�c Chaldejczyk(w, armi# z Ba-
bilonu, by zniszczyli t# ziemi# i uprowadzili z niej lud. Po siedem-
dziesi#ciu latach Pan jeszcze raz przyprowadzi= ich do tego kawa=ka
ziemi.

Wierzcie mi, tak w=a$nie wygl�da historia Starego Testamentu.
Ile razy Pan odzyskiwa= t# ziemi#? Co najmniej pi#% czy sze$% razy.
Pan j� stworzy=, lecz wr(g j� zniszczy=. Pan wkroczy=, aby j� odzy-
ska%, natomiast wr(g pokrzy�owa= Mu plany. Pan znowu uczyni= krok
w celu jej odzyskania, wr(g za$ zn(w przypu$ci= atak. Jak�e wielka
rozgrywa si# tu bitwa! Czy rozumiecie? Ta bitwa toczy si# w=a$nie
o+ziemi#!

Zastan(wcie si# nad celem wszystkich bitew, kt(re odnotowuje
Stary Testament. O co si# one toczy=y? Musicie sobie u$wiadomi%, �e
skupia=y si# w=a$nie wok(= ziemi. Wr(g na ni� napada=, chc�c j� za-
garn�%. Wtedy B(g wkracza= do walki o sw(j lud i odzyskiwa= ziemi#.
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Wszystkie bitwy w Starym Testamencie dotyczy=y tego w=a$nie ka-
wa=ka ziemi.

MIARA NASZEGO DO�WIADCZENIA CHRYSTUSA

Czym jest ten kawa=ek ziemi? Nigdy nie zapominajcie, �e ta zie-
mia to wszechzawieraj�cy Chrystus. Nie po prostu Chrystus, lecz
Chrystus wszechzawieraj�cy. Gdybym was zapyta=, czy macie w so-
bie Chrystusa, odpowiedzieliby$cie: UO, chwa=a Panu, mam Go! Mam
Chrystusa!W Zapyta=bym was wtedy, jakiego Chrystusa posiadacie.
Obawiam si#, �e w swoim do$wiadczeniu macie jedynie odrobin#
Chrystusa, ubogiego Chrystusa, nie Chrystusa wszechzawieraj�cego.

Pozw(lcie, �e opowiem wam pewne prawdziwe zdarzenie. Wkr(t-
ce po tym, jak zosta=em zbawiony, zabra=em si# do studiowania Pisma
Qwi#tego. Nauczono mnie w(wczas, �e baranek paschalny jest ty-
pem Chrystusa. O, jak�e chwali=em Pana, kiedy si# o tym dowiedzia-
=em! Wo=a=em: UChwa=a Ci, Panie, �e jeste$ barankiem paschalnym!
Ty jeste$ moim paschalnym barankiem!W Chcia=bym jednak, aby$cie
por(wnali baranka z ziemi�. Jak wygl�da ma=y baranek w zestawie-
niu z wielkim obszarem ziemi? Czym jest baranek? Musicie przy-
zna%, �e baranek to Chrystus. Ja jednak powiem wam, �e to ma=y
Chrystus. Nie taki cel mia= B(g dla swego ludu. B(g nigdy nie powie-
dzia= Izraelitom: UW porz�dku. Je$li tylko macie baranka, to wystar-
czyW. Nie. W rzeczywisto$ci B(g powiedzia= im, �e daje im baranka po
to, aby zaprowadzi% ich do ziemi obiecanej. To ziemia by=a celem
Paschy.

Czy posiadacie Chrystusa? Tak. Jakiego jednak Chrystusa posia-
dacie, baranka czy ziemi#? W tamtym dniu Paschy w Egipcie ka�dy
cz=onek narodu izraelskiego mia= baranka, lecz z przykro$ci� trzeba
stwierdzi%, �e niewielu z nich wesz=o do ziemi obiecanej. Bardzo nie-
wielu z nich wzi#=o t# ziemi# w posiadanie.

Rok albo dwa lata po tym, jak zosta=em zbawiony, nauczono mnie,
�e manna, kt(r� dzieci Izraela radowa=y si# na pustyni, tak�e by=a
typem Chrystusa. Tak bardzo si# tym ucieszy=em. Powiedzia=em:
UPanie, Ty jeste$ moim pokarmem. Jeste$ nie tylko moim baran-
kiem paschalnym, lecz tak�e moj� powszedni� mann�W. Pozw(lcie
jednak, �e zapytam was, czy to manna jest zamiarem i celem Boga?
Czy B(g wybawi= sw(j lud z Egiptu po to, aby jad= mann# na pustyni?
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Nie! To ziemia jest celem, przeznaczeniem. Czy doznajecie Chrystusa
jako ziemi? W�tpi# w to, a nawet o$miel# si# powiedzie%, �e sami
w+to w�tpicie. Mo�e powiecie, �e macie baranka, swoj� Pasch#, oraz
Pana, kt(ry jest wasz� codzienn� mann�, lecz niewielu z was mo�e
naprawd# powiedzie%, �e posiada wszechzawieraj�cego Chrystusa jako
ziemi#.

W Li$cie do Kolosan, w rozdziale drugim, S=owo Pa.skie m(wi
nam, �e zostali$my wkorzenieni w Chrystusa. W zwi�zku z tym po-
prosi=bym was o zastanowienie si# nad nast#puj�c� rzecz�: je$li zo-
stali$my wkorzenieni w Chrystusa, to czym jest dla nas Chrystus?
Tak, Chrystus jest ziemi�, gleb�. Ka�de drzewo albo ro$lina jest za-
korzeniona w glebie, w ziemi. W identyczny spos(b i my zostali$my
zakorzenieni w Chrystusie. Obawiam si#, �e jeszcze nigdy nie zdali-
$cie sobie sprawy, �e to Chrystus jest wasz� gleb�, wasz� ziemi�.
Ka�dy z was jest ma=� ro$link�, wkorzenion� w t# w=a$nie ziemi#,
kt(r� jest sam Chrystus. Musz# wam wyzna%, �e jeszcze kilka lat
temu nie mia=em takiego zrozumienia. Czyta=em Pismo Qwi#te i+po-
$wi#ci=em wiele czasu na studiowanie Listu do Kolosan. Przeczyta-
=em go wiele razy, lecz nie otrzyma=em tego $wiat=a. Nigdy wcze-
$niej nie wiedzia=em, �e Chrystus jest ziemi�, moj� gleb�, w kt(rej
rosn#. Dopiero kilka lat temu otworzy=y mi si# oczy.

Mam g=#bokie przekonanie, �e wi#kszo$% dzieci Bo�ych wci��
pozostaje w Egipcie. Do$wiadczy=y tylko Paschy. Przyj#=y Pana jedy-
nie jako baranka. Zosta=y zbawione przez baranka, lecz jeszcze nie
do$wiadczy=y wybawienia od tego $wiata. To prawda, �e niekt(rzy
wierz�cy wyszli z Egiptu, zostali wybawieni od tego $wiata, lecz wci��
jeszcze podr(�uj� po pustyni. Raduj� si# Chrystusem nieco bardziej.
Do$wiadczaj� Go jako codziennej manny. Mog� chlubi% si# tym, �e
Chrystus jest dla nich pokarmem, kt(ry tak bardzo ich syci. Bracia
i+siostry, czy to jednak wystarczy? My$l#, �e gdy spotykamy tych,
kt(rzy czerpi� z Chrystusa jako codziennej manny, bardzo nas to
cieszy. M(wimy wtedy: UChwa=a Panu. Oto bracia i siostry, kt(rzy
codziennie naprawd# raduj� si# Panem jako mann�!W Musimy jed-
nak zdawa% sobie spraw# z tego, jak bardzo ten stan odbiega od Bo�ego
zamiaru. Zamiarem Boga nie jest to, by$my do$wiadczali tylko odro-
biny Chrystusa, lecz by$my czerpali z wszechzawieraj�cego Chry-
stusa. Przyjrzyjcie si# nast#puj�cemu wersetowi: UJak wi#c przyj#li-
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$cie Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chod-cieW (Kol 2,6). Chry-
stus jest sfer�, obszarem, w kt(rym mo�emy chodzi%. Nie jest On
jedynie pokarmem czy wod�, lecz obszarem, ziemi�, po kt(rej mo�e-
my chodzi%. Musimy w Nim chodzi%. On jest nasz� ziemi�, nasz�
gleb�, naszym kr(lestwem. Chod-cie w Nim.

My$l#, �e obraz ten jest bardzo przejrzysty. W Egipcie nar(d izra-
elski mia= baranka, na pustyni mann#, lecz przed nim le�a=a ziemia
Kanaan. To w=a$nie by=o celem Izraelit(w: ziemia ta by=a Bo�ym
celem. Musimy do niej wej$%. Ona jest naszym udzia=em. Ona jest
dla nas wszechzawieraj�cym darem Bo�ym. Musimy j� wzi�% w po-
siadanie. Ziemia ta nale�y do nas, lecz musimy z niej korzysta%.

Ostatnio wiele zajmowali$my si# ko$cio=em jako Cia=em, wyra-
zem Chrystusa. Musimy jednak u$wiadomi% sobie, �e je$li nie potra-
fimy do$wiadcza% i wzi�% w posiadanie wszechzawieraj�cego Chry-
stusa, wtedy nie ma mowy o rzeczywisto$ci ko$cio=a. Zar(wno ja, jak
i wy, musimy sobie u$wiadomi%, �e tak jak ro$lina zapu$ci=a korze-
nie w ziemi#, tak i my zostali$my wkorzenieni w Chrystusa. Chry-
stus musi by% dla nas wszystkim, nie tylko w s=owie czy w doktrynie,
lecz w praktycznej rzeczywisto$ci. Musimy u$wiadomi% sobie, �e tak
jak gleba jest dla ro$liny wszystkim, tak dla nas wszystkim jest Chry-
stus. Musimy to sobie u$wiadomi% do takiego stopnia, i� zdo=amy
tego do$wiadczy%. Zostali$my ju�, zar(wno ja, jak i wy, wkorzenieni,
lecz nie zdajemy sobie sprawy z tego faktu, nie potrafimy go poj�%.
List do Kolosan m(wi nam, �e wkorzenieni w Niego, wraz z innymi
si# na Nim budujemy. Je$li w og(le nie do$wiadczamy tego, �e jeste-
$my w Niego wkorzenieni, jak�e mo�emy si# wraz z innymi budo-
wa%? Dlatego w=a$nie budowa ko$cio=a w$r(d ludu Pa.skiego prze-
biega tak mizernie. Nie ma mowy o mie$cie ani $wi�tyni, skoro nar(d
izraelski wci�� jeszcze b=�ka si# po pustyni. Skoro nie wszed= w po-
siadanie ziemi, jest to niemo�liwe. Nie ma mowy o prawdziwym bu-
dowaniu ko$cio=a. Nie ma mowy o prawdziwym wyrazie Cia=a Chry-
stusa. Mo�e to nast�pi% jedynie poprzez urzeczywistnianie oraz
do$wiadczanie tego, �e Chrystus jest dla nas wszystkim. Bracia i+sio-
stry m(dlmy si#, aby Pan otworzy= nam na to oczy.

KILKA PRAKTYCZNYCH PRZYK�AD�W

Codziennie wypowiadamy wiele s=(w. Czy zdajecie sobie jednak
spraw# z tego, �e wszystkie nasze s=owa musz� by% Chrystusem?
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Czy wypowiadacie Chrystusa? Czy czynicie Chrystusa swoimi s=owa-
mi? Je$li nie, to m(wicie bzdury. Mo�e chcecie zapyta%, co to ozna-
cza. Oznacza to, �e je$li B(g was o$wieci= i rozumiecie, �e w Bo�ym
zamy$le Chrystus jest wszystkim, w(wczas Duch Qwi#ty sprawi, i�
u$wiadomicie sobie, �e nawet s=owa, kt(re codziennie wypowiada-
cie, musz� by% Chrystusem. Pozwoli to wam przyj�% dzie=o krzy�a
i+zastosowa% je wobec waszych ust i s=(w. Odnowicie si# w swojej
mowie. Odnowicie si# w swoim j#zyku. B#dziecie w stanie do$wiad-
czy% Chrystusa do takiego stopnia, i� b#dziecie mogli powiedzie%:
UPanie, je$li to, co zamierzam powiedzie%, nie jest z Ciebie, to tego
nie powiem. Przy=o�# do moich ust krzy�. Przy=o�# krzy� do mojej
mowy, aby$ odnowi= mnie w moich s=owachW.

Pozw(lcie, �e przytocz# wi#cej przyk=ad(w dotycz�cych tego, w+jaki
spos(b musimy sobie zdawa% spraw# z tego, �e Chrystus jest dla nas
wszystkim. Za ka�dym razem, gdy siadamy do jedzenia, powinni$my
sobie natychmiast u$wiadomi%, �e naszym prawdziwym pokarmem
jest Chrystus. Winni$my powiedzie%: UPanie, to nie jest m(j praw-
dziwy pokarm. Ty jeste$ pokarmem, dzi#ki kt(remu �yj#. Cz=owiek
tak naprawd# nie �yje dzi#ki temu pokarmowi, lecz dzi#ki Tobie.
Panie, chcia=bym po$wi#ca% wi#cej czasu na posilanie si# Tob� ni�
tym pokarmemW. Za ka�dym razem, gdy udajemy si# na spoczynek,
winni$my m(wi%: UPanie, Ty jeste$ moim odpoczynkiem. Ty jeste$
moim prawdziwym odpoczynkiem!W We wszystkim, co robimy, z cze-
go zamierzamy korzysta% lub czego pragniemy do$wiadczy%, musi-
my sobie u$wiadamia%, �e t� w=a$nie rzecz� jest Chrystus.

Wy, siostry, chodzicie zwykle na zakupy. Czy zda=y$cie sobie kie-
dykolwiek spraw# z tego, �e to w=a$nie Chrystus jest tym, co pra-
gniecie kupi%? My$l#, �e niewiele z was kiedykolwiek w ten spos(b
pomy$la=o. Mo�e us=ysza=y$cie kiedy$ poselstwo o tym, �e Chrystus
jest naszym wszystkim, za$piewa=y$cie na spotkaniu UallelujaW, lecz
wkr(tce potem o wszystkim zapomnia=y$cie. Je$li otrzyma=y$cie od
Pana prawdziwe $wiat=o, to Duch Qwi#ty dzie. po dniu, krok po kro-
ku, w praktyczny spos(b b#dzie wskazywa= wam Chrystusa. Poka�e
wam, �e wszystko, co zamierzacie kupi%, to obraz Chrystusa. Nie
b#dziecie chcia=y zap=aci% za nic, co znajduje si# poza Chrystusem.
Powiecie sobie: UPragn# zyska% Chrystusa. Chc# wi#cej ChrystusaW.
Mo�ecie odnie$% w ten spos(b Chrystusa do wszystkiego.
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Wy, m=odzi, kiedy zasiadacie do nauki, mo�ecie sobie powiedzie%:
UPanie, Ty jeste$ moj� ksi��k�. Ciebie chcia=bym czyta%. O wiele bar-
dziej ni� te ksi��ki chcia=bym studiowa% Ciebie. Chcia=bym zastoso-
wa% Ciebie w=a$nie teraz, gdy czytamW.

Spr(bujcie w taki spos(b %wiczy% codziennie. Czy.cie Chrystusa
swoj� ziemi�. Czy.cie Go swoim wszystkim 0 nie tylko pokarmem,
$wiat=em, mieszkaniem, lecz wszechzawieraj�c� ziemi�. Musicie so-
bie u$wiadomi%, �e Chrystus jest dla was Tym, kt(ry zawiera w so-
bie wszystko. Musicie %wiczy% si# w do$wiadczaniu i stosowaniu Chry-
stusa we wszystkim. Jestem przekonany, �e wtedy co$ si# z was
wy=oni, a tym czym$ b#dzie budowla ko$cio=a w Bo�ym kr(lestwie,
$wi�tyni w $wi#tym mie$cie. Na tym w=a$nie polega Bo�y zamiar.
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Zobaczyli$my w Starym Testamencie, �e ziemia wraz z jej $wi�-
tyni� i miastem stanowi centrum Bo�ego planu. Pan zaplanowa= uzy-
ska% t# w=a$nie ziemi# wraz ze zbudowan� na niej $wi�tyni� oraz
miastem. Qwi�tynia to centrum Bo�ej obecno$ci, a miasto to cen-
trum Bo�ej w=adzy. Bo�a obecno$% i Bo�a w=adza mog=y si# urzeczy-
wistni% wy=�cznie za po$rednictwem $wi�tyni i miasta, zbudowanych
na tej ziemi. Chcia=bym was prosi%, aby$cie zastanowili si# g=#biej
nad ca=ym zapisem Starego Testamentu. Ca=y Stary Testament zaj-
muje si# tym jednym fragmentem ziemi, wraz ze $wi�tyni� i miastem.

WSZECHZAWIERAJ�CY TYP CHRYSTUSA

Przekonali$my si# wi#c, �e ziemia ta jest pe=nym typem, wszech-
zawieraj�cym typem Chrystusa. Wiemy, �e w Starym Testamencie
znajduje si# wiele typ(w. Wiemy, �e Chrystusa przedstawia w formie
typu baranek paschalny, jak r(wnie� manna. Typem Chrystusa jest
tak�e przybytek wraz z jego sprz#tami, naczyniami i r(�nymi ofiara-
mi. Chcia=bym jednak zwr(ci% wasz� uwag# na fakt, �e bez tego skraw-
ka ziemi nie ma mowy o wszechzawieraj�cym typie Chrystusa. Ani
baranek paschalny, ani manna, ani nawet przybytek wraz ze wszyst-
kimi elementami z nim zwi�zanymi nie s� wszechzawieraj�cym ty-
pem Chrystusa. Pan nakaza= sk=ada% wiele r(�nych rodzaj(w ofiar,
lecz mia=y one na celu jedynie odzwierciedlanie r(�nych aspekt(w
Chrystusa. Tylko ziemia Kanaan jest pe=nym, wszechzawieraj�cym
typem Chrystusa. Przyj#li$my wszyscy Chrystusa jako swojego Od-
kupiciela. Wspaniale! Musimy sobie jednak u$wiadomi%, �e Chry-
stus jako Odkupiciel nie jest wszechzawieraj�cy. Pismo Qwi#te m(wi
nam, �e Chrystus jest wszystkim we wszystkich, �e jest wszechza-
wieraj�cy. Wszystko si# w Nim zawiera i On jest we wszystkim. Iaden
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inny typ w Starym Testamencie, opr(cz ziemi Kanaan, nie ukazuje
Go w taki spos(b.

Co rozumiemy przez s=owo Uwszechzawieraj�cyW? M(wimy, �e
Chrystus jest $wiat=em, lecz nie jest to wszechzawieraj�ce. M(wimy,
�e Chrystus jest naszym �yciem, lecz to tak�e nie jest wszechzawie-
raj�ce. M(wimy, �e Chrystus jest naszym pokarmem i �yw� wod�,
ale nawet to nie czyni Go wszechzawieraj�cym. Chrystus jest wszyst-
kim we wszystkich. Chrystus jest nie tylko $wiat=em, �yciem, pokar-
mem i �yw� wod�, lecz jest dla nas wszystkim. Wszystko, czego tyl-
ko potrzebujecie, co napotykacie, co uzyskujecie, czym si# cieszycie
i czego do$wiadczacie 0 wszystkie te rzeczy musz� by% Chrystusem.
Chrystus jest dla nas wszechzawieraj�c� osob�.

Nie chodzi tutaj o doktryny, lecz o co$ bardzo praktycznego. Ile-
kro% co$ robisz, z czego$ korzystasz, czego$ u�ywasz, natychmiast
musisz zastosowa% Chrystusa. Na przyk=ad siedzisz teraz na krze$le.
Czy zdajesz sobie spraw# z tego, �e nie jest to prawdziwe krzes=o? To
tylko cie., typ wskazuj�cy na Chrystusa. Prawdziwym krzes=em jest
Chrystus. Je$li nie macie Chrystusa, oznacza to, �e w ca=ym swoim
�yciu nie siedzieli$cie na krze$le. Nie ma dla was odpoczynku. Nie
macie na czym spocz�%. To, co posiadacie, jest fa=szywe, gdy� praw-
dziwym krzes=em jest Chrystus.

Pozw(lcie, �e opowiem wam co$, co mo�e si# wam wyda% nieco
dziwne. Czasami, gdy nak=adam okulary, m(wi# sobie: UPanie, to nie
s� prawdziwe okulary. Ty jeste$ moimi prawdziwymi okularami. Bez
Ciebie nic nie widz#. Bez Ciebie nie mam wzrokuW. Chrystus jest dla
nas wszystkim. Je$li macie Chrystusa i umiecie Go do$wiadcza%, wtedy
macie wszystko. Je$li nie macie Chrystusa i nie potraficie Go do-
$wiadcza% ani w praktyczny spos(b zastosowa%, wtedy nie macie nic.

Kiedy wchodzicie po schodach, czy zdajecie sobie spraw#, �e wa-
szymi prawdziwymi schodami jest Chrystus? M(wimy, �e Chrystus
jest drog� i �e poza Nim nie ma innej drogi. Gdy zatem idziecie pie-
szo lub jedziecie samochodem, musicie powiedzie%: UPanie, Ty jeste$
moj� drog�. Bez ciebie nie mam �adnej drogi, �adnego sposobu, by
cokolwiek zrobi%, nie mam drogi, po kt(rej m(g=bym si# posuwa%
naprz(d, nie potrafi# by% cz=owiekiemW. Chrystus jest dla nas wszyst-
kim, a zatem tak�e nasz� drog�.

W ostatnich latach w s=u�bie Panu nieraz spotyka=em si# z pro-
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blemami pomi#dzy m#�em i �on�. Bracia cz#sto przychodzili do mnie,
prosz�c: UBracie Lee, prosz#, poka� mi lepszy spos(b post#powania
z+�on�W. Zwyk=em im udziela% tej samej odpowiedzi: UNie ma [lep-
szego sposobu\. Lepszym sposobem jest sam Chrystus. Powiedzia=-
bym nawet, �e Chrystus jest sposobem najlepszymW. Gdy odpowia-
dam w taki spos(b, ludzie niemal nigdy mnie nie rozumiej�. Zawsze
pytaj�: UCo przez to rozumiesz?W Odpowiadam im wi#c: UBracie, rozu-
miem przez to, �e Chrystus jest dla ciebie najlepszym sposobem na
to, jak post#powa% z twoj� �on�W. Czasami spotykam si# wtedy z na-
ciskiem z ich strony, bym wyt=umaczy= im dok=adnie, jak powinni
�y%, jak dawa% sobie rad#, jak post#powa% z �on�. Wtedy odpowia-
dam im: UBracie, powiedzia=em ci wyra-nie: Chrystus jest najlep-
szym sposobem post#powania z twoj� �on�. To bardzo proste. Zapo-
mnij o wszystkim. Po prostu przyjd- do Pana w swoim duchu, aby
si# z Nim osobi$cie spotka%. Przyjd- i powiedz Mu: [Panie, Ty jeste$
moim �yciem, jeste$ moim sposobem, jeste$ dla mnie wszystkim.
Przychodz# wi#c do Ciebie jeszcze raz, aby posi�$% Ciebie jako moje
wszystko. Ty b�d- moim sposobem post#powania z moj� �on�\. Wtedy
mo�esz by% pewny, �e poznasz najlepszy spos(b. Nie jestem w+stanie
ci powiedzie%, co masz zrobi%, lecz Pan sam b#dzie twoim sposobem.
Wierz miW.

Siostry wyj�tkowo lubi� zag=#bia% si# w szczeg(=y swoich proble-
m(w ma=�e.skich. Mawiaj� zwykle: UNiech mi brat po$wi#ci troch#
czasu. Niech brat oka�e cierpliwo$%. Opowiem bratu ca=� histori#W.
Zazwyczaj odpowiadam im: USiostro, jestem cierpliwy i got(w jestem
ci# wys=ucha%. Powiem ci jednak od razu, �e to nie ma sensu. Im
wi#cej mi opowiesz, im wi#cej mi wyjawisz tego czy owego, w tym
wi#kszy k=opot si# wpl�czesz. Zamiast to wszystko komplikowa%, po
prostu ukl#knij i powiedz Panu co$ ze swego ducha. Nie m(w tego
mnie. Nie oznacza to, �e nie chc# ci# wys=ucha%, lecz nie potrafi#
pokaza% ci lepszego sposobu od samego Chrystusa. Musisz jeszcze
raz skontaktowa% si# z ChrystusemW. W ko.cu uda=o mi si# przeko-
na% o tym wi#kszo$% braci i si(str, co pozwoli=o im w praktyczny
spos(b pozna% co$ z Chrystusa. Wielu z nich powr(ci=o do mnie i+po-
wiedzia=o: UTeraz ju� wiem, �e Chrystus jest najlepszym sposobem
post#powania z moj� �on�W lub UChrystus jest dla mnie najlepszym
sposobem post#powania z moim m#�emW.
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Widzicie, to nie doktryna ani nauczanie. Musicie tego do$wiad-
czy%. Musicie zastosowa% Chrystusa do swojego codziennego �ycia.

Nar(d izraelski do$wiadcza= baranka paschalnego, a nast#pnie
codziennie przez czterdzie$ci lat do$wiadcza= manny, nigdy jednak
nie by= w pe=ni nasycony. Izraelici stosowali tylko troszeczk# Chry-
stusa, do$wiadczali jedynie ma=ego Jego dzia=u. Dopiero gdy wkro-
czyli do ziemi Kanaan, by= On dla nich wszystkim i mogli si# Nim
w+pe=ni nasyci%. Kiedy wkroczyli do pi#knej ziemi, stamt�d czerpali
sw(j pokarm, wod# 0 ca=e swoje �ycie. Ziemia ta by=a dla nich wszyst-
kim. Iaden inny typ w Starym Testamencie nie jest tak bardzo wszech-
zawieraj�cy, jak ziemia Kanaan.

ODPOCZYNEK DLA LUDU BO�EGO

Musimy zrozumie%, dlaczego B(g powiedzia=, �e ziemia ta jest
odpoczynkiem dla Jego ludu. Baranek nie by= odpoczynkiem. Manna
nie by=a odpoczynkiem. Natomiast ziemia nim jest. Nar(d izraelski
radowa= si# barankiem paschalnym, lecz nie wszed= do odpoczynku.
Izraelici codziennie przez czterdzie$ci lat korzystali z manny, lecz
wci�� nie weszli do odpoczynku. Wiemy dobrze, co to jest odpoczy-
nek. To co$ kompletnego, co$ pe=nego, co$ doskona=ego. Kiedy macie
wszystko, wtedy naprawd# mo�ecie odpocz�%. Poniewa� baranek
paschalny nie by= pe=nym i doskona=ym udzia=em dla ludu Bo�ego,
nie by= on odpoczynkiem. Wystarcza= do pewnego momentu, lecz nie
by= odpoczynkiem. Manna tak�e spe=nia=a swoje zadanie tylko w pew-
nym aspekcie, ale nie by=a pe=nym, kompletnym, doskona=ym udzia-
=em. Tylko ziemia by=a odpoczynkiem dla ludu Bo�ego, poniewa� by=a
ona wype=nieniem, doskona=o$ci� oraz pe=ni�. W ziemi macie wszyst-
ko. Ona was nasyci.

Dzi#ki trzeciemu i czwartemu rozdzia=owi Listu do Hebrajczy-
k(w mo�emy zrozumie%, �e ziemia ta, kt(ra by=a odpoczynkiem dla
narodu Izraela, ukazuje w formie typu Chrystusa. Chrystus jest od-
poczynkiem, poniewa� jest On dla nas wszystkim. Wi#kszo$% z nas
nie zna jeszcze Chrystusa jako wszechzawieraj�cej osoby. Znamy Go
jedynie jako naszego Zbawiciela, Odkupiciela, jako nasze �ycie i dro-
g#. Tylko nieliczni spo$r(d nas znaj� Chrystusa jako swoje wszystko.
Ziemia jest przeznaczeniem, celem, odwiecznym Bo�ym zamiarem.
Dop(ki nie b#dziemy znali Chrystusa jako ziemi, wci�� b#dzie nam
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czego$ brakowa=o. Musimy zobaczy%, �e mo�emy do$wiadczy% Chry-
stusa o wiele g=#biej, ni� si# nam do tej pory udawa=o. Nasze do-
$wiadczenie Pana jest bardzo ograniczone. I to w=a$nie le�y nam na
sercu w dzisiejszych dniach. Wierzymy, �e Pan zamierza to odzyska%.

PI�KNO ZIEMI

Nieraz Stary Testament nazywa ten skrawek ziemi pi#kn� zie-
mi�. To istotne. UZaprowadz# was do pi#knej ziemiW. Je$li nie przyj-
rzycie si# temu uwa�nie, to pomy$licie, �e jest to zwyczajne stwier-
dzenie. Ci�gle m(wimy, �e co$ jest pi#kne, u�ywamy tego s=owa jako
zwyk=ego sposobu opisywania rzeczy, nie ma ono dla nas �adnej wagi.
Gdy jednak Pan m(wi, �e co$ jest pi#kne, to musimy temu po$wi#ci%
ca=� swoj� uwag#. Nie jest to zwyk=y frazes. A Pan powtarza to wiele
razy: pi#kna ziemia... pi#kna ziemia... pi#kna ziemia. Musi by% ona
bardzo pi#kna!

Co stanowi o pi#knie tej ziemi? Skoro Pan powiedzia=, �e ziemia
ta jest pi#kna, co sk=ada si# na jej pi#kno? W przesz=o$ci wi#kszo$%
z+nas nie zwraca=a na to zbyt wiele uwagi. Traktowali$my j� po pro-
stu jako pi#kn� ziemi# i na tym poprzestawali$my, nie pr(buj�c wnik-
n�% w to, co czyni j� pi#kn�.

Trudno jest zdefiniowa% pi#kno tej ziemi. Na pocz�tku chcia=bym
wam poda% nieco dziwn� definicj#. Czytali$cie t# ksi#g# nieraz. Roz-
dzia= trzeci, werset (smy Ksi#gi Wyj$cia m(wi: UZst�pi=em przeto,
by... wyprowadzi% go z tego kraju, do ziemi pi#knej i rozleg=ej...W Roz-
leg=a ziemia. J. N. Darby twierdzi, �e lepsze t=umaczenie s=owa Uroz-
leg=aW to UprzestronnaW. Jest to ziemia pi#kna i przestronna. Po pierw-
sze, jest ona pi#kna w swej przestronno$ci.

Jestem pewien, �e rozumiecie, czym jest przestronno$%. Czy jed-
nak potraficie opisa% przestronno$% tej ziemi? Czy jeste$cie w stanie
poda% obszar, rozmiar Chrystusa? Innymi s=owy, czy wiecie, jak wielki
jest Chrystus? Ka�dy z nas posiada pewne wymiary, ale jakie s� wy-
miary Chrystusa? Aposto= Pawe= podaje nam je w trzecim rozdziale
Listu do Efezjan. Wymiary Chrystusa to: szeroko$%, d=ugo$%, wyso-
ko$% i g=#boko$%. Czy potraficie powiedzie%, jak szeroka jest szero-
ko$%, jak d=uga jest d=ugo$%, jak wysoka jest wysoko$% i jak g=#boka
jest g=#boko$%? Je$li zapytacie mnie, b#d# musia= wam odpowiedzie%:
UNie wiem. Jest ona nieograniczonaW. Szeroko$ci� Chrystusa jest
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szeroko$% wszech$wiata. Chrystus jest szeroko$ci�, Chrystus jest d=u-
go$ci�, Chrystus jest wysoko$ci� i Chrystus jest g=#boko$ci� ca=ego
wszech$wiata. Je$li wszech$wiat ma jakie$ granice, to jest nimi Chry-
stus. Nie da si# zmierzy% Chrystusa. Oto pierwszy element pi#kna tej
ziemi. Ziemia ta jest pi#kna w nieograniczonych rozmiarach Chrystusa.

ZASTOSOWANIE PRZESTRONNO�CI CHRYSTUSA

Chcia=bym was teraz zapyta%, jak mo�na to wszystko zastoso-
wa%? Czy mo�na zastosowa% rozmiar Chrystusa? Czy mo�na zastoso-
wa% szeroko$%, d=ugo$%, wysoko$% i g=#boko$%? Pozw(lcie, �e to zilu-
struj#. Pewnego razu jedna z si(str przysz=a do mnie i powiedzia=a:
UBracie, znasz dobrze moj� rodzin# i wiesz, jakim cz=owiekiem jest
nasz brat (jej m��)W. UWiemW 0 odpowiedzia=em 0 Uwiem dobrzeW. UWiesz,
�e mam pi#cioro dzieci, a nast#pne jest w drodze 0 razem b#dzie
sze$cioro. Jestem jeszcze m=oda i boj# si#, �e nie sko.czy si# na
sze$ciorgu. Ta sytuacja mnie niepokoiW. Zapyta=em wtedy: USiostro,
czy wiesz, jak wielki jest Chrystus?W UTo bardzo dziwne pytanie. Ni-
gdy jeszcze o tym nie my$la=am. Co masz na my$li, bracie?W 0 zapy-
ta=a. Wtedy pomog=em jej zrozumie%, �e Chrystus, kt(rego przyj#=a,
jest Chrystusem nieograniczonym. Nie=atwo jednak pom(c ludziom
zrozumie% w praktyczny spos(b, jak wielki jest Chrystus. Odpowie-
dzia=a mi wi#c: UBracie, wiem bardzo dobrze, �e Pan jest wielkiW.
Odpowiedzia=em jej wi#c: USiostro, znam dobrze tw(j problem i dzi#-
kuj# Panu za to, czego zawsze do$wiadcza=a$. Powiedz mi wi#c, w+ja-
ki spos(b przetrwa=a$, w jaki spos(b przebrn#=a$ przez te wszystkie
lata?W Odpowiedzia=a mi: UDzi#ki Panu. Bez Niego nigdy nie by=abym
w stanie tego znie$%W. W(wczas jej odpowiedzia=em: USiostro, czy my-
$lisz, �e Pan jest tak ograniczony? Je$li potrafi= pom(c ci przez te
wszystkie lata, gdy mia=a$ pi#cioro dzieci oraz m#�a, czy nie b#dzie
w stanie pom(c ci, gdy b#dziesz mia=a jedno czy dwoje dzieci wi#cej?
Czy naprawd# my$lisz, �e Pan jest tak ma=y, tak ograniczony?W Wtedy
w ko.cu to zrozumia=a. UBracie, oczywi$cie, �e Pan jest nieograni-
czony! Pan jest nieograniczony!W 0 zawo=a=a. Odpowiedzia=em jej:
UBardzo dobrze, siostro! Dop(ki wiesz, �e Pan jest nieograniczony,
nic wi#cej ci nie potrzeba. Nie martw si#, zrzu% ca=y ci#�ar na ramio-
na Pana. Uczy. Go sw� nieograniczon� pomoc�W.
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Innym razem przyszed= do mnie pewien brat, kt(ry powiedzia=:
UMoja �ona jest taka a taka. Boj# si#, �e sprawy si# pogarszaj�. Do
tej pory by=em w stanie to znie$%, lecz je$li wydarzy si# co$ nowego,
to obawiam si#, �e b#dzie to ponad moje mo�liwo$ci i wszystko sko.-
czy si# za=amaniem nerwowym. Dreszcze mnie przechodz� na sam�
my$l o tymW. Wtedy odpar=em mu w taki sam spos(b, jak poprzednio
tej siostrze, o kt(rej wam wspomnia=em. UBracie, w jaki spos(b uda-
=o ci si# przetrwa% do tej pory?W UTylko dzi#ki Chrystusowi!W 0 zawo-
=a=. Odpowiedzia=em mu wtedy: UBracie, czy naprawd# my$lisz, �e
Chrystus jest taki ograniczony? Je$li chcesz Go do$wiadcza% w pe=-
niejszy spos(b, je$li chcesz do$wiadcza% wi#kszego Chrystusa, to
musisz by% got(w stawi% czo=a gorszym sytuacjomW. UTego w=a$nie
si# obawiam! Jest mi wystarczaj�co trudno w tym momencie. Chcia=-
bym poprosi% Pana, �eby ju� przesta=!W 0 zawo=a=. UW takim razieW 0
odpowiedzia=em mu 0 U je$li ci to wystarcza, to b#dziesz m(g= pozna%
Chrystusa tylko do tego stopnia. Je$li chcesz wzrasta% w do$wiadcza-
niu Chrystusa, musisz by% got(w codziennie stawia% czo=a coraz gor-
szym sytuacjomW.

Bracia, dzi#ki swojemu do$wiadczeniu zdo=acie pozna% zasi#g i+ob-
szar Chrystusa. Wasze do$wiadczenie pomo�e wam pozna% przestron-
no$% Chrystusa. Jest ona nieograniczona. Chrystus jest pi#kny w+swej
nieograniczono$ci.

R��NICA POMI�DZY NASZYM PI�KNEM
A PI�KNEM CHRYSTUSA

Pewnego razu przyszed= do mnie pewien brat, kt(ry powiedzia=:
UTrudno mi czasami zrozumie% r(�nic# pomi#dzy nasz� cierpliwo$ci�
i mi=o$ci� a cierpliwo$ci� i mi=o$ci� Chrystusa. Czym jest nasza cier-
pliwo$%, a czym cierpliwo$% Chrystusa? Czym jest nasza mi=o$%, a+czym
mi=o$% Chrystusa?W Nie by=o mi =atwo odpowiedzie% na to pytanie.
On za$ kontynuowa=: UBracie, sk�d mog# wiedzie%, czy kocham kogo$
moj� mi=o$ci�, czy mi=o$ci� Chrystusa?W Zastanowi=em si# i odpo-
wiedzia=em mu: UJe$li mi=o$%, kt(r� kochasz innych, jest mi=o$ci�
Chrystusa, to jest ona nieograniczona i nigdy nie mo�e si# wyczer-
pa%. Je$li mi=o$%, kt(r� kochasz innych, jest twoj� w=asn� mi=o$ci�,
pewien jestem, �e w ko.cu si# wyczerpie. B#dzie ona mia=a swoje
granice. B#dziesz kocha= kogo$ dzi$ i b#dziesz kocha= go jutro. B#dziesz
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kocha= go w tej sytuacji i b#dziesz go te� kocha= w innej sytuacji.
B#dziesz go kocha= dnia pierwszego, drugiego i trzeciego. B#dziesz
go kocha= w tym miesi�cu, w tym roku i w przysz=ym roku. Jestem
jednak pewien, �e nadejdzie taki moment, gdy przestaniesz go ko-
cha%, gdy twoja mi=o$% si# wyczerpieW.

Dobro% ludzka ma swoje granice, lecz dobro% Chrystusa nie zna
granic. Je$li wasza cierpliwo$% ma granice, to nie jest ona Chrystu-
sem. Je$li jeste$cie cierpliwi cierpliwo$ci� Chrystusa, to im gorzej
b#d� was traktowa%, tym wi#cej b#dziecie mie% cierpliwo$ci. Cierpli-
wo$% ta nigdy si# nie wyczerpie. Chrystus jest pi#kny w swej nie-
ograniczono$ci. Chrystus jest pi#kny w swojej przestronno$ci. Wszyst-
ko, co jest z Niego, nie ma �adnych ogranicze. ani zmian.

My$l#, �e wi#kszo$% z nas do$wiadczy=a czego$ lub ujrza=a co$
z+problem(w ma=�e.skich. Czasem spotyka=em m#�(w, kt(rzy wy-
dawali si# bardzo kocha% swoje �ony. Zwykle w takiej sytuacji potra-
fi# przewidzie%, �e po pi#ciu latach m#�czyzna ten nie b#dzie kocha=
swojej �ony, �e jego mi=o$% si# wyczerpie. Jednak mi=o$% Chrystusa
nigdy si# nie wyczerpie. Je$li kochasz swoj� �on# mi=o$ci� Chrystu-
sow�, to b#dzie ona nieograniczona. Je$li kochasz j� twoj� w=asn�
mi=o$ci�, to mo�esz by% pewien, �e im bardziej j� dzi$ kochasz, tym
bardziej innego dnia b#dziesz j� nienawidzi=. Chwa=a Panu, �e mo�e-
my kocha% innych mi=o$ci� Chrystusa. Mo�emy powiedzie%: UPanie,
to nie moja mi=o$%, lecz Twoja, a Twoja mi=o$% to Ty sam. Kocham
innych Tob�, kocham innych w Tobie, kocham innych poprzez Cie-
bie. Rozmiary mi=o$ci, kt(r� kocham innych, to szeroko$%, d=ugo$%,
wysoko$% i g=#boko$% ChrystusaW.

Ten kawa=ek ziemi jest pi#kny. Jest on pi#kny dzi#ki swej prze-
stronno$ci. Chrystus nie ma granic. Bracia, nie lubi# m(wi% zbyt
wiele o sobie, lecz mog# o tym osobi$cie za$wiadczy%, �e Chrystus,
kt(rego do$wiadczamy, jest Chrystusem nieograniczonym. W ci�gu
ostatnich trzydziestu lat rzeczy, kt(re mi si# przytrafia=y, ci�gle na-
rasta=y. Ci#�ar dzie=a Pa.skiego, ko$cio=(w i wsp(=pracownik(w stale
si# powi#ksza=. Problemy nigdy si# nie zmniejsza=y. Ka�dego dnia
przybywa=o mi coraz wi#cej ci#�ar(w, k=opot(w, problem(w i trudno-
$ci. Jednak chwa=a Panu, w wyniku narastania tego ci#�aru coraz
bardziej do$wiadcza=em Chrystusa. U$wiadomi=em sobie, �e Chry-
stus nie ma �adnych ogranicze.. Nie ma takiego problemu, kt(ry
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przerasta=by Chrystusa. Nie ma takiej sytuacji, kt(rej nie m(g=by
On sprosta%.

Mam chusteczk# do nosa o konkretnym rozmiarze 0 mo�e trzy-
dzie$ci na trzydzie$ci centymetr(w. Mo�e wi#c ona obj�% taki w=a-
$nie obszar. Nie jest w stanie ogarn�% ca=ego pokoju, gdy� nie jest
dostatecznie du�a. Musicie jednak sobie u$wiadomi%, �e Chrystus
jest jak nieograniczony kawa=ek materia=u. Nie spos(b powiedzie%,
jaka jest Jego szeroko$% i d=ugo$%. Nie ma On �adnych granic. Mo�e
obj�% ka�dy obszar. Niezale�nie od tego, jak wielki jest dany pro-
blem, Chrystus mo�e mu sprosta%. Chrystus jest pi#kny w swej nie-
ograniczono$ci. Chrystus jest pi#kny w swej szeroko$ci, d=ugo$ci,
wysoko$ci i g=#boko$ci. Chrystus jest przestronn� ziemi�, kt(rej
mo�emy do$wiadcza% i kt(r� mo�emy si# radowa% w ka�dej sytuacji.





ROZDZIAL TRZECI

PI�KNO ZIEMI � JEJ WYNIOS�O��

Wersety biblijne: Pwt 32,13; Ez 20,40-42; 34,13-15; 37,22; Dz
2,32-33; Ef 2,6; Kol 3,1; Flp 3,10.

Przekonali$my si#, �e ziemia jest pi#kna w swej przestronno$ci.
Jest ona pi#kna, poniewa� jest przestronna. Musimy jednak zoba-
czy% co$ wi#cej z jej pi#kna. Pismo Qwi#te m(wi, �e na tej ziemi
znajduj� si# wzg(rza: UPowi(d= go po wzg(rzach ziemiW (Pwt 32,13).
Ziemia ta jest wi#c tak�e pi#kna w swej wynios=o$ci.

CHRYSTUS W ASPEKCIE ZMARTWYCHWSTANIA
I WNIEBOWST�PIENIA

Wi#kszo$% z nas wie, �e ziemia Kanaan jest miejscem g(rzystym.
Jest ona po=o�ona co najmniej 700 do 1300 metr(w nad poziomem
morza. To kraina wzg(rz. Ksi#ga Powt(rzonego Prawa i Ksi#ga Eze-
chiela zawieraj� wiele fragment(w m(wi�cych nam o tym, i� ziemia
izraelska to kraj g(rzysty, wy�ynny.

Jaki aspekt Chrystusa ukazuje ten obraz? Aby odpowiedzie% na
to pytanie, musimy najpierw spojrze% na map#. Po jednej stronie
ziemi Kanaan rozci�ga si# Morze Wielkie albo inaczej Qr(dziemne.
Po drugiej za$ stronie znajduje si# inne morze 0 Morze Martwe. Tak
wi#c ziemia ta jest z obydwu stron otoczona morzem. Wed=ug typolo-
gii biblijnej morze symbolizuje $mier%. Oznacza to, �e Chrystus oto-
czony jest $mierci�! Z tej $mierci jednak co$ si# wynurzy=o. Chry-
stus zosta= wzbudzony z martwych! Tak wi#c g(rzysta ziemia, ziemia
w g(rach, stanowi typ Chrystusa zmartwychwsta=ego, Chrystusa,
kt(ry wst�pi= na niebiosa. Chrystus zosta= wzbudzony z martwych
i+wyniesiony na niebiosa. To On jest tym, kt(ry zmartwychwsta=
i+wst�pi= na wysoko$%. On w=a$nie jest wysok� g(r�. To Chrystus
jest wynios=� krain� w g(rach Izraela. Opr(cz Niego i poza Nim nie
ma nic innego jak tylko $mier%.
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Gdy nadszed= dzie. Pi#%dziesi�tnicy, Piotr powsta= wraz z jedena-
stoma. Zastan(wmy si# nad sytuacj�, jaka owego dnia zaistnia=a.
Oto Piotr, rybak, nic nie znacz�cy cz=owiek, niskiego stanu i na po-
z(r pozbawiony warto$ci. Tego dnia jednak, gdy powsta= wraz z jede-
nastoma, aby og=osi%, �e Jezus zmartwychwsta= i wst�pi= na niebio-
sa, znajdowa= si# 0 ten nic nie znacz�cy cz=owiek 0 o wiele wy�ej ni�
najwy�ej postawieni na tej ziemi. Najwi#ksi i najwy�ej postawieni
na tej ziemi nie mogli por(wnywa% si# z Piotrem i tymi, kt(rzy stali
wraz z nim. Dlaczego byli oni tak wysoko? W jaki spos(b tacy ludzie
jak oni mogli by% wyniesieni tak wysoko? Poniewa� w chwili, gdy
powstali, aby g=osi% Chrystusa, kt(ry wst�pi= na niebiosa, znajdowali
si# w Chrystusie, kt(ry wst�pi= na niebiosa. Nie byli oni lud-mi na
ziemi, lecz lud-mi na niebiosach. Czytaj�c pierwszych kilka rozdzia-
=(w Dziej(w Apostolskich, mo�ecie sobie u$wiadomi%, �e Piotr, Jan
i+inni byli lud-mi na wy�ynach, lud-mi na niebiosach. Przewy�szali
oni wszystko na tej ziemi. Arcykap=an, kr(lowie i rz�dcy ludu znaj-
dowali si# pod ich stopami. Przewy�szali oni najwy�sze sfery ludzkie
z powodu Chrystusa, kt(ry wst�pi= na niebiosa, i poniewa� znajdo-
wali si# w Chrystusie, kt(ry wst�pi= na niebiosa. Chodzili w Nim.
Iyli na tej wysokiej g(rze, w tej g(rzystej ziemi.

Bracia i siostry, Chrystus jest nie tylko przestronny, lecz prze-
wy�sza wszystko. Jest nieprze$cigniony!

DO�WIADCZANIE CHRYSTUSA, KT�RY WST�PI� DO NIEBA

My$l#, �e wi#kszo$% z nas do$wiadczy=a Chrystusa w ten spos(b.
Co to za do$wiadczenie? Pozw(lcie, �e podziel# si# moim.

W roku 1943 z powodu dzie=a Pa.skiego zosta=em uwi#ziony przez
japo.sk� policj# wojskow�. W tym czasie armia japo.ska okupowa=a
du�� cz#$% Chin, w tym miasto, w kt(rym pracowa=em. Gdy przeby-
wa=em w wi#zieniu, prawie codziennie prowadzono mnie na przes=u-
chanie, rano i po po=udniu. Musia=em sta% przed nimi od dziewi�tej
rano do dwunastej w po=udnie i od dwunastej trzydzie$ci do sz(stej
wieczorem. Trudno sobie wyobrazi% okropno$% tej sytuacji. Nie mia-
=em �adnej innej pomocy pr(cz Pana i nie mia=em �adnego innego
sposobu na uzyskanie pomocy pr(cz modlitwy. Umieszczono mnie
w+odosobnieniu, poniewa� obawiano si#, �e m(g=bym przekazywa%
informacje na zewn�trz. Nie mia=em wi#c do roboty nic innego opr(cz
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modlitwy i mog# wam za$wiadczy%, �e im wi#cej si# modli=em, tym
bardziej czu=em, i� jestem w niebiosach. Nie by=em w wi#zieniu, lecz
w niebiosach. Kiedy prowadzono mnie do urz#dnik(w, kt(rzy mieli
mnie s�dzi%, mia=em odczucie, �e jestem o wiele wy�ej od nich. Nie
znajdowa=em si# pod nimi, lecz nad nimi. Dlaczego? Poniewa� by=em
w Chrystusie, kt(ry wst�pi= na niebiosa. Wi#zienie by=o dla mnie
niczym, lecz Chrystus by= dla mnie wszystkim. Bracia i siostry, po-
$r(d ich gr(-b �y=em w niebiosach.

Po trzech tygodniach takiego post#powania nie uda=o si# Japo.-
czykom znale-% we mnie �adnej winy. Orzekli jedynie, �e jestem
cz=owiekiem przes�dnym. Powiedzieli mi: UPanie Lee, jest pan op#-
tany przez BogaW. Pewnego dnia wywo=ali mnie z celi, aby si# ze
mnie na$miewa%. UPowiedz nam panW 0 ��dali 0 Uco jest wa�niejsze,
B(g czy ojczyzna?W Zna=em ich sposoby. Gdybym im powiedzia=, �e
wa�niejsza jest ojczyzna, wtedy przestaliby mnie s�dzi% za przes�dy
i oskar�yliby mnie o patriotyzm. Chcieli wi#c stwierdzi%, czy jestem
patriot�, czy te� nie, czy obchodzi mnie ojczyzna. Zawaha=em si#,
lecz oni nalegali: UNo, szybko, odpowiadaj!W Im bardziej mnie przy-
naglali, tym bardziej si# waha=em. W ko.cu odpowiedzia=em im: UDla
mnie B(g jest wa�niejszyW. Odpowiedzieli mi wtedy: UDobrze. W ta-
kim razie niech B(g ci# dzisiaj nakarmi. My nie b#dziemy ci# wi#cej
karmi% w wi#zieniuW. By=a to inna gro-ba. U$miechn�=em si# do nich
tylko i powr(ci=em do celi.

Wkr(tce po tym zaaresztowano i wsadzono do wi#zienia m=odego
Greka. Policja wojskowa uwa�a=a, �e poniewa� nie ma on w mie$cie
rodziny, nie mo�e przesy=a% ode mnie �adnych informacji, a wi#c
bezpiecznie b#dzie umie$ci% nas w jednej celi. Gdy przysz=a pora na
obiad, przyszed= do naszej celi japo.ski �o=nierz, odpowiedzialny za
roznoszenie posi=k(w. Nie umia= m(wi% po chi.sku, wi#c przyci�gn�=
moj� uwag# i w szyderczy spos(b zamacha= kilka razy palcem w kie-
runku nieba. Mia=o to oznacza%, �e nie da mi nic do jedzenia 0 niech
B(g mnie nakarmi. Poda= wi#c troch# chleba m=odemu Grekowi,
a+mnie pozostawi= bez niczego. Gdy wyszed=, (w Grek zacz�= mnie
wypytywa% o moj� sytuacj#, wi#c opowiedzia=em mu ca=� histori#.
Wtedy on rzek=: UJa nie b#d# tego jad=, panie Lee. Niech pan to we-
-mieW. UAle to tw(j przydzia=W 0 odpowiedzia=em. On jednak odpar=:
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UPan cierpi za Chrystusa. Dlaczego nie mia=bym cierpie% razem z+pa-
nem?W Zmusi= mnie wi#c, abym zjad= jego chleb i wypi= jego mleko.

Nast#pnego dnia ponownie wyprowadzili mnie z mojej celi, �eby
si# ze mnie na$miewa%. UNo jak tam, B(g ci# nakarmi=?W UNakar-
mi=W 0 odpowiedzia=em. Niczego nie mogli ze mn� osi�gn�%. My$leli,
�e jestem cz=owiekiem przes�dnym i nic opr(cz Boga mnie nie ob-
chodzi. Powiedzieli wi#c: UZawo=amy wi#c fryzjera, �eby ci# ostrzyg=
i zam(wimy dobre jedzenie z restauracjiW.

Czy rozumiecie, co to by=o za do$wiadczenie? Do$wiadczenie Chry-
stusa, kt(ry wst�pi= na niebiosa. Jeste$my w Tym, kt(ry wst�pi= na
niebiosa. Gdy do$wiadczamy Go, sami tak�e znajdujemy si# na pozy-
cji wniebowst�pienia. Jeste$my wyniesieni ponad wszystko 0 wszystko
le�y pod naszymi stopami.

Wkr(tce po tym, jak wypuszczono mnie z wi#zienia, zachorowa-
=em ci#�ko na gru-lic#. By=em przykuty do =(�ka na sze$% miesi#cy
przymusowego odpoczynku, po czym przez dwa i p(= roku rekonwa-
lescencji musia=em w znacznym stopniu ogranicza% wszelk� aktyw-
no$%. Z ludzkiego punktu widzenia by= to bardzo mroczny czas. Jed-
nak powiadam wam, ilekro% si# modli=em, czu=em, jakbym nie by=
w+=(�ku, lecz w niebiosach. Chocia� by=em ci#�ko chory, gdy si# mo-
dli=em, mia=em odczucie, �e nie jestem Uw chorobieW, lecz wysoko
ponad ni�, w niebiosach. Nawet nie wiecie, jakiej przyjemno$ci do-
znawa=em w Panu w tamtych dniach. Uwi#zienie i prze$ladowanie,
a potem ub(stwo i choroba. Jednak chwa=a Panu, Chrystus, kt(ry
wst�pi= na niebiosa, by= moj� drog�! Chrystus, kt(ry przekracza
wszystko, by= moj� drog� na niebiosa.

Bracia i siostry, w jaki spos(b mo�emy przebywa% w niebiosach?
Tylko przez znajdowanie si# w Chrystusie. Chrystus wst�pi= na nie-
biosa. Jest teraz wysok� g(r� we wszech$wiecie. Jest wynios=� zie-
mi�. My$l#, �e wi#kszo$% z was rozumie teraz, co to znaczy do$wiad-
cza% Chrystusa zmartwychwsta=ego.

W m=odo$ci zacz�=em s=u�y% Panu. Jestem Mu tak wdzi#czny za
to, �e w swej opatrzno$ci sprawi=, i� mia=em mo�liwo$% pracowa%
z+kilkoma starszymi wsp(=pracownikami. Jednym z nich by= brat
Watchman Nee. Otrzyma=em od tych ludzi wiele pomocy. Pewnego
dnia, podczas spo=eczno$ci z siostr�, kt(ra by=a jednym ze wsp(=pra-
cownik(w, powiedzia=a mi ona, �e do$wiadczy=a czego$ ze zmartwych-
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wstania i wniebowst�pienia Chrystusa. By=em w(wczas (trzydzie$ci
lat temu) jeszcze m=odym cz=owiekiem. Nie rozumia=em wtedy, co
zmartwychwstanie i wniebowst�pienie Chrystusa ma wsp(lnego z+na-
mi. Pod wzgl#dem doktrynalnym wiedzia=em wszystko o zmartwych-
wstaniu i wniebowst�pieniu, lecz nie do$wiadczy=em jeszcze tego
w+spos(b praktyczny. Siostra ta opowiedzia=a mi o swoim do$wiad-
czeniu Pa.skiego zmartwychwstania i wniebowst�pienia. Powiedzia=a
mi: UPewnego razu, bracie, wpad=am w k=opoty. Nie by=o �adnego
powodu, dla kt(rego mia=abym mie% takie k=opoty, a mimo to one
si# pojawi=y, zupe=nie niespodziewanie. Posz=am wi#c z tym do Pana
i modli=am si#: [Panie, jaki jest pow(d tego wszystkiego?\ Pan odpo-
wiedzia= mi: [By$ mog=a pozna% moc Mego zmartwychwstania\W. Po-
wiedzia=a mi, �e naprawd# pozna=a co$ z mocy Jego zmartwychwsta-
nia. Dzi#ki tym wszystkim k=opotom, uciskom i trudom pozna=a co$
z wielkiej mocy zmartwychwstania Chrystusa. Nic nie by=o jej w+sta-
nie zgnie$% ani przygn#bi%. Im wi#cej mia=a k=opot(w, tym bardziej
by=a wyzwolona. Nast#pnie powiedzia=a mi, �e po pewnym czasie
spad=y na ni� jeszcze powa�niejsze problemy. Znowu posz=a z tym do
Pana i zapyta=a: UPanie, co si# dzieje?W I znowu Pan jej odpowiedzia=:
UTo tylko po to, aby$ mog=a zna% moc Mego zmartwychwstaniaW.

Och, kiedy s=ucha=em jej $wiadectwa, czu=em, �e oboje jeste$my
w niebiosach. Nie tylko ona tam by=a, ale ja by=em tam wraz z ni�. Oto
do$wiadczenie Chrystusa zmartwychwsta=ego. Przewy�szamy wszyst-
ko, wszystko le�y pod naszymi stopami. Nic nas nie mo�e przygn#bi%.

ZASTOSOWANIE CHRYSTUSA, KT�RY WST�PI� NA NIEBIOSA

M(wimy czasami: UJestem taki przygn#biony!W Czy wiecie, co to
znaczy? Ie tkwicie w mocy $mierci. Ilekro% odczuwacie przygn#bie-
nie na duchu czy w sercu, oznacza to, �e ulegacie gro-bie $mierci, �e
tkwicie w mocy ciemno$ci. Musicie nauczy% si# stosowa% do swojej
sytuacji Chrystusa, kt(ry wst�pi= na niebiosa. Musicie natychmiast
skontaktowa% si# z Chrystusem. Musicie powiedzie%: UIadna sytu-
acja nie sprawi, �e b#d# trwa= w przygn#bieniu. Mam Chrystusa, kt(-
ry wst�pi= na niebiosa i jestem w Chrystusie, kt(ry wst�pi= na nie-
biosaW. Musicie rozmawia% z Panem, musicie si# z Nim skontaktowa%.
Gdy si# z Nim skontaktujecie, znajdziecie si# w zmartwychwstaniu,
we wniebowst�pieniu, gdy� Chrystus, z kt(rym si# skontaktujecie,
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to Chrystus, kt(ry wst�pi= na niebiosa. Gdy si# z Nim skontaktuje-
cie, b#dziecie wtedy na wysokich g(rach, a nie w dolinach. Znajdzie-
cie si# w g(rskiej krainie, wysoko nad poziomem morza. Problem
w+tym, �e ilekro% czujecie si# przygn#bieni, zapominacie o Chrystu-
sie. Zapominacie, �e macie takiego Chrystusa, kt(ry wzni(s= si# po-
nad wszystko. Nie stosujecie Go. Nie przychodzicie do Niego. Nie
kontaktujecie si# z Nim.

Bracia wielokrotnie przychodzili do mnie z g=owami pe=nymi k=o-
pot(w. Pewnego razu odwiedzi= mnie jeden brat, kt(ry znajdowa= si#
w takim w=a$nie stanie; po kilku minutach rozmowy zaproponowa-
=em: UUkl#knijmy, bracie, i pom(dlmy si#W. On jednak odpowiedzia=:
UNie mog# si# modli%, moja g=owa jest pe=na troskW. Obawiam si#, �e
czasami jeste$cie jak ten brat. Bardzo trudno mi by=o nam(wi% go do
modlitwy. Gdy spotykacie takiego brata, naprawd# potrzeba wam
du�o si=y. Nieraz kto$ taki wp=ynie na was samych. Poniewa� on si#
nie mo�e modli%, b#dziecie tak przygn#bieni jego sytuacj�, �e sami
nie b#dziecie mogli si# modli%. Powstaniecie z kolan i powiecie: UCo
mamy robi%, bracie?W To on przyszed= do was z zapytaniem, co ma
zrobi%, a teraz wy zwracacie si# do niego z tym samym pytaniem.
Bez Chrystusa nie ma sposobu. Ilekro% napotykam tak� sytuacj#,
nauczy=em si# %wiczy% swojego ducha i wiar#. M(wi# wtedy: UPanie,
Ty tutaj jeste$. Nie zgadzam si# z tak� sytuacj�. Zwi�� wroga! Zwi��
mocarza! Uwolnij tego brata! Uwolnij jego umys=! Spraw, aby si#
modli=!W Potrzebujemy modlitwy bitewnej. Musimy walczy%. Chwa=a
Panu! Gdy tylko pomodlicie si# w ten spos(b i skontaktujecie z Chry-
stusem, kt(ry wst�pi= na niebiosa, uwolnicie ducha w innych. Zanie-
siecie ich do nieba. Taka modlitwa uwolni=a wielu ludzi. Mog� oni
wtedy modli% si# ze =zami w oczach: UChwa=a Tobie, Panie, chwa=a
Tobie! Jestem uwolniony!W

Bracia i siostry, w jaki spos(b mo�ecie toczy% walk# wewn�trz
siebie? Powiem wam. Jedynym sposobem jest przebywanie w Chry-
stusie, kt(ry wst�pi= na niebiosa. B#d�c w niebiosach z Chrystusem,
kt(ry wst�pi= na niebiosa, mo�ecie walczy% z wrogiem. Wr(g b#dzie
le�a= pod naszymi stopami. Kiedy Szatan was gn#bi, kiedy znajduje-
cie si# pod jego stopami, jak mo�ecie z nim walczy%? Musicie sobie
u$wiadomi%, �e jeste$cie w Chrystusie, kt(ry wst�pi= na niebiosa.
Jeste$cie posadzeni na niebiosach w Chrystusie.
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Pos=uchajcie, co m(wi Ksi#ga proroka Ezechiela 34,13-15:
UWyprowadz# je spomi#dzy narod(w i zgromadz# je z kraj(w, spro-
wadz# je z powrotem do ich ziemi i pa$% je b#d# na g(rach izrael-
skich, przy strumieniach i we wszystkich zamieszka=ych miejscach
kraju. Na dobrym pastwisku b#d# je pas=, na wy�ynach Izraela ma
by% ich pastwisko. Wtedy b#d� one le�a=y na dobrym pastwisku, na
t=ustym pastwisku pa$% si# b#d� na g(rach izraelskich. Ja sam b#d#
pas= moje owce i Ja sam b#d# je uk=ada= na legowisko 0 m(wi Pan
B(gW.

Na wzg(rzach, na wysokich g(rach Izraela lud Pa.ski cieszy= si#
strumieniami. Strumienie symbolizuj� strumienie Ducha Qwi#tego,
Jego �yw� wod#. W Chrystusie, kt(ry wst�pi= na niebiosa, poczuje-
cie, jak p=yn� w waszym wn#trzu strumienie �ywych w(d. Czasami
w sercu i duchu odczuwacie posuch#. Dzieje si# tak, gdy� po prostu
nie stosujecie Chrystusa, kt(ry wst�pi= na niebiosa. Dzi#ki %wicze-
niu swojej wiary i ducha i stosowaniu w ten spos(b do swojej sytu-
acji Chrystusa, kt(ry wst�pi= na niebiosa, b#dziecie mogli natych-
miast odczu% w sobie strumie. �ywej wody.

Cytowany fragment m(wi, �e na g(rach ludzie Pana maj� dobre
pastwisko, t=uste pastwisko, na kt(rym mog� si# pa$%. Co to jest? To
Chrystus �ycia. Pastwisko symbolizuje Chrystusa, kt(ry jest pe=en
�ycia. B#dziecie nasyceni. Nigdy nie b#dziecie g=odni. Ilekro% odczuwa-
cie g=(d w duchu, oznacza to, �e nie do$wiadczacie Chrystusa, kt(ry
wst�pi= na niebiosa. Je$li zastosujecie takiego Chrystusa do swojej
sytuacji, natychmiast poczujecie si# nasyceni. B#dziecie mieli na
czym si# pa$%. Bogactwa pastwiska Chrystusa b#d� waszym zaopa-
trzeniem.

Na tej g(rzystej ziemi b#dziecie te� mieli legowisko, na kt(rym
b#dziecie mogli odpocz�% wraz z ca=ym stadem. Oto odpoczynek. Od-
czuwasz niepok(j? Dotknij Chrystusa, kt(ry wst�pi= na niebiosa, i+za-
stosuj Go. Znajdziesz odpoczynek na g(rach Izraela.

B#dziesz mia= �yw� wod#, b#dziesz mia= t=uste pastwisko i dobre
legowisko, na kt(rym m(g= odpocz�%. B#dziesz mia= orze-wiaj�cy
nap(j, bogaty i po�ywny pokarm oraz odpoczynek. I jeszcze jedno.
Sam Pan b#dzie twoim Pasterzem. Tego wszystkiego mo�esz do$wiad-
czy% w Chrystusie, kt(ry wst�pi= na niebiosa. Je$li b#dziesz %wiczy=
wiar# i stosowa= Chrystusa w ka�dej swojej sytuacji, wtedy zaznasz
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wszystkich tych rzeczy. B#dziesz do$wiadcza= Pana nie tylko w wie-
dzy i doktrynie, lecz w codziennym �yciu, w spos(b bardzo praktyczny.

Fragment ten m(wi te�, �e na wysokiej ziemi g(r Izraela Pan
przyjmie sw(j lud jako wonn� ofiar#. B#dzie tam s=u�y= Panu, a Pan
b#dzie z nim. Tam z=o�y on swoje dary dla Pana, a Pan je przyjmie.

UAlbowiem na Mojej $wi#tej g(rze, na wysokiej g(rze izraelskiej 0
m(wi Pan B(g 0 tam ca=y dom Izraela s=u�y% Mi b#dzie 0 wszyscy, co
s� w kraju. Tam przyjm# ich =askawie. I b#d# szuka= waszych ofiar
oraz pierwszych dar(w waszych ze wszystkimi waszymi $wi#to$cia-
mi. Przyjm# was jako mi=� wo., gdy was wyprowadz# spo$r(d obcych
narod(w i wywiod# was z tych kraj(w, w kt(rych byli$cie rozproszeni.
W(wczas oka�# si# w was Qwi#tym przed oczami tych narod(w
i+poznacie, �e Ja jestem Pan, gdy was wprowadz# na ziemi# izra-
elsk�, do tego kraju, kt(ry poprzysi�g=em da% waszym przodkomW
(Ez 20,40-42).

Oznacza to, �e dzi#ki do$wiadczaniu Chrystusa jako Tego, kt(ry
wst�pi= na niebiosa, b#dziemy w stanie s=u�y% Panu. Wtedy zostanie-
my przez Niego przyj#ci i b#dziemy mieli z Nim wspania=� spo=ecz-
no$%. Wszystko to zale�y od do$wiadczania przez nas Chrystusa, kt(-
ry wst�pi= na niebiosa.

S�U�ENIE W CHRYSTUSIE, KT�RY WST�PI� NA NIEBIOSA

Nieraz spotyka=em ludzi, kt(rzy zawsze stawiali mi to samo py-
tanie: UJak my$lisz, bracie, czy s=u�enie Panu jest trudne, czy =atwe?W
Za ka�dym razem odpowiadam w ten sam spos(b: UZale�y to od tego,
czy s=u�ysz Panu w sobie, czy w Chrystusie. Je$li s=u�ysz Panu w+so-
bie, to jest to bardzo trudne, je$li za$ s=u�ysz Panu w Chrystusie,
jest to bardzo =atwe. W Chrystusie nawet ci#�ka praca jest odpoczyn-
kiem w =(�ku. Im ci#�ej pracujesz, pe=ni�c dzie=o Pana, tym wi#cej
doznajesz Pa.skiego odpoczynkuW.

Brat Nee powiedzia= mi kiedy$: UIlekro% czujesz, �e twoja praca
dla Pana jest ci#�arem, musisz powiedzie% Panu, �e od=o�ysz j� i+po-
=o�ysz si# na niej jak na =(�kuW. Rozumiecie, o co mi chodzi? S=u�enie
Panu w Chrystusie, kt(ry wst�pi= na niebiosa, jest po prostu swego
rodzaju odpoczynkiem. Im wi#cej pracujesz, tym wi#cej odpoczywasz.
Ca=a r(�nica spowodowana jest przez Chrystusa, kt(ry wst�pi= na
niebiosa. S=u�enie w Nim to prawdziwy odpoczynek.
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W 1958 roku pojecha=em do Danii, gdzie spotka=em pewnego bra-
ta, kt(ry by= pracownikiem pe=noetatowym. Nauczy= si# on wiele
o+s=u�bie Panu. Podczas mego pobytu poproszono mnie, abym wy-
g=osi= seri# poselstw na jego konferencji. Po konferencji brat ten
podszed= do mnie i zapyta=: UBracie Lee, martwisz si#?W UDlaczego
mnie o to pytasz?W 0 odpowiedzia=em pytaniem, a on rzek=: UWiem,
�e niesiesz na sobie wielki ci#�ar. Jeste$ odpowiedzialny za ca=e dzie-
=o Pa.skie na Dalekim Wschodzie. Masz tylu wsp(=pracownik(w i+jest
tam tyle ko$cio=(w. To wielkie dzie=o, musi wi#c si# z nim wi�za%
mn(stwo problem(w! Chcia=bym wiedzie%, czy si# o to martwiszW.
Odpowiedzia=em mu: USp(jrz, bracie, na moj� twarz. Czy wygl�da na
zmartwion�?W UDlatego w=a$nie o to pytam. My$la=em, �e musisz mie%
wiele ci#�ar(w, k=opot(w i problem(w; �e musisz nale�e% do tych, co
si# martwi� przez ca=y czas. Gdy jednak widz# twoj� twarz, nie ma
na niej $ladu zmartwienia. Wydawa% by si# mog=o, �e w og(le si# nie
martwiszW. Odpar=em mu: UBracie, chwa=a Panu, nigdy si# nie mar-
twi#. Dzieje si# tak po prostu dzi#ki Chrystusowi. Znajduj# si# w+Chry-
stusie, kt(ry wst�pi= na niebiosa. Nie potrafi# si# martwi%, lecz za to
wiem, jak Go chwali%W.

Chwa=a Panu! Chwa=a Chrystusowi! Jestem w Chrystusie! Chry-
stus jest moj� wynios=� ziemi�! Mieszkam na tej ziemi! Chodz# po
niej! Wszystkie moje k=opoty, wszystkie moje zmartwienia, trudy
i+ci#�ary le�� pod moimi stopami. Sta=y si# one moim podn(�kiem.
Mog# odpoczywa% we wszystkich moich trudach i k=opotach. Im wi#-
cej mam k=opot(w, tym bardziej mog# si# radowa% Chrystusem, kt(-
ry wst�pi= na niebiosa. Na tym polega do$wiadczanie Chrystusa.

Wy tak�e mo�ecie tego do$wiadczy%, i to ju� teraz. Chrystus jest
w was, a wy w Chrystusie. Z przykro$ci� jednak musz# stwierdzi%,
�e cz#sto zapominacie, i� macie Chrystusa. Po prostu zapominacie
o+Nim, nie stosujecie Go do swojej sytuacji. Prosz#, nie my$lcie, �e
jestem jakim$ szczeg(lnym cz=owiekiem. Jestem zupe=nie zwyczaj-
ny. Jestem tak samo zwyczajny i s=aby jak wy. Znam jednak sekret.
Ilekro% spotykaj� mnie k=opoty, m(wi#: UChwa=a Tobie, Panie, oto
kolejna okazja, aby Ci# do$wiadczy%W.

Stosujcie Chrystusa do swojej sytuacji. Wtedy do$wiadczycie Go
jako Tego, kt(ry wst�pi= na niebiosa i przekonacie si#, �e wy sami
wst�pili$cie na niebiosa wraz z Nim. W Chrystusie wst�pili$cie na
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niebiosa. Bracia i siostry, jaki wspania=y z Niego Zbawiciel! Jakim�
Chrystusem jest On dla nas! Co za zbawienie, co za wybawienie! To
�ywy Chrystus, kt(ry wst�pi= na niebiosa! Musimy zna% Go a� do
tego stopnia. Musimy chwali% Go za to, �e jest On Chrystusem prze-
stronnym i �e jest On Chrystusem, kt(ry wst�pi= na niebiosa.



ROZDZIAL CZWARTY

PI�KNO ZIEMI �
JEJ NIEZG��BIONE BOGACTWA

I. WODA

Wersety biblijne: Pwt 8,7; 11,11.12; Ef 3,8; J 4,14; 7,37-39; 2 Kor
6,8-10; Flp 4,12.13.

W dalszym ci�gu b#dziemy si# zajmowali pi#knem ziemi. Ziemia
ta jest pi#kna w wielu aspektach. Zobaczyli$my, �e jest ona pi#kna
w+swej przestronno$ci i wynios=o$ci. Teraz zajmiemy si# jej najwi#k-
szym przymiotem 0 niezg=#bionymi bogactwami. Ziemia ta jest pi#k-
na dzi#ki swym niezg=#bionym bogactwom. Jest ona pi#kna dzi#ki
swej przestronno$ci i temu, i� przekracza wszystkie wymiary. Jest
ona tak�e pi#kna dzi#ki swym niezg=#bionym bogactwom.

Po pierwsze, jest ona bogata w wod#. Ziemia ta jest pi#kna dzi#ki
bogactwom wody. Wszyscy zdajemy sobie zapewne spraw# z wagi
wody w naszym codziennym �yciu. My$l#, �e mo�emy wytrzyma%
kilka dni bez jedzenia, lecz z trudno$ci� zdo=aliby$my przetrwa% je-
den dzie. bez =yka wody. Potrzebujemy wody bardziej ni� czegokol-
wiek innego. Codziennie jej nam potrzeba. Je$li tylko dasz mi troch#
wody do picia, mog# nie je$% przez trzy dni. Z ledwo$ci� jednak mog#
przez jeden dzie. zrezygnowa% z picia.

!R�D�A, ZDROJE I STRUMIENIE

Ksi#ga Powt(rzonego Prawa m(wi, �e ziemia ta jest obfita w wod#.
Zwr(%cie uwag# na u�yte tam sformu=owania: Uziemia obfituj�ca
w+potokiW 0 oznacza to ziemi# pe=n� strumieni w(d 0 oraz ziemia
U-r(de= i tryskaj�cych zdroj(wW (8,7). Czy rozumiecie r(�nic# pomi#-
dzy zdrojami a -r(d=ami? T=umaczenie J. N Darby]ego m(wi, �e jest
to ziemia U-r(de= i g=#binW. Pozw(lcie, �e to zilustruj#. Przypu$%my,
�e mamy studni#. Ka�da studnia posiada -r(d=o. Pod ziemi�, na dnie
studni, bije -r(d=o wody, kt(re zaopatruje studni# w wod#. Woda
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wyp=ywa ze -r(d=a i nape=nia studni#, dzi#ki czemu studnia staje si#
zdrojem lub Ug=#bin�W. Nast#pnie z tej g=#biny wyp=ywa strumie..
Macie -r(d=o, g=#bin#, kt(ra jest zdrojem, a nast#pnie strumie..

^r(d=o, g=#biny i strumienie. Bracia i siostry, jakie jest znaczenie
tych w(d? Po odpowied- mo�emy zwr(ci% si# bezpo$rednio do S=owa
Pa.skiego. Pan powiedzia=, �e wody, kt(re On daje, b#d� w nas stud-
ni� wody, zdrojem wytryskuj�cym ku �yciu wiecznemu. Wody te
ukazuj� w formie typu r(�ne rodzaje zasob(w �ycia Chrystusa. Iycie
Chrystusa jako zaopatrzenie dla nas przypomina r(�ne rodzaje w(d.

Pan powiedzia= nam, �e z wn#trza tych, kt(rzy w Niego wierz�,
wyp=yn� rzeki wody �ywej. Co to znaczy? To zas(b �ycia Chrystusa
jako �ywej wody. Je$li zastanowicie si# nad swym w=asnym do$wiad-
czeniem i pomy$licie uwa�nie, to u$wiadomicie sobie, �e w jednym
aspekcie Chrystus jest przestronny i niewyczerpany, w innym za$
przekracza wszystko i znajduje si# na niebiosach. Dalej, je$li w=a$ci-
wie na to spojrzycie, u$wiadomicie sobie, �e zas(b �ycia Chrystusa
jest niczym �ywa woda wewn�trz was. Nieraz jeste$cie spragnieni 0
nie spragnieni w swoim fizycznym ciele, lecz w duchu. Kiedy spra-
gnieni przychodzicie do Pana i spotykacie si# z Nim, macie w(wczas
wewn�trz pewne odczucie. Czujecie si# od$wie�eni, nawodnieni. Kiedy
jeste$cie spragnieni, oznacza to, �e wasz duch, wasz wewn#trzny
cz=owiek jest wysuszony. Gdy jednak dotkniecie Pana Jezusa, nie
mija du�o czasu, a ju� czujecie si# napojeni i wasze pragnienie zostaje
ugaszone. Nap(j ten od$wie�a was bardziej ni� wszelki nap(j fizycz-
ny. Im wi#cej b#dziecie kontaktowa% si# z Panem, tym bardziej b#-
dziecie si# czuli nawodnieni. B#d� z was wyp=ywa=y prawdziwe stru-
mienie.

Zapytacie, co przez to rozumiem, gdy m(wi# o strumieniach wy-
p=ywaj�cych z waszego wn#trza. Czy� nie macie takich do$wiadcze.?
Kiedy jeste$cie wysuszeni i spragnieni w swoim wewn#trznym cz=o-
wieku, przychodzicie wtedy do Pana, kontaktujecie si# z Nim i do-
znajecie od$wie�enia. Nast#pnie, im wi#cej si# z Nim kontaktujecie,
zostajecie nie tylko napojeni, lecz tak�e nape=nieni, jeste$cie wype=-
nieni wod�. My$l#, �e w chwili, gdy spotkacie jakiego$ brata, powie-
cie wtedy: UAlleluja!W Co to jest? Strumie. wyp=ywaj�cy z waszego
wn#trza. Wieczorem, gdy przyjdziecie na spotkanie, przyjdziecie ze
$piewem, od$wie�eni. Natychmiast wypowiecie s=owo uwielbienia lub
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modlitwy, kt(re b#dzie w=a$nie wyp=ywaj�cym z was �ywym stru-
mieniem. Wszyscy bracia i siostry zostan� napojeni wasz� modlitw�.
Mo�ecie im wtedy powiedzie%: UBracia, o jak mi wspaniale! Ale to
tylko strumie.. Czy� nie wiecie, �e jest we mnie -r(d=o, ba, nie tylko
-r(d=o, lecz zdr(j g=#bokiej wody? Jestem pe=en wody. Dlatego w=a-
$nie co$ ze mnie wyp=ywaW.

Teraz mo�ecie zrozumie%. Mamy w sobie -r(d=o, zdr(j i strumie..
^r(d=o jest pocz�tkiem, zdr(j zbiornikiem, a strumie. 0 wyp=ywem.
Mamy pocz�tek, zbiornik i wyp=yw: -r(d=o, zdr(j i strumie..

My$l#, �e mieli$cie mo�liwo$% tego do$wiadczy%, lecz przykro mi,
�e macie tak ma=o duchowego zrozumienia tych rzeczy. Nie potrafi-
cie tego wypowiedzie%, nie potraficie odda% nale�nej chwa=y za to
�ywe -r(d=o, g=#boki zdr(j i p=yn�cy strumie.. Gdyby$cie tylko to
zrozumieli, jestem przekonany, �e wasze uwielbienie na spotkaniach
znacznie by si# poprawi=o. Powiedzieliby$cie: UO, jak�e Ci# chwal#,
Panie, za to -r(d=o we mnie! Z tego -r(d=a wyp=ywa zdr(j g=#bokiej
wody! Dzi#ki Ci, o Panie, �e nie tylko mam -r(d=o i zdr(j, lecz �e ten
zdr(j wyp=ywa strumieniem. I to nie jednym, lecz wieloma strumie-
niami! Panie, jak�e jestem przez to napojony! Jestem tak od$wie�o-
ny! Iywe strumienie ci�gle ze mnie wyp=ywaj� i mog# napoi% nimi
innychW.

Na tej ziemi jest nie tylko jeden strumie., lecz wiele strumieni;
nie tylko jedno -r(d=o i jeden zdr(j, lecz wiele -r(de= i zdroj(w. Co to
oznacza? Czasami, gdy otaczaj� was k=opoty i pr(by, mo�ecie dotkn�%
Pana i co$ od Niego otrzyma%. Przechodz�c przez pr(by, do$wiadcza-
cie Pana jako -r(d=a, zdroju i strumienia. Co to za -r(d=o, zdr(j i+stru-
mie.? Czy mo�na je jako$ nazwa%? My$l#, �e mo�na im nada% wiele
nazw. Czasami do$wiadczamy Go jako -r(d=a rado$ci, czasami jako
-r(d=a pokoju, czasami jako -r(d=a otuchy. Czasami do$wiadczamy
Go jako zdroju mi=o$ci, =aski, $wiat=a. Kiedy indziej Chrystus jest dla
nas strumieniem cierpliwo$ci, pokory, wyrozumia=o$ci. Jak widzi-
cie, jest wiele -r(de=, zdroj(w i strumieni. Wiele jest rodzaj(w nie-
bia.skich zasob(w.

Od roku 1950 odwiedza=em Manil# prawie co roku, zatrzymuj�c
si# tam na kilka miesi#cy. Tamtejsi bracia kwaterowali mnie zawsze
u pewnej rodziny, kt(rej wszyscy cz=onkowie byli starszymi lud-mi.
Dzi#ki temu oczywi$cie mogli rozmawia% ze mn� o wiele swobodniej
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ni� m=odzie�. Pewnego dnia w 1953 roku, po moim us=ugiwaniu,
wszyscy wr(cili$my z sali spotka. do domu. Jedna ze starszych si(str
zwr(ci=a si# do mnie: UCzy m(g=by$ mi, bracie, powiedzie%, jak to si#
dzieje, �e masz tyle do powiedzenia? Prawd# m(wi�c, kiedy przyje-
cha=e$ do nas po raz pierwszy w 1950 roku, by=am zdumiona twoimi
poselstwami. My$la=am wtedy, �e gdy przyjedziesz nast#pnym ra-
zem, twoja pos=uga b#dzie o wiele gorsza. Zauwa�y=am jednak, �e
gdy przyjecha=e$ nast#pnym razem, twoja pos=uga by=a bogatsza,
mia=e$ jeszcze wi#cej do zaoferowania. Pomy$la=am sobie wtedy: [Gdy
przyjedzie trzeci raz, b#dzie tak wyczerpany, �e nie b#dzie mia= nic
do powiedzenia\. Tymczasem, ku mojemu zdumieniu, za trzecim
razem twoja pos=uga by=a jeszcze bogatsza ni� za dwoma poprzedni-
mi razami. Teraz odwiedzasz nas po raz czwarty i po wys=uchaniu
twego poselstwa dzi$ wieczorem brakuje mi s=(w, by opisa% jego bo-
gactwo. Czy m(g=by$ mi powiedzie%, jak to si# dzieje, �e masz tyle do
powiedzenia?W

Wiecie, co jej odrzek=em? Powiedzia=em jej: UTo ca=kiem proste.
Mam w sobie strumie., kt(ry jest po=�czony ze -r(d=em w niebio-
sach. To -r(d=o nigdy nie mo�e si# wyczerpa%. Im wi#cej wyp=ywa
z+niego �ywej wody, tym wi#cej $wie�ej wody do niego wp=ywa. Im
wi#cej m(wi#, tym wi#cej mam do powiedzenia. Je$li przestaj# m(-
wi%, wtedy strumie. przestaje p=yn�%. Strumie. ten p=ynie przez ca=y
czasW.

Kiedy$ przyszed= do mnie pewien brat i zapyta=: UBracie, jak uda-
je ci si# spami#ta% tyle rzeczy? Zauwa�y=em, �e ilekro% us=ugujesz,
nigdy nie masz przed sob� konspektu. Jak ty to wszystko pami#-
tasz?W Odpowiedzia=em: UBracie, nie mam wielkiego umys=u. Wcale
nie pami#tam tylu rzeczy. Powiem ci jednak: mam w sobie stru-
mie.. Zaczyna on wyp=ywa%, ilekro% zaczynam m(wi%W. Wtedy on
zapyta=: UJak du�e s� twoje wewn#trzne zasoby?W Odpowiedzia=em
mu: UNie wiem, bracie. Nie potrafi# ci powiedzie%. Przez przesz=o
trzydzie$ci lat nigdy si# jeszcze nie wyczerpa=y. Trudno mi powt(rzy%
to samo poselstwo dwa razyW. Istnieje strumie., strumie. pos=ugi.

To zaledwie jeden z wielu strumieni. Istnieje strumie. m�dro$ci,
strumie. zrozumienia, strumie. $wiat=a, strumie. mi=o$ci, strumie.
otuchy, strumie. pokoju, strumie. rado$ci, strumie. modlitwy, stru-
mie. chwa=y. Ile masz w sobie strumieni? Nie wiem, ile strumieni
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znajduje si# wewn�trz mnie ani jak obfity jest pojedynczy strumie..
Je$li tylko pozostaniemy w kontakcie z �ywym Chrystusem, b#dzie
to naprawd# wspania=e. Mo�emy kocha% innych w tak niewyczerpa-
ny spos(b, jak niewyczerpany jest wyp=ywaj�cy z nas strumie.. Na-
sza cierpliwo$% b#dzie wyp=ywa=a z nas przez ca=y czas jak strumie.,
kt(rym b#dziemy poi% innych.

Jak wspania=ego mamy Chrystusa! Co za wspania=e mamy -r(-
d=o! Jeden Jego aspekt pozwala nam u$wiadomi% sobie, �e jest On
przestronny. Inny aspekt pokazuje, �e jest On wszechprzekraczaj�-
cy. W tym aspekcie jest On bogaty w wod#.

DOLINY I WZG�RZA

Ksi#ga Powt(rzonego Prawa m(wi, �e wody te wyp=ywaj� z dolin
i wzg(rz. Jakie to ma znaczenie? Oczywi$cie, bez dolin i wzg(rz nie
b#dzie p=yn#=a �adna woda. Je$li ziemia b#dzie p=aska, nie b#dzie
tam przep=ywu wody. Czym s� doliny i wzg(rza?

W Drugim Li$cie do Koryntian 6,8-10 Pawe= wymienia wiele prze-
ciwstawnych rzeczy, wiele dolin i wzg(rz:

UPoprzez chwa=# i ha.b#, przez znies=awienie i przez dobr� s=aw#.
Uchodz�cy za zwodzicieli, a jednak prawdom(wni, niby nieznani,
a+przecie� dobrze znani, niby umieraj�cy, a oto �yjemy, jakby karce-
ni, lecz nie u$miercani, jakby zasmucani, lecz zawsze rado$ni, jakby
ubodzy, a jednak wzbogacaj�cy wielu, jako ci, kt(rzy nic nie maj�,
a+posiadaj� wszystkoW.

UChwa=aW jest wzg(rzem, Uha.baW 0 dolin�. UZnies=awienieW jest
dolin�, Udobra s=awaW 0 wzg(rzem. UJakby zasmucaniW to dolina, Ulecz
zawsze rado$niW 0 wzg(rze. UJakby ubodzyW 0 nast#pna dolina, Ua+jed-
nak wzbogacaj�cy wieluW 0 nie tylko wzg(rze, lecz g(ra. Niekt(rzy
ludzie uwa�ali, �e Pawe= jest zwodzicielem. Uchodzi= on Uza zwodzi-
ciela, a jednak [by=] prawdom(wnyW. Obok doliny znajdowa=o si# tam
wzg(rze. Wersety te wymieniaj� co najmniej dziewi#% par: dziewi#%
dolin i dziewi#% wzg(rz. S� to miejsca, z kt(rych mo�e pop=yn�% woda.

Je$li nie posiadacie �adnych dolin i wzg(rz, je$li wasze �ycie jest
po prostu p=askie, pewien jestem, �e nie do$wiadczycie w sobie w+og(le
przep=ywu wody. Im wi#cej cierpisz, tym wi#cej wody wyp=ywa. Im
bardziej zosta=e$ poni�ony, im wi#cej musisz znie$% znies=awie., tym
wi#cej wody b#dzie mog=o pop=yn�%.
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Nieraz w przesz=o$ci by=em wystawiony na przer(�ne znies=awie-
nia. Ludzie cz#sto przychodzili do mnie ze s=owami: UBracie, jest pew-
na sprawa, o kt(rej niech#tnie m(wi#W. Ilekro% ludzie m(wi� w ten
spos(b, jest to znies=awienie. Kiedy s=ysz# takie wypowiedzi, zawsze
chwal# Pana. M(wi#: UChwa=a Tobie, Panie, oto kolejna dolina, z+kt(-
rej mo�e wyp=yn�% co$ nowegoW. Otrzyma=em kilka dobrych prze-
zwisk. Ostatnio szyderczo nazwano mnie Unajmocniejszym przedsta-
wicielemW czego$. Nadano mi taki Utytu= honorowyW. By=o wiele
znies=awie.. Jednak chwa=a Panu, �e wraz z ka�d� dolin� musi by%
i+wzg(rze. To pewne. Nie boj# si# znies=awie.. Wiem, �e po ka�dym
znies=awieniu nadejdzie chwa=a. Woda �ycia p=ynie na wzg(rzach
i+w+dolinach. Iycie Chrystusa jest nieopisanie wspania=e!

Ilekro% B(g zarz�dza smutek w waszym �yciu, b�d-cie tego pew-
ni, �e nast�pi po nim rado$%. UJakby smutni, lecz zawsze rado$niW.
UJakby ubodzy, a jednak wzbogacaj�cy wieluW. UKt(rzy nic nie maj�,
a posiadaj� wszystkoW. Wszystkie te pary s� dolinami i wzg(rzami.
UNauczy=em si#W 0 m(wi Pawe= aposto= 0 U jak... obfitowa% i znosi%
niedostatekW (Flp 4,11.12). Nauczy= si# on sekretu. Wiedzia=, jak by%
nasyconym i jak by% g=odnym. W czym tkwi jego sekret? W tym, �e
p=ynie w nim sam Chrystus! Nauczy=em si#, zosta=em pouczony, zo-
sta=em w t# tajemnic# wprowadzony. Znam �ywego Chrystusa, kt(ry
jest we mnie.

Wszystkie doliny to do$wiadczenia krzy�a, do$wiadczenia $mierci
Chrystusa, a wszystkie wzg(rza to do$wiadczenia Pa.skiego zmar-
twychwstania. Dolina jest krzy�em, wzg(rze za$ 0 zmartwychwsta-
niem. Musimy by% lud-mi, kt(rzy zawsze maj� jaki$ k=opot, jak�$
dolin#, lecz tak�e tymi, kt(rzy zawsze znajduj� si# na wzg(rzach,
zawsze do$wiadczaj� zmartwychwstania. Ilekro% napotykamy doli-
n#, jest tam te� zawsze wzg(rze. Ilekro% do$wiadczycie $mierci krzy-
�a, do$wiadczycie tak�e zmartwychwstania. Z tych wszystkich do-
$wiadcze. wyp=ywaj� �ywe wody.

Przyjrzyjmy si# bli�ej tekstowi z Ksi#gi Powt(rzonego Prawa 8,7.
M(wi on, �e woda Utryska w dolinie i na g(rzeW. Nie Una g(rze i w+do-
linieW, lecz Uw dolinie i na g(rzeW. Najpierw doliny, a potem g(ry.
Dlaczego? Poniewa� pierwszym miejscem, w kt(rym napotkacie p=y-
n�c� wod#, s� doliny. Gdy b#dziecie $ledzili strumie. a� do jego po-
cz�tku, odkryjecie, �e wytryskuje on ze wzg(rz. Strumie. p=ynie
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w+dolinie, natomiast -r(d=o znajduje si# na wzg(rzach. Je$li chcecie,
aby co$ z was wyp=yn#=o i napoi=o innych, musicie przebywa% w doli-
nach.

Nie mog# zapomnie% pewnej historii, kt(r� us=ysza=em, gdy by-
=em m=ody. Bardzo mi ona wtedy dopomog=a. Iona jednego ze s=ug
Pa.skich umar=a bardzo m=odo i pozostawi=a po sobie o$mioro dzieci.
On tak�e by= do$% m=ody i do$wiadczenie to by=o dla niego pr(b�
ponad si=y. Cierpia= i czego$ si# przez to nauczy=. Pewnego dnia, kil-
ka lat p(-niej, pewien brat straci= �on# i tak�e pozosta= sam z kilkor-
giem dzieci. Nikt nie by= w stanie go pocieszy%; by= on niezmiernie
przygn#biony $mierci� swojej �ony. Wtedy w=a$nie przyjecha= do niego
(w s=uga Pa.ski. Natychmiast po jego przybyciu tamten przygn#bio-
ny brat powiedzia= mu: UBracie, jestem pocieszony, jestem od$wie�o-
ny! Ty utraci=e$ swoj� �on# i mia=e$ o$mioro dzieci. Ja tak�e utraci-
=em swoj� �on#, lecz mam tylko czworo dzieci. Wyp=ywa z ciebie co$,
co mnie od$wie�a i pocieszaW.

Je$li zdo=asz do$wiadczy% Chrystusa w czasach k=opot(w i pr(b,
ile� b#dzie wyp=ywa=o z ciebie do innych! W jak�e b=ogos=awiony spo-
s(b ich napoisz! Nie mo�esz jednak tego do$wiadczy% w czasach szcz#-
$cia i spokoju. Jest to tylko mo�liwe w czasie smutku, choroby, k=o-
pot(w. To dzi#ki do$wiadczaniu w tym czasie Chrystusa b#dziesz mia=
przep=yw �ywej wody, kt(ry mo�e napoi% innych. Ka�da sytuacja
$mierci jest w stanie spowodowa% jeszcze wi#kszy wyp=yw od$wie�a-
j�cej wody. Nie tylko wzg(rza, lecz tak�e doliny; nie tylko doliny,
lecz tak�e wzg(rza. Potrzebujemy wiele do$wiadcze. $mierci Pa.-
skiej i wiele do$wiadcze. Jego zmartwychwstania. W(wczas b#dzie-
my pe=ni -r(de=, zdroj(w i strumieni.

S� to naprawd# s=odkie wersety. To pi#kna ziemia, ziemia poto-
k(w wody, -r(de=, i g=#bin, tryskaj�cych w dolinach i na g(rach. A+do-
konuje si# to poprzez chwa=# i ha.b#, przez znies=awienie i dobr�
s=aw#. Uchodz�cy za zwodzicieli, a jednak prawdom(wni, niby nie-
znani, a przecie� dobrze znani, niby umieraj�cy, a oto �yjemy, jakby
karceni, lecz nie u$miercani, jakby smutni, lecz zawsze rado$ni, jak-
by ubodzy, a jednak wzbogacaj�cy wielu, jako ci, kt(rzy nic nie maj�,
a posiadaj� wszystko. Spr(bujcie do$wiadcza% Chrystusa i stosowa%
Go, gdy przechodzicie przez r(�nego rodzaju cierpienia. Wtedy b#-
dziecie mieli co$, co nie tylko was od$wie�y, lecz tak�e wyp=ynie z+was,



WSZECHZAWIERAJTCY CHRYSTUS50

by napoi% innych. To zaledwie cz#$% niezg=#bionych bogactw Chry-
stusa; tylko jedno spo$r(d wszystkich bogactw pi#knej ziemi. Ziemia
ta jest pi#kna bogactwami w(d: potokami, -r(d=ami i g=#binami,
wyp=ywaj�cymi z dolin i g(r.

OCZY PANA

Sk�d wyp=ywa ta woda? Z dolin i g(r. Sk�d jednak doliny i g(ry
bior� t# wod#? Ksi#ga Powt(rzonego Prawa 11,11 i 12 m(wi, �e zie-
mia ta Upije wod# z deszczu niebia.skiegoW. G(ry i doliny nie s� -r(-
d=em. Jest nim niebo! Wszystkie �ywe wody, wszystkie strumienie
pochodz� z nieba. Ich -r(d=o znajduje si# w niebie. Dlaczego pochodz�
one z nieba? Ten sam tekst m(wi nam, �e jest to ziemia, kt(rej Pan
poszukuje: Uziemia, kt(rej Pan, B(g tw(j, poszukujeW. B(g poszuku-
je tego skrawka pi#knej ziemi. UZiemiaa na kt(rej spoczywaj� oczy
Pana, Boga waszego, od pocz�tku roku a� do ko.caW. Mo�ecie sobie
to u$wiadomi%, gdy spotykacie si# z Chrystusem, kiedy radujecie si#
Nim i do$wiadczacie Go, dzi#ki czemu Jego �ycie wyp=ywa z was.
Jak�e g=#bokiego odczucia Bo�ej obecno$ci w(wczas doznacie! Jego
obecno$% stanie si# dla was tak rzeczywista. U$wiadomicie sobie, �e
jeste$cie lud-mi, kt(rych B(g poszukuje i kt(rymi si# opiekuje. Do-
$wiadczycie na sobie Jego oczu od pocz�tku do ko.ca roku, tylko
dlatego, �e jeste$cie w Chrystusie, radujecie si# Nim i do$wiadczacie
Go. Poniewa� jeste$cie praktycznie po=�czeni z Chrystusem, nie tylko
do$wiadczycie Go jako �ywej wody, ale te� doznacie Bo�ej obecno$ci.
Oczy Boga b#d� spoczywa=y na was przez ca=y czas. B(g szuka skraw-
ka pi#knej ziemi. Musicie mieszka% na tej pi#knej ziemi i korzysta%
z jej bogactw. W(wczas uzyskacie obecno$% Boga wraz z Jego spoczy-
waj�cymi na was oczami.

Kiedy nie jeste$cie ze mnie zadowoleni, wtedy odwracacie ode
mnie oczy. B(g robi to samo. Gdy jednak b#dziecie czerpali z Chry-
stusa jako takiej w=a$nie ziemi, oczy Boga b#d� na was od pocz�tku
do ko.ca. B#dziecie nieprzerwanie doznawali Bo�ej obecno$ci. B#-
dzie wam ona towarzyszy%, poniewa� do$wiadczacie Chrystusa jako
�ywej wody, poniewa� przebywacie w pi#knej ziemi.

Ziemia ta jest bogata w wod#. To ziemia potok(w wody, -r(de=
i+g=#bokich w(d, kt(re wyp=ywaj� w dolinach i na g(rach.
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PI�KNO ZIEMI �
JEJ NIEZG��BIONE BOGACTWA

II. POKARM

Wersety biblijne: Pwt 8,8-10; 32,13.14; Lb 13,23.27; 14,7.8; Sdz
9,9.11.13; Za 4,11.14; Oz 14,7.8; J 12,24; 6,9.13; 15,5.

Zobaczyli$my, �e w Starym Testamencie znajduje si# wiele ty-
p(w Chrystusa, lecz tylko jeden z nich jest wszechzawieraj�cym ty-
pem Chrystusa. To ziemia Kanaan. Biblia cz#sto m(wi o niej jako
o+pi#knej ziemi. Pan nazwa= j� Upi#kn� ziemi�W, a raz nawet powie-
dzia= o niej Uniezmiernie pi#kna ziemiaW. Rozwa�yli$my jej pi#kno
w+wielu aspektach, takich jak przestronno$%, wynios=o$% i jej nie-
zg=#bione bogactwa. Zobaczyli$my, jak bogata jest ona w wod#. Teraz
zobaczymy tak�e, �e obfituje ona w r(�nego rodzaju pokarmy.

W Ewangelii Jana Pan powiedzia=, �e da nam �ywej wody, w tej
samej Ewangelii oznajmi= te�, �e jest chlebem �ycia z nieba. Pan nie
tylko daje nam �yw� wod#, lecz tak�e jest chlebem �ycia. Picie za-
wsze towarzyszy jedzeniu. Je$li zaprosz# was do posi=ku, dam wam
co$ do picia, a tak�e co$ do jedzenia. Nap(j i jedzenie wyst#puj� za-
wsze razem.

Mo�ecie teraz zrozumie%, dlaczego rozdzia= (smy Ksi#gi Powt(-
rzonego Prawa ukazuje tak� w=a$nie kolejno$%. Najpierw m(wi o+wo-
dzie, kilku rodzajach wody 0 -r(d=ach, zdrojach i strumieniach. R(�-
ni� si# one nie tylko etapami: etap -r(d=a, etap zdroju i etap
strumienia, lecz tak�e rodzajami -r(de=, zdroj(w i strumieni. Om(-
wili$my je w poprzednim rozdziale. Nast#pnie, powiedziawszy o wo-
dach ziemi, zajmuje si# pokarmem.

Kwestia pokarmu obejmuje znacznie wi#cej szczeg(=(w. Przyj-
rzyjmy si# wersetowi 8:

UDo ziemi pszenicy, j#czmienia, winnej latoro$li, drzewa figowego
i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego i mioduW.
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Mamy tu sze$% element(w, kt(re nale�� do kr(lestwa ro$lin; sk=ad-
nik si(dmy jest szczeg(lny 0 jest nim mi(d. Wydaje si#, �e mi(d
nale�y cz#$ciowo do kr(lestwa zwierz�t, a cz#$ciowo do kr(lestwa
ro$lin, poniewa� wytwarzaj� go pszczo=y; widzimy w nim zespolenie
obydwu kr(lestw. Wymie.my poszczeg(lne elementy: pszenica, j#cz-
mie., winna latoro$l, drzewa figowe, drzewa granatu, drzewa oliw-
ne i mi(d. S� tam dwa rodzaje ziarna, cztery rodzaje drzew i mi(d.
Pierwsze drzewo, winoro$l, wytwarza wino, a ostatnie drzewo 0 oli-
w#; mamy zatem wino i oliw#. Drugie drzewo rodzi figi. Figi trakto-
wane by=y przez Hebrajczyk(w jako pokarm. Trzecie drzewo rodzi
granaty, pi#kne owoce obfituj�ce w �ycie. Mamy wi#c cztery drzewa:
winn� latoro$l, drzewo figowe, drzewo granatu i drzewo oliwne, oraz
dwa rodzaje ziarna: pszenic# i j#czmie..

Jakie jest znaczenie ka�dej z tych rzeczy? Bardzo =atwo znale-%
werset, kt(ry ukazuje znaczenie pszenicy. Ewangelia Jana 12,24 m(wi
nam, �e sam Pan jest ziarnem pszenicy. Jasne zatem jest, �e pszeni-
ca symbolizuje samego Pana Jezusa. Czego symbolem jest w takim
razie j#czmie.? On tak�e przedstawia Chrystusa. Jestem pewien, �e
wiecie, co symbolizuje winna latoro$l. Pan sam powiedzia=, �e jest
prawdziw� winn� latoro$l�. Sam Pan jest winn� latoro$l�. Kogo za$
przedstawia drzewo figowe? Bez w�tpienia Chrystusa. Drzewo oliw-
ne to z pewno$ci� r(wnie� Chrystus. Wszystkie te ro$liny: pszenica,
j#czmie., winna latoro$l, drzewo figowe, drzewo granatu i drzewo
oliwne 0 przedstawiaj� Chrystusa. Jakich aspekt(w Chrystusa jed-
nak s� one symbolem? B#dziemy musieli po$wi#ci% temu zagadnie-
niu nieco wi#cej czasu i uwa�nie si# nad nim zastanowi%.

PSZENICA I J�CZMIE"

O, jak�e musimy Pana za to czci%! Wymieni= On najpierw pszeni-
c#, a nie j#czmie. czy winn� latoro$l. Jaki aspekt Chrystusa symbo-
lizuje pszenica? Na podstawie Ewangelii Jana 12,24 mo�emy zoba-
czy%, �e Pan jest ziarnem pszenicy, kt(re wpada w ziemi#, aby umrze%
i by% pogrzebanym. Pszenica przedstawia Chrystusa wcielonego.
Chrystus jest Bogiem, kt(ry wcieli= si# w cz=owieka po to, aby wpa$%
w ziemi#, umrze% i zosta% pogrzebanym. Oto pszenica. Jest ona ty-
pem Chrystusa, kt(ry si# wcieli=, Chrystusa, kt(ry umar= i Chrystusa,
kt(ry zosta= pogrzebany.
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Co za$ symbolizuje j#czmie.? Chrystusa zmartwychwsta=ego!
Pszenica wskazuje na wcielenie, $mier% i pogrzebanie, po czym na-
st#puje j#czmie., kt(ry wskazuje na zmartwychwstanie, na Chry-
stusa zmartwychwsta=ego. Jak mo�emy tego dowie$%? W ziemi Ka-
naan j#czmie. zawsze dojrzewa jako pierwsze spo$r(d wszystkich
zb(�. W Ksi#dze Kap=a.skiej 23,10 Pan m(wi: UGdy wejdziecie do
ziemi, kt(r� Ja wam dam, i b#dziecie zbiera% �niwo, to snop z pier-
wocin waszego �niwa przyniesiecie do kap=anaW. Gdy nadchodzi= czas
�niwa, pierwociny �niwa nale�a=o odda% Panu, a oczywiste jest, �e
pierwocinami tymi by= j#czmie.. Musimy teraz przeczyta% werset
15,20 z Pierwszego Listu do Koryntian: UTymczasem jednak Chry-
stus zmartwychwsta= jako pierwociny spo$r(d tych, co pomarliW.
Wszyscy, kt(rzy studiuj� Pismo Qwi#te zgadzaj� si# co do tego, �e
pierwociny �niwa symbolizuj� Chrystusa jako pierwociny zmartwych-
wstania. Mo�emy dzi#ki temu dowie$%, �e j#czmie. symbolizuje Chry-
stusa zmartwychwsta=ego.

Pszenica przedstawia wcielonego, ukrzy�owanego i pogrzebane-
go Chrystusa, j#czmie. za$ 0 Chrystusa zmartwychwsta=ego. Te dwa
rodzaje ziarna symbolizuj� dwa aspekty Chrystusa, Jego przyj$cie
i+Jego odej$cie. Ukazuj� one Chrystusa, kt(ry zst�pi=, aby sta% si#
pszenic�, i Chrystusa, kt(ry powsta=, by sta% si# j#czmieniem. Musicie
ca=� sw� uwag# po$wi#ci% tym dw(m zagadnieniom. Czy do$wiadczy-
li$cie ju� Chrystusa jako pszenicy? Czy do$wiadczyli$cie kiedykol-
wiek Chrystusa jako j#czmienia? Jakim do$wiadczeniem Chrystusa
jest pszenica? I jakim do$wiadczeniem Chrystusa jest j#czmie.?

Kiedy Jezus nakarmi= pi#% tysi#cy, nakarmi= ich pi#cioma bochen-
kami j#czmiennymi. Tylu z nas zna ten cud z pi#cioma bochenkami,
lecz tylko nieliczni zdaj� sobie spraw# z tego, �e by=y to bochenki
j#czmienne. Ten fragment Pisma jest naprawd# wspania=y. Gdyby
by=y one bochenkami pszennymi, co$ by=oby nie w porz�dku. Nie
by=y one jednak z pszenicy; by=y to bochenki j#czmienne. Dzi#ki temu
mog=y one nakarmi% pi#% tysi#cy ludzi i pozosta=o jeszcze dwana$cie
koszy u=omk(w. Na tym w=a$nie polega zmartwychwstanie. Chry-
stus mo�e by% dla nas tak bogaty tylko w swoim zmartwychwstaniu.
We wcieleniu jest On niezmiernie ograniczony, lecz w zmartwych-
wstaniu jest niezwykle bogaty. Dla Chrystusa zmartwychwsta=ego
nie ma �adnych ogranicze.. Jako Chrystus wcielony by= On tylko
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jednym ziarnem, pogardzanym Nazarejczykiem, skromnym cie$l�.
Kiedy jednak wkroczy= w zmartwychwstanie, by= nieograniczony.
Czas, przestrze. i rzeczy materialne nie by=y Go ju� w stanie ograni-
czy%. Pierwotnie by=o tam tylko pi#% bochenk(w, lecz ostatecznie
znalaz=a si# tam ich niezliczona ilo$%. By=o ich wystarczaj�co du�o,
aby nakarmi% pi#% tysi#cy, nie licz�c kobiet i dzieci, a same u=omki 0
dwana$cie pe=nych koszy 0 przekracza=y pocz�tkowe pi#% bochen-
k(w. To w=a$nie j#czmie.. Oto Chrystus w swoim zmartwychwsta-
niu. Chrystus w zmartwychwstaniu nie mo�e by% nigdy ograniczony.

DO�WIADCZENIE PSZENICY

Nie jest moim celem podawa% wam jak�$ nauk# doktrynaln�.
Nie to le�y mi na sercu. Pragn# pokaza% wam, na czym polega do-
$wiadczenie pszenicy i do$wiadczenie j#czmienia. Zastan(wmy si#
nad do$wiadczeniem pszenicy. Bracia i siostry, ilekro% dzi#ki opatrz-
no$ci Pa.skiej znajdujecie si# w sytuacji, w kt(rej zewsz�d jeste$cie
ograniczani, w kt(rej jeste$cie przygniatani, mo�ecie wtedy do$wiad-
czy% Pana jako pszenicy. Gdy po$r(d tej ograniczaj�cej i przygniata-
j�cej sytuacji dotkniecie Pana, b#dzie On wtedy dla was ziarnem
pszenicy. Natychmiast po dotkni#ciu Go b#dziecie w pe=ni zadowole-
ni ze swojej sytuacji i z ograniczenia, jakie was spotka=o. To �ycie,
kt(rym jest sam Chrystus w was, jest ziarnem pszenicy. To �ycie
tego skromnego cie$li, Tego, kt(ry si# wcieli=, Tego, kt(ry jest ogra-
niczony. Gdy w sytuacji, w kt(rej b#dziecie ograniczeni i uci$nieni,
b#dziecie mieli �ywy kontakt z Chrystusem, powiecie wtedy: UTy,
Panie, jeste$ nieograniczonym Bogiem, lecz sta=e$ si# ograniczonym
cz=owiekiem. W Tobie jest si=a, aby znie$% wszelkie ograniczenieW.
Do$wiadczycie Chrystusa jako pszenicy.

Pewnego dnia przysz=a si# ze mn� zobaczy% bardzo dobra i ducho-
wa siostra. Pochodzi=a ona z zamo�nej rodziny i wysz=a za jednego
brata, kt(ry musia= si# opiekowa% swoj� matk�. Jego matka by=a
uprzejma dla swojego syna, lecz nie dla swojej synowej. Ta m=oda
siostra przysz=a do mnie poradzi% si#, czy jej do$wiadczenie jest w=a-
$ciwe, czy te� nie. Opowiedzia=a mi, jak bardzo co dzie. cierpia=a
z+powodu swojej te$ciowej. Opowiedzia=a mi o tym, jak poprosi=a Pana,
aby co$ z tym uczyni=. Oczywi$cie, nie $mia=a prosi% Pana, aby po-
zby= si# jej te$ciowej, lecz prosi=a Go, aby wyzwoli= j� z tej sytuacji.
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Powiedzia=a mi wtedy, �e za ka�dym razem, gdy prosi=a o to Pana,
On zawsze ukazywa= jej, jakim cz=owiekiem On sam by= na ziemi.
Pokazywa= jej, jak bardzo by= ograniczony przez trzydzie$ci lat jako
cie$la w ubogiej rodzinie. Za ka�dym razem, gdy widzia=a ten obraz,
wo=a=a ze =zami w oczach: UChwa=a Tobie, Panie! Chwa=a Tobie, Pa-
nie! Twoje �ycie jest we mnie. Jestem zadowolona, Panie, z mojej
obecnej sytuacji. Nie prosz# Ci# ju� wi#cej, aby$ j� zmieni=. Po pro-
stu chwal# Ci#!W Zapyta=a mnie, czy jej do$wiadczenie by=o w=a$ciwe.
Odpowiedzia=em jej, �e by=o ono najw=a$ciwsze w $wiecie. Siostra ta
do$wiadczy=a Chrystusa jako ziarna pszenicy. By=a naprawd# duchow�
siostr�.

Po pewnym czasie ta sama siostra przysz=a do mnie znowu. Tym
razem powiedzia=a mi: UBracie, chwa=a Panu, nie tylko jestem zado-
wolona z ograniczenia, jakie stanowi moja rodzina, lecz ujrza=am
co$ wi#cej z Pana Jezusa! Nie tylko Go ograniczano, lecz tak�e zabi-
to i pogrzebano. Kiedy Pan mi to objawi=, powiedzia=am Mu, �e nie
tylko b#d# zadowolona z sytuacji w mojej rodzinie, lecz tak�e jestem
gotowa umrze% i by% pogrzebana w tej rodzinie dla Jego imieniaW.
By=o to dalsze do$wiadczenie Chrystusa jako pszenicy.

Dla niejednego z nas w wielu okoliczno$ciach Pan Jezus jest jak
ziarno pszenicy. Im wi#cej Go do$wiadczamy, tym lepiej u$wiada-
miamy sobie, �e On tym w=a$nie jest. On �yje w nas. Jest naszym
�yciem, aby uczyni% nas gotowymi na przyjmowanie ogranicze., na
$mier%, na to, by nas pogrzebano, na to, aby sta% si# niczym. Na tym
polega do$wiadczenie Chrystusa jako pszenicy.

Czy macie takie do$wiadczenie? Jakie jest wasze do$wiadczenie?
Czy k=(cicie si# z m#�em albo �on�? Je$li tak, to nie macie nic wsp(l-
nego z Chrystusem. Musicie Go do$wiadczy% w bogaty spos(b. Musi-
cie Go do$wiadczy% zar(wno jako �ywej wody, jak i ziarna pszenicy.
Je$li zwr(cicie si# do Pana, kiedy znajdujecie si# po$r(d tylu ograni-
cze. i k=opot(w, to pewien jestem, �e On wtedy uka�e wam, jak sam
by= ograniczony, u$miercony i pogrzebany. Poka�e wam, �e On sam,
taki w=a$nie 0 ograniczony, u$miercony i pogrzebany 0 �yje w was.
Podtrzyma was, aby$cie mogli przechodzi% przez ograniczenia. Pode-
prze was, aby$cie mogli dozna% u$miercenia i pogrzebania. Doda wam
energii i umocni was, aby$cie mogli by% takimi w=a$nie lud-mi. Wtedy
do$wiadczycie Chrystusa jako ziarna pszenicy.
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DO�WIADCZENIE J�CZMIENIA

Czy na tym jednak koniec? Nie! Chwa=a Panu, po pszenicy nast#-
puje j#czmie.. Gr(b nie by= ko.cem Pana. On zmartwychwsta=! Po
pszenicy nast�pi= j#czmie.! Pszenica jest dolin� $mierci, natomiast
j#czmie. 0 g(r� zmartwychwstania. Ilekro% do$wiadczacie Chrystusa
jako pszenicy, mo�ecie by% pewni, �e po tym nast�pi do$wiadczenie
Chrystusa jako j#czmienia.

W rzeczywisto$ci, aby do$wiadczy% Chrystusa jako ziarna pszeni-
cy, Jezusa ograniczonego, musimy zastosowa% Go jako j#czmie., jako
Chrystusa zmartwychwsta=ego. Ten, kt(ry w nas mieszka, jest bo-
wiem Chrystusem zmartwychwsta=ym. Chrystus zmartwychwsta=y
posiada �ycie, kt(re przesz=o przez wcielenie, ukrzy�owanie i pogrze-
banie, lecz On sam jest dzisiaj zmartwychwsta=ym Chrystusem. Chry-
stus w ciele jest zawsze ograniczony, natomiast Chrystus zmartwych-
wsta=y jest zawsze nieograniczony i wyzwolony. To w=a$nie dzi#ki
temu nieograniczonemu Chrystusowi, kt(ry �yje w nas, mo�emy
na$ladowa% ograniczonego Jezusa. Dzisiaj na$ladujemy Jezusa ogra-
niczonego, lecz robimy to w mocy Chrystusa nieograniczonego. Jest
to mo�liwe dzi#ki �yj�cemu w nas nieograniczonemu Chrystusowi.

Pozw(lcie, �e zapytam was, kiedy jeste$cie w domu albo w pracy,
czy zachowujecie si# jak zmartwychwsta=y Chrystus, czy jak ograni-
czony Jezus? Je$li jeste$cie na$ladowcami Jezusa, to musicie by%
ograniczeni. Kiedy Jezus przebywa= na ziemi, zawsze by= ograniczo-
ny 0 ograniczony przez swoje cia=o, przez swoj� rodzin#, przez mat-
k#, a nawet przez w=asnych braci w ciele. Zawsze by= ograniczony.
Ogranicza=a Go przestrze. i czas. By= ograniczony przez wszystko.
Je$li chcemy �y% �yciem Jezusa, tak�e musimy by% ograniczeni. Je$li
p(jdziemy w Jego $lady, nie b#dziemy mie% �adnej wolno$ci. Co za
b=ogos=awie.stwo, �e mo�emy by% ograniczeni ze wzgl#du na Jezusa!

Co jednak jest energi�, pomagaj�c� nam w przechodzeniu przez
ograniczenia? Si=a ta musi by% rzeczywi$cie wielka. Latwo jest by%
z=ym, lecz cierpliwo$% wymaga si=y. Latwo wybuchn�% gniewem, jed-
nak cierpliwo$% wymaga energii z nieba. Moc�, kt(ra umo�liwia nam
znoszenie ogranicze., jest moc Jego zmartwychwstania. Potrzebuj#
Chrystusa zmartwychwsta=ego, kt(ry �yje we mnie, bym mia= si=#
okaza% cho%by odrobin# cierpliwo$ci. Gdy stosujemy zmartwychwsta-
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=ego Chrystusa jako nasz� cierpliwo$%, w(wczas do$wiadczamy Chry-
stusa jako j#czmienia.

Mo�e odpowiecie mi: UWiem, bracie, �e przez ca=y czas musz#
znosi% ograniczenia. Musz# by% ograniczany przez moj� �on#, dzieci,
przez mojego szefa, braci, a w szczeg(lno$ci przez pewnego brata.
Ogranicza mnie wszystko, jestem ograniczany przez ca=y dzie.. I+spo-
dziewam si#, �e jutro i pojutrze b#dzie gorzej. Jak mog# sprosta% tej
sytuacji? Zdaj# sobie spraw# z tego, �e mieszka we mnie zmartwych-
wsta=y Chrystus, lecz tak niewiele Go mam. Nie mam nawet pi#ciu
bochenk(w; mam tylko jedenW. Tak, mo�ecie mie% tylko jeden bo-
chenek, ale pami#tajcie, �e jest to bochenek j#czmienny, bochenek,
kt(rym jest zmartwychwsta=y Chrystus, a On nigdy nie mo�e by%
ograniczony. Wydaje si#, �e macie niewiele, ale to nie ma znaczenia,
poniewa� On nie ma �adnych ogranicze.. To UniewieleW, kt(re ma-
cie, to wi#cej ni� potrzeba, aby upora% si# z t� sytuacj�. M(wisz, �e
nie mo�esz sprosta% danej sytuacji. To prawda! Ty z pewno$ci� nie
mo�esz. Jest jednak kto$, kto mo�e 0 Ten, kt(ry jest j#czmieniem.
Jest w tobie bochenek j#czmienny, jest w tobie kawa=ek Chrystusa
zmartwychwsta=ego 0 to wystarczy. Chrystus zmartwychwsta=y jest
nieograniczony. Zastosuj Jego do swojej sytuacji. On nigdy si# nie
wyczerpie. Dzi#ki mocy zmartwychwsta=ego Chrystusa b#dziesz m(g=
i$% w $lady wcielonego Jezusa. Maj�c w sobie �ycie Chrystusa zmar-
twychwsta=ego, b#dziesz m(g= �y% �yciem Jezusa ograniczonego.

Czasem jaki$ brat powie: UCzuj#, �e powinienem da% $wiadectwo,
lecz jestem taki s=aby!W Wydaje si#, �e trzeba nakarmi% pi#% tysi#cy
ludzi, a mamy tylko pi#% bochenk(w j#czmiennych. Mimo to trzeba
w wierze i$% naprz(d. Chocia� wasza porcja wydaje si# ma=a, a zapo-
trzebowanie wielkie, musicie sobie u$wiadomi%, �e to, co macie, to
zmartwychwsta=y Chrystus. Wszystko mo�ecie w Tym, kt(ry was
wzmacnia, poniewa� On zmartwychwsta= i nie zna �adnych ograni-
cze.. Zastosujcie Go!

Kiedy kt(ry$ z braci przychodzi do was, pami#tajcie, �e Chrystus
znajduje si# w was jako j#czmie.. Musicie Go zastosowa% w spo=ecz-
no$ci z tym bratem. Czasami po prostu o tym zapominacie. Kiedy+spo-
tykacie jakiego$ brata, rozmawiacie z nim o Wietnamie, o sytuacji
na $wiecie, o pogodzie. Pami#tacie o pogodzie, a zapominacie o+Chry-
stusie. Nie pami#tacie, by zastosowa% Chrystusa w spo=eczno$ci z+tym
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bratem. Po jego wyj$ciu czujecie si# g=odni; nie tylko g=odni, ale i+cho-
rzy 0 chorzy z niezastosowania Chrystusa. Musicie pochwyci% ka�d�
sytuacj# jako okazj#, aby zastosowa% Chrystusa. Stosujcie Go wci��,
nieustannie. Wtedy, gdy przyjdziecie na spotkanie, b#dzie wam bar-
dzo =atwo odda% chwa=# czy wyg=osi% $wiadectwo; b#dziecie mogli
ofiarowa% Panu wiele bochenk(w j#czmiennych.

Brat Watchman Nee powiedzia= nam kiedy$, �e kiedy m=odzi wsp(=-
pracownicy przychodz� na spotkanie, najpierw rozgl�daj� si# wok(=,
czy nie ma tam starszych braci. Je$li nie, je$li wszyscy uczestnicy
spotkania s� m=odzi, wtedy oni maj� odwag# modli% si# i pokaza%, co
maj�. Je$li jednak zobacz� tam starszych braci, wtedy chowaj� si# ze
strachu. Nie jest to czym$ ze zmartwychwsta=ego Chrystusa. Je$li
macie w sobie Chrystusa zmartwychwsta=ego, to cho%by i aposto=
Pawe= przyszed= na spotkanie, powiedzieliby$cie: UChwa=a Panu, m(j
brat ma Chrystusa zmartwychwsta=ego i ja te� Go mam. Mo�e on
ma pi#%set bochenk(w, ale ja mam co najmniej jeden. Alleluja!W Dop(-
ki macie cho%by ma=y kawa=ek zmartwychwsta=ego Chrystusa, ma-
cie wi#cej ni� potrzeba na to, aby sprosta% ka�dej sytuacji. On jest
bochenkiem j#czmiennym, Tym, kt(ry zmartwychwsta=. Nic nie jest
Mu w stanie przeszkodzi%; nic nie jest Go w stanie ograniczy%.

Kiedy przychodzicie na spotkanie z bra%mi i siostrami, musicie
sobie u$wiadomi% swoj� odpowiedzialno$%. Musicie mie% udzia= w+spo-
tkaniu wraz z innymi. Musicie odda% chwa=# i dzi#kczynienie; musicie
zanie$% modlitw#. Na tym polega wasza odpowiedzialno$%. M(wicie:
UJestem za s=aby!W W samych sobie jeste$cie s=abi, lecz w+Chrystusie
nie jeste$cie s=abi. Powiecie: UNic nie mamW. To prawda, �e nic nie
macie, lecz w Chrystusie macie wszystko. Powiecie: UJestem bied-
ny!W To prawda, �e jeste$cie biedni w sobie, lecz nie jeste$cie biedni
w zmartwychwsta=ym Chrystusie. Pami#tajcie, �e Chrystus jest w+was
j#czmieniem. Kiedy przychodzicie na spotkanie, stosujcie Go jako
ten jeden bochenek j#czmienny, kt(ry ma nakarmi% innych poprzez
wasz� modlitw# lub $wiadectwo. Spr(bujcie! Praktykujcie to! Prze-
konacie si#, jak bardzo was to ubogaci. Na pocz�tku mieli$cie tylko
jeden bochenek, lecz pod koniec mo�ecie ich mie% ze sto. Ubogacicie
si# w miar# praktykowania. Nigdy nie m(wcie, �e spotkania was nie
dotycz�. Je$li tak, to koniec ze spotkaniami. Musicie nauczy% si#
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stosowa% Chrystusa; musicie zrobi% u�ytek z takiej ilo$ci Chrystusa,
jak� macie.

Jezus powiedzia= do swoich uczni(w: UWy dajcie im je$%W. Ucznio-
wie odpowiedzieli: UMamy tutaj tylko pi#% chleb(w j#czmiennych,
lecz c(� to jest na tak wieluW. Pan im odrzek=: UPrzynie$cie mi je
tutajW. Je$li tylko s� to chleby j#czmienne, je$li tylko maj� one co$
ze zmartwychwsta=ego Chrystusa, to wystarczy; zaspokoi to w nad-
miarze wasz� sytuacj#.

Bracia i siostry, je$li przyjmiecie moje s=owo, uwierzycie w zmar-
twychwsta=ego Chrystusa i zastosujecie Go, to odkryjecie, �e u=om-
ki, kt(re w was pozostan�, przewy�szaj� to, co mieli$cie na pocz�t-
ku. Oto w=a$nie j#czmie.. Nie jest to tylko nauka, lecz co$, co mo�emy
zastosowa% i czego mo�emy do$wiadcza% w codziennych sytuacjach.
Zastosujcie Chrystusa zmartwychwsta=ego, Tego, kt(ry jest nieogra-
niczony i niewyczerpany. Powiedzcie Mu: UPanie, nie potrafi# spro-
sta% tej potrzebie, nie potrafi# stawi% czo=a tej sytuacji, lecz jak�e
Ci# chwal#, o Panie. Ty potrafisz. Id# wi#c naprz(d, w pe=ni ufaj�c
Tobie, w pe=ni licz�c na CiebieW.

Po jakim$ czasie, mo�e po pi#ciu czy sze$ciu latach, ta sama sio-
stra, kt(ra do$wiadczy=a w swojej rodzinie Chrystusa jako ziarna
pszenicy, da=a $wiadectwo innemu do$wiadczeniu. Tym razem by= to
Chrystus jako j#czmie.. Za$wiadczy=a ona, �e jej te$ciowa i wielu
spo$r(d jej krewnych przysz=o dzi#ki niej do Pana. Sta=a si# ona bo-
chenkiem j#czmiennym, kt(ry nakarmi= wielu ludzi. Do$wiadczy=a
Chrystusa w zmartwychwstaniu.

Takie do$wiadczenie nie tylko pozwala wam pozna% wewn#trznie
Chrystusa jako pszenic# i j#czmie., lecz dzi#ki niemu sami stanie-
cie si# ziarnem pszenicy i bochenkiem j#czmiennym. Wtedy b#dzie-
cie pokarmem dla innych. Dzi#ki temu, czego sami do$wiadczyli$cie,
jeste$cie zdolni nakarmi% innych. Tylu ludzi zosta=o nakarmionych
dzi#ki tej siostrze. Ilekro% siostra ta przychodzi=a na spotkanie, na-
wet gdy nie otwiera=a ust, wszyscy bracia i siostry mogli odczu% us=ug#
Chrystusa, us=ug# �ycia. Gdy wypowiedzia=a modlitw#, duch i serca
wszystkich zebranych by=y nasycone. Sta=a si# ziarnem pszenicy w$r(d
dzieci Bo�ych. Ona sama sta=a si# bochenkiem j#czmiennym, dzi#ki
czemu nakarmionych i nasyconych zosta=o wielu ludzi. Do$wiadczy=a
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Chrystusa jako pszenicy i j#czmienia; tak wi#c ona sama sta=a si#
ziarnem pszenicy i bochenkiem j#czmiennym.

WINNA LATORO�L

Przyjrzyjmy si# teraz czemu$, co dotyczy drzew. Pierwszym z nich
jest winna latoro$l. Co ona symbolizuje? W Ksi#dze S#dzi(w 9,13
winoro$l powiedzia=a: UCzy mam zaniecha% moszczu mojego, kt(ry
rozwesela Boga i ludzi?W Jedno z jej znacze. odnosi si# do Chrystusa,
kt(ry si# po$wi#ca, Chrystusa, kt(ry z=o�y= ofiar# z ca=ego siebie.
Nie to jest jednak najistotniejsze. Najwi#ksz� donios=o$% ma to, �e
Jego ofiara wytworzy=a co$, co rozwesela Boga i ludzi 0 nowe wino.

Czy do$wiadczyli$cie kiedy$ w taki spos(b Chrystusa? Jestem
przekonany, �e wi#kszo$% z nas mia=a tego rodzaju do$wiadczenie,
lecz prawdopodobnie nie przywi�zali$my do niego wi#kszej wagi.
Czasami Pan w swej opatrzno$ci sprawia, �e stajemy w sytuacji,
w+kt(rej musimy po$wi#ci% siebie, aby zadowoli% Pana i innych. Gdy
w takiej sytuacji dotkniemy Pana, wtedy do$wiadczymy Go jako wy-
twarzaj�cej wino winnej latoro$li; do$wiadczamy Chrystusa jako
Tego, kt(ry rozwesela Boga i ludzi. Dzi#ki takiemu do$wiadczeniu
stajemy si# winn� latoro$l�, kt(ra wytwarza co$, co raduje Boga
i+ludzi. Wiem, �e mieli$cie takie do$wiadczenia. Chrystus ma wiele
aspekt(w, kt(re mo�emy odnie$% do ka�dej potrzeby, w ka�dej sytu-
acji. Tak bogaty jest Chrystus. Jest On nie tylko ziarnem pszenicy
i+bochenkiem j#czmiennym, lecz tak�e wszystkimi drzewami, z kt(-
rych pierwsze wytwarza rado$% dla Boga i ludzi. Je$li wszyscy bracia
i siostry s� z was zadowoleni, to pewien jestem, �e w wi#kszym lub
mniejszym stopniu do$wiadczacie Chrystusa w tym aspekcie; do-
$wiadczacie Chrystusa, kt(ry wytwarza wino. Chrystus jako bara-
nek ofiarny mieszka w was, daj�c wam si=#, aby$cie mogli po$wi#ci%
siebie samych i w ten spos(b przynie$li rado$% innym.

Kilka lat temu, gdy by=em w Tajpej, na Formosie, przyjecha=o do
nas wiele braci i si(str, kt(rzy zatrzymali si# u nas, aby otrzyma%
pomoc duchow�. Jedna z si(str spo$r(d nich zawsze szemra=a i na-
rzeka=a. Kiedy si# k�pa=a, woda by=a za zimna, kiedy jad=a, jedzenie
by=o za zimne. Przez ca=y dzie. mo�na by=o us=ysze% ci�g=e narzeka-
nie. Od tego wszystkiego tych, kt(rzy z ni� mieszkali, rozbola=y g=o-
wy. Nikt nie by= szcz#$liwy w jej otoczeniu, gdy� po prostu nie na-
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uczy=a si# ona po$wi#ca%. Nigdy nie nauczy=a si# stosowa% Chrystusa
ofiarnego do swojej sytuacji. Ona sama nie by=a szcz#$liwa i nie po-
trafi=a uszcz#$liwi% nikogo. Brakowa=o jej wina. Nie do$wiadcza=a
w+og(le wytwarzaj�cego wino Chrystusa, Chrystusa sk=adaj�cego
ofiar# z siebie samego po to, by wytworzy% wino dla Boga i dla in-
nych.

Je$li do$wiadczycie Chrystusa w tym aspekcie, wtedy sami b#-
dziecie mieli tyle wina, �e si# upijecie. Oszalejecie wtedy na Jego
punkcie. Powinni$cie by% lud-mi, kt(rzy s� pijani Chrystusem, kt(-
rzy zwariowali na Jego punkcie. Powinni$cie by% w stanie powie-
dzie%: UJestem taki szcz#$liwy, Panie, jestem taki szcz#$liwy. Nie
wiem, co znaczy egoizm; to dla mnie niezrozumia=e. Codziennie pij#
wino, kt(rym jest ChrystusW.

Najszcz#$liwszy cz=owiek to ten, kt(ry jest najmniej samolubny.
Najbardziej samolubni ludzie s� zawsze najbardziej nieszcz#$liwi.
Zawsze wo=aj�: UMiej nade mn� lito$%; potraktuj mnie troch# lepiej!W
S� jak �ebracy, nieustannie �ebrz�cy. Natomiast ci ofiarni s� zawsze
szcz#$liwi. W jaki spos(b mo�emy si# po$wi#ci%? Nie mamy w sobie
si=y, aby si# po$wi#ci%, gdy� nasze �ycie jest �yciem naturalnym,
�yciem samolubnym. Tylko �ycie Chrystusa jest �yciem po$wi#ce-
nia. Je$li dotkniecie tego Chrystusa i do$wiadczycie Jego ofiarnego
�ycia, wtedy On da wam niezb#dn� energi#, da wam si=#, by$cie mogli
po$wi#ci% si# dla Boga i innych. Staniecie si# wtedy najszcz#$liwszy-
mi lud-mi na $wiecie, b#dziecie pijani z rado$ci. Na tym w=a$nie
polega do$wiadczanie Chrystusa jako winoro$li. Dzi#ki temu do$wiad-
czeniu staniecie si# winn� latoro$l� dla innych. Ka�dy, kto was spo-
tka, b#dzie z was zadowolony, i przyniesiecie tak�e rado$% Bogu.

Co musi si# sta% z winogronami, zanim b#d� mog=y przybra% po-
sta% wina? Trzeba je zmia�d�y%. Aby uszcz#$liwi% Boga i innych,
musicie zosta% zmia�d�eni. Cieszycie si#, gdy si# dowiadujecie, �e
Chrystus jest j#czmieniem, Chrystusem zmartwychwsta=ym we-
wn�trz was i �e jest Go wystarczaj�co du�o, by m(g= sprosta% ka�dej
potrzebie. M(wicie wtedy: UAlleluja!W Nie m(wcie jednak UallelujaW
za szybko, gdy� zaraz po j#czmieniu nast#puje winna latoro$l. Wino-
grona musz� ulec zmia�d�eniu, aby mog=y przynie$% rado$% Bogu
i+ludziom. Wy tak�e musicie zosta% zmia�d�eni. Im wi#cej b#dziecie
pi% wina, kt(rym jest Chrystus, tym lepiej u$wiadomicie sobie, �e
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musicie dozna% zmia�d�enia. Musicie zosta% z=amani, aby$cie mogli
wytworzy% w domu Pa.skim co$, co uszcz#$liwi innych.

Widzicie wi#c kolejno$%: najpierw mamy pszenic#, potem j#cz-
mie. i na ko.cu winna latoro$l. Dowodzi tego nasze do$wiadczenie.
Powtarzam jeszcze raz, nie traktujcie tego wszystkiego jako nauki
czy doktryny. Zapami#tajcie, w jaki spos(b mo�ecie pozna% r(�ne
aspekty Chrystusa i zastosowa% Go w swoim codziennym �yciu.
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Dotychczas zajmowali$my si# trzema pokarmami w ziemi Kanaan:
pszenic�, j#czmieniem i winn� latoro$l�. Zwr(%my ponownie uwag#
na kolejno$%: najpierw pszenica, potem j#czmie., a nast#pnie win-
na latoro$l. Najpierw do$wiadczamy wcielonego, ograniczonego,
ukrzy�owanego i pogrzebanego Jezusa; potem dotykamy Chrystusa
zmartwychwsta=ego. Dzi#ki mocy Jego zmartwychwstania mo�emy
prowadzi% �ycie, jakim On �y= tu na ziemi. Dzi#ki Chrystusowi zmar-
twychwsta=emu mo�emy �y% �yciem wcielonego i ograniczonego
Jezusa. Wtedy dowiadujemy si#, �e im wi#cej do$wiadczamy Chry-
stusa, tym wi#cej musimy cierpie%. Im wi#cej b#dziemy do$wiadczali
Chrystusa, tym bardziej b#dziemy t=oczeni w t=oczni wina. B#dziemy
tam t=oczeni, a� powstanie co$, co zadowoli Boga i+ludzi. Za$wiadcza
o tym wszystkim nasze do$wiadczenie.

DRZEWO FIGOWE

Zajmiemy si# teraz czwartym elementem 0 drzewem figowym.
Ksi#ga S#dzi(w 9,11 m(wi nam, �e drzewo figowe to obraz s=odyczy
i+dobrego owocu. M(wi ono o s=odyczy Chrystusa i nasyceniu si# Chry-
stusem jako naszymi zasobami. W pierwszym sk=adniku 0 pszenicy 0
nie mogli$my znale-% �adnej s=odyczy ani nasycenia; nie mogli$my
ich te� znale-% w j#czmieniu. Nawet w winnej latoro$li nacisk nie
jest po=o�ony na s=odycz ani nasycenie Chrystusem jako naszym za-
sobem. Musimy w tym celu przyj$% do czwartego sk=adnika, drzewa
figowego.

Z do$wiadczenia wiemy, �e im wi#cej doznajemy Chrystusa jako
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pszenicy, j#czmienia i winnej latoro$li, tym bardziej do$wiadczamy
Jego s=odyczy i nasycenia Nim. Im wi#cej b#dziemy doznawali Chry-
stusa jako Tego, kt(ry zmartwychwsta=, tym bardziej b#dziemy
mia�d�eni, i tym bardziej b#dziemy Go do$wiadczali jako winnej la-
toro$li. I chwa=a Panu, �e w tym w=a$nie momencie do$wiadczamy
s=odyczy i nasycenia Chrystusem jako naszym zasobem.

Oko=o trzydzie$ci lat temu w Chinach m=oda dziewczyna, kt(ra
mieszka=a w p(=nocnej prowincji Jiangsu, ci#�ko zachorowa=a. By=y
to czasy g=odu i cierpia=a ona straszliw� bied#. Podczas choroby na-
wr(ci=a si# do Pana i pomimo silnego sprzeciwu ze strony ca=ej ro-
dziny poczyni=a szybki post#p we wzro$cie duchowym. W=a$nie wte-
dy umar= jej m��, wskutek czego mia=a jeszcze wi#cej zmartwie..
Przechodzi=a z jednej t=oczni do drugiej. Je$li chodzi o sprawy dok-
trynalne 0 niewiele wiedzia=a, lecz naprawd# uda=o si# jej do$wiad-
czy% czego$ w duchu. Do$wiadcza=a Chrystusa. Dzie. po dniu rado-
wa=a si# Chrystusem i za$wiadcza=a o tym, �e jest On jej �yciem.
Bardzo nie podoba=o si# to jej rodzinie. Im wi#cej ucz#szcza=a na
spotkania, tym bardziej te$ciowa bi=a j� i prze$ladowa=a. Qpiewa=a
Panu hymny chwalebne, lecz im bardziej si# radowa=a, tym wi#cej
gniewu wzbudza=o to w jej te$ciowej i tym ci#�ej by=a bita. Siostra ta
jednak by=a nieustraszona. Im bardziej te$ciowa j� bi=a, tym wi#cej
ona $piewa=a swemu Panu. Pewnego dnia, gdy wr(ci=a ze $piewem
ze spotkania, jej te$ciowa by=a g=#boko wzburzona. UCo ty wypra-
wiasz!W 0 zawo=a=a 0 Utacy jeste$my biedni, a ty wci�� masz serce,
�eby co$ $piewa%!W To powiedziawszy, ponownie j� zbi=a. Id�c do swo-
jego pokoju i zamykaj�c drzwi, siostra ta g=o$nym g=osem wy$piewy-
wa=a chwa=# Panu. Te$ciowa mimo woli s=ysza=a jej $piew i stan#=a
pod drzwiami, �eby pos=ucha%. UCo, u licha, si# z ni� dziejeW 0 pomy-
$la=a sobie 0 Umo�e ona oszala=a?W Ws=ucha=a si# uwa�nie. Wiecie,
o+co modli=a si# ta m=oda siostra? UChwa=a Tobie, Panie, chwa=a Tobie,
jestem taka szcz#$liwa! Przebacz mojej te$ciowej! Zbaw j�, Panie,
zbaw j�! O$wie% j� i daj jej to szcz#$cie, kt(re ja mam! Panie, pob=o-
gos=aw j�!W Te proste s=owa modlitwy zaskoczy=y te$ciow�. My$la=a,
�e m=oda dziewczyna j� przeklina, tymczasem ona si# o ni� modli=a.
Te$ciowa zapuka=a do drzwi. Trz#s�c si# ze strachu, m=oda siostra
my$la=a, �e te$ciowa przysz=a, aby znowu j� zbi%. Jednak zamiast
tego te$ciowa zapyta=a: UJak si# czujesz, c(rko, jak si# czujesz? Zbi=am
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ci#! Dlaczego modlisz si# za mnie, prosz�c twojego Boga, aby mnie
pob=ogos=awi= i uczyni= szcz#$liw�? Co si# z tob� dzieje?W UOch, mat-
ko, Chrystus mnie uszcz#$liwia! Jestem taka nasycona! Jestem pe=-
na s=odyczy. Wiesz, mamo, im wi#cej mnie bijesz, tym wi#cej mam
s=odyczy i zaspokojeniaW. Te$ciowa natychmiast wzi#=a j� za r#k#,
m(wi�c: UUkl#knijmy, c(rko. Naucz mnie, jak si# modli%. Chc# mie%
twojego JezusaW.

Jak�e wspania=a jest s=odycz i nasycenie Panem jako naszym za-
sobem! Mo�emy by% pewni, �e im wi#cej ulegamy mia�d�eniu, tym
bardziej b#dziemy nasyceni. Ucisk sprawia jedynie, �e do$wiadcza-
my s=odyczy i nasycenia Chrystusem. Oto Chrystus jako drzewo
figowe.

DRZEWO GRANATU

Zajmiemy si# teraz pi�tym elementem, granatami. Co one sym-
bolizuj�? Czy widzieli$cie kiedy$ owoc granatu? Kiedy zobaczycie
dojrza=y owoc granatu, natychmiast przyjdzie wam na my$l pi#kno
i+obfito$% �ycia.

Zastan(wmy si# nad t� m=od� siostr�, o kt(rej wcze$niej m(wili-
$my. Ile� pi#kna by=o w jej �yciu! Jej �ycie stanowi=o przejaw �ycia
Chrystusa. I jaka� by=a w niej obfito$% �ycia! Jeden z naszych wsp(=-
pracownik(w wybra= si# tam, by zapozna% si# z jej sytuacj�. Przy-
ni(s= nam wie$ci o tym, jak wszystkie ko$cio=y w okolicy dozna=y
od$wie�enia dzi#ki jej do$wiadczeniu. Chwa=a Panu za tak� obfito$%
�ycia!

Kiedy radujecie si# Chrystusem i do$wiadczacie Go jako pszeni-
cy, j#czmienia, winnej latoro$li i drzewa figowego, wtedy pi#kno
Chrystusa otacza was, a obfito$% �ycia Chrystusa jest z wami. To
w=a$nie do$wiadczenie Chrystusa jest granatem. Je$li b#dziecie do-
znawali Chrystusa jako Tego, kt(ry zmartwychwsta= i dzi#ki mocy
Jego zmartwychwstania b#dziecie �y% �yciem ziemskiego Jezusa na
ziemi, znosz�c wszelkiego rodzaju uciski, prze$ladowania, k=opoty
i+konflikty, wtedy poznacie w sobie s=odycz i nasycenie Chrystusem
i+b#dziecie przejawiali wobec innych pi#kno i obfito$% �ycia. Gdy inni
si# do was zbli��, wyczuj� atrakcyjno$% i urok Chrystusa i zostanie
w nich wszczepiona obfito$% �ycia.
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DRZEWO OLIWNE

Sz(sty element to drzewo oliwne. Jak wiemy, drzewo oliwne wy-
twarza oliw# z oliwek. Jest to ostatni z pokarm(w, kt(ry mo�emy
zaliczy% do ro$lin. Dlaczego Duch umie$ci= go na ostatnim miejscu?
Przeczytali$my Ksi#g# Zachariasza 4,12-14. We fragmencie tym stoj�
przed Panem dwa drzewa oliwne, kt(re 0 jak Pan wyja$nia 0 s�
dwoma synami oliwnymi, pomaza.cami. Musimy zrozumie%, �e Chry-
stus jest Synem oliwnym, Bo�ym Pomaza.cem; Chrystus jest cz=o-
wiekiem namaszczonym Qwi#tym Duchem Bo�ym. B(g wyla= na
Niego olej rado$ci. Jest On cz=owiekiem pe=nym Ducha Qwi#tego,
drzewem oliwnym, Pomaza.cem. Je$li b#dziemy Go doznawa% jako
pszenicy, j#czmienia, drzewa figowego i granatu, to z pewno$ci� do-
$wiadczymy Go jako drzewa oliwnego, co oznacza, �e zostaniemy
nape=nieni Duchem Qwi#tym. B#dziemy pe=ni oleju i staniemy si#
drzewem oliwnym.

Do jakiego celu u�ywa si# oliwy z drzewa oliwnego? W Ksi#dze
S#dzi(w 9,9 czytamy, �e jest ona u�ywana do uczczenia Boga i cz=o-
wieka. Je$li chcemy uczci% Boga lub cz=owieka, musimy to uczyni%
za pomoc� drzewa oliwnego. Oznacza to po prostu, �e je$li pragnie-
my s=u�y% Panu, pomaga% innym, to musimy to czyni% przez Ducha
Qwi#tego. Musimy by% lud-mi nape=nionymi Duchem Qwi#tym, mu-
simy by% drzewem oliwnym, synem oliwnym. Nie mo�emy nigdy
s=u�y% Panu czy innym bez Ducha Qwi#tego. Jednak chwa=a Panu,
je$li b#dziemy radowali si# Nim jako pszenic�, j#czmieniem, winn�
latoro$l�, drzewem figowym, drzewem granatu, z pewno$ci� b#dzie-
my mieli tak�e olej. B#dziemy nape=nieni Duchem Qwi#tym. Praw-
dziwie b#dziemy mogli odda% cze$% Bogu i innym.

Lubi# s=owo Ucze$%W. Musimy czci% nie tylko Boga, lecz tak�e i+in-
nych. Nie my$lcie sobie, �e to co$ b=ahego. Czy zdajecie sobie spra-
w#, �e za ka�dym razem, gdy spotykacie jakiego$ brata lub siostr#,
czcicie ich? Czym jednak mo�ecie ich uczci%? Samymi sob�? Swoim
naturalnym �yciem? Swoim starym cz=owiekiem? Swoj� ziemsk�
wiedz�? Mo�ecie ich uczci% jedynie Duchem Qwi#tym. Najpierw jed-
nak musicie by% Nim nape=nieni. Musicie by% pomaza.cami. Musicie
do$wiadczy% Chrystusa jako drzewa oliwnego.

Teraz mo�ecie zrozumie%, dlaczego Duch Qwi#ty umie$ci= drzewo
oliwne jako ostatnie na li$cie. Gdy ju� do$wiadczyli$cie Chrystusa
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we wszystkich innych Jego aspektach i osi�gn#li$cie ten poziom,
jeste$cie pe=ni Ducha Qwi#tego. Mo�ecie wtedy czci% Boga i innych.

Odwiedzi= mnie raz pewien brat, lecz nie przyszed=, aby mnie
uczci%. Czy wiecie, co mi powiedzia=? Rzek=: UBracie, poszed=em dzi-
siaj do kina; by= to najlepszy film, jaki w �yciu widzia=em! By=em tak
szcz#$liwy, �e a� przyszed=em do ciebieW. Po prostu czu=em, �e mnie
zniewa�y=. Zawstydzi= mnie. Przyszed=, aby mnie zniewa�y% jakim$
filmem, zamiast uczci% mnie Duchem Qwi#tym.

Bracia i siostry, je$li kto$ do was przychodzi, aby mie% z wami
spo=eczno$% w Duchu Qwi#tym, wtedy naprawd# jeste$cie uczczeni.
Osoba ta poprzez Ducha Qwi#tego oddaje wam prawdziw� cze$%.
Mo�emy uczci% innych wy=�cznie wtedy, gdy jeste$my nape=nieni
Duchem Qwi#tym. W przeciwnym razie, wszystko, co powiecie, wszyst-
ko, co uczynicie, okryje ich ha.b�. Je$li potrafimy z nimi rozmawia%
jedynie o sytuacji na $wiecie lub o tym czy tamtym, to po prostu ich
zniewa�amy. Czy mo�ecie powiedzie%, �e we wszystkich swoich kon-
taktach czcicie innych poprzez =ask#, zmi=owanie Bo�e i przez Ducha
Qwi#tego? Czy mo�e okrywacie ich ha.b�? Aby czci% innych, sami
musimy by% nape=nieni Duchem Qwi#tym.

To, czy jeste$my nape=nieni Duchem, aby czci% Boga i innych,
zale�y od tego, jak dzie. po dniu radujemy si# Chrystusem i do-
$wiadczamy Go jako pszenicy, j#czmienia, winnej latoro$li, drzewa
figowego, drzewa granatu i drzewa oliwnego. Je$li przejdziemy przez
pierwszych pi#% element(w, na pewno dotrzemy do sz(stego, do drze-
wa oliwnego. Staniemy si# synem oliwnym, cz=owiekiem nape=nio-
nym Duchem Qwi#tym.

�YCIE ZWIERZ�CE

Zajmijmy si# teraz czym$, co wi��e si# z �yciem zwierz#cym. Jak�e
liczne i bogate s� aspekty Chrystusa zawarte w tej ziemi! Mamy nie
tylko �ycie ro$linne, lecz tak�e �ycie zwierz#ce. Istniej� dwa rodzaje
�ycia. W Panu Jezusie Chrystusie istnieje aspekt �ycia ro$linnego
oraz aspekt �ycia zwierz#cego.

Iycie ro$linne to �ycie, kt(re zradza, kt(re pomna�a. To �ycie,
kt(re wci�� zradza i pomna�a. Ziarno pszenicy wpada do ziemi; umiera
i zostaje pogrzebane. Co si# z nim dalej dzieje? Przynosi trzydziesto-,
sze$%dziesi#cio- i stukrotny plon. Oto zradzanie i pomna�anie. Dlatego
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te� aspekt Chrystusa, kt(ry symbolizuje �ycie ro$linne, to w=a$nie
zradzanie i pomna�anie. Oto jeden aspekt.

Istnieje jednak jeszcze inny aspekt. Musimy pami#ta%, �e przed
upadkiem, zanim cz=owiek zgrzeszy=, po�ywieniem, kt(ry B(g dla.
wyznaczy=, by= pokarm ro$linny, nie zwierz#cy. Dopiero po upadku,
po grzechu, jego po�ywienie musia=o poci�ga% za sob� przelanie krwi.
Przed upadkiem zwierz#ta nie by=y przeznaczone na po�ywienie dla
ludzi; po tym jednak, jak wkroczy= grzech, cz=owiek musia= w=�czy%
je w swoj� diet#. Bez grzechu nie by=o potrzeby odkupienia krwi�,
lecz po upadku, z powodu grzechu, wymagana by=a krew. Je$li chce-
my �y% przed obliczem Bo�ym, musimy bra% udzia= w odkupieniu
przez krew. Co zatem oznacza �ycie zwierz#ce? Jest to �ycie odku-
piaj�ce, �ycie ofiarne. Po tym, jak cz=owiek upad= i zgrzeszy=, a�eby
m(g= mieszka% przed Bo�ym obliczem, wymagane by=o od niego ta-
kie �ycie.

To dwa aspekty �ycia Pa.skiego. Z jednej strony Jego �ycie jest
�yciem zradzaj�cym, a z drugiej strony, jest ono �yciem odkupiaj�-
cym. W sz(stym rozdziale Ewangelii Jana Pan powiedzia=: UCia=o Moje
jest prawdziwym pokarmem, a krew Moja jest prawdziwym napo-
jem. Kto spo�ywa Moje cia=o i krew Moj� pije... b#dzie �y= na wiekiW.
Musimy doznawa% Go jako Chrystusa odkupiaj�cego.

Prawdopodobnie my$licie sobie, �e czego$ si# nauczyli$cie. Na-
uczyli$cie si# stosowa% Chrystusa jako pszenic#, j#czmie. i r(�ne
rodzaje drzew. Jeste$cie pe=ni rado$ci. Musicie jednak u$wiadomi%
sobie, �e nie mo�ecie stosowa% Chrystusa jedynie jako j#czmienia,
gdy� jeste$cie grzesznikami, zgrzeszyli$cie. Do dnia dzisiejszego i+wy,
i ja jeste$my grzesznikami. Za ka�dym razem, gdy stosujemy Chry-
stusa jako pszenic#, j#czmie., winn� latoro$l, drzewo figowe, drze-
wo granatu i drzewo oliwne, musimy jednocze$nie stosowa% Go jako
baranka, jako Tego, kt(ry umar= na krzy�u, przelewaj�c swoj� krew,
aby odkupi% nas z naszych grzech(w. We wszystkich ofiarach w Sta-
rym Testamencie ofiara zwierz#ca towarzyszy=a zawsze ofierze ro-
$linnej. Wiecie, co zrobi= Kain. Z=o�y= ofiar# ro$linn� bez ofiary zwie-
rz#cej i zosta= przez Boga odrzucony. Ilekro% pragniecie radowa% si#
Chrystusem, musicie pami#ta%, �e jeste$cie grzeszni. Musicie popro-
si% Pana, aby przykry= was swoj� drogocenn� krwi� i oczy$ci= na
nowo. Nie mo�ecie radowa% si# Chrystusem jedynie jako ro$lin� 0
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jako pszenic� czy j#czmieniem. Musicie si# Nim radowa% jako ro-
$lin� wraz ze zwierz#ciem. Musicie si# Nim radowa% zar(wno jako
�yciem zradzaj�cym, jak i �yciem odkupiaj�cym.

Kiedy$ pewne ma=�e.stwo, brat i siostra w Panu, przyszli do mnie.
Powiedzieli mi: UWiemy, �e brat nie ma zbyt mocnego �o=�dka, wi#c
przygotowali$my bratu posi=ek w domu. Chcieliby$my zaprosi% brata
na obiadW. Przyj�=em ich zaproszenie i kiedy tam dotar=em, okaza=o
si#, �e rzeczywi$cie przygotowali bardzo smaczny posi=ek i pi#knie
nakryli st(=. Wszystko ton#=o w zieleni, czerwieni, bieli i �(=ci 0 wy-
gl�da=o to bardzo =adnie. Ja jednak pokr#ci=em g=ow�. Moja �ona za-
uwa�y=a to i zapyta=a: UCo$ nie w porz�dku? Dlaczego kr#cisz g=ow�?
Nie lubisz tego jedzenia?W ULubi#W 0 odpowiedzia=em 0 Ulecz nie jest
ono biblijne; nie ma tu nic zwierz#cegoW. Wszystko na stole pochodzi=o
z �ycia ro$linnego. Znajdowa=y si# tam warzywa, warzywa i jeszcze
raz warzywa, a tak�e troch# owoc(w; nie by=o tam jednak w+og(le
mi#sa, nic zwierz#cego. UCzy my$lisz, �e ja nie jestem grzeszni-
kiem?W 0 zapyta=em t# siostr#. UCzy my$lisz, �e ja nie potrzebuj#
bra% Chrystusa jako Tego, kt(ry zosta= zabity, �e nie potrzebuj# Jego
krwi w+tym w=a$nie momencie?W

Czy teraz rozumiecie? Nie mo�ecie do$wiadcza% Chrystusa jedy-
nie jako �ycia ro$linnego. Jeste$cie grzeszni. Ilekro% sk=adacie ofiar#
z pokarm(w, musi ona r(wnie� zawiera% co$ zwierz#cego. Ilekro%
przyjmujecie Chrystusa jako �ycie, jako pszenic#, j#czmie., drzewo
figowe lub drzewo granatu, musicie Go jednocze$nie przyj�% jako
ciel# lub baranka. Jest On Tym, kt(rego zabito na krzy�u, kt(ry
przela= sw� krew, aby nas odkupi% z naszych grzech(w.

Kt(rego$ dnia pewien brat przyszed= do mnie i powiedzia=: UBra-
cie, ilekro% s=ysz#, jak si# modlisz, zawsze m(wisz: [Panie, oczy$%
nas Twoj� drogocenn� krwi�, aby$my mogli doznawa% Ci# coraz wi#-
cej\. Dlaczego zawsze prosisz Pana, aby oczy$ci= ci# w swojej krwi?W
UBracieW 0 zapyta=em 0 Uczy nie wiesz o tym, �e wci�� masz grzeszn�
natur#? Czy nie widzisz, �e wci�� jeszcze �yjesz w tym zepsutym
i+ska�onym $wiecie? Czy nie jeste$ zanieczyszczony od rana do wie-
czora?W Kiedy do$wiadczamy Chrystusa i stosujemy Go jako nasze
�ycie, musimy sobie u$wiadomi%, �e jest On nie tylko �yciem ro$lin-
nym, lecz tak�e �yciem zwierz#cym. Musimy Go zawsze stosowa%
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jako Odkupiciela, jako baranka, kt(ry zosta= zabity, aby$my mogli
do$wiadcza% wszystkich bogactw Jego zradzaj�cego �ycia.

MLEKO I MI�D

Rozwa�my teraz dwa nast#pne elementy 0 mleko i mi(d. Pi#kna
ziemia jest ziemi� p=yn�c� mlekiem i miodem. Czy potraficie powie-
dzie%, do jakiego �ycia nale�y mleko i mi(d? Czy nale�� one do �ycia
ro$linnego, czy do zwierz#cego? Zauwa�cie, jak Duch Qwi#ty umie-
$ci= je w S=owie. W Ksi#dze Powt(rzonego Prawa 8,8 mi(d zestawio-
ny jest razem z ro$linami: pszenic�, j#czmieniem, winn� latoro$l�,
drzewem figowym, drzewem granatu, drzewem oliwnym. Sam mi(d
wymieniony jest jako ostatni. W Ksi#dze Powt(rzonego Prawa 32,14
mleko zestawione jest razem ze zwierz#tami: byd=em, owcami, mle-
kiem i mas=em. Duch Qwi#ty jest sprawiedliwy. Zestawi= mi(d z ro-
$linami, a mleko i mas=o ze zwierz#tami. Dlaczego? Poniewa� Duch
Qwi#ty dobrze wie, �e mi(d w przemo�nej cz#$ci zwi�zany jest z+�y-
ciem ro$linnym. Pochodzi on g=(wnie z kwiat(w i drzew. Oczywi$cie,
cz#$ciowo jest z nim tak�e zwi�zane �ycie zwierz#ce 0 ma=e zwie-
rz�tko, pszczo=a. Nie mogliby$my mie% miodu ani bez kwiat(w, ani
bez pszcz(=. Potrzebujemy zar(wno kwiat(w, jak i pszcz(=. Te dwa
�ycia wsp(=pracuj� ze sob�, s� ze sob� zespolone. W efekcie powstaje
mi(d. Jednak mi(d w wi#kszej cz#$ci nale�y do �ycia ro$linnego.

A co z mlekiem? Mo�emy powiedzie%, �e mleko w wi#kszo$ci na-
le�y do $wiata zwierz#cego, lecz w rzeczywisto$ci jest to produkt
zar(wno �ycia zwierz#cego, jak i ro$linnego. Je$li nie mamy pastwi-
ska, trawy, to nawet je�eli mamy byd=o i owce, nie mo�emy mie%
mleka i mas=a. Co jest lepszym pokarmem, mleko czy wszystkie
owoce drzew 0 winogrona, figa, granat i oliwka? Tak, to prawda, �e
wszystkie one s� dobre, lecz kt(re z nich jest lepsze? My$l#, �e wszy-
scy zgodzimy si#, i� mleko jest lepsze ni� wszystkie owoce �ycia ro-
$linnego. Dlaczego? Poniewa� zar(wno w przypadku mleka, jak
i+miodu mo�emy dozna% zespolenia dw(ch rodzaj(w �ycia. Widzicie
wi#c, �e oba te pokarmy nale�� zar(wno do �ycia ro$linnego, jak
i+zwierz#cego.

Jakie jest tego znaczenie? Jakie aspekty �ycia Chrystusa przed-
stawia mleko i mi(d? Gdy radujecie si# Chrystusem jako pszenic�,
j#czmieniem, winn� latoro$l� itd., a jednocze$nie radujecie si# Nim
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jako barankiem i ciel#ciem, u$wiadamiacie sobie wtedy, jak pi#kny
i+dobry jest Pan, jak s=odki i syc�cy jest dla was, niczym mleko i+mi(d.
Zw=aszcza gdy jeste$cie s=abi w duchu i przychodzicie do Pana, aby
Go do$wiadczy% i stosowa%, czujecie, �e jest On mlekiem i miodem.
Odczuwacie s=odycz i bogactwo �ycia Chrystusa. O, bogactwo mleka
i s=odycz miodu! Chrystus jest taki dobry! Chrystus jest taki s=odki!
Jest On ziemi� p=yn�c� mlekiem i miodem. Do$wiadczenie to wywo-
dzi si# z dw(ch aspekt(w �ycia Chrystusa: �ycia zradzaj�cego i odku-
piaj�cego. Im lepiej poznajecie Go jako pszenic#, j#czmie. itd. oraz
jako byd=o i owce, tym bardziej b#dziecie mogli radowa% si# Nim
jako mlekiem i miodem.

Poznali$my trzy rodzaje wody i przynajmniej osiem rodzaj(w
pokarm(w. Jak�e bogaty jest Chrystus! Musimy posiada% takie do-
stateczne i pe=ne do$wiadczenie Chrystusa nie tylko jako �ywej wody,
lecz tak�e jako licznych rodzaj(w pokarm(w. Musimy radowa% si#
Chrystusem do takiego stopnia, a� �ycie w nas osi�gnie dojrza=o$%.
Wynikiem tego b#dzie budowla dla Pana i wojna z wrogiem. Zajmie-
my si# tym w nast#pnym rozdziale.





ROZDZIAL SIbDMY

PI�KNO ZIEMI �
JEJ NIEZG��BIONE BOGACTWA

III. MINERALY

Bogactwa ziemi Kanaan to nie tylko woda i pokarm, lecz r(wnie�
minera=y. Przeczytajmy nast#puj�ce fragmenty:

Ksi&ga Powt,rzonego Prawa 8,9: U...ziemi, kt(rej kamienie s�
z+�elaza, a z jej g(r wydobywa si# mied-W.

Zauwa�cie, �e �elazo jest tutaj zestawione z kamieniami, a mied-
z+g(rami. Oznacza to, �e �elazo ma co$ wsp(lnego z kamieniami,
a+mied- ze wzg(rzami czy te� g(rami.

Ksi&ga Rodzaju 4,22: Uasporz�dzaj�cym wszelkie narz#dzia
z+mosi�dzu i �elazaW.

Mosi�dz i mied- tutaj to s=owa u�ywane na przemian na okre$lenie
tego samego materia=u. Mied- i �elazo odnosz� si# tu do narz#dzi
tn�cych.

Ksi&ga Powt,rzonego Prawa 33,25: UZ �elaza i mosi�dzu b#d�
zasuwy twoje, jak dni twoje si=a twojaW.

Tutaj �elazo i mosi�dz odnosz� si# do zasuw bram, a tak�e do si=y.
Odno$nik umieszczony w ameryka.skim przek=adzie Biblii (The
American Standard Version) podaje inne znaczenia s=owa Usi=aW w+tym
wersecie, mianowicie UodpoczynekW i Ubezpiecze.stwoW. W rzeczywi-
sto$ci lepsze jest s=owo Ubezpiecze.stwoW. UJak dni twoje bezpiecze.-
stwo twojeW. Ielazo i mosi�dz odnosz� si# wi#c tutaj do naszego bez-
piecze.stwa. Je$li macie si=#, macie tak�e bezpiecze.stwo; a je$li
macie bezpiecze.stwo, macie odpoczynek.

Ksi&ga Jeremiasza 15,12: UCzy mo�na skruszy% �elazo, �elazo
z+p(=nocy i mosi�dz?W

Werset ten pokazuje moc �elaza i mosi�dzu. Oznacza to, �e nikt nie
mo�e ich skruszy%.
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Pierwsza Ksi&ga Samuela 17,5-7: UNa g=owie mia= he=m z mosi�-
dzu, ubrany za$ by= w =uskowy pancerz, a waga jego pancerza wynosi=a
pi#% tysi#cy sykl(w br�zu. Mia= r(wnie� na nogach nagolenice z+br�-
zu i dzid# z br�zu na ramionach. Drzewce w=(czni jego by=o jak wa=
tkacki, a grot jego w=(czni wa�y= sze$%set sykl(w �elaza...W

Ten olbrzymi wojownik okryty by= od st(p do g=owy mosi�dzem,
a+bro., kt(r� walczy=, by=a wykonana z �elaza. On sam okryty by=
mosi�dzem, a bro., za pomoc� kt(rej walczy=, wykonana by=a z+�e-
laza.

Ksi&ga Objawienia 1,15: UA stopy Jego podobne do mosi�dzu w+pie-
cu roz�arzonego...W
Psalm 2,9: UIelazn� r(zg� b#dziesz nimi rz�dzi% i jak naczynie
garncarza ich pokruszyszW.

W pierwszym rozdziale Ksi#gi Objawienia mosi�dz odnosi si# do
zwyci#skiego i s�dz�cego Chrystusa 0 Jego nogi przypomina=y roz-
�arzony w piecu mosi�dz. W Psalmie 2 �elazo odnosi si# do ber=a,
kt(rym Pan b#dzie rz�dzi= narodami.

Ewangelia Mateusza 5,14: UWy jeste$cie $wiat=em $wiata. Nie
mo�e si# ukry% miasto po=o�one na g(rzeW.
Psalm 2,6: UPrzecie� Ja ustanowi=em sobie kr(la na Syjonie, $wi#tej
g(rze MojejW.

W pi�tym rozdziale Ewangelii Mateusza miasto zwi�zane jest ze
wzg(rzem; natomiast w Psalmie 2 g(ra Syjon odnosi si# do Poma-
za.ca Bo�ego.

Pierwszy List Piotra 2,4.5: UZbli�aj�c si# do Tego, kt(ry jest �ywym
kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybra-
nym i drogocennym, wy r(wnie�, niby �ywe kamienie, jeste$cie+bu-
dowani jako duchowa $wi�tynia, by stanowi% $wi#te kap=a.stwo,
dla sk=adania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa
ChrystusaW.

Mowa jest tu o tym, �e Pan jest �ywym kamieniem i my tak�e jeste-
$my �ywymi kamieniami. Te wszystkie �ywe kamienie przeznaczo-
ne s� na budow# duchowego domu dla Boga.

Ksi&ga Ezechiela 37,22: UI uczyni# ich jednym ludem w kraju, na
g(rach Izraela, i jeden kr(l b#dzie nimi wszystkimi rz�dzi=aW

We fragmencie tym widzimy, �e zar(wno nar(d, jak i kr(l zwi�zani
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s� z g(r�. Pan obieca=, �e uczyni z nich jeden nar(d, nie tylko na tej
ziemi, lecz tak�e na g(rach izraelskich, na g(rach tej ziemi.

Psalm 87,1: UBudowla Jego jest na $wi#tych g(rachW.

Fundament budowli zwi�zany jest z g(rami.
Psalm 48,2.3: UWielki jest Pan i godzien wielkiej chwa=y w mie$cie
Boga naszego. G(ra Jego $wi#ta, wspania=e wzg(rze, rado$ci� jest
ca=ej ziemi; g(ra Syjon, kraniec p(=nocy, jest miastem wielkiego
Kr(laW.

Zauwa�my, �e miasto Boga jest tu zwi�zane ze $wi#t� g(r�, a miasto
Wielkiego Kr(la jest zwi�zane z g(r� Syjon.

We wszystkich przedstawionych tu powi�zaniach kryje si# wiele
duchowego znaczenia. Mo�emy w sumie wyr(�ni% cztery elementy:
kamienie, wzg(rza czy te� g(ry, �elazo oraz mied-. Kamienie po-
trzebne s� na budowl#. Wzg(rza albo g(ry wykorzystywane s� przy
budowie miasta, kt(re stanowi centrum narodu, centrum kr(lestwa.
Mied- i �elazo s� materia=ami przeznaczonymi do wytwarzania broni.

CZTERY KATEGORIE BOGACTW

Zobaczyli$my, �e ziemia ta jest bogata po pierwsze w wody, po
drugie w warzywa i owoce, po trzecie w zwierz#ta, a na koniec w+ru-
dy i minera=y. Wyst#puj� na niej cztery kategorie bogactw. Zasta-
n(wmy si# nad ich kolejno$ci� 0 jest ona bardzo znacz�ca i pe=na
duchowego znaczenia.

Najpierw potrzebujemy wody; w przeciwnym razie ro$liny nie
b#d� mog=y rosn�%. Bez wody ro$liny i warzywa nie b#d� mog=y ni-
gdy rosn�% ani nawet istnie%. Tak wi#c dzi#ki wodzie mamy warzywa
i ro$liny.

W 1958 roku pojechali$my do fizycznej ziemi, o kt(rej tutaj mowa,
do ziemi palesty.skiej. Po kilkudniowym pobycie w Jerozolimie wy-
brali$my si# zobaczy% Jerycho, owo przekl#te miasto. Jerozolima
zbudowana jest na g(rze, od tysi�ca do tysi�ca trzystu metr(w nad
poziomem morza, a dolina Jerycho, w kt(rej znajduje si# Morze
Martwe, po=o�ona jest dwie$cie metr(w pod poziomem morza. Tak
wi#c z Jerozolimy do Udoliny $mierciW Jerycha zje�d�ali$my w d(=,
coraz ni�ej 0 zaj#=o to nam trzy godziny. Gdy w ko.cu dotarli$my na
dno doliny, by=o tam jak w piecu. Co za upa=! Ani powiewu wiatru!
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By=o to pal�ce, ja=owe pustkowie 0 upa= i kurz. Natychmiast poszli-
$my zobaczy% ruiny staro�ytnego Jerycha po$r(d tej niego$cinnej,
wypalonej scenerii i, ku naszej rado$ci, tu� za miastem znale-li$my
-r(d=o wody. By=a to ta sama woda, kt(r� oczy$ci= prorok Elizeusz,
i+z tego w=a$nie powodu bardzo chcieli$my j� zobaczy%. By=o to -r(-
de=ko, bulgoc�cy zdr(j, z kt(rego wyp=ywa= strumie.. Qledz�c go wzro-
kiem, ujrzeli$my w oddali, po$rodku tej dzikiej doliny, miejsce, gdzie
obficie ros=a zielona trawa, palmy i wiele innych rodzaj(w drzew.
By=o to co$ pi#knego. Widzicie? Znajdowa=o si# tam -r(d=o, bulgoc�cy
zdr(j, wyp=ywaj�cy z niego strumie. i pe=en zieleni skrawek ziemi.

Duch Qwi#ty umie$ci= najpierw wod#. ^r(d=o, zdr(j i strumie.
daj� pocz�tek rozmaitemu �yciu ro$linnemu.

Nast#pnie, czym �ywi si# byd=o? Ro$linami, �yciem ro$linnym.
Widzicie wi#c, jaka jest kolejno$%: najpierw wody, potem ro$liny,
nast#pnie zwierz#ta. Po tych trzech elementach Duch zwraca si# ku
czemu$ innemu 0 ku kamieniom i g(rom, z kt(rych pochodzi �elazo
i mied-.

Bracia i siostry, powinni$my g=#boko zachwyci% si# t� kolejno-
$ci�. Odpowiada ona w stu procentach etapom �ycia duchowego.

ETAPY �YCIA DUCHOWEGO

Na pierwszym etapie �ycia duchowego do$wiadczamy Chrystusa
jako �ywej wody. Jezus powiedzia=: UJe$li kto$ jest spragnionya niech
przyjdzie do Mnie i pije!W (J 7,37). To ewangelia dla grzesznik(w.
Przyjd-cie i pijcie, a b#dziecie nape=nieni, wasze pragnienie zostanie
zaspokojone. Kiedy przychodzimy do Pana, do$wiadczamy Go jako
�ywej wody, jako �ywego strumienia. Kontynuuj�c to do$wiadcze-
nie, przechodzimy dalej. Czytamy, �e z tronu Boga i Baranka wyp=y-
wa rzeka wody �ywej, w kt(rej ro$nie drzewo �ycia. Iywa woda przyno-
si nam zasoby Chrystusa jako pokarmu. Do$wiadczaj�c Chrystusa
jako �ywej wody, napotkacie na rosn�ce w tej wodzie r(�nego rodza-
ju ro$liny; do$wiadczycie Chrystusa jako zasob(w po�ywienia. P=y-
n�cej wodzie �ycia towarzyszy chleb �ycia, pokarm �ycia. Oznacza
to, �e do$wiadczycie nie tylko w(d, lecz tak�e zasob(w Chrystusa
jako rozmaitych pokarm(w. Wszystkie te rodzaje pokarm(w dopro-
wadz� was do dojrza=o$ci; dzi#ki nim osi�gniecie stan nape=nienia
Duchem Qwi#tym. B#dziecie przed Panem drzewem oliwnym, sy-
nem oliwy.
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W tym momencie osi�gn#li$cie ju� dojrza=o$%. Wasze do$wiadcze-
nie Chrystusa jest bogate i s=odkie niczym mleko i mi(d. Czym jest
mi(d? Mi(d to U$mietankaW ca=ego �ycia ro$linnego. A czym jest mle-
ko? UQmietank�W ca=ego �ycia zwierz#cego. Mleko i mi(d s� U$mie-
tank�W tych pokarm(w. Czasami, gdy jeste$cie s=abi w duchu i za-
smakujecie troch# Chrystusa, odczuwacie, jaki jest On syc�cy i s=odki.
Radowali$cie si# tylko odrobin� Chrystusa jako mleka i miodu. Kiedy
jednak b#dziecie prawdziwie dojrzali w �yciu Chrystusa, b#dzie On
dla was jak mleko i mi(d przez ca=y dzie.. Gdy przyjmujecie Chry-
stusa po raz pierwszy, czujecie, �e pijecie �yw� wod#, lecz kiedy doj-
rzewacie w Chrystusie, odczuwacie, �e dzie. po dniu pijecie mleko
i+mi(d. Jest On dla was tak s=odki i syc�cy. Oczywi$cie, mleko i mi(d
zawieraj� �yw� wod#, jednak�e nap(j z mleka i miodu jest o wiele
bardziej syc�cy ni� woda.

Gdy po raz pierwszy przyjecha=em do Ameryki, pewna rzecz wy-
war=a na mnie wielkie wra�enie. Chcia=o mi si# pi%, poprosi=em wi#c
brata, u kt(rego mieszka=em, o co$ do picia. Zapyta=em go, czy ma
imbryk do herbaty, a on odpowiedzia=, �e bardzo mu przykro, ale nie
ma. Zawo=a=em wtedy: UCzy Ameryka jest a� tak biedna? Nie masz
nawet imbryka?W Tam, sk�d ja pochodz#, mamy r(�ne rodzaje i roz-
miary imbryk(w. Zapyta=em go wi#c, czy ma termos. Odpowiedzia=
mi, �e tak�e go nie ma. UCo si# dzieje?W 0 pomy$la=em. Wtedy, ku
memu zdziwieniu, poda= mi kubek mleka, m(wi�c: UMy tu w Amery-
ce pijemy mleko zamiast wody. Codziennie rano, w po=udnie i wie-
czorem pijemy mlekoW. Zrobi=o to na mnie du�e wra�enie. Odpar-
=em: UO, naprawd# jeste$cie bogaci w tym kraju! Jeste$cie tak bogaci,
�e zamiast wody pijecie mleko!W

Pierwsze do$wiadczenie Chrystusa to do$wiadczenie Go jako
�ywej wody, jednak�e po tym, jak wzrastamy w Nim i dojrzewamy
w+�yciu, osi�gamy pewien punkt, w kt(rym Chrystus jest nie tylko
�yw� wod�, lecz strumieniami mleka i miodu. Zwr(%cie uwag# na
kolejno$%. Duch Qwi#ty umie$ci= mi(d na ko.cu listy ro$lin, a mleko
i mas=o po bydle i owcach 0 zwierz#tach. Oznacza to, �e je$li b#dzie-
cie si# radowali do pewnego stopnia Chrystusem jako �yciem ro$lin-
nym, doznacie Go wtedy jako miodu. Je$li b#dziecie si# Nim do
pewnego stopnia cieszy% jako �yciem zwierz#cym, odczujecie, �e jest
On w=a$nie jak mleko. Stanie si# dla was tak syc�cy i s=odki. Ozna-
cza to, �e jeste$cie w pewnej mierze dojrzali.
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Zajmiemy si# teraz ostatnim etapem, etapem minera=(w. Docho-
dzimy do etapu, w kt(rym mamy do czynienia z kamieniami, g(rami,
�elazem i miedzi�. Do czego one s=u��? S� one przeznaczone na bu-
dowl#, do kr(lestwa, do bitwy i dla bezpiecze.stwa. Ilekro% mamy do
czynienia z dojrza=ym �yciem chrze$cija.skim, b#dzie tam mia=a
miejsce budowa domu Bo�ego i b#d� si# tam rozgrywa=y bitwy wojny
duchowej. Innymi s=owy, wsz#dzie tam, gdzie wierz�cy s� dojrzali
dzi#ki do$wiadczaniu Chrystusa, to w=a$nie z nich budowany jest
dom Bo�y i przez nich toczona jest bitwa. Musimy wyra-nie zoba-
czy%, �e kiedy ju� b#dziemy si# radowali Chrystusem do pewnego
stopnia, zawsze pojawi si# kwestia budowli i bitwy. Te dwa aspekty
wyst#puj� zawsze obok siebie. Je$li chcecie mie% Bo�� budowl#,
musicie by% przygotowani na walk#. Potrzeba nam materia=(w na
budowl# Boga, a tak�e broni do walki. Zar(wno jedno, jak i drugie
zale�y od kamieni, g(r, �elaza i miedzi.

Musimy zapami#ta%, �e miasto i $wi�tynia, kt(re budujemy na
tej ziemi, zbudowane s� z tych w=a$nie materia=(w 0 kamieni, �ela-
za i miedzi. Minera=y te oznaczaj�, �e w �yciu Chrystusa znajduje si#
co$, co jest materia=em na Bo�� budowl# i broni�, s=u��c� do tocze-
nia bitwy. Wszystkie te rzeczy pochodz� z bogactw �ycia Chrystusa.

To, czy osi�gn#li$my ju� ten punkt, zale�y od rozmiaru naszego
do$wiadczenia Chrystusa. Je$li radujemy si# Chrystusem co dzie.
tylko jako �yw� wod�, nigdy nie zdo=amy dotrze% do miejsca, w kt(-
rym urzeczywistniona zostanie pomi#dzy nami Bo�a budowla. Jeste-
$my wci�� bardzo m=odzi. Musimy radowa% si# Chrystusem jako �yw�
wod�, pszenic�, j#czmieniem, wszystkim. Musimy do$wiadczy% Chry-
stusa do okre$lonego stopnia; wtedy wzniesiemy budowl# Panu i+sto-
czymy bitw# z wrogiem.

Czasami spotykacie jakiego$ brata lub siostr# i czujecie, �e s� oni
dobrymi chrze$cijanami, lecz czego$ im brakuje, jest w nich praw-
dziwy defekt. Nie chodzi o to, �e s� grzeszni; wr#cz przeciwnie, s�
prawi przed Panem i ich postawa jest pozytywna. W g=#bi ducha
wyczuwacie jednak jaki$ brak. Trudno wam to wyt=umaczy%; nie po-
traficie znale-% w=a$ciwych s=(w. Mo�na by powiedzie%, �e s� oni jacy$
Ugi#tcyW, mi#kcy. My$l#, �e wiecie, o co mi chodzi. S� jak kawa=ek
chleba. Chleb jest dobry i zdrowy, lecz niezwykle gi#tki i mi#kki.
Mo�na by ich te� por(wna% do mleka. Mleko jest dobre i bogate, lecz



NIEZGLYBIONE BOGACTWA 0 MINERALY 79

jest jedynie p=ynem i jest tak s=abe jak p=yn. We-my teraz dla przy-
k=adu kamie. albo kawa=ek �elaza lub miedzi 0 jest to co$ moc-
niejszego. Qwi#ci ci jednak nie s� tacy. Nie s� oni kamieniem i nie
ma w+nich �elaza ani miedzi. Trudno walczy% przy pomocy mleka
jako broni. Nie mo�na p(j$% na bitw# z kawa=kiem chleba ani z fig�.
By=oby to bezsensowne! Musicie mie% co$ z miedzi lub �elaza; musi-
cie posiada% co$ mocniejszego. Nie da si# zbudowa% domu z mleka.
Nie da si# pouk=ada% bochenk(w chleba, by powsta= z nich budynek.
Do tego potrzeba kamieni, materia=(w budowlanych. Potrzebna jest
te� g(ra, z kt(rej b#dzie mo�na wykopa% te materia=y i na kt(rej
b#dzie mo�na wznie$% budowl#.

Czasami, gdy spotykam jakiego$ s=ug# Bo�ego, mam wra�enie,
jakbym spotka= g(r#. Jest on taki bogaty, mocny, solidny i bezpiecz-
ny. Przypomina g(r#. Gdy siedzi, to tak, jakby siedzia=a g(ra. Nie
mo�ecie go pobi%. Gdyby$cie spr(bowali, zostaliby$cie pobici przez
niego. Jest on g(r�, wzg(rzem. Nie dacie mu rady, to on mo�e da%
rad# wam.

To ostatni etap �ycia duchowego. Mo�ecie go osi�gn�%. Wy tak�e
mo�ecie by% kamieniami w$r(d dzieci Bo�ych, filarami w ko$ciele.
Czy mo�na zrobi% filary z chleba? Czy mo�na wykona% je z wino-
gron? Nie, to niemo�liwe. Filar mo�na zbudowa% z kamienia, �elaza
lub miedzi. B#d� one do tego celu bardzo przydatne. Aby wznie$%
Bo�� budowl#, potrzeba kamienia, �elaza, miedzi i g(ry. Wszystkie
te materia=y wi��� si# z Bo�� budowl� i, jak wyka�emy p(-niej, z+Bo-
�ym kr(lestwem.

PRZEOBRA�ENI Z GLINY W KAMIE"

Kiedy jeste$my niemowl#tami w Chrystusie, wci�� pij�cymi �yw�
wod#, jak mo�e stan�% w$r(d nas Pa.ska budowla? To niemo�liwe.
Musimy do tego dojrze%, musimy osi�gn�% dojrza=o$%, do$wiadczaj�c
Chrystusa. Musimy sta% si# kamieniami. Pan jest �ywym kamie-
niem i my te� musimy by% �ywymi kamieniami, aby sta% si# mate-
ria=ami na Jego budowl#.

M(wi�c przeno$nie, w Adamie jeste$my kawa=kami gliny, nie
kamieniami, lecz glin�. Pa.ska budowla budowana jest z kamieni,
lecz my jeste$my z gliny. W jaki spos(b mo�emy z kawa=ka gliny sta%
si# materia=em budowlanym, przeznaczonym na budowl# Pana? To
niemo�liwe. Musimy przeobrazi% si# z gliny w kamie.. Musimy
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przeobrazi% si# przez Ducha Qwi#tego poprzez praktyczne do$wiad-
czanie i radowanie si# Chrystusem.

Czasami, gdy przychodzi do mnie jaki$ brat, wyczuwam, �e zosta=
on w pewnym stopniu przeobra�ony. Niestety, ma on jednak w sobie
tylko niewielk� ilo$% kamienia. W wi#kszej cz#$ci jest on wci�� glin�.
Latwo spotka% takich braci. Mo�na dojrze% w nich troch# przeobra-
�enia. Wygl�daj� jak kamie., lecz w wi#kszej cz#$ci swojej istoty
wci�� znajduj� si# na etapie pocz�tkowym. Nadal w du�ym stopniu
tkwi� w Adamie, w glinie. Wci�� s� zbyt naturalni.

Mia=em kiedy$ spo=eczno$% z kilkoma bra%mi. W pewnym mo-
mencie podczas naszej spo=eczno$ci jeden z braci zacz�= bardzo silnie
si# przy czym$ upiera%. Wskaza=em na niego i powiedzia=em: UBra-
cie, w twoim duchu jest kawa=ek kamienia, lecz twoja g=owa wci��
jeszcze jest kawa=kiem glinyW. Umys=owo$% tylu braci i si(str wci��
jeszcze jest nie odnowiona, nie przeobra�ona! Ich g=owa pozostaje
g=ow� naturalnego cz=owieka 0 pe=no w niej naturalnych koncepcji,
naturalnych my$li. Jest to g=owa z gliny. Dzi#ki odnowieniu umys=u
zostajemy przeobra�eni z kawa=ka gliny w kamie.. Po tym, jak sta-
li$my si# kamieniem, jeste$my wypalani i uciskani, aby$my mogli
dozna% jeszcze dalszego przeobra�enia 0 ze zwyk=ego kamienia w+dro-
gocenny kamie.. W Nowej Jeruzalem trudno znale-% cho%by kawa-
=ek gliny. Nie mo�na te� tam znale-% zwyk=ych kamieni. Ka�dy ka-
mie. jest kamieniem drogocennym. Nowa Jeruzalem zbudowana
jest z drogocennych kamieni.

G�RY I WZG�RZA

Wiemy, �e kamienie wi��� si# zawsze z g(rami i wzg(rzami. Je$li
chcemy ska=, musimy mie% g(ry. Trudno jest znale-% kamienie na
r(wninach. Jakie zatem znaczenie maj� g(ry i wzg(rza? G(ry i wzg(-
rza w Biblii zawsze symbolizuj� zmartwychwstanie i wniebowst�pie-
nie. S� one czym$, co wznosi si# ponad ziemi�, ponad r(wnin�. W+ja-
ki spos(b wy, b#d�c kawa=kiem gliny, mo�ecie przeobrazi% si#
w+kamie.? Tylko w �yciu zmartwychwstania! Wszystkie duchowe
�ywe kamienie s� kamieniami w �yciu zmartwychwstania; s� one
kamieniami przy=�czonymi do g(ry zmartwychwstania Chrystusa.
Je$li �yjemy w �yciu Adamowym, w starym �yciu i naturze, to po
prostu znajdujemy si# w dolinie. Poniewa� nie ma w$r(d nas g(ry,
nie ma w$r(d nas tak�e kamieni. Je$li jednak �yjemy i post#pujemy
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w �yciu zmartwychwstania, radujemy si# wtedy rzeczywisto$ci�
wzg(rz i g(r, a z nimi z kolei wi��e si# wyst#powanie kamieni.

Pozw(lcie, �e to zilustruj#. Przypu$%my, �e spotykam si# z kilko-
ma bra%mi i siostrami. Ja post#puj# wed=ug �ycia naturalnego; jest
tam jeszcze jeden brat, kt(ry zawsze prowadzi naturalne �ycie. Sio-
stra, kt(ra si# z nami spotyka, zawsze �yje i post#puje wed=ug uczu%.
Czasami jest bardzo szcz#$liwa, a innym znowu razem bardzo smut-
na i przygn#biona. W rzeczywisto$ci wszyscy jeste$my grup� sk=ada-
j�c� si# z takich wierz�cych: ka�dy z nas jest tak bardzo naturalny,
ci�gle �yje i post#puje w naturalnym �yciu. Czy potrafiliby$cie od-
czu% w nas co$ z natury wzg(rz? Z pewno$ci� nie. Wszyscy jeste$my
glin�, wszyscy znajdujemy si# na r(wninie. Gdyby$cie chcieli poszu-
ka% kamieni, nie znale-liby$cie nic pr(cz kurzu 0 kurzu, ziemi i+gli-
ny. Poniewa� nie ma tam g(ry, nie ma tak�e i kamieni. Je$li chcecie
kamieni, musicie uda% si# do krainy g(rzystej.

Przypu$%my, �e jest tak�e inna grupa wierz�cych. Do$wiadczyli
oni czego$ z krzy�a, wiedz� co$ o zapieraniu si# �ycia naturalnego
i+dzi#ki temu urzeczywistnili do pewnego stopnia �ycie zmartwych-
wstania. Chodz� w nowo$ci �ycia i s=u�� w nowo$ci ducha; �yj� w+zmar-
twychwstaniu. Kiedy do nich przychodzicie, wyczuwacie co$ wznio-
s=ego, podnios=ego, co$, co jest wy�ej od was. U$wiadamiacie sobie,
�e jest w nich i po$r(d nich jakie$ duchowe wzg(rze, duchowa g(ra.
Nietrudno znale-% tam kamienie, nawet drogocenne. Je$li popatrzy-
cie na jednego brata, widzicie kamie., je$li spojrzycie na innego,
chwa=a Panu, te� widzicie kamie.. S� tam kamienie, poniewa� s�
tam g(ry oraz wzg(rza.

G(ry i wzg(rza s=u�� budowie domu, miasta i Bo�ego kr(lestwa.
Tyle miast w Pi$mie zbudowanych jest na wzg(rzach lub g(rach.
Kiedy by=em w Palestynie i podr(�owa=em po tym kraju, zauwa�y-
=em, �e prawie wszystkie miasta zbudowane by=y w ten spos(b. Bar-
dzo niewiele miast le�a=o w dolinie lub na r(wninie. Miasto stano-
wi+centrum narodu, kr(lestwa. W Starym Testamencie miasto by=o
zawsze symbolem narodu lub kr(lestwa. Duchowi Qwi#temu chodzi
wi#c w tych fragmentach o to, �e ilekro% istnieje jakie$ duchowe
wzg(rze lub g(ra mi#dzy Pa.skimi dzie%mi, s� tam automatycznie
kamienie, materia=y na budow# domu i miasta. Jest tam obecna
Bo�a w=adza i Bo�e kr(lestwo. Kiedy Pan zosta= wzbudzony z mar-
twych, powiedzia=, �e zosta=a Mu dana wszelka w=adza w niebie i na
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ziemi. W=adza duchowa, w=adza niebia.ska zawsze znajduje si#
w+zmartwychwstaniu. Je$li wy i ja b#dziemy �y% i post#powa% w �yciu
zmartwychwstania Chrystusa, b#dziemy wtedy mieli w=adz# nieba.

Wielu ludzi posiada ca=kowicie b=#dn� koncepcj# na temat w=a-
dzy w ko$ciele. W=adza w ko$ciele nie ma nic wsp(lnego z organi-
zacj�. Jest ona ca=kowicie kwesti� zmartwychwstania. Je$li dwaj bra-
cia w ko$ciele miejscowym znajduj� si# w du�ym stopniu w �yciu
zmartwychwstania, to powierzona im zostaje boska, niebia.ska w=a-
dza. S� oni w ko$ciele miejscowym autorytetem. S� w tym ko$ciele
wzg(rzem. Maj� w sobie zmartwychwstanie; jest wi#c w nich w=adza
kr(lestwa.

Je$li jeste$my w Chrystusie tylko niemowl#tami, oznacza to, �e
do$wiadczyli$my Go jako �ywej wody i by% mo�e jako naszego pokar-
mu. Jest nam dobrze ze sob�, jeste$my ze sob� tak bardzo szcz#$li-
wi, lecz jeste$my jeszcze bardzo m=odzi. Cz#stokro% jeste$my po pro-
stu szcz#$liwi w spos(b naturalny i nieraz smucimy si#, wyra�aj�c to
za pomoc� naturalnych uczu%. Nie ma pomi#dzy nami wzg(rz ani
kamieni. Wszyscy jeste$my bry=� gliny. Czy mogliby$cie w takiej sy-
tuacji urzeczywistni% w=adz# ko$cio=a? Nigdy. W=adza w ko$ciele jest
tam, gdzie $wi#ci wiedz�, co to znaczy by% ukrzy�owanym wraz z+Pa-
nem Jezusem i co to znaczy �y% w zmartwychwstaniu. Je$li si# $miej�,
to $miej� si# w zmartwychwstaniu; je$li p=acz�, to p=acz� w zmar-
twychwstaniu. Nawet je$li si# gniewaj�, to gniewaj� si# w �yciu
zmartwychwstania. W swym codziennym �yciu do$wiadczaj� �ycia
zmartwychwstania Pana. Nie jest to dla nich jedynie nauka, lecz
praktyczny, codzienny dzia=. Kiedy ich spotykacie, czujecie, �e s�
kamieniami z g(r. S� tymi, kt(rym powierzona zosta=a niebia.ska
w=adza. S� w=adz� ko$cio=a. Je$li $wi#ci tutaj s� w=a$nie tacy, to jest
tutaj dom Bo�y i kr(lestwo Bo�e. Budowany jest tu dom i ustanowio-
ne kr(lestwo.

Nie my$lcie, �e poniewa� o tym przeczytali$cie, to od razu to
posiadacie. Potrzeba lat, aby osi�gn�% to, o czym tu m(wili$my. Ja
podaj# wam tylko wskaz(wki; jest to jedynie mapa, kt(r� mo�ecie
$ledzi%. Przyjmijcie to i z pokor� praktykujcie. Nie my$lcie, �e jutro
staniecie si# g(r�. Nie! M(dlcie si# o te sprawy i pr(bujcie je stoso-
wa%. Dopiero wtedy b#dziecie mogli co$ osi�gn�%.
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Zobaczyli$my wyra-nie, �e bogactwa ziemi przejawiaj� si# po
pierwsze w wodach, po drugie we wszelkiego rodzaju warzywach i+ro-
$linach, po trzecie w bydle i owcach, a po czwarte w rudach i minera-
=ach. Wymie.my je w ich poszczeg(lnych kategoriach:

1. Wody: -r(d=a, zdroje i strumienie.
2. Ro$liny: pszenica, j#czmie., winna latoro$l, drzewa figowe, drzewa

granatu i drzewa oliwne.
3. Zwierz#ta: byd=o, owce.
(Zespolenie si# ze sob� dw(ch powy�szych rodzaj(w �ycia, �ycia

ro$linnego i zwierz#cego, daje mleko i mi(d).
4. Minera=y i rudy: kamienie, g(ry, �elazo i mied-.

Mogli$my si# przekona%, w jaki spos(b wszystkie te bogactwa
odnosz� si# do r(�nych etap(w �ycia duchowego. Iywe wody nale��
do pierwszego etapu naszego duchowego do$wiadczenia. Do$wiad-
czaj�c Chrystusa na pierwszym etapie, odczuwamy, �e jest On dla
nas jak �ywa woda. Wtedy na drugim etapie dalej do$wiadczamy
Chrystusa, radujemy si# Nim w spos(b bardziej Usta=yW. Chrystus
jest dla nas pokarmem sta=ym; jest czym$ wi#cej ni� wod�. Woda
jest z pewno$ci� dobra i najbardziej niezb#dna, lecz nie jest zbyt
tre$ciwa. Nie mog# �y% i rosn�% o samej wodzie. Je$li zaprosicie mnie
na obiad, musicie mi poda% jaki$ sta=y pokarm, troch# pszenicy lub
j#czmienia itd. To naprawd# wspania=e, �e na ko.cu listy ro$lin i+wa-
rzyw znajduje si# drzewo oliwne, przedstawiaj�ce Chrystusa jako
Pomaza.ca, Tego, kt(ry jest pe=en Ducha Qwi#tego. Od wewn�trz
i+na zewn�trz zosta= On przesycony Duchem Qwi#tym i takiego w=a$nie



WSZECHZAWIERAJTCY CHRYSTUS84

mo�emy Go do$wiadcza%. Mo�emy by% nape=nieni i przesyceni
Duchem Qwi#tym. Kiedy jeste$my tak pe=ni Ducha Qwi#tego, wtedy
dojrzewamy w �yciu Chrystusa. Chrystus jest tak drogi, tak s=odki,
tak dla nas bogaty, jak mleko i mi(d.

Bezpo$rednio po tak bogatym do$wiadczeniu Chrystusa docho-
dzimy do rud i minera=(w 0 kamieni, g(r, �elaza i miedzi. Kolejno$%
ta jest ustanowiona przez Ducha Qwi#tego. Duch Qwi#ty umie$ci= te
elementy w takim porz�dku, by mog=y one odpowiada% poszczeg(l-
nym etapom w naszym �yciu duchowym. Kiedy jeste$my dojrzali
w+�yciu Chrystusa, urzeczywistniamy w naszym do$wiadczeniu co$
z kamienia, g(ry, �elaza i miedzi.

W poprzednim rozdziale ujrzeli$my wiele aspekt(w dotycz�cych
kamieni i wzg(rz. Zobaczyli$my, �e kamienie symbolizuj� zbawio-
nych i przeobra�onych $wi#tych, kt(rzy staj� si# materia=em na Bo��
budowl#. Musimy by% nie tylko zbawieni, ale r(wnie� przeobra�eni
w �ywe kamienie przeznaczone na Bo�� budowl#. Na pocz�tku nie
jeste$my kamieniami, lecz kawa=kami gliny. Gdy jednak przyj#li-
$my Chrystusa, On wszed= do naszego ducha i zacz�= pracowa% nie-
ustannie nad przeobra�eniem nas. Dzi#ki odnowieniu przez Ducha
Qwi#tego przeobra�amy si# z kawa=ka gliny w kamie., aby$my mo-
gli by% materia=em na Bo�� budowl#.

Zobaczyli$my tak�e, �e wzg(rza i g(ry symbolizuj� zmartwych-
wstanie i wniebowst�pienie. Obok zmartwychwstania i wniebowst�-
pienia wyst#puje zawsze w=adza, kr(lestwo oraz kr(l. Zmartwych-
wstanie to wzbudzenie, a wniebowst�pienie to wyniesienie, kt(remu
towarzyszy Bo�a w=adza, Bo�y rz�d, Bo�e kr(lestwo obejmuj�ce r(w-
nie� osob# kr(la. Oto znaczenie g(r i wzg(rz. Zobaczyli$my, �e jedy-
nym sposobem, w jaki glina mo�e przeobrazi% si# w kamie., jest
zmartwychwstanie. Tylko w �yciu zmartwychwstania Chrystus jest
w stanie nas przeobrazi%. W naturalnym �yciu jeste$my kawa=kami
gliny; w �yciu zmartwychwstania jeste$my kamieniami. Kamienie
wytworzone na Bo�� budowl# wraz z Bo�ym autorytetem i w=adz� s�
wynikiem zmartwychwstania Chrystusa. Im wi#cej radujemy si#
Chrystusem i do$wiadczamy Go, tym bardziej b#dziemy si# prze-
obra�ali przez Ducha Qwi#tego pierwiastkami Jego �ycia. Wtedy po-
jawi si# Bo�a budowla i Bo�e kr(lestwo.
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�ELAZO I MIED!

Zajmiemy si# teraz ostatnimi sk=adnikami, �elazem i miedzi�.
My$l#, �e znacie kolejno$% ukazan� w Li$cie do Efezjan. Rozdzia=
pierwszy m(wi nam o wszystkich b=ogos=awie.stwach, jakie otrzy-
mali$my w Chrystusie. Nast#pnie rozdzia=y drugi, trzeci, czwarty
i+pi�ty wi��� si# z bogactwami Chrystusa. Jest to jedyna ksi#ga, w+kt(-
rej pojawia si# termin Uniezg=#bione bogactwa ChrystusaW (3,8). Po
wyliczeniu tych bogactw dochodzimy do rozdzia=u sz(stego, kt(ry
ko.czy t# ksi#g#. Widzimy tam bitw#, walk#. Ostatnim elementem
w Li$cie do Efezjan jest walka duchowa. Zanim dojdziecie w ducho-
wym do$wiadczeniu do rozdzia=u sz(stego Listu do Efezjan, b#dzie-
cie mieli za sob� obfite radowanie si# bogactwami Chrystusa, do-
$wiadczycie Chrystusa z rozdzia=(w 105. Poniewa� radowali$cie si#
Nim do tego stopnia oraz z powodu budowli Bo�ej i Bo�ego rz�du,
musicie teraz toczy% walk# duchow�. Kiedy dojdziecie do tego miej-
sca, b#dziecie mogli walczy%, b#dziecie nadawali si# do walki, stanie-
cie si# dojrzali w �yciu Chrystusa. Do$wiadczywszy bogactw Chry-
stusa, musicie walczy%, jeste$cie w stanie walczy%.

Tu� po wprowadzeniu nas na pole bitwy mo�emy wyczyta% w tym
rozdziale nast#puj�ce terminy: przy=bica, pancerz, tarcza, miecz itd.
Z czego wykonana jest przy=bica? I z czego sk=ada si# pancerz? Z+pew-
no$ci� nie s� one zrobione z jakiego$ mi#kkiego lub delikatnego
materia=u. W zapisie siedemnastego rozdzia=u Pierwszej Ksi#gi Sa-
muela wyst#puje olbrzymi wojownik, kt(ry ca=y przykryty jest mo-
si�dzem. Jego g=owa, pier$, kolana i nogi okryte s� mosi�dzem. Miecz
za$, kt(rym walczy=, wykonany jest z �elaza. Ostatnimi sk=adnikami
w$r(d bogactw Chrystusa s� �elazo i mied- albo mosi�dz, poniewa�
ostatni etap chrze$cija.skiego do$wiadczenia to walka duchowa.
W+bitwie potrzebujemy zar(wno miedzi, jak i �elaza.

Kt(re z pierwiastk(w Chrystusa symbolizowane s� przez �elazo
i+mied-? Czytamy, �e Chrystus b#dzie rz�dzi= narodami ber=em �ela-
znym. Ielazo zatem przedstawia w=adz# Chrystusa. Chrystus ma
pe=ni# w=adzy nad ca=ym wszech$wiatem. Zosta=a Mu powierzona
wszelka w=adza na niebie i na ziemi. Zosta= On wywy�szony na nie-
biosa, na prawic# Boga i uczyniony G=ow� ponad wszystkim. Dzier�y
w r#ce �elazo 0 �elazne ber=o. Obraz ten jest zupe=nie jasny.



WSZECHZAWIERAJTCY CHRYSTUS86

Jaki zatem aspekt Chrystusa symbolizuje mied- albo mosi�dz?
Mosi�dz oznacza s�d Chrystusa. Musimy sobie jednak u$wiadomi%,
�e ca=a Jego moc i w=adza s�dzenia s� rezultatem tego, co wycierpia=.
Przebywaj�c tu na ziemi, przeszed= przez wszelkie pr(by i wycierpia=
ka�d� niedol#. Jego stopy wygl�daj� jak wypalony i wytopiony w pie-
cu mosi�dz. Co symbolizuj� stopy? Chodzenie, �ycie na ziemi. Post#-
powanie i �ycie Pana na ziemi by=o wypalone, wypr(bowane i do-
$wiadczone przez Boga. Zosta=o ono wypr(bowane tak�e przez wroga
i ludzko$%. Za po$rednictwem wszystkich tych pr(b �ycie i post#po-
wanie Pana poddane zosta=y sprawdzianowi i okaza=y si# doskona=e,
jasne i $wiec�ce. Zosta= On przez nie przygotowany. Przygotowany
do tego, by s�dzi% innych, poniewa� sam by= najpierw wypr(bowany,
os�dzony i uszlachetniony. Nie jest On wyposa�ony w zwyk=y mo-
si�dz, lecz w mosi�dz l$ni�cy i uszlachetniony. Ma On podstaw# i+pra-
wo, by dokona% s�du.

STOSOWANIE MIEDZI

W jaki spos(b mo�emy to zastosowa%? Czasami, gdy idziecie $la-
dami Pana, kiedy s=u�ycie Mu lub us=ugujecie na spotkaniu, wkrada
si# wam do g=owy my$l o tym, jacy jeste$cie grzeszni i plugawi. Co
w+takich chwilach robicie? Tak, prosicie Pana, aby przykry= was swoj�
drogocenn� krwi� i aby przykry= wasz umys= samym sob�. Czy zdaje-
cie sobie jednak spraw# z tego, co rzeczywi$cie w(wczas robicie?
Wk=adacie przy=bic# wykonan� z mosi�dzu. Musicie sobie u$wiado-
mi%, �e Pan jest doskona=y; jest On Tym, kt(ry $wieci, Tym, kt(ry
zosta= wypr(bowany i do$wiadczony. Wtedy w wierze musicie u�y%
swojego ducha i powiedzie% wrogowi: USzatanie, jestem plugawy
i+grzeszny, ale chwa=a Panu, On jest doskona=y! On zosta= wypr(bo-
wany i do$wiadczony i On jest moim przykryciem, przy=bic� na mo-
jej g=owie!W Mo�ecie %wiczy% swojego ducha w wierze, korzystaj�c
z+Tego wypr(bowanego, do$wiadczonego i doskona=ego Chrystusa jako
przy=bicy, kt(ra przykrywa wasz� g=ow#.

Czy macie takie do$wiadczenia? Jestem przekonany, �e tak, lecz
nie rozumiecie ich dobrze. Musicie nauczy% si# stosowa% Chrystusa
w ten spos(b, u�ywaj�c o$wieconego serca.

Znam przebieg=y spos(b dzia=ania wroga. Ponad trzydzie$ci lat
temu, gdy by=em m=odym m#�czyzn�, dzi#ki =asce Pana bardzo Go
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kocha=em. Co dzie., wcze$nie rano, wychodzi=em na pewn� g(r#,
aby tam $piewa% hymny, czyta% Pismo i modli% si#, nieraz ze =zami
mi=o$ci i rado$ci. Jaka wspania=a to by=a spo=eczno$% i jak pe=na by=a
tam obecno$% Pana! Gdy jednak wraca=em z g(ry, wciska=y mi si# do
g=owy przer(�ne my$li. Powtarza=o si# to ka�dego ranka. Na pocz�tku
my$la=em, �e co$ jest ze mn� nie w porz�dku. Wyzna=em to Panu
i+poprosi=em, aby mi przebaczy=. Chwa=a Panu jednak, ju� po kilku
dniach zrozumia=em. Powiedzia=em: UNie! To nie jest co$ ze mnie.
Przecie� tak bardzo kocham Pana, czytam Jego S=owo i modl# si#,
mam tak� doskona=� spo=eczno$% z Nim, jak�e wi#c to wszystko mo-
g=oby by% ze mnie? To musi pochodzi% od wrogaW. Wiecie, co wtedy
zrobi=em? Pogrozi=em wrogowi pi#$ci�. W taki spos(b stoczy=em bitw#.

Po pewnym czasie dowiedzia=em si#, �e mam na g=owie przy=bi-
c#, �e cz#$ci� Bo�ej zbroi jest przy=bica. Od tamtej pory nauczy=em
si# tej lekcji. Ilekro% nachodzi=y mnie takie my$li, m(wi=em: UPanie,
nakryj mnie swoj� przy=bic�. Alleluja! Ty jeste$ Zwyci#zc�! Twoja
drogocenna krew jest krwi� zwyci#sk�! Nakryj mnie, Panie. Chwa=a
Tobie, Panie!W Zwyci#�y=em. P(-niej dok=adnie zrozumia=em, dlacze-
go Pan m(g= by% dla mnie takim skutecznym przykryciem. Poniewa�
On sam zosta= wypr(bowany i do$wiadczony, nie tylko przez Boga,
ale r(wnie� przez wroga oraz ca=� ludzko$%, i poniewa� okaza= si#
doskona=y, jasny i $wiec�cy. On jest mosi�dzem, mosi�dzem wypalo-
nym; ma zdolno$%, si=#, jest przysposobiony i mo�e znie$% wszelkie
ataki. Ilekro% wr(g napotyka Tego, kt(ry jest doskona=y, ucieka. Nigdy
nie toczcie tej bitwy sami 0 nie jest ona waszym zadaniem. Ta bitwa
nale�y do Pana.

Kiedy by=em bardzo m=ody, us=ysza=em pewn� histori#, kt(rej
nigdy nie zapomn#. By=a ona dla mnie niezmiernie pomocna. Ojciec
pewnej ma=ej dziewczynki mia= przyjaciela chrze$cijanina, kt(ry od-
wiedzi= go kiedy$, aby mie% z nim spo=eczno$%. Jego c(rka przys=u-
chiwa=a si# ich spo=eczno$ci. Ich go$% by= bardzo zmartwiony. Wyzna=
jej ojcu, �e wr(g ci�gle go pokonuje. W ko.cu ta ma=a dziewczynka
nie mog=a si# powstrzyma%, by si# nie odezwa% i zawo=a=a: UProsz#
pana, mnie nigdy wr(g nie pokonuje! Pan jest ode mnie znacznie
wi#kszy, lecz pan zawsze przegrywa, a ja zawsze wygrywam!W UCo
ona m(wi?W 0 zapyta= przyjaciel jej ojca, zwr(ciwszy si# ku niej ze
zdziwieniem. UPowiedz mi, jak wygrywasz bitw# z wrogiem?W 0
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zapyta=. UTo bardzo prosteW 0 odpowiedzia=a ma=a dziewczynka 0 Ukiedy
wr(g do mnie przychodzi i puka do moich drzwi, pytam go: [Kto
tam?\, na co on mi odpowiada: [Szatan\. Wtedy ja mu odpowiadam:
[Dobrze, zaczekaj! Id# po Jezusa!\ 0 co te� robi#. Wtedy wr(g odpo-
wiada: [No to ja uciekam!\ I ucieka. To m(j spos(b. Bardzo =atwo
wygra% bitw#W.

Nie wiem, czy to prawdziwa historia, czy te� nie, lecz jestem pe-
wien jednego: je$li b#dziecie pr(bowali walczy% sami, na pewno prze-
gracie. Ilekro% jednak wyruszycie na bitw# z Chrystusem i zastosu-
jecie Go przy pomocy swojej wiary, z pewno$ci� wygracie. Chrystus
jest Tym, kt(ry zosta= wypr(bowany i do$wiadczony. On jest waszym
przykryciem. Wr(g nie mo�e Mu nic powiedzie% ani zrobi%. Nauczcie
si# si#ga% po Niego jako swoje przykrycie.

Nasz Pan zosta= w pe=ni wypr(bowany. Teraz jest On w=a$ciw�
osob�, by s�dzi% innych. Ma On mosi�dz, przykrycie.

STOSOWANIE �ELAZA

A co z w=adz�, �elazem? Pan powiedzia=, �e zosta=a Mu powierzo-
na wszelka w=adza na niebie i na ziemi. Na tym jednak nie koniec.
Powiedzia= tak�e, �e t# sam� w=adz# powierzy= nam. Bracia i siostry,
czy wiecie, �e macie prawo domaga% si# od Pana w=adzy? Macie co$
wi#cej ni� moc. Macie w=adz#! Czy wiecie, jaka jest r(�nica pomi#dzy
w=adz� a moc�?

Pozw(lcie, �e to zilustruj#. Za=(�my, �e macie samoch(d i wraz
z+nim macie moc. Powiedzmy teraz, �e spotykacie na ulicy policjan-
ta, kt(ry kieruje ruchem przy pomocy gwizdka. Jest on tylko ma=ym
policjantem, lecz kiedy tam stoi i uniesie r#k#, wszystkie samochody
musz� si# zatrzyma%. Co to jest? To w=adza, w=adza rz�du. Ten ma=y
policjant reprezentuje rz�d. Musicie podporz�dkowa% si# jego naka-
zom. Nie ma znaczenia, jaki macie samoch(d ani jaka jest jego moc.
Musicie si# zatrzyma%! Nie ma znaczenia, czy macie samoch(d, ci#-
�ar(wk#, czy autobus. Kiedy on m(wi: UStop!W 0 zatrzymujecie si#!
Moc policjanta w por(wnaniu z moc� wszystkich samochod(w lub
nawet z moc� jednego samochodu jest znikoma, niemal r(wna zeru.
Posiada on jednak co$, czego wy wraz ze swoimi pe=nymi mocy sa-
mochodami nie macie 0 w=adz#. Kiedy on m(wi: UStop!W 0 ka�dy
musi si# zatrzyma%! Jego w=adza przewy�sza wasz� moc.
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Bez wzgl#du na to, jak silny jest wr(g, ma on jedynie moc. My
mamy w=adz#. Mamy w=adz# G=owy ca=ego wszech$wiata. Ten ma=y
policjant reprezentuje rz�d miasta, lecz my reprezentujemy Kr(la
wszech$wiata! Bracia i siostry, czy doznali$cie kiedy$ tej w=adzy?
Obawiam si#, �e gdy nadchodz� k=opoty, po prostu zapominacie o+tym
i zachowujecie si# jak politowania godni �ebracy. Zapominacie, �e
reprezentujecie Chrystusa 0 samego Chrystusa! W=adz#, kt(ra zo-
sta=a powierzona Chrystusowi, otrzymali$cie wy. Pan powiedzia=, �e
powierzy= nam w=adz#, by$my pokonali ca=� moc wroga. Co za zba-
wienie! Och, oby$my tylko mogli j� urzeczywistni% i do$wiadczy% jej!
Spr(bujcie zastosowa% w=adz# powierzon� wam przez Chrystusa.

Ten ma=y policjant stoj�cy na ulicy ma w=adz# zatrzyma% ca=y
ruch uliczny. Je$li jednak ja tam p(jd# i powiem: UStop!W 0 mog#
z+=atwo$ci� straci% �ycie. Nie mam podstaw, nie mam munduru. Nie
my$lcie, �e poniewa� jeste$cie chrze$cijanami, mo�ecie sprawowa%
w=adz# nad wrogiem. Macie w=adz#, lecz jest jeden problem. Czy �yjecie
w Chrystusie? Czy �yjecie w zmartwychwstaniu? Ten ma=y policjant
mo�e tam dzisiaj sta% i wydawa% wam rozkazy: cokolwiek on zwi��e,
b#dzie zwi�zane, a co rozwi��e, b#dzie rozwi�zane. Je$li jednak ten
sam cz=owiek b#dzie sta= tam jutro, lecz bez munduru, nie b#dzie
m(g= nic zrobi%, nikt nie b#dzie s=ucha= jego polece. i b#dzie mu
grozi=a utrata �ycia. Kiedy policjant jest w mundurze, ruch uliczny
musi go s=ucha%, lecz bez munduru nie ma on najmniejszego wp=y-
wu na kierowanie ruchem i nie ma �adnych szans wobec samocho-
d(w. Jeste$cie chrze$cijanami, lecz gdzie stoicie? Gdzie �yjecie? Jak
post#pujecie? Czy post#pujecie w Chrystusie, czy w swoim natural-
nym �yciu? Je$li tkwicie w sobie samych, je$li �yjecie w swoim natu-
ralnym �yciu, to utracili$cie podstaw#, brak wam munduru, nie macie
w=adzy.

Aposto= Pawe= wyrzuca= za swego �ycia wiele z=ych duch(w (Dz
16,18; 19,12). Zwraca= si# do nich i rozkazywa= im w imieniu Pana
Jezusa, aby si# wynosi=y. Pami#tacie za$, jak inni ludzie, siedmiu sy-
n(w Skewasa, pr(bowali zrobi% to samo w tym samym imieniu? Z=e
duchy, zamiast si# wynie$%, rzuci=y si# na nich i tak ich napad=y, �e
uciekli nadzy i zranieni (Dz 19,13-16). Nie mieli oni �adnej podstawy,
nie mieli w=adzy. Z=e duchy zna=y Paw=a i s=ucha=y go, lecz ich nie
s=ucha=y. W=adza zale�y od tego, kim si# jest.
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Musimy sobie u$wiadomi%, sk�d bierze si# �elazo. Pochodzi ono
z+kamieni. A gdzie znajduj� si# kamienie? W g(rach, w zmartwych-
wstaniu. Gdy wci�� jeszcze tkwicie na pozycji gliny, nie mo�ecie do-
maga% si# w=adzy. Jako naturalni ludzie z gliny, nie macie �adnej
podstawy ani prawa; nie ma w was �elaza. Je$li jednak jeste$cie ka-
mieniem, �yjecie w Chrystusie, �yjecie w zmartwychwstaniu, to au-
tomatycznie macie w=adz#. Nie musicie o ni� prosi%, mo�ecie si# jej
domaga% i korzysta% z niej. Mo�ecie powiedzie%: UIyj# w Chrystusie,
mam w=adz# nieba i zamierzam jej u�y%!W M(wi# wam, to naprawd#
dzia=a.

Pan powiedzia= nam: UCokolwiek by$cie zwi�zali na ziemi, b#dzie
zwi�zane i w niebie; i cokolwiek by$cie rozwi�zali na ziemi, b#dzie
rozwi�zane i w niebieW (Mt 18,18). Na tym polega w=adza. Pami#taj-
cie jednak, musicie przebywa% w �yciu zmartwychwstania; musicie
mie% podstaw# zmartwychwstania. W=adza wi��e si# ze zmartwych-
wstaniem. Wtedy b#dziecie mieli kr(lestwo, b#dziecie mieli wzg(-
rza. W ten spos(b rodzi si# kr(lestwo. Poniewa� urzeczywistniamy
s�d i w=adz# Chrystusa, mo�emy je sprawowa%. Mamy g(ry, kr(le-
stwo, Bo�y rz�d i Bo�� w=adz#.

W Ksi#dze Powt(rzonego Prawa 33,25 czytamy, �e zasuwy bram
wykonane s� z �elaza i miedzi. Bramy te s=u�� do naszej ochrony,
obrony, zabezpieczenia. Je$li potrafimy sprawowa% w=adz# i s�d Pa.-
ski, b#dziemy mieli bezpiecze.stwo i ochron#. Nasze drzwi b#d� mia=y
zasuwy wykonane z w=adzy i s�du Pana. Najbezpieczniejsi i najbar-
dziej chronieni chrze$cijanie to ci, kt(rzy wiedz� co$ na temat spra-
wowania w=adzy Chrystusa. Maj� oni si=#, poniewa� maj� w=adz#;
maj� zatem bezpiecze.stwo i ochron#, a wi#c r(wnie� odpoczynek.

Bo�a budowla powstaje z takich w=a$nie chrze$cijan. S� oni nie
tylko materia=em na budowl#, kamieniami na dom, lecz tak�e sa-
mym wybudowanym domem. Tacy wierz�cy maj� Bo�� w=adz#, bo-
ski rz�d; dlatego do nich nale�y Bo�e kr(lestwo, g(ry i wzg(rza.
Musimy oczywi$cie wzrasta% stopniowo, od pierwszego etapu poprzez
drugi do trzeciego i czwartego. Musimy nauczy% si# stosowa% Chry-
stusa, aby radowa% si# Nim na pierwszym etapie jako �yw� wod�.
Musimy tak�e nauczy% si# stosowa% Go na drugim etapie jako sta=y
pokarm. Musimy nauczy% si# radowa% Chrystusem do tego stopnia,
i� b#dzie On dla nas przez ca=y dzie. tak s=odki i syc�cy jak mleko
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i+mi(d. Wtedy b#dziemy dojrzali. Dojdziemy do miejsca, w kt(rym
b#dziemy mieli podstaw#, aby domaga% si# w=adzy i s�du Pana.

Kiedy mamy w=adz#, nie ma potrzeby, by$my si# zajmowali wie-
loma rzeczami. Nawet modlitwa o wiele spraw b#dzie zb#dna. Mamy
prawo u�y% wobec nich w=adzy. Kiedy pojazdy zbli�aj� si# do policjan-
ta, czy musi on dzwoni% do prezydenta miasta z pro$b�, by co$ zrobi=,
�eby je jako$ zatrzyma%? Bez sensu! Policjant posiada uprawnienia
do tego, by je zatrzyma%. Analogicznie nie ma potrzeby, by$my wo=ali
do Boga o pomoc. Mo�emy i musimy po prostu zaj�% swoj� pozycj#
i+u�y% w=adzy, kt(r� mamy.

Pozw(lcie jednak, �e powt(rz# jeszcze raz: nie mo�emy tego zro-
bi% bez pewnego stopnia dojrza=o$ci duchowej. Aposto= Pawe= bez
w�tpienia mia= podstaw#, aby domaga% si# tej w=adzy. Kiedy w ko-
$ciele w Koryncie pojawi= si# pewien problem dotycz�cy jednego z+bra-
ci, aposto= nie m(g= tego tolerowa%; powiedzia= im wi#c, �e w imieniu
Pana Jezusa os�dzi= i wyda= t# osob# w r#ce Szatana (1 Kor 5,3-5).
U�y= swojego prawa, swojej w=adzy. Je$li mamy uczyni% co$ w podob-
ny spos(b, jak Pawe=, musimy by% dojrzali w �yciu.

Bracia i siostry, musimy zwraca% si# do Pana, aby$my nauczyli
si#, jak codziennie stosowa% wszechzawieraj�cego Chrystusa wraz
z+Jego niezg=#bionymi bogactwami. Musimy do$wiadcza% Go poczy-
naj�c od �ywej wody a� po �elazo i mied-.

Bogactwa Chrystusa zawieraj� jeszcze daleko wi#cej sk=adnik(w.
Ja poda=em wam w tych rozdzia=ach zaledwie pewne wskaz(wki.
Znamy werset z Ksi#gi Ezechiela 34,29: UWywiod# dla nich ro$lin#
na s=aw#W. Chrystus jest s=awn� ro$lin� 0 nie znamy jej imienia.
Chrystus jest jeszcze jedn� szczeg(ln� odmian� ro$liny. On jest tak
niezmiernie bogaty! Nigdy nie zdo=amy Go wyczerpa%. W Pi$mie
znajduj� si# tak�e inne ro$liny symbolizuj�ce Chrystusa. Rozdzia=
drugi Pie$ni nad Pie$niami m(wi o jab=oni. Nie jest to jednak do-
k=adne t=umaczenie. Dok=adniejszy przek=ad wskazuje, �e chodzi tu
o pewien gatunek drzewa pomara.czowego. Chrystus jest drzewem
pomara.czowym. Tyle ro$lin symbolizuje Chrystusa i ukazuje r(�ne
aspekty Jego bogactw, kt(rych mo�emy do$wiadczy%! Trzydziesty
rozdzia= Ksi#gi Wyj$cia wymienia ro$liny, z kt(rych zrobiony jest
olej namaszczenia i kadzid=o, takie jak: mirra, wonny cynamon,
wonna trzcina i kasja (w. 23-24), a tak�e pachn�ca �ywica, go-dziki,
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galban wonny 0 wszelkie wonne zio=a 0 i czyste kadzid=o (w. 34).
Ro$liny te s� pe=ne znaczenia i nadzwyczaj wonne. Jakie to ogromne
bogactwa! Niewyczerpane!

Ziemia ta rzeczywi$cie jest pi#kn� ziemi�, niezmiernie pi#kn�.
Jest ona szczeg(lnie pi#kna w swych nieprzebranych bogactwach.
Jak�e bogaty jest ten skrawek ziemi! Jest on typem wszechzawiera-
j�cego Chrystusa. Spr(bujmy do$wiadcza%, doznawa% i stosowa% ta-
kiego pe=nego chwa=y, wszechzawieraj�cego Chrystusa. Niech On
b#dzie dla nas =askawy.



ROZDZIAL DZIEWITTY

JAK POSI��� ZIEMI�

I. POPRZEZ BARANKA, MANNY, ARKY
ORAZ PRZYBYTEK

List do Efezjan 3,17-18: UIeby Chrystus przez wiar# zamieszka=
w+sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w mi=o$ci, zdo=a-
li poj�% ze wszystkimi $wi#tymi, czym jest szeroko$%, d=ugo$%, wyso-
ko$% i g=#boko$%W.

W tych dw(ch wersetach nale�y zwr(ci% uwag# na kilka rzeczy
i+zapami#ta% je. Zwr(%cie uwag# na s=owo Uzamieszka%W w wersecie
17. Jest to s=owo pe=ne znaczenia, pe=ne wagi. W j#zyku oryginalnym
s=owo Umieszka%W ma ten sam rdze., co s=owo UdomW i UdomostwoW.
Lepiej by=oby przet=umaczy% to oryginalne greckie s=owo jako Uzado-
mowi%W. Wnosi to g=#bsze i pe=niejsze znaczenie ni� Uzamieszka%W.
Chrystus chce zadomowi% si# w naszych sercach, aby$my zdo=ali po-
j�%. Zauwa�cie 0 nie jest to po to, aby$my poj#li, lecz aby$my Uzdo=aliW
poj�%. To tak�e bardzo mocne i pe=ne wagi s=owo. W j#zyku greckim
oznacza ono Umie% pe=n� mocW. Mogliby$my przet=umaczy% ten wer-
set w nast#puj�cy spos(b: Uaby$cie mogli mie% pe=n� moc, by poj�%...W
Chcia=bym teraz zwr(ci% wasz� uwag# na s=owo Upoj�%W. Nie mamy
po prostu wiedzie% czy zrozumie%, lecz posi�$% co$ poprzez poznanie,
uzyska% co$ przez zrozumienie 0 poj�%. Co mamy poj�%? Szeroko$%,
d=ugo$%, wysoko$% i g=#boko$% 0 przestronno$% Chrystusa, Jego nie-
ograniczone wymiary. Nast#pnie mamy takiego Chrystusa poj�% wraz
ze wszystkimi $wi#tymi. Jedna osoba nie jest w+stanie poj�% takiego
nieograniczonego Chrystusa; jest to mo�liwe tylko ze wszystkimi
$wi#tymi.

Podsumujmy: Chrystus chce zadomowi% si# w naszych sercach.
Wtedy b#dziemy mieli pe=n� moc, aby poj�%, uzyska% poprzez zrozu-
mienie wraz ze wszystkimi $wi#tymi nieograniczon� przestronno$%
Chrystusa.
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Ksi&ga WyjGcia 33,14.15: UOdpowiedzia= Pan: Oblicze Moje p(jdzie
[z tob�] i zaznasz spokoju ode mnie. Rzek= do niego Moj�esz: Je$li
oblicze Twoje nie p(jdzie z nami, to nie ka� nam st�d wyrusza%W.

Po pierwsze, Pan obieca= Moj�eszowi, �e Jego obecno$% p(jdzie z+nim
i z narodem izraelskim. Po drugie, obieca= da% Moj�eszowi odpoczy-
nek. Odpoczynkiem, o kt(rym Pan tu m(wi, jest odpoczynek w+zie-
mi obiecanej.

Ksi&ga Powt,rzonego Prawa 12,10: ULecz gdy przejdziecie Jor-
dan i osi�dziecie w ziemi, kt(r� Pan, B(g wasz, daje wam na w=a-
sno$%, a On udzieli wam pokoju ze strony wszystkich wrog(w okolicz-
nych 0 �y% b#dziecie bezpiecznieW.
Ksi&ga Powt,rzonego Prawa 25,19: UGdy Pan, B(g tw(j, da ci
bezpiecze.stwo od wszystkich twoich wrog(w okolicznych w kraju,
kt(ry ci daje Pan, B(g tw(j, w posiadanieaW

Na podstawie tych dw(ch werset(w widzimy, �e gdy Pan m(wi o+od-
poczynku, m(wi o ziemi. To ziemia jest odpoczynkiem. Posiadanie
ziemi i mieszkanie na niej oznacza przebywanie w odpoczynku.

Ksi&ga WyjGcia 40,1.2: UTak powiedzia= Pan do Moj�esza: W pierw-
szym dniu miesi�ca pierwszego postawisz przybytek wraz z Namio-
tem SpotkaniaW.

Pan nakaza= Moj�eszowi wznie$% przybytek w pierwszym dniu pierw-
szego miesi�ca. Oznacza to zupe=nie nowy pocz�tek.

Ksi&ga WyjGcia 40,17.21.34.35: UWzniesiono przybytek dnia pierw-
szego miesi�ca pierwszego roku drugiego. Wni(s= nast#pnie ark# do
przybytku i zawiesi= zas=on# zakrywaj�c� i okry= ni� Ark# Qwiadec-
twa, jak Pan nakaza= Moj�eszowi. Wtedy to ob=ok okry= Namiot
Spotkania, a chwa=a Pana nape=ni=a przybytek. I nie m(g= Moj�esz
wej$% do Namiotu Spotkania, bo spoczywa= na nim ob=ok i chwa=a
Pana wype=nia=a przybytekW.

Gdy wzniesiono przybytek, natychmiast wype=ni=a go chwa=a Pana.
Czym jest ta chwa=a? To obecno$% Pana, przejawiaj�ca si# na oczach
ludzi. Oczy ludzkie, oczy dzieci Izraela ujrza=y w tym momencie obec-
no$% Pana w Jego chwale.

Zobaczyli$my co$ z pi#kna, niezg=#bionego pi#kna ziemi Kanaan
i ujrzeli$my, �e jest ona typem wszechzawieraj�cego Chrystusa. Nie
wyczerpali$my absolutnie wszystkich jej bogactw, lecz my$l#, �e zo-
baczyli$my wystarczaj�co wiele, by wype=ni= nas podziw. Musimy teraz



JAK POSITQZ ZIEMIY 95

ujrze% spos(b, w jaki mo�na posi�$% ten skrawek ziemi. Musimy zo-
baczy%, jak do niej wkroczy% i jak z niej korzysta%.

SPRAWA ZBIOROWA

Po pierwsze, obj#cie tej ziemi w posiadanie nie jest czym$, co
mo�na zrobi% w pojedynk#. To zupe=nie niemo�liwe dla jednego cz=o-
wieka. Musimy o tym dobrze pami#ta%. Nigdy samotnie, jako poje-
dyncze osoby, nie zdo=amy posi�$% wszechzawieraj�cego Chrystusa.
Absolutnie nigdy! Bracia i siostry, przesta.my o tym marzy%. Takie
marzenia nigdy si# nie spe=ni�. To sprawa Cia=a; jest to co$, co trzeba
poj�% wraz ze wszystkimi bra%mi. Chrystus jest zbyt wielki. Jego
przestronno$% jest nieograniczona, a Jego bogactwa nieprzebrane.
Pan wyra-nie ustali= t# zasad#: to nie jednostki maj� wkroczy% do
pi#knej ziemi i obj�% j� w posiadanie, lecz zbiorowe Cia=o. Pan nie
prosi= nigdy ka�dego Izraelity z osobna, pojedynczo, by stopniowo,
indywidualnie i samodzielnie przekroczy= Jordan i wszed= do tej zie-
mi. B(g nigdy nie chcia=, aby jedna osoba wesz=a do niej w tym mie-
si�cu, nast#pna za miesi�c, a kolejna jeszcze p(-niej. To niemo�liwe
i sprzeczne z Bo�� zasad�. Ziemi# t# musi obj�% w posiadanie zbiorowe
Cia=o; nale�y do niej wej$% zbiorowo, nie samodzielnie.

Obawiam si#, �e czytaj�c te strony, zadawali$cie sobie pytanie:
UW jaki spos(b ja mog# dosta% si# do tej ziemi?W Jako pojedyncze
osoby nigdy nie zdo=acie si# tam dosta%. Musicie to sobie dobrze u$wia-
domi%. Nie jest to w=a$ciwa droga. Je$li chcecie wej$% do tej ziemi,
musicie wkroczy% do niej jako cz#$% zbiorowego Cia=a.

BARANEK

Na samym pocz�tku lud Izraela radowa= si# barankiem paschal-
nym (Wj 12), kt(ry 0 jak wiemy 0 by= typem Chrystusa (1 Kor 5,7).
Jeszcze gdy przebywali w ziemi egipskiej, cieszyli si# Chrystusem.
Jednak�e r(wnie� ziemia Kanaan jest typem Chrystusa. Zar(wno
baranek, jak i ziemia to Chrystus. Jest jakby Udw(chW Chrystus(w:
mniejszy i wi#kszy, Chrystus tak ma=y jak baranek i Chrystus tak
wielki jak ziemia Kanaan. Wydaje si#, �e gdy radujemy si# tym ma-
=ym Chrystusem, wi#kszy Chrystus wci�� na nas czeka i musimy
nadal d��y% do tego, by Nim si# radowa%. Czy� nie jest tak? Tak mi



WSZECHZAWIERAJTCY CHRYSTUS96

si# przynajmniej wydawa=o, kiedy by=em m=ody. Ju� co$ mia=em, bo
mia=em Chrystusa, lecz z drugiej strony wci�� jeszcze musia=em d�-
�y% naprz(d, aby Go zyska%. Ilu w takim razie jest Chrystus(w, dw(ch
czy jeden? Wydaje si#, �e zadaj# dziwne pytanie. Czy macie ju� Chry-
stusa? Jestem przekonany, �e tak. Dlaczego wi#c wci�� jeszcze pr(-
bujecie Go zyska%? Je$li m(wimy, �e Go mamy, to dlaczego wci��
jeszcze musimy Go zyskiwa%; je$li m(wimy, �e Go posiadamy, to
dlaczego On znajduje si# wci�� przed nami? Je$li powiemy, �e Go nie
mamy, oznacza to, �e nie mo�emy d��y% naprz(d, aby Go zyska%.
Pytania te g=#boko dotykaj� tematu tych poselstw.

Musimy u$wiadomi% sobie, �e po pierwsze, musimy radowa% si#
Chrystusem jako ma=ym barankiem. Chrystus jest barankiem po to,
by nas odkupi%. Zanim b#dziemy mogli zyska% Go jako Tego, kt(ry
wszystko zawiera, musimy najpierw zosta% przez Niego odkupieni.
Musimy przyj�% Go jako baranka paschalnego. Dlatego zaczynamy
w tym rozdziale od pierwszej cz#$ci Ksi#gi Wyj$cia. Musimy rozpo-
cz�% od tego miejsca, by dosta% si# do ziemi Kanaan. Musimy prze�y%
Pasch#; musimy do$wiadczy% Chrystusa jako baranka Bo�ego. Na
pocz�tku Ewangelii Jana mamy s=owa: UOto baranek Bo�y!W, na ko.-
cu tej ksi#gi za$ mamy nieograniczonego Chrystusa, kt(ry ma si#
sta% udzia=em Jego uczni(w. Na pocz�tku Chrystus jest barankiem,
kt(rego przedstawia ludziom Jan Chrzciciel, natomiast na ko.cu
Chrystus jest nieograniczony czasem i przestrzeni�. Nic nie jest w+sta-
nie ograniczy% tego zmartwychwsta=ego Chrystusa; jest On taki po
to, �eby$my mogli si# Nim radowa%. Musimy do$wiadczy% Chrystusa
jako ograniczonego baranka; wtedy b#dziemy mogli pod��a% dalej,
by posi�$% Go jako nieograniczonego Chrystusa.

W rzeczywisto$ci podczas Paschy mamy nie tylko baranka, lecz
tak�e niekwaszony chleb i gorzkie zio=a (Wj 12,8). Znowu mamy tu
dwa rodzaje �ycia. Baranek nale�y do �ycia zwierz#cego, a niekwa-
szony chleb i gorzkie zio=a 0 do �ycia ro$linnego. W chwili gdy zosta-
li$cie zbawieni, niezale�nie od tego, czy byli$cie tego $wiadomi, czy
te� nie, do$wiadczyli$cie obydwu rodzaj(w �ycia: do$wiadczyli$cie
Chrystusa jako odkupiaj�cego baranka i jako zradzaj�cego i pomna-
�aj�cego si# �ycia. Czy zauwa�yli$cie to kiedy$? Pozw(lcie wi#c, �e
poka�# wam co$ innego. (Kwestii pi#knej ziemi nie da si# nigdy wy-
czerpa%. Mo�na by zape=ni% poselstwami na ten temat jeszcze jedn�
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ksi��k#, nie powtarzaj�c nic). W sz(stym rozdziale Ewangelii Jana
Pan Jezus po=�czy= te dwa �ycia w jedno. Powiedzia=: UJam jest chleb
�yciaW. Czym jest chleb? Czym$ z pszenicy lub j#czmienia, czym$ z+�y-
cia ro$linnego. Gdy Pan wypowiedzia= to zdanie, ludzie nie mogli
tego zrozumie%. Wtedy rzek= im: UKto spo�ywa cia=o Moje i pije Moj�
krew, ma �ycie wieczne... Cia=o Moje jest prawdziwym pokarmem,
a+krew Moja jest prawdziwym napojemW. Innymi s=owy, chleb �ycia
jest Jego cia=em. Chleb to �ycie ro$linne, a cia=o to �ycie zwierz#ce;
w rozdziale tym sam Pan wi��e ze sob� oba rodzaje �ycia.

Dlatego te�, bracia i siostry, musimy zacz�% radowa% si# Chrystu-
sem jako odkupiaj�cym barankiem wraz z wytwarzaj�c� moc�, moc�
pomna�ania. Musimy przyj�% baranka paschalnego wraz z niekwa-
szonym chlebem i gorzkimi zio=ami.

MANNA

Po Passze naszym nast#pnym do$wiadczeniem Chrystusa jest
manna. Po tym, jak radujemy si# Nim jako barankiem, posuwamy
si# naprz(d, by radowa% si# Nim jako naszym codziennym pokar-
mem. Czy manna jest produktem �ycia zwierz#cego, czy ro$linnego?
Zajrzyjmy do Pisma:

Ksi&ga Liczb 11,7-9: UManna za$ by=a podobna do nasion kolendra
i mia=a wygl�d bdelium. Ludzie wychodzili i zbierali j�, potem me=li
w r#cznych m=ynkach albo t=ukli w mo-dzierzach. Gotowali j� w+garn-
kach lub robili z niej podp=omyki; smak mia=a taki jak ciasto na+ole-
ju. Gdy noc� opada=a rosa na ob(z, opada=a r(wnocze$nie i mannaW.
Ksi&ga WyjGcia 16,31: UDom Izraela nada= temu pokarmowi nazw#
manna. By=a ona bia=a jak ziarno kolendra i mia=a smak placka
z+miodemW.

Przeczytali$my tu, �e manna wygl�da=a jak pewien rodzaj ziarna,
a jej smak to smak $wie�ej oliwy i miodu. Znowu mamy wi#c tu dwa
zespolone ze sob� rodzaje �ycia. Zauwa�my tak�e, �e manna przypo-
mina bdelium. Prawid=owe t=umaczenie tego s=owa to Uper=aW. W+Ksi#-
dze Objawienia 21 widzimy, �e per=a jest jednym ze sk=adnik(w domu
Bo�ego. Tak wi#c manna jako per=a przedstawia w postaci typu prze-
obra�enie materia=u na Bo�� budowl#. Bdelium to dok=adnie to samo
s=owo, co s=owo u�yte w drugim rozdziale Ksi#gi Rodzaju. Widzimy
tam drzewo �ycia, a nast#pnie rzek#, w kt(rej przep=ywie znajduje
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si# kilka drogocennych materia=(w. Jednym z nich jest w=a$nie bde-
lium. Oznacza to, �e gdy karmimy si# drzewem �ycia i pijemy wod#
�ycia, powstaje per=a, przeobra�ony materia= na Bo�� budowl#.

Manna jest zatem substancj� o trzech naturach: posiada ona na-
tur# �ycia ro$linnego, �ycia zwierz#cego oraz �ycia przeobra�onego.
Musimy do$wiadcza% tego aspektu Chrystusa. Musimy doznawa% Go
jako baranka paschalnego z niekwaszonym chlebem i gorzkimi zio-
=ami oraz jako manny, kt(ra zawiera w sobie �ycie ro$linne, �ycie
zwierz#ce oraz przeobra�on� natur#. Uczestnicz�c w Chrystusie jako
naszej codziennej mannie, mo�emy przeobra�a% si# w materia= na
Bo�� budowl#.

Czy to jednak wystarczy? Nie, istnieje co$ jeszcze. Spos(b na
wej$cie do pi#knej ziemi zaczyna si# od dwunastego rozdzia=u Ksi#gi
Wyj$cia i trwa a� do ostatniego rozdzia=u Ksi#gi Jozuego. Musimy
uwa�nie przeczyta% wszystkie te cz#$ci oraz dok=adnie je zrozumie%;
wtedy b#dziemy mogli wej$% w posiadanie tej ziemi.

ARKA

Do$wiadczanie Chrystusa, pocz�wszy od baranka paschalnego
poprzez codzienne przyjmowanie Go jako manny z nieba stanowi za-
ledwie pocz�tek. Musimy posuwa% si# naprz(d i do$wiadcza% Go jako
arki uciele$nionej w przybytku i os=oni#tej nim (Wj 25,10-22). Czym
jest arka? Bo�ym $wiadectwem. Qwiadectwo Bo�e to po prostu obja-
wianie, wyra�anie si# Boga. W arce znajdowa=y si# tablice z dziesi#-
ciorgiem przykaza.. Czym jest dziesi#cioro przykaza.?

Wi#kszo$ci chrze$cijan wydaje si#, �e dziesi#cioro przykaza. to
po prostu kategoryczne wymagania Boga. Powiniene$ robi% to i tam-
to; nie powiniene$ robi% tego i tamtego. My$l taka wszczepiona nam
zosta=a przez powszechne nauczanie chrze$cija.skie. Jakie jednak
jest prawdziwe znaczenie dziesi#ciorga przykaza.? Z pozoru s� one
prawami, lecz g=(wne ich znaczenie nie polega na tym, i� s� prawa-
mi; to kwestia drugorz#dna. Pierwszorz#dne jest to, �e s� one wyra-
zem Boga. Dziesi#cioro przykaza. przejawia Boga.

Jaki jest to B(g? Mo�emy si# tego dowiedzie% dzi#ki dziesi#cior-
gu przykaza.. Nigdy nie widzieli$cie Boga, lecz oto Udziesi#% s=(wW
(Wj 34,28), kt(re podaj� wam Jego opis. Pierwsz� cech� Boga jest to,
i� jest On zazdrosny. B(g chce bezwzgl#dnie wszystkiego, nigdy nie
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pozwoli na to, by kto$ z Nim rywalizowa=. Jest On Bogiem zazdro-
snym. Drug� Jego cech� jest to, �e jest On Bogiem $wi#tym. Ma On
jeszcze inne cechy: jest Bogiem mi=o$ci, jest Bogiem sprawiedliwym,
wiernym itd. Tak wi#c dziesi#cioro przykaza. stanowi opis, wyraz
i+przejaw ukrytego Boga. Przykazania te zostawiaj� wam odcisk nie-
widzialnego Boga i pokazuj�, jakim jest On Bogiem. Jest On Bogiem
zazdrosnym; jest Bogiem $wi#tym; jest Bogiem mi=o$ci; jest Bogiem
sprawiedliwym; jest Bogiem wiernym. Dzi#ki dziesi#ciorgu przyka-
zaniom mo�ecie zobaczy% Jego natur#. Nie przywi�zujcie zbytniej
uwagi do tych dziesi#ciorga przykaza. jako praw. To kwestia drugo-
rz#dna. Musimy zda% sobie spraw# z tego, �e pierwszorz#dnym ich
znaczeniem jest opis, wyraz, $wiadectwo pe=nego chwa=y, lecz niewi-
dzialnego Boga.

Te dziesi#cioro przykaza. zosta=o z=o�onych w arce. Oznacza to,
�e B(g umie$ci= siebie samego w Chrystusie. Dziesi#cioro przykaza.
to $wiadectwo Boga, a arka $wiadectwa to Chrystus. Tak wi#c pe=nia
Boga mieszka w Chrystusie.

Arka wyra-nie jest typem Chrystusa, kt(ry posiada dwie natury.
Wykonana ona by=a z drewna pokrytego z=otem. Drewno oznacza
natur# ludzk�, a z=oto 0 bosk�. Jest to obraz Chrystusa w ciele ze-
spolonego z bosk� natur�. Posiada On natur# cz=owieka, lecz zara-
zem posiada natur# Boga 0 dwie natury: ludzk� i bosk�. Jest On
ark�, lecz wewn�trz Niego znajduje si# sam B(g. Tak jak dziesi#cio-
ro przykaza. zosta=o umieszczonych w arce, tak samo wszystko, czym
jest B(g, zosta=o umieszczone w Chrystusie. Tak jak ark# nazwano
Uark� $wiadectwaW, tak i Chrystus jest przejawem i $wiadectwem
Boga. To wi#cej ni� baranek paschalny i codzienna manna. Jest to
co$ solidnego, doskona=ego i pe=nego. To przejaw Boga, Jego wyraz
i+$wiadectwo. Czy poprzez paschalnego baranka mo�ecie sobie u$wia-
domi%, jaki jest B(g? Tak, by% mo�e b#dziecie mogli co$ zobaczy%.
Czy jednak codzienna manna mo�e wszczepi% w was Bo�� natur#?
To raczej trudne. Nie twierdz#, �e nie mo�ecie niczego zobaczy%, lecz
�e nie mo�ecie zobaczy% zbyt wiele. Przejd-my teraz do arki. Zasta-
n(wcie si# nad tym. Przeczytajcie. Natychmiast b#dziecie wiedzieli
co$ o Bogu. B(g jest zazdrosny; B(g jest mi=o$ci�; B(g jest $wi#ty;
B(g jest sprawiedliwy; B(g jest wierny. Dzi#ki arce mo�ecie sobie
natychmiast u$wiadomi%, jaki jest ten ukryty B(g.
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Chcia=bym jednak zapyta% was: czy mo�ecie je$% ark#? Czy mo�e-
cie j� pi%? Nie, poniewa� jest ona jeszcze innym aspektem Chrystusa.
Chrystus jest wyrazem, przejawem i $wiadectwem niewidzialnego
Boga. Podczas gdy radujemy si# Chrystusem jako barankiem pas-
chalnym i codzienn� mann�, naszym centrum musi by% Chrystus,
kt(ry jest Uwi#kszymW Chrystusem (je$li pozwolicie, bym u�y= tego
s=owa). Musimy mie% ark# $wiadectwa, Chrystusa, kt(ry jest wyra-
zem, przejawem i $wiadectwem Boga jako naszego centrum. To rze-
czywi$cie co$ wi#cej. Musimy mie% nie tylko baranka jako Odkupi-
ciela, nie tylko mann# jako pokarm, lecz tak�e ark# $wiadectwa jako
nasze centrum.

Bracia i siostry pozw(lcie, �e powt(rz#. Obawiam si#, �e niekt(-
rzy z was nie b#d� w stanie tego zrozumie%. Czy radujecie si# Chry-
stusem codziennie jako sw� codzienn� mann�? To dobrze, lecz to nie
wystarczy. Musimy uczyni% Go naszym centrum. Czym jest centrum?
Wyrazem, przejawem i $wiadectwem Boga. Czy mamy w$r(d nas
takie centrum? Czy naprawd# jest to centrum naszego spotkania,
naszego �ycia ko$cio=a? Kiedy ludzie do nas przychodz�, czy mog�
sobie u$wiadomi%, �e mamy w$r(d nas wyraz Boga? Je$li ludzie przy-
chodz� do nas i u$wiadamiaj� sobie jedynie, �e jeste$my odkupieni,
�e radujemy si# Chrystusem jako barankiem, jest to zupe=nie nie-
wystarczaj�ce. Je$li u$wiadamiaj� sobie jedynie, �e karmimy si# dzie.
po dniu Chrystusem jako codzienn� mann�, nawet to chybia celu.
Musz� oni odnie$% wra�enie, �e pomi#dzy nami, po$r(d nas przeja-
wia si# zazdrosny B(g, B(g mi=o$ci, $wi#to$ci, sprawiedliwo$ci i wier-
no$ci. Czy mamy w$r(d siebie takie centrum, czy nie? Czy kiedy
ludzie do nas przychodz�, u$wiadamiaj� sobie, �e w$r(d nas znajduje
si# przejaw, wyraz i definicja, wyja$nienie Boga? Czy zdaj� sobie spra-
w# z tego, �e jeste$my $wiadectwem Boga, �e $wiadczymy o rzeczy-
wisto$ci naszego do$wiadczenia Chrystusa, �e B(g jest Bogiem za-
zdrosnym, Bogiem $wi#tym, Bogiem mi=o$ci, Bogiem sprawiedliwym
i wiernym? Takie $wiadectwo musi by% naszym centrum.

Jak widzicie, obj#cie ziemi w posiadanie nie jest spraw� prost�.
Czy my$licie, �e natychmiast po spo�yciu baranka paschalnego i po
przekroczeniu Morza Czerwonego mo�emy wej$% do ziemi? Nie. Po
$wi#cie Paschy i przekroczeniu Morza Czerwonego, po Ksi#dze Wyj-
$cia, rozdzia=ach 12, 13 i 14 musimy zyska% jeszcze wiele innych
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do$wiadcze.. Wci�� znajduj� si# przed nami pozosta=e rozdzia=y Ksi#gi
Wyj$cia oraz ca=a Ksi#ga Kap=a.ska, Liczb, Powt(rzonego Prawa i+Jo-
zuego. Zanim dotrzemy do ziemi, istnieje jeszcze wi#cej aspekt(w,
kt(rymi musimy si# zaj�%, wi#cej aspekt(w, kt(rych musimy do-
$wiadczy%, wi#cej aspekt(w, kt(re musimy wzi�% w posiadanie.

Musimy pozna% pe=ne znaczenie arki. Niew�tpliwie, obejmuje ona
aspekt przykaza. rozumianych jako prawa 0 nie mo�emy jednak si#
tutaj zaj�% tym aspektem. O wiele wa�niejszy tu jest fakt, �e dziesi#-
cioro przykaza. jest definicj�, wyja$nieniem, interpretacj� niewi-
dzialnego Boga. Interpretacja ta, wyja$nienie, znajduje si# w Jezusie
Chrystusie, Bogu-cz=owieku, wcielonym Bogu posiadaj�cym natur#
ludzk� i bosk�. Jest On wyja$nieniem Boga; jest przejawem Boga;
jest samym Bogiem. Musi On by% naszym centrum. Jest wyrazem,
$wiadectwem Boga, i powinien by% naszym $wiadectwem. Nie po-
winni$my $wiadczy% o niczym innym, jak tylko o Bogu objawionym
w Chrystusie.

PRZYBYTEK

Arka zawiera si# w przybytku. Dziesi#cioro przykaza. zawiera
si# w arce, a arka zawiera si# w przybytku (Wj 40,20-21). Czym za$
jest przybytek? Powi#kszeniem arki. Arka wykonana jest z drewna
pokrytego z=otem. Z tego samego materia=u 0 drewna pokrytego z=o-
tem (Wj 26,15-30) 0 wykonana by=a g=(wna cz#$% przybytku. Dlatego
te� przybytek jest powi#kszeniem arki. Innymi s=owy, powi#kszona
arka staje si# przybytkiem. Przybytek posiada identyczny kszta=t i+wy-
konany jest z tych samych materia=(w, co arka oraz jest utworzony
z Chrystusa i zawiera w sobie wi#cej Jego osoby.

Zobaczmy teraz co$ wi#cej z Chrystusa w przybytku. Czytamy, �e
znajdowa=y si# na nim cztery warstwy nakrycia (Wj 26,1-14). Ozna-
cza to, �e Chrystus sta= si# jednym ze stworze., gdy� cztery jest
liczb� oznaczaj�c� stworzenie. Czym s� te cztery warstwy r(�nych
przykry%? Najbardziej zewn#trzna to sk(ra foki, silna ochrona przed
wiatrem, deszczem i gor�cym s=o.cem. Pod t� sk(r� znajduje si#
sk(ra barania ufarbowana na czerwono, co oznacza, �e Chrystus
umar= i przela= swoj� krew za nasze grzechy; poni�ej znajduje si#
nakrycie z koziej sier$ci, co oznacza, �e Chrystus sta= si# dla nas
grzechem. Najbardziej wewn#trzne przykrycie, wykonane z lnu, jest
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pi#kne, delikatne, pe=ne chwa=y, z wyhaftowanymi na nim cheruba-
mi. Wszystkie te przykrycia s� pe=ne znaczenia i wymagaj� obszer-
nego om(wienia. Ka�de z nich odnosi si# do Chrystusa.

Od wewn�trz widzicie Jego chwa=#. O, Chrystus jest od wewn�trz
tak chwalebny! Z zewn�trz widzicie Jego uni�ono$%, pokor# i prosto-
t#; widzicie Jego si=# i Jego odporn� na wszystko moc, lecz nie ma tu
pi#kna. To Jezus wzgardzony przez innych, cz=owiek niskiego pocho-
dzenia. Od wewn�trz jednak jest On chwalebnym Chrystusem.

Chwa=a Panu, �e jeste$my przykryci takim Chrystusem! Przyby-
tek mia= takie wymiary, i� do jego nakrycia potrzeba by=o dziesi#ciu
zas=on. Dlatego najbardziej wewn#trzne nakrycie z delikatnego lnu
wykonane by=o z dziesi#ciu zas=on. Natomiast nakrycie z koziej sier-
$ci wykonane by=o z jedenastu zas=on. Nie by=o to pi#% i pi#%, lecz
pi#% i sze$%, a sze$% nie jest dobr� liczb�. Liczba sze$% odnosi si# do
cz=owieka i zawiera w sobie grzech. Tak wi#c oznacza to, �e Chrystus
zosta= uczyniony dla nas grzechem. Najbardziej wewn#trzna cz#$% to
Chrystus chwalebny; druga to Chrystus, kt(ry zosta= uczyniony dla
nas grzechem, trzecia to Chrystus, kt(ry umar=, przelewaj�c swoj�
krew; a czwarte, zewn#trzne przykrycie to Chrystus, kt(ry uni�y=
si#, aby sta% si# cz=owiekiem niskiego pochodzenia. Ten Chrystus,
Chrystus w czterech aspektach jest naszym przykryciem. Co za na-
krycie, co za ochrona, jakie zabezpieczenie!

W przybytku tym Chrystus zwi�zany jest z wieloma deskami.
Tymi drewnianymi deskami jeste$my my, ludzie: ty jeste$ jedn�
desk�, a ja drug�. Arka znajduje si# w przybytku, kt(rym jest Chry-
stus po=�czony z nami i jednocz�cy nas wszystkich w boskiej natu-
rze, tak jak wszystkie deski po=�czone s� z=otem. Znajdowa=o si#
tam przynajmniej czterdzie$ci osiem desek, kt(re powleczone by=y
z=otem i po=�czone ze sob� przy pomocy z=otych pier$cieni i poprze-
czek (Wj 26,26-29). Gdyby$my mieli usun�% z=oto, wszystkie te deski
by si# rozpad=y; �adna nie by=aby po=�czona z drug�. Nie jeste$my
po=�czeni ze sob� w ciele; nigdy zreszt� nie mogliby$my by% po=�cze-
ni w taki spos(b. Tym, co nas =�czy, jest boska natura. To z=oto jest
=�cznikiem; jest ono jedno$ci� mi#dzy nami. Bez niego wszyscy roz-
padniemy si# na kawa=ki. Ja nie b#d# zgadza= si# z wami, a wy ze
mn�. Jednak�e chwa=a Panu, z=oto zakrywa mnie i was. Z=ote pier-
$cienie za=o�one s� na was i na mnie. Nie mo�emy by% rozdzieleni.
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Nawet gdyby$cie chcieli uciec, to nie mo�ecie. Jeste$cie zwi�zani. Ja
i wy jeste$my ze sob� zwi�zani i nigdy nie mo�emy by% roz=�czeni.
Nie jeste$my zwi�zani przez nasze naturalne usposobienie. M(wi�c
w spos(b naturalny, nigdy nie by=bym si# w stanie z wami dogada%.
A+nawet je$li jeste$my z natury zgodni, to nie jest to prawdziwa,
trwa=a jedno$%. Jednak�e chwa=a Panu, jeste$my zwi�zani w praw-
dziwej, nierozerwalnej jedno$ci przez co$ boskiego 0 natur# samego
Boga. Jeste$my nie tylko zwi�zani z=otem, lecz pokryci nim, zabez-
pieczeni. Z=otem tym jest sam B(g.

Pewnego dnia powiedzia=em sam do siebie: UJaki jeste$ nieszcz#-
$liwy! Zosta=e$ pochwycony przez bosk� natur# i nie mo�esz uciec.
Mo�esz pr(bowa%, lecz nigdy nie zdo=asz uciec od tego z=otego za-
prz#gu!W Oto jedno$%. Bracia i siostry, mi#dzy nami musi istnie% taka
jedno$%. Wtedy b#dziemy umocnieni i zdatni do tego, by wej$% do
ziemi. Je$li mo�emy od siebie nawzajem uciec, je$li mo�emy by% od
siebie oddzieleni, w(wczas nigdy nie zdo=amy wej$% do pi#knej zie-
mi. Musimy mie% przybytek, uciele$nienie arki. Musimy by% powi�-
zani ze sob� w tej boskiej naturze, jak przybytek z ark�. Arka, kt(r�
jest Chrystus, znajduje si# wewn�trz jako nasze centrum, a my je-
ste$my powi#kszeniem tego Chrystusa jako przybytek zawieraj�cy
ark#.

Zobaczyli$my ju�, �e musimy doznawa% Chrystusa jako baranka
paschalnego, jako codziennej manny i jako arki wewn�trz przybyt-
ku. Wszystko to uzdalnia nas do tego, by$my mogli wej$% do pi#knej
ziemi.
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II. PRZEZ OFIARY I KAPLAcSTWO

Wersety biblijne: Kp= 1,1-3; 2,1; 3,1; 4,2.3; 5,5.6; 8,1-13; Wj 40,17.21.

Ujrzeli$my spos(b wej$cia do pi#knej ziemi i obj#cia w posiada-
nie wszechzawieraj�cego Chrystusa. Stwierdzili$my, �e je$li mamy
posi�$% takiego Chrystusa, musimy zacz�% od radowania si# Nim
krok po kroku. Nar(d izraelski zacz�= radowa% si# typami Chrystusa,
pocz�wszy od baranka paschalnego 0 to miejsce, od kt(rego wszyscy
musimy zacz�%. Nast#pnie Izraelici poszli naprz(d i zacz#li radowa%
si# Nim jako niebia.sk� mann�, a nast#pnie jako ska=� tryskaj�c�
�yw� wod�. Wszystkie te typy Chrystusa maj� charakter bardzo pod-
stawowy; nie s� one g=#bokie i bogate. Nam mo�e si# wydawa%, �e s�
zupe=nie wystarczaj�ce, musimy jednak u$wiadomi% sobie, �e s� one
zaledwie pocz�tkiem.

Zobaczyli$my ark# i $wiadectwo Bo�e wewn�trz niej. Arka jest
kolejnym typem Chrystusa, typem znacznie solidniejszym i pe=niej-
szym. Je$li por(wnacie j� z barankiem, mann� lub ska=� tryskaj�c�
�yw� wod�, przekonacie si#, �e arka jest bez por(wnania lepsza.
Objawia ona znacznie wi#cej z Chrystusa. W baranku paschalnym
mo�ecie jedynie do$wiadczy% Chrystusa jako Odkupiciela, Tego, kt(-
ry umar= na krzy�u, przelewaj�c sw� krew za nasze grzechy. Manna
jest czym$ wi#cej; jest ona naprawd# dobrym do$wiadczeniem. Kosz-
tujecie w niej �ycia ro$linnego i zwierz#cego, a przy tym dotykacie
czego$ z per=y, przeobra�onego materia=u na Bo�� budowl#. Do$wiad-
czenia te s� naprawd# dobre, lecz nie mog� dor(wna% arce. Do$wiad-
czenie arki jest znacznie bardziej solidne, a jej zawarto$% 0 niepo-
r(wnywalnie pe=niejsza. Wewn�trz niej mo�ecie co$ przeczyta%. Jest
tam zapisane co$ o samym Bogu. Dzi#ki zawarto$ci arki mo�ecie
pozna% natur# Boga.

Arce towarzyszy jej uciele$nienie, przyrost i powi#kszenie 0
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przybytek. Przybytek jest powi#kszeniem i wyrazem Chrystusa. G=(w-
na cz#$% przybytku ma dok=adnie t# sam� natur#, co arka. Arka zbu-
dowana by=a z drewna powleczonego z=otem, r(wnie� przybytek by=
zbudowany w identyczny spos(b, z tych samych materia=(w. Sk�d
jednak wiemy, �e przybytek jest powi#kszeniem i wyrazem Chrystusa
jako Jego Cia=o, ko$ci(=? Poniewa� sk=ada si# on z czterdziestu o$miu
drewnianych desek. Skonstruowano go z desek, symbolizuj�cych
cz=onki Cia=a. Ko$ci(= sk=ada si# z wielu cz=onk(w, budowanych ze
sob� przez to, i� s� oni powlekani i wi�zani ze sob� boskim z=otem.
S� jedno w z=ocie. S� pokryci z=otem i przy=�czeni do siebie nawza-
jem za po$rednictwem z=otych pier$cieni i poprzeczek. Je$li s� po-
zbawieni z=ota, rozpadaj� si# na kawa=ki i przestaj� od siebie na-
wzajem zale�e%. W ludzkiej naturze s� odr#bnymi kawa=kami, lecz
w boskiej naturze, w Tr(j-Jedynym Bogu, s� jedno. Ponadto s� oni
wszyscy przykryci czteroaspektowym Chrystusem, tak jak przyby-
tek by= przykryty czterema warstwami zas=on. Ko$ci(=, kt(ry jest
powi#kszeniem Chrystusa, Jego wyrazem, znajduje si# pod takim
w=a$nie przykryciem. Wszystkie czterdzie$ci osiem desek spoczywa=o
na srebrnych =o�yskach albo podstawach, co oznacza, �e opieraj� si#
one na odkupieniu Chrystusa. Odkupienie Chrystusa jest podstaw�,
na kt(rej mog� by% one pokryte i powi�zane ze sob� boskim z=otem
oraz nakryte czteroaspektowym Chrystusem. Oto ko$ci(=, przyrost
i+wyraz Chrystusa.

Mo�emy sobie u$wiadomi%, �e jest to co$ o wiele wi#cej ni� bara-
nek paschalny, manna i ska=a z wyp=ywaj�cym z niej �ywym stru-
mieniem. Mamy tu co$ sta=ego. Mamy Chrystusa ze $wiadectwem
Bo�ym od wewn�trz i Jego powi#kszenie, prawdziwy Jego wyraz na
zewn�trz. Ten Chrystus jest centrum tych, kt(rzy id� naprz(d, by
posi�$% ziemi#. Je$li chcemy posi�$% wszechzawieraj�cego Chrystu-
sa, musimy mie% w swoim centrum takiego w=a$nie Chrystusa 0
Chrystusa, kt(ry zawiera w sobie $wiadectwo, Chrystusa, kt(ry prze-
jawia i wyja$nia Boga. Musimy by% Jego powi#kszeniem, przybyt-
kiem i wyrazem. Powinni$my mie% takie centrum i powinni$my by%
takim w=a$nie powi#kszeniem. Oto spos(b, jak posi�$% ziemi#. Nie
znaczy to, �e mamy prze�y% niesamowit� ilo$% do$wiadcze. Chry-
stusa, lecz �e nasze radowanie si# Nim przez ca=y czas si# powi#ksza
i wzrasta.
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Zaczynamy od radowania si# barankiem. Musimy powiedzie%, �e
jest to Uma=yW baranek. Jest on doskona=y i pe=ny, lecz jest on ma=y.
Nast#pnie uczymy si# doznawa% Chrystusa jako codziennej manny,
jako naszego po�ywienia i jako ska=y tryskaj�cej �ywym strumie-
niem. Chrystus staje si# dla nas czym$ wi#cej. Nast#pnie zaczynamy
do$wiadcza% Go jako Bo�ego $wiadectwa, przejawu i wyja$nienia Boga.
Chrystus zostaje w nas ukszta=towany w pe=niejszym stopniu i w+bar-
dziej solidny spos(b. Kiedy ludzie do nas przychodz�, zdaj� sobie
spraw# z tego, �e jest On naszym centrum; rozpoznaj� tutaj natur#
samego Boga. Stajemy si# powi#kszeniem Chrystusa, Jego pe=ni�,
Jego Cia=em. Powinno to by% naszym do$wiadczeniem i naszym $wia-
dectwem.

PRZYBYTEK WYPE�NIONY CHWA��

Kiedy arka staje si# naszym centrum i budujemy si# razem
w+przybytek, kt(ry jest jej uciele$nieniem, wtedy zst#puje chwa=a
Pa.ska i wype=nia przybytek. Wype=nienie Bo�� chwa=� nast#puje
dopiero w(wczas, gdy mamy $wiadectwo, gdy do$wiadczamy Chry-
stusa jako arki, jako przejawu Boga i gdy jeste$my wyrazem arki,
powi#kszeniem Chrystusa. Powinni$my do$wiadcza% Chrystusa w ten
w=a$nie spos(b. Jest On wyrazem Boga, a my musimy by% Jego wy-
razem. Wtedy wype=ni nas chwa=a Pa.ska. Mo�emy by% pewni, �e
je$li osi�gniemy ten moment, nie b#dzie mia=o znaczenia, kiedy i+w+ja-
ki spos(b si# spotykamy, czy to formalny, czy nieformalny 0 sama
chwa=a Bo�a b#dzie z nami. Czym jest chwa=a? Jak ju� wcze$niej
wspomnieli$my, jest to obecno$% Boga urzeczywistniona przez zmy-
s=y ludzkie. Kiedy odczuwacie obecno$% Boga, jest to w=a$nie chwa=a.
Gdzie ona jest? Tam, gdzie arka stanowi centrum i gdzie budowany
jest przybytek jako jej powi#kszenie i uciele$nienie.

Chwa=# Pa.sk� mo�na zilustrowa% przy pomocy �ar(wki. Iar(w-
ka jest naczyniem objawiaj�cym chwa=# elektryczno$ci. Kiedy nie
jest pod=�czona do pr�du, nie ma chwa=y i jest pozbawiona znacze-
nia. Kiedy jednak wszystko dzia=a i w=�czymy pr�d, �ar(wk# wype=-
nia chwa=a. Ka�dy mo�e to zobaczy%. Ka�dy mo�e t# chwa=# rozpo-
zna% i odczu%.

Kiedy dotrzemy do miejsca, w kt(rym b#dziemy mie% takiego
Chrystusa jako przejaw Boga i b#dziemy Jego wyrazem, w(wczas 0
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ilekro% zejdziemy si# razem 0 wype=ni nas chwa=a Pa.ska. Ludzie to
wyczuwaj�. Widz� wyraz Boga, poniewa� B(g jest uwielbiony w$r(d
nas. Rzeczywisto$% taka nie istnieje, dop(ki nie osi�gniemy tego eta-
pu. Kiedy przyjmujemy Chrystusa jako baranka paschalnego, nie
ma takiego wyrazu chwa=y. Nawet je$li doznajemy Go jako codzien-
nej manny i ska=y tryskaj�cej �ywym strumieniem, brakuje nam
chwa=y, zwanej Szekin�. Zst�pienie chwa=y Pa.skiej ma miejsce do-
piero w dniu, kiedy arka stanie w przybytku, a przybytek zostanie
wzniesiony na srebrnych =o�yskach i przykryty poczw(rnym na-
kryciem.

Oto dok=adny obraz prawdziwego wyrazu Chrystusa. Prawdziwy
wyraz Chrystusa to Jego powi#kszenie. Jest to Chrystus jako prze-
jaw Boga, zespolonego z nami. Nie jest to ani ma=y baranek paschal-
ny, ani nawet Chrystus jako codzienna manna i ska=a, lecz Chry-
stus, kt(ry przejawia w$r(d nas Boga. Ka�dy z nas zosta= przesycony
natur� Chrystusa i w Nim budujemy si# ze sob� nawzajem. Chry-
stus posiada dwie natury, ludzk� i bosk�; i my jeste$my tacy sami:
mamy natur# ludzk�, lecz jeste$my pokryci natur� bosk�. On jest
Bogiem-cz=owiekiem i my jeste$my Bogiem-lud-mi. On jest ark�
wykonan� z drewna pokrytego z=otem, a my jeste$my deskami, wy-
konanymi z drewna i pokrytymi z=otem. R(�nimy si# liczb�, lecz w+na-
turze jeste$my dok=adnie tacy sami. Chrystus jest przejawem Boga,
i te wszystkie deski po=�czone w z=ocie w jedn� ca=o$% s� wyrazem
Chrystusa. Kiedy osi�gamy ten moment, zst#puje B(g chwa=y i na-
pe=nia nas. Na tym polega $wiadectwo. Nie $wiadczymy o niczym
innym, jak o Chrystusie, kt(ry przejawia Boga i kt(ry osi�gn�= w+nas
swoje powi#kszenie, wype=niaj�c nas w ten spos(b Bo�� chwa=�.

Aby to zilustrowa%, mog# opowiedzie% wam liczne historie. Nie-
raz do$wiadczy=em takiej chwa=y, wspania=ej chwa=y. Niejednokrot-
nie, gdy by=em razem z grup� wierz�cych, kt(rzy doszli do tego etapu,
zst#powa=a chwa=a. Ka�dy o tym wie. Kiedy do$wiadczamy Chrystusa
nie tylko jako baranka paschalnego i manny, lecz zbiorowo, w pe=-
niejszy i solidniejszy spos(b, jest w$r(d nas Bo�a chwa=a.

OFIARY

To jednak jeszcze nie wszystko. Historia si# na tym nie ko.czy.
Nawet je$li to mamy, wci�� nie nadajemy si# do tego, by wej$% do
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pi#knej ziemi. Musimy mie% co$ wi#cej. Zacz#li$my od dwunastego
rozdzia=u Ksi#gi Wyj$cia, raduj�c si# Chrystusem jako odkupiaj�-
cym barankiem; zobaczyli$my tak�e, co znaczy p(j$% dalej i radowa%
si# Nim jako codzienn� mann� i ska=� wytryskuj�c� �yw� wod�; zo-
baczyli$my wreszcie, na czym polega radowanie si# Chrystusem jako
ark�, przejawem �ywego Boga, w kt(rym stajemy si# wyrazem, po-
wi#kszeniem Chrystusa do takiego stopnia, �e wype=nia nas Bo�a
chwa=a. Sko.czyli$my Ksi#g# Wyj$cia i przejdziemy teraz do kolej-
nej ksi#gi, Ksi#gi Kap=a.skiej.

Po wzniesieniu przybytku musimy nast#pnie zaj�% si# ofiarami.
Jak bogaty jest dla nas Chrystus we wszystkich r(�norodnych ofia-
rach! Mo�e powiecie: UOch, zobaczyli$my ju� tyle z Chrystusa; to
wystarczy!W Jednak nie, musimy posuwa% si# naprz(d. Jest jeszcze
znacznie wi#cej. Przybytek zosta= wzniesiony, lecz w jaki spos(b
mo�emy wej$% z nim w kontakt? Oto $wiadectwo, przejaw Boga, wyraz
Chrystusa, ale w jaki spos(b mo�emy si# z nim skontaktowa%? Nie
mo�emy tego osi�gn�% w sobie samych. Przenigdy. Istnieje wej$cie,
lecz jedynym w=a$ciwym sposobem na to, by$my zbli�yli si# do wej-
$cia i weszli w kontakt z przybytkiem, s� ofiary. Wej$cie w kontakt
z+przybytkiem bez ofiar oznacza natychmiastow� $mier%. Kiedy przy-
chodzimy skontaktowa% si# z przybytkiem, musimy mie% ze sob�
jakie$ ofiary. O, Chrystus jest taki bogaty! Z jednej strony jest On
przejawem Boga, a z drugiej strony jest drog�, dzi#ki kt(rej mo�e-
my si# z tym Bogiem kontaktowa%. On jest ofiarami. On jest sposo-
bem, dzi#ki kt(remu mo�emy wej$% w kontakt z przejawem Boga,
przejawem, kt(rym jest On sam. On jest wszystkim.

Jakie to ofiary? Jest ich pi#%: ofiara ca=opalna, ofiara z pokar-
m(w, ofiara pojednania, ofiara za grzechy oraz ofiara za przewinie-
nia. Wszystkie te ofiary to sam Chrystus. Ilekro% chcemy mie% do
czynienia z przybytkiem, ilekro% chcemy skontaktowa% si# z wyra-
zem Chrystusa, musimy jeszcze raz z=o�y% Chrystusa w ofierze,
musimy skorzysta% z Niego jeszcze raz. Czasami musimy zastoso-
wa% Go jako ofiar# za przewinienia, czasami jako ofiar# za grzech,
czasami jako ofiar# z pokarm(w, czasami jako ofiar# pojednania,
a+czasami nawet wi#cej 0 jako ofiar# ca=opaln�.

Kiedy powinni$my zastosowa% Chrystusa jako ofiar# za przewi-
nienia? To oczywiste. Pozw(lcie, �e wam to przedstawi#. Przypu$%my,
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�e mamy spotkanie i wy przychodzicie na nie; przychodzicie, aby
wej$% w kontakt z przybytkiem oraz z Chrystusem jako jego cen-
trum. W sercu jednak macie odnotowane, �e zrobili$cie co$ niew=a-
$ciwego. By% mo�e zachowali$cie si# w niew=a$ciwy spos(b w stosun-
ku do jednego z braci. Tak, widzieli$cie go dzisiaj i nawet si# do niego
u$miechn#li$cie, lecz u$miech ten by= wyrazem nienawi$ci. Kiedy
przychodzicie, by wej$% w kontakt z przybytkiem i ze $wiadectwem,
Duch Qwi#ty sprawia, �e odczuwacie swoje przewinienie. Zgrzeszyli-
$cie, zawinili$cie. Pan powiedzia= wam, aby$cie mi=owali swojego
brata, lecz wy go mi=owali$cie w spos(b fa=szywy, u$miechali$cie si#
do niego z nienawi$ci�. Musicie wi#c zastosowa% Chrystusa jako ofiar#
za przewinienia.

Nieraz mo�na powiedzie% prawd#, lecz pomieszan� z k=amstwem.
Innymi s=owy, k=amiecie za pomoc� prawdy. Czasami pytam brata
o+stan innego brata. Odpowiada mi, �e brat ten ma si# dobrze, lecz
z+jego tonu i na podstawie odczucia w duchu orientuj# si#, �e z jednej
strony m(wi prawd#, a z drugiej k=amie. Mog# zapyta%, czy mi=ujesz
pewnego brata, a ty mo�esz odpowiedzie%, �e dzi#ki =asce Bo�ej go
mi=ujesz. Je$li odpowiesz w taki spos(b, to wiem, �e go nie mi=ujesz.
Mog# ci# zapyta%, czy jeste$ dobrym bratem, a ty mo�esz mi odpo-
wiedzie%, �e nie takim zn(w dobrym. Wydaje si#, �e jeste$ pokorny
i+szczery. W sercu jednak m(wisz, �e jeste$ najlepszym bratem. Och,
bracia i siostry, pope=niamy przewinienia przez ca=y czas!

Jacy jeste$my samolubni! Jeste$my samolubni do tego stopnia,
�e gdy przychodzimy na spotkanie, wybieramy najlepsze miejsce.
Tu, w Ameryce, macie oddzielne miejsca, nie mo�ecie wi#c wykorzy-
stywa% innych, lecz na przyk=ad na Formosie maj� d=ugie =awy. Wszyst-
kie =awy s� wystarczaj�co d=ugie, by podczas normalnych spotka.
pomie$ci% cztery osoby. Kiedy jednak $wi#ci maj� tam konferencj#,
prosz� braci i siostry, by siedzieli tak blisko siebie, jak to tylko mo�-
liwe, aby na jednej =awie mo�na by=o zmie$ci% pi#% os(b. Niekt(rzy
jednak rozsiadaj� si#, zajmuj�c jedn� czwart� =awy i zmuszaj� in-
nych do $cie$nienia si#. C(� to za spos(b kontaktowania si# z przy-
bytkiem i $wiadectwem Pana? Jacy jeste$my grzeszni! Jak bardzo
musimy stosowa% Pana jako nasz� ofiar# za przewinienia!

Bracia i siostry, wierz#, �e je$li b#dziemy wierni i szczerzy przed
Panem, kiedy przychodzimy, aby kontaktowa% si# z tym przybyt-
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kiem, ze $wiadectwem, Jego Duch sprawi, i� odczujemy swoj� grzesz-
no$% i wszystkie swoje przewinienia. U$wiadomimy sobie to, co uczy-
nili$my i powiemy: UO, Panie przebacz mi. Oczy$% mnie. Umar=e$ na
krzy�u jako m(j Odkupiciel; jeszcze raz wi#c bior# Ci# jako moj�
ofiar# za przewinieniaW. O, to wspania=e! Ilekro% stosujemy w ten
spos(b Chrystusa, natychmiast odczuwamy, �e uzyskali$my przeba-
czenie i oczyszczenie. Mamy pok(j w sumieniu. Mamy dobr� spo=ecz-
no$% z Panem i z Cia=em. Jest to zastosowanie Chrystusa jako ofiary
za przewinienia. Czy macie takie do$wiadczenie?

Za ka�dym razem, kiedy przygotowuj# si# do us=ugiwania, bez
wyj�tku, musz# prosi% Pana, by oczy$ci= mnie raz jeszcze. W prze-
ciwnym razie, z powodu pot#pienia w sumieniu, nie b#d# mia= na-
maszczenia i nie b#d# w stanie us=ugiwa% w �ywy spos(b. Musz# za
ka�dym razem stosowa% Chrystusa jako ofiar# za przewinienia, po
to bym mia= czyste sumienie i pok(j. Wtedy z odwag� mog# domaga%
si# Bo�ego namaszczenia. Tam, gdzie dzia=a oczyszczaj�ca krew, tam
przyjdzie namaszczenie. Namaszczenie ma$ci� nast#puje zawsze po
oczyszczeniu krwi�. Krew jest dla nas podstaw�, dzi#ki kt(rej mo�e-
my domaga% si# namaszczenia, dzia=ania Ducha Qwi#tego, po to by-
$my mogli us=ugiwa% w �ywy spos(b. Kiedy stosuj# Chrystusa jako
moj� ofiar# za przewinienia, nie ma znaczenia, jak bardzo przewini-
=em. Chwa=a Panu, uzyskuj# przebaczenie i oczyszczenie. Ilekro%
zamierzam us=ugiwa%, ilekro% zamierzam s=u�y%, a nawet gdy spoty-
kam si# z bra%mi, musz# powiedzie%: UPanie, przebacz mi i oczy$%
mnie jeszcze raz. Stosuj# Ci# jako moj� ofiar# za przewinieniaW.

Czasami wydaje si# nam, �e nie pope=nili$my przewinienia. Dzi#ki
Pa.skiej opiece zostali$my zachowani przez ca=y dzie. w Jego obec-
no$ci bez pope=nienia przewinienia. Jest to mo�liwe. Nie odczuwa-
my, �e zawinili$my, lecz mamy g=#bsze odczucie. To bardzo dziwne.
Gdy m(wimy: UPanie, chwal# Ci#, �e zachowa=e$ mnie przez ca=y
dzie., dzi#ki Twojej opiece nie pope=ni=em �adnego przewinieniaW,
mamy g=#bsze odczucie, �e jest w nas co$ grzesznego. Odczuwamy,
�e g=#boko wewn�trz nas jest co$ bardziej grzesznego ni� przewinie-
nie. To Grzech, Grzech pisany wielk� liter�. Jest to grzeszna natura.
Mimo �e zostali$my zbawieni i znajdujemy si# w stanie pokoju z+Bo-
giem i ze sob� nawzajem, wewn�trz nas jest grzeszna natura. To
Grzech, kt(rym w tak rozleg=y spos(b zajmuje si# List do Rzymian
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w rozdzia=ach 5, 6, 7 i 8. Wewn�trz mnie mieszka Grzech. Nie m(wi#
o grzechach, lecz o Grzechu 0 Grzechu pisanym wielk� liter�, w+licz-
bie pojedynczej. Nienawidz# tego, co robi#. To nie ja to czyni#, lecz
Grzech, kt(ry we mnie mieszka. Istnieje w moim wn#trzu niegodzi-
wa, lecz mocna i �ywa istota zwana Grzechem. Ten Grzech mo�e
mnie podbi% w niewol#, mo�e mnie pokona%, sprawi%, �e b#d# czyni=
rzeczy, kt(rymi si# brzydz#. To �ywa natura, natura Z=ego. Jest za to
ofiara 0 ofiara za grzech.

Pewnego dnia czyta=em w gazecie o cz=owieku, kt(ry obrabowa=
bank. Powiedzia=em wtedy: UPanie, dzi#ki Ci, �e dzi#ki Twemu mi=o-
sierdziu i =asce nigdy czego$ takiego nie zrobi=em, nigdy nikogo nie
obrabowa=emW. G=#boko wewn�trz mia=em jednak odczucie, �e nie
powinienem tego m(wi%, gdy� ten w=a$nie rabuj�cy pierwiastek tkwi
r(wnie� we mnie. To prawda, nie pope=ni=em takiego czynu, lecz
posiadam rabuj�c� natur#. Z jednej strony mog# powiedzie%: UPanie,
dzi#kuj# Ci, �e dzi#ki Twojej opiece nikogo nie obrabowa=emW, lecz
z+drugiej strony musz# wyzna%: UPanie, mam grzeszn�, rabuj�c� na-
tur#, lecz Ty jeste$ moj� ofiar� za grzech. Chocia� nie pope=ni=em
takiego przewinienia w sensie zewn#trznym, jednak wewn�trz mam
grzeszn� natur#. Cho% nie musz# Ci# teraz stosowa% jako ofiary za
przewinienia, to wci�� potrzebuj# Ci# jako ofiary za grzechW.

Bracia i siostry, ilekro% jako upad=e stworzenia wchodzimy w+kon-
takt ze $wiadectwem Pana, musimy przynajmniej zastosowa% Go
jako ofiar# za grzech. W Pi$mie widzimy, �e dzieci Izraela, by skon-
taktowa% si# z Panem, musia=y sk=ada% ofiar# za grzech. Nie ma
znaczenia, co my$licie o w=asnej dobroci. Musicie sobie u$wiadomi%,
�e poniewa� nadal przebywacie w grzesznej naturze, wci�� musicie
stosowa% Chrystusa jako ofiar# za grzech.

Chwa=a Panu, �e jest On tak�e ofiar� pojednania. Codziennie,
w+ka�dej chwili, podczas gdy radujemy si# Nim jako ofiar� za prze-
winienia i ofiar� za grzech, do$wiadczamy Go tak�e jako ofiary po-
jednania. Dzi#ki Niemu i w Nim znajdujemy si# w stanie pokoju
z+Bogiem oraz naszymi bra%mi i siostrami. Naszym pokojem jest
sam Chrystus. Radujemy si# Nim jako naszym pokojem z lud-mi
i+z+Bogiem. Jest On tak s=odki, tak zaspokajaj�cy; ka�dy z nas mo�e
si# Nim radowa% w obecno$ci Boga i razem z Bogiem. Oto w=a$nie
Chrystus jako ofiara pojednania.
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Czasami musimy stosowa% Chrystusa jako ofiar# z pokarm(w.
Niejednokrotnie po zastosowaniu i do$wiadczeniu Go jako ofiary za
przewinienia i ofiary za grzech natychmiast stosujemy Go jako ofia-
r# z pokarm(w. Po prostu radujemy si# Chrystusem. Radujemy si#
Jego �yciem na ziemi 0 tym, jaki by= doskona=y, pi#kny, czysty i+du-
chowy! Cieszymy si# Nim jako Kim$ takim w=a$nie. M(wimy: UPa-
nie, tak bardzo radujemy si# Tob� jako ofiar� z pokarm(w dla BogaW.
Oto spos(b na sk=adanie Chrystusa jako ofiary z pokarm(w.

Nieraz musimy tak�e stosowa% Chrystusa jako ofiar# ca=opaln�.
Powinni$my powiedzie% Mu: UPanie, zdaj# sobie spraw# z tego, �e
w+pe=ni z=o�y=e$ samego siebie jako ofiar# Bogu, aby czyni% Jego wol#,
aby Go zaspokoi%, aby prowadzi% �ycie ca=kowicie oddane Bogu. Ra-
duj# si# Tob� jako tak� osob�W. Cz#sto przy stole Pa.skim do$wiad-
czamy w=a$nie czego$ takiego. Stosujemy Chrystusa jako ofiar# z+po-
karm(w i jako ofiar# ca=opaln�. Widzimy wspania=e �ycie, jakie Pan
prowadzi=, gdy by= tu na ziemi. Widzimy Go, kiedy mia= dwana$cie
lat. Widzimy Go jako cie$l# w ubogiej rodzinie w Nazarecie. Widzi-
my, w jaki spos(b post#powa=, gdy ujawni= si# publicznie, aby s=u�y%
Bogu, jak zachowywa= si# wobec innych i jak ich traktowa=, tak uprzej-
mie, =agodnie, z pokor� i w tak $wi#ty spos(b. Jest On w(wczas dla
nas rozkosz�, ofiar� z pokarm(w i ofiar� ca=opaln�, kt(ra zaspokaja
Boga. Mo�emy powiedzie% Panu: UIy=e$ na tej ziemi ca=kowicie dla
Boga. Jeste$ ofiar� ca=opaln�. Jeste$ moj� rozkosz� i Bo�ym zaspo-
kojeniem, nie tylko tu, przy Twoim stole, lecz w ci�gu ca=ego dnia.
Czasem rano, a czasem wieczorem raduj# si# Tob� jako ofiar� z po-
karm(w i ofiar� ca=opaln�W.

O, chwa=a Panu, �e jest On tymi wszystkimi ofiarami po to, by-
$my mogli z nich korzysta%! Im wi#cej stosujemy Chrystusa jako
ofiar# za przewinienia, ofiar# za grzech, ofiar# pojednania, ofiar#
z+pokarm(w i ofiar# ca=opaln�, tym bardziej czujemy, �e jeste$my
w+przybytku. Im cz#$ciej stosujemy Chrystusa w taki spos(b, tym
bardziej odczuwamy, �e przebywamy w pe=nej chwa=y Bo�ej obecno-
$ci. Nie jest to tylko doktryna; to co$ prawdziwego. Mo�na tego do-
wie$%, mo�na tego do$wiadczy%. Je$li nie mamy takich do$wiadcze.,
co$ jest z nami nie w porz�dku.

Widzicie teraz, ile z Chrystusa musimy do$wiadczy%. Musimy
do$wiadczy% Go jako baranka paschalnego, jako manny, ska=y, arki
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z+przybytkiem i jako wszystkich ofiar 0 ofiary za przewinienia, za
grzech, ofiary pojednania, ofiary z pokarm(w i ofiary ca=opalnej.
Musimy do$wiadcza% Chrystusa i stosowa% Go o ka�dej porze, w ka�-
dej chwili, w taki spos(b, a� b#dziemy odpowiedni, zdolni i umocnie-
ni do tego, by p(j$% naprz(d i posi�$% wszechzawieraj�cego Chry-
stusa. Obj#cie w posiadanie pi#knej ziemi nie dokonuje si# nagle ani
natychmiastowo. Jest to stopniowy proces. Najpierw musimy rado-
wa% si# Nim jako barankiem, potem musimy radowa% si# Nim jako
mann�, ska=�, ark� wraz z przybytkiem; a nast#pnie, codziennie
i+w+ka�dej chwili musimy korzysta% z Niego jako z r(�nego rodzaju
ofiar. Wtedy b#dziemy si# nadawali i dojrzejemy do tego, by uzyska%
prawo do posiadania tej wszechzawieraj�cej ziemi. Po tym jednak�e
nast#puje jeszcze wi#cej.

KAP�A"STWO

Bezpo$rednio po ofiarach ukazanych w pierwszej cz#$ci Ksi#gi
Kap=a.skiej zostajemy wprowadzeni w kap=a.stwo. Aaron i jego sy-
nowie byli odpowiednio przyozdobieni i uzdolnieni do tego, by s=u�y%
Bogu jako kap=ani. My r(wnie� musimy to posiada%; musimy mie%
Chrystusa jako naszego Aarona, jako naszego arcykap=ana, i wszy-
scy musimy by% Jego synami, kap=anami, s=u��cymi Panu. To co$
wi#cej, czym mo�emy si# radowa%, czego do$wiadczyli$my i co zasto-
sowali$my. Gdy przychodzicie na spotkanie, aby radowa% si# Panem,
czy s=u�ycie, czy funkcjonujecie, czy us=ugujecie? Mo�e powiecie: UNie
jestem pastorem, wi#c nie s=u�#W. Je$li jednak powiecie mi, �e nie
jeste$cie pastorami, to ja powiem wam, �e ja te� nie jestem pasto-
rem. Jestem tym, czym wy jeste$cie. Ty jeste$ bratem i ja te� jestem
bratem. Jednak�e, bracia i siostry, winni$cie sobie u$wiadomi%, �e
musicie us=ugiwa%. My wszyscy powinni$my us=ugiwa%. Czym mamy
us=ugiwa%? Wiecie sami. Je$li b#dziecie wierni, szczerzy wobec Pana,
b#dziecie wiedzieli, czym macie us=ugiwa%. Jeste$cie kap=anami.

Je$li nie b#dziecie s=u�yli jako kap=ani, nigdy nie zdo=acie posi�$%
wszechzawieraj�cego Chrystusa. Je$li chcecie wej$% do pi#knej ziemi,
musicie by% kap=anami. Zanim dzieciom Bo�ym uda si# do niej wej$%,
musi w$r(d nich zaistnie% kap=a.stwo. Mo�e powiecie, �e tylko nie-
kt(re spo$r(d dzieci Izraela by=y kap=anami. Zgodzicie si# jednak, �e
wszyscy Izraelici zyskali co$ dzi#ki kap=a.stwu. W ka�dym razie ist-
nia=o w$r(d nich kap=a.stwo, i musi ono tak�e istnie% w$r(d nas.
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Kim jest kap=an? Nie my$lcie czasem, �e kap=anami w$r(d dzieci
Bo�ych s� tak zwani pastorzy, kaznodzieje itd. Obawiam si#, �e wie-
lu z nich nie jest prawdziwymi kap=anami. Kim s� dzi$ kap=ani? To
ci, kt(rzy �yj� w Chrystusie i przez Chrystusa, aby Go przejawia%.
Nie ma znaczenia to, co robicie ani jaki macie zaw(d. Mo�ecie by%
nauczycielami, przedsi#biorcami, lekarzami, piel#gniarkami, studen-
tami albo gospodyniami domowymi. Istotn� i zasadnicz� rzecz� jest
to, �e �yjecie w Chrystusie, chodzicie w Nim, doznajecie Go, do$wiad-
czacie i stosujecie w ca=ym swoim �yciu. To w=a$nie czyni was kap=a-
nami. Popatrzmy na syn(w Aarona, kiedy zostali oni przyprowadze-
ni do Moj�esza. Co zrobi= Moj�esz? Kaza= im zdj�% ubranie i w=o�y= na
nich szaty kap=a.skie. Czym s� te szaty? Przejawem Chrystusa. Szata
kap=a.ska to przejawiany przez was na zewn�trz Chrystus. Chrystusa
symbolizuje to, co jedz� kap=ani, jak r(wnie� to, co nosz� oraz ca=e
ich �ycie. Aby by% kap=anem, musicie �y% w Chrystusie i us=ugiwa%
Nim. Kiedy uczycie dzieci w szkole, uczycie je w Chrystusie; kiedy
prowadzicie interes, robicie to w Chrystusie; kiedy zajmujecie si#
domem, r(wnie� robicie to w Chrystusie. Jeste$cie w szacie kap=ana.

Niedawno przyjecha=a do nas siostra z odleg=ego miasta. Przys=a-
=a nam telegram, podaj�c godzin# swego przyjazdu i numer lotu,
lecz nikt z nas jej nie zna= ani jej przedtem nie spotka=. W dodatku
sytuacj# komplikowa=o to, i� by= sezon wakacyjny i na lotnisku pa-
nowa= t=ok. Bracia bardzo si# martwili. Gdy rozmawiali ze mn�, m(-
wili: UBracie, jak uda si# nam rozpozna% t# siostr#? W jaki spos(b
ona nas rozpozna?W UB�d-cie spokojni 0 powiedzia=em 0 b#d� jakie$
znaki. Poznamy j�W. Kiedy samolot wyl�dowa= i pasa�erowie zacz#li
wysiada%, czekali$my przy wej$ciu. Przesz=o kilka pa., a potem jesz-
cze kilka. Podczas gdy przygl�dali$my si# przechodz�cym, m(wi=em
do jednego z braci: UTo nie ta. To nie ona. Nie, nie ta. Nie... nie...W
Kiedy zbli�a=a si# nast#pna, powiedzia=em temu bratu: UTo ona, to
musi by% ona. Id- i porozmawiaj z ni�W. I ona w=a$nie si# do nas u$miech-
n#=a. By=a t� w=a$ciw�. Rozpozna=em j� po jej Uszacie kap=a.skiejW.

Oko=o trzydzie$ci lat temu inna siostra przyp=yn#=a do nas, do
p(=nocnej cz#$ci Chin, statkiem z Szanghaju. Poniewa� statek nie
m(g= zacumowa% przy molo, wiele ma=ych prom(w przewozi=o go$ci
na brzeg. Sta=a tam wielka liczba ludzi, kt(rzy krzyczeli i witali swoich
przyjaci(= i krewnych. My jednak nigdy wcze$niej tej siostry nie
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widzieli$my; nie znali$my jej. Przejrzeli$my i przeszukali$my ka�dy
prom, kt(ry przybi=, lecz nie potrafili$my rozpozna% jej w nikim.
W+ko.cu dop=yn�= nast#pny prom, kt(ry przywi(z= jak�$ kobiet#,
i+kiedy znalaz=a si# w zasi#gu naszych oczu, wszyscy jednocze$nie
powiedzieli$my, �e to ona. Mieli$my racj#. Sk�d mogli$my to wie-
dzie%? Ona po prostu co$ przejawia=a. Nie umiem wyt=umaczy% tych
znak(w rozpoznawczych, lecz potrafi# zda% sobie z nich spraw#, mog#
je wyczu%.

Istnieje wiele takich historii. Je$li jeste$ kap=anem, masz w so-
bie co$ niezwyk=ego, co$, co ci# wyr(�nia, jakie$ znaki szczeg(lne.
Jeste$ wyposa�ony w Chrystusa, jeste$ Nim przyozdobiony; Chry-
stus jest twoj� szat�. Musisz do$wiadczy% w ten spos(b Chrystusa 0
wtedy b#dziesz kap=anem. Wszystkiego, czego si# dotkniesz, b#dziesz
dotyka= Chrystusem; cokolwiek b#dziesz robi=, b#dziesz to robi= Chry-
stusem. B#dziesz przejawia= Chrystusa. Je$li jeste$ siostr� i przez
ca=y dzie. dotykasz Chrystusa, pomy$l, jak bardzo b#dziesz mog=a
us=ugiwa% Panem. Pomo�esz ludziom pozna% Go; b#dziesz us=ugiwa-
=a Chrystusem swojej rodzinie. Kiedy przyjdziesz na spotkanie, b#-
dziesz w stanie us=u�y% wieloma aspektami Chrystusa. Czy to przy
sprz�taniu i ustawianiu krzese=, czy kl#cz�c z kilkoma siostrami, by
pomodli% si# za spotkanie 0 wszystko to b#dzie us=ug�, us=ug� wy-
pe=nian� w Chrystusie, Chrystusem i przez Chrystusa. Mo�e b#dziesz
przygotowywa% jedzenie dla go$ci, kt(rzy przyjd� na specjalne spo-
tkanie. To tak�e jest pos=uga, kt(ra musi by% wype=niona Duchem
Qwi#tym. W Dziejach Apostolskich czytamy, �e ci, kt(rzy us=uguj�
przy sto=ach, musz� by% nape=nieni Duchem. Nie jest rzecz� =atw�
zajmowanie si# przygotowywaniem pokarmu. Jest to wspania=a oka-
zja, by stosowa% Chrystusa i us=ugiwa% Nim.

Istnieje wiele pos=ug, kt(re mog� spe=nia% kap=ani. Mo�ecie przyj$%
i usi�$% na spotkaniu, i chocia� mo�e nie b#dziecie brali w nim czyn-
nego udzia=u, to jednak wci�� mo�ecie w ka�dej chwili w pe=en mocy
i zwyci#ski spos(b us=ugiwa%. Wi#ksz� cz#$% tych poselstw wyg=osi-
=em w Szanghaju w okresie pomi#dzy rokiem 1946 a 1948. Mog#
wam powiedzie%, �e ilekro% uwalnia=em jakie$ poselstwo, cz#$% braci
i si(str 0 niema=a liczba, mo�e stu lub dwustu 0 siedzia=o us=uguj�c.
Us=ugiwali poprzez ducha, ducha modlitwy, ducha przyjmuj�cego.
Siedzieli tam, wydobywaj�c ze mnie moje poselstwo za pomoc� swego
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ducha. Na tym polega=a ich pos=uga. I by=a ona jak najbardziej efek-
tywna i cenna. Zape=nia=y to miejsce spotka. setki ludzi, lecz to ci
$wi#ci w=a$nie mnie wspomagali i wspierali. Tak bardzo byli ze mn�
jedno. Bez nich nie m(g=bym us=ugiwa% w taki �ywy i wyzwolony
spos(b.

Pewnego razu zorganizowali$my specjalne spotkania, aby g=osi%
ewangeli# niewierz�cym. Wszyscy bracia i siostry uwa�ali, �e najle-
piej b#dzie zarezerwowa% miejsca dla swoich niewierz�cych znajo-
mych, wi#c usun#li si# do innego pomieszczenia. W efekcie ca=a sala,
a zw=aszcza prz(d, wype=niona by=a niewierz�cymi. Kiedy wsta=em,
by us=ugiwa%, dozna=em szoku. Nie by=o tam nikogo, kto m(g=by mnie
wesprze%, kto by mnie wspom(g=. Musia=em toczy% t# bitw# sam.
Ci#�ar tych wszystkich niewierz�cych, syn(w diab=a, by= niesamowi-
cie przyt=aczaj�cy. Cisn#li si# oni wok(= mnie, a ich grzechy powsta=y
przeciwko mnie. Nast#pnego dnia powiedzia=em braciom i siostrom:
UNie, nie, nigdy nie wolno wam tak robi%! Musi pozosta% przynaj-
mniej dwustu z was, by mnie wspiera%. Nie mog# walczy% sam z+set-
kami ludzi. Musicie powr(ci%. Musicie usi�$% razem ze wszystkimi
lud-mi, aby si# modli% i przyjmowa%W.

Ile� odwagi i w=adzy wnosi ze sob� taki wspieraj�cy duch! Ka�dy
mu ulega, lecz nie za spraw� mnie samego, lecz za spraw� Cia=a,
dzi#ki kap=a.stwu. W dzie. Pi#%dziesi�tnicy Piotr nie sta= sam, lecz
towarzyszy=o mu jedenastu. Sp(jrzcie na jego odwag#. Popatrzcie na
jego w=adz#. Zobaczcie zwyci#skie rezultaty.

Pewnego roku na Formosie odbyli$my wielk� konferencj#, w+kt(-
rej uczestniczy=o przesz=o dwa tysi�ce ludzi. Gdy si# o tym dowie-
dzia=em, odczu=em na sobie wielki ci#�ar. Ci#�ar ten wr#cz mnie przy-
gniata=. Powiedzia=em starszym: UWy wszyscy musicie wyj$% ze mn�
na podiumW. Gdy wi#c przyjechali$my na spotkanie, wszyscy oni wy-
st�pili wraz ze mn� na podium, i podczas gdy wyg=asza=em posel-
stwo, rozbrzmiewa=o z ich strony UAmen! Amen!W Wspierali mnie,
wspomagali mnie. Mia=em wiele odwagi i ca=e zgromadzenie zosta=o
podbite. Dzi#ki takiej atmosferze pobudzona zostaje boja-. i mi=o$%
Pana. Na tym polega pos=ugiwanie. Bracia i siostry, nigdy nie uda
nam si# oszuka% wroga, nigdy nie uda nam si# oszuka% naszego
sumienia i nigdy nie uda nam si# oszuka% Pana. Gdyby ci starsi na
podium nie byli kap=anami, gdyby byli lud-mi ze $wiata, nigdy nie
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mogliby powiedzie% UAmenW w taki spos(b. W ich sumieniach nie
by=oby pokoju. Mogliby powiedzie% UAmenW mi#kko i s=abo, lecz ta-
kie UAmenW by=oby pozbawione znaczenia; nie by=oby w nim popar-
cia. Oni jednak s=u�yli Bogu w Chrystusie, �yli w Chrystusie, Chry-
stusem i przez Chrystusa. Dlatego mieli wielk� odwag#. Kiedy
nadarzy=a si# okazja, �e ich brat mia= us=ugiwa%, mogli powiedzie%:
UChod-my z nim na podium jako jedna armiaW. Nie tylko jeden brat
us=uguj�cy, lecz ca=a dru�yna, jedna armia. Gdy on przem(wi=, wszy-
scy oni silnym duchem odpowiedzieli UAmenW i przegonili wroga. Nie
by=o dla niego miejsca i ca=e spotkanie wraz ze zgromadzeniem zo-
sta=o podbite i pochwycone przez Pana. Je$li mieli$cie takie do$wiad-
czenie lub byli$cie na takim spotkaniu, mo�ecie za$wiadczy% o rze-
czywisto$ci tego.

Bracia i siostry, na tym polega prawdziwa pos=uga. Wszystko za-
le�y od tego, jak bardzo �yjecie w Chrystusie, chodzicie w Nim i+przyj-
mujecie Go jako sw(j pokarm, ubranie i wasze wszystko.

Sko.czyli$my Ksi#g# Kap=a.sk�. Ile aspekt(w Chrystusa musi-
my do$wiadczy%! Jak�e bogaty, jak wspaniale jest On bogaty! Musi-
my do$wiadcza% Go coraz bardziej. Teraz nie tylko mamy ark# wraz
z przybytkiem, lecz r(wnie� ofiary i kap=a.stwo. Jeste$my ju� lepiej
przygotowani do tego, by wej$% do pi#knej ziemi. Nie wolno nam
jednak wpada% w pych#. Musimy codziennie praktykowa% to wszyst-
ko i do$wiadcza% rzeczywisto$ci tych rzeczy. Raduj�c si# Chrystusem
jako barankiem, uczt� paschaln�, codzienn� mann�, ska=� z �yw�
wod�, ark� z przybytkiem, r(�nymi ofiarami i ca=ym wyposa�eniem
przybytku oraz prawdziwym kap=a.stwem, b#dziemy nadawali si#
do tego, by wej$% do pi#knej ziemi.
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III. POPRZEZ ZASADY RZTDZTCE

Wersety biblijne: Wj 40,36-38; Kp= 8,7.8.10-12.30; 20,26; 26,46.

Zanim przejdziemy do Ksi#gi Liczb, musimy zobaczy% co$ jeszcze
w Ksi#dze Wyj$cia i Ksi#dze Kap=a.skiej. Ujrzeli$my ju�, �e sposo-
bem na wej$cie do pi#knej ziemi jest stale rosn�ce radowanie si#
Chrystusem krok po kroku, poczynaj�c od baranka paschalnego.
W+naszym do$wiadczeniu jednak jest co$ jeszcze wa�niejszego. Cho-
dzi mi o zasady rz�dz�ce albo inaczej czynniki rz�dz�ce. Zobaczyli-
$my, �e nie da si# w pojedynk# obj�% w posiadanie pi#knej ziemi,
wej$% w rzeczywisto$% wszechzawieraj�cego Chrystusa; musi tego
dokona% nar(d w spos(b zbiorowy. To oczywiste. Trzeba nam jednak
sobie u$wiadomi%, �e zw=aszcza w przypadku zbiorowego narodu po-
trzebne s� pewne zasady rz�dz�ce. Musi istnie% porz�dek. W zbioro-
wym ciele wszystko musi odbywa% si# we w=a$ciwy i uporz�dkowany
spos(b. Je$li nie b#dzie takich zasad rz�dz�cych, b#dzie panowa= ba-
=agan i zamieszanie, a te s� blisko spokrewnione z wrogiem. Je$li
panuje w$r(d nas nie=ad, oznacza to, �e jeste$my zepsuci i po=�czeni
z Szatanem. Dlatego nie mo�emy wej$% do pi#knej ziemi. Do zacho-
wania porz�dku w$r(d dzieci Bo�ych potrzebne s� pewne zasady rz�-
dz�ce, pewne czynniki rz�dz�ce.

W obu wymienionych ksi#gach, Ksi#dze Wyj$cia i Ksi#dze Ka-
p=a.skiej, widzimy nie tylko r(�ne aspekty radowania si# Chrystu-
sem, ale i zasady rz�dz�ce, kt(re B(g ustanowi= w$r(d swoich dzieci.
Istniej� co najmniej trzy wa�ne i kluczowe czynniki albo inaczej za-
sady rz�dz�ce.

OBECNO�� PANA

Pierwsza z nich to obecno$% Pana w s=upie ob=oku i w s=upie ognia.
Nie m(wi# tylko Us=up ob=oku i s=up ogniaW, lecz: obecno$% Pana
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w+s=upie ob=oku i s=upie ognia. W s=upach tych obecno$% Pana jest
pierwsz� zasad� rz�dz�c�. Zasada ta dotyczy gromadzenia si# i dzia-
=ania czy te� przemieszczania si# ludu Pa.skiego. To, kiedy, jak oraz
gdzie lud Pa.ski powinien si# przemieszcza% i dzia=a%, zale�y od obec-
no$ci Pana przejawiaj�cej si# w s=upie ob=oku i s=upie ognia. Innymi
s=owy, je$li chcemy posuwa% si# naprz(d i wej$% w posiadanie ziemi,
musimy to uczyni% za pomoc� obecno$ci Pana. Je$li obecno$% Pana
idzie z nami, w(wczas mo�emy zacz�% radowa% si# ziemi�. Pami#ta-
cie, jak Pan obieca= Moj�eszowi: UOblicze moje p(jdzie z tob�, i za-
znasz spokoju ode mnieW (Wj 33,14). Oznacza to, �e wprowadzi On
nar(d w posiadanie ziemi za pomoc� swojej obecno$ci. Moj�esz wi#c
powiedzia= Panu: UJe�eli oblicze Twoje nie p(jdzie z nami, to nie ka�
nam st�d wyrusza%W. Moj�esz ��da=, by obecno$% Pana posz=a z nim;
w przeciwnym razie nie chcia= i$%.

UMoja obecno$% p(jdzie z tob�W. To bardzo szczeg(lne s=owo. Obec-
no$% p(jdzie. Nie oznacza to, �e On p(jdzie. To, �e On p(jdzie, to jedno,
natomiast to, �e Jego obecno$% p(jdzie, to co innego. Czy dostrzega-
cie r(�nic#?

Pozw(lcie, �e zilustruj# to wam przy pomocy pewnej historii.
Pewnego razu kilku z nas, kt(rzy s=u�yli$my Panu, wybra=o si# ra-
zem do jednej miejscowo$ci. Podr(�owali$my razem. Jeden z braci
nie by= z naszego towarzystwa zadowolony, lecz nie mia= innego wy-
boru, jak tylko pojecha% z nami. Podr(�owali$my tym samym poci�-
giem. Wszyscy pr(cz tego brata siedzieli$my w wagonie numer je-
den, on za$ siedzia= sam w wagonie numer dwa. Pojecha= z nami, ale
jego obecno$% z nami nie pojecha=a. Wyjecha= z nami, podr(�owa=
z+nami i przyjecha= z nami, lecz jego obecno$ci nie by=o z nami. Kiedy
bracia wyszli nam na powitanie, on by= obecny, podobnie jak podczas
ca=ej naszej wizyty. By= z nami, lecz jego obecno$% nie by=a z nami.
By=o to naprawd# dziwne.

Bracia i siostry, nieraz Pan p(jdzie z wami, lecz Jego obecno$% nie.
Pan niejednokrotnie naprawd# wam pomo�e, b�d-cie jednak pewni,
�e nie b#dzie z was zadowolony. Otrzymacie Jego pomoc, lecz utraci-
cie Jego obecno$%. Sprawi, �e osi�gniecie to, czego pragn#li$cie i po-
b=ogos=awi wam, jednak�e poprzez ca=� podr(� ani razu nie odczuje-
cie Jego obecno$ci. On p(jdzie z wami, lecz Jego obecno$% 0 nie.

Och, to nie teoria, lecz prawdziwe do$wiadczenie! W ci�gu minio-
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nych lat cz#stokro%, gdy s=u�y=em Panu, do$wiadczy=em Jego pomo-
cy. Pan jest zobowi�zany mi pom(c. Musi mi pom(c przez wzgl�d na
samego siebie. Mog# wam jednak powiedzie%, �e nieraz nie posiada-
=em obecno$ci Pana tylko dlatego, i� nie by= On ze mnie zadowolony.
Musia= ze mn� p(j$%, lecz nie by= z tego zadowolony. Ja siedzia=em
w+wagonie numer jeden, On za$ siedzia= w wagonie numer dwa. Po-
jecha= ze mn�, lecz cofn�= swoj� obecno$%, abym m(g= do$wiadczy%
Jego niezadowolenia.

Kilka lat temu pewna m=oda siostra rozmawia=a ze mn� o swoim
ma=�e.stwie. Powiedzia=a: UBracie, czuj#, �e jest wol� Pana, bym za-
r#czy=a si# z pewnym m#�czyzn�. Pan naprawd# pom(g= mi w tej
sprawie. Niebawem og=osimy nasze zar#czynyW. Wiedzia=em co$ na
temat tej sytuacji. Powiedzia=em wi#c tej siostrze: UBez w�tpienia
Pan ci pom(g= 0 wierz# twoim s=owom. Czy jest On jednak w tej
sprawie z ciebie zadowolony? Czy rozwa�aj�c te zar#czyny, masz ze
sob� obecno$% Pana?W UOch, bracie 0 odpowiedzia=a 0 prawd# m(-
wi�c, wiem, �e Pan nie jest ze mnie zadowolony. Wiem o tym! Z+jed-
nej strony pom(g= mi, ale z drugiej wiem, �e nie jest ze mnie zado-
wolonyW. USk�d to wiesz?W0 zapyta=em. Jej odpowied- by=a bardzo
istotna: UIlekro% o tym my$l#, czuj#, �e trac# Jego obecno$%W. To
wspania=a ilustracja. Pan pom(g= jej, lecz cofn�= sw� obecno$%.

Bracia i siostry, musicie to dobrze zrozumie%. Nie s�d-cie nigdy,
�e wystarczy, by Pan wam pomaga=. Nie! To dalekie od prawdy. Mu-
simy mie% obecno$% Pana. Musimy nauczy% si# modli%: UPanie, je$li
nie dasz mi swojej obecno$ci, pozostan# tutaj razem z Tob�. Je$li
Twoja obecno$% ze mn� nie p(jdzie, ja te� nie p(jd#. Nie chc#, by
kierowa=a mn� Twoja pomoc, lecz Twoja obecno$%W. Musimy p(j$%
jeszcze dalej i modli% si# tak: UO, Panie, nie chc# Twojej pomocy,
pragn# Twojej obecno$ci. Mog# sobie poradzi% bez Twojej pomocy,
lecz nie mog# sobie da% rady bez Twojej obecno$ciW. Czy mo�ecie
powiedzie% to Panu?

Wiele braci i si(str przychodzi do mnie, m(wi�c: UBracie, Pan
naprawd# mi pom(g=!W Zawsze mam ochot# zapyta% ich: UCzy odczu-
=e$ w tym obecno$% Pana? To prawda, otrzyma=e$ Jego pomoc. Czy
odczu=e$ jednak Jego obecno$%?W Wielu otrzymuje pomoc od Pana,
tylko nieliczni jednak maj� Jego obecno$%. To nie Jego pomoc, lecz
Jego obecno$% jest czynnikiem rz�dz�cym.
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Niekt(rzy pracownicy chrze$cija.scy mawiali do mnie nieraz:
UBracie, czy nie wiesz, �e Pan nam pom(g=? Czy nie wierzysz, �e Pan
nam pob=ogos=awi=?W UBez w�tpienia 0 odpowiada=em 0 Pan pom(g=
wam i pob=ogos=awi=, lecz sta.my przez chwil# w milczeniu przed
PanemW. Po chwili pyta=em: UBracie, czy w g=#bi czujesz, �e masz ze
sob� obecno$% Pana? Wiem, �e uczyni=e$ co$ dla Niego, wiem, �e On
pom(g= ci i pob=ogos=awi=. Chc# jednak wiedzie%, czy w najg=#bszej
cz#$ci swej istoty czujesz, i� towarzyszy ci Jego obecno$%? Czy Jego
twarz wci�� si# do ciebie u$miecha i czy rzeczywi$cie przenikn�= ci#
Jego u$miech? Czy masz to?W To =agodne s=owa, penetruj�ce serce.
Wi#kszo$% s=ug Pana nie potrafi k=ama%, musz� oni m(wi% prawd#.
W ko.cu wi#c brat ten powiedzia=: UMusz# ci wyzna%, �e od jakiego$
czasu straci=em spo=eczno$% z PanemW. Wtedy zapyta=em: UBracie,
czym to by=o spowodowane? Czy rz�dzi tob� pomoc Pana, czy te�
Jego obecno$%? Czy rz�dzi tob� Jego b=ogos=awie.stwo, czy Jego
u$miech?W

Bracia i siostry, cho%by$my mieli robi% to ze =zami w oczach, musi-
my m(wi% co dzie.: UNie zaspokoi mnie nic pr(cz Twojej u$miech-
ni#tej obecno$ci. Nie chc# niczego opr(cz u$miechu na Twojej pe=nej
chwa=y twarzy. Dop(ki b#d# to mia=, nie obchodzi mnie, czy niebo si#
zawali albo czy ziemia si# rozleci. Ca=y $wiat mo�e powsta% przeciwko
mnie, dop(ki jednak spoczywa na mnie Tw(j u$miech, mog# Ci#
chwali% i wszystko jest w porz�dkuW. Pan powiedzia=: UMoja obecno$%
p(jdzie z tob�W. Co za skarb! Obecno$%, u$miech Pana jest zasad�
rz�dz�c�. Musimy obawia% si# przyjmowa% od Pana cokolwiek, je$li
mia=oby to poci�gn�% za sob� utrat# Jego obecno$ci. To naprawd#
co$ strasznego. Pan mo�e wam co$ da%, a jednocze$nie ta w=a$nie
rzecz ograbi was z Jego obecno$ci. Pomo�e wam, pob=ogos=awi, a+jed-
nak ta w=a$nie pomoc i to b=ogos=awie.stwo b#d� trzyma% was z dala
od Jego obecno$ci. Musimy nauczy% si# pozwala%, by ogranicza=a nas,
panowa=a nad nami, kierowa=a nami i prowadzi=a wy=�cznie obec-
no$% Pana. Musimy powiedzie% Panu, �e nie chcemy niczego innego
opr(cz Jego bezpo$redniej obecno$ci. Mo�ecie by% pewni, �e cz#sto
obecno$% Pana, kt(r� macie, pochodzi Uz drugiej r#kiW. Nie jest ona
z+pierwszej r#ki, nie jest bezpo$rednia. Starajcie si#, by panowa=a
nad wami bezpo$rednia obecno$% Pana, obecno$% Uz+pierwszej r#kiW.

Jest to nie tylko wym(g i warunek, lecz tak�e moc umo�liwia-
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j�ca p(j$cie naprz(d i obj#cie w posiadanie pi#knej ziemi. Obecno$%
Pana z pierwszej r#ki utwierdzi was moc�, dzi#ki czemu b#dziecie
mogli zdoby% w pe=ni wszechzawieraj�cego Chrystusa. Och, co za
si=a, co za moc znajduje si# w tej bezpo$redniej obecno$ci Pana! Oczy-
wi$cie, nie jest to kwestia doktryny, lecz naszego najbardziej we-
wn#trznego do$wiadczenia.

UMoja obecno$% p(jdzie z tob�W. Pan jest taki wspania=y, taki chwa-
lebny i tajemniczy! W jaki spos(b jednak okazuje nam swoj� obec-
no$%? Sk�d wiemy, �e j� mamy? W czasach staro�ytnych Jego obec-
no$% by=a zawsze w ob=oku za dnia i w ogniu w nocy, w s=upie ob=oku
i w s=upie ognia. W ci�gu dnia, gdy $wieci=o s=o.ce, by=a ona ob=o-
kiem. W ciemno$ci nocy 0 ogniem. Obecno$% Pana ukazuj�ca si#
Jego dzieciom za dnia by=a ob=okiem, w nocy za$ ogniem.

Co oznaczaj� te dwie rzeczy, ob=ok i ogie.? Kilka fragment(w
w+Pi$mie pokazuje, �e ob=ok jest symbolem Ducha. Duch Qwi#ty
w+naszym do$wiadczeniu jest czasami jak ob=ok. Obecno$% Pana jest
w Duchu. Nieraz wiemy, �e mamy ze sob� obecno$% Pana. Sk�d ta
pewno$%? Poniewa� u$wiadamiamy to sobie w Duchu. My$l#, �e wi#k-
szo$% z nas w jakim$ stopniu tego do$wiadczy=a. Do$wiadczyli$my
obecno$ci Pana w Duchu. To naprawd# co$ tajemniczego. Je$li zapy-
tacie, w jaki spos(b mo�ecie do$wiadczy% obecno$ci Pana w Duchu,
mog# tylko odpowiedzie%, �e sam tego doznaj# i do$wiadczam. Pan
jest w Duchu i u$wiadamiam sobie Jego obecno$% tak�e w Duchu.
Rzeczywisto$% znajduje si# w Duchu. Czasami 0 mo�e to by% spowo-
dowane nasz� s=abo$ci� albo te� Pan czuje, �e potrzebujemy zach#ty
lub potwierdzenia 0 Pan daje nam jakie$ zrozumienie, a nawet po-
czucie, �e Duch rzeczywi$cie jest jak ob=ok.

W 1935 roku wyg=asza=em poselstwo na temat wylania Ducha
Qwi#tego. W $rodku poselstwa poczu=em nagle, jak spowija mnie
ob=ok. Wydawa=o mi si#, �e znajduj# si# w ob=oku. Natychmiast spo-
tkanie dokona=o wyra-nego zwrotu i s=owa, kt(re zacz#=y wyp=ywa%
z moich ust, by=y jak wylewaj�ca si# �ywa woda. Ca=e zgromadzenie
by=o zdumione. Kiedy macie takie odczucie, nie musicie m(wi% nic
z+umys=u. S=owa p=yn� wtedy prosto z Ducha.

Na tym w=a$nie polega obecno$% Pana w s=upie ob=oku. Mo�ecie
odczu% j� w ten spos(b. Przychodzi ona jako swoiste prowadzenie
i+zach#ta. Macie ci#�ar o jak�$ spraw# dla Pana i On zach#ca was,
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pozwalaj�c wam odczu% swoj� obecno$% w Duchu. Do$wiadczenie to
jest jednak szczeg(lnym do$wiadczeniem, kt(rego Pan nam udziela.
Natomiast codziennie mo�emy do$wiadcza% Jego obecno$ci w Duchu
w normalny i zwyk=y spos(b.

Co w takim razie oznacza s=up ognia? Ognia potrzebujemy w nocy,
gdy panuje ciemno$%. Znaczenie ognia jest jednak takie samo jak zna-
czenie ob=oku. Ob=ok jest ogniem, a ogie. jest ob=okiem. Kiedy $wieci
s=o.ce, obecno$% Pana przybiera wygl�d ob=oku. Gdy nastaje ciem-
no$%, nabiera ona wygl�du ognia. Jest to ta sama rzecz pod r(�nymi
postaciami. Co za$ przedstawia ogie.? S=owo. Ob=ok jest Duchem,
a+ogie. jest S=owem. Gdy $wieci s=o.ce, wszystko jest dla was jasne
w Duchu, mo�ecie =atwo i$% za ob=okiem. Nieraz jednak odczuwacie
w swoim �yciu noc i tkwicie w ciemno$ci. Nie mo�ecie ufa% swojemu
duchowi. Wasz duch jest bardzo zak=opotany. W takiej sytuacji musi-
cie zaufa% S=owu. S=owo jest jak ogie.: p=onie, $wieci i o$wieca. Psalm
119,105 m(wi: UTwoje s=owo jest lamp� dla moich st(p i $wiat=em na
mojej $cie�ceW. Kiedy niebo jest przejrzyste i wszystko jest jasne,
wystarcza wam ob=ok. Kiedy jednak niebo pokrywa ciemno$%, nie
potraficie rozpozna%, co jest ob=okiem, a co nim nie jest. Musicie i$%
za ogniem. Czasami wasze niebo, wasz dzie. jest niezmiernie przej-
rzysty i $wiat=o s=oneczne jest jasne i mocne. Mo�ecie wtedy bezb=#d-
nie rozpozna% drog#, po kt(rej idzie Duch, i zgodnie z tym pod��a%.
O+wiele cz#$ciej jednak prawdopodobnie tkwicie w ciemno$ci, w nocy.
Wczoraj widzieli$cie tak przejrzy$cie, tymczasem dzisiaj okrywa was
ciemno$%. Jeste$cie zagubieni i zak=opotani. Nie martwcie si# jed-
nak 0 macie S=owo. Id-cie za nim. S=owo jest ogniem, p=on�cym
ogniem, jasnym $wiat=em. Mo�ecie pod��a% za tym $wiat=em, gdy
znajdujecie si# w ciemno$ci, gdy� obecno$% Pana jest w ogniu.

Bracia m(wi� mi nieraz: UBracie, jestem teraz w ciemno$ciW.
UChwa=a Panu!W 0 odpowiadam 0 Uto jest w=a$nie odpowiedni mo-
ment, by$ przyj�= S=owo. Gdyby$ nie by= w ciemno$ci, nie mia=by$
okazji do$wiadczy% Pana w S=owie. Po prostu we- S=owoW. Jak dobrze
jest do$wiadcza% Chrystusa w Jego S=owie, gdy jeste$my w ciemno$ci!

Obecno$% Pana znajduje si# zawsze w tych dw(ch miejscach 0
w+Duchu albo w S=owie. Gdy wiecie, co si# dzieje w danej sytuacji,
mo�ecie sobie u$wiadomi%, �e Pan jest w Duchu. Kiedy jeste$cie
w+ciemno$ci, mo�ecie zobaczy% Go w S=owie. On zawsze jest w tych
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dw(ch miejscach 0 w Duchu i w S=owie. Czy rozumiecie, co dzisiaj
prze�ywacie? Chwa=a Panu! A zatem odczuwacie Pana w Duchu. Czy
jeste$cie w ciemno$ci? Tak�e mo�ecie Go chwali%, poniewa� mo�ecie
Go ujrze% w Jego S=owie. Czasami prze�ywamy s=oneczny dzie.,
a+czasami ciemn� noc. Nie musimy jednak si# niepokoi%. W dzie.,
kiedy jest jasno, mamy ob=ok Ducha. W nocy, gdy jest ciemno, mamy
ogie. S=owa. Mo�emy i$% za Panem dzi#ki Jego obecno$ci w Duchu
i+w+S=owie.

KAP�A"STWO, URIM I TUMMIM

Drug� zasad� rz�dz�c� jest kap=a.stwo pod namaszczeniem uri-
mu i tummimu. Czym jest kap=a.stwo? To co$ wspania=ego i chwa-
lebnego. Obejmuje ono spo=eczno$% z Panem oraz �ycie i s=u�b# w+Jego
obecno$ci. Kap=a.stwo to grono ludzi, kt(rzy trwaj� w nieustannej
spo=eczno$ci z Panem. Maj� oni ci�g=� spo=eczno$% z Panem oraz
s=u�� w Jego obecno$ci. Iyj�, post#puj� i robi� wszystko w taki w=a-
$nie spos(b. Kiedy mamy spo=eczno$% z Panem, kiedy obcujemy z+Nim
ka�dego dnia i w ka�dej chwili oraz gdy �yjemy, s=u�ymy i dzia=amy
w tej �ywej spo=eczno$ci, w(wczas jeste$my kap=a.stwem.

Je$li tracimy kap=a.stwo, tracimy jedn� z zasad rz�dz�cych. Za-
sada ta nie s=u�y prowadzeniu przez Pana, lecz s�dowi. Celem obec-
no$ci Pana w s=upie ob=oku i ognia jest prowadzenie, natomiast ce-
lem kap=a.stwa z namaszczeniem urimu i tummimu jest s�d.

Pos=u�my si# przyk=adem. Przypu$%my, �e dw(ch braci k=(ci si#
i+walczy ze sob�. Co mamy zrobi%? Jeste$my dzie%mi Pana, jeste$my
ludem Pa.skim, istnieje jednak w$r(d nas co$ z takiej natury. W+ja-
ki spos(b mo�emy ten problem rozwi�za%? Jak mo�emy osi�gn�%
prawid=owy os�d? Czy mamy zwo=a% spotkanie i zadecydowa% o tej
sprawie przez g=osowanie? Oczywi$cie, �e nie. Wszystkie tego rodzaju
problemy mo�na rozwi�za% jedynie poprzez kap=a.stwo. Potrzebne
do tego jest grono syn(w Pa.skich, kt(rzy stale trwaj� w spo=eczno-
$ci z Panem, kt(rzy s=u�� Mu w Jego obecno$ci oraz kt(rzy nie-
ustannie trwaj� przed Jego obliczem, bez wzgl#du na to, gdzie si#
znajduj� i co robi�. Grono to pozostaje pod namaszczeniem Ducha
Qwi#tego i posiada urim oraz tummim. Dzi#ki temu ludzie ci mog�
otrzyma% os�d, decyzj# Pana. B#d� potrafili os�dzi% i postanowi%
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w+ka�dej kwestii, jaka tylko si# pojawi, dzi#ki istnieniu urimu i tum-
mimu, zwi�zanych z kap=a.stwem.

Kap=a.stwo obejmuje trzy rzeczy: obcowanie albo inaczej spo-
=eczno$% z Panem, namaszczenie Ducha Qwi#tego oraz urim i tum-
mim. Mo�emy tu om(wi% pokr(tce tylko ostatni element 0 urim
i+tummim. Urim w j#zyku hebrajskim oznacza U$wiat=oW, podczas gdy
tummim 0 Udoskona=o$%W czy te� Uspe=nienieW. Przed oko=o trzydzie-
stu laty przeczyta=em artyku= hebrajskiego autora, kt(ry m(wi=, �e
tummim to drogocenny kamie., na kt(rym wyryte s� cztery litery
hebrajskiego alfabetu. Na napier$niku arcykap=ana znajdowa=o si#
dwana$cie kamieni, wraz z wyrytymi na nich dwunastoma imionami
plemion izraelskich. Imiona dwunastu plemion zawieraj� w sobie
tylko osiemna$cie z dwudziestu dw(ch liter hebrajskiego alfabetu.
Na napier$niku arcykap=ana brakowa=o zatem czterech liter. Jed-
nak�e te brakuj�ce cztery litery wyryte by=y na tummimie, i kiedy
kamie. ten umieszczano na napier$niku, panowa=a doskona=o$%,
spe=nienie. Na napier$niku znajdowa=y si# w(wczas dwadzie$cia dwie
litery, czyli wszystkie litery alfabetu hebrajskiego. Z kolei urim by=
kamieniem, kt(ry umieszczano na napier$niku, by dawa= $wiat=o.
St�d mamy znaczenie urimu i tummimu 0 $wiat=o i doskona=o$%.

W jaki spos(b u�ywany by= urim i tummim? Gdy w$r(d dzieci
Izraela pojawia= si# jaki$ problem lub w�tpliwo$%, arcykap=an przy-
nosi= t# spraw# do Pana, aby przy pomocy napier$nika otrzyma% od-
powied-. Wspomniany wcze$niej autor hebrajski m(wi w swym arty-
kule, �e kiedy arcykap=an wchodzi= przed oblicze Pana, zaczyna=y si#
$wieci% na napier$niku pewne kamienie wraz z wyrytymi na nich
literami; z kolei innym razem $wieci=y si# inne. Nast#pnie arcyka-
p=an zapisywa= wszystkie litery z r(�nych kamieni, w takiej kolejno-
$ci, w jakiej si# $wieci=y, i w ten spos(b uk=ada= je w wyrazy i zdania.
W ko.cu otrzymywa= pe=ne przes=anie albo os�d Pana. W ten w=a-
$nie spos(b, wed=ug autora tego artyku=u, spo$r(d wszystkich dzieci
Izraela aresztowano Achana za jego grzech (Joz 7).

Jak zatem wygl�da w przypadku ludu Pa.skiego zasada rz�dz�ca
w rozwi�zywaniu problem(w? Zasad� t� jest istnienie w$r(d nich
kap=a.stwa, kt(re na swej piersi b#dzie zanosi=o przed Pana wszyst-
kie Jego dzieci. Kap=a.stwo musi przynosi% je w mi=o$ci przed obli-
cze Pana i tam czyta% je jako litery. W ten spos(b przy pomocy $wia-



JAK POSITQZ ZIEMIY 127

t=a z Pisma kap=a.stwo pozna zamiar Pana i otrzyma od Niego s=owo
na temat sytuacji Jego dzieci.

Mamy zatem odpowied- w kwestii k=(c�cych si# ze sob� braci.
Mo�emy im powiedzie%: UBracia, uspok(jcie si# na chwil#. P(jd-my
do PanaW. Zaniesiemy wtedy ten problem do Pana i w Jego obecno$ci
UprzeczytamyW tych braci w $wietle Pisma. Na tym w=a$nie polega
sprawowanie kap=a.stwa wraz z napier$nikiem zawieraj�cym urim
i tummim. Dzi#ki temu mo�emy otrzyma% od Pana litery, s=owa,
a+w+ko.cu ca=e poselstwo na temat decyzji, jak� nale�y podj�% w da-
nej sprawie.

Czy wiecie, w jaki spos(b aposto=owie pisali swoje listy? Odbywa-
=o si# to dok=adnie tak samo. Dobrym tego przyk=adem jest Pierwszy
List Paw=a do Koryntian. Pawe= napotka= w tym ko$ciele wiele pro-
blem(w, kt(re dotyczy=y sekciarstwa, dyscypliny, ma=�e.stwa, na-
uki o zmartwychwstaniu itd. Wyst#powa=y tam niemal wszystkie
rodzaje problem(w. Co z nimi zrobi=? Zani(s= je wszystkie wraz ze
wszystkimi bra%mi i siostrami w tym ko$ciele na swoim sercu do
Pana i w Jego obecno$ci Uodczyta=W je w $wietle Pisma. Czy� nie jest
to prawd�? Podczas gdy odczytywa= je w $wietle S=owa, u$wiadomi=
sobie charakter danej sytuacji i odpowied- na ni�. Otrzyma= os�d,
decyzj# od Pana i w ten spos(b napisa= Pierwszy List do Koryntian.
Zastan(wcie si# nad wszystkimi listami. Ka�da ksi#ga napisana przez
aposto=(w powsta=a w ten w=a$nie spos(b. Ksi#gi te nie s� efektem
tego, i� usiedli oni w zaciszu swego pokoju czytaj�c, rozmy$laj�c,
a+nast#pnie pisz�c. Nie. Zawsze istnia=a w$r(d dzieci Bo�ych jaka$
sytuacja, kt(ra wymaga=a odpowiedzi lub s=owa od Pana. W(wczas
aposto=owie jako kap=ani, wype=niaj�c swoj� kap=a.sk� pos=ug#, przy-
nosili wszystkie te problemy wraz ze wszystkimi dzie%mi Bo�ymi
przed Bo�� obecno$%. Badali ten problem w obecno$ci Boga, Uczyta-
j�cW po kolei wierz�cych w $wietle s=(w Pa.skich. W ten spos(b otrzy-
mywali $wiat=o. Dostawali s=owa, zdania i my$li od Pana. Nast#pnie
pisali listy, oznajmiaj�c $wi#tym Jego zamys=.

Oto kolejna zasada rz�dz�ca. Pierwsz� zasad� jest obecno$% Pana
w s=upie ob=oku i s=upie ognia, a drug� kap=a.stwo obj#te namasz-
czeniem tych dw(ch szczeg(lnych rzeczy, urimu i tummimu.

Bracia i siostry, je$li przyjdziecie do mnie, by opowiedzie% mi o+trud-
no$ciach, kt(re macie z innymi, co powinienem zrobi%? Powinienem
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u�y% mego ducha i przyprowadzi% was oraz innych do Pana. Powinie-
nem z mi=o$ci� umie$ci% was i tamtych braci lub siostry na mojej
piersi, czyli na moim sercu. Winienem zanie$% was wszystkich do
Pana i powiedzie%: UPanie, oto kilkoro drogich $wi#tych. O$wie% ich.
U�ycz mi Twego $wiat=aW. Powinienem Uodczyta%W was, odczyta% wa-
sze umys=y i uczucia. Powinienem odczyta% wasze my$li, wasze mo-
tywy i uczynki. Powinienem odczyta% wasz problem i wiele rzeczy
z+wami zwi�zanych w $wietle S=owa. Po odczytaniu, litera po literze,
stopniowo otrzymam jedno s=owo, a nast#pnie kolejne, a� wreszcie
otrzymam zdanie, a nast#pnie poselstwo. Wtedy dowiem si# od Pana
czego$ o was. B#d# wiedzia=, jaki jest Jego zamys= wobec was i b#d#
zna= Jego my$li na wasz temat.

Wy, wiod�cy bracia, napotykacie w ko$ciele wiele problem(w, kt(re
dostarczaj� wam okazji do praktykowania pos=ugi kap=a.skiej. Cza-
sami przyjdzie do was brat, by podzieli% si# z wami problemem, kt(ry
ma ze swoim ojcem, tak�e bratem w Panu. Zapyta was, co ma zrobi%.
Nast#pnego dnia mo�e przyj$% do was siostra, aby opowiedzie% wam
o k=opocie, kt(ry ma ze swoj� bratow�, tak�e siostr� w ko$ciele. Co
zrobicie? Czy powiecie im, by udali si# do s#dziego? Oczywi$cie, nie
mo�ecie tego uczyni%. Jedyny spos(b to ten, kt(ry w=a$nie pokazali-
$my. Musicie mie% serce, musicie mie% pier$, musicie mie% mi=o$%.
Po=(�cie ich wszystkich na sercu i zanie$cie ich w ten spos(b do
Pana. U�yjcie swojego ducha i odczytajcie ich przed Panem. Odczy-
tajcie najpierw ojca, a potem syna. Odczytajcie ich zwyczaje, narodo-
wo$%, charaktery, ich my$li, wykszta=cenie 0 nie wed=ug waszego spo-
sobu my$lenia, lecz w $wietle S=owa. Odczytajcie to wszystko. Gdy to
zrobicie, otrzymacie ca=e zdania i przes=anie, ze szczeg(=ami. Otrzy-
macie s=owo od Pana, kt(re wyjawi wam Jego zamys=. B#dziecie wtedy
mogli porozmawia% z synem i jego ojcem. Zr(bcie to samo z siostr�
i+jej bratow�. B#dziecie w stanie powiedzie% im: UTaki jest zamys=
Pana. Pom(dlcie si# o toW. Uzyskali$cie wyrok i decyzj# od Pana.
Jest to wyrok dla ludu Pa.skiego. Potrzebujemy takiego wyroku.
Potrzebujemy miejscowego przedstawicielstwa niebia.skiego Us�du
najwy�szegoW. S�dem tym jest w=a$nie kap=a.stwo z urimem i+tum-
mimem, pozostaj�ce pod namaszczeniem Ducha Qwi#tego.

Istnienie grona dzieci Pa.skich, kt(re wsp(=pracuj� ze sob� po
to, by zbiorowo s=u�y% Panu, to nie drobnostka. Nie jest to =atwe.
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Zastan(wcie si# nad swoj� rodzin�. Czy� nie macie swoistego Us�du
rodzinnegoW, kt(ry decyduje o wszystkich waszych problemach? Czym
jest nasz s�d rodzinny w ko$ciele? To po prostu kap=a.stwo, spo=ecz-
no$% z Panem pod namaszczeniem Ducha Qwi#tego, prowadz�ca do
odczytywania wszystkich braci i si(str w $wietle S=owa. W ten spo-
s(b otrzymujemy jasny os�d i decydujemy o wszystkich naszych spra-
wach. Wszystkie nasze problemy i pytania rozwi�zywane s� w ten
w=a$nie spos(b. Nie odbywa si# to na drodze sprzeczek, porad, rozu-
mowania czy ustalania, jak to czyni� politycy albo ziemscy s#dzio-
wie. Dokonuje si# to wy=�cznie dzi#ki spo=eczno$ci i namaszczeniu,
odczytywaniu w mi=o$ci okoliczno$ci, natury i codziennego �ycia wie-
rz�cych przy pomocy $wiat=a Pa.skiego S=owa.

PRZEPISY �WI�TEGO �YCIA

Trzecim czynnikiem rz�dz�cym s� przepisy $wi#tego �ycia. Czym
s� te przepisy? W Ksi#dze Kap=a.skiej mamy ofiary, kap=a.stwo
i+wiele r(�nych przepis(w. Ksi#g# t# mo�na by podzieli% na trzy na-
st#puj�ce cz#$ci: pierwsz�, zajmuj�c� si# ofiarami 0 od rozdzia=u
pierwszego do si(dmego; drug�, dotycz�c� kap=a.stwa 0 od rozdzia=u
(smego do dziesi�tego; i trzeci�, zajmuj�c� si# wieloma przepisami 0
od rozdzia=u jedenastego do ko.ca ksi#gi. Znajduj� si# tam wszelkie-
go rodzaju przepisy dotycz�ce $wi#tego �ycia i $wi#tego post#powa-
nia. Nie mo�emy teraz zaj�% si# nimi wszystkimi szczeg(=owo. Gdy-
by$my mogli to zrobi%, zobaczyliby$my, jak ciekawe, s=odkie i pe=ne
znaczenia s� te przepisy. Dotycz� one tego, co jest czyste i co nieczy-
ste; tego, co jest oddzielone i co nie jest oddzielone od rzeczy pospo-
litych i $wiatowych; tego, jak post#powa% i jak nie post#powa%. Wszyst-
kie te przepisy s� pouczeniami dotycz�cymi $wi#tego �ycia.

Dla uproszczenia przepisy te mo�na uj�% w trzy pomniejsze zasa-
dy. Pierwsza z nich m(wi o tym, �e jeste$my ludem, kt(ry nale�y do
Pana. To pomniejsza zasada, kieruj�ca naszym �yciem. Pami#tajcie,
�e nale�ycie do Pana, �e jeste$cie Jego ludem. Je$li b#dziecie o tym
pami#tali, uchronicie si# od wielu rzeczy. Czy s�dzicie, �e pami#taj�c
o tym, i� jeste$cie ludem Pa.skim, mogliby$cie p(j$% do teatru? Na
sam� my$l o tym wycofacie si# z tego zamiaru. Czy my$licie, �e mo-
�ecie k=(ci% si# z kim$ i jednocze$nie pami#ta%, �e nale�ycie do Pana?
Spr(bujcie. Zobaczycie, co stanie si# z wasz� k=(tni�.
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Pewnego dnia na Dalekim Wschodzie wynaj�=em rikszarza na
przejazd. Na pocz�tku powiedzia= on mi, �e b#dzie mnie to kosztowa-
=o pi#% dolar(w, na co przysta=em. Kiedy jednak dotar=em na miej-
sce, zorientowa=em si#, �e mam tylko banknot dziesi#ciodolarowy.
Wr#czy=em go wi#c rikszarzowi i czeka=em na reszt#. Sprawdziwszy
w kieszeniach, powiedzia=, �e niestety ma tylko cztery dolary, kt(re
mo�e mi wyda% jako reszt#. To taka ich sztuczka. Zacz�=em si# z nim
k=(ci%, lecz nagle przypomnia=em sobie, �e jestem dzieckiem Bo�ym.
Sprawi=o to, �e przesta=em si# k=(ci% i powiedzia=em: UDobrze, do-
brze, nie ma sprawy. Jeden dolar nie ma znaczeniaW. Jak�e ja, dziec-
ko Bo�e, mog=em k=(ci% si# z tym rikszarzem? Przynios=oby to wstyd
imieniu Pa.skiemu.

Ilekro% masz zamiar co$ zrobi%, musisz pami#ta%, �e jeste$ jed-
nym z dzieci Pa.skich. Nie m(w, �e to podej$cie zbyt legalistyczne.
Musimy by% w ten spos(b legalistyczni. Czasami siostry, zw=aszcza
na Dalekim Wschodzie, nosz� sukienki, kt(re naprawd# nie przy-
stoj� dziecku Pa.skiemu. Gdyby tylko pami#ta=y, �e nale�� do Pana,
na sam� my$l o tym zrezygnowa=yby z takiego stroju. Po prostu za-
pominaj�, �e s� dzie%mi Pa.skimi i stale ubieraj� si# jak dzieci dia-
b=a. Pami#tanie o tym, �e jeste$my ludem Pa.skim, stanowi pierwsz�
pomniejsz� zasad# tych przepis(w.

Drug� zasad� jest to, i� zostali$my oddzieleni od $wiata. Pan po-
wiedzia=: UOddzieli=em was od tych lud(wW. Pan oddzieli= nas od ludzi
ze $wiata. Nie wolno nam czyni% tego, co oni mog� czyni%. Nie wolno
nam m(wi% tego, co oni m(wi�. Nie wolno nam posiada% tego, co oni
posiadaj�. Nieraz szed=em do sklepu i nie mog=em niczego kupi%.
Kr#ci=em tylko g=ow� i m(wi=em: UNie, tu nie ma niczego dla mnie.
Jestem oddzielonyW.

Od Seattle do San Francisco, a potem a� do Los Angeles pr(bo-
wa=em kiedy$ kupi% sobie par# but(w. Istnieje tyle dziwacznych i+no-
woczesnych styl(w, �e trudno znale-% buty odpowiednie dla dziecka
Bo�ego. Gdybym kupi= kt(re$ z nich, obawiam si#, �e nie m(g=bym
stan�% i us=ugiwa% dzieciom Pa.skim. Och, te rzeczy, $wiatowe rze-
czy, kt(re sprzedaje si# dzisiaj w sklepach! Gdyby wszyscy ludzie si#
nawr(cili i pami#tali, �e s� dzie%mi Pa.skimi i �e s� oddzieleni od
$wiata, wszystkie sklepy musia=yby zosta% zamkni#te. Nie przynosi-
=yby zysku. Jak�e to smutne, �e wi#kszo$% ludzi dzisiaj nie jest
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nawr(conych; prawdziwie �a=osne jednak jest to, �e ci, kt(rych Pan
ju� nawr(ci=, wci�� nie s� oddzieleni od tego $wiata. Przynajmniej
my, kt(rych Pan nawr(ci=, musimy pami#ta%, �e jeste$my lud-mi
oddzielonymi przez Pana od tego $wiata. To tak�e jedna z zasad,
kt(ra musi nami kierowa%. Nie m(wcie, �e jest to zbyt legalistyczne.
Musimy by% tak legalistyczni.

Trzeci� z tych pomniejszych zasad jest to, �e Pan jest $wi#ty. My
tak�e zatem musimy by% $wi#ci. Pan jest oddzielony od wszystkich
innych rzeczy i r(�ni si# od nich. Tak wi#c i my musimy by% oddzie-
leni od wszystkiego. Musimy by% $wi#ci we wszystkim, tak jak On
jest $wi#ty.

Te trzy pomniejsze zasady tworz� jedn� z g=(wnych, pierwszo-
rz#dnych zasad rz�dz�cych i s� one przepisami dotycz�cymi $wi#tego
�ycia. Na czym one polegaj�? Po pierwsze, pami#tajcie, �e jeste$cie
dzie%mi Pa.skimi. Po drugie, pami#tajcie, �e zostali$cie oddzieleni
od tego $wiata. Po trzecie, pami#tajcie, �e wasz B(g jest $wi#tym
Bogiem i �e musicie by% tak $wi#ci jak On. Te trzy przepisy powinny
kierowa% wszystkim w waszym �yciu.

Podsumowuj�c, wyliczmy raz jeszcze te trzy zasady rz�dz�ce.
Pierwsza z nich m(wi, �e naszym przewodnikiem jako zbiorowo$ci
jest obecno$% Pana. Dzi#ki niej mo�emy wiedzie%, czy powinni$my
i$%, czy te� zosta%. Nie mo�emy dawa% si# prowadzi% niczemu inne-
mu jak tylko Jego obecno$ci. To pierwsza zasada rz�dz�ca. Nast#p-
nie, je$li mamy w$r(d nas jaki$ problem, nie ma potrzeby, by$my
szukali rozwi�zania na zewn�trz. Mamy s�d, kt(rym jest kap=a.-
stwo. Dzi#ki spo=eczno$ci mi#dzy sob� nawzajem, wraz z Panem,
pod namaszczeniem Ducha Qwi#tego oraz dzi#ki zbadaniu z mi=o$ci�
wszystkich braci i si(str w $wietle S=owa mo�emy uzyska% potrzeb-
ny nam os�d, odpowiedni� decyzj#. To druga zasada rz�dz�ca. Je$li
chodzi o nasze codzienne �ycie i wykonywane czynno$ci, musimy
zawsze pami#ta%, �e jeste$my dzie%mi Pa.skimi, �e jeste$my od-
dzieleni od tego $wiata oraz �e musimy by% $wi#ci, tak jak Pan jest
$wi#ty. To trzecia zasada rz�dz�ca. Je$li b#d� nami kierowa=y te trzy
zasady, w(wczas b#dziemy przygotowani i uzdolnieni do obj#cia w+po-
siadanie pi#knej ziemi. B#dziemy w stanie wej$% we wszechzawiera-
j�cego Chrystusa.
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IV. POPRZEZ UFORMOWANIE ARMII

Wersety biblijne: Lb 1,1-4.17.18.52.53; 2,1.2; 4,3; 8,23-26; 26,1.2.52-
56.63-65.

Zobaczyli$my ju� wiele rzeczy zwi�zanych z wej$ciem do pi#knej
ziemi. Wszystkie one wi��� si# z radowaniem si# Chrystusem, po-
cz�wszy od radowania si# Nim jako barankiem paschalnym po rado-
wanie si# Nim jako powi#kszon� ark� wraz z przybytkiem, ofiarami
i kap=a.stwem. W tym momencie naszego do$wiadczenia jeste$my
ju� dojrzalsi. Z takiej pozycji mo�emy wi#c zacz�% nie$% pewn� odpo-
wiedzialno$%. W tym momencie mo�emy zacz�% funkcjonowa% jako
kap=ani, co oznacza, i� mo�emy w pewnym stopniu s=u�y% Bogu.

OD KSI�GI WYJ�CIA DO KSI�GI LICZB

Wszystko, co znajduje si# w Ksi#dze Wyj$cia, ukazane jest w spo-
s(b progresywny. Od punktu wyj$ciowego, czyli od do$wiadczenia
Chrystusa jako baranka paschalnego, synowie Izraela post#powali
naprz(d, a� pewnego dnia wzniesiony zosta= w$r(d nich przybytek.
Wtedy do$wiadczyli Chrystusa jako Bo�ego $wiadectwa i na tym eta-
pie mogli wzi�% na siebie odpowiedzialno$% Bo�ych kap=an(w. Oto
tre$% Ksi#gi Wyj$cia.

Po Ksi#dze Wyj$cia przechodzimy do Ksi#gi Kap=a.skiej, w kt(rej
Chrystus pojawia si# jako r(�norodne ofiary, kt(rymi mo�na si# ra-
dowa%. Lud Bo�y mo�e wi#c cieszy% si# Chrystusem w spos(b o wiele
pe=niejszy ni� przedtem. Mo�e nie$% pe=n� odpowiedzialno$% kap=a.-
stwa i do$wiadcza% rzeczywisto$ci wszystkich boskich przepis(w do-
tycz�cych $wi#tego �ycia. Zobaczyli$my, �e w Ksi#dze Kap=a.skiej
znajduj� si# trzy cz#$ci: pierwsza zajmuje si# ofiarami, druga ka-
p=a.stwem, a ostatnia boskimi zasadami $wi#tego �ycia.

Od Ksi#gi Kap=a.skiej przechodzimy do Ksi#gi Liczb. Wi#kszo$%
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komentarzy biblijnych dotycz�cych tej cz#$ci Biblii twierdzi, �e Ksi#-
ga Liczb to ksi#ga zajmuj�ca si# g=(wnie spisywaniem liczby syn(w
Izraela oraz ich w#dr(wk�. Z pozoru to prawda, w istocie jednak tak
nie jest. Cho% istnieje w niej ten element, jednak z za=o�enia i pod
wzgl#dem duchowym jest to ksi#ga zapisuj�ca chwalebne rzeczy.
Ksi#ga ta stanowi zapis tworzenia boskiej armii. Dopiero w tym
momencie, po do$wiadczeniach Ksi#gi Wyj$cia i Ksi#gi Kap=a.skiej,
Bo�y lud m(g= utworzy% armi# po to, by stoczy% dla Boga bitw#. To
rzeczywi$cie chwalebne, �e grupa dzieci Pa.skich mo�e utworzy% na
tej ziemi armi# dla Pana. Chwalebne jest r(wnie� to, �e ten w=a$nie
lud to ci, kt(rzy wejd� w posiadanie tej ziemi. Ci, kt(rzy s� w stanie
walczy% w bitwie dla Boga, to ci, kt(rzy obejm� w posiadanie ziemi#
i dokonaj� jej podzia=u.

W Ksi#dze Liczb lud izraelski zosta= policzony dwukrotnie. Po
raz pierwszy zostali oni policzeni w celu utworzenia armii, kt(ra
mia=a stoczy% bitw#. Po raz drugi policzono ich nie tylko jako armi#
przed walk�, lecz tak�e jako nar(d przed dokonaniem podzia=u i odzie-
dziczeniem pi#knej ziemi. Ci, kt(rzy bior� udzia= w bitwie, dokonuj�
podzia=u ziemi. Dzi#ki tej ksi#dze mo�emy zatem do$wiadczy% nie
tylko liczenia i w#dr(wki, ale i chwalebnego faktu tworzenia armii
i+przeznaczenia do odziedziczenia pi#knej ziemi.

OD BARANKA DO ARMII � LISTA SPRAWDZAJ�CA

W jaki spos(b wi#c mo�na wej$% w posiadanie pi#knej ziemi? Nie
jest to =atwe. Wyliczmy i przejrzyjmy wszystkie etapy. Po pierwsze,
musimy radowa% si# Chrystusem jako odkupiaj�cym barankiem.
Musimy przyj�% Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Musimy przej$%
przez Bo�y s�d. To pierwszy etap. Je$li ju� tego do$wiadczyli$my,
mo�emy to odznaczy% na naszej li$cie. Zaliczyli$my pierwszy punkt.
Jaki jest drugi etap? Musimy wyj$% z Egiptu, by radowa% si# Chry-
stusem jako codzienn� mann�, jako codziennym zasobem �ycia dla
nas. Oczywi$cie, nie mo�emy przyjmowa% pokarmu, nie pij�c wody.
Jednocze$nie wi#c musimy radowa% si# Chrystusem jako ska=� z+wy-
p=ywaj�c� z niej �yw� wod�. Radujemy si# mann� i ska=� z �yw�
wod�. Czy do$wiadczacie tego codziennie? Wielu z was mo�e $mia=o
powiedzie%, �e tak. Co dzie. radujecie si# Chrystusem jako pokar-
mem i napojem. W przeciwnym razie nie mogliby$cie �y%, nie mogli-
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by$cie posuwa% si# naprz(d, nie mogliby$cie podtrzyma% swojego
chrze$cija.skiego �ycia. Ka�dego dnia musimy radowa% si# Chrystu-
sem jako naszym codziennym pokarmem i �yw� wod�. Musimy mie%
co$ do jedzenia i co$ do picia. Ilekro% spotykamy si# rano, zamiast
pozdrawia% si# nawzajem s=owami Udzie. dobry!W, zapytajmy Uczy ju�
co$ dzisiaj jad=e$?W Naprawd# wol# takie przywitanie. Czy jad=e$ ju�
dzisiaj rano, bracie? Czy napi=a$ si# czego$ dzisiaj rano, siostro? Nie-
kt(rzy z was mog� odpowiedzie%, �e spo�yli ju� dzisiaj trzy obfite
posi=ki. Chwa=a Panu! Musimy powiedzie% ludziom, �e codziennie
karmimy si# Chrystusem. Jemy Go i pijemy. Je$li mamy i to do-
$wiadczenie, to tak�e mo�emy je odznaczy% na naszej li$cie.

Przejd-my teraz do etapu trzeciego. Czy w miejscu, w kt(rym miesz-
kacie, macie przybytek? Czy radujecie si# Chrystusem jako centrum,
jako Bo�ym $wiadectwem w$r(d was? Czy naprawd# w+dog=#bny spo-
s(b do$wiadczacie Chrystusa jako objawienia i wyja$nienia Boga,
a+tak�e rozszerzenia Chrystusa, przybytku, jako prawdziwego wyra-
zu Boga mi#dzy wami? Czy do$wiadczacie tego w miejscowo$ci, w+kt(-
rej mieszkacie? Czy posiadacie przybytek wraz z takim Chrystusem,
kt(ry jest dla was nie tylko barankiem i codzienn� mann�, lecz tak-
�e Bo�ym $wiadectwem? Czy te� mo�e macie z tym obecnie jaki$
problem? Innymi s=owy, czy jest w waszym mie$cie grono ludzi, kt(-
rzy do$wiadczaj� Chrystusa jako objawienia Boga wraz z Jego przy-
rostem 0 ko$cio=em, Jego prawdziwym wyrazem? Jak brzmi wasza
odpowied-? Mo�e niekt(rzy z was zaczynaj� tego w=a$nie do$wiad-
cza%. Je$li tak, to chwa=a Panu! By% mo�e jednak wielu musi przy-
zna%, �e nie posiada niczego takiego.

Nietrudno oczywi$cie osi�gn�% pierwszy punkt. Z drugim mo�na
mie% troch# w�tpliwo$ci. W przypadku trzeciego jednak pojawia si#
spory problem. Do$wiadczenie arki wraz z przybytkiem to naprawd#
rzadko$%. Co zatem mo�emy zrobi%? Bracia i siostry, musimy si#
modli%. Wy, kt(rzy mieszkacie w tym samym mie$cie, musicie scho-
dzi% si# razem, by modli% si# o t# spraw#. M(dlcie si#, by Pan objawi=
wam Chrystusa, Bo�e $wiadectwo, i sprawi=, �e do$wiadczycie Go
zar(wno jako centrum, jak i jako ko$cio=a, czyli Jego powi#kszenia,
Jego wyrazu. Nie jest to nauka, kt(r� macie zape=nia% sobie umys=.
Musicie u$wiadomi% sobie sw� rzeczywist� sytuacj# przed Panem
i+rozliczy% si# z Nim w tej kwestii. Musicie modli% si#, by tam, gdzie
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jeste$cie, zosta= wzniesiony duchowy przybytek, by nast�pi= tam nowy
pocz�tek. Nie jest to drobnostka. To zupe=nie nowy pocz�tek. W pew-
nym momencie musi rozpocz�% si# pomi#dzy wami co$ zupe=nie no-
wego. Na pocz�tku radowali$cie si# jedynie Chrystusem jako baran-
kiem, mann�, a co najwy�ej jako ska=� z �yw� wod�. Teraz musicie
zacz�% radowa% si# Nim w nowy spos(b, na nowym etapie, tak aby
Duch zapocz�tkowa= w$r(d was co$ zupe=nie nowego. Musicie doj$%
do Upierwszego dnia pierwszego miesi�ca drugiego rokuW, by m(g=
zosta% wzniesiony przybytek, ko$ci(= (Wj 40,2). Jest to nowy pocz�-
tek na drugim etapie. Zacz#li$cie ju� w pierwszym roku, na pierw-
szym etapie. Teraz musicie rozpocz�% drugi rok, na drugim etapie.
Musicie posun�% si# naprz(d i posi�$% Chrystusa jako wasze cen-
trum oraz przybytek 0 Jego wyraz wzniesiony w waszej miejscowo$ci.

Przejd-my teraz do punktu czwartego. Za=(�my, �e mamy ju�
przybytek. Musimy wi#c p(j$% dalej, by do$wiadczy% Chrystusa w+jesz-
cze bogatszy spos(b. Musimy do$wiadczy% Go jako wszystkich ofiar 0
jako ofiary za wykroczenia, za grzech, jako ofiary pojednania, ofiary
z pokarm(w i ofiary ca=opalnej.

Pi�ty punkt to do$wiadczenie Chrystusa jako arcykap=ana, dzi#ki
kt(remu my mo�emy wzi�% na siebie odpowiedzialno$% kap=a.stwa.
Czy tego do$wiadczacie? Czy mo�ecie powiedzie%, �e macie w+swojej
miejscowo$ci prawdziwe kap=a.stwo? By% mo�e odznaczyli$cie do tej
pory wszystkie pozosta=e punkty na li$cie. Czy jednak mo�ecie uczy-
ni% to przy tym punkcie? To do$wiadczenie jest znacznie g=#bsze.

My$l przewodnia albo inaczej linia Ducha Qwi#tego w relacji Pi-
sma Qwi#tego ma charakter post#puj�cy, zawsze si# rozwija. Od punk-
tu pierwszego do drugiego, do trzeciego, do czwartego, a teraz do
pi�tego ma miejsce sta=y rozw(j, umocnienie i pog=#bienie. Je$li wi#k-
szo$% z was b#dzie szczera przed Panem, b#dziecie musieli przyzna%,
�e do$% trudno jest zaliczy% punkt pi�ty. Niewiele dzieci Pa.skich
do$wiadcza kap=a.stwa. Czy istnieje kap=a.stwo w waszym mie$cie?
Po$wi#%cie troch# czasu na zastanowienie si# kolejno nad tymi punk-
tami. Wtedy b#dziecie wiedzieli, w kt(rym miejscu si# znajdujecie.

Obecnie niemal niemo�liwe jest znalezienie w$r(d ludu Pa.skiego
takiej grupy, kt(ra by osi�gn#=a ten etap, kt(ra radowa=a si# Chry-
stusem jako arcykap=anem do tego stopnia, i� obj#=a kap=a.stwo.
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W+swoich modlitwach m(wimy: UPanie, Ty jeste$ naszym arcykap=a-
nem!W S� to jednak tylko s=owa. Nie do$wiadczamy tego. Nie do$wiad-
czyli$my zbyt wiele z Chrystusa jako arcykap=ana. Nie jeste$my wi#c
w stanie obj�% kap=a.stwa. Musimy wiedzie%, co kap=a.stwo oznacza
dla nas i dla Boga.

Dochodzimy teraz do punktu sz(stego. Musimy utworzy% armi#.
To dalszy rozw(j. Jako grono dzieci Pa.skich musimy utworzy% ar-
mi#, kt(ra stoczy dla Pana bitw# na tej ziemi. Och, to wspania=e!
Je$li ogarnia was strach, mo�ecie si# wycofa% i zawr(ci%. Bitwa ta to
sprawa o wadze wszech$wiata.

Bracia i siostry, musicie potraktowa% te wszystkie sprawy bardzo
powa�nie. Musicie modli% si# razem: UPanie, czy do$wiadczamy Cie-
bie jako arki, Bo�ego $wiadectwa, wraz z jej powi#kszeniem jako
Twoim wyrazem?W Zapytajcie o to Pana i nauczcie si# przez Jego
=ask# stosowa% Chrystusa w tym w=a$nie aspekcie. Nast#pnie zapy-
tajcie Go: UCzy do$wiadczamy Ciebie jako arcykap=ana, co da=oby
nam podstaw# do obj#cia kap=a.stwa w$r(d Twego ludu?W Przez =ask#
Pana nauczcie si# tego do$wiadcza%. Stosujcie Chrystusa jako �ycie
kap=a.skie.

WYMOGI DLA ARMII

Nast#pnie, do$wiadczywszy kap=a.stwa, musimy utworzy% armi#.
Dzi#ki przyj#ciu na siebie odpowiedzialno$ci kap=a.stwa mo�emy
utworzy% duchow� armi# do walki o interes Pana na tej ziemi. By-
$my jednak mogli sta% si# tak� armi�, musimy spe=ni% kilka wymo-
g(w. Po pierwsze, ka�dy z nas musi poda% sw(j rodow(d, sw� gene-
alogi# 0 nie fizyczn� oczywi$cie, lecz duchow�. Genealogia fizyczna
nie wystarczy. Musimy mie% genealogi# duchow�. Synowie Izraela
musieli poda% sw(j rodow(d. Musieli poda% imi# swojego ojca oraz
rodziny i plemienia, do kt(rego nale�eli. Je$li nie byli w stanie z=o-
�y% takiej deklaracji, je$li nie potrafili poda% swojego rodowodu, nie
mogli wej$% w sk=ad armii. Musicie posiada% �ycie duchowe. Czy na-
rodzili$cie si# na nowo? Je$li tak, podajcie mi sw(j rodow(d. Musicie
przynajmniej poda% imi# swego ojca. Oznacza to, �e musicie spraw-
dzi% swoje powt(rne narodziny. Czy macie pewno$%, �e macie �ycie
duchowe? Czy jeste$cie prawdziwymi Izraelitami? Musimy by% pewni,
�e narodzili$my si# na nowo.
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Ostatnio przeprowadzi=em rozmow# z m=odym bratem. Zapyta=em
go, ile ma lat, na co odpowiedzia= mi, �e trzyna$cie. Zapyta=em go
wi#c, kiedy zosta= zbawiony. Odpowiedzia=, �e zosta= zbawiony, gdy
mia= dziewi#% lat. USk�d wiesz, �e zosta=e$ zbawiony?W 0 zapyta=em.
UPoniewa� kiedy mia=em dziewi#% lat, spotka=em Ducha Qwi#tegoW.
Potrafi= poda% mi co$ z duchowego rodowodu na dow(d tego, �e naro-
dzi= si# na nowo. Mia= �ycie prawdziwego Izraelity. Mia= pocz�tek. To
pierwszy warunek uczestnictwa w tworzeniu armii.

Teraz warunek drugi. Narodzili$cie si#. Macie �ycie, lecz musicie
osi�gn�% pewien wzrost 0 musicie mie% przynajmniej dwadzie$cia
lat (Lb 1,3). Io=nierz musi posiada% dojrza=e �ycie. Nie wysy=a si# na
wojn# niemowl�t. Musimy osi�gn�% duchow� dojrza=o$% wieku dwu-
dziestu lat. Konieczny jest wzrost i dojrza=o$% �ycia duchowego. Czy
mo�ecie powiedzie%, �e s� w$r(d was chrze$cijanie prawdziwie doj-
rzali, zdolni powsta%, by stoczy% bitw# o Bo�e kr(lestwo? W wielu
miejscach znajduje si# du�a liczba chrze$cijan, lecz wydaje si#, �e s�
oni jak dzieci, dla kt(rych duchowe sprawy s� zabaw�. S� oni bardzo
niedojrzali. Potrafi� wam poda% sw(j duchowy rodow(d, lecz w ich
�yciu nie nast�pi= duchowy wzrost. Co gorsza, chocia� s� niemowl#-
tami, we w=asnym mniemaniu s� najdoro$lejsi.

Pewnego dnia wnuczka jednego brata powiedzia=a mi: UNie m(w
do mnie [dziecinko\, jestem ju� du�a!W Mia=a tylko trzy lata, lubi=a
jednak uwa�a% si# za du��. Czy mogliby$cie wys=a% na wojn# takie
dziecko? By=oby to niedorzeczne! Musimy wzrosn�% w �yciu ducho-
wym. Musimy dorosn�% do pewnego poziomu po to, by$my mogli
utworzy% armi#, kt(ra stoczy bitw# o kr(lestwo i Bo�e $wiadectwo.

Pozw(lcie, �e powt(rz# jeszcze raz 0 to nie jest nauka. Musicie
si# o to modli%. M(dlcie si# i pami#tajcie, �e musicie dorosn�% do pew-
nego poziomu. Poziomu tego nigdy nie mo�na obni�y%. To my musi-
my do niego dorosn�%. M(wi# dorosn�%, a nie postarze% si#. Je$li si#
postarzejecie, zostaniecie zwolnieni. Przejdziecie ze s=u�by ducho-
wej na emerytur#. Musicie pod��a% zawsze tylko naprz(d i nigdy si#
nie cofa%. Musicie s=u�y% w armii w wieku od dwudziestu do sze$%-
dziesi#ciu lat. Musicie by% pe=ni do$wiadczenia, lecz wolni od starze-
nia si# i rozk=adu. Niekt(rzy tak naprawd# jeszcze nie doro$li, a ju�
s� starzy. S� m=odymi starcami. Musimy dorosn�% do pewnego etapu
�ycia, by utworzy% armi#. To warunek drugi.
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Trzeci warunek polega na tym, �e ka�dy cz=onek ludu Izraela
winien znajdowa% si# pod w=asnym sztandarem, sztandarem swego
domu. Oznacza to, �e nie maj� oni wyboru. Je$li jeste$cie z San Fran-
cisco, musicie pozosta% pod sztandarem San Francisco. Je$li jeste-
$cie z Los Angeles, musicie pozosta% pod sztandarem Los Angeles.
Nie macie wyboru. By% mo�e urodzili$cie si# w Los Angeles, lecz nie
jest wam dobrze z bra%mi i siostrami w tym mie$cie. Chcieliby$cie
si# przenie$%. My$licie, �e byliby$cie szcz#$liwsi z bra%mi i siostrami
w San Francisco. Pan jednak m(wi: UWracaj, id- z powrotem do domu
swego ojca. Powr(% do sztandaru twego domuW. Oznacza to, �e trzeba
b#dzie rozprawi% si# z naszymi osobistymi gustami, pragnieniami
i+wyborami. W$r(d ludu Bo�ego nie ma miejsca na osobiste wybory.
Nie wolno mi powiedzie%: UJestem z plemienia Judy, ale nie podoba
mi si# to plemi#. Wol# plemi# BeniaminaW. Musz# pozosta% pod sztan-
darem Judy. Moje w=asne pragnienie musi ulec ograniczeniu.

Sp(jrzcie na dzisiejsz� sytuacj# w$r(d dzieci Pa.skich. Ile� tam
zam#tu! Chrze$cijanie z plemienia UJudyW weszli pod sztandar UBe-
niaminaW, a ci z UBeniaminaW przenie$li si# do UManassesaW. Wszyst-
ko znajduje si# w stanie chaosu. W takiej sytuacji nie da si# utwo-
rzy% armii. Musimy mie% �ycie, wzrost i musimy by% ograniczeni
przez sztandary domu naszego ojca. To surowa lekcja, kt(rej musi-
my si# nauczy%.

Po czwarte, musi panowa% w$r(d nas porz�dek. Popatrzcie na
obraz syn(w Izraela. W centrum znajdowa=a si# arka wraz z jej po-
wi#kszeniem 0 przybytkiem. Wok(= przybytku rozci�ga= si# ob(z le-
wit(w, rodzina przy rodzinie. Nast#pnie wok(= nich rozmieszczone
by=y obozy wszystkich pozosta=ych dwunastu plemion. Zachowywali
oni porz�dek. Ka�de plemi# mia=o swoje miejsce. Pewnym plemio-
nom nakazano, by obozowa=y na wschodzie, innym na po=udniu, jesz-
cze innym na zachodzie, a niekt(rym na p(=nocy. Porz�dek Pana
poci�ga za sob� kwesti# uleg=o$ci. Je$li chcemy zachowa% porz�dek,
musimy nauczy% si# lekcji uleg=o$ci. Musimy si# komu$ podporz�d-
kowa%. W przeciwnym razie nie uda si# nam utworzy% armii. Kiedy
wzro$niemy w �ycie, by uformowa% si# w Bo�� armi# do walki o Jego
kr(lestwo, spontanicznie staniemy si# ulegli. Ka�dy z nas b#dzie ule-
g=y wobec innych. B#dzie panowa= w$r(d nas boski porz�dek. Po-
wstanie wi#c w$r(d nas armia.
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Oto nasz spos(b na obj#cie w posiadanie pi#knej ziemi 0 wszech-
zawieraj�cego Chrystusa. Nie ma innej drogi. Jedynym sposobem
jest radowanie si# Chrystusem jako barankiem, mann�, ska=� z �yw�
wod�, ark� z przybytkiem, ofiarami, kap=anem, by przyj�% odpowie-
dzialno$% kap=a.stwa, i ostatecznie, by dorosn�% w celu utworzenia
armii.

Pi�tym warunkiem jest to, �e musimy zawsze by% $wie�y i m=o-
dzi. Ilekro% zaczynamy si# starze%, musimy si# odnowi%. Do czasu
drugiego spisu liczby Izraela wszyscy z pierwszego spisu si# posta-
rzeli. Musieli wi#c zosta% policzeni jeszcze raz. Starzy odeszli i przy-
szli m=odzi. Tylko ci spo$r(d ludu Bo�ego, kt(rzy s� ci�gle m=odzi
i+$wie�y, mog� utworzy% armi# oraz mie% udzia= w pi#knej ziemi.

W rzeczywisto$ci nie ca=y lud Izraela utworzy= armi#. Znajdowali
si# w nim ludzie nieodpowiedni. By=y to kobiety. Kobieta w Pi$mie
oznacza Us=absze naczynieW (1 P 3,7) i jest typem tych w$r(d dzieci
Pa.skich, kt(rzy s� s=abi. Byli to tak�e ci, kt(rzy mieli mniej ni�
dwadzie$cia lat, czyli byli niedojrzali. Nie wszyscy nadaj� si# do ar-
mii. Nie oczekujcie, �e wszyscy $wi#ci spo$r(d was zostan� zaliczeni
do armii. By% mo�e b#dzie to tylko dw(ch lub trzech, czterech lub
pi#ciu, dziewi#ciu lub dziesi#ciu. Zacz�tek armii mo�e da% ma=a garst-
ka. Jednak�e chwa=a Panu, dop(ki b#dzie kilkoro $wi#tych, kt(rzy
naprawd# osi�gn#li wzrost w �yciu, mo�ecie stan�% na w=a$ciwym
gruncie, by utworzy% armi#. Mo�ecie powiedzie% Panu, �e jeste$cie
w tym mie$cie, by by% armi�, kt(ra stoczy bitw# dla Niego.

Musimy jednak dobrze zrozumie%, �e zanim b#dziemy mogli sta%
si# armi�, musimy najpierw przyj�% na siebie odpowiedzialno$% ka-
p=a.stwa. Sp(jrzcie na ten obraz. W centrum stoi arka wraz z przy-
bytkiem. Nast#pnie wok(= przybytku znajduje si# kap=a.stwo. Ka-
p=a.stwo za$ jest otoczone armi�. Musimy przenie$% si# z centrum
do obwodu. Je$li nie umiemy trwa% w spo=eczno$ci z Panem, nie
b#dziemy w stanie walczy%. Walka duchowa zawsze zale�y od ducho-
wej spo=eczno$ci. Zachowuj�c kap=a.stwo, b#dziemy w stanie toczy%
bitw#. Je$li jednak stracimy spo=eczno$% z Panem, nie b#dziemy w+sta-
nie uczyni% z wrogiem nic 0 zostaniemy pokonani.

W Ksi#dze Liczb 4,3.30.35.39.43 s=owo Us=u�baW, zwi�zane ze s=u�b�
kap=a.stwa, jest w j#zyku hebrajskim tym samym s=owem, co w+Ksi#-
dze Liczb 26,2 s=owo UwojnaW, odnosz�ce si# do wojowania armii.
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Kap=ani musz� pe=ni% s=u�b# w przybytku, lecz do ich s=u�by odnoszo-
no si# jak do wojny. S=u��c tocz� oni bitw#. Innymi s=owy, s=u�ba ka-
p=a.ska to wojna. Je$li naprawd# jeste$my dzisiaj w kap=a.stwie, au-
tomatycznie b#dziemy w armii. Utrzymanie kap=a.stwa r(wna si#
utrzymaniu wojny. Armia jest zawsze utrzymywana przez kap=a.stwo.

Czy mamy rodow(d duchowy? Czy osi�gn#li$my odpowiedni wzrost
�ycia duchowego? Czy przyjmujemy ograniczenia wobec naszych oso-
bistych gust(w, pragnie., wybor(w w$r(d dzieci Pa.skich? Je$li
mo�emy odpowiedzie% UtakW, to musimy zachowywa% porz�dek wraz
z uleg=o$ci� oraz musimy by% zawsze $wie�y. Wtedy b#dziemy w sta-
nie przyj�% na siebie odpowiedzialno$% kap=a.stwa i utworzy% armi#.

O, bracia i siostry, ile� nam brakuje! Sprawdzaj�c tak punkt po
punkcie, wydaje si#, �e kiedy dojdziemy do punktu pi�tego dotycz�-
cego kap=a.stwa, nie uda si# nam przeze. przej$%. Je�eli nie potrafi-
my przej$% przez punkt pi�ty, z pewno$ci� nie zdo=amy przej$% przez
punkt sz(sty. Musimy si# modli%. Musimy d��y% do zastosowania
Chrystusa jako arcykap=ana i nauczy% si# przyjmowa% na siebie od-
powiedzialno$% kap=a.stwa. Wtedy b#dziemy mogli uczyni% post#p
i+utworzy% armi# do walki o Bo�e kr(lestwo.

Musimy zwr(ci% uwag# na jeszcze jedno. Wymogiem s=u�by w+ar-
mii jest wiek dwudziestu lat, podczas gdy wymogiem s=u�by kap=a.-
skiej jest wiek trzydziestu lat. Czas trwania s=u�by w armii wynosi
od dwudziestu do sze$%dziesi#ciu lat, podczas gdy w kap=a.stwie
wynosi on od trzydziestu do pi#%dziesi#ciu lat. Zar(wno w armii, jak
i kap=a.stwie obowi�zuje pe=na dojrza=o$%; nie ma tam miejsca na
starzenie si# ani degeneracj#. Zar(wno armia, jak i kap=a.stwo zale��
od wzrostu w �yciu. Musimy potraktowa% to bardzo powa�nie. Musi-
my wzrasta%. W przeciwnym razie nie b#dziemy mieli w$r(d siebie
ani kap=a.stwa, ani armii. Jak bardzo dzieciom Pa.skim potrzeba
wzrostu! Niech Pan otworzy nasze oczy i poka�e nam, jak bardzo
potrzebujemy wzrostu w �ycie. Tylko dzi#ki doro$ni#ciu do odpo-
wiedniego poziomu mo�emy przyj�% odpowiedzialno$% kap=a.stwa
i+utworzy% armi#. Lud-mi duchowo zorganizowanymi mo�emy si#
sta% jedynie wtedy, gdy b#dziemy mieli w swym centrum ark# wraz
z+przybytkiem, jej powi#kszeniem, a ka�dy z nas b#dzie trwa= w po-
rz�dku i uleg=o$ci. To pi#kny obraz. Wtedy b#dziemy gotowi na prze-
kroczenie rzeki Jordan i obj#cie w posiadanie ziemi.
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Wiele powiedzieli$my na temat wszechzawieraj�cej ziemi, wszech-
zawieraj�cego Chrystusa. Oto droga do wej$cia w jej posiadanie, do
wej$cia na ni�. Wszystkie relacje zawarte w tych trzech ksi#gach 0
Wyj$cia, Kap=a.skiej i Liczb 0 zajmuj� si# poszczeg(lnymi etapami
prowadz�cymi do posiadania pi#knej ziemi. Mo�emy powiedzie%, �e
istnieje sze$% takich etap(w. Pierwsze dwa stosunkowo =atwo zali-
czy%. Powa�ny problem stanowi� cztery ostatnie 0 przybytek z ark�
w centrum, ofiary, kap=a.stwo i utworzenie armii. M(dlmy si# i b�d--
my przed Panem niezwykle karni, by$my mogli dokona% post#pu
w+�yciu duchowym, posun�% si# naprz(d od do$wiadczenia Chrystusa
jako baranka a� do kap=a.stwa i armii.
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W rozdziale tym zobaczymy, jak posi�$% ziemi# z punktu widze-
nia czynnik(w negatywnych, a nie pozytywnych. B#dzie to dla nas
bardzo pomocne.

NIEZALE�NO�� I INDYWIDUALIZM

Zobaczyli$my, �e spos(b wej$cia ludu Bo�ego w posiadanie pi#k-
nej ziemi wi��e si# z grup�, a nie z pojedynczymi osobami. Oznacza
to, �e nikt nie mo�e wej$% do tej ziemi jako niezale�na jednostka. Nie
jest to sprawa jednego cz=owieka. To sprawa zbiorowego cia=a. Zoba-
czyli$my to wyra-nie. Musz# wam tak�e jeszcze raz przypomnie%, �e
lud Pa.ski, by wej$% do pi#knej ziemi, musia= posiada% przybytek.
Pierwszym, co ustanowi=y dzieci Izraela, by= w=a$nie przybytek. Fakt
ten w obrazowy spos(b pokazuje, �e wej$cie do ziemi jest kwesti�
zbiorow�, a nie indywidualn�. Po to, aby wej$% w posiadanie pi#knej
ziemi, musimy by% zbudowani ze sob�. Wszyscy musimy by% po=�cze-
ni w jedno cia=o jako przybytek.

Zobaczyli$my wyra-nie, �e radowanie si# Chrystusem to co$, co
nieustannie post#puje, co ci�gle si# rozwija. Jest pocz�tek, jest te�
i+proces. Ma miejsce rozw(j, posuwanie si# naprz(d. Zacz#li$my od
samego pocz�tku, raduj�c si# Chrystusem jako barankiem. Nast#p-
nie, posuwaj�c si# naprz(d, dotarli$my do miejsca, w kt(rym Chry-
stus jest dla nas ark� $wiadectwa wraz z jej przyrostem, czyli przy-
bytkiem. Przyrost ten, czyli powi#kszenie arki, to grono ludzi
zespolonych z Chrystusem i zbudowanych ze sob� w boskiej naturze.
Buduj� si# oni w jedno cia=o jako wyraz Chrystusa, kt(ry jest przeja-
wem i $wiadectwem Boga. Musimy dobrze zrozumie%, �e na tym etapie
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ludzie, kt(rzy nieustannie radowali si# Chrystusem, stali si# jedn�
ca=o$ci�. Nie s� ju� niezale�nymi jednostkami. Dzi#ki radowaniu si#
Chrystusem stali si# jednym cia=em. Na samym pocz�tku wydaje
si#, �e radujemy si# Chrystusem oddzielnie i indywidualnie. Wy do-
$wiadczacie Chrystusa jako baranka i ja raduj# si# Nim jako baran-
kiem. Wy robicie to w swoim domu, a ja w swoim. Radujemy si#
Chrystusem wsz#dzie, gdzie przebywamy. Kiedy jednak dochodzimy
do etapu wzniesienia w$r(d nas przybytku i stajemy si# wyrazem
Chrystusa poprzez g=#bsze radowanie si# Nim, nie mo�emy ju� d=u-
�ej by% rozdzieleni. Musimy spotyka% si# razem i budowa% ze sob�
w+jedno cia=o. Czterdzie$ci osiem desek nie mo�e by% deskami od-
dzielnymi. Je$li s� one pooddzielane od siebie, arka nie mo�e by% ich
zawarto$ci�. W takiej sytuacji nie ma miejsca dla arki jako $wiadec-
twa Chrystusa.

Je$li jako grono ludzi nale��cych do Pana pragniemy posun�% si#
naprz(d i zacz�% radowa% si# Chrystusem w solidniejszy i bogatszy
spos(b ni� tylko jako odkupiaj�cym barankiem i codzienn� mann�,
je$li chcemy do$wiadczy% Go jako Bo�ego $wiadectwa, musimy bu-
dowa% si# ze sob� w jedno cia=o jako przybytek, pod przykryciem
pe=ni Chrystusa. Musimy by% jedno. Na tym etapie musi zaistnie%
pomi#dzy Pa.skimi dzie%mi co$ z jedno$ci. Jedno$% ta to przybytek,
powi#kszenie arki. Nigdy nie uda si# nam zaj$% daleko samemu,
oddzielnie, pojedynczo i indywidualnie. Owszem, w taki spos(b mo-
�emy przyj�% Chrystusa jako naszego Odkupiciela, mo�emy Go do-
znawa% codziennie jako manny i mo�emy si# Nim nawet radowa%
jako ska=� tryskaj�c� �ywym strumieniem; rzeczywi$cie, jako jed-
nostki mo�emy radowa% si# Chrystusem do takiego stopnia. Nigdy
jednak nie uda si# nam p(j$% dalej i radowa% si# Chrystusem w spo-
s(b bardziej tre$ciwy. Nigdy nie b#dziemy mogli radowa% si# Nim
jako ark� Bo�ego $wiadectwa, nie wspominaj�c ju� o ziemi. Por(w-
najcie ark# z ziemi�. Zastan(wcie si#, jak du�a jest arka i jak wielka
jest ziemia. Istnieje tu ogromna r(�nica! Ziemia jest niezmiernie
wielka, nieograniczenie wielka. Jej rozmiary to d=ugo$%, szeroko$%,
wysoko$% i g=#boko$% Chrystusa! Je$li jednak nie do$wiadczymy
Chrystusa jako arki, nigdy nie b#dziemy mogli radowa% si# Nim jako
ziemi�. Nie mo�emy do$wiadczy% Chrystusa jako arki dop(ty, dop(ki
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nie zostaniemy zbudowani razem z ludem Bo�ym. Nie mo�emy ni-
gdy p(j$% naprz(d jako oddzielna deska.

W Bo�ej budowli wszystkie liczby i rozmiary sk=adaj� si# zawsze
z liczb: pi#% i trzy. Odnosi si# to do ca=ej Bo�ej pracy budowlanej na
przestrzeni ca=ego Pisma 0 do arki Noego, przybytku, $wi�tyni Salo-
mona i $wi�tyni opisanej w Ksi#dze Ezechiela. Wszystkie te budowle
zawieraj� podstawowe liczby: pi#% i trzy. Dlaczego? Poniewa� liczba
trzy przedstawia Tr(j-Jedynego Boga w aspekcie zmartwychwsta-
nia, a liczba pi#% r(wna si# cztery (liczba stworzenia) plus jeden (Stw(r-
ca). Stw(rca i stworzenie daje razem pi#%. Cz=owiek i B(g staje si#
Bogiem-cz=owiekiem, bior�cym na siebie odpowiedzialno$%. Dlatego
te� liczba pi#% przedstawia Boga i cz=owieka, cz=owieka i Boga, kt(rzy
s� razem jako jedno w celu niesienia odpowiedzialno$ci. We wszyst-
kich wymiarach przybytku widzimy te dwie liczby: pi#% i trzy, kt(re
oznaczaj�, �e Bo�a budowla utworzona jest z Tr(j-Jedynego Boga
w+aspekcie zmartwychwstania, zespolonego z cz=owiekiem. Zwr(%-
cie teraz uwag# na szeroko$% desek. Nie wynosi ona trzy =okcie, lecz
p(=tora =okcia, czyli po=ow# z trzech. Ma to bardzo istotne znaczenie.
Oznacza to, �e jeste$ osob� niekompletn�, jeste$ tylko po=ow�. Mu-
sisz zosta% przy=�czony do kogo$ innego. Pan Jezus wysy=a= zawsze
uczni(w dw(jkami. Szawe= i Barnaba zostali wys=ani razem, nie od-
dzielnie. Piotr i Jan s=u�yli razem. Zawsze dw(jkami. Je$li p(jdziesz
sam, jeste$ tylko po=ow�.

Na przyk=ad, kiedy jaki$ brat przychodzi na spotkanie, mo�emy
powiedzie%, �e jest on tylko po=ow�. Gdy jego �ona przychodzi za nim
kilka minut p(-niej, przychodzi druga po=owa. Gdy siedz� razem,
mamy ca=o$%, dope=nienie.

Fakt, i� nie jeste$ kompletn� jednostk�, �e jeste$ tylko po=ow�,
musi wywrze% na tobie du�e wra�enie. Musisz skoordynowa% si# z+Cia-
=em. Nigdy nie mo�esz by% po prostu jednostk�. Je$li b#dziesz indy-
widualist�, zmarnujesz si#.

Trudno jest nauczy% si# dzi$ tej lekcji. Tak bardzo podkre$la si#
obecnie niezale�no$% i indywidualizm. Ma to du�y wp=yw na dzieci
Pa.skie. Jako Bo�y lud jednak nie mo�emy nigdy by% niezale�ni.
Je$li b#dziemy niezale�ni, to pope=nimy duchowe samob(jstwo.

Przypu$%my, �e moje ucho powiedzia=oby mojemu cia=u: UNie chc#
by% do ciebie przy=�czone. Chc# by% oddzielne i niezale�neW. Jaki by=by
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efekt tej niezale�no$ci? Oznacza=oby to dla ucha $mier%. Jako cz=on-
ki Cia=a Pa.skiego musimy by% po=�czeni z innymi, nie teoretycz-
nie, lecz w spos(b rzeczywisty i praktyczny. Ucho musi by% po=�czo-
ne z kawa=kiem sk(ry, ten kawa=ek sk(ry musi by% po=�czony z inn�
cz#$ci�, a ta cz#$% z kolei z jeszcze inn�, i tak dalej, a� b#dziemy
mie% ca=e cia=o. Iadna cz#$% nie mo�e by% niezale�na od innych.
Musimy ujrze% t# rzeczywisto$%. To, o czym m(wi#, to nie jaka$ cie-
kawa koncepcja ani nauka, lecz rzeczywisto$%.

Spr(bujmy w praktyczny spos(b odnie$% t# zasad# do siebie sa-
mych. Jeste$my cz=onkami Cia=a Chrystusa. Chwa=a Panu, zostali-
$my odrodzeni jako cz=onki Jego Cia=a! Czy mo�ecie mi powiedzie%,
do kogo w praktyczny spos(b jeste$cie przy=�czeni? Czy potraficie
wymieni% brata lub grono braci, z kt(rymi jeste$cie naprawd# jedno,
z kt(rymi jeste$cie jedno wewn#trznie i praktycznie? By% mo�e od-
powiecie, �e jeste$cie po=�czeni z G=ow� Cia=a. Gdyby jednak moja
stopa odpowiedzia=a w ten spos(b, wtedy oznacza=oby to, �e z pewno-
$ci� znajduje si# na niew=a$ciwym miejscu. Nale�a=oby j� przesun�%
z ko.czyny mojego cia=a i przy=�czy% do g=owy. Nie jest to jednak
Bo�y porz�dek. Pan nie poprosi= Piotra, by poszed= z Nim w parze.
B(g nie poprosi= Paw=a, by poszed= w parze z Chrystusem. Musicie
by% po=�czeni z kim$ innym ni� Chrystus, z innym cz=onkiem ni�
G=owa.

Wsz#dzie, dok�d jad#, je$li to mo�liwe, zawsze poruszam t# kwe-
sti#. Trudno jest jednak us=ysze% kogo$, kto by odpowiedzia=: UBra-
cie, dzi#ki Panu jestem w spos(b konkretny i praktyczny przy=�czony
do pewnego brataW. Je$li mieszkasz w Chicago, nie mo�esz powie-
dzie%, �e jeste$ po=�czony ze wszystkimi $wi#tymi w Chicago, gdy�
w+praktyce tak wcale nie jest. Je$li powiesz, �e tak jest, oznacza to,
�e nie jeste$ po=�czony z nikim. Musimy by% po=�czeni w spos(b kon-
kretny i praktycznie zbudowani z okre$lonymi bra%mi i siostrami.

Za=(�my, �e mamy przybytek wraz z jego czterdziestoma o$mio-
ma deskami i zapytaliby$my pierwsz� z desek, do kt(rej jest przy=�-
czona. Odpowiedzia=aby bez najmniejszego wahania, i� jest przy=�-
czona do deski numer dwa i rzeczywi$cie mogliby$my zobaczy%, �e
tak w=a$nie jest. Nast#pnie za=(�my, �e zapytaliby$my desk# numer
dwa, do kogo jest przy=�czona. Natychmiast odpowiedzia=aby, �e z+jed-
nej strony jest przy=�czona do deski numer jeden, a z drugiej strony
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do deski numer trzy 0 mog=aby wymieni% konkretne deski, do kt(-
rych jest przy=�czona. Wszystkie deski mog=yby odpowiedzie% w po-
dobny spos(b. Tak wi#c wszystkie one s� z=o�one razem po to, by
tworzy% Bo�e mieszkanie.

Bracia i siostry, je$li mo�ecie odpowiedzie%, �e jeste$cie w kon-
kretny spos(b i praktycznie zwi�zani i po=�czeni z innymi bra%mi
i+siostrami, to jest to prawdziwy cud. Je$li tak, to naprawd# mo�emy
chwali% Pana. Pan wielce pob=ogos=awi wasz� miejscowo$%.

Mog# za$wiadczy%, �e w ci�gu ostatnich trzydziestu lat dzi#ki =asce
Pa.skiej by=em prawdziwie po=�czony z innymi bra%mi i siostrami.
Gdyby$cie mieli mnie zapyta% lub gdyby Szatan mia= mnie zapyta%,
do kogo jestem przy=�czony, od razu m(g=bym wskaza% na okre$lo-
nych braci i siostry. M(g=bym powiedzie%: UJestem prawdziwie, w+spo-
s(b konkretny i praktycznie zwi�zany z tymi w=a$nie bra%mi i sio-
strami w PanuW. Jak bardzo zagra�a to wrogowi! Jak�e on tego
nienawidzi! Gdziekolwiek jest dw(ch lub trzech, kt(rzy s� prawdzi-
wie po=�czeni ze sob�, tam jest cud i $wiadectwo dla ca=ego wszech-
$wiata. Dw(ch os(b, kt(re naprawd# zosta=y ze sob� po=�czone, ni-
gdy nie da si# rozdzieli%. Nigdy wi#cej nie b#d� one mog=y zachowywa%
si# jak jednostki.

Musimy nauczy% si# tej lekcji. To spos(b, jak obj�% w posiadanie
pi#kn� ziemi#. To droga do wej$cia we wszechzawieraj�cego Chry-
stusa. Musisz sobie u$wiadomi%, �e w radowaniu si# Chrystusem
samemu nigdy nie posuniesz si# naprz(d. B#dziesz m(g= co najwy�ej
radowa% si# Nim jako barankiem, mann� i ska=�. To wszystko. Na
tym koniec. Je$li chcesz do$wiadcza% Go wi#cej, musisz by% desk�,
jedn� z wielu po=�czonych ze sob� desek. Jak�e mo�esz radowa% si#
Chrystusem jako ark�, Bo�ym $wiadectwem i przybytkiem, Jego
powi#kszeniem, je$li nie jeste$ zwi�zany z innymi w przybytek? Je-
$li nie jeste$ zbudowany w przybytek, jeste$ odci#ty, znajdujesz si#
na zewn�trz. Nie posiadasz niczego, je$li chodzi o dalsze, bardziej
solidne do$wiadczanie Chrystusa. Kiedy w$r(d dzieci Izraela wznie-
siony zosta= przybytek, Pan nie znajdowa= si# daleko w niebie ani na
pustyni. By= w przybytku, w Unamiocie zgromadzeniaW. Je$li chodzi
o+rzeczywisto$% duchow� dzisiaj, znajduje si# On tam, gdzie $wi#ci
w+praktyczny spos(b wsp(lnie buduj� si# w Nim jako Jego mieszka-
nie. Je$li chcecie doznawa% Go jako arki, musicie by% po=�czonymi
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ze sob� deskami. Musicie by% przybytkiem. On jest nie tylko baran-
kiem; teraz jest On tak�e ark�. Nie jest tylko ma=ym kawa=kiem
manny, lecz ark�. Gdzie On si# znajduje jako arka? W przybytku.

To doprawdy �a=osne, �e tylu chrze$cijan nigdy nie wesz=o do przy-
bytku. Dwadzie$cia lat temu co dzie. do$wiadczali Chrystusa jako
ma=ych kawa=k(w manny, i dzisiaj nadal do$wiadczaj� Go tak samo 0
nic si# nie zmieni=o. To ich zaspokaja. Tak naprawd# jednak w g=#bi
serca nie s� tym zaspokojeni. Dwadzie$cia lat temu, gdy radowali si#
Chrystusem jako mann�, byli tym w pe=ni zaspokojeni, lecz nie dzi-
siaj. Dwadzie$cia lat temu byli tacy $wie�y. Iyli w nowo$ci �ycia
w+Chrystusie. Dzisiaj jednak, je$li ich spotkacie, s� po prostu starzy.
Ich twarze pokrywaj� zmarszczki. Wci�� jeszcze opowiadaj� t# sam�
star� histori#: UO, jak dobry jest dla mnie Pan jako codzienna man-
naW. Gdy jednak o tym opowiadaj�, czujecie zapach staro$ci i widzicie
zmarszczki. Tak, to prawda, �e raduj� si# Chrystusem. Bardzo do-
brze. Jest to jednak takie stare. Nie ma w tym ju� s=odyczy. Nie jest
to $wie�e.

Bracia i siostry, musimy razem posuwa% si# naprz(d, musimy
p(j$% dalej w radowaniu si# Chrystusem. Musimy mie% nowo$% �ycia,
nowo$% Ducha, $wie�o$% i s=odycz stale pog=#biaj�cego si# i coraz bo-
gatszego do$wiadczania Chrystusa. Nawet gdy pozostaniemy przy
do$wiadczaniu Chrystusa jako arki i po dw(ch latach wci�� b#dzie-
my opowiada% o tym, jak radujemy si# Nim w ten spos(b, odczujecie
w(wczas staro$%. Je$li latami b#dziemy ci�gle m(wi% o Chrystusie
jako $wiadectwie, wyja$nieniu i objawieniu Boga, z pewno$ci� od-
czujecie, �e stali$my si# starzy. Nie poczujecie s=odkiej woni, tylko
stary od(r. Gdy przychodz� do was ma=e, dwuletnie dzieci z pyta-
niem: UJak si# masz?W, jeste$cie wtedy bardzo szcz#$liwi. Ich s=owa
pe=ne s� $wie�o$ci i nowo$ci �ycia. Te same s=owa jednak z ust kogo$,
kto ma dwadzie$cia dwa lata, s� stare. Brakuje im $wie�o$ci, nowo$ci.

Musimy poczyni% post#p. Nie wolno nam zaspokaja% si# naszym
obecnym stanem. Jest jeszcze przed nami tyle Chrystusa! Je$li jed-
nak w tym momencie chcecie do$wiadczy% Chrystusa jako arki Bo-
�ego $wiadectwa, jest to niemo�liwe dop(ty, dop(ki b#dziecie pozo-
stawa% sami. Przepadli$cie. Koniec z wami. Musicie da% si# ujarzmi%,
tak by$cie powiedzieli: UPanie, oto jestem. Musz# si# przy=�czy%, musz#
si# po=�czy% z kim$ z Twoich dzieci. Panie, prowad- mnie, wska� mi



JAK POSITQZ ZIEMIY 149

tych, z kt(rymi musz# si# po=�czy%. Jestem w tym w=a$nie mie$cie.
Nie jestem w Nowej Jeruzalem. Poka� mi w mojej miejscowo$ci,
jeszcze w tym wieku, tych, z kt(rymi musz# by% konkretnie i prak-
tycznie po=�czony i zwi�zanyW. Niekt(rzy mog� powiedzie%, �e chcie-
liby si# przy=�czy% do aposto=a Paw=a lub Piotra. Przykro mi, ale nie
ma ich tu teraz. Musicie przy=�czy% si# do tych, kt(rych Pan umie-
$ci= tutaj, w waszej miejscowo$ci. Musicie zosta% ujarzmieni. By% mo�e
Pan przyprowadzi do was jakiego$ dziwacznego brata i powie, �e
musicie si# do niego przy=�czy%. Powie wam, �e to wasz drogi brat,
ten, z kt(rym musicie si# po=�czy%. Pewnie w(wczas odpowiecie:
UPanie, on jest taki dziwny. Po prostu nie mog# go zaakceptowa%!W
Pan jednak odpowie: UTo w=a$nie ten. Nie masz innego wyboru. A+te-
raz id- i przyjmij goW. Nauczcie si# lekcji. Musimy nauczy% si# tego
po to, by mie% prawdziw� budowl# Pana.

Nie mog# znie$% sytuacji, jaka obecnie panuje w$r(d dzieci Pa.-
skich. Wydaje si#, �e niemal nikt nie chce si# nikomu podporz�dko-
wa%. Nie ma uleg=o$ci; w konsekwencji nie ma budowli. Gdy tylko
zostanie wzniesiony przybytek, natychmiast wype=ni go chwa=a Bo�a.
Jak to mo�liwe, �e mamy dzisiaj tyle grup dzieci Pa.skich, lecz nigdy
nie widzimy w$r(d nich chwa=y Bo�ej? Poniewa� nie ma budowli, nie
ma jedno$ci, prawdziwej jedno$ci. Mo�ecie ci�gle spotyka% si# z lu-
dem Pa.skim, a mimo to nie by% z nikim po=�czeni. Spotykacie si#,
spotykacie, spotykacie, lecz nadal pozostajecie indywidualistami 0
nie tylko osobnymi jednostkami, lecz indywidualistami. Pomi#dzy
wami i innymi nie ma budowania. W efekcie nigdy nie b#dzie miej-
sca na doznawanie Pana ani do$wiadczanie Go w g=#bszy spos(b.
Je$li chodzi o dalsze do$wiadczenie Pana, przepadli$cie. Nie chodzi
mi o to, �e zginiecie na wieki, lecz �e w sferze do$wiadczania Pana
nie b#dziecie mogli p(j$% ani kroku dalej, dop(ki nie b#dziecie chcie-
li po=�czy% si# z innymi. Je$li natomiast to uczynicie, wtedy pomi#-
dzy wami i dzie%mi Pa.skimi b#dzie mia=o miejsce budowanie. W+je-
go wyniku stanie w waszej miejscowo$ci przybytek. B#dziecie radowali
si# Chrystusem w spos(b o wiele solidniejszy, jako ark� wraz z przy-
bytkiem.

Natychmiast po przybytku, jak to ju� zobaczyli$my, przechodzi-
my do kap=a.stwa. Kap=a.stwo nie jest pos=ug� ani s=u�b� jednostki,
lecz Cia=a. Nikt w pojedynk# nie mo�e by% kap=anem 0 w Starym
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Testamencie nie ma takiego kap=a.stwa. Kap=a.stwo nie oznacza
indywidualizmu, lecz zbiorowe cia=o. Kap=a.stwo nie istnieje w tobie
jako jednostce. Sam nigdy nie mo�esz powiedzie%: UJestem kap=a-
nemW. Je$li jeste$ po=�czony ze swoimi bra%mi i siostrami, w(wczas
mo�esz powiedzie%: UJeste$my kap=anamiW. Je$li jednak jeste$cie
oddzieleni i pozostajecie tylko wieloma jednostkami, nigdy nie b#-
dziecie mogli powiedzie%, �e jeste$cie kap=anami. Sp(jrzcie na Stary
Testament, kt(ry jest obrazem rzeczywisto$ci. Nikt tam nie m(g=
dzia=a% samodzielnie, indywidualnie jako kap=an. Kap=a.stwo to cia=o.

Nast#pnie przechodzimy do armii. Czy m(g=by$ sam stanowi%
armi#? Oczywi$cie, �e nie. Nie mog=aby tego te� uczyni% grupa jed-
nostek. Armia musi powsta% z grona ludzi uformowanych i dzia=aj�-
cych razem jako jednostka. Niekt(rzy ludzie upieraj� si# dzisiaj przy
tym, �e gdziekolwiek dw(ch lub trzech spotyka si# w imi# Pa.skie,
to wystarczy. Czy jednak dw(ch lub trzech to odpowiednia ilo$%, by
utworzy% armi#? Do jej utworzenia potrzebny jest zast#p ludzi 0 im
wi#cej, tym lepiej.

Je$li poprosi mnie tylko dw(ch lub trzech braci, bym do nich
przemawia=, z ch#ci� to uczyni#. Je$li jednak to zrobi#, to po kr(t-
kim czasie moje przemawianie si# sko.czy. Nie b#d# mia= nic wi#cej
do powiedzenia. Je�eli jednak dacie mi wi#ksze zgromadzenie 0 po-
wiedzmy kilkaset os(b lub kilka tysi#cy 0 w(wczas b#d# m(g= prze-
mawia% przez cztery godziny bez przerwy.

Dw(ch lub trzech nie wystarczy. Musimy mie% znaczn� liczb# braci
i si(str 0 im wi#cej, tym lepiej. Nie b�d-cie nigdy zaspokojeni dwo-
ma czy trzema. Musimy by% po=�czeni z bra%mi w Panu. Musimy by%
po=�czeni z ludem Bo�ym.

Dlaczego Stany Zjednoczone s� dzisiaj pierwszym narodem na
$wiecie? Dlaczego s� one najsilniejszym narodem? Poniewa� istnieje
pi#%dziesi�t zjednoczonych stan(w. Gdyby by=y tylko dwa lub trzy
zjednoczone stany, na przyk=ad Missouri, Iowa i Illinois, jak�e s=abe
by=oby to pa.stwo! Jest ich jednak pi#%dziesi�t, wszystkie zjednoczone
pod jednym rz�dem. Dlatego jest to pot#�na si=a.

O, jak bardzo przebieg=y wr(g chce zniszczy% Bo�� armi#! Jest
tyle dzieci Bo�ych, lecz nie ma armii. Naprawd# trudno jest znale-%
cho%by w jednym miejscu uformowan� pomi#dzy dzie%mi Pa.skimi
armi#. Dlatego s� one tak bardzo s=abe. Stany Zjednoczone s� silne,
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poniewa� s� zjednoczone w jedn� ca=o$%. Co za$ z chrze$cijanami?
Rozwa�cie chocia�by sytuacj#, jaka panuje w$r(d ludu Pa.skiego
w+jednym mie$cie lub w okolicy, nie m(wi�c ju� o ca=ym kraju czy
$wiecie. Jak�e to �a=osne! Co za wstyd! Nie ma jedno$ci, nie ma
tworzenia armii. Niekt(rzy ludzie przeciwstawiaj� si# nawet wszel-
kiej jedno$ci czy formacji. Nie m(wi# o ludzkiej formacji ani organi-
zacji, lecz o boskiej budowli, o prawdziwej i praktycznej jedno$ci
mi#dzy dzie%mi Bo�ymi. S=yszymy, jak chrze$cijanie w wielu miej-
scowo$ciach m(wi�: UOch, je$li tylko dw(ch lub trzech z nas schodzi
si# razem 0 dw(ch lub trzech tutaj, dw(ch lub trzech tam 0 jest to
naprawd# dobre i zupe=nie wystarczyW. Nie, bracia i siostry! Jeste-
$my temu przeciwni! Musimy by% zjednoczeni z dzie%mi Pa.skimi
jako armia. Musimy walczy% nie tylko jako dw(ch lub trzech, lecz
jako grono dzieci Pa.skich, du�a liczba, wystarczaj�ca liczba. B=a-
gam was w Panu, by$cie zap=acili cen# jedno$ci z dzie%mi Pa.skimi.
Porzu%cie wszelkie swoje opinie. Je$li tylko lud Pa.ski rozpozna
wszechzawieraj�cego Chrystusa i b#dzie chcia= mie% Jego prawdziwy
wyraz, to wystarczy. Powinni$my zap=aci% za to ka�d� cen#. Nie po-
winno zale�e% nam na niczym, jak tylko na wszechzawieraj�cym
Chrystusie i na tym, by by% Jego prawdziwym wyrazem. Po=�czmy
si# z Pa.skimi dzie%mi. Utw(rzmy siln� armi#.

Ta sprawa tak bardzo le�y mi na sercu, �e czasami niemal wycho-
dz# z siebie. Nie znam niczego pr(cz tego. Ca=y m(j umys= i ca=a
moja istota s� poch=oni#te t� spraw�. O, bracia i siostry, jak bardzo
musimy wsp(=pracowa% z Panem, by m(g= On to wszystko odzyska%!
Niech Pan w praktyczny spos(b utworzy z nas dzisiaj armi#, kt(ra
we-mie udzia= w bitwie dla Niego. Nie m(wcie tak beztrosko o bi-
twie z Szatanem. Ta bitwa jest tu� przed wami. To bitwa! Tu idzie
o+bitw#! Musicie w niej walczy%, lecz nie indywidualnie.

Nim wyruszymy do walki, musimy zosta% uformowani wraz z+in-
nymi, a po to, by zosta% uformowanymi, musimy by% ulegli. Musimy
zacz�% od podporz�dkowania si# innym. Je$li nie potrafimy by% ule-
gli, nigdy nie zdo=amy da% si# uformowa%, nigdy nie b#dziemy mogli
zosta% razem zbudowani. Uleg=o$%! W$r(d dzieci Pa.skich istnieje
olbrzymia potrzeba uleg=o$ci. Dzisiaj naprawd# panuje dzie. buntu 0
ca=y $wiat jest pe=en buntu. W rodzinie, w szkole, w spo=ecze.stwie,
w rz�dzie 0 ka�dy si# buntuje. Wy i ja, jako dzieci Bo�e uformowane
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w armi# do walki o Jego kr(lestwo, musimy nauczy% si# uleg=o$ci.
Wbrew ca=emu $wiatu musimy nauczy% si# lekcji uleg=o$ci. Musimy
podporz�dkowa% si# innym i nauczy% si# m(wi% UtakW. Nie twierdz#,
�e powinni$my by% UprzytakiwaczamiW, ale �e musimy nauczy% si#
m(wi% innym UtakW, a nie UnieW. Tak =atwo dzisiaj wielu z nas przy-
chodzi m(wi% innym UnieW. M(wimy UnieW wszystkim i wszystkiemu.
Nieraz wr#cz pierwszym s=owem, jakie wypowiada ucz�ce si# m(wi%
dziecko, jest UnieW. Nie wolno nam jednak m(wi% UtakW w spos(b fa=-
szywy, tylko ustami, a nie sercem. Nasze UtakW musi by% UtakW wypo-
wiedzianym z uleg=o$ci� p=yn�c� ze szczerego serca. UTak, bracie!W
UTak, siostro!W Podporz�dkuj si# im i naucz si# m(wi% UtakW. Och,
niech Pan nas wybawi!

W wielkich miastach mieszkaj� tysi�ce chrze$cijan, lecz gdzie
jest armia, gdzie przybytek, gdzie kap=a.stwo? Jak�e �a=osna panuje
sytuacja! Co w takiej sytuacji mo�e uczyni% Pan? Nie ma jedno$ci,
nie ma uleg=o$ci, nie ma formacji, nie ma budowania, nie ma przy-
bytku, nie ma kap=a.stwa, nie ma armii. Nie ma prawdziwego miesz-
kania dla Pana na tej ziemi. Nie ma prawdziwego s=u�enia Panu,
poniewa� nie ma kap=a.stwa. Nie ma prawdziwej bitwy o kr(lestwo
Bo�e, poniewa� nie ma prawdziwej armii. Jeste$my tu po to, by to
wszystko odzyska%.

Musimy za pomoc� uleg=o$ci utworzy% armi#. Armia zawsze zale-
�y od kap=a.stwa, a kap=a.stwo zawsze towarzyszy przybytkowi. Te
trzy rzeczy wyst#puj� zawsze razem. Ilekro% istnieje przybytek, jest
tak�e grono kap=an(w. Kap=ani z kolei otoczeni s� armi� ludzi. Oto
obraz rzeczywisto$ci, kt(rej musimy do$wiadcza% 0 przybytku, ka-
p=a.stwa i armii. Je$li nie ma przybytku, nie istnieje kap=a.stwo,
bez kap=a.stwa za$ nie ma armii. Armia zale�y od kap=a.stwa, a+ka-
p=a.stwo wi��e si# z przybytkiem. Czym za$ jest przybytek? Miej-
scem, w kt(rym obecno$% Pa.ska znajduje si# po$r(d Jego ludu.
Je$li nie ma przybytku, nie ma Pa.skiej obecno$ci. Obecno$% Pa.-
ska nie mo�e by% w(wczas z nami i nie mo�e i$% z nami. Pan obieca=,
�e Jego obecno$% p(jdzie z nami, musimy jednak dok=adnie wiedzie%,
gdzie Jego obecno$% mieszka. Ona mieszka w przybytku. Je$li mamy
przybytek, to mamy te� Jego zamieszkuj�c� z nami obecno$%. Je$li
nie mamy przybytku, to koniec z nami. Nie mamy Pa.skiej obecno$ci.

Przybytek, kap=a.stwo i armia! Bracia i siostry, czy macie je mi#-
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dzy sob�? Je$li nie, to nie nadajecie si# do tego, by posi�$% pi#kn�
ziemi#. Wci�� jeszcze czego$ wam brakuje. Musimy si# przygotowa%.
Musimy przygotowa% si#, zdobywaj�c odpowiednie kwalifikacje. Mu-
simy w pe=ni do$wiadczy% przybytku, kap=a.stwa i armii. Nie ma
w+tych sprawach nic indywidualnego. Wszystkie one wi��� si# ze zbio-
rowym cia=em.

OBCY OGIE"

Po to, by zachowa% przybytek, kap=a.stwo i armi#, pr(cz indywi-
dualizmu musimy wystrzega% si# tak�e innych rzeczy. W przeciw-
nym razie bowiem wyrz�dz� one wielkie szkody. Pierwsz� z nich jest
obcy ogie.. Nie wolno nam nigdy ofiarowa% Bogu obcego ognia. Czym
jest obcy ogie.? To nasz naturalny entuzjazm, gorliwo$% naszych
naturalnych uczu%, naturalny zapa= naszego serca. Przynosi on nie-
uniknion� $mier%. Zabija nasze �ycie duchowe i niszczy kap=a.stwo.
Dw(ch syn(w Aarona, Nadab i Abihu, z=o�y=o w ofierze obcy ogie.,
nie w z=ych zamiarach, lecz z dobrej woli. By= to jednak obcy ogie..
Pan nakaza=, by ogie. do palenia kadzid=a pochodzi= z o=tarza, na
kt(rym sk=adano ofiary, aby kadzid=o by=o Mu mi=e. Oni jednak nie
u�yli ognia z o=tarza. W zamian u�yli obcego ognia. Oznacza to, �e
ich naturalny zapa=, ich naturalny entuzjazm, nie zosta= poddany
dzia=aniu krzy�a. To niezwykle wa�na kwestia. Krzy� musi si# z nami
rozprawi%. Nasz naturalny zapa= musi zosta% u$miercony przez krzy�.

BUNT

Drug� rzecz�, kt(rej musimy unika%, jest bunt przeciwko w=a-
dzy. Miriam i Aaron, starsze rodze.stwo Moj�esza, zbuntowali si#
przeciwko niemu, kiedy on reprezentowa= w=adz#. Tak, Moj�esz uczy-
ni= co$ niew=a$ciwego 0 po$lubi= pogank#. Bez w�tpienia post�pi= -le.
By= to jego b=�d. Miriam i Aaron potraktowali to jednak jako podsta-
w# do tego, by si# mu przeciwstawi%. Tymczasem bez wzgl#du na to,
co Moj�esz uczyni=, jego rodze.stwo powinno by=o rozpozna% w nim
w=adz#. Bez wzgl#du na wszystko nie wolno im by=o buntowa% si#
przeciwko w=adzy. To w=a$nie niszczy jedno$%, kap=a.stwo i tworze-
nie armii. Oczywi$cie, przewodz�c w ko$ciele, powinni$my uwa�a%.
Nie powinni$my czyni% niczego, co ukazuje w typie ma=�e.stwo
Moj�esza z pogank�. Z drugiej jednak strony, i jest to o wiele wa�-
niejsze, wszyscy musimy nauczy% si#, by nigdy si# nie buntowa%.
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By% mo�e w waszym mie$cie istnieje ko$ci(= miejscowy, wyraz
Cia=a Pa.skiego, w kt(rym przewodzi kilku braci. Musicie zrozu-
mie%, �e �aden z nas nie jest w stu procentach doskona=y. Ka�dy ma
przynajmniej jedn� wad#. Wasze oczy nie powinny by% jednak tak
bardzo zwr(cone w kierunku starszych. Powinny one raczej zwraca%
si# ku Panu. Nie kierujcie wzroku ku starszym, by ich wybada%.
Je$li b#dziecie tak czyni%, oznacza to, �e macie buntownicze nasta-
wienie. Niszczycie samych siebie.

Zastan(wcie si# nad sytuacj� Miriam i Aarona. Czy mieli oni ra-
cj# w tym, co powiedzieli przeciwko Moj�eszowi? Bez w�tpienia tak,
natomiast Moj�esz jej nie mia=. Moj�esz jako s=uga Pana dostarczy=
im powodu do tego, by go oskar�y%. Gdy jednak Miriam i Aaron wy-
korzystali to i zbuntowali si# przeciwko w=adzy, sprowadzili na sie-
bie Bo�y s�d. Natychmiast zostali pora�eni tr�dem i mimo �e zostali
p(-niej uzdrowieni, ostatecznie umarli na pustyni.

W ci�gu minionych lat widzia=em wielu ludzi, kt(rzy stali si# Utr#-
dowaciW wskutek swego buntu przeciw s=ugom Pa.skim. Czy s=udzy
Pa.scy mieli racj#? Nie powiedzia=bym tego. Przyznaj#, �e ka�dy
z+nich ma przynajmniej jedn� wad#. Wady s=ug Pa.skich jednak s�
dla nas sprawdzianem. Sprawdzaj� one, na czym my stoimy i co kry-
je si# w naszym sercu. A co z twoim sercem? Zostanie ono poddane
sprawdzianowi nie przez dobro% s=ug Pa.skich, lecz przez ich braki.

Bracia i siostry, oby$cie zachowali to s=owo w swoim sercu. To
ostrze�enie. Jestem tego w pe=ni $wiadomy, �e nadejdzie taki czas,
gdy nie b#dziecie zadowoleni z tych, kt(rzy przewodz� w$r(d was
w+Panu. Powiecie: UCo to si# dzieje? Zobacz, co zrobili ci wiod�cy
bracia w ko$ciele!W B#dzie to dla was sprawdzian. Je�eli ich oskar�y-
cie i zbuntujecie si# przeciwko nim, staniecie si# Utr#dowaciW. To nie
oni b#d� najwi#kszymi brudasami, lecz wy. P(-niej upadniecie, tak
samo jak Miriam i Aaron, przy drodze na pustyni. Ju� nigdy nie
b#dziecie mogli p(j$% naprz(d, by mie% udzia= we wszechzawieraj�-
cej, pi#knej ziemi.

P(-niej, podczas podr(�y dzieci Izraela, wydarzy= si# jeszcze je-
den bunt, tym razem na wi#ksz� skal#. Wraz z przesz=o dwustu ksi�-
�#tami zgromadzenia powsta= wtedy Korach, kt(ry zbuntowa= si#
przeciwko Moj�eszowi i Aaronowi. Sprowadzili oni $mier% nie tylko
na samych siebie, ale i na prawie ca=e zgromadzenie. W rezultacie
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tego buntu umar=o tysi�ce ludzi. Zniszczona zosta=a jedno$%, znisz-
czone zosta=o kap=a.stwo i zniszczona zosta=a armia ludu Pa.skiego.
Potrzebujemy takiego ostrze�enia.

Jestem przekonany, �e wielu z was ma dzi$ szczere serce dla
Pana i dla Jego $wiadectwa. Musimy jednak pami#ta%, �e istnieje
w+nas buntownicza natura. Pewnego dnia, pr#dzej czy p(-niej, zo-
stanie ona poddana sprawdzianowi. Je$li si# zbuntujemy, zostanie-
my duchowo odci#ci i do pewnego stopnia u$miercimy $wiadectwo,
kap=a.stwo i armi#.

NIEWIARA

Trzeci� rzecz�, kt(rej musimy unika%, jest niewiara. Ona nas
z+pewno$ci� zabije. Pami#tacie, jak ci, kt(rzy wyszpiegowali ziemi#
kanaanejsk�, wr(cili i z=o�yli nieprawdziwy raport? Z jednej strony
oznajmili, �e ziemia jest niezmiernie dobra, z drugiej jednak powie-
dzieli, �e wej$cie do niej jest niemo�liwe. Wed=ug ich relacji ludzie
tam byli olbrzymami, a miasta by=y obwarowane i wielkie. Twierdzili
oni, �e Izraelici nigdy nie zdo=aj� podbi% tego kraju, a je$li spr(buj�,
zostan� zupe=nie pokonani i poch=oni#ci.

Nieraz wr(g, Z=y, m(wi nam: UNie m(w tyle o wszechzawieraj�-
cym Chrystusie. On jest dobry i wspania=y. To jednak zupe=nie nie-
mo�liwe, by$ w Niego wszed=W. Obawiam si#, �e nawet gdy czytali$cie
te rozdzia=y, szepta= wam do ucha takie s=owa. UNie my$l, �e kiedy-
kolwiek ci si# uda wej$% do pi#knej ziemi. To przekracza twoje mo�-
liwo$ci. Nigdy ci si# to nie udaW. Ma=y diabe= ukryty w wielu z nas
tylko czyha na okazj#, by wstrzykn�% nam swoj� $mierteln� truci-
zn#. Nigdy mu nie wierzcie. ULudzie s� olbrzymamiW 0 powie wam 0
Ua miasta s� obwarowane a� do nieba. Zostaniesz pokonany. Dobrze
o tym wieszW. Trzeci rozdzia= Listu do Hebrajczyk(w m(wi nam, �e
jest to niegodziwe serce niewiary. To serce zaj#te przez Z=ego. Dlatego
nazwane jest ono z=ym sercem. Musimy poprosi% Pana, by wybawi=
nasze serce od Z=ego. Musimy modli% si# tak: UPanie, chc# mie% do-
bre serce, serce pe=ne wiary. Ja nie jestem w stanie wej$% do tej ziemi,
lecz Ty jeste$!W Ten, kt(ry jest w nas, jest wi#kszy od tego, kt(ry jest
na $wiecie. Ja nie jestem w stanie, lecz Chrystus jest w+stanie, a On
jest we mnie. Musimy mie% wiar# w moc Jego zmartwychwstania.
B(g jest w stanie uczyni% nies=ychanie wi#cej ponad wszystko to,
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o+co prosimy lub o czym my$limy i wszystko, o czym marzymy czy co
sobie wyobra�amy. B(g to uczyni. Bogu si# to uda. P(jd-my za przy-
k=adem Jozuego i Kaleba. Oni mieli serca pe=ne wiary. Mogli powie-
dzie% ludziom: UP(jd-my natychmiast i we-my j� w posiadanie, gdy�
jeste$my w stanie j� podbi%W.

Bracia i siostry, musimy unika% wszelkiej niewiary. Jestem g=#-
boko zatroskany o to, �e po przeczytaniu tylu rzeczy o wszechzawie-
raj�cym Chrystusie niekt(rzy z was b#d� mieli niegodziwe serce nie-
wiary. By% mo�e nie ujawni si# to jeszcze teraz, lecz zostaniecie poddani
sprawdzianowi kiedy$ w przysz=o$ci. Mo�e pewnego dnia, gdy b#dzie-
cie spacerowali sobie ulic�, powiecie sami do siebie: UCo?! Kto mo�e
tego dokona%? Kto jest w stanie do$wiadczy% takiego wszechzawie-
raj�cego Chrystusa? Nie ja! Mnie si# to nigdy nie uda!W To niegodzi-
we serce niewiary. Nazwijcie je po imieniu. Uwa�ajcie! B�d-cie czuj-
ni! M(dlcie si# wbrew niemu!

Rzeczywi$cie o w=asnych, naturalnych si=ach nigdy nie zdo=acie
dotrze% do pi#knej ziemi. Jest to mo�liwe wy=�cznie dzi#ki mocy
zmartwychwstania. Tylko moc, kt(ra wzbudzi=a Chrystusa z mar-
twych i uczyni=a Go G=ow� ponad wszystkim, mo�e was do niej wpro-
wadzi%! T# moc nieustannie przekazuje nam zamieszkuj�cy w nas
Duch Qwi#ty. Czy jeste$my wystarczaj�co silni? Alleluja, jeste$my
wystarczaj�co silni 0 nie w sobie samych, lecz w Nim; nie w ciele,
lecz w Duchu! Uda si# to nam w Duchu! Czy wierzycie w to, bracia
i+siostry? Alleluja! Musimy to przyj�%! Nigdy si# nie rozczarowujcie 0
ta ziemia nale�y do nas! Nie s�d-cie nigdy, �e jeste$cie zbyt m=odzi.
Wczoraj byli$cie zbyt m=odzi, lecz nie dzisiaj. Wierzcie z ca=� pewno-
$ci� wiary! Chrystus jest w was! Zostali$cie zjednoczeni z wszech-
mocnym Bogiem! Co dzie. Jego Duch przekazuje do waszego wn#-
trza wszystko to, czym jest B(g, i wszystko, co On ma. On w was
tego dokona. Dop(ki b#dziecie utrzymywali spo=eczno$% z Nim, b#-
dziecie w stanie wej$% do ziemi.

Czeka was kilka bitew. Jest to jednak bitwa dla wroga, dla was
b#dzie to odpoczynek. Bitwa jest kl#sk� dla niego, a chlebem dla
was. Jozue i Kaleb powiedzieli ludziom: UAni si# nie obawiajcie... gdy�
oni s� dla nas chlebemW. Wr(g b#dzie dla nas chlebem 0 mo�emy
p(j$%, by go zje$%. Je$li nie p(jdziemy na bitw#, b#dziemy g=odni.
Codzienna manna nam nie wystarczy. Musimy pochwyci% i poch=o-
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n�% wroga. Wr(g b#dzie naszym pokarmem i poch=anianie go b#dzie
naszym zaspokojeniem. Bracia i siostry, musimy mie% wiar#, by p(j$%
naprz(d, podj�% bitw# i poch=on�% wroga. Im wi#cej b#dziecie go po-
ch=ania%, tym bardziej b#dziecie zaspokojeni. Pokonany wr(g to naj-
lepszy pokarm, najsmaczniejszy chleb. Przekroczmy Jordan, by zdo-
by% Jerycho. Poch=o.my ca=e miasto niczym smaczne danie. B#dziemy
wszyscy w pe=ni zaspokojeni. Alleluja! Do takiej bitwy potrzeba nam
takiej wiary.

ZWI�ZKI ZE �WIATEM

Pami#tajcie jednak, �e wr(g jest przebieg=y. U�yje najzmy$lniej-
szych $rodk(w, by przeszkodzi% i przeciwstawi% si# nam. Przeciwko
Izraelowi u�y= Balaama 0 poga.skiego proroka, sprawiaj�c, �e Izra-
elici przy=�czyli si# do $wiata i pope=nili cudzo=(stwo. Qwiat zawsze
b#dzie niszczy= Bo�� armi#. Musimy si# modli%. Musimy by% wra�li-
wi na wszelkie zwi�zki ze $wiatem. Gdy wr(g nie mo�e nic uczyni%,
by nas zniszczy%, przyjdzie w bardzo przebieg=y spos(b, by nas oszu-
ka% i sprawi%, �e wejdziemy w zwi�zek z czym$ $wiatowym. Oczywi-
$cie, rzeczy te mog� si# nam wcale nie wydawa% $wiatowe. Mog�
jawi% si# nam jako ca=kiem uzasadnione i w=a$ciwe. Mo�emy przed
tym uciec jedynie poprzez trwanie w ci�g=ej spo=eczno$ci z Panem.
Je$li pochwyci nas jakikolwiek zwi�zek ze $wiatem, bez wzgl#du na
to, czy $wieckim, czy religijnym, staniemy si# bezsilni. Niech Pan da
nam =ask#, by$my potraktowali to jako ostrze�enie.

SZEMRANIE

Uwa�ajmy te�, by$my nigdy nie szemrali przeciwko Panu, tak
jak to czyni=y dzieci Izraela. Musimy zawsze wy$piewywa% Jego chwa-
=#. Niezale�nie od tego, jak trudna jest droga, kt(r� kroczycie ani
jakie napotykacie niewygody, zawsze oddawajcie chwa=# Panu. Oto
droga zwyci#stwa.

Pami#tajcie o tym wszystkim: nigdy nie ofiarowujcie Panu obcego
ognia, nigdy si# nie buntujcie, porzu%cie niegodziwe serce niewiary,
uwa�ajcie na wszelkie zwi�zki z tym, co $wiatowe i nigdy nie szemraj-
cie przeciwko Panu. Je$li b#dziemy tak post#powa%, b#dziemy goto-
wi p(j$% naprz(d i obj�% w posiadanie ziemi#. B#dziemy zwyci#scy!
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Teraz jeste$my ju� gotowi, by wej$% do pi#knej ziemi. Radowa-
li$my si# w Egipcie barankiem paschalnym, opu$cili$my Egipt i+prze-
kroczyli$my Morze Czerwone, do$wiadczyli$my Chrystusa jako
codziennej manny i ska=y z tryskaj�cym z niej strumieniem. Do-
$wiadczyli$my Chrystusa jako arki, Bo�ego $wiadectwa. Na tym etapie
budujemy si# w Jego powi#kszenie i wyraz, staj�c si# przybytkiem.
Nie tylko mamy przybytek, ale i nim jeste$my. Jeste$my powi#ksze-
niem, przyrostem Chrystusa. Budujemy si# ze sob�, stoj�c na trwa=ej
podstawie Chrystusowego odkupienia, okryci Jego pe=ni�. Jeste$my
silni i ugruntowani. Jeste$my jedno w Chrystusie, kt(ry przejawia
Boga. Umiemy te� nieustannie radowa% si# Chrystusem jako wszyst-
kimi rodzajami ofiar. Mamy zatem kap=a.stwo i jeste$my kap=ana-
mi. Co wi#cej, dzi#ki kap=a.stwu utworzyli$my bosk� armi#, prze-
znaczon� do udzia=u w bitwie o pi#kn� ziemi#. Jeste$my gotowi do
walki, by pokona% wroga. Dzi#ki temu, i� radujemy si# Chrystusem,
przygotowany zosta= zast#p Jahwe.

O, bracia i siostry, gdy przejdziemy przez te wszystkie do$wiad-
czenia, le�y przed nami co$ jeszcze wspanialszego 0 pi#kna ziemia,
wszechzawieraj�cy Chrystus. Zacz#li$my od ma=ego baranka, a�
w+ko.cu doszli$my do ziemi Kanaan, do wszechzawieraj�cego Chry-
stusa. Ziemia ta le�y wci�� przed nami! Zaznali$my Chrystusa, po-
siedli$my Go i mamy Go 0 nie ma co do tego w�tpliwo$ci. Wci��
radujemy si# Chrystusem. Czeka nas jednak daleko wi#kszy Chry-
stus, kt(rego mamy posi�$%, poniewa� B(g ustanowi=, �e celem, do
kt(rego zmierzamy, jest Chrystus wszechzawieraj�cy. Nie wolno nam
si# zatrzyma%, dop(ki go nie osi�gniemy.
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POPRZEZ BRANIE PA"SKIEGO S�OWA

Przypu$%my wi#c, �e jeste$my gotowi, by wej$% do pi#knej ziemi.
Utworzyli$my armi# i jeste$my teraz chwalebnym, boskim i nie-
bia.skim zast#pem Jahwe. Co mamy teraz czyni%? Po pierwsze,
musimy bra% S=owo Pa.skie. Pan powiedzia= Jozuemu: UTeraz wi#c
wsta., przepraw si# przez ten oto Jordan, ty i ca=y ten lud, do ziemi,
kt(r� Ja daj# Izraelitom. Ka�de miejsce, na kt(re zst�pi wasza noga,
Ja wam daj#...W Pan obieca= ziemi#, lecz my musimy j� posi�$%. On j�
da=, my jednak musimy tego do$wiadczy%. To nasz dzia=, lecz mimo
to musimy go wzi�%. Musimy mie% wiar#. Musimy mie% pewno$%,
ca=kowit� ufno$%. Ziemia nie znajduje si# obecnie w naszym posiada-
niu, lecz On sprawi, i� j� we-miemy, On sprawi, �e j� posi�dziemy.
Musimy wierzy% Mu i zaofiarowa% Mu nasz� wsp(=prac#. Czy jednak
to uczynimy? Powsta.my dzisiaj i p(jd-my naprz(d, by posi�$% zie-
mi#. Chwa=a Panu, �e nale�y ona do nas! We-my j� 0 nie jutro, lecz
dzisiaj! Nigdy nie m(wcie U jutroW. Niewiara zawsze m(wi U jutro, ju-
tro, jutroW. UJutroW nale�y do diab=a! W wierze nie ma jutra; zawsze
jest dzisiaj. UDzisiajW nale�y do nas! Bracia i siostry, musimy j� wzi�%
dzisiaj! To pierwsza rzecz, kt(r� musimy uczyni%. Musimy stan�% na
fundamencie S=owa Bo�ego. Musimy wzi�% S=owo Bo�e i p(j$% na-
prz(d, by posi�$% ziemi#.

POPRZEZ U�WIADOMIENIE SOBIE,
�E ZOSTALI�MY POGRZEBANI

Po drugie, my, kt(rzy jeste$my zbawieni i radujemy si# Chrystu-
sem, musimy sobie u$wiadomi%, �e zostali$my ukrzy�owani. Jeste-
$my martwi i zostali$my pogrzebani! Mamy wspania=y hymn, kt(ry
wyra�a ten fakt:

Z Nim pogrzebany, wzbudzony z Nim;
Co do zrobienia zostaje mi?...

Zostali$my pogrzebani razem z Chrystusem. Zosta= nam po=o�o-
ny kres! Czy zdajecie sobie spraw# z tego, jak wspania=e jest to s=o-
wo UpogrzebanyW? Dobrze by by=o wypisa% je wielkimi literami i po-
wiesi% sobie w sypialni 0 POGRZEBANY! Drugi taki napis powie$cie
w jadalni, nast#pny w pokoju go$cinnym, a jeszcze nast#pny w kuch-
ni. Gdzie tylko jest miejsce 0 pogrzebany, pogrzebany, pogrzebany!
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Zosta=em pogrzebany! Naprawd# by mi si# podoba=o, gdybym zoba-
czy= dom przystrojony w ten spos(b. Co za odpoczynek 0 by% pogrze-
banym! Czy mo�na mie% lepszy? Dlatego w=a$nie lud Izraela zosta=
przeprowadzony w ten spos(b przez Jordan. Jordan by= ich pogrzebem.

Gdy synowie Izraela wyszli z Egiptu, przekroczyli Morze Czerwone,
kt(re przedstawia chrzest. Nast#pnie, gdy dotarli do Jordanu, przeszli
kolejn� wod#. By=a to pami�tka Morza Czerwonego. Kiedy przyj#li-
$my Chrystusa jako swojego Zbawiciela, ko$ci(= ochrzci= nas 0 zosta-
li$my pogrzebani. Niestety, wkr(tce o tym zapomnieli$my 0 opu$ci-
li$my gr(b. Nie m(wi#, �e zostali$my wzbudzeni, lecz �e opu$cili$my
gr(b. Niekt(rzy nawet w atmosferze walki powr(cili do Egiptu. Po-
niewa� do$wiadczyli$my ju� w tak g=#boki spos(b Chrystusa, ponie-
wa� jest On dla nas centrum Bo�ego $wiadectwa i zostali$my zbudo-
wani w przybytek jako Jego wyraz, poniewa� mamy kap=a.stwo
i+armi# Bo�� i jeste$my gotowi posi�$% ziemi# 0 w=a$nie teraz B(g
nakazuje nam, by$my zbudowali pomnik, przypominaj�cy nam o tym,
�e zostali$my pogrzebani. Od tej chwili nigdy wi#cej nie wolno nam
zapomnie%, �e zostali$my pogrzebani.

Morze Czerwone i Jordan przedstawiaj� t# sam� rzecz 0 $mier%
Chrystusa. W Morzu Czerwonym pogrzebana zosta=a armia egipska.
Wszystko, co nale�a=o do tego $wiata i wszystkie si=y tego $wiata
zosta=y tam pogrzebane. Czy zdajecie sobie spraw# z tego, ile rzeczy
i ilu ludzi zosta=o pogrzebanych wraz z wami, gdy wy zostali$cie po-
grzebani w chrzcie? W kraju, z kt(rego pochodz#, kiedy kto$ umie-
ra= i miano go pogrzeba%, ludzie grzebali wraz z nim wszystko, co
posiada=. W podobny spos(b, kiedy my zostali$my pogrzebani,
w+oczach Pana wszystko, co kochali$my, wszystkie rzeczy, kt(re wcho-
dzi=y w sk=ad naszego $wiata, zosta=y pogrzebane razem z nami. Ca=a
$wiatowa armia, wszystkie si=y tego $wiata, kt(re pierwotnie nas
wi#zi=y, zosta=y pogrzebane. To w=a$nie jest rzeczywisto$% Morza
Czerwonego. Teraz, przy Jordanie, B(g chce nam to przypomnie%
raz jeszcze. Pogrzebane zosta=y nie tylko si=y $wiata, ale i my sami.
Zostali$my pogrzebani!

Przekroczenie rzeki Jordan to pi#kny i chwalebny obraz. Arka
wraz z kap=a.stwem wst�pi=a do rzeki pierwsza, i tam, w sercu rzeki,
wraz z kap=a.stwem pozosta=a. To pe=ne znaczenia. Arka, jak ju�
zobaczyli$my, to Chrystus Pan, Bo�e $wiadectwo. Chrystus wraz



WSZECHZAWIERAJTCY CHRYSTUS162

z+kap=a.stwem wszed= w sam $rodek rzeki $mierci. Nast#pnie za
Nim weszli wszyscy ludzie. Zeszli oni na samo dno tej rzeki i przeszli
przez to samo miejsce. Nast#pnie Pan poprosi= ich, by wybrali dwu-
nastu ludzi, po jednym z ka�dego z dwunastu plemion Izraela. Ka�dy
z nich z tego miejsca na dnie rzeki, gdzie sta=a arka, wzi�= kamie.
i+przeni(s= go na drug� stron# Jordanu, czyli do pi#knej ziemi. Ozna-
cza to zmartwychwstanie. Wszyscy ci, kt(rzy weszli do ziemi Kanaan,
to ci, kt(rzy zostali wzbudzeni z martwych. Byli oni nowymi lud-mi;
nie byli ju� lud-mi starymi. Byli tymi, kt(rzy zmartwychwstali, nie
tymi, kt(rzy s� naturalni. Tylko ludzie, kt(rzy powstali z martwych,
mog� wej$% i posi�$% wszechzawieraj�cego Chrystusa. Nie jest On
osi�galny dla naturalnego cz=owieka. Mo�emy do$wiadcza% Go jako
wszechzawieraj�cego Chrystusa jedynie na gruncie zmartwychwsta-
nia. Bracia i siostry, zmartwychwstali$my! Jeste$my pogrzebani
i+wzbudzeni! Teraz jeste$my w Chrystusie!

Nast#pnie Jozue uczyni= co$ jeszcze, by przypomnie% im o tym
fakcie. Wzi�= wi#cej kamieni, po jednym dla ka�dego plemienia,
i+umie$ci= je w miejscu, na kt(rym sta=a arka. Pogrzeba= je tam na
pami�tk# pogrzebu samych Izraelit(w. W oczach Boga wszystkie dzieci
Izraela zosta=y pogrzebane w rzece Jordan. Oznacza to, �e w Bo�ych
oczach wszyscy zostali$my pogrzebani w $mierci Chrystusa.

Po dokonaniu tego wszystkiego arka wraz z kap=a.stwem wysz=a
z Jordanu. Po tym, jak my wszyscy zostali$my u$mierceni, wynurzy=
si# ze $mierci Chrystus. Wszed= On w $mier% pierwszy i wyszed= z+niej
jako ostatni. By= pierwszy przy wej$ciu i ostatni przy wyj$ciu. My za$
byli$my ostatni przy wej$ciu i pierwsi przy wyj$ciu. Chrystus doko-
na= $mierci i $mier% ta obejmuje nas wszystkich. Wszyscy umarli-
$my! Wszyscy zostali$my pogrzebani wraz z Chrystusem! Mo�emy
powiedzie%: UAlleluja, zostali$my pogrzebani! Teraz stoimy na grun-
cie zmartwychwstania! Jeste$my w ziemi Kanaan! Jeste$my w Chry-
stusie, w pi#knej ziemi!W

POPRZEZ ZASTOSOWANIE �MIERCI CHRYSTUSA

Po trzecie, wierz�c, �e zostali$my ukrzy�owani wraz z Chrystu-
sem i �e zostali$my pogrzebani, musimy zastosowa% t# $mier% do
siebie samych. Dlatego te� musimy zosta% obrzezani. Jest to zastoso-
wanie $mierci Chrystusa wobec naszego cia=a. Gdy tylko u$wiadomi-
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my sobie, �e jeste$my pogrzebani oraz wzbudzeni wraz z Chrystu-
sem, musimy w(wczas u$mierci% nasze cia=o. Musimy zastosowa%
$mier% Chrystusa wobec naszych cielesnych cz=onk(w. Na tym w=a-
$nie polega obrzezanie i to musimy co dzie. praktykowa%. Musimy
codziennie stawa% na gruncie tego, �e jeste$my martwi i pogrzebani
oraz stosowa% $mier% Chrystusa wobec naszych cz=onk(w. Musimy
stosowa% Jego $mier% nie tylko do naszej sytuacji, lecz tak�e w ka�-
dej chwili do naszych cielesnych cz=onk(w i u$mierca% je.

W drugim rozdziale Listu do Kolosan czytamy, �e wraz z Chry-
stusem zostali$my pogrzebani i wzbudzeni. Nast#pnie rozdzia= trzeci
m(wi, �e nasze �ycie jest teraz ukryte wraz z Chrystusem w Bogu.
Na tej podstawie werset 5 tego samego rozdzia=u stwierdza: UUmar-
twiajcie swoje cz=onki, kt(re s� na ziemi...W Je$li u$wiadomimy sobie
fakt, i� zostali$my pogrzebani i zmartwychwzbudzeni wraz z Chry-
stusem, b#dziemy musieli w praktyczny spos(b, przez wiar#, zasto-
sowa% Jego $mier% wobec naszych cielesnych cz=onk(w.

POPRZEZ RADOWANIE SI� P�ODAMI ZIEMI

Po czwarte, bezpo$rednio po zastosowaniu $mierci Chrystusa wo-
bec naszych cz=onk(w na podstawie tego, i� zostali$my pogrzebani
i+zmartwychwzbudzeni wraz z Nim, do$wiadczamy czego$ z �ycia. Ra-
dujemy si# p=odami ziemi, wszechzawieraj�cym Chrystusem. Manna
si# sko.czy=a, a jej miejsce zaj#=y p=ody ziemi. UMa=egoW Chrystusa
zast�pi= UwielkiW Chrystus. Przedtem do$wiadczali$my wci�� ma=ego
Chrystusa 0 manny. Teraz za$ ma=y Chrystus ust�pi= miejsca wiel-
kiemu. Kosztujemy wi#kszego, bogatszego, pe=niejszego Chrystusa.
Radujemy si# ziemi�, wszechzawieraj�cym Chrystusem.

Bracia i siostry, czym si# obecnie radujecie: mann� czy te� zie-
mi�? Bez w�tpienia wszyscy do$wiadczamy Chrystusa, lecz jakiego
Chrystusa? By% mo�e s� w$r(d nas tacy, kt(rzy do$wiadczaj� Chry-
stusa jedynie jako baranka paschalnego. Wi#kszo$% z nas prawdopo-
dobnie do$wiadcza Go jako codziennej manny. P=ody ziemi s� jednak
znacznie lepsze od manny. Jakie jest wasze do$wiadczenie? Mo�e
niekt(rzy z was stwierdz�, �e trudno na to odpowiedzie%. Czasami
radujecie si# Chrystusem jako mann�, a innym razem jako p=odami
ziemi. To, czy do$wiadczacie Go jako p=od(w ziemi, zale�y w du�ej
mierze od waszego pogrzebu. W jakim stopniu zdajecie sobie spraw#
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z tego, �e zostali$cie pogrzebani i �e stoicie teraz na gruncie zmar-
twychwstania?

Pozw(lcie, �e zilustruj# to przyk=adem. Przypu$%my, �e dzisiaj rano
spotykam niezmiernie dziwacznego cz=owieka. Cz=owiek ten zawsze
sprawia, �e do$wiadczam �ycia zmartwychwstania. Pan stworzy= go
i+w swojej opatrzno$ci i m�dro$ci przyprowadzi= go do mnie. On wie,
dlaczego go potrzebuj#. Po to, by w=a$ciwie wobec niego post#powa%,
co dzie. potrzebuj# mocy zmartwychwstania. Przypu$%my, �e dzi$
rano cz=owiek ten zachowa= si# bardzo dziwnie i bardzo mnie zdener-
wowa=. By=em poirytowany i unios=em si# gniewem. P(-niej jednak,
wr(ciwszy do pokoju, poczu=em, �e moje sumienie mnie pot#pia, wi#c
wyzna=em to Panu. Powiedzia=em: UPanie, przebacz mi! Upad=em,
zosta=em pokonany. Chwal# Ci# jednak, Panie, za to, �e jestem oczysz-
czony Twoj� drogocenn� krwi�!W Po tym wyznaniu i uzyskaniu prze-
baczenia zosta=em nasycony. Do$wiadczy=em czego$ z Chrystusa. Co
to by=o za do$wiadczenie? Do$wiadczy=em Chrystusa jako ma=ego
kawa=ka manny. Radowa=em si# mann�.

Przypu$%my teraz, �e innego dnia ten sam cz=owiek znowu mi
dopiek= i sprawi=, i� odczu=em zdenerwowanie. Tym razem jednak
staj# na gruncie zmartwychwstania. M(wi#: UPanie, ja zmartwych-
wsta=em! Stoj�c na gruncie zmartwychwstania, %wicz# swego ducha,
by u$mierci% moje cz=onkiW. Wtedy, zamiast gniewa% si# na niego,
czuj# si# szcz#$liwy w Panu. Mog# powiedzie%: UAlleluja! Chwal# Ci#,
Panie, za mojego kochanego, dziwacznego brata!W Stosuj# w ten spo-
s(b wobec swoich cz=onk(w, kt(re zawsze gniewaj� si# na innych,
$mier% Pana, i uzyskuj# $wie�e do$wiadczenie i doznanie Chrystusa.
Co to by=o za do$wiadczenie? R(�ni=o si# ono zupe=nie od do$wiadcze-
nia Chrystusa jako manny. By=o to do$wiadczenie Chrystusa jako
p=odu pi#knej ziemi. Widzicie? Oba do$wiadczenia by=y do$wiadcze-
niami Chrystusa, lecz w r(�nych aspektach. W pierwszym z nich
dozna=em Chrystusa jako drobnej manny, a w drugim jako bogatego
plonu ziemi.

POPRZEZ TOCZENIE BITWY

Po pi�te, nie tylko musimy pami#ta%, �e zostali$my pogrzebani,
�e stoimy na gruncie zmartwychwstania i �e musimy w praktyczny
spos(b stosowa% $mier% Chrystusa wobec swoich cz=onk(w, lecz trzeba
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nam tak�e pami#ta%, �e istniej� moce z=a na okr#gach niebia.skich.
Musimy toczy% bitw# z wrogiem. Pomimo tego, �e do$wiadczamy
wszechzawieraj�cego Chrystusa, wr(g i jego niegodziwe moce na
okr#gach niebia.skich nadal zaw=aszczaj� sobie i okupuj� ziemi#.
Musimy wi#c walczy%, by posi�$% ca=� ziemi#. Bracia i siostry, je$li
tylko do$wiadczymy w ten spos(b Chrystusa, u$wiadomimy sobie
w+naszym duchu rzeczywisto$% z=ych mocy na okr#gach niebia.skich.
Moce te zas=aniaj� przed dzie%mi Pa.skimi to, i� Chrystus jest
wszechzawieraj�cy. Bardzo niewielu $wi#tych Pa.skich u$wiadamia
sobie to, �e Chrystus jest wszechzawieraj�cy, w=a$nie wskutek oskar-
�e. z=ych mocy na okr#gach niebia.skich. Do dzisiejszego dnia nie-
czyste si=y wci�� zas=aniaj� to, �e Chrystus jest Chrystusem wszech-
zawieraj�cym. Dlatego musimy toczy% bitw#. Wojna duchowa jest
naprawd# czym$ rzeczywistym i musimy si# w ni� w=�czy%. Gdy do-
$wiadczymy czego$ z wszechzawieraj�cego Chrystusa, to przynagli
nas do walki, dzi#ki czemu zrodzi si# w nas brzemi# bitwy. Dlatego
w=a$nie utworzyli$my armi#. Czeka nas walka.

Na tym etapie w=a$nie otrzymujemy wizj# Pana Chrystusa jako
ksi#cia, pe=nego chwa=y wodza zast#pu Jahwe. Poprowadzi On ar-
mi#. P(jdzie przed nami. Stoczy za nas bitw#. Potrzebujemy takiej
wizji. W jaki spos(b Jozue m(g= otrzyma% tak� wizj#? Dzi#ki temu,
�e mia= ogromne brzemi# zwi�zane z czekaj�c� go bitw�. Tu� po tym,
jak on sam wraz z ca=ym ludem Izraela zazna= p=od(w pi#knej ziemi,
u$wiadomi= sobie, �e znajduje si# przed nimi wr(g 0 warownia Jery-
cho. Jozue jasno widzia= ca=� sytuacj# i odczuwa= brzemi# walki. My$l#,
�e z tego powodu uda= si# do Pana w modlitwie i wtedy w=a$nie Pan
objawi= mu si# jako ksi��# Bo�ego zast#pu. Jozue otrzyma= wizj#,
dzi#ki kt(rej mia= wiar# i pewno$%, �e Pan jest z nim. Wiedzia= wtedy
bez cienia w�tpliwo$ci, �e sam Pan jako ksi��# Bo�ej armii idzie
przed nim. My tak�e potrzebujemy takiej pewno$ci.

Niekt(rzy mog� za$wiadczy% z w=asnego do$wiadczenia, �e na-
tychmiast po tym, jak do$wiadczyli czego$ z wszechzawieraj�cego
Chrystusa u$wiadomili sobie konieczno$% walki duchowej. Zobaczy-
li, �e wr(g i jego z=e moce na niebiosach wci�� zaw=aszczaj� sobie
ziemi# 0 wszechzawieraj�cego Chrystusa 0 i zas=aniaj� j� przed Pa.-
skimi dzie%mi. Kto stoczy bitw#, by ods=oni% ziemi#? Je$li do$wiad-
czymy Chrystusa w taki spos(b, natychmiast p(jdziemy do Pana
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z+brzemieniem bitwy. To w=a$nie wtedy da On nam wizj# samego
siebie jako wodza. Poka�e nam, �e sam stoi na czele armii i �e p(j-
dzie przed nami, by stoczy% bitw#. Mo�emy wtedy p(j$% naprz(d z+ca=-
kowit� pewno$ci�.

JAK TOCZY� BITW�

Dochodzimy teraz do ostatniego etapu. W jaki spos(b mamy to-
czy% bitw#? Z pewno$ci� nie jest to bitwa, kt(r� mo�na toczy% przy
pomocy cielesnej broni. Nasz� broni� w tej bitwie, m(wi�c w spos(b
przeno$ny, s� rogi baranie. Idziemy na bitw#, lecz idziemy z narz#-
dziami pokojowymi. Idziemy z baranimi rogami. Rogi baranie s� sym-
bolem toczenia wojny przy pomocy broni pokojowej. Nie s� to mie-
cze wykonane z �elaza. S� to rogi baranie. Nie mo�na nimi zabi% 0 s�
one w pe=ni pokojowe. S� jednak broni� do toczenia bitwy. S=u�� za
tr�by, w kt(re mo�na zad�% w celu oznajmienia i og=oszenia ewange-
lii pokoju. To bro., kt(rej musimy u�y% do stoczenia wojny ducho-
wej. Walczymy og=aszaj�c Chrystusa!

W jaki spos(b tr�biono w tr�by oraz jak przeprowadzono t# bi-
tw#? By=o to naprawd# bardzo dziwne. Cz#$% armii sz=a z przodu, a za
ni� pod��a=o siedmiu kap=an(w z ark�. Na ko.cu znajdowa=a si# dru-
ga cz#$% armii. Innymi s=owy, z przodu i z ty=u kroczy=a armia, a+po-
$rodku znajdowa=a si# arka wraz z kap=anami, kt(rzy d#li w baranie
rogi. Wszyscy oni maszerowali wok(= warowni Jerycho, przy czym
w+czasie przemarszu kap=ani d#li w baranie rogi. By= to chwalebny
obraz. Mieszka.c(w miasta ogarn#=a trwoga przed Izraelitami, za-
mkn#li wi#c bramy miasta od wewn�trz i od zewn�trz. Nikt nie m(g=
wyj$% ani wej$%.

Ka�dego dnia armia Boga, licz�ca sze$%set tysi#cy, maszerowa=a
wok(= miasta, dm�c w baranie rogi. Najpierw przesz=a jedna dywi-
zja, potem kap=ani dm�c w tr�by, nast#pnie arka, a na ko.cu pozo-
sta=a cz#$% armii. W ten w=a$nie spos(b Izraelici prowadzili bitw#.
Prawdopodobnie byli w Jerycho ludzie, kt(rzy $miali si# z nich i+szy-
dzili. Nigdy nie widzieli takiego Uprzedstawienia nie z tej ziemiW. Raz
dziennie Izraelici okr��ali miasto, powtarzaj�c dzie. po dniu t# sam�
procedur#. Kiedy nasta= dzie. si(dmy, zgodnie z tym, jak zostali po-
uczeni, okr��yli miasto siedem razy.

Musimy tu zauwa�y%, �e Jozue wyda= ludziom nakaz: UNie wzno-
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$cie okrzyku, niech nie us=ysz� g=osu waszego i niech �adne s=owo
nie wyjdzie z ust waszych a� do dnia, gdy wam powiemW. Ludzie mie-
li nie krzycze%, dop(ki przy ko.cu ostatniego okr��enia nie us=ysz�
d=ugiego sygna=u rog(w baranich 0 do tego momentu musieli zacho-
wywa% cisz#. Jakie jest tego znaczenie? Oznacza to, �e je$li mamy
$wiadczy% o zwyci#skim Chrystusie, nieraz musimy po prostu mil-
cze%. Musimy pozwoli%, by kap=a.stwo d#=o w rogi. Potrzebujemy
kap=a.stwa, a wiecie ju�, co rozumiemy przez kap=a.stwo. Nie wolno
nam m(wi% o tym w beztroski spos(b. Nie wo=ajcie: UStoimy na grun-
cie ko$cio=a! Jeste$my ko$cio=em miejscowym! Jeste$my tym i+tam-
tym!W Je$li m(wicie to w taki swobodny spos(b, w(wczas uniewa�-
niacie kap=a.stwo. Musimy pozwoli%, by kap=a.stwo zad#=o w tr�by
i+da=o sygna=. Nie mo�e by% �adnego innego g=osu. Wtedy, gdy nadej-
dzie moment, moment wyznaczony przez Pana, musimy krzycze%.
Musimy modli% si# i chwali% Pana dono$nym g=osem, a wr(g upad-
nie przed nami. Oto spos(b, w jaki mamy toczy% bitw#.

Czy taka bitwa jest prac�, czy te� form� radowania si#? Tak na-
prawd#, to nie jest to praca, lecz radowanie si#. Jest to nawet odpo-
czynek i zaspokojenie. Jest to wojna, walka, bitwa, a jednak jest to
radowanie si#, odpoczynek i zaspokojenie. W ten w=a$nie spos(b obej-
mujemy w posiadanie wszechzawieraj�cego Chrystusa.

Musimy jednak dobrze zapami#ta%, �e wy i ja jako niezale�ne
jednostki nigdy nie zdo=amy tego dokona%. Musimy zawsze sta% na
gruncie armii. Jako niezale�ne jednostki nie jeste$my w stanie po-
j�% wszechzawieraj�cego Chrystusa. Tylko razem ze $wi#tymi mo�e-
my poj�% szeroko$%, d=ugo$%, wysoko$% i g=#boko$% wszechzawieraj�-
cego Chrystusa. By wej$% w posiadanie pi#knej ziemi, musimy zosta%
uformowani oraz zjednoczeni ze $wi#tymi w Bo�� armi#.

Musimy tak�e pami#ta%, �e nasi wrogowie to nie cia=o i krew, nie
ludzie, lecz si=y duchowe, zwierzchno$ci, moce na niebiosach. Wielu
ludzi si# nam sprzeciwia i przeciwstawia, lecz to nie oni s� naszymi
wrogami. Nasi wrogowie to moce nieczyste, kt(re nimi w=adaj�, nie-
godziwe si=y, kt(re za nimi stoj�. Nie walczymy z lud-mi, lecz z nie-
godziwymi si=ami, kt(re za nimi stoj�. Je$li b#dziemy wierni wobec
Pana i staniemy na gruncie zmartwychwstania oraz utworzymy ar-
mi#, kt(ra b#dzie walczy=a w bitwie dla Niego, b#dziemy musieli
przygotowa% si# na to, �e rozprzestrzeni si# wiele niegodziwych
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pog=osek na nasz temat. Musimy by% przygotowani na siln� opozy-
cj#. Wszyscy ludzie w Jerycho b#d� m(wili o ludziach Izraela. Chwa=a
Panu! Ilekro% s=yszymy takie doniesienia, mo�emy si# cieszy%, gdy�
s� one znakami naszego zwyci#stwa. Oznaczaj� one, �e wr(g dr�y ze
strachu i jego kl#ska jest nieunikniona. Jerycho z pewno$ci� upad-
nie przed nami. Alleluja! Wsz#dzie, dok�d jad#, naprawd# obawiam
si#, je$li nikt o mnie nie m(wi i nie ma o mnie z=ych doniesie..
Jestem jednak bardzo szcz#$liwy, je$li rozprzestrzeniaj� si# pog=o-
ski, krytyka i kiedy ludzie m(wi� o mnie. Im wi#cej o tym s=ysz#,
tym �arliwiej przychodz# do Pana i chwal# Go: UOto znaki, Panie.
Oto znaki, �e bitwa zostanie wygrana!W Niedorzeczne gadanie, ab-
surdalne pog=oski, niegodziwe doniesienia 0 nie powinni$my si# ich
obawia%. Wszystkie one s� sygna=ami, �e zwyci#stwo nale�y do nas.
Chwa=a Panu!

Nasz wr(g nie przebywa na tej ziemi, lecz na okr#gach niebia.-
skich. Dlatego te� nie powinni$my u�ywa% cielesnej broni. Nie po-
winni$my spiera% si# z lud-mi. Nie powinni$my schodzi% do ich po-
ziomu i si#ga% po ich taktyk#. Nie. Nasza bro. jest duchowa. Co ni�
jest? Tr�by z baranich rog(w. Zadmijmy w tr�by, zadmijmy w rogi
baranie. Og=o$my zwyci#stwo krzy�a, zwyci#stwo Tego, kt(ry jest
zwyci#ski. Musimy og=osi% Chrystusa 0 Chrystusa, kt(rym si# radu-
jemy, Chrystusa, kt(ry jest Zwyci#zc� nad ka�dym wrogiem. Oto
nasza bro. 0 nie znamy nic innego. Oto spos(b obj#cia w posiadanie
pi#knej ziemi 0 w wierno$ci, odpoczynku i radowaniu si#.

Przejmuj�c kolejne miasta i miejscowo$ci, musimy obejmowa%
w posiadanie wszechzawieraj�cego Chrystusa. Trwajcie w pokoju i+od-
poczywajcie. Nie martwcie si# 0 Pan stoczy za was bitw#. Bitwa nie
nale�y do nas, lecz do Pana. Naszym zadaniem jest zad�% w tr�b#.
Nie m(wcie o tym beztrosko. Gdy zaczniemy chwali% i krzycze% we
w=a$ciwym momencie, mury Jerycha upadn�. Jego los jest przypie-
cz#towany. Zwyci#�ymy, zdob#dziemy miasto.

Bracia i siostry, oto droga! Zwyci#stwo nale�y do nas! Sta.cie na
gruncie zmartwychwstania, pami#taj�c, �e jeste$cie pogrzebani. Za-
stosujcie $mier% Chrystusa wobec wszystkich swoich ziemskich cz=on-
k(w, radujcie si# Nim wraz ze $wi#tymi we wszechzawieraj�cy spo-
s(b oraz og=o$cie i za$wiadczajcie w wierze o tym wszystkim, czym
jest Pan. Wtedy nieprzyjaciel zostanie w pe=ni pokonany, warownia
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padnie. Pokonamy wroga i zdob#dziemy ziemi# w pokoju, odpoczyn-
ku i zaspokojeniu. Wr(g b#dzie naszym chlebem. Zaanga�owanie si#
w tak� wojn# przyniesie nam pe=ne zaspokojenie. Bitwa nale�y do
Pana. Nam samym nie pozostaje nic innego, jak tylko og=aszanie
zwyci#stwa i radowanie si# nim.

Alleluja! Pan Zwyci#zc�,
Powiedz ka�dym tchem,

Nasz Zbawiciel wci�� zwyci#�a
Grzechu moc i $mier%.

Alleluja! Pan Zwyci#zc�,
Og=o$ wsz#dzie, �e

Chrystus Pan jest wci�� Zwyci#zc� 0
Wr(g ucieknie wnet.

Alleluja! Pan Zwyci#zc�,
Wraz z modlitw� wi#c

Id-, gdzie Jezus dzi$ ci# po$le 0
Wr(g zawstydzi si#.

Alleluja! Pan Zwyci#zc�,
Iadna kl#ska, strach

Nie zaciemni wi#cej wizji 0
Pan nasz drog# zna.

Alleluja! Pan Zwyci#zc�,
Wkr(tce wezwie ci# 0

Kto zwyci#�y=, niechaj z Kr(lem
W g(rze z=�czy si#.





ROZDZIAL PIYTNASTY

�YCIE W PI�KNEJ ZIEMI

Wersety biblijne: Pwt 12,1-18.20-21.26-27; 14,22-23; 16,16-17.

Przypu$%my, �e posiedli$my ju� ziemi#. Wkroczyli$my do niej,
pokonali$my i podporz�dkowali$my sobie wrog(w i mieszkamy w+niej.
Musimy teraz odkry%, jakie �ycie winni$my w niej prowadzi%.

Po pierwsze, odkryli$my co$ na temat tej ziemi. Jest ona pi#kna,
niezmiernie pi#kna. Jest pi#kna po pierwsze w swej przestronno$ci,
po drugie w swej wynios=o$ci i po trzecie w swych bogactwach 0
w+trzech aspektach. Poznali$my szczeg(=y jej bogactw 0 obfituje ona
w wody, we wszelkie pokarmy, zar(wno ro$linne, jak i zwierz#ce
oraz w minera=y. Zajmowali$my si# tak�e tym, jak wej$% do tej ziemi
i j� posi�$% 0 od baranka paschalnego poprzez wiele innych do$wiad-
cze. Chrystusa. I teraz przebywamy ju� w tej wspania=ej ziemi, je-
ste$my we wszechzawieraj�cym Chrystusie. Jakie �ycie powinni$my
prowadzi% w tej pi#knej ziemi? Zajmuje si# tym Ksi#ga Powt(rzonego
Prawa.

Gdy Moj�esz, s=uga Pana, napisa= Ksi#g# Powt(rzonego Prawa,
wszystko by=o ju� gotowe, by nar(d Izraela wkroczy= do ziemi. Izra-
elici mieli przybytek wraz z ark�, s=u�b# kap=a.sk� oraz byli ze sob�
skoordynowani, tworz�c armi#. Wszystko by=o w pogotowiu; nast#p-
nym krokiem by=o po prostu wkroczenie. Moj�esz zdawa= sobie jed-
nak spraw# z tego, �e Pan nie powo=a= go do tego, by wprowadzi=
ludzi do ziemi. Doprowadzi= ich do etapu pe=nej gotowo$ci, sam jed-
nak nie m(g= wej$% do ziemi razem z nimi. Pan powiedzia= mu, �e
musi odej$%. W tym momencie ten s=uga Pa.ski dos=ownie wyj�=
sobie serce z mi=o$ci do ludu Pana. Bardzo martwi= si# o jego przy-
sz=o$%, zw=aszcza je$li chodzi o �ycie Izraelit(w po tym, jak posi�d�
ziemi#. Dlatego te�, powodowany tak� mi=o$ci� i zatroskaniem, zro-
bi=, co tylko m(g=, by pouczy% ich, jakie powinni prowadzi% �ycie, gdy
ju� posi�d� ziemi#. By= dla nich niczym starszy ojciec, przekazuj�cy
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swoim dojrzewaj�cym dzieciom s=owa m�dro$ci i pe=ne mi=o$ci pora-
dy. Jego przemawianie do nich by=o pe=ne napomnie. dotycz�cych
tego, by troszczyli si# o �ycie w pi#knej ziemi, kt(r� Pan obieca= ich
ojcom, w przeciwnym razie bowiem j� utrac�. By=o to jego brzemi#,
kt(re im wyjawi= i kt(re jest zapisane w tej ksi#dze.

Ksi#ga Powt(rzonego Prawa poprzedza Ksi#g# Jozuego, lecz jej
tre$% dotyczy tego, co nast#puje po Ksi#dze Jozuego. W kolejno$ci
ksi�g jest ona pierwsza, lecz jej tre$% dotyczy wydarze. p(-niejszych.
Ksi#ga Jozuego zajmuje si# obj#ciem w posiadanie ziemi 0 przekro-
czeniem rzeki, toczeniem bitwy, wej$ciem do ziemi i wyrywaniem
jej z r�k uzurpatorskiego wroga. Ksi#ga Powt(rzonego Prawa za$
m(wi o �yciu, kt(re powinni$my prowadzi% w tej ziemi, gdy ju� j�
posi�dziemy. Innymi s=owy, pokazuje nam ona �ycie, jakie powinni-
$my prowadzi% po to, by zaznawa% tego, co posiedli$my. Weszli$my
do ziemi i wzi#li$my j� w posiadanie. Musimy teraz nauczy% si#, w+jaki
spos(b si# ni� radowa% i w niej mieszka%. Musimy wiedzie% nie tyl-
ko, jak posi�$% wszechzawieraj�cego Chrystusa, lecz tak�e 0 je$li
ju� Go posiedli$my 0 jak prowadzi% przed Bogiem takie �ycie, kt(re
umo�liwi nam radowanie si# Nim. Oto poselstwo Ksi#gi Powt(rzo-
nego Prawa.

TRUDZENIE SI� NA CHRYSTUSIE

Jakiego �ycia zatem potrzebujemy do tego, by radowa% si# pi#kn�
ziemi�? Po pierwsze, jest to �ycie trudzenia si# na Chrystusie. To
�ycie polegaj�ce na czynieniu Chrystusa naszym Uprzemys=emW.

Tyle dzisiaj m(wi si# o przemy$le. Ludzie studiuj� wiele przed-
miot(w zwi�zanych z przemys=em. Ze wzgl#du na przemys= anga-
�uj� si# w r(�ne przedsi#wzi#cia. Ze wzgl#du na przemys= planowa-
ne s� miasta. Praktycznie wszystko dzisiaj istnieje dla przemys=u.
R(�ne kraje wsp(=zawodnicz� ze sob� w dziedzinie rozwoju przemy-
s=owego. Istnieje wiele rodzaj(w przemys=u na $wiecie, lecz my, kt(-
rzy jeste$my ludem Pa.skim mieszkaj�cym we wszechzawieraj�-
cym Chrystusie, powinni$my mie% tylko jeden przemys= 0 Chrystusa.
Naszym przemys=em jest Chrystus. Na Nim musimy si# trudzi%.

Wielu ludzi dzisiaj studiuje nauki $cis=e czy te� in�ynieri#. Co
dzie. zag=#biaj� si# w te dziedziny i pracuj� nad nimi. Po$wi#caj�
wiele godzin na �mudne studiowanie, eksperymenty, a tak�e prac#
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w tych dziedzinach. Powiedz mi jednak, nad czym ty pracujesz jako
chrze$cijanin, narodzony z Boga, o$wiecony przez Ducha Qwi#tego
i+codziennie umacniany moc� zmartwychwstania w wewn#trznym
cz=owieku. Innymi s=owy, jaki masz zaw(d?

Tam, dok�d je�d�#, nie lubi# m(wi% ludziom, �e jestem kazno-
dziej�. Mo�e si# to wydawa% dziwne, lecz czuj# wstyd przed ujawnia-
niem si# wobec innych w ten spos(b. Nie lubi# tak�e, by ludzie wiedzie-
li, �e jestem tzw. s=ug�. Naprawd# trudno mi przychodzi powiedzie%
ludziom, jaki mam zaw(d. Nieraz, gdy podr(�uj# samolotem lub po-
ci�giem, kto$ siada obok mnie i pyta mnie o m(j zaw(d. Czasami
wywo=uj# w nich panik#, m(wi�c: UPracuj# nad Chrystusem! Chry-
stus jest moim zawodem!W Gdy pytaj� mnie, dla jakiej firmy pracuj#,
czasami odpowiadam: UMoj� firm� jest [Sp(=ka Chrystus\!W Wtedy
zwykle pytaj� mnie, co mam na my$li przez USp(=k# ChrystusW. Mog#
im tylko powiedzie%, �e pracuj# nad Chrystusem i �e sam Chrystus
jest moim zawodem.

Wy, studenci, musicie u$wiadomi% to sobie i do$wiadczy% tego,
tak�e podczas swojego studiowania, �e pracujecie nad Chrystusem.
Chrystus jest waszym przemys=em. Wy, kt(rzy jeste$cie kierowcami
ci#�ar(wek, musicie sobie u$wiadomi%, �e je�d�enie ci#�ar(wk� nie
jest waszym prawdziwym zaj#ciem. Waszym prawdziwym zaj#ciem
jest Chrystus; nad Nim musicie ci�gle pracowa%. Wy, gospodynie
domowe, musicie wiedzie%, �e wasz� prawdziw� prac� nie jest zaj-
mowanie si# domem ani rodzin�, lecz Chrystusem. Czy pracujecie
przez ca=y czas nad Chrystusem? Czy pr(bujecie radowa% si# Nim
i+do$wiadcza% Go w ka�dej sytuacji?

Iycie po obj#ciu w posiadanie pi#knej ziemi polega na pracy nad
Chrystusem. Jest to �ycie, w kt(rym czynimy Chrystusa naszym
przemys=em i powielamy Go w produkcji masowej. Pracujemy dla
USp(=ki ChrystusW, w kt(rej co dzie. wytwarzamy Chrystusa. Wielu
rolnik(w zajmuje si# upraw� drzew owocowych i produkcj� owoc(w.
My za$ uprawiamy i produkujemy Chrystusa. Dzie. i noc pracujemy
gorliwie na roli, kt(r� jest Chrystus. Robimy to jednak z rado$ci�,
a+nasza praca jest dla nas odpoczynkiem.

Popatrzcie na Izraelit(w po tym, jak zaj#li oni pi#kn� ziemi# i+po-
konali wszystkich swoich wrog(w. Co wtedy robili? Po prostu praco-
wali na ziemi. Uprawiali j�, siali ziarno, podlewali ro$liny, hodowali
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krzewy winne i przycinali drzewa. Wszystkie te czynno$ci by=y nie-
zb#dne do tego, by korzysta% z tego kawa=ka ziemi. To obraz tego,
jak gorliwie my musimy trudzi% si# na Chrystusie, by$my mogli ko-
rzysta% z Jego wszechzawieraj�cych bogactw. Oto nasze przedsi#bior-
stwo. Chrystus jest naszym przemys=em. Musimy pracowa% na Nim,
by wydawa% Jego bogactwa. Zobaczyli$my, jak bogata jest pi#kna
ziemia w tylu r(�nych aspektach. W jaki spos(b jednak mo�emy ob-
ficie korzysta% z jej bogactw, je$li nie b#dziemy si# na niej trudzili?
Pierwszy warunek to posiadanie tego bogatego Chrystusa, a drugi 0
ci�g=e trudzenie si# na Nim.

A co z dzisiejszym chrze$cija.stwem? Czy jest ono bogate, czy te�
ubogie? Musimy przyzna%, �e jest ono naprawd# ubogie. Chrystus
jest bogaty ponad miar#, lecz ko$ci(= dzisiaj pogr��ony jest w ub(-
stwie. Dlaczego? Poniewa� dzieci Bo�e s� dzi$ leniwe. Nie chc� zada%
sobie trudu, by pracowa% na Chrystusie. Przeczytajcie Ksi#g# Przy-
powie$ci, napisan� przez m#drca, kr(la Salomona. ULeniwcze! Jak
d=ugo b#dziesz le�a=, kiedy podniesiesz si# ze snu?a Tak zaskoczy
ci# ub(stwo jak zb(jcaW (Prz 6,9.11). Jak to mo�liwe, �e Ameryka jest
dzisiaj taka bogata? B(g rzeczywi$cie da= Ameryce niezmiernie bo-
gat� ziemi#. Na tym jednak nie koniec. Wielu Amerykan(w gorliwie
na tej ziemi pracowa=o, wydobywaj�c z niej jej bogactwa, jej obfite
dobra. Musimy pracowa%. Nie mo�emy pozwoli% sobie na lenistwo.
A+co z wi#kszo$ci� chrze$cijan dzisiaj? S� oni zbyt zaj#ci swymi $wia-
towymi przemys=ami, a zbyt leniwi w pracy na Chrystusie.

Musimy uprawia% nasz� duchow� rol#, musimy sia% duchowe ziar-
no, musimy podlewa% duchowe ro$liny 0 nieustannie. Nie mo�emy
oczekiwa%, �e inni b#d� robili to za nas. Musimy robi% to sami, bo
w+przeciwnym razie nigdy nie zostanie to zrobione. Siostry, czy mo-
dli=y$cie si# dzi$ rano S=owem? Bracia, ile razy dotkn#li$cie dzisiaj
Pana? Tak wygl�da wasza sytuacja 0 nie uprawiamy Chrystusa. Mamy
bardzo bogat� ziemi#, lecz na niej nie pracujemy, a wi#c nie mamy
p=od(w. Jeste$my wprawdzie bogaci w z=o�a, ale ubodzy w p=ody.

Pan powiedzia= swemu ludowi, �e przynajmniej trzy razy w roku
musi schodzi% si# razem, by oddawa% Mu cze$%: w czasie Paschy,
w+dniu Pi#%dziesi�tnicy i podczas Qwi#ta Namiot(w. Powiedzia= tak-
�e Izraelitom, �e ilekro% schodz� si# razem, �aden z nich nie powi-
nien przychodzi% z pustymi r#kami. Mieli oni zawsze przynie$% Mu
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jakie$ p=ody pi#knej ziemi. Je$li byli leniwi i nie pracowali na ziemi,
nie tylko nie byli w stanie niczego Panu przynie$%, ale nie mieli nic,
by zaspokoi% samych siebie. Byli g=odni.

Bracia i siostry, musimy zda% sobie spraw# z tego, �e ilekro% przy-
chodzimy na spotkanie, ilekro% zbieramy si#, by oddawa% cze$% Panu,
nie powinni$my przychodzi% z pustymi r#kami. Musimy przyj$% z+r#-
kami pe=nymi p=od(w Chrystusa. Musimy codziennie trudzi% si# na
Chrystusie i wytwarza% Go w produkcji masowej. Potrzebujemy wi#-
cej Chrystusa ni� tylko odrobin#, kt(ra nam wystarczy na zaspoko-
jenie naszych w=asnych potrzeb. Musimy wytworzy% Go wystarczaj�co
du�o, by pozosta= nadmiar dla innych, dla ubogich i potrzebuj�cych:
UUbogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju, dlatego Ja nakazuj#:
Otw(rz szczodrze r#k# swemu bratu uci$nionemu lub ubogiemu
w+twej ziemiW (Pwt 15,11). Musi tak�e istnie% nadwy�ka, kt(ra b#dzie
s=u�y=a do zaspokojenia potrzeb kap=an(w i lewit(w: UTakie upraw-
nienie ma kap=an w stosunku do ludu, sk=adaj�cego ofiary: z+cielca
lub sztuki mniejszego byd=a oddadz� kap=anowi =opatk#, szcz#k# i+�o-
=�dek. Oddasz mu pierwociny swego zbo�a, moszczu, oliwy i+pierwo-
ciny ze strzy�enia owiecW (Pwt 18,3-4). Wreszcie to, co najlepsze z+nad-
wy�ki, nale�a=o zachowa% dla Jahwe: UGdy wybierze sobie Pan, B(g
wasz, miejsce na mieszkanie dla imienia swego, tam zaniesiecie
wszystko, co ja wam dzi$ nakazuj#: ca=opalenia, ofiary krwawe, dzie-
si#ciny, dary waszych r�k, wszystko, co przeznaczycie $lubem dla
PanaW (Pwt 12,11). Kiedy Izraelici �#li zbo�e, pierwociny zbior(w za-
rezerwowane by=y dla Pana. Gdy rodzi=o si# byd=o, w(wczas pierwo-
rodne z niego by=o przeznaczone dla Pana. Musimy pracowa% gorli-
wie, nie tylko po to, by wytworzy% wystarczaj�c� ilo$% na zaspokojenie
naszych w=asnych potrzeb, lecz tak�e, by uzyska% nadmiar i zaspo-
koi% potrzeby innych oraz odda% to, co najlepsze, Panu. Wtedy Pan
nas przyjmie i b#dzie z nas zadowolony.

Na tym polega �ycie w pi#knej ziemi. Jest to �ycie nieustannej
pracy na Chrystusie, wytwarzania Go w spos(b masowy. Zbieramy
tyle plon(w Chrystusa, �e jeste$my w pe=ni zaspokojeni, a tak�e
mamy nadmiar, kt(rym mo�emy podzieli% si# z innymi i odda% cze$%
Bogu. Oddawanie czci Bogu Chrystusem oznacza, i� czcimy Go nie
indywidualnie, lecz zbiorowo, wraz ze wszystkimi dzie%mi Bo�ymi,
raduj�c si# Chrystusem pomi#dzy sob� i razem z Bogiem. Kiedy
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przychodzisz, przynosisz co$ z Chrystusa. Kiedy przychodzi tw(j brat,
te� przynosi co$ z Chrystusa. Ka�dy przynosi porcj# Chrystusa, kt(r�
uzyska= pracuj�c na Nim. Wtedy b#dziemy do$wiadcza% obfitego ra-
dowania si# Chrystusem. Jest ono udzia=em nie tylko wszystkich
$wi#tych, lecz przede wszystkim Boga, kt(remu ofiarowujemy to, co
najlepsze.

JAK TRUDZI� SI� NA CHRYSTUSIE

Zobaczyli$my pokr(tce, �e potrzebujemy pracowa% na Chrystu-
sie i uczyni% Go naszym przemys=em. My$l#, �e to rozumiemy. Oba-
wiam si# jednak, �e dla wielu mo�e to by% jedynie doktryn�. Jak
mo�emy zastosowa% to w spos(b praktyczny? Co musimy czyni%, by
codziennie pracowa% na Chrystusie ?

Pozw(lcie, �e zilustruj# to na przyk=adzie. Codziennie rano musi-
cie modli% si#: UPanie, po$wi#cam si# Tobie jeszcze raz, nie po to, by
pracowa% dla Ciebie, lecz by radowa% si# Tob�. Pozw(l, bym przez
ca=y dzie., pocz�wszy od tej chwili, do$wiadcza= i stosowa= Ci# w+ka�-
dej sytuacji. Nie prosz# o nic na jutro. Prosz# o =ask#, bym m(g=
radowa% si# Tob� dzisiaj. Poka� mi, jak mam uprawia% ziemi#, sia%
ziarno i podlewa% Twoje ro$linyW. W(wczas w ka�dej chwili, przez
ca=y dzie., b#dziecie utrzymywa% spo=eczno$% z Panem. B#dziecie
�yli w Nim w spos(b praktyczny, pracuj�c na Nim, stosuj�c Go i+cie-
sz�c si# Nim. Je$li tylko b#dziecie to robili, zobaczycie, jak owocna
i+pi#kna b#dzie wasza UrolaW. Rola, kt(r� jest Chrystus w waszym
codziennym �yciu, b#dzie pe=na produkt(w. Gdy nadejdzie dzie. Pa.-
ski i p(jdziecie wraz ze $wi#tymi czci% Pana, b#dziecie mogli powie-
dzie%: UId# teraz spotka% si# z moim Bogiem, id# odda% cze$% mojemu
Panu. Nie p(jd# z pustymi r#kami, lecz z r#kami pe=nymi Chrystusa.
Mam nadmiar, a w mojej prawej r#ce jest najlepsza porcja, zachowa-
na dla mojego drogiego PanaW. Kiedy przyjdziecie na spotkanie, by%
mo�e podejdzie do was jaki$ brat, kt(ry powie: UMam pewien pro-
blem. Czy m(g=by$ mi pom(c?W B#dziecie wtedy mogli mie% z nim
spo=eczno$% i przekaza% mu cz#$% swojej nadwy�ki Chrystusa. Mo�e-
cie da% mu troch# p=od(w z Chrystusa, na kt(rym si# trudzili$cie,
Chrystusa, kt(rym co dzie. si# radowali$cie. Zostali$cie Nim obficie
zaspokojeni i macie pewien nadmiar, kt(rym mo�ecie podzieli% si#
z+bra%mi i siostrami. Kiedy zacznie si# spotkanie, b#dziecie przygo-
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towani do ofiarowania swoich modlitw i chwa=y Panu z waszego za-
sobu przeznaczonego dla Niego. To najlepsza cz#$% waszej nadwy�ki,
kt(r� wraz ze $wi#tymi rado$nie oddajecie Panu, by Go uradowa%
i+zaspokoi%. Zebrali$cie wystarczaj�co du�o Chrystusa dla siebie, dla
potrzebuj�cych i dla Pana. Od=o�yli$cie te� spor� porcj#, kt(ra bar-
dzo si# wam przyda w nadchodz�cych dniach.

Je$li jeste$my bogaci Chrystusem, koniecznie musimy by% boga-
ci prac�, bogaci w przemys=. W Chrystusie nie mo�emy by% leniwi.
Musimy pozwoli%, by B(g m(g= radowa% si# Chrystusem wraz z nami,
a tym samym razem z innymi. Je$li zrobicie to wy, zrobi# to ja, wszy-
scy to zrobimy, jak�e wspania=e b#d� spotkania, gdy zejdziemy si#
razem, by oddawa% Panu cze$%! Ja podziel# si# z wami, a wy podzie-
licie si# ze mn�. Wy dacie mi co$ z Pana i ja dam wam co$ w zamian.
B#dzie panowa=o dzielenie si# i wzajemna rado$%. A i Pan otrzyma
pe=ny dzia=.

WYSTAWIANIE CHRYSTUSA

Dzisiaj na $wiecie organizuje si# wiele wystaw i pokaz(w. Przy
rozmaitych okazjach ludzie z r(�nych miast i okolic, a czasami z+ca-
=ego $wiata przywo�� na wystawy swoje towary. To w=a$nie robimy
i+my, gdy gromadzimy si#, by razem oddawa% cze$% Panu. Spotyka-
my si# razem, by wystawia% Chrystusa; nie tylko Chrystusa, kt(re-
go B(g nam da=, lecz Chrystusa, kt(rego sami wytworzyli$my, Chry-
stusa, na kt(rym pracowali$my i kt(rego do$wiadczyli$my. Dla
wystawiania takiego Chrystusa si# schodzimy. Bracia i siostry, tym
w=a$nie powinny by% wszystkie nasze spotkania 0 wystaw�, poka-
zem, na kt(rym wystawiamy wszystkie p=ody Chrystusa.

Zastan(wcie si# jeszcze raz nad narodem izraelskim. Podczas
Qwi#ta Namiot(w tylu z nich schodzi=o si# razem, $ci�gaj�c z ca=ego
kraju do centrum 0 do Jeruzalem. Wszyscy przybywali z cz#$ci� swoich
p=od(w 0 pewn� ilo$ci� owoc(w, warzyw, byd=em i wieloma innymi
bogactwami. Gdyby$my mogli tam w tym momencie si# znale-% i by%
$wiadkami tej sceny, podziwialiby$my bogactwa ca=ej ziemi. Zoba-
czyliby$my obfito$% p=od(w, kt(re zgromadzili i przynie$li Izraelici:
owoce pi#kne, dojrza=e, wielobarwne, owce oraz byd=o. Wszystko to
sk=adano razem i wszyscy razem radowali si# tym w obecno$ci Jahwe,
B(g tak�e posiada= sw(j dzia=.
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Bracia i siostry, oto �ycie ko$cio=a. Polega ono na tym, �e wszyscy
$wi#ci raduj� si# Chrystusem przed Bogiem, mi#dzy sob� i wraz z+Bo-
giem. Raduj� si# oni Chrystusem, kt(rego wytwarzaj�. Codziennie
pracuj� na Chrystusie i wytwarzaj� Go. Nast#pnie, w okre$lonym
dniu wyznaczonym przez Pana, schodz� si# razem. Nie tylko maj�
pe=ne r#ce, lecz nawet, m(wi�c przeno$nie, nios� Chrystusa na ra-
mionach. Raduj� si# obfito$ci� swego zbioru i wszystkich bogactw,
kt(re zebrali w Upi#knej ziemiW, w kt(rej mieszkaj�. Nie przychodz�
z pustymi r#kami, z pomarszczonymi twarzami, bez u$miechu. Nie
$pi� w =awkach, podczas gdy biedny kaznodzieja stoi na podium. Jak-
�e �a=o$nie co$ takiego wygl�da! Z pewno$ci� nie jest to prawdziwe
oddawanie czci Panu przez Jego lud. Prawdziwe oddawanie czci ma
miejsce w(wczas, gdy wszyscy s� pe=ni Chrystusa, promieniej� Chry-
stusem i wystawiaj� Chrystusa, na kt(rym pracowali i kt(rego wy-
tworzyli. Brat m(wi tak: UOto Chrystus, na kt(rym pracowa=em i+kt(-
rego dzisiaj wytworzy=em. Jest On bogaty i obfity w tylu aspektachW.
Siostra za$wiadcza: UChwa=a Panu, do$wiadczy=am cierpliwo$ci i+=a-
godno$ci Chrystusa w trudnej sytuacji w domu. Jest On dla mnie tak
s=odki i rzeczywistyW. Oto jej p=(d Chrystusa. Wszyscy wystawiaj�
Chrystusa, kt(rego zebrali. Co za cze$% dla Boga, co za zbudowanie
dla $wi#tych i co za wstyd dla wroga! Takie spotkanie jest wielk�
ha.b� dla zwierzchno$ci i mocy na okr#gach niebia.skich. Przygl�-
daj�ce si# temu moce Z=ego zostaj� zawstydzone tym, �e jest On
takim Chrystusem. Bracia i siostry, czy macie w swojej miejscowo-
$ci takie spotkania?

Obawiam si#, �e dzisiaj wr(g $mieje si#, a z=e moce na niebiosach
szydz� z naszych spotka. chrze$cija.skich. Mo�emy jednak odwr(-
ci% t# sytuacj# poprzez radowanie si# wszechzawieraj�cym Chrystu-
sem, codzienne gorliwe trudzenie si# na Nim i gromadzenie obfitych
p=od(w, kt(rymi b#dziemy dzielili si# z Bogiem i wszystkimi $wi#ty-
mi. Je$li b#dziemy to czyni%, wtedy wr(g i jego zast#py b#d� trz#s=y
si# ze w$ciek=o$ci i wstydu.

Oto �ycie po obj#ciu w posiadanie pi#knej ziemi. Jest to �ycie
pracy na Chrystusie, wytwarzania Chrystusa, radowania si# Nim,
dzielenia si# Nim z innymi i ofiarowywania Go Bogu, by On m(g=
radowa% si# Nim wraz z nami. Takie radowanie i dzielenie si# jest
wystawianiem Chrystusa dla ca=ego wszech$wiata. Jest to cze$% dla
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Boga i ha.ba dla wroga. Ilekro% w taki spos(b dzieci Pa.skie b#d�
oddawa=y Mu cze$%, �adne z nich nie b#dzie ubogie. Ka�de b#dzie
bogate, ka�de b#dzie zaspokojone i ka�de wr(ci z UJeruzalemW z ra-
do$ci�. Pod koniec takiego spotkania wszyscy bracia i siostry b#d�
obficie nakarmieni i nasyceni. Przyszli z nadwy�k� i odchodz� z jesz-
cze wi#ksz� nadwy�k�. Ka�dy rodzaj �ycia na tej ziemi to Chrystus,
lecz jest to Chrystus zwi�zany z nami. Nie jest to jedynie Chrystus
obiektywny, lecz Chrystus bardzo subiektywny. Jest to Chrystus, na
kt(rym pracujemy, Chrystus, kt(rego wytwarzamy, Chrystus, kt(-
rym si# radujemy, Chrystus, kt(rego dzielimy z innymi i kt(rego
sk=adamy w ofierze Bogu.

DWA SPOSOBY RADOWANIA SI� CHRYSTUSEM

Ksi#ga Powt(rzonego Prawa pokazuje, �e istniej� dwa ustalone
sposoby radowania si# Chrystusem. Jeden z nich mo�na nazwa% spo-
sobem osobistym, indywidualnym, a drugi 0 zbiorowym. Na przy-
k=ad, je$li chodzi o ziarno 0 pszenic# i j#czmie. 0 ca=y lud Izraela
m(g= radowa% si# nim w ka�dej chwili i w dowolnym miejscu. By= to
jeden ze sposob(w radowania si# p=odami ziemi. Istnia=a jednak pewna
cz#$% ziarna, kt(r� Izraelici nie mogli radowa% si# indywidualnie i+od-
dzielnie. Dziesi#cin# i pierwociny ziarna razem z dziesi#cin� i pier-
wocinami ca=ego ich zbioru musieli oni przechowywa% i pewnego dnia
przynie$% je wybranym przez Boga kap=anom. Nale�a=o przynie$% je
na miejsce, gdzie znajdowa=o si# mieszkanie Boga, miejsce, w kt(-
rym umie$ci= On swoje imi#. W tym miejscu, w Bo�ej obecno$ci,
Izraelici mieli radowa% si# tym wszystkim razem ze wszystkimi dzie%-
mi Bo�ymi i z samym Bogiem. By=o to zbiorowe oddawanie czci.

Te dwa sposoby dotycz� tak�e byd=a. Je$li Izraelici pragn#li zje$%
mi#so owiec lub byd=a, mogli zabija% zwierz#ta w dowolnym miejscu
i tam si# nimi radowa%. Nie wolno im jednak by=o je$% nic pierworod-
nego. Nie wolno im by=o je$% dziesi#ciny. Cz#$% t# nale�a=o zachowa%
i przyprowadzi% do kap=ana na miejsce, w kt(rym Pan z=o�y= swoje
imi#, gdzie uczyni= sobie mieszkanie i gdzie spotyka=y si# Jego dzie-
ci. Z jednej strony Izraelici mogli radowa% si# bogactwami i pe=ni�
pi#knej ziemi w dowolnym miejscu. Mogli to uczyni% wsz#dzie, ile-
kro% mieli na to ochot#. Z drugiej strony jednak istnia=a porcja, co do
kt(rej nie mieli wyboru ani wolno$ci. Musieli zabra% j� na miejsce
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wybrane przez Pana i tam radowa% si# ni� razem z Jego dzie%mi.
Istnia=y zatem dwa sposoby: indywidualny i zbiorowy.

Zastosujmy teraz te zasady. Jako chrze$cijanie mo�emy radowa%
si# Chrystusem sami o dowolnej porze i w dowolnym miejscu. Je$li
jednak chcemy do$wiadcza% Chrystusa w spos(b zbiorowy wraz z+dzie%-
mi Pa.skimi, nie mamy co do tego wyboru. Istnieje tylko jedno miej-
sce, na kt(re mo�emy si# uda%. Radowanie si# Nim oddzielnie i indy-
widualnie jest dozwolone 0 mo�emy czyni% to gdziekolwiek, gdy�
mamy pe=n� wolno$%. Je$li jednak chcemy radowa% si# Chrystusem
razem z ludem Pa.skim, oddaj�c w ten spos(b cze$% Bogu, musimy
uda% si# na miejsce wybrane przez Boga. To niezwykle istotna kwe-
stia, poniewa� zachowuje ona jedno$% Pa.skich dzieci.

Sytuacja panuj�ca dzi$ powszechnie w chrze$cija.stwie ca=kowi-
cie przeczy tej zasadzie. Ile zamieszania, komplikacji i podzia=(w
wywo=a=o jej pogwa=cenie! Popatrzcie na Izraelit(w. Przez pokolenia
i przez wieki nie by=o w$r(d nich podzia=u, poniewa� mieli oni tylko
jedno centrum oddawania czci. Nikt nie $mia= ustanowi% innego cen-
trum. By=o tylko jedno miejsce, na kt(rym mogli si# zbiera%, jedno
miejsce oddawania czci 0 miejsce, kt(re Jahwe wybra= spo$r(d
wszystkich plemion, by umie$ci% tam swoje imi# i uczyni% sobie miesz-
kanie. W ca=ej ziemi Izraela Jeruzalem by=a czym$ jedynym w swo-
im rodzaju. By=o to miejsce wyznaczone przez Boga, do kt(rego wszy-
scy ludzie musieli przyj$%, by oddawa% Mu cze$% w spos(b zbiorowy.

Przeczytajmy S=owo Pa.skie:
Ksi&ga Powt,rzonego Prawa 12,5-8: Lecz szuka% b#dziecie miej-
sca, kt(re sobie wybierze Pan, B(g wasz, spomi#dzy wszystkich
pokole., by tam umie$ci% swe imi# na mieszkanie, tam p(jdziecie,
tam zaniesiecie wasze ca=opalenia, krwawe ofiary, dziesi#ciny, ofia-
ry waszej r#ki, to, co$cie $lubowali, i wasze ofiary dobrowolne oraz
pierworodne z wi#kszego lub mniejszego byd=a. Tam te� wobec Pana,
Boga waszego, ucztowa% b#dziecie wy ze swymi rodzinami, cieszy%
si# z d(br, kt(re wasza r#ka osi�gn#=a, w czym b=ogos=awi= wam Pan,
B(g wasz. Nie b#dziecie wi#c czyni% wszystkiego, jak my tu dzisiaj
czynimy: ka�dy, co mu si# wydaje s=uszne.

Kiedy wejdziemy do tego kraju, kt(rym jest wszechzawieraj�cy
Chrystus, nie mo�emy ju� czyni% tego, co jest w=a$ciwe w naszych
oczach. Nie mo�emy spotyka% si# z dzie%mi Pa.skimi, by zbiorowo
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oddawa% Mu cze$% w miejscach, kt(re sami sobie wybierzemy. Musi-
my uda% si# na miejsce, kt(re wybra= Pan, do jedynego centrum, na
jedyny grunt jedno$ci. Jak�e r(�ni si# to od dzisiejszej sytuacji! Je$li
w jednej miejscowo$ci jest dziewi#ciu albo dziesi#ciu braci, tak =atwo
przychodzi im powiedzie%: UZa=(�my nowy ko$ci(=W. A je$li dw(ch lub
trzech si# nie zgadza, wtedy powiedz�: UDobrze, w takim razie id-cie
i za=(�cie sw(j ko$ci(=W. I tak te� czyni�. Trudno policzy%, ile tzw.
Uko$cio=(wW znajduje si# w jednej tylko miejscowo$ci. W chrze$cija.-
stwie ka�dy dzisiaj zachowuje si#, jakby mia= prawo wybiera% we-
d=ug w=asnych pragnie.. Popularne i wci�� aktualne jest powiedze-
nie: UChod- do ko$cio=a, kt(ry sam sobie wybierzeszW. Chcia=bym
zawo=a% najg=o$niej, jak tylko potrafi#, do wszystkich dzieci Pa.skich:
UNie macie wyboru!W Z jednej strony macie pe=n� wolno$%, by rado-
wa% si# Chrystusem indywidualnie wsz#dzie, gdzie si# znajdujecie.
Gdy jednak zbieracie si# z dzie%mi Pa.skimi, by Go czci%, tracicie
sw� wolno$%. Miejsce, w kt(rym gromadz� si# dzieci Pa.skie, musi
by% miejscem, kt(re wyznaczy= sam Pan. Musimy uda% si# na to
miejsce.

Gdyby$ by= Izraelit� z czas(w Starego Testamentu, nie m(g=by$
powiedzie% Dawidowi czy Salomonowi: UNie odpowiada mi twoje to-
warzystwo. Je$li ty b#dziesz oddawa= cze$% w Jeruzalem, to ja p(jd#
sobie do Betlejem. Za=o�# inne centrum oddawania czci 0 w Betle-
jemW. Tymczasem tak w=a$nie wygl�da sytuacja, jaka panuje dzi$
w$r(d chrze$cijan. M(wi� oni: UNie chcemy by% tam, gdzie wy jeste-
$cie. Je$li wy b#dziecie si# spotyka% na ulicy X, my rozpoczniemy
spotkania na ulicy YW. Pr(buj� nawet usprawiedliwi% to, co robi�,
cytuj�c Ewangeli# Mateusza 18,20: UBo gdzie s� dwaj albo trzej ze-
brani w imi# moje, tam jestem po$r(d nichW. M(wi�: UTo, co robimy,
jest zupe=nie biblijne. Jeste$my dwoma lub trzema, kt(rzy spotykaj�
si# w imi# Pa.skie, i spotykamy si# na gruncie ChrystusaW. Kilka
miesi#cy po rozpocz#ciu takiego spotkania kilku braciom z ich grona
co$ przestanie si# podoba% i odejd�, by rozpocz�% kolejne spotkanie.
Powiedz�: UJe$li wy mo�ecie za=o�y% spotkanie na ulicy Y, to my
mo�emy za=o�y% spotkanie na ulicy ZW. Co za zam#t! W takiej sytu-
acji nie ma �adnego ograniczenia, nie ma �adnej nadrz#dnej zasady,
nie ma ko.ca podzia=om.

Musimy spotyka% si# razem z dzie%mi Bo�ymi na wsp(lnym
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gruncie jedno$ci. Nie mo�ecie powiedzie%, �e ten grunt jest zbyt le-
galistyczny. Musimy by% tak legalistyczni. Musimy pozwoli%, by ogra-
nicza=a nas Bo�a zasada. Nie mamy prawa ustanawia% kolejnego cen-
trum czci 0 spowoduje to tylko podzia= w$r(d dzieci Pa.skich.
Jedynym gruntem, jaki mo�emy zaj�% i na jakim mo�emy stan�%,
jest grunt jedno$ci. Mo�emy radowa% si# Chrystusem sami w dowol-
nym miejscu, lecz absolutnie nie mo�emy w dowolnym miejscu za-
k=ada% spotkania i radowa% si# Chrystusem wraz z innymi bra%mi
i+siostrami, oddaj�c w ten spos(b cze$% Bogu. Nikt z nas nie ma do
tego prawa. Wszyscy musimy uda% si# na to w=a$nie jedyne miejsce,
kt(re wyznaczy= Pan, gdzie umie$ci= On swoje imi# i gdzie znajduje
si# Jego mieszkanie. W ca=ym wszech$wiecie jest tylko jedno Cia=o
Pa.skie, miejsce zamieszkania Pana; dlatego w ka�dej miejscowo-
$ci powinien by% tylko jeden Jego wyraz. To podstawowa zasada.

Bracia i siostry, przeczytajcie sobie Ksi#g# Powt(rzonego Prawa.
Przedstawione s� tam jasno dwie zasady radowania si# Chrystusem
w pi#knej ziemi. Jedna odnosi si# do waszego osobistego radowania
si# p=odami pi#knej ziemi. Mo�ecie to robi%, gdzie i kiedy tylko si#
wam podoba. Druga zasada g=osi, �e je$li chcecie radowa% si# p=oda-
mi pi#knej ziemi razem z ludem Pa.skim przed Bogiem, by oddawa%
Mu cze$%, nie macie wyboru, nie macie prawa i$% za swoimi upodo-
baniami i robi% to, co wydaje si# wam s=uszne. Musicie porzuci% w=a-
sne my$li i powiedzie% w boja-ni i dr�eniu: UPanie, gdzie jest miej-
sce, kt(re wybra=e$? Poka� mi, gdzie umie$ci=e$ swoje imi#, gdzie
jest Twoje mieszkanie 0 tam p(jd#W. Tam mo�ecie radowa% si# Chry-
stusem wraz ze wszystkimi dzie%mi Bo�ymi i razem z Bogiem w+Jego
obecno$ci.

Je$li to uczynicie, mog# was zapewni%, �e B(g b#dzie mia= w was
upodobanie. Je$li nie, b#dziecie przeciwko Niemu, powi#kszaj�c tyl-
ko podzia=y panuj�ce w$r(d Jego dzieci. Musicie bardzo uwa�a%. B=a-
gam was, by$cie zwa�yli na te s=owa.

Chrystus jest taki pe=ny, tak bogaty i �ywy! Mo�emy radowa% si#
Nim o ka�dej porze i na ka�dym miejscu. Jest to nie tylko dozwolo-
ne, lecz r(wnie� w=a$ciwe, by$my starali si# radowa% Nim, gdziekol-
wiek jeste$my. Musimy jednak pami#ta% o podstawowej i $cis=ej za-
sadzie, wed=ug kt(rej, je$li chcemy radowa% si# Nim wraz z ludem
Pa.skim przed Bogiem, oddaj�c Mu w ten spos(b cze$%, nie wolno
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nam robi% tego, jak nam si# podoba. W tej kwestii musimy trwa%
w+boja-ni i dr�eniu!

Bracia i siostry, czy spotykacie si# teraz z dzie%mi Bo�ymi w miej-
scu, kt(re On sam wyznaczy=, w miejscu, w kt(rym z=o�y= swoje
imi#? Doradz# wam, by$cie przystan#li i spojrzeli na Pana. Szukaj-
cie Go. Popro$cie Go, by pokaza= wam miejsce, kt(re sobie wybra=
i+powiedzcie Mu, �e p(jdziecie na to miejsce. Oto w=a$ciwy spos(b
rozwi�zania problemu podzia=u, jaki panuje dzi$ w$r(d ludu Pa.-
skiego. Nie ma innego sposobu. Niech Pan b#dzie dla was =askawy.

Iycie w tej ziemi jest pe=ne radowania si# Chrystusem, zar(wno
osobi$cie, jak i zbiorowo wraz z ludem Pa.skim. Oby$my gorliwie na
Nim pracowali, oby nasze r#ce by=y Nim wype=nione, by$my na ko-
niec dotarli na miejsce, kt(re On sam wyznaczy=, na grunt jedno$ci,
by radowa% si# bogatym i pe=nym chwa=y Chrystusem wraz z dzie%-
mi Bo�ymi i samym Bogiem.





ROZDZIAL SZESNASTY

REZULTAT RADOWANIA SI� ZIEMI� �
�WI�TYNIA I MIASTO

Wersety biblijne: Pwt 12,5-7.17-18; 8,7-9; Ef 1,22-23; 2,19-22.

Ujrzeli$my liczne aspekty do$wiadczania Chrystusa. Zacz#li$my
od baranka paschalnego i przeszli$my przez wiele r(�nych aspek-
t(w, takich jak codzienna manna, roz=upana ska=a z wyp=ywaj�cym
z+niej strumieniem, arka $wiadectwa wraz z jej powi#kszeniem 0
przybytkiem, rozmaite ofiary, kap=ani wraz z kap=a.stwem i $wi#ta
armia. W ko.cu doszli$my do ziemi, wszechzawieraj�cej ziemi. Zo-
baczyli$my, �e ziemia ta jest wszystkim zar(wno dla Boga, jak i dla
Bo�ego ludu. Obraz ten jest niezwykle przejrzysty.

ROSN�CA SKALA NASZEGO DO�WIADCZENIA

Wszystko, od baranka do ziemi, to typy Chrystusa. Ka�dy z nich
jako typ jest sam w sobie kompletny i doskona=y. Ostatni jednak 0
ziemia 0 jest typem wszechzawieraj�cym i najwi#kszym. Baranek
paschalny jako typ Chrystusa jest rzeczywi$cie kompletny i dosko-
na=y, lecz jest on typem Chrystusa na znacznie mniejsz� skal#. Je$li
chodzi o samego Pana, nie jest On ograniczony, je$li jednak chodzi
o+nasze do$wiadczenie, podlega ono ograniczeniom. Kiedy przycho-
dzimy do Pana i przyjmujemy Go jako naszego Zbawiciela, Chry-
stus, kt(rego przyjmujemy, jest ca=y, kompletny i doskona=y. Je$li
jednak chodzi o do$wiadczanie przez nas Jego osoby, do$wiadczamy
Go tylko na ma=� skal#, jako ma=ego baranka.

Odk�d do$wiadczyli$my Chrystusa jako baranka, stale posuwali-
$my si# naprz(d i czynili$my post#p. W do$wiadczaniu przez nas
Chrystusa nast#powa=a sta=a poprawa, tj. doznawali$my Go coraz
wi#cej. Nie oznacza to, �e Chrystus stawa= si# coraz wi#kszy. Nie,
Chrystus jest wci�� taki sam, lecz w naszym do$wiadczeniu odczu-
wamy, i� jest On dla nas coraz wi#kszy. Codziennie w naszym
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do$wiadczeniu Chrystus staje si# coraz wi#kszy. Na tym etapie na-
szego do$wiadczenia, na kt(rym osi�gamy ostatni punkt, wszechza-
wieraj�c� ziemi#, Chrystus jest dla nas nieograniczenie wielki. Jest
przestronn� ziemi�. Jest ziemi�, kt(rej wymiary to szeroko$%, d=u-
go$%, g=#boko$% i wysoko$%. Szeroko$% i d=ugo$% nie maj� ko.ca, po-
dobnie jak g=#boko$% i wysoko$%. Nikt nie potrafi powiedzie%, jak
ogromny jest Chrystus 0 Jego przestronno$% jest nieograniczona.
Jest On ziemi�, do kt(rej weszli$my. Inne aspekty mo�na zmierzy%.
Istnieje pewien zakres, granica cech i do$wiadcze. Chrystusa, ja-
kie one obrazuj�. W przypadku ziemi jednak jest inaczej. Chrystus,
kt(rego ukazuje w formie typu ziemia, jest niewyczerpany i nie-
zmierzony.

DOJRZA�O�� I PRACA

Gdy radujemy si# Chrystusem jako barankiem, B(g ��da, by$my
zaprzestali wszelkiej pracy. W czasie Paschy nikomu nie wolno by=o
pracowa% 0 musia=a usta% wszelka praca (Wj 12,16). Nie by=o do ro-
bienia nic innego, jak tylko radowanie si# barankiem. Odrzwia do-
m(w mazano krwi�, a wewn�trz spo�ywano mi#so baranka. Nie by=o
nic wi#cej do zrobienia. To samo dotyczy=o spo�ywania manny. Man-
na spada=a z nieba po to, by Izraelici mogli z niej korzysta%. Nie
musieli oni robi% nic innego, jak tylko i$%, zebra% j� i radowa% si#
ni�. Podobnie dzieje si#, gdy radujemy si# w taki spos(b Chrystu-
sem. Kiedy przyjmujemy Go jako naszego Zbawiciela i nasz codzien-
ny pokarm, nie ma dla nas absolutnie nic do wykonania. Musimy po
prostu bez ogranicze. i w pe=ni przyj�% to, czego On ju� nam za
darmo dostarczy=. Wszelka praca z naszej strony mog=aby jedynie
nam przeszkodzi% w radowaniu si# Chrystusem w tych aspektach
i+by=aby dla Boga obraz�.

Je$li chodzi o ark#, to ju� inna historia: tutaj mamy co$ do zro-
bienia. Aby do$wiadczy% Chrystusa jako arki, musimy zbudowa% przy-
bytek. Kiedy dochodzimy do ziemi, aspekt pracy jawi si# jeszcze sil-
niej, gdy� 0 jak ju� zobaczyli$my 0 je�eli nie b#dziemy pracowa% na
ziemi, ziemia nic dla nas nie zrodzi. Ziemia rzeczywi$cie r(�ni si# od
baranka i manny. Manna wraz z ros� zst#powa=a z nieba (Lb 11,9).
Aby si# ni� radowa%, nie trzeba by=o wykonywa% �adnej pracy; wy-
starcza=o po prostu wsta% rano, zebra% j� i zje$%. Kiedy jednak lud
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Izraela wszed= do ziemi i zacz�= radowa% si# jej dobrami, manna z+nie-
ba si# sko.czy=a. Jej miejsce zaj#=y owoce ziemi, kt(re teraz sta=y
si# dla Izraelit(w zasobem pokarmu (Joz 5,12). R(�nica ta musi wy-
wrze% na nas g=#bokie wra�enie: radowanie si# mann� nie wymaga
�adnego wysi=ku, natomiast radowanie si# p=odami pi#knej ziemi
zale�y w du�ym stopniu od naszej pracy. To co$ zupe=nie innego.

Kiedy jeste$my $wie�o zbawieni i duchowo niedojrzali, naprawd#
radujemy si# Chrystusem. Jest On dla nas taki dobry i tak wspania-
=y! O, Chrystus jest naszym barankiem, codzienn� mann�, ska=� z+wy-
tryskuj�cym strumieniem 0 jest tak wspania=y! Robi dla nas wszyst-
ko! Gdy jednak stopniowo dojrzewamy w Panu, odkrywamy, �e mamy
co$ do zrobienia. Musimy nie$% pewn� odpowiedzialno$%, musimy
pracowa%. W ludzkich rodzinach na przyk=ad mamy noworodki, nie-
mowl#ta i ma=e dzieci. Nie maj� one nic do zrobienia, jak tylko ko-
rzystanie z tego, czego ci�gle im si# dostarcza. Wszystko przygoto-
wuj� dla nich inni. Kiedy jednak troch# podrosn�, otrzymuj�
w+rodzinie pewn� odpowiedzialno$% 0 mo�e opiek# nad m=odszymi
cz=onkami rodziny, mo�e wykonywanie jakich$ drobnych prac. Na-
st#pnie, gdy bardziej dojrzej�, przydziela im si# wi#ksz� odpowie-
dzialno$%. Kiedy za$ osi�gn� wiek dwudziestu lub wi#cej lat, musz�
podj�% prac# i zarobi% na swoje utrzymanie. Tak samo dzieje si#
w+$wiecie duchowym. Gdy wchodzimy we wszechzawieraj�cego Chry-
stusa, korzystamy z Niego znacznie wi#cej. Idzie jednak za tym znacz-
na odpowiedzialno$%, kt(r� musimy podj�%. Im wi#cej b#dziemy pra-
cowa% na Chrystusie, tym wi#cej Chrystusa wytworzymy, tym wi#cej
Ze. skorzystamy, tym wi#cej Go b#dziemy mieli do podzielenia si#
z+innymi i tym wi#cej Go b#dziemy mogli ofiarowa% Bogu. Wszystko
to zale�y od ilo$ci naszej pracy na Chrystusie. Kiedy wchodzimy do
ziemi, musimy pracowa%!

Bracia i siostry, kiedy zamierzacie zarejestrowa% w swoim mie-
$cie sp(=k#? Jak� sp(=k#? Sp(=k# Chrystus! USp(=ka ChrystusW w Los
Angeles! USp(=ka ChrystusW w San Francisco! USp(=ka ChrystusW w+Sa-
cramento! Ka�da grupa wierz�cych jako miejscowy wyraz Cia=a Chry-
stusa musi by% sp(=k�, fabryk� Uwypuszczaj�c�W Chrystusa w pro-
dukcji masowej. Musimy co dzie. pracowa% na Chrystusie i wytwarza%
Chrystusa. Musimy uczyni% Go naszym przemys=em. Je$li inni zapy-
taj� nas, jaki mamy zaw(d, powinni$my odpowiedzie%, �e jest nim
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Chrystus, a nasza firma to USp(=ka ChrystusW. Chcemy zobaczy% pla-
c(wki tej sp(=ki w ka�dym mie$cie na ca=ym $wiecie. Jak�e by=oby to
wspania=e, gdyby wsz#dzie, gdzie pojedziemy, istnia=a ta rzeczywi-
sto$% 0 grono ludzi, kt(rych jedynym interesem jest Chrystus. USp(=ka
ChrystusW w Londynie! USp(=ka ChrystusW w Pary�u! USp(=ka Chry-
stusW w Tokio! Od czasu do czasu mogliby$my mie% $wiatow� wysta-
w#. USp(=ka ChrystusW z Tajpej mo�e co$ przywie-%. USp(=ka Chry-
stusW z Hongkongu mo�e co$ przywie-%. Z ka�dego miasta dzieci Bo�e
mog� przywie$% Chrystusa, kt(rego wytworzy=y, i mog� mie% wysta-
w# Jego r(�norodnych bogactw. Zejd-my si# razem na wystaw# Chry-
stusa. Nie m(wimy tu o jakiej$ ludzkiej organizacji, lecz o tych, kt(-
rzy w praktyczny spos(b buduj� si# razem w Chrystusie, kt(rych
jedynym celem jest pracowanie na Nim, radowanie si# Nim, obdzie-
lanie Nim innych i wyra�anie Go. Tego w=a$nie B(g od nas pragnie.

Popatrzcie jeszcze raz na lud Izraela w czasach staro�ytnych. Po
ca=ym roku pracy na pi#knej ziemi, uprawianiu jej, sianiu ziarna,
podlewaniu ro$lin i przycinaniu drzew nadchodzi= dzie. Qwi#ta Na-
miot(w. Wtedy to z ca=ej ziemi, ze wszystkich miast i miasteczek
ludzie schodzili si# razem do Jeruzalem, przynosz�c dziesi#cin# i+pier-
wociny swych plon(w. Odbywa=a si# wtedy wystawa wszystkich p=o-
d(w ziemi Kanaan. To $wi#to ludu Bo�ego i samego Boga zale�a=o
w+pe=ni od ich pilnej pracy na ziemi.

Teraz radujemy si# Chrystusem jako rzeczywisto$ci� tej niezmier-
nie pi#knej ziemi. To naprawd# =aska Pana, �e darowa= nam tak�
ziemi#, lecz poci�ga to za sob� nasz� pe=n� wsp(=prac#. Musimy wsp(=-
pracowa% i koordynowa% si# z Nim. B(g przygotowa= i dostarczy= nam
ten kawa=ek ziemi 0 to znaczy, B(g da= nam Chrystusa. B(g wyla= na
t# ziemi# deszcz z nieba 0 da= nam Ducha Qwi#tego. Ziemia jest
typem Chrystusa, a deszcz typem Ducha Qwi#tego. Potrzeba jednak
wsp(=pracy z naszej strony. Musimy wsp(=pracowa% z Bogiem. Wtedy
b#dziemy mieli plony. Problem w tym, do jakiego stopnia wsp(=pra-
cujemy z Bogiem.

W niekt(rych tzw. Uko$cio=achW trudno dostrzec jakiekolwiek p=o-
dy pi#knej ziemi. Proponuj� one innym tylko baranka paschalnego
i+mann# z nieba. Mog� us=u�y% im jedynie Chrystusem jako odku-
piaj�cym barankiem lub codzienn� mann�. Nie s� w stanie us=ugi-
wa% Nim jako pi#kn� ziemi�, poniewa� $wi#ci tam sami nigdy do
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niej weszli. Gdy jednak w niekt(rych ko$cio=ach miejscowych b#-
dziecie si# spotyka% ze $wi#tymi i przychodzi% na ich spotkania, u$wia-
domicie sobie, �e ilekro% schodz� si# oni razem, odbywa si# w$r(d
nich bogata wystawa. Wystawiane s� wszelkie p=ody Chrystusa. Dla-
czego tak jest? Poniewa� $wi#ci ci weszli do pi#knej ziemi i gorliwie
pracuj� na Chrystusie. Maj� wiele dobrych rzeczy, kt(re wytworzyli
z Chrystusa.

OFIARA POJEDNANIA

Musimy raz jeszcze zobaczy%, �e ca=y lud Izraela przynosi= swe
p=ody na jedno miejsce, miejsce wybrane przez Boga, by tam odda-
wa% Mu cze$%, radowa% si# przed Nim i razem z Nim p=odami ziemi.
M(wi�c obrazowo, Izraelici zar(wno wytwarzali Chrystusa, jak i ofia-
rowywali Go Bogu. To, co wytworzyli, sk=adali Bogu w ofierze, by
radowa% si# tym pomi#dzy sob� przed Bogiem i razem z Bogiem.

Jedna z ofiar, kt(r� sk=ada=y starotestamentowe dzieci Bo�e, by=a
ofiar� szczeg(ln�, odmienn� od innych. By=a to ofiara pojednania.
Przynosi=a ona rado$% zar(wno temu, kto j� sk=ada=, innym, jak
i+Bogu. Gdybym sk=ada= ofiar# pojednania, znajdowa=aby si# w niej
cz#$% przeznaczona dla mnie, cz#$% dla innych oraz cz#$% dla Boga.
Przeczytajcie sobie rozdzia= si(dmy Ksi#gi Kap=a.skiej. Zobaczycie
w nim, �e ofiara pojednania mia=a by% rado$ci� dla tego, kto j� sk=a-
da= oraz �e nale�a=o dzieli% j� z innymi i z Bogiem.

Bracia i siostry, za ka�dym razem, gdy schodzimy si# razem, by
czci% Boga w Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa, sk=adamy
Chrystusa jako nasz� ofiar# pojednania. W Chrystusie tym znajduje
si# cz#$% przeznaczona dla Boga, cz#$% dla innych i cz#$% dla nas.
Radujemy si# Chrystusem pomi#dzy sob�, z Bogiem i przed Bogiem.
Oto prawdziwe oddawanie czci i ha.ba dla wroga, Szatana.

�WI�TYNIA

Rozdzia= dwunasty Ksi#gi Powt(rzonego Prawa musi wywrze%
na nas g=#bokie wra�enie 0 jest on niezwykle istotny. Musimy przy-
nie$% wszystkie nasze p=ody na miejsce wybrane przez Boga. Co to za
miejsce? To Bo�e mieszkanie. Tam, do tego centralnego miejsca musi-
my+przynie$% Chrystusa, zar(wno wy, jak i ja, by$my tam mogli si#
radowa% Nim pomi#dzy sob�, przed Bogiem i z Bogiem. Rezultatem
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tego b#dzie Bo�e mieszkanie. Musimy sobie u$wiadomi%, �e kiedy
radujemy si# Chrystusem nie tylko w spos(b indywidualny, lecz r(w-
nie� w spos(b zbiorowy, przyniesie to pewien rezultat. Powstanie
Bo�e mieszkanie. Oznacza to, �e na tej ziemi, w tym wieku, w tym
w=a$nie momencie B(g b#dzie mia= miejsce, w kt(rym b#dzie m(g=
mieszka%. Bracia i siostry, gdy radujemy si# Chrystusem do pewne-
go stopnia i schodzimy si# razem, by radowa% si# Nim przed Bogiem
i wraz z Bogiem, wy=oni si# z tego Bo�e mieszkanie. B(g mieszka
po$r(d nas. Gdy kto$ zapyta, gdzie jest B(g, mo�emy mu powiedzie%,
by przyszed= i zobaczy=. Je$li chcemy znale-% brata czy siostr#, idzie-
my do ich domu, do ich mieszkania. Tam mo�emy ich spotka%, tam
mo�emy mie% z nimi spo=eczno$%. Ludzie pytaj� dzisiaj, gdzie jest
B(g. M(wi�: UG=osicie Boga, lecz gdzie On jest?W Je$li radujemy si#
Chrystusem jako pi#kn� ziemi� do takiego stopnia, i� schodzimy si#
razem na gruncie jedno$ci, by radowa% si# Nim razem z Bogiem,
wtedy jeste$my w=a$ciwym ko$cio=em. Je$li b#dziemy mieli tak� sy-
tuacj# i je$li ludzie b#d� nas pytali, gdzie jest B(g, b#dziemy mogli
im odpowiedzie%: UPrzyjd- i zobacz. B(g jest u siebie w domu. Teraz
B(g uzyska= mieszkanie na ziemiW.

Pozw(lcie, �e zilustruj# to przyk=adem. Je$li przyjedziecie do ja-
kiego$ miasta i b#dziecie tu=a% si# po nim co dzie., nie maj�c sta=ego
miejsca zamieszkania, bardzo trudno b#dzie was zlokalizowa%. List
zaadresowany do was nie b#dzie m(g= do was dotrze%. Je$li jednak
osi�dziecie w pewnym domu przy okre$lonej ulicy w konkretnej
dzielnicy, b#dziecie mieli dok=adny adres. Ka�dy b#dzie m(g= was
zlokalizowa%.

Jako ludzie wierz�cy, ci�gle m(wimy o Bogu. Niewierz�cy za$
pytaj�: UGdzie jest B(g? Tyle o Nim m(wicie, ale gdzie On jest?W
Mo�ecie odpowiedzie%, �e B(g jest tak wielki, jest wszechobecny,
jest wsz#dzie. Chcia=bym jednak powiedzie% wam, �e kiedy w spos(b
zbiorowy radujemy si# Chrystusem do pewnego stopnia, b#d� oni
mogli w pewny i realny spos(b znale-% Boga, Uzlokalizowa%W Go. B#-
dzie On mia= konkretny adres na tej ziemi. Mo�ecie powiedzie% swo-
im przyjacio=om: UPrzyjd-cie i zobaczcie Boga. Przyjd-cie do Bo�ego
mieszkania. Przyjd-cie do Jego domuW. Bo�y dom jest tym w=a$nie
miejscem, gdzie znajduje si# USp(=ka ChrystusW. Je$li tam, dok�d
pojedziecie, mo�ecie znale-% USp(=k# ChrystusW, tam jest Bo�y dom.
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Rozdzia= czternasty Pierwszego Listu do Koryntian m(wi nam, �e
kiedy chrze$cijanie b#d� gromadzili si# razem we w=a$ciwy spos(b,
ludzie przyjd� i oddadz� Bogu pok=on, uznaj�c, �e B(g prawdziwie
jest pomi#dzy nimi. Innymi s=owy, uznaj�, �e jest to Bo�e mieszkanie.

Z czego zbudowane jest to mieszkanie, Bo�y dom? Z Chrystusa
zespolonego i scalonego z wieloma wierz�cymi. Dla nich Chrystus
jest wszystkim. Jest On dla nich wszechzawieraj�c� ziemi�. Chry-
stus jest tym, co jedz�, tym co pij� 0 Chrystus jest dla nich wszystkim.

We-cie na przyk=ad zdrowego, ameryka.skiego m=odzie.ca. Ka�-
da kom(rka w jego ciele jest ameryka.ska. Urodzi= si# on w Amery-
ce, tam zosta= wychowany i jest przesycony i ukonstytuowany p=oda-
mi Ameryki. Ca=e jego �ycie zosta=o Uz�#teW z ameryka.skiej ziemi.
Jad= ameryka.skie jajka, ameryka.skiego kurczaka i wo=owin#,
ameryka.skie ziemniaki, pomara.cze i jab=ka itd. Co dzie. jad=
Ameryk# i co dzie. j� trawi=, tak i� Ameryka zespala=a si# z nim.
Sta= si# cz#$ci� Ameryki. Jest stuprocentowym Amerykaninem.

Wed=ug takiej samej zasady chrze$cijanin jest Chrystusem-cz=o-
wiekiem. Chrze$cijanin to ten, kto codziennie je Chrystusa, pije
Chrystusa, trawi Chrystusa i zespala si# z Chrystusem. Po jakim$
czasie Chrystus do pewnego stopnia staje si# tym cz=owiekiem. Je$li
jeste$cie Amerykanami, nie musicie innym tego m(wi%. W wi#kszo-
$ci miejsc na $wiecie ludzie rozpoznaj� w was Amerykanina. Istniej�
pewne charakterystyczne cechy, kt(re wyr(�niaj� was jako Amery-
kan(w. Jedn� z nich jest to, co jecie. W podobny spos(b, je$li jeste-
$cie Chi.czykami, ka�dy b#dzie o tym wiedzia=. Je$li wiecie, co jedz�
Chi.czycy, wystarczy tylko, �e pos=u�ycie si# swoim zmys=em powo-
nienia i rozpoznacie ich pochodzenie i konstytucj#. Czasami trudno
jest odr(�ni% Japo.czyka od Chi.czyka. Patrz�c tylko na ich oczy,
nie=atwo ich rozpozna%. Je$li jednak znacie diet# Chi.czyk(w i Ja-
po.czyk(w, zdo=acie ich rozr(�ni%, u�ywaj�c zmys=u powonienia. Ja-
po.czycy jedz� pewne pokarmy, kt(re wydaj� okre$lony zapach, pod-
czas gdy Chi.czycy jedz� inne pokarmy, kt(re wydaj� inny zapach.
Innymi s=owy, stajecie si# tym, co jecie, i mo�na was rozpozna% po
tym, co jecie. Tak jak Amerykanin jest czym$ z Ameryki, tak i chrze-
$cijanin jest czym$ z Chrystusa. Rano zje co$ z Chrystusa i wieczo-
rem zje troch# z Chrystusa. Dzie. po dniu je i pije Chrystusa. Chry-
stus stopniowo jest przez niego przyswajany, a� zespoli si# z nim do
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takiego stopnia, i� w ko.cu on i Chrystus stan� si# jedno. Nast#p-
nie, gdy spotyka si# z innymi chrze$cijanami, kt(rzy czynili to samo,
on przynosi Chrystusa i oni tak�e przynosz� Chrystusa. Chrystus
jest dla nich wszystkim. Chrystus jest tym, co ich konstytuuje. Do-
k�dkolwiek si# udadz�, nie mog� robi% nic innego, jak tylko przyno-
si% Chrystusa. Kiedy spotykaj� si# razem, ofiarowuj� Bogu Chry-
stusa, razem raduj� si# Nim i wystawiaj� Go. Ilekro% m(wi�, Chrystus
wyp=ywa z ich ust. Wszystko jest Chrystusem. Oto Bo�e mieszkanie,
Bo�y dom.

Jest oczywiste, �e jest to prawdziwy ko$ci(=, prawdziwy wyraz
Cia=a Chrystusa. Jest to grupa ludzi zespolona z Chrystusem, nas�-
czona Chrystusem, raduj�ca si# Chrystusem dzie. po dniu i spoty-
kaj�ca si# razem, nie przynosz�c nic innego pr(cz Chrystusa, radu-
j�c si# Chrystusem mi#dzy sob�, przed Bogiem i razem z Bogiem.
Dlatego te� B(g jest pomi#dzy nimi. W tym w=a$nie momencie s�
Bo�ym mieszkaniem, a tak�e Jego domem, jego domostwem. Bo�ym
mieszkaniem jest Bo�a $wi�tynia. Je$li wi#c mamy Bo�� $wi�tyni#,
mamy Bo�� obecno$% i Bo�� s=u�b#.

MIASTO

Jednak�e ta Bo�a $wi�tynia potrzebuje powi#kszenia. W jaki spo-
s(b mo�e ona si# powi#kszy%? Poprzez Chrystusa jako Bo�� w=adz#.
Potrzebujemy nie tylko Chrystusa jako naszej rado$ci, lecz tak�e
Chrystusa jako Bo�ej w=adzy. Jest to co$ najzupe=niej rzeczywistego.
Kiedy radujemy si# razem Chrystusem w spos(b, kt(ry ju� wcze-
$niej przedstawili$my, mamy po$r(d nas rzeczywisto$% w=adzy Chry-
stusa. Dzi#ki takiemu radowaniu si# b#dziemy poddani Bogu i sobie
nawzajem. B#dziemy pe=ni poddania. Czy mo�ecie uwierzy% w to, �e
do$wiadczywszy Chrystusa w taki spos(b, mogliby$my si# ze sob�
pok=(ci%? Czy mo�ecie uwierzy%, �e po takim radowaniu si# Chrystu-
sem mogliby$my si# nawzajem nienawidzi%? To niemo�liwe. Czy
mo�emy utworzy% armi#, kt(ra ma walczy% z wrogiem, i jednocze-
$nie w jej obr#bie walczy% ze sob� nawzajem? Co$ takiego mo�e si#
wydarzy%, ale nie w armii. Je$li jeste$my grup� bandyt(w, gangste-
r(w, wtedy jest to mo�liwe. Bez poddania nie ma armii. Kiedy b#-
dziemy si# radowali Chrystusem w takim stopniu, b#dziemy podda-
ni sobie nawzajem. Nie mo�emy post#powa% inaczej. Prawdziwa
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mi=o$% tkwi w poddaniu. Kiedy podporz�dkujemy si# sobie nawza-
jem, wtedy naprawd# kochamy si# wzajemnie. Prawdziwa mi=o$%
przejawia si# nie w obstawaniu przy swoim wyborze albo pragnie-
niu, lecz w poddaniu. Je$li poddajemy si# sobie nawzajem, w(wczas
mamy w$r(d siebie w=adz# Chrystusa. To ona dokonuje powi#ksze-
nia Bo�ego mieszkania, Jego $wi�tyni.

Czym jest powi#kszenie Bo�ej $wi�tyni? Bo�ym miastem. Dzi#ki
w=adzy Chrystusa ko$ci(= jest nie tylko domem Bo�ym, lecz tak�e
Bo�ym miastem. Znajduje si# tam nie tylko Bo�a obecno$%, ale tak-
�e Bo�e kr(lestwo i w=adza. Gdy ludzie tam wejd�, odczuj� Bo�� obec-
no$%, a tak�e Bo�� w=adz#. Powiedz�, �e jest to nie tylko dom Bo�y,
ale i kr(lestwo Bo�e. B#dzie wtedy istnia=o miasto wraz ze $wi�ty-
ni�. Miasto i $wi�tynia s� tam, gdzie znajduje si# grono ludzi, kt(rzy
do$wiadczaj� Chrystusa i raduj� si# Nim do takiego stopnia, i� s�
zespoleni i scaleni z Nim pod ka�dym wzgl#dem. Kiedy schodz� si#
razem, raduj� si# Chrystusem przed Bogiem i wraz z Bogiem. Wszyst-
ko, co maj� w sobie, jest Chrystusem. Je$li tak wygl�da nasza sytu-
acja, to chwa=a Panu, mamy Bo�y dom i Bo�e miasto. Jeste$my w+do-
mu Bo�ym i w Bo�ym kr(lestwie. Wszyscy, kt(rzy do nas przyjd�,
odczuj� Bo�� obecno$%, a tak�e Bo�� w=adz#. Powiedz�: UB(g nie tyl-
ko tu mieszka, ale tak�e panujeW.

Bracia i siostry, oto czego B(g dzisiaj pragnie. Pragnie On takiej
w=a$nie sytuacji na tej ziemi, w miejscowo$ci, w kt(rej mieszkacie.
Je$li mieszkacie w Louisville, B(g pragnie tego w Louisville. Je$li
mieszkacie w Sacramento, B(g pragnie tej rzeczywisto$ci w Sacra-
mento. Wsz#dzie tam, gdzie mieszkamy, B(g pragnie dla siebie domu
i kr(lestwa; pragnie mie% w$r(d nas $wi�tyni# i miasto. Musimy
jednak do$wiadczy% Chrystusa. Zaczynaj�c od baranka paschalnego
i+przechodz�c przez wiele innych do$wiadcze., musimy w ko.cu wej$%
razem ze $wi#tymi do ziemi, we wszechzawieraj�cego Chrystusa.
Nast#pnie musimy na tej ziemi pilnie pracowa%, by wytworzy% obfite
bogactwa Chrystusa. Musimy sta% si# USp(=k� ChrystusW, gronem
chrze$cijan, kt(rzy wytwarzaj� Chrystusa, raduj� si# Nim, obdzie-
laj� Nim innych i sk=adaj� Go Bogu w ofierze. Wszystko w nas musi
by% Chrystusem. Na tym polega prawdziwy wyraz Cia=a Chrystusa.
Oto Bo�y dom i Bo�e kr(lestwo. Je$li mamy tak� rzeczywisto$%,
w(wczas mamy ziemi#, $wi�tyni# i miasto.
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Nie mo�emy w tej chwili zag=#bi% si# w szczeg(=y zwi�zane ze
$wi�tyni� i miastem. Teraz jednak z pewno$ci� wiemy ju� co$ o zie-
mi 0 jak do niej wej$%, jak obj�% j� w posiadanie, jak si# ni� radowa%
i jak w niej mieszka% i pracowa%, jak czci% na niej Boga i jak posi�$%
zbudowan� na niej $wi�tyni# oraz miasto. Rozumiemy ju�, �e ziemia
to sam Chrystus, a $wi�tynia i miasto to pe=nia Chrystusa. Chrystus
to G=owa, a pe=nia Chrystusa to Cia=o, ko$ci(=. W poselstwach tych
m(wili$my o ziemi wraz ze $wi�tyni� i miastem. To Chrystus wraz
z+ko$cio=em, swoim Cia=em, pe=ni� Tego, kt(ry wype=nia wszystko
we wszystkich.

Tego w=a$nie pragnie dzisiaj B(g. Oby$my byli Mu wierni i na-
uczyli si# przez Jego =ask# radowa% si# Chrystusem, do$wiadcza% Go
i stosowa% w naszym codziennym �yciu. Wtedy b#dziemy nieustan-
nie wzrastali w naszym do$wiadczaniu i radowaniu si# Nim, a� osi�-
gniemy moment, w kt(rym wraz ze $wi#tymi wejdziemy do pi#knej
ziemi, w kt(rej b#dziemy pracowa%, czego efektem b#dzie $wi�tynia
i miasto.



O DW�CH S�UGACH PA"SKICH

Dzi#kujemy Panu za to, �e pos=uga Watchmana Nee i jego wsp(=-
pracownika Witnessa Lee dla Cia=a Chrystusa jest b=ogos=awie.stwem
dla Pa.skich dzieci na wszystkich kontynentach ziemi od przesz=o
osiemdziesi#ciu lat. Ich pisma przet=umaczono na wiele j#zyk(w. Nasi
czytelnicy zadaj� nam pytania na temat Watchmana Nee i Witnessa
Lee. W odpowiedzi na nie przedstawiamy poni�szy szkic biograficz-
ny, obejmuj�cy �ycie i+dzia=alno$% obu braci.

WATCHMAN NEE

Watchman Nee przyj�= Chrystusa w wieku siedemnastu lat. Jego
pos=ug# dobrze znaj� poszukuj�cy wierz�cy na ca=ym $wiecie. Wielu
otrzyma=o dzi#ki jego pismom pomoc w dziedzinie �ycia duchowego
i+wi#zi, jak� ma Chrystus ze swoimi wierz�cymi. Niewielu jednak
wie o drugim, r(wnie wa�nym aspekcie pos=ugi Watchmana Nee,
zwi�zanym z praktyk� �ycia ko$cio=a i budowaniem Cia=a Chrystusa.
Brat Nee napisa= znaczn� liczb# ksi��ek po$wi#conych zar(wno �yciu
chrze$cija.skiemu, jak i+�yciu ko$cio=a. Do ko.ca �ycia pozosta= da-
rem, kt(ry Pan da= swoim dzieciom, aby ods=oni% im objawienie S=owa
Bo�ego. Sp#dziwszy ostatnie dwadzie$cia lat �ycia w wi#zieniu w+ko-
munistycznych Chinach, Watchman Nee umar= w 1972 roku jako
wierny $wiadek Jezusa Chrystusa.

WITNESS LEE

Witness Lee by= najbli�szym i najbardziej zaufanym wsp(=pra-
cownikiem Watchmana Nee. W 1925 roku, w wieku dziewi#tnastu
lat, do$wiadczy= dynamicznego odrodzenia i po$wi#ci= si# �ywemu
Bogu, postanawiaj�c Mu s=u�y%. Od tamtej pory zacz�= pilnie studio-
wa% Bibli#. W ci�gu pierwszych siedmiu lat swojego chrze$cija.skiego
�ycia znajdowa= si# pod silnym wp=ywem Ubraci brytyjskichW. Nast#p-
nie spotka= Watchmana Nee i+przez kolejne siedemna$cie lat, do 1949



roku, by= jego wsp(=pracownikiem w Chinach. Podczas drugiej wojny
$wiatowej, gdy Chiny znalaz=y si# pod okupacj� japo.sk�, uwi#ziony
przez Japo.czyk(w, cierpia= za swoj� wiern� s=u�b# dla Pana. Pos=uga
i+dzie=o tych dw(ch s=ug Bo�ych doprowadzi=y do wielkiego przebu-
dzenia w$r(d chrze$cijan w Chinach, co zaowocowa=o rozprzestrze-
nieniem ewangelii w ca=ym kraju i powstaniem setek ko$cio=(w.

W 1949 roku Watchman Nee zgromadzi= wszystkich swoich wsp(=-
pracownik(w, kt(rzy s=u�yli Panu w Chinach, i powierzy= Witnessowi
Lee kontynuacj# pos=ugi poza granicami Chin kontynentalnych, na
Tajwanie. W kolejnych latach, dzi#ki Bo�emu b=ogos=awie.stwu, na
Tajwanie i w Azji Po=udniowo-Wschodniej za=o�onych zosta=o prze-
sz=o sto ko$cio=(w.

Na pocz�tku lat sze$%dziesi�tych Witness Lee, prowadzony przez
Pana, przeni(s= si# do Stan(w Zjednoczonych, gdzie us=ugiwa= i pra-
cowa= dla dzieci Pa.skich przez ponad 35 lat. Od 1974 roku a� do
swego odej$cia do Pana w czerwcu 1997 roku mieszka= w Anaheim,
w Kalifornii. Przez wszystkie lata swojej dzia=alno$ci w USA opubli-
kowa= przesz=o trzysta ksi��ek.

Pos=uga Witnessa Lee przynosi olbrzymi� pomoc zw=aszcza tym
poszukuj�cym chrze$cijanom, kt(rzy pragn� g=#biej pozna% i do$wiad-
czy% niezg=#bionych bogactw Chrystusa. Otwieraj�c boskie objawie-
nie w ca=ym Pi$mie Qwi#tym, pos=uga brata Lee pomaga nam po-
zna% Chrystusa, co prowadzi do zbudowania ko$cio=a 0 Jego Cia=a,
pe=ni Tego, kt(ry wype=nia wszystko we wszystkich. Wszyscy wierz�cy
powinni uczestniczy% w tej pos=udze budowania Cia=a Chrystusa, �eby
Cia=o budowa=o siebie samo w mi=o$ci. Tylko realizacja tego budowa-
nia mo�e wype=ni% zamys= Pana i zaspokoi% Jego serce.

Najwa�niejszym wyr(�nikiem pos=ugi obu tych braci by=o to, �e
nauczali oni prawdy na podstawie czystego s=owa Biblii.

Oto kr(tki opis g=(wnych przekona. Watchmana Nee i+Witnessa
Lee:

1. Pismo Qwi#te jest kompletnym boskim objawieniem, nieomyl-
nym i wytchnionym przez Boga, kt(rego s=owa zosta=y natchnione
przez Ducha Qwi#tego.

2. B(g jest jedynym, Tr(jjedynym Bogiem 0 Ojcem, Synem
i+Duchem Qwi#tym, kt(rzy wsp(=istniej� r(wni sobie i+wzajemnie
wsp(=zamieszkuj� od wieczno$ci po wieczno$%.



3. Syn Bo�y, kt(ry jest Bogiem, wcieli= si# i sta= si# cz=owiekiem
o imieniu Jezus, narodzi= si# z dziewicy Marii, �eby by% Odkupicie-
lem i Zbawicielem.

4. Jezus, prawdziwy Cz=owiek, �y= na ziemi przez trzydzie$ci trzy
i p(= roku, �eby da% ludziom pozna% Boga Ojca.

5. Jezus, Chrystus namaszczony przez Boga Jego Duchem Qwi#-
tym, umar= na krzy�u za nasze grzechy i przela= swoj� krew, �eby
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 Bo�ego i+ochrzci=
wszystkie swoje wybrane cz=onki w jedno Cia=o. Dzi$ ten Duch poru-
sza si# na ziemi: przekonuje grzesznik(w, odradza wybranych przez
Boga ludzi, wszczepia im boskie �ycie, zamieszkuje w wierz�cych
w+Chrystusa sprawiaj�c, i� wzrastaj� oni w �yciu, i buduje Cia=o Chry-
stusa, �eby Chrystus m(g= si# przez nie w pe=ni wyrazi%.

8. Pod koniec tego wieku Chrystus powr(ci, by zabra% swoich
wierz�cych, os�dzi% $wiat, posi�$% ziemi# i ustanowi% swoje wieczne
kr(lestwo.

9. Zwyci#scy $wi#ci b#d� panowali wraz z Chrystusem w+tysi�c-
letnim kr(lestwie, a wszyscy wierz�cy w Chrystusa b#d� mieli udzia=
w boskich b=ogos=awie.stwach w Nowej Jeruzalem w nowym niebie
i na nowej ziemi przez wieczno$%.
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