PLAN KONFERENCJI
BST: Brytyjski czas letni
CET: Czas środkowoeuropejski
EET: Czas wschodnioeuropejski
Plan
Dzień

Data

Piątek

16 paź

Sobota

Dzień Pański

17 paź

18 paź

Godziny

Spotkanie

18.30–20.00 (BST)
19.30–21.00 (CET)
20.30–22.00 (EET)

Specjalna społeczność

9.00–11.00 (BST)
10.00–12.00 (CET)
11.00–13.00 (EET)

Poselstwo 1

14.00–16.00 (BST)
15.00–17.00 (CET)
16.00–18.00 (EET)

Poselstwo 2

8.30–9.00 (BST)
9.30–10.00 (CET)
10.30–11.00 (EET)

Stół Pański
(spotkanie otwarte)

9.00–11.00 (BST)
10.00–12.00 (CET)
11.00–13.00 (EET)

Poselstwo 3
(spotkanie otwarte)

14.00–16.00 (BST)
15.00–17.00 (CET)
16.00–18.00 (EET)

Poselstwo 4

Cytaty z Nowego Testamentu pochodzą z Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania, Living
Stream Ministry, Anaheim 2017, wykorzystano za zgodą wydawcy, wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytaty ze Starego Testamentu opierają się na następujących źródłach: Biblia Tysiąclecia, wyd. V,
Pallotinum, Poznań – Warszawa 1999, Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (tzw.
Biblia Warszawska), BiZTB, Warszawa 1991 oraz Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu (tzw. Biblia Gdańska z 1632 r.), BiZTB, Warszawa 1986). W przypadku rozbieżności
pomiędzy przekładem polskim a tekstem oryginalnym Starego Testamentu korzystano z przekładu
angielskiego: Holy Bible Recovery Version, Living Stream Ministry, Anaheim 1999, konsultując
tłumaczenie wersetów z tekstem hebrajskim interlinearnym (Hebrajsko-polski Stary Testament –
Pięcioksiąg. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni,
Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2017, Hebrajsko-polski Stary Testament – Prorocy.
Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich, Oficyna
Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2008 oraz Hebrajsko-polski Stary Testament – Pisma. Przekład
interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich i aramejskich,
Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2014).
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TEMAT OGÓLNY:
SIEDEM DUCHÓW, KTÓRE SĄ PRZED BOŻYM TRONEM,
WZMACNIA NAS, ŻEBYŚMY REALIZOWALI BOSKIE ZARZĄDZANIE
I ZWIEŃCZYLI BOSKĄ EKONOMIĘ
Poselstwo pierwsze
Chrystus — Baranek-Lew, który jest godzien —
wprowadzony na tron w celu realizacji boskiego zarządzania
za pośrednictwem siedmiu Duchów Bożych
Wersety biblijne: Obj 1:4–5; 3:1; 4:2–3, 5, 11; 5:1, 6; 21:5; 22:1.
I. Księga Objawienia to księga o zwieńczeniu — 21:1–2:
A. Księga ta stanowi zwieńczenie boskiego objawienia — 22:18–19.
B. Księga ta stanowi zwieńczenie boskiej ekonomii wraz z boskim
udzielaniem — w. 1–2, 17.
C. Księga ta stanowi zwieńczenie dwóch drzew, dwóch źródeł, dwóch linii
i dwóch zasad — 20:10, 14–15; 21:2, 8, 10; 22:1–2, 14, 17b.
D. Księga ta stanowi zwieńczenie całej Biblii z jej rządzącą zasadą —
wbudowywaniem się Trójjedynego Boga w trójczęściowego człowieka —
21:18b–19a, 21.
II. Księga Objawienia to księga o wzmocnieniu — 1:4; 3:1; 4:5; 5:6:
A. Pełna posługa Chrystusa odbywa się na trzech etapach — J 1:14; 1 Kor
15:45; Obj 1:4.
B. W Księdze Objawienia Duch jest siedmioma Duchami, siedmiokrotnie
wzmocnionym Duchem — 3:1; 4:5; 5:6.
C. W wersetach 1:4–5 Duch staje się drugim w Boskiej Trójcy, jej centrum, co
objawia ważność wzmocnionej funkcji siedmiokrotnie wzmocnionego
Ducha Bożego.
III. Księga Objawienia to księga o zarządzaniu — 4:2–3, 5; 5:6:
A. Księga ta pozwala jasno zobaczyć powszechne Boże zarządzanie — 4:2–3.
B. Tematem tej księgi jest Chrystus stanowiący centrum Bożego zarządzania
zgodnego z wieczną Bożą ekonomią — 5:6; 22:1.
IV. Chrystus w swoim wniebowstąpieniu został wprowadzony na tron, by
sprawować Boże zarządzanie, przeprowadzać działania związane z Jego
rządami — Hbr 12:2; Obj 3:21; 22:1; 5:6:
A. Bóg posiada we wszechświecie centrum zarządzania, którym jest Jego
tron; Księga Objawienia odsłania tron Boży służący boskiemu zarządzaniu
w całym wszechświecie — 4:2; 5;1; 6:16; 7:9; 8:3; 21:5:
1. Tron w Księdze Objawienia 4 — 5 to tron boskiej władzy.
2. Z pozoru tron jest niewidzialny i człowiek go sobie nie uzmysławia,
w rzeczywistości jednak Bóg, który zasiada na tronie, ukrywa się za
kulisami i rządzi wszystkimi i wszystkim — Iz 6:1; Dn 7:9–10:
a. Tron Boży, który znajduje się w niebiosach, jest czynnikiem
decydującym o sytuacji w świecie; decyzje o wszystkim, co wiąże się
z tą sytuacją, podejmowane są na tronie — Obj 4:2–3.
b. Wszyscy królowie i wszystkie królestwa świata podlegają Bożemu
zarządzaniu — Dn 2:34–35; 4:23, 29b; 7:9–12.
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B.

C.

D.

E.
F.

3. Musimy zobaczyć duchową wizję tronu Bożego, stanowiącego centrum
Bożego zarządzania w całym wszechświecie — Ez 1:26; Obj 4:2; 5:1.
Tron Boży służy Bogu nie tylko do rządzenia, lecz także do realizacji
wiecznego zamysłu — 4:11; Ef 1:9, 11; 3:11; Rz 8:28:
1. W swojej ekonomii Bóg zarządza wszechświatem, żeby wypełnić swój
zamysł — 2 Tm 1:9.
2. Bóg wszystko stworzył, a z powodu Jego woli wszystko „było i zostało
stworzone” — Obj 4:11:
a. Boża wola polega na uzyskaniu wiecznego mieszkania — Nowej
Jerozolimy — 21:2.
b. Nowa Jerozolima jest Bożą wolą w Jego stworzeniu, a także celem
Księgi Objawienia, która zmierza w kierunku Nowej Jerozolimy
i prowadzi nas do niej jako do zwieńczenia Bożej woli — w. 10–11.
Chrystus, ucieleśnienie Boga (Kol 2,9), jest dzisiaj Zarządcą wszechświata;
dana Mu została cała władza w niebie i na ziemi — Mt 28:18:
1. Ten, który zasiada na tronie, jest nie tylko Bogiem, lecz także
człowiekiem; Bogiem-człowiekiem, Człowiekiem-Bogiem, zespoleniem
Boga z człowiekiem — Dz 7:56.
2. Gdy Pan Jezus został ukrzyżowany i pogrzebany, Bóg wzbudził Go
z martwych i posadził po swojej prawicy, czyniąc go Panem całego
wszechświata — 2:34–36; Flp 2:5–11.
W świetle Księgi Objawienia tron, na którym zasiada wyniesiony na
niebiosa Chrystus jest tronem boskiego zarządzania — Obj 4:2, 5; 5:6;
22:1:
1. Baranek, Odkupiciel, Ten, którego zabito na krzyżu za nasze grzechy,
teraz zasiada na tronie i realizuje Boże zarządzanie całym
wszechświatem — J 1:29; Obj 5:6.
2. Chrystus, Ten, który zasiadł na tronie jako niebiański Zarządca
w powszechnych Bożych rządach, jest Władcą królów ziemi; Jego
władaniu podlegają sprawy narodów — 1:5a.
Zarządca, Baranek-Lew, który został wprowadzony na tron, zarządza
wszechświatem za sprawą naszych modlitw — 5:8; 8:3–4.
Musimy oddawać cześć Chrystusowi jako boskiemu Zarządcy, Temu, który
przebywa w niebiosach i zarządza wszystkim ze względu na wypełnienie
Bożej ekonomii — 5:9–14.
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Poselstwo drugie
Doświadczać siedmiu Duchów Bożych
jako siedmiu lamp ognistych służących Bożemu poruszaniu
oraz jako siedmiorga oczu Baranka służących Bożemu zarządzaniu
Wersety biblijne: Obj 1:4–5; 4:5; 5:6.
I. W Księdze Objawienia 1:4–5 widzimy zarządzanie, rządy, działanie,
poruszanie się, dzieło i pracę Trójcy, oraz to, że akcent pada tam na
„siedem Duchów, które są przed Jego tronem”:
A. Trójca w wersetach 1:4–5 to ekonomiczna Trójca — Trójca w Bożym planie
służąca Jego poruszaniu.
B. Jeśli chodzi o esencję Boga, Trójca to po prostu Ojciec, Syn i Duch;
jednakże w Bożej ekonomii Trójca jest złożona — Mt 28:19; Obj 1:4–5.
C. Jeśli chodzi o esencję i istnienie, Duch jest jeden, a jeśli — o funkcję i dzieło,
Duch jest siedmioma Duchami — 3:1; 4:5; 5:6:
1. Liczba siedem oznacza wzmocnienie — Dn 3:9; Iz. 30:26.
2. Siedem duchów Bożych, siedmiokrotnie wzmocniony Duch Boży jest
pilnie potrzebny do zwieńczenia Bożego poruszania na ziemi — 2 Krn
16:9; Za 4:10.
3. Nasza współpraca z Bogiem w celu zwieńczenia Jego ostatniego
poruszania uzależniona jest od wzmocnienia nas dla Jego poruszania:
a. Dzisiaj Duch, który nas napełnia i przepaja po to, żeby nas
organicznie zbawić, jest siedmiokrotnie wzmocnionym życiodajnym
Duchem — Rz 5:10; 1 Kor 15:45b; 2 Kor 3:6.
b. Wszystkie pierwiastki życiodajnego Ducha uległy siedmiokrotnemu
wzmocnieniu — Rz 8:2; Hbr 10:29.
II. Siedem Duchów Bożych to siedem lamp ognistych, które płoną przed
Bożym tronem — Obj 3:1; 4:5:
A. To, że siedem lamp ognistych płonie przed Bożym tronem, wskazuje, iż siedem
lamp całkowicie wiąże się z Jego zarządzaniem, ekonomią i poruszaniem.
B. Wszystko, co dzieje się na świecie, podlega płomieniowi siedmiu Duchów;
wszyscy światowi przywódcy podlegają płomieniowi siedmiu ognistych
lamp — 1:5a; 4:5.
C. W świetle czwartego rozdziału Księgi Objawienia, co do siedmiu lamp
nacisk pada na poruszanie Bożego zarządzania:
1. Chrystus realizuje swą misję jako Władca królów ziemi poprzez siedem
Duchów płonących przed tronem, żeby suwerennie panować nad
sytuacją w świecie, dzięki czemu otoczenie staje się właściwe dla
wybranego Bożego ludu do przyjęcia zbawienia — Dz 5:31; por. 17:26–
27; J 17:2; 2 Krn 16:9.
2. Ogień siedmiu płonących Duchów osądza, oczyszcza i uszlachetnia
kościół, żeby powstały złote świeczniki.
3. Siedem ognistych lamp płonie, żeby doprowadzić do powstania złotych
świeczników, kościołów, w celu wypełnienia Bożej ekonomii — Obj 1:12.
D. To, że siedem ognistych lamp płonie, motywuje nas do powstania i podjęcia
działania ze względu na realizację Bożej ekonomii — Dn 11:32:
1. Zarówno na Dalekim Wschodzie, jak i w Stanach Zjednoczonych
odzyskiwanie Pańskie zakorzeniło się i rośnie, w Europie jednak wciąż
znajduje się w powijakach.
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2. Odzyskiwanie w Europie wciąż znajduje się na etapie początkowym;
z tego powodu obecne poruszanie się Pana w Jego odzyskiwaniu
powinno skierować się w stronę Europy.
3. Ze względu na ostateczne Pańskie poruszanie musimy się wszyscy
modlić: „Przyjdź, kochany boski Płomieniu! Przyjdź i osądź! Przyjdź
i oczyść! Przyjdź i dokonaj uszlachetnienia, byś mógł wytworzyć złote
świeczniki”.
E. Siedem Duchów — będących w tym wieku ognistymi lampami,
przeprowadzającymi Bożą nowotestamentową ekonomię — stanie się rzeką
wody, która przesyca święte Boże miasto, Nową Jerozolimę — Obj 22:1–2;
Dn 7:9–10.
III. Siedem Duchów Bożych to siedmioro oczu Baranka, służących realizacji
Bożego zarządzania — Obj 5:6:
A. Duch Święty w świetle Księgi Objawienia 5:6 nie jest oddzielony od
Chrystusa; w Bożej ekonomii Duch Boży jest oczami Chrystusa,
Odkupiciela.
B. W Księdze Objawienia 5:6 Ducha symbolizuje siedmioro oczu Baranka,
które są siedmioma Duchami Bożymi posłanymi na całą ziemię.
C. Siedmioro oczu ma za zadanie obserwować i przyglądać się, jak również
wlewać i przelewać:
1. Jako odkupieńczy Baranek Chrystus ma siedmioro oczu, które badają
i obserwują w celu realizacji Bożego zarządzania.
2. Siedmioro oczu, które obserwują i badają, służy sprawowaniu Bożego
sądu nad wszechświatem, żeby wypełnił się wieczny Boży zamysł, który
znajdzie zwieńczenie w zbudowanej Nowej Jerozolimie — Ef 3:11; Obj
21:2, 10–11.
3. Siedmioro oczu służy przelewaniu wszystkiego, czym jest Baranek, do
naszego wnętrza, byśmy mogli stać się tacy sami jak On w życiu
i w naturze.
4. W miarę tego jak Pan nas oświeca i osądza za pośrednictwem siedmiu
Duchów jako siedmiu ognistych lamp, patrzy na nas i przelewa w nas
siebie przez tych siedem Duchów — swoje oczy — żeby nas przeobrazić
— 4:5; 5:6; 2 Kor 3:18.
D. Baranek nas odkupił w określonym celu — Ef 1:7, 11; 3:11:
1. Aby On ten cel zrealizował, potrzebuje siedmiorga oczu po to, by nas
obserwować, badać i wlewać w nas to wszystko, czym sam jest — Obj
5:6.
2. Tych siedmioro oczu to siedem Duchów Bożych, posłanych na całą
ziemię po to, by wypełniać Bożą wolę, Jego zamysł i ekonomię — Obj
4:11; Ef 1:4–5, 9, 11.
E. Chrystus, który zasiadł na tronie, prowadzi nas za pośrednictwem swoich
oczu:
1. „Oczy Pana przebiegają bowiem całą ziemię, aby wzmacniać tych,
których serce jest doskonałe wobec niego” — 2 Krn 16:9a.
2. „Oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych” — Prz 15:3.
3. „Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; Będę ci służył radą,
a oko moje spocznie na tobie” — Ps 32:8.
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Poselstwo trzecie
Siedmiokrotnie wzmocniony Duch nas wzmacnia,
żebyśmy pokonali szatański chaos i przezwyciężyli atak śmierci
Wersety biblijne: Obj 4:5; 5:6; Ga 6:15; Mt 16:18; J 11:25; 1 Kor 15:45b.
I. Musimy zostać wzmocnieni przez Chrystusa, który jest siedmiokrotnie
wzmocnionym Duchem w swojej posłudze na etapie wzmocnienia, żeby
pokonać destrukcyjny szatański chaos w starym stworzeniu i zatriumfować w konstruktywnej boskiej ekonomii dla nowego stworzenia — Obj
3:1; 4:5; 5:6; Ef 1:10; 3:10; Ga 6:15:
A. Szatan, diabeł jest źródłem i pierwiastkiem niegodziwego chaosu panującego
w starym stworzeniu — Mt 16:23; Obj 2:9–10; 2 Kor 2:11; 1 P 5:8:
1. Posłudze apostolskiej towarzyszył chaos w takich rzeczach, jak nauki
różniące się od boskiej ekonomii, której nauczał Paweł (1 Tm 1:3–4),
wiatry nauk w oszustwie ludzkim (Ef 4:14) i dotyczył tych, którzy czynili
podziały i dawali powody do potknięcia (Rz 16:17), oraz tych, którzy
czynili rozłamy w kościołach zgodnie ze swymi opiniami (Tt 3:10).
2. Chaos panował w sytuacji zaistniałej w pierwszym, trzecim, czwartym,
piątym i siódmym z siedmiu kościołów w Azji — Obj 1:4a:
a. Pierwszy kościół (Efez) zostawił swą pierwszą miłość do Pana —
2:4.
b. Trzeci kościół (Pergam) popadł w świat, gdzie stoi tron szatana,
i trzymał się nauk Balaama oraz nikolaitów — w. 13–15.
c. Czwarty kościół (Tiatyra) wyznawał nauki Jezabel, które były
związane z głębiami szatana — w. 20, 24a.
d. Piąty kościół (Sardes) miał imię, iż jest żywy, a jednak był martwy
i żadnych swych dzieł nie dokończył przed Bogiem — 3:1–2.
e. Siódmy kościół (Laodycea) był letni i nie zdawał sobie sprawy, że
jest nieszczęsny, godny politowania, ubogi, ślepy i nagi — w. 14–
17.
B. Sam Bóg jest boską ekonomią, a w Chrystusie wszedł w nas jako
zarządzanie, porządek, ekonomia i plan, który wszystko porządkuje —
Ef 1:10; 3:10:
1. Boska ekonomia polega na wytworzeniu nowego stworzenia ze
starego, pełnego chaosu stworzenia; jako wierzący przyjęliśmy
Chrystusa jako boską ekonomię ze względu na nowe stworzenie —
2 Kor 4:6; 5:17; Ga 6:15.
2. Życie chrześcijańskie obejmuje zarówno boską ekonomię, jak
i szatański chaos:
a. Z jednej strony, jesteśmy nowym stworzeniem, z drugiej zaś,
wciąż gnębi nas chaos — 2 Kor 5:17; 2:11; 11:3.
b. Życie chrześcijańskie, będące mieszanką ekonomii i chaosu,
stanowi miniaturę całego wszechświata, którego historia jest
historią Bożej ekonomii i szatańskiego chaosu — Rdz 1:1–3; 2 Kor
4:6; Obj 20:10, 14; 21:1–2, 5–6.
C. Pan potrzebuje zwycięzców, których On wytwarza jako siedmiokrotnie
wzmocniony Duch, a którzy będąc z Nim jedno, zwyciężą niszczący
szatański chaos i zatriumfują w jedynej boskiej ekonomii — 2 Tm 1:10;
Obj 2:7; 12:11; 17:14.
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II. Musimy zostać wzmocnieni przez Chrystusa jako siedmiokrotnie
wzmocnionego Ducha, żeby przezwyciężyć atak, jaki śmierć
przypuszcza na kościół, i zbudować Ciało Chrystusa w Jego
zmartwychwstałym życiu — Mt 16:18; J 11:25; Ef 1:22–23; 4:16:
A. Zwycięzcy przezwyciężają atak, jaki śmierć przypuszcza na kościół — Mt
16:18; 2 Kor 1:9; Rz 5:17; 8:11; 1 Kor 15:26, 54–57; 2 Kor 5:4; 2 Tm 1:10:
1. Śmierć jest charakterystyczna dla szatańskiego dzieła; ostatecznym
celem tego dzieła jest przesycenie człowieka śmiercią — Hbr 2:15.
2. Ewangelia Mateusza 16:18 pokazuje nam, z jakiego źródła przyjdzie
atak na kościół — bram Hadesu, czyli śmierci:
a. Szczególnym celem szatana jest rozprzestrzenianie śmierci
w kościele, a w odniesieniu do niego najbardziej obawia się on
oporu, jaki ten kościół stawia jego mocy śmierci — Obj 2:8, 10–11.
b. Kościół, który jest zbudowany na “tej skale” może rozróżniać
między śmiercią a życiem, a bramy Hadesu go nie przezwyciężą —
Mt 16:18.
3. Jeśli mamy przezwyciężyć atak, jaki przypuszcza śmierć, musimy
znać Chrystusa jako Pierwszego i Ostatniego (Tego, który wiecznie
istnieje i jest niezmienny) oraz Tego, który stał się martwy i ożył
(Tego, który jest zmartwychwstaniem) — Obj 1:18; 2:8; J 11:25; Dz
2:24.
4. Tym, którzy przezwyciężają atak przypuszczany przez śmierć, Pan da
koronę życia — zwycięską siłę, czyli moc życia zmartwychwstania —
Obj 2:10b; Flp 3:10.
B. Zwycięzcy budują Ciało Chrystusa w Jego życiu zmartwychwstania — Ef
2:6, 21–22; 4:16; Obj 1:18; 2:8; Flp 3:10:
1. Ciało Chrystusa znajduje się w Jego życiu zmartwychwstania —
J 11:25:
a. Naturą
kościoła,
będącym
Ciałem
Chrystusa,
jest
zmartwychwstanie — Dz 2:24; Ef 1:19–23.
b. Kościół to nowe stworzenie stworzone w zmartwychwstaniu
Chrystusa i przez zmartwychwstałego Chrystusa — 1 P 1:3; Ef 2:6;
Ga 6:15.
2. Aby przebywać w rzeczywistości Ciała Chrystusa, musimy przebywać
całkowicie w Jego życiu zmartwychwstania — J 11:25; 1 Kor 15:45b;
2 Kor 1:9:
a. Jesteśmy Ciałem Chrystusa wyłącznie w nowym stworzeniu
zrodzonym dzięki Chrystusowemu życiu zmartwychwstania —
5:17; Ef 1:19–23.
b. Ciało Chrystusa przebywa w zmartwychwstaniu, a rzeczywistością
tego zmartwychwstania jest Chrystus jako życiodajny Duch —
J 11:25; 20:22; 1 Kor 15:45b.
c. Zasada zmartwychwstania polega na tym, że naturalne życie
zostaje uśmiercone, a boskie życie powstaje, by zająć jego
miejsce — 2 Kor 1:9.
3. Kiedy żyjemy nie przez naturalne życie, ale boskie życie, które jest
w nas, znajdujemy się w zmartwychwstaniu; wynikiem takiego życia
jest wzrost i budowanie Ciała Chrystusa — Flp 3:10–11; Ef 4:15–16;
Kol 2:19; 3:15.
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Poselstwo czwarte
Doświadczać siedmiu Duchów Bożych ze względu na Bożą budowlę
Wersety biblijne: Obj 1:4; 3:1; 4:5; 5:6; Za 3:9; 4:7–10.
I. Cała Biblia jest księgą o budowli; jej główny temat to Boża budowla — Rdz
28:10–22; Mt 16:18; Obj 21:2–3:
A. Centralna i boska myśl Pisma Świętego głosi, że Bóg pragnie boskiej
budowli, która jest zespoleniem Jego samego z człowieczeństwem – żywym
połączeniem odkupionych przez Boga i zespolonych z Nim ludzi — Wj 25:8:
1. Bóg pragnie zdobyć na własność grono ludzi, którzy będą zbudowani
w duchową budowlę, a także będą Go wyrażać i reprezentować,
rozprawiając się z Jego wrogiem i odzyskując utraconą ziemię — Rdz
1:26; Ef 2:21–22.
2. Wszystko, co Bóg dzisiaj czyni – czy to w głoszeniu ewangelii,
budowaniu świętych, czy zakładaniu kościołów – składa się na Jego
dzieło budowania; działania te stanowią Jego główne dzieło, dzieło
budowania — Mt 16:18; Ef 4:16.
3. Niech nas oświeci i w pełni przeniknie myśl, że w tym wszechświecie
Bóg czyni tylko jedno – buduje swoje wieczne mieszkanie — Mt 16:18;
Ef 2:21–22; Obj 21:2–3.
B. Boża budowla to Trójjedyny Bóg, który nieustannie wbudowuje się w nas
jako życie; dzięki Jego przelewaniu się i wlewaniu w nas stajemy się Jego
zbiorowym wyrazem — Ef 3:17a, 19b, 21:
1. Boża budowla to zespolenie Boga z człowiekiem, to Bóg, który zespala
się z nami; kościół jest więc Bożą budowlą, która składa się z Niego
samego, boskiego materiału, zespolonego z człowiekiem, ludzkim
materiałem — J 14:20; 15:4a; 1 J 4:15; Ef 3:17; 1 Kor 3:9, 11.
2. Boża budowla to zbiorowy wyraz Trójjedynego Boga — 1 Tm 3:15–16;
J 17:22; Ef 3:19b, 21.
3. Boża budowla stanowi powiększenie, rozwinięcie, Boga i wyraża
zbiorowo Boga — J 3:29a, 30a; Kol 2:19.
II. Doświadczanie siedmiokrotnie wzmocnionego Ducha służy Bożej budowli
— Obj 1:4; 3:1; 4:5; 5:6; Za 3:9:
A. Siedem lamp w dwudziestym piątym rozdziale Księgi Wyjścia służy
zbudowaniu przybytku.
B. Siedem lamp w trzecim i czwartym rozdziale Księgi Zachariasza służy
odzyskaniu Bożej budowli.
C. W Księdze Objawienia siedem Duchów — siedem lamp, które są przed
tronem, i siedmioro oczu Baranka — służy Bożej budowli:
1. Księga Objawienia służy przede wszystkim nie badaniu i osądzaniu, ale
wytwarzaniu i budowaniu Nowej Jerozolimy — Obj 3:12; 21:2, 10.
2. W wyniku wlewania się siedmiorga oczu Baranka w wierzących
zostanie zbudowana Nowa Jerozolima.
D. Siedem Duchów Bożych, które są siedmiorgiem oczu Baranka, służy
przelewaniu w nas tego wszystkiego, czym jest Baranek, żebyśmy stali się
tacy sami jak On, ze względu na Bożą budowlę — Obj 5:6; Za 3:9.
E. Siedmiokrotnie wzmocniony Duch jest oczami Chrystusa jako
odkupieńczego Baranka i kamienia budowlanego z siedmiorgiem oczu,
wlewającymi w nas esencję Chrystusa, Jego bogactwo i brzemię ze
względu na Bożą budowlę — Obj 1:4; 5:6; Za 3:9; 4:7.
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III. Ze względu na Bożą budowlę, świątynię, Chrystus jest kamieniem
z siedmiorgiem oczu — Za 3:9; 4:7–10; Ef 2:21; 1 Kor 3:16–17:
A. Kamień, położony przed Jozuem, w Księdze Zachariasza 3:9, przedstawia
w formie typu Chrystusa, który jest kamieniem na Bożą budowlę — Ps
118:22; Mt 21:42.
B. To, że Jahwe wyrył kamień, wskazuje, iż Bóg wykona pracę nad
Chrystusem jako kamieniem w celu realizacji Bożego odkupienia,
zbawienia i dzieła budowania — Za 3:9:
1. Ryć to ciąć; gdy Chrystus umierał na krzyżu, Bóg na Nim rył, ciął Go.
2. Wskazuje to, że Chrystus, nad którym Bóg wykonał pracę, usunie
grzechy ziemi Izraela jednego dnia, w dniu ukrzyżowania; za sprawą
śmierci na krzyżu Chrystus, Baranek Boży zabrał grzech świata —
1 P 2:24; J 1:29.
C. Siedmioro oczu kamienia (Chrystus) jest siedmiorgiem oczu Jahwe
i siedmiorgiem oczu Baranka, Chrystusa — siedmioma Duchami Bożymi,
siedmiokrotnie wzmocnionym Duchem — Za 4:10; Obj 5:6:
1. „Te siedem [lamp]” w Księdze Zachariasza 4:10, które są siedmiorgiem
oczu na kamieniu w wersecie 3:9, to siedmioro oczu Jahwe, a także
siedmioro oczu Baranka — Obj 1:4; 3:1; 5:6.
2. Kamień, Jahwe i Baranek są jedno:
a. Chrystus jest odkupieńczym Barankiem i kamieniem budowlanym,
a także Jahwe; jest kamieniem-Barankiem — Barankiem służącym
odkupieniu i kamieniem na budowlę — J 1:29; Mt 21:42; Za 2:8, 11.
b. To, że siedmioro oczu Chrystusa jest siedmioma Duchami Bożymi,
wskazuje, iż Chrystus i Duch Święty, mimo że różni, nie są od siebie
oddzieleni; Duch Święty jest w gruncie rzeczy jedno z Chrystusem —
Obj 5:6; Rz 8:9–10; 2 Kor 3:17.
c. Siedmioro oczu jest połączeniem Jahwe, Baranka i kamienia;
Baranek jest kamieniem, a kamień to Jahwe — Za 3:9; 4:10; Obj 5:6.
3. To, że Chrystus, Baranek Boży, jest kamieniem budowlanym z siedmiorgiem
oczu, objawia, iż siedmioro oczu Chrystusa służy Bożej budowli — J 1:29;
Za 3:9; Obj 5:6.
4. Chrystus jest kamieniem budowlanym z siedmiorgiem oczu, siedmioma
Duchami po to, by przelewać w nas siebie i w ten sposób przeobrażać
nas w drogocenne materiały na Bożą budowlę — Za 3:9; 1 Kor 3:12a; Obj
3:1:
a. Siedmioro oczu Chrystusa — jako Baranka i kamienia — siedem
Duchów Bożych jest wyrazem Chrystusa w Bożym poruszaniu się
służącym Bożej budowli — 1:4; 3:1.
b. Gdy Pan na nas patrzy, Jego siedmioro oczu przelewa Go w nas; On
przekazuje w nas swą wewnętrzną istotę za pośrednictwem swych
oczu — 5:6.
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