
1

Poselstwo pierwsze

Wewn trzne budowanie
organicznego Cia a Chrystusa

(1)
Kierowane wizj  powszechnego Cia a Chrystusa —

celu Bo ej ekonomii

Wersety biblijne: Ef 1:22–23; 2:21–22; 3:19; 4:10, 12, 16;
Kol 2:19; 3:15; Obj 21:10.

I. Kierunkiem, w którym Pan si  dzisiaj porusza, jest zbudowa-
nie organicznego Cia a Chrystusa, organizmu przetworzone-
go i udzielaj cego si  Boga w Boskiej Trójcy, aby zaistnia  Jego
pe ny wyraz — Ef 4:12, 16:
A. To organiczne Cia o jest pe ne Chrystusa i zbudowane z Niego,

yciodajnego Ducha, który jest esencj  i rzeczywisto ci  Cia a
Chrystusa — Kol 3:11; Ef 4:4.

B. Takie Cia o staje si  organizmem przetworzonego i zwie czo-
nego Trójjedynego Boga, który udziela si  w swojej Boskiej
Trójcy i organicznie przepaja Cia o Chrystusa, eby sta o si
ono Jego pe nym wyrazem we wszech wiecie — J 15:1, 5, 8a;

Kor 13:13; Ef 3:19.
II. Cia o Chrystusa jest boskim organizmem Trójjedynego Boga

wierz cymi w Chrystusa — 4:4–6:
A. Ojciec, Syn, Duch i cz owiek s  ze sob  zespoleni i razem zbu-

dowani po to, by sta  si  Cia em Chrystusa — 1:23; 4:12, 16.
B. Budowla Cia a Chrystusa to organizm Trójjedynego Boga

trójcz ciowego cz owieka w Duchu Boga i duchu cz owie-
ka — 1 Kor 6:17; Rz 8:16:
1. Organizm ten stanowi po czenie, scalenie i zespolenie

Boga z cz owiekiem — J 14:20.
2. Taki organizm to kwestia bosko ci wbudowanej w cz o-

wiecze stwo, staj cej si  mieszkaniem cz owieka,
cz owiecze stwa wbudowanego w bosko , staj cego si

Bo ym mieszkaniem — Ef 3:16–17; 2:21–22; J 14:23; Obj
21:2–3, 22.
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C. Cia o Chrystusa to organizm, zarówno boski, jak i ludzki, który
wyra a Chrystusa — J 15:1; Ef 1:23; 3:19–21.

III. Ekonomia Bo a polega na doprowadzeniu do powstania Cia a
dla Jego Syna; Cia o to wype nia pragnienie Boga, który chce si
wyrazi  i zg adzi  szatana — Rz 12:4–5; 1 Kor 12:12, 27; Ef 1:22–
23; 4:4, 16; Kol 1:18; 2:19; Rdz 1:26–28:
A. Dzie o Trójjedynego Boga w nas polega na doprowadzeniu

do powstania i zbudowania Cia a Chrystusa — Ef 3:16–21; Rz
8:11; 12:4–5.

B. Pos uga nowego przymierza s y wytworzeniu Cia a Chry-
stusa; bez niej nie b dzie w ogóle mo liwe, by zrodzi o si
Cia o Chrystusa — 1 Kor 12:12–27; 2 Kor 3:6, 8–9; 4:1; 5:18.

C. Cia o stanowi wewn trzne znaczenie ko cio a; bez Cia a ko-
ció  nie ma zupe nie sensu i pozbawiony jest znaczenia — Rz

12:4–5; 16:1; 1 Kor 1:2; 12:12–13, 27.
D. Wszystkie problemy ko cio a wynikaj  dzi  z nieznajomo ci

Cia a Chrystusa; najwi kszym i jedynym problemem jest to,
e nie zna si  Cia a, nie troszczy o nie ani go nie szanuje —

Ef 1:17–23; 1 Kor 12:24–27.
E. Poznanie Cia a to w ciwe odzyskiwanie Pa skie; Pan prag-

nie odzyska  Cia o Chrystusa i jego jedno  — Ef 1:23; 4:4.
F. Pan pilnie czego  potrzebuje na ziemi; pragnie, by w ko cio-

ach miejscowych wyra a si  rzeczywisto  Cia a Chrystu-
sa — Rz 12:4–5; 16:16; 1 Kor 1:2; 12:27:
1. Pan pragnie dzi  nie tylko ko cio ów na pod u miejsco-

wo ci — jedno miasto, jeden ko ció  — lecz tak e Cia a w jego
pe ni — Ef 1:23; 3:19.

2. Je li nie zaistnieje konkretny wyraz Cia a Chrystusa, Pan
Jezus nie powróci — 1:23; 4:16; 5:27, 30; Obj 19:7.

IV. Cia o stanowi rz dz ce prawo ycia i dzie o Bo ych dzieci — Ef
4:4, 16; 1 Kor 12:4–6, 12–13, 27:
A. Ko ció , pos uga i dzie o maj  za pod e Cia o Chrystusa —

Ef 1:23; 4:16; Kol 3:15:
1. Ko cio y s  Cia em wyra onym w sposób miejscowy, po-

uga jest Cia em funkcjonuj cym, a dzie o — Cia em uzy-
skuj cym przyrost — Dz 13:1–2; 21:19.
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2. Ko ció  to ycie Cia a w miniaturze, pos uga — funkcjono-
wanie Cia a w dziedzinie s by, a dzie o — uzyskiwanie
przez Cia o przyrostu — 1 Kor 1:2; 12:27; 16:10; 2 Kor 3:6.

B. Ko ció , pos uga i dzie o zawdzi czaj  swe istnienie Cia u,
nim znajduj  swoje miejsce i pracuj  dla jego dobra — Rz

12:4–5; Kol 2:19; 3:15:
1. Nie mo na przesadzi  z podkre laniem wa no ci tej zasa-

dy, bez niej bowiem wszystko jest czynione r  ludzk ,
nie stworzone przez Boga.

2. Je li nie przyswoi si  zasady zale no ci od Cia a i wspó -
zale no ci jego cz onków, to nie b dzie ani ko cio a, ani
pos ugi, ani dzie a.

V. Pa skie odzyskiwanie opiera si  na prawdzie, e Chrystus ma
tylko jedno Cia o — Ef 1:23; 4:4:
A. Jedno Cia o to jeden ko ció  Bo y, który przejawia si  w wielu

miejscowo ciach jako ko cio y miejscowe — 1 Kor 10:32b; Obj
1:4, 11.

B. Pa skie odzyskiwanie s y zbudowaniu Cia a Chrystusa;
odzyskiwanie s y Cia u, a nie jednostce czy cho by poje-
dynczemu ko cio owi miejscowemu — Ef 4:16; Kol 2:19.

C. Powinni my zwa  po pierwsze na Cia o, a po drugie na
ko ció  miejscowy — Mt 16:18; 18:17; Ef 2:21–22.

D. Cia o Chrystusa jest celem Bo ej ekonomii, a ko cio y miejsco-
we — drog , któr  Bóg obiera, by osi gn  cel tej ekonomii —

Kor 12:12–13; 1:2; Rz 12:4–5; 16:1, 4–5, 16b.
E. Wszystkie ko cio y miejscowe s  jedynym w swoim rodzaju

Cia em Chrystusa we wszech wiecie — Ef 4:4:
1. Ka dy ko ció  miejscowy jest cz ci  jednego powszech-

nego Cia a, jego miejscowym wyrazem — 1 Kor 1:2; 12:27.
2. W sensie powszechnym ko cio y s  jednym Cia em,

sensie miejscowym ka dy ko ció  jest miejscowym wy-
razem tego powszechnego Cia a — Rz 12:4–5; 16:1, 16.

3. Chrystus wielki jak wszech wiat ma cz stk  siebie w ka -
dym ko ciele miejscowym; ka dy ko ció  miejscowy jest
cz ci  Chrystusa, wszystkie te cz ci za  tworz  Cia o —
Ef 1:23; 2:21–22.
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VI. Musimy by  chrze cijanami na miar  wszech wiata i mie  wi-
zj  na miar  wszech wiata, wizj  powszechnego Cia a Chry-
stusa — 1:17–23; 4:16; Obj 21:10:
A. Cia o Chrystusa jest mistycznym Cia em powszechnego,

wszechzawieraj cego i wszechrozleg ego Chrystusa — Ef 1:22–
23; 3:19; Kol 3:11:
1. Chrystus, G owa, wst pi  wysoko ponad ca e niebiosa, my

za  jeste my mistycznym Cia em, pe ni  tego Chrystusa —
Ef 1:22–23; 3:19; 4:10.

2. Cia o jest pe ni , wyrazem Chrystusa, który wszystko wy-
pe nia — 1:22–23; 4:10:
a. Chrystus jest G ow  ponad wszystkim dla ko cio-

a, ko ció  — Cia em tego Chrystusa wielkiego jak
wszech wiat, a Cia o tego Chrystusa wielkiego jak
wszech wiat — pe ni  Tego, który wype nia wszyst-
ko we wszystkich — 1:23.

b. Chrystus jest bezkresny, rozleg y jak wszech wiat,
Cia o jest pe ni  tego Chrystusa bezkresnego i rozleg-

ego jak wszech wiat; to oznacza, e Cia o równie  jest
wielkie jak wszech wiat — 3:18–19; 4:16.

c. List do Efezjan 4:10 mówi: „Ten, który zst pi , jest i Tym,
który wst pi  ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko
nape ni ”:
1) Wszystko z pewno ci  musi obejmowa  ca y wszech-

wiat.
2) Wynikiem zst pienia i wst pienia Chrystusa jest to,

e wype nia On wszystko, ca y wszech wiat.
B. Musimy by  chrze cijanami na miar  wszech wiata i mie

wizj  na miar  wszech wiata, przedstawion  w Li cie do Efe-
zjan 1:22–23 i 4:10:
1. Mimo e mo emy widzie  Cia o, nasza wizja mo e by

bardzo w ska w porównaniu do wizji Cia a Chrystusa,
która jest na miar  wszech wiata — 1:23.

2. Musimy wyj  z naszego ma ego i w skiego „ja” i popa
w uniesienie, by widzie  i dotyka  powszechnego Cia-

Chrystusa — pe ni i wyrazu Chrystusa wielkiego jak
wszech wiat i bezgranicznego — 3:19.
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3. Musi ow adn  nami wizja bezkresu powszechnego Cia a
Chrystusa — Obj 21:10:
a. Tak jak Jan zosta  uniesiony w duchu na wysok  gór

zobaczy  wizj  Nowej Jerozolimy, tak i my musimy
zosta  uniesieni w duchu i zobaczy  powszechn  wi-
zj  powszechnego Cia a Chrystusa — w. 10; Ef 1:22–23.

b. W swoim duchu powinni my mie  wizj  powszechne-
go Cia a, które jest niesko czenie wi ksze od tego, co
nam kiedykolwiek przysz o na my l na temat Cia a
Chrystusa — w. 17–23; Obj 21:10.

4. Celem Bo ej ekonomii jest zbudowanie powszechnego
Cia a Chrystusa, które znajdzie zwie czenie w Nowej Je-
rozolimie — Ef 1:22–23; 4:12, 16; Obj 21:2, 10.
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Poselstwo drugie

Wewn trzne budowanie
organicznego Cia a Chrystusa

(2)
Objawienie i budowanie Cia a Chrystusa

w Li cie do Efezjan

Wersety biblijne: Ef 1:17; 2:10, 15; 3:16–19; 4:3–6, 11–16;
5:2, 8–9, 26–27; 6:10–13, 17–18.

I. Ka dy rozdzia  Listu do Efezjan ods ania tajemnic  Cia a Chry-
stusa — organizmu Trójjedynego Boga — z pewnego szczegól-
nego punktu widzenia; musimy modli  si  o ducha m dro ci

objawienia, by zobaczy  Cia o Chrystusa, b ce najwznio-
lejszym objawieniem w Biblii — Ef 1:17–23; 3:3–5, 9–11.

II. Pierwszy rozdzia  Listu do Efezjan objawia, e Cia o Chrystusa
jest wynikiem udzielania si  przetworzonej Trójcy i przekazu
wywy szonego Chrystusa:
A. Udzielanie si  Ojca, który nas wybra  i przeznaczy , sprawia,

e dzi ki u wi ceniu stajemy si  Jego synami, i czyni nas Jego
domem — w. 3–6.

B. Udzielanie si  Syna, który nas odkupi  i który nas zbawia,
sprawia, e dzi ki przeobra eniu my, wierz cy, stajemy si
Bo ym dziedzictwem — w. 7–12.

C. Udzielanie si  Ducha prowadzi do tego, e Bóg dzi ki piecz -
towaniu nas i por czaniu Duchem staje si  naszym dziedzic-
twem, przez co osi gamy wydoskonalenie — w. 13–14.

D. Przekaz wskrzeszonego i wyniesionego na niebiosa, wywy -
szonego Chrystusa daje w wyniku Jego Cia o, które Go wyra-

a, co prowadzi do zwie czenia wierz cych — w. 19–23.
III. Drugi rozdzia  Listu do Efezjan objawia, e Cia o Chrystusa

jako nowy cz owiek jest arcydzie em Trójjedynego Boga — w. 10,
15–16:
A. Bóg przez swoj mier  i zmartwychwstanie stworzy  w so-

bie samym Cia o Chrystusa, które jako nowy cz owiek jest Jego
arcydzie em, poematem i które wyra a Jego niesko czon

dro  oraz boski zamys  — w. 10, 15.
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B. Na krzy u Chrystus stworzy  w sobie samym nowego cz o-
wieka dzi ki temu, e zniós  w swoim ciele prawo przykaza
i przepisów, wszelkie formy i sposoby, które wp ywaj  na
styl ycia i oddawanie czci Bogu i które dziel  ludzko  —
w. 14–15.

C. Ludzie ze wiata uwa aj  ró nice kulturowe za ród o pre-
sti u, jednak e w Ciele Chrystusa, które jest jednym nowym
cz owiekiem, presti  ten zatracili my; jedynym naszym ród-
em presti u jest teraz Chrystus i prawdziwa jedno  — Kol

1:18b; Ef 4:3–4a.
D. W jednym nowym cz owieku istnieje tylko jedna osoba —

wszechzawieraj cy Chrystus; ten jeden nowy cz owiek ma
tylko jedne usta, którymi w jednomy lno ci og asza jedno i to
samo — 2:15; Rz 15:6; 1 Kor 1:10.

IV. Trzeci rozdzia  Listu do Efezjan ukazuje, i  Cia o Chrystusa
staje si  pe ni  Trójjedynego Boga dzi ki temu, e otrzymuje-
my zaopatrzenie p yn ce z bogactw Chrystusa i e Chrystus
czyni sobie dom w naszym sercu:
A. Bóg ma swoj  ekonomi , która polega na tym, e rozdziela On

nam niezg bione bogactwa Chrystusa, aby my stali si  Jego
pe ni , Jego wyrazem — w. 2, 7–9, 19.

B. Pawe  modli  si  do Ojca, który jest ród em, by poprzez
Ducha, który jest rodkiem do osi gni cia celu, wzmocni
nas wewn trznym cz owieku, aby Chrystus, Syn, poru-
sza si  i dzia , czyni c sobie przez to dom w naszym sercu;
dzi ki temu stajemy si  Cia em Chrystusa, pe ni  Trójjedy-
nego Boga — w. 14–19.

C. Codziennie musimy modli  si  o wzmocnienie w wewn trz-
nym cz owieku, eby Trójjedyny Bóg móg  zrealizowa  jedy-
ne w swoim rodzaju dzie o — wbudowa  samego siebie

Chrystusie w naszych sercach; w ten sposób Chrystus staje
si  naszym wewn trznym budulcem i Bóg i cz owiek wza-
jemnie w sobie zamieszkuj  — 3:16–17; J 14:23.

V. Czwarty rozdzia  Listu do Efezjan objawia, e Cia o Chrystusa
stanowi zespolenie przetworzonego Trójjedynego Boga z odro-
dzonymi wierz cymi i e to jedno Cia o buduje jedna pos uga:
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A. Jeden Duch, jeden Pan i jeden Bóg i Ojciec, zespoleni z wierz -
cymi, tworz  jedn  ca  — organiczne Cia o Chrystusa —
w. 4–6.

B. Jedno  Cia a Chrystusa to jedno  Ducha, a jedno  Ducha
to sam Duch, który jest w naszym duchu; eby zachowa  jed-
no , musimy pozostawa  w swoim zespolonym duchu —
w. 3–4; J 4:24.

C. Cia o Chrystusa buduje jedna pos uga, która doskonali nas
we wzrastaniu w Chrystusa, G ow , we wszystkim i w funk-
cjonowaniu, jakie z Niego wyp ywa; s y to zaopatrywaniu
Cia a, które dzi ki temu buduje siebie samo w mi ci — Ef
4:11–16.

VI. Pi ty rozdzia  Listu do Efezjan objawia, e Cia o Chrystusa
tworz  dzieci wiat ci; Cia o to b dzie oblubienic  Chrystu-
sa, która Go zaspokoi:
A. Byli my kiedy  nie tylko ociemniali, ale nawet byli my sam

ciemno ci , poniewa  byli my jedno z szatanem; teraz jeste-
my nie tylko dzie mi wiat ci, lecz nawet samym wiat em,

poniewa  w Panu jeste my jedno z Bogiem — w. 8; Mt 5:14.
B. wiecznik oznacza ko ció , pomno enie - Trójjedynego Boga,

ywego, z otego drzewa; drzewo to rozkwita yciem zmar-
twychwstania, wiat em, które wieci — to owoc wiat ci,
za pomoc  którego Trójjedyny Bóg uzyskuje pe ny wyraz sie-
bie — Wj 25:31–34; Lb 17:8; Obj 1:11–12; Ef 5:9; por. Ga 5:22.

C. Jako dzieci wiat ci, post puj ce w mi ci i wietle, stanie-
my si  chwalebn  oblubienic  Chrystusa dzi ki temu, e ycio-
dajny Duch nas do tego przygotowuje, u wi caj c nas, oczysz-
czaj c i obmywaj c wod  w s owie — Ef 5:2, 8, 18, 26–27.

VII. Szósty rozdzia  Listu do Efezjan objawia, e Cia o Chrystusa
jest zbiorowym wojownikiem Trójjedynego Boga, eby poko-
na  Bo ego wroga:
A. Walka duchowa to nie sprawa jednostki, lecz ca ego Cia a;

ko ció , Cia o, jest zbiorowym wojownikiem, i tylko ten zbio-
rowy wojownik mo e nosi  ca  zbroj  Bo  — w. 10–20; por.
Mt 16:18.

B. ród em wszelkiej walki jest konflikt, jaki istnieje pomi dzy
wol  szatana a wol  Boga; Chrystus musi poskromi  nasz
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wol  i przeobrazi  j  przez cierpienia, aby podporz dkowa a
si  ona Jego zwierzchnictwu i wybiera a Bo  wol  oraz obfi-
towa a w Jego moc obronn  w zmartwychwstaniu — Iz 14:12–
14; Mt 6:10; 26:42; Flp 2:13; Pnp 4:1, 4; 7:4a, 5.

C. Z ca ej zbroi Bo ej mo emy korzysta  za po rednictwem mo-
dlitwy, jedynego w swoim rodzaju, zasadniczego i pierwszo-
rz dnego rodka, który udost pnia nam poszczególne cz ci
tej zbroi — Ef 6:18.

D. Toczymy walk  duchow  przez to, e wzmacniamy si
Panu, Bogu Synu, zak adamy ca  zbroj  Boga, Ojca, i dzier-

ymy miecz Ducha; na tym polega do wiadczanie Trójjedy-
nego Boga i radowanie si  Nim w walce duchowej — w. 10–11,
17–18.
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Poselstwo trzecie
(1)

Przygotowanie oblubienicy —
odpowiedniczki Oblubie ca

(1)
Gotowo  oblubienicy

Wersety biblijne: Obj 19:7–9, 11–16; 21:2; Hbr 6:1;
Ef 4:13, 15–16; 5:27; Pnp 4:7.

I. Kierunkiem, w którym Pan si  dzisiaj porusza, jest przygoto-
wanie oblubienicy, odpowiedniczki Oblubie ca, eby odku-
pie czy Bóg zwi za  si  wiecznym ma stwem ze swoimi
odkupionymi — J 3:29; Obj 19:7–9; 21:2, 9–11.

II. Ma stwo Baranka jest wynikiem zako czenia Bo ej nowo-
testamentowej ekonomii, czyli pozyskania dla Chrystusa oblu-
bienicy, ko cio a, dzi ki Jego prawnemu odkupieniu i organicz-
nemu zbawieniu w boskim yciu — Rdz 2:22; Obj 19:7–9; 21:2;
Rz 5:10.

III. Pa skie odzyskiwanie s y przygotowaniu oblubienicy, któr
tworz  wszyscy Jego zwyci zcy — Obj 19:7–9; Rz 8:37:
A. Wszyscy zwyci zcy b  Now  Jerozolim  — oblubienic

Chrystusa przez tysi c lat — na jej pocz tkowym i wie ym
etapie — Obj 19:7.

B. Ostatecznie wszyscy wierz cy do cz  do zwyci zców, by
ca ci zwie czy  i dope ni  Now  Jerozolim , on  Chry-

stusa, w nowym niebie i na nowej ziemi na wieczno  — 21:2, 9.
IV. Gotowo  oblubienicy zale y tego, czy zwyci zcy osi gn  doj-

rza  w yciu — 19:7; Hbr 6:1; Flp 3:12–15; Ef 4:13:
A. Zakochana w Chrystusie, gdy osi ga dojrza  w boskim

yciu, staje si  Szulamitk , co oznacza, e sta a si  kopi  i po-
wieleniem Chrystusa i pasuje do Niego w ich ma stwie —
Pnp 6:13; Obj 21:9–10.

B. W Nowym Testamencie s owo „dojrza y” jest u yte w odnie-
sieniu do wierz cych, którzy s  w pe ni doro li i wydoskona-
leni w Bo ym yciu, co wskazuje, e musimy wzrasta  i doj-
rzewa , a  osi gniemy doskona  w boskim yciu — Mt 5:48.
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C. Musimy dalej wzrasta , a  osi gniemy dojrza  w boskim
yciu i staniemy si  w pe ni doros ym cz owiekiem, i osi g-

niemy wymiary postaci pe ni Chrystusa — Ef 4:13.
D. Od aposto a Paw a musimy uczy  si  tego, by d  do wzro-

stu i dojrza ci w yciu Chrystusa — Flp 3:12–15; Kol 1:28.
E. Dojrza y wierz cy zna Cia o, troszczy si  o nie i je szanuje, ma

wiadomo  Cia a i na nim skupia swoj  uwag  — 1 Kor 12:8–
19, 21, 24; Kol 3:15.

V. Zwyci zcy, którzy tworz  oblubienic , nie s  oddzielnymi lud -
mi, ale zbiorow  oblubienic ; aby zaistnia  ten aspekt oblubie-
nicy, potrzebna jest budowla — Mt 16:18; Ef 4:15–16:
A. Zwyci zcy s  nie tylko dojrzali w yciu, lecz tak e zbudowa-

ni razem jako jedna oblubienica — Obj 19:7–9; 21:2, 9–11.
B. Centralna, boska my l Pisma wi tego g osi, e Bóg pragnie

boskiej budowli, która jest zespoleniem Jego samego z cz o-
wiecze stwem — ywym po czeniem odkupionych przez
Boga i zespolonych z Nim ludzi — Mt 16:18; J 14:20; Ef 4:16;

4:15; Obj 21:2.
C. Zasada Bo ej budowli polega na tym, e Bóg wbudowuje sie-

bie w cz owieka i cz owieka w siebie; Bóg, który zespala si
cz owiekiem, to Bóg, który wbudowuje si  w cz owieka,
cz owiek, który zespala si  z Bogiem, to cz owiek wbudo-

wany w Boga — Ef 3:17a.
D. Bo a budowla to zbiorowy wyraz Trójjedynego Boga — 1 Tm

3:15–16; J 17:22; Ef 3:19b, 21.
E. Zbudowanie ze wspó wierz cymi to najwi ksze i najwy sze

wymaganie, jakie Pan stawia tym, którzy Go wiernie poszu-
kuj , zgodne z jednym z boskich przymiotów, a mianowicie
bosk  jedno ci  — J 17.

VI. Poniewa  ko ció  jest oblubienic , odpowiedniczk  Oblubie -
ca, musi odznacza  si  pi knem — 3:29; Pnp 1:15–16; 4:1–5, 7; Ps
45:12a; 50:2:
A. „Twoje oczy ujrz  Króla w Jego pi knie” (Iz 33:17a); „Król za-

pragnie twego pi kna” (Ps 45:12a).
B. W zbiorowym organizmie Cia a Chrystusa kryje si  wiele pi k-

na, znakomito ci i cnoty — Ef 1:22–23; 4:16; Pnp 1:15–16; 4:1–
5, 7.
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C. Cnoty, które przejawiamy jako chrze cijanie, winny stanowi
przejaw chwa y i pi kna w boskich przymiotach; chrze cijanin
to kto , w kim bosko  jest jego pierwiastkiem i rzeczywisto ci ;
z bosko ci tej boska chwa a i pi kno wyra aj  si  za po red-
nictwem ludzkich cnót — 1 Kor 10:31; Flp 1:20–21a; 4:5, 8.

D. Gdy Chrystus przedstawi sobie — Oblubie cowi — oblubienic ,
dzie ona potrzebowa a pi kna — Ef 5:27; J 3:29; Obj 19:7–9:

1. Pi kno oblubienicy pochodzi od Chrystusa, który wbudo-
wa  si  w ko ció  i który nast pnie przez niego si  wyra-

— Ef 5:27; 3:17.
2. Naszym jedynym pi knem jest ja niej cy z nas Chrystus —

Ps 50:2; 90:16.
3. Chrystus ceni sobie w nas wyraz samego siebie — Pnp 4:7.

VII. Zgodnie z Ksi  Objawienia 19,11–21 Chrystus przyjdzie jako
walcz cy Genera  wraz ze swoj  oblubienic , zwyci skimi wie-
rz cymi; b  oni Jego armi , która stoczy bitw  z Antychry-
stem, poddanymi mu królami oraz ich armiami, pod Armage-
donem:
A. Kiedy Chrystus przyjdzie wraz ze sw  armi , by stoczy  bitw

z Antychrystem i jego armiami, przyjdzie jako Syn Cz owie-
czy; jako Syn Cz owieczy b dzie potrzebowa  odpowiednicz-
ki, która b dzie Mu dorównywa  i która b dzie Go dope nia —
14:14; 19:7–8, 11–13.

B. Przed powtórnym przyj ciem Chrystusa b  mia y miejsce
Jego za lubiny, które po cz  zwyci zców z Chrystusem

jedn  ca  — w. 7–9:
1. Chrystus po lubi tych, którzy przez lata toczyli walk  z Bo-

ym wrogiem — Ef 5:27; 6:10–18.
2. W dziewi tnastym rozdziale Ksi gi Objawienia Chrystus

po lubi zwyci zców, którzy ju  zwyci yli Z ego.
C. Po swych za lubinach Chrystus przyjdzie wraz ze sw  oblu-

bienic , by zg adzi  Antychrysta — w. 11–13.
D. Weselna szata — Chrystus, którego yjemy jako nasz  co-

dzienn  sprawiedliwo  — kwalifikuje nas do tego, by my nie
tylko mieli udzia  w za lubinach, lecz tak e mogli do czy
do armii, która b dzie walczy  wraz z Chrystusem przeciw
Antychrystowi w ostatecznej bitwie — bitwie pod Armagedo-
nem — w. 8, 14.
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Poselstwo trzecie
(2)

Przygotowanie oblubienicy —
odpowiedniczki Oblubie ca

(2)
Chwali  Chrystusa jako Króla w Nim samym,

w ko ciele jako Jego królowej
i we wszystkich Jego synach, zwyci zcach, jako ksi tach

Wersety biblijne: Ef 5:25–27; Ps 45:2–18.

I. Ca a Biblii jest bosk  histori  mi osn , zapisem tego, jak Bóg
zaleca si  do swoich wybranych ludzi, a na koniec bierze z nimi
lub — Rdz 2,21–24; Pnp 1,2–4; Iz 54,5; 62,5; Jr 2,2; 3,1, 14; 31,3,

32; Ez 16,8; 23,5; Oz 2,7, 19; Mt 9,15; J 3,29; 2 Kor 11,2; Ef 5,25–27;
Obj 19,7; 21,2, 9–10; 22,17:
A. Pa skie odzyskiwanie s y wype nieniu Ewangelii Mate-

usza 16:18 i Ksi gi Objawienia 19:7–8 — zbudowaniu Chry-
stusowego ko cio a i przygotowaniu Jego oblubienicy.

B. Kiedy my, Bo y lud, wchodzimy w mi osny zwi zek z Bo-
giem, otrzymujemy Jego ycie, tak jak Ewa otrzyma a ycie
Adama — Rdz 2:21–22.

C. W nie to ycie uzdalnia nas do tego, e stajemy si  jedno
Bogiem, i sprawia, e On jest jedno z nami.

D. Przestrzegamy prawa nie przez wiczenie umys u i woli (por.
Rz 7:18–25), ale przez to, e kochamy Pana jako naszego M a;
w ten sposób mamy udzia  w Jego yciu i naturze i stajemy
si jedno z Nim — Jego powi kszeniem i wyrazem, by sta  si
ywym obrazem Boga.

E. Nie jeste my tymi, którzy przestrzegaj  litery prawa, lecz tymi,
którzy w mi ci szukaj  Boga; kochamy Chrystusa — nasze-
go Odkupiciela, yciodajnego Ducha i naszego Oblubie ca —
Ps 119:58, Ef 5:25–27.

F. Aby Bóg i Jego lud mogli by  jedno, musz  darzy  siebie wza-
jemnie mi ci  — J 14:21, 23.

G. Mi  mi dzy Bogiem a Jego ludem ukazana jest w Biblii
przede wszystkim jako czu a mi  mi dzy m czyzn  a ko-
biet  — Jr 2:2; 31:3.
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H. Gdy Bo y ludzie kochaj  Go i sp dzaj  czas na spo eczno ci
z Nim w Jego s owie, Bóg przesyca ich swoim boskim pier-
wiastkiem i sprawia, e staj  si  oni jedno z Nim jako Jego
ma onka, taka sama jak On w yciu, w naturze i w wyrazie —
por. Rdz 2:18–25.

II. Psalm 45, najwznio lejszy i najwspanialszy ze wszystkich psal-
mów, jest jednym z psalmów synów Koracha, pie ni  mi ci
na melodi  „Lilie”; chwali Chrystusa jako Króla w Nim samym,
w ko ciele jako Jego królowej i w zwyci zcach jako Jego ksi -

tach:
A. Wielkie dzie o Bo e polega na tym, e Bóg odnawia swoj

zniszczon  budowl  i odzyskuje „synów Koracha” przez to,
e dzi ki swemu nieograniczonemu mi osierdziu i asce prze-

obra a buntowników w Chrystusowych zwyci zców i czyni
ich sk adnikami Jego oblubienicy, Jego zwyci skiej królowej —
Lb 16:1–3; Ps 106:16; 26:11.

B. Je li b dziemy czule kochali Pana, staniemy si  w ko cu Jego
mi ci , Jego ukochan  — Pnp 1:1–4, 14–15; 2:4.

C. Lilia oznacza czyste, proste, szczere ycie ufania Bogu —
w. 1–2; Mt 6:28–29; por. 1 Krl 7:17–19.

D. Je li ywimy do Pana Jezusa czu  mi , nasz j zyk b dzie
piórem bieg ego pisarza, skorego do pisania o naszej mi ci
do Niego i chwalenia Go na podstawie do wiadczenia i rado-
wania si  Nim wedle tego wszystkiego, czym On jest w swojej
pe nej pos udze — Ps 45:2; por. Mt 12:34b; 2 Kor 3:3, 6; Iz 6:5–7.

E. Psalm 45 chwali Chrystusa króla objawionego w czterech
ewangeliach — Ps 45 2–9, Mt 1:1:
1. Psalmista chwali Chrystusa Króla w Jego pi knie; Chry-

stus jest pi kniejszy nad synów ludzkich — Ps 45:2–3; por.
27:4; Pnp 5:9–16:
a. Na wargach Chrystusa rozlana jest aska — k 4:17–22;

por. Ef 4:29–30.
b. Poniewa  cz owiek Jezus jest pi kny, pe en s odyczy

aski, sk oni o to Boga do pob ogos awienia Go na wie-
ki — Rz 9:5.

2. Psalmista chwali Chrystusa Króla w Jego zwyci stwie —
Ps 45:4–6:
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a. W oczach szatana i jego upad ych anio ów Chrystus
jest Mocarzem, który przepasa  miecz wokó  bioder, Tym,
u którego jest dostoje stwo i wspania  — oznaki od-
niesionego przez Niego zwyci stwa — w. 4.

b. Chrystus w swej wspania ci zwyci sko jedzie dalej
powodu prawdy, agodno ci i sprawiedliwo ci; nie-

zale nie od tego, jaka sytuacja panuje na ziemi i co
poczynaj  narody, Chrystus zwyci sko jedzie dalej, po-
my lnie; zacz  tak jecha  od dnia wniebowst pienia

dzie jecha  dalej, a  powróci w zwyci stwie — w. 4a;
Dz 5:31; Obj 6:1–2; 19:11–16.

c. Jego prawica dokonuje czynów, które napawaj  l kiem;
czyny Chrystusa obejmuj  ukrzy owanie, zmartwych-
wstanie i wniebowst pienie; wszystko, co czyni Pan
Jezus, wielkie czy ma e, napawa l kiem — Ps 45:5b.

d. Jego strza y s  ostre w sercu Jego wrogów, a ludy pa-
daj  pod Nim — w. 6; por. Obj 6:2.

3. Psalmista chwali Chrystusa Króla w Jego królestwie — Ps
45:7–8.
a. Tron Chrystusa Boga trwa na wieki wieków, a ber o

sprawiedliwo ci jest ber em Jego królestwa — w. 7; Hbr
1:8.

b. Chrystus jako Król umi owa  sprawiedliwo , a znie-
nawidzi  niegodziwo , Bóg Ojciec za  nama ci  Go
olejkiem rado ci nad Jego towarzyszy — Ps 45:8; Hbr
1:9.

4. Psalmista chwali Chrystusa Króla w s odyczy Jego cnót —
Ps 45:9; por. 1 P 2:9:
a. Ca a Jego szata pachnie mirr  i aloesem oraz kasj  — Ps

45:9a.
1) Szaty oznaczaj  Chrystusowe uczynki i cnoty; mirra

oraz aloes symbolizuj  s odycz Jego mierci; kasja
za  wskazuje na wo  i odstraszaj  moc Chrystu-
sowego zmartwychwstania.

2) Do wiadczamy Chrystusa w Jego ukrzy owaniu
dzi ki mocy Jego zmartwychwstania za po rednic-
twem Ducha, który jest w naszym duchu — por. Pnp
2:8–14; Rz 8:16; Flp 3:10.
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b. Raduj  Go d wi ki harfy, które rozbrzmiewaj  w pa a-
cach z ko ci s oniowej — Ps 45:9b:
1) Pa ace symbolizuj  ko cio y miejscowe, ko  s onio-

wa oznacza Chrystusowe ycie zmartwychwstania
(J 19:36, por. Pnp 7:4; 4:4; 1 Krl 10:18), d wi ki harfy
za  oznaczaj  chwalenie.

2) Ko cio y miejscowe s  pi kne w oczach Pana i s
Jego wyrazem, s  te  zbudowane z Chrystusowego

ycia zmartwychwstania; z ko cio ów miejscowych
yn  chwa y, które Go raduj .

F. Psalm 45 chwali Chrystusa Króla w chwaleniu królowej, ko-
cio a, Jego ma onki, jak jest to objawione w Listach — Ps

45:10–16:
1. Królowa symbolizuje ko ció , szczególnie zwyci zców, któ-

ry jest jedyn  ma onk  Chrystusa, za  zaszczytne kobiety
wokó  królowej oznaczaj  zwyci skich go ci Chrystusa;
wiadczy to o tym, e oblubienica Chrystusa jest w rzeczy-

wisto ci gronem zwyci zców — w. 9–10:
a. Córki królewskie oznaczaj  wierz cych Chrystusa

ich królewskiej godno ci.
b. Najcenniejsze kobiety królewskie oznaczaj  wierz cych

Chrystusa w ich czci i dostoje stwie.
c. Im wi cej s yszymy ywego, bie cego przemawiania

Ducha i zapominamy o przesz ci, tym pi kniejsi
stajemy si  w oczach Chrystusa — w. 11–12.

2. Król pragnie pi kna królowej; jej pi kno oznacza cnoty
Chrystusa wyra ane przez ko ció  — w. 12:
a. W wersecie 2 Chrystus jest Królem, w wersecie 3 — cz o-

wiekiem, w wersecie 7 — Bogiem, a w wersecie 12 —
Panem.

b. Chrystus jest godny nie tylko mi ci ko cio a, lecz tak-
e czci.

3. W Psalmie 45 królowa ma dwie szaty:
a. Pierwsza szata to z oto Ofiru, szata tkana z wplecio-

nym z otem — w. 10b, 14b:
1) Szata ta odnosi si  do Chrystusa, który jest nasz

obiektywn  sprawiedliwo ci , s  naszemu
zbawieniu — k 15:22; 1 Kor 1:30; Iz 61:10.
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2) Królowa okryta z otem przedstawia ko ció  ukazu-
cy si  w boskiej naturze — Ps 45:10b.

3) Szata tkana z wplecionym z otem oznacza, e Chry-
stus, dla którego wyznaczono mier  i zmartwych-
wstanie, jest sprawiedliwo ci  ko cio a i zaspokaja
sprawiedliwe wymaganie Boga, dzi ki czemu ko-
ció  zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem — Ga

2:16; Rz 3:26.
b. Druga szata jest haftowana — Ps 45:15a:

1) Szata ta odnosi si  do Chrystusa, którego wyra amy
jako nasze subiektywne sprawiedliwe uczynki s u-

ce naszemu zwyci stwu — Obj 19:8.
2) Chrystus, nasze subiektywne sprawiedliwe uczyn-

ki, zamieszkuje w nas i prowadzi za nas ycie, które
zawsze zadowala Boga — Flp 3:9; Mt 5:6, 20; Rz 8:4;
por. Ps 23:3.

3) Szata haftowana oznacza, e ko ció  zostanie po-
prowadzony do Chrystusa odziany w sprawiedli-
wo ci wi tych i zaspokoi wymaganie Chrystusa
co do ich ma stwa — Obj 19:8; por. Mt 22:11–14.

4. Córka królewska jest ca a chwalebna w królewskim domu,
dziewice za  wejd  do pa acu królewskiego — Ps 45:14a,
15–16:
a. Córka królewska to królowa, przedstawiaj ca ko ció ,

to za , e jest ca a chwalebna w królewskim domu ozna-
cza chwalebny ko ció , który obiera Chrystusa za swój
królewski dom — w. 13a; J 15:4a.

b. Obieramy Chrystusa za swój dom, stajemy si  Jego do-
mem, a ten zbiorowy dom staje si  na koniec pa acem,
który oznacza Now  Jerozolim  — 14:23; 15:5; Ps 45:16b;
Obj 21:3, 22.

G. Psalm 45 chwali Chrystusa Króla w chwaleniu Jego synów,
zwyci zców, którzy s  ksi tami, co widzimy w Ksi dze
Objawienia — Ps 45:17–18:
1. „Zamiast ojców swych mie  b dziesz synów swych; / Usta-

nowisz ich ksi tami na ca ej ziemi” — w. 17:
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a. Ojcowie oznaczaj  tutaj przodków Chrystusa w ciele,
synowie przedstawiaj  zwyci zców Chrystusa — Jego
potomków, a ksi ta to zwyci zcy Chrystusa, wspó -
królowie, którzy b  panowali wraz z Chrystusem
nad narodami — Obj 2:26–27; 20:4, 6.

b. Tylko Chrystus Król, panuj cy na ziemi wraz ze zwy-
ci zcami, swoimi pomocnikami w królestwie, mo e roz-
wi za  problemy wspó czesnego wiata — Iz 42:1–4;
Ha 2:7a.

2. Imi  Chrystusa b  wspomina  wszystkie pokolenia
dzi ki zwyci skim wi tym, Jego samego za  b  wys a-
wia  narody dzi ki Jego zwyci skim i wspó króluj cym
wi tym — Ps 45:18; por. Obj 12:11; Iz 12:1–6.
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Poselstwo czwarte

Wprowadzenie królestwa Bo ego
(1)

Królestwo Bo e
jako rozprzestrzenianie si  boskiego ycia

ce odwiecznemu Bo emu zarz dzaniu

Wersety biblijne: k 17:21; Mk 4:3, 8, 26; J 3:5; Rz 14:17;
Obj 21:1–4; 22:1–5, 14.

I. Kierunkiem, w którym Pan si  dzisiaj porusza, jest zaprowa-
dzenie królestwa Bo ego jako rozprzestrzeniania si  boskiego
ycia s cego odwiecznemu Bo emu zarz dzaniu — k 17:21;

Mk 4:3, 8, 26; J 3:3, 5; Kol 1:13:
A. Królestwo Bo e to sam Chrystus zasiany w wierz cych w wie-

ku ko cio a — k 17:21; Mk 4:3, 8, 26.
B. Królestwo Bo e rozprzestrzenia si  we wzrastaniu Chrystu-

sa i staje si  powi kszonym, nadchodz cym królestwem, które
Pan zaprowadzi, gdy powróci — J 3:30; k 19:12, 15a; Obj
11:15:
1. Symbolizuje to kamie  (Chrystus), który sta  si  wielk  gór

(królestwem w okresie tysi clecia), co objawia Ksi ga Da-
niela — 2:34–35.

2. To powi kszone, nadchodz ce królestwo Bo e b dzie po-
wszechnym Bo ym zarz dzaniem w nowym niebie i no-
wej ziemi, by zapanowa y odwieczne Bo e rz dy i wype -
ni a si  w Chrystusie odwieczna Bo a ekonomia, b ca
ostatecznym zwie czonym zarz dzaniem domostwem

wieczno ci — Obj 21:2–3, 9–23; 22:1–3.
II. Królestwo Bo e to sam Chrystus Zbawiciel — k 17:21:

A. Tam, gdzie jest Zbawiciel, tam i królestwo Bo e.
B. Królestwo Bo e jest u Zbawiciela, a On przynosi je swoim

uczniom — w. 22.
C. Królestwo Bo e to Zbawiciel zasiewaj cy si  jako ziarno w wy-

branym Bo ym ludzie i rozwijaj cy w sfer , w której Bóg w a-
da w boskim yciu — Mk 4:3, 8, 26.
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1. Wej ciem do królestwa jest odrodzenie, a rozwojem tego
królestwa jest wzrost wierz cych w boskim yciu — J 3:5;

P 1:3–11.
2. Od swego zmartwychwstania Chrystus by  wewn trz swo-

ich wierz cych, tak wi c królestwo Bo e jest dzi  wewn trz
ko cio a — J 14:20; Rz 8:10; 14:17.

3. Królestwo to ycie ko cio a, w którym yj  wierni wierz -
cy i które rozwinie si  w nadchodz ce królestwo w formie
nagrody; odziedzicz  je zwyci scy wi ci w tysi cletnim
królestwie — Ga 5:21; Ef 5:5; Obj 20:4, 6.

4. Ostatecznie królestwo Bo e jako odwieczne królestwo Bo e
znajdzie swe zwie czenie w Nowej Jerozolimie, wiecznej
sferze wiecznych b ogos awie stw wiecznego ycia Bo e-
go, którym przez wieczno  b  radowa  si  wszyscy
Bo y odkupieni w nowym niebie i nowej ziemi — 21:1–4;
22:1–5, 14.

5. Takie królestwo, królestwo Bo e, jest tym, co Pan Jezus og a-
sza  jako ewangeli , dobr  nowin , tym, którzy wyobco-
wali si  z ycia Bo ego — k 4:43; Ef 4:18.

III. Musimy zobaczy  zwi zek mi dzy królestwem a ko cio em —
Mt 16:18–19; Rz 14:17:
A. Biblia najpierw przedstawia królestwo, a pó niej ko ció ; obec-

no  królestwa zradza ko ció  — Mt 4:23; 16:18–19:
1. ycie Boga jest Bo ym królestwem; boskie ycie jest króle-

stwem i ycie to doprowadza do powstania ko cio a — J 3:3,
5; Mt 7:14, 21; 19:17, 29; 25:46:
a. Królestwo Bo e jest sfer ycia, w której mo e ono si

porusza , pracowa , w ada  i panowa , by móc wype -
ni  swój cel, t  sfer  za  jest królestwo.

b. Ewangelia przynosi boskie ycie, ycie to za  ma swoj
sfer , któr  jest królestwo; boskie ycie wraz ze swoj
sfer  doprowadza do powstania ko cio a — 2 Tm 1:10.

2. Królestwo jest rzeczywisto ci  ko cio a; tak wi c poza
yciem królestwa nie mo emy prowadzi ycia ko cio a —

Mt 5:3; 16:18–19; Obj 1:9:
a. Rzeczywisto  królestwa niebios (Mt 5 — 7) jest zawar-

to ci ycia ko cio a; bez rzeczywisto ci królestwa ko-
ció  jest pusty.
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b. Skoro rezultatem ycia królestwa jest ycie ko cio a, to
prowadz c razem ycie królestwa, prowadzimy te

ycie ko cio a — Rz 14:17.
3. Bez królestwa, które jest rzeczywisto ci  ko cio a, ko ció

nie mo e zosta  zbudowany — Mt 16:18–19:
a. Ko ció  powstaje dzi ki w adzy królestwa.
b. Klucze do królestwa umo liwiaj  budow  ko cio a —

w. 19; 18:18; por. J 20:23.
B. Prawdziwy ko ció  to Bo e królestwo w tym wieku; wierz cy

prowadz  dzi ycie królestwa w ko ciele — Mt 16:18–19;
18:17–18; 13:44–46; Rz 14:17;1 Kor4:20; Ef 2:19; Kol 4:11;Obj
1:4–6:
1. Ilekro  Pan Jezus mówi  o ko ciele, wspomina  o nim

zwi zku z królestwem; dowodzi to, jak ko ció  i króle-
stwo s  ze sob ci le powi zane — Mt 16:18–19; 18:17–18;
Rz 14:17; 1 Kor 4:20; Ef 2:19; Kol 4:11.

2. W ko ciele, w królestwie, jeste my poddani w adzy, zarz -
dzaniu i dyscyplinie królestwa oraz podporz dkowani
zwi zanym z nim zadaniom — 1 Kor 6:9–10; Ga 5:19–21;
Ef 5:5.

3. yj c w strumieniu udzielaj cej si  nam Boskiej Trójcy,
winni my prowadzi ycie królestwa w ko ciele, rosn c

rozwijaj c si  w boskim yciu, a  osi gniemy dojrza —
2 Kor 13:13; 2 P 1:5–11.

C. Ko ció  wprowadza królestwo; zadaniem ko cio a jest wpro-
wadzi  królestwo Bo e — Mt 6:10; 12:22–29; Obj 11:15; 12:10:
1. Ko ció  powsta  po to, by wprowadzi  królestwo — Mt

16:18–19; 18:17–18; Obj 1:6, 9; 11:15:
a. Ko ció , który znajduje si  na ziemi, pracuje nad tym,

by wprowadzi  królestwo Bo e; wszelk  prac  wyko-
nywan  przez ko ció  rz dzi zasada królestwa Bo ego.

b. Ko ció  jest odpowiedzialny za sprowadzenie woli nie-
ba na ziemi  i wype nienie jej tutaj — Mt 6:10; 7:21; 12:50.

2. Ko ció  powinien si  modli  o sprowadzenie królestwa
Bo ego; bez modlitwy królestwo nie mo e przyj  — 6:10:
a. Ko ció  musi by  uj ciem nieba, które pozwala w adzy

nieba wyrazi  si  na ziemi — 16:18–19; 18:18.
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b. Prawdziwa modlitwa jest wspóln  prac  z Bogiem; ce-
lem tego trudu jest wprowadzenie - Bo ego królestwa
na ziemi  i wype nienie na ziemi woli Bo ej — 6:10;

Kor 10:4.



Poselstwo pi te

Wprowadzenie królestwa Bo ego
(2)

Sprawowanie królestwa
ze wzgl du na budowanie ko cio a

Wersety biblijne: Mt 16:16–18, 21–28.

I. Szesnasty rozdzia  Ewangelii Mateusza objawia sposób budo-
wania ko cio a oraz wroga budowania:
A. Chrystus, Syn ywego Boga, buduje ko ció  na skale, któr

jest On sam, z kamieni takich jak Piotr, przeobra ona osoba —
w. 16–18.

B. Bramy Hadesu, szata ska w adza, moc ciemno ci, atakuj
ko ció , by nie pozwoli  Panu go wybudowa  — w. 18.

C. Aby zbudowa  ko ció , Pan musia  przej  przez mier  i wej
w zmartwychwstanie — w. 21:
1. Ko ció  powsta  dzi ki mierci i zmartwychwstaniu Chry-

stusa — J 12:24.
2. Sposobem na budowanie ko cio a jest zosta  ukrzy owa-

nym i zmartwychwsta  — por. 2 Kor 4:10–12; Ga 2:20.
3. Ko ció  istnieje i buduje si  jedynie w sferze zmartwych-

wstania dzi ki ukrzy owaniu — Rdz 2:21–22; por. Ef 4:15–
16.

D. Piotr, kieruj c si  dobrym sercem, napomnia  Pana i stara  si
przeszkodzi  Mu w wyprawie do Jerozolimy, gdzie mia  On
zosta  ukrzy owany — Mt 16:22:
1. To nie Piotr, lecz szatan przedosta  si  przez jedn  z bram

Hadesu, bram  w asnego „ja” Piotra, by przeszkodzi  Panu
w budowaniu ko cio a — w. 23.

2. Egoistyczne „ja”, umys  i ycie duszy to bramy, z których
wychodzi przede wszystkim szatan, by zaatakowa , znisz-
czy  ko ció  — w. 23–26.

II. Budowanie ko cio a zale y od tego, czy bramy piekielne s
zamkni te za pomoc  trzech kluczy — w. 24–26:
A. Pierwszym kluczem, którego nale y nauczy  si  u ywa , jest

zapieranie si  w asnego „ja” — w. 24:
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1. Grzeszne cia o jest stworzonym cia em, ska onym grze-
chem, natur  szatana (Rz 6:12, 14; 7:8, 11, 17, 20); egoistycz-
ne „ja” to stworzona dusza wraz z szata skim umys em,
umys em szatana.

2. Kiedy umys , my l szatana zosta a wszczepiona do ludz-
kiej duszy, sta a si  ona „ja”, uciele nieniem szatana — Rdz
3:1–6; Mt 16:22–23:
a. Zanim Ewa przyj a do swego cia a owoc z drzewa

poznania dobra i z a, umys  szatana zosta  wszczepio-
ny do jej duszy.

b. Gdy umys  Ewy skazi a my l szatana, jej emocje si  roz-
budzi y, a nast pnie wola zadzia a, by podj  decy-
zj  o zjedzeniu owocu z drzewa poznania.

c. Do tego czasu ka da cz  duszy — umys , uczucia
wola — uleg a ska eniu.

d. Egoistyczne „ja” jest uciele nieniem ycia duszy, które
wyra a si  przez umys , tak wi c „ja”, ycie duszy

umys  s  trzema w jednym.
e. Za tymi trzema kryje si  szatan, który manipuluje „ja”,

by zaszkodzi  ko cio owi — w. 23.
3. Egoistyczne „ja” to dusza, która og asza swoj  niezale -

no  od Boga:
a. Pan nie zwa a na to, co robimy, lecz raczej na nasz

zale no  od Niego — 7:21–23; por. Joz 9:14.
b. Wrogiem Cia a jest egoistyczne „ja”; wskutek swej nie-

zale no ci stanowi ono najwi kszy problem, jest naj-
wi ksz  przeszkod  w budowaniu Cia a i najwi kszym
przeciwie stwem Cia a:
1) Powinni my by  zale ni nie tylko od Boga, lecz tak-

e od Cia a, od braci i sióstr — Wj 17:11–13; Dz 9:25;
2 Kor 11:33.

2) Pan i Cia o s  jedno, je li wi c jeste my zale ni od
Cia a, jeste my równie  zale ni od Pana, a je li nie
jeste my zale ni od Cia a, automatycznie nie jeste-
my zale ni od Pana.

3) Gdy jeste my zale ni, nie ma naszego „ja”, a zamiast
niego cieszymy si  Pa sk  obecno ci  i jeste my pe -
ni pokoju.
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4) Dopiero wtedy, gdy krzy  ca kowicie rozprawi si
naszym „ja”, mo emy dotkn  rzeczywisto ci

Cia a Chrystusa i je pozna .
4. Oto niektóre z wyrazów naszego „ja” (zobacz hymn 16,2,

zwrotki 5 i 6):
a. Wraz z „ja” wyst puje ambicja, duma i wywy szanie

si  — Mt 20:20–28; 1 P 5:5; Rz 12:3; Lb 12:1–10; 16:1–3;
Flp 2:3–4.

b. Wraz z „ja” pojawia si  w asna sprawiedliwo , uspra-
wiedliwianie si  oraz demaskowanie, krytykowanie

pot pianie innych — Mt 9:10–13; k 18:9–14; 1 P 4:8;
3:17; 8:11; k 6:37;Mt 7:1–5.

c. Wraz z „ja” wyst puje introspekcja i gardzenie sob  —
Pnp 2:8–9; 1 Kor 12:15–16.

d. Kiedy przebywamy we w asnym „ja”, mo emy czu
si  ura eni przez ko ció , braci wiod cych lub wi -
tych — Mt 6:14–15; 18:21–35; Mk 11:25–26; Kol 3:13.

e. Wraz z „ja” pojawia si  rozczarowanie i zniech cenie —
por. Rz 8:28–29; 2 Kor 4:1.

f. Wraz z „ja” wyst puje dba  o siebie, samozacho-
wawczo , szukanie swego oraz u alanie si  nad
sob — Mt 13:5, 20–21.

g. Wraz z „ja” pojawia si  szemranie i argumentowa-
nie Wj 16:1–9; Flp 2:14.

h. Wraz z „ja” pojawia si  naturalne uczucie (przyja ),
oparte na naturalnym gu cie i upodobaniach — Mt
12:46–50; Flp 2:2b; 1 Kor 12:25.

i. Wraz z „ja” wyst puj  takie kwestie, jak zadufanie w so-
bie i wprowadzanie podzia ów — J 11:21,23–28, 39; Dz
15:35–39; por. 1 Kor 7:25, 40.

j. Kiedy przebywamy we w asnym „ja”, jeste my indy-
widualistyczni i niezale ni — 16:12.

5. Je li korzystamy z klucza, którym jest zapieranie si  w as-
nego „ja”, do trzymania go w zamkni ciu, nie b dzie mo -
liwe, by my si  obra ali; b ogos awieni s  ci, którzy nie s
obra eni — por. k 23:34; Dz 7:60:
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a. Je li mo na nas obrazi , to dowód na to, e jeste my
pe ni w asnego „ja”.

b. Je li moje „ja” pozostanie w zamkni ciu, nie b  si
obra , niezale nie od tego, co mi zrobisz czy jak mnie
potraktujesz — k 23:34; Dz 7:60.

6. Uczmy si  korzysta  z klucza, którym jest zapieranie si
asnego „ja”, by w ka dej sytuacji zamyka  w asne „ja”:

a. Niezale nie od tego, czy okoliczno ci s  dla ciebie przy-
chylne, czy te  nie, czy bracia ci  kochaj , czy niena-
widz , musisz trzyma  swoje „ja” w zamkni ciu — 2 Kor
12:15.

b. Je li „ja” pozostanie w zamkni ciu, ko ció  b dzie bu-
dowany.

B. Drugim kluczem, którego nale y nauczy  si  u ywa , jest bra-
nie krzy a — Mt 16:24:
1. Wzi  krzy  to po prostu zgodzi  si  na wol  Bo ; krzy

jest wol  Bo  — 26:39; J 18:11:
a. Pan Jezus nie by  zmuszony do pój cia na krzy , jak

przest pca; by  ch tny, poniewa  krzy  by  wol  Boga —
Mt 26:39.

b. Pan Jezus dobrowolnie da  si  ukrzy owa , by przez
Jego mier  mog o si  uwolni  Jego ycie, z którego po-
wsta  mia  ko ció  — J 12:24.

c. Krzy  by  dla Pana ogromnym cierpieniem, lecz On nie
zwa  na cierpienia: zale o Mu na wype nieniu
Bo ego zamys u — Hbr 12:2; Kol 1:24.

2. S owa „niech we mie krzy  swój” (Mt 16:24) oznaczaj , e
nie jeste my zmuszani do tego, by nie  krzy , lecz bie-
rzemy go dobrowolnie:
a. Nasz m , ona i dzieci to wola Bo a, s  oni wi c na-

szym krzy em.
b. Jeden ko ció  to wola Bo a, wszyscy bracia i siostry

ko ciele to te  wola Bo a, nie  krzy  wi c to inaczej
nie  ko ció  i wszystkich wi tych, by zapanowa a
prawdziwa jedno  — J 17:21–23; Ef 4:3, 13; 1 Kor 1:10;
Flp 2:2.
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3. Musimy nie tylko wzi  krzy , lecz równie  go nie , czyli
pozostawa  na krzy u i codziennie trzyma  starego cz o-
wieka w u miercaj cej mocy krzy a — k 14:27; Rz 6:6; Ga
2:20; Flp 3:10; 1 Kor 15:31:
a. Otrzymali my boskie ycie dzi ki ukrzy owaniu Pana;

teraz, by budowa  si  w tym yciu, musimy ochoczo
rado ci  bra  krzy .

b. Nie powinny nas obchodzi  nasz w asny gust, uczu-
cia ani wiadomo ; powinni my si  raczej troszczy
wy cznie o Bo  wol , czyli o to, by mie  prawdziw
jedno  — J 17:21–23; Ef 4:3, 13; 1 Kor 1:10; Flp 2:2.

C. Trzecim kluczem, którego nale y si  nauczy  u ywa , jest tra-
cenie ycia duszy — Mt 16:25:
1. Uratowa ycie duszy to zadowoli  swoje „ja”, pozwala-

c mu zaj  si  w asnymi przyjemno ciami; straci ycie
duszy to straci  to, co sprawia duszy przyjemno :
a. Bóg stworzy  cz owieka jako dusz  (Rdz 2:7) z potrzeb

odczuwania przyjemno ci.
b. Rado ci , przyjemno ci  cz owieka winno by  przyj-

mowanie Boga do ludzkiego ducha i wyra anie Go przy
pomocy duszy — por. Ne 8:10; Rz 14:17.

c. Pan Jezus straci  przyjemno ci swojej duszy w tym wie-
ku, by znale ycie swej duszy w wieku przysz ym
(J 10:11; Iz 53:12); powinni my post powa  tak samo
(J 12:24–26).

d. Je li zachowamy ycie naszej duszy w tym wieku, stra-
cimy je w wieku przysz ym, je li jednak stracimy je

tym wieku, odnajdziemy je w wieku przysz ym — Mt
16:25.

e. Kochajmy Pana Jezusa, a nienawid my i zapierajmy
si ycia duszy, nie kochajmy go a  do mierci — 1 Kor
16:22; 2:9; k 14:26; 9:23; Obj 12:11.

2. Je li b dziemy chcieli dobrowolnie traci  swe tera niejsze
duszewne przyjemno ci ze wzgl du na Pana, ko ció

wszystkich wi tych, b dziemy mogli karmi  innych i ich
budowa ; nie jest to cierpienie, lecz rado  — Hbr 12:2.
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3. Je li teraz stracimy ycie duszy ze wzgl du na Pana, ura-
tujemy je; zostanie ono uratowane b  zyskane, gdy Pan
powróci — 1 P 1:9; Hbr 10:35.

4. To, czy otrzymamy nagrod  w czasie objawienia si  króle-
stwa niebios, któr  jest udzia  w rado ci Pana rz dz cego
ziemi , zale y od tego, czy uratujemy ycie swej duszy

tym wieku, czy te  je stracimy — Mt 16:25–28; 25:21, 23.
5. Gdy Pan si  objawi, cz  wierz cych wejdzie do rado ci

Pana, a cz  b dzie cierpia a, p acz c i zgrzytaj c z bami;
wej cie do rado ci Pana to zbawienie naszych dusz — w. 21,
23; 24:45–46.
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Spotkanie w ma ych grupach
(sobota)

Wyj tki z pos ugi:
Pa skie poruszanie zmierza dzisiaj do tego, by po pierwsze, zbudo-

wa  organiczne Cia o (Ef 4:12), Cia o pe ne Jego samego i zbudowane
Niego (Kol 3:11) jako yciodajnego Ducha, który jest istot , pierwiast-

kiem i rzeczywisto ci  ko cio ów, organicznego Cia a Chrystusa (Ef 4:4a).
Takie Cia o staje si  organizmem Trójjedynego Boga, który przeszed
przez proces (J 15:1, 5, 8a) i udziela samego siebie w Boskiej Trójcy (2 Kor
13:13), aby organicznie przesyci  Cia o Chrystusa i uczyni  je swoim
pe nym wyrazem we wszech wiecie.

Zarówno Bóg, jak i Chrystus pragn  widzie  zbudowane Cia o Chry-
stusa, przygotowan  oblubienic  i wprowadzenie królestwa, po to, by
Chrystus mia  Cia o, sw  oblubienic , a Bóg – królestwo na ziemi dla
swej odwiecznej ekonomii (The Eldership and God-ordained Way (2),
w: Elders’ Traininig, Book 10, s. 30–31).

Pa skie poruszanie zmierza dzisiaj do tego, by […] przygotowa
jego oblubienic , ko ció  jako Jego (Oblubie ca) odpowiedniczk  (J 3:29–
30) dla wiecznego ma stwa (Obj 19:7–8), wszech wiatowego ma -

stwa odkupiaj cego Boga ze swym odkupionym ludem (Obj 22:17;
21:1–2, 9b–10). Ma stwo to zosta o zobrazowane przez zwi zek ludu
Izraela z odkupiaj cym ich Bogiem (Iz 54:5; Oz 2:19) i wyra nie obja-
wione w Nowym Testamencie (Ef 5:25–27,32) (The Eldership and God-
-ordained Way (2), w: Elders’ Traininig, Book 10; s. 30–31).

W Ks. Objawienia 19:7 widzimy, e Chrystus i Jego odpowiednicz-
ka, oblubienica, zostan  sobie za lubieni przy Jego powrocie. Werset 7
mówi: „Radujmy si  i weselmy i oddajmy Mu chwa , bo nasta o wesele
Baranka i Jego oblubienica przygotowa a si ”. To ma stwo stanowi
wynik spe nienia si  Bo ej nowotestamentowej ekonomii. Bo a ekono-
mia w Nowym Testamencie s y temu, by przez odkupienie i boskie

ycie Chrystusa, zdoby  dla Niego oblubienic , ko ció . Dzi ki nieusta-
cemu dzie u Ducha wi tego na przestrzeni wieków, z ko cem tego

wieku ten cel zostanie osi gni ty. Wtedy Oblubienica b dzie gotowa.
Chrystus, który jest Barankiem potrzebuje wesela. Ew. Jana objawia,

e Chrystus jest Barankiem, który przyszed , by zg adzi  grzech (1:29)
tak e Oblubie cem, który przyszed , by mie  oblubienic  (3:29). Celem



30

Chrystusa nie jest usuni cie grzechu; Jego celem jest zdobycie oblubieni-
cy. W Ksi dze Objawienia widzimy, e Chrystus jest Barankiem i przy-
chodz cym Oblubie cem. Skoro jest Oblubie cem, musi mie  wesele.
Musimy k  nacisk na wesele Chrystusa i jego oblubienicy, eby mie
wiadomo , e ze swojej strony jeste my oblubienic , natomiast przy-

chodz cy Chrystus jest ze swojej strony Oblubie cem. My jeste my na
ziemi przygotowuj c si , by sta  si  jego oblubienic  i spotka  Go, On
za  jest na tronie w trzecim niebie gotowy, by przyj  jako Oblubieniec

spotka  nas. A zatem, On przychodzi jako Oblubieniec, a my idziemy
jako oblubienica. Kiedy Go spotkamy przy Jego przyj ciu, b dziemy mie
wesele (The Conclusion of the New Testament, s. 2277–2278).

Tym czego chce Bóg, jest Nowa Jerozolima, która b dzie ca ci
tego, czym s  zwyci zcy. W rezultacie wszyscy zwyci zcy b  Now
Jerozolim  – oblubienic  Chrystusa przez tysi c lat, w jej pocz tkowym,
wie ym stadium. Tych tysi c lat liczy si  jak jeden dzie  (2 P 3:8), dzie

wesela. Jest to pocz tkowe, wie e stadium Nowej Jerozolimy jako oblu-
bienicy Chrystusa.

Zwyci zcy b  tak e Now  Jerozolim , która jest Rajem Bo ym,
obecnym w tysi cletnim królestwie (Obj 2:7). Ta Oblubienica b dzie Bo-

ym Rajem. Te trzy rzeczy s  jedn : oblubienica, miasto i Raj Bo y. Osta-
tecznie Nowa Jerozolima zostanie zwie czona i spe niona jako przyby-
tek Boga i ona Chrystusa w nowym niebie i nowej ziemi na wieczno
(Obj 21:1–3, 9–10). W tysi cletnim królestwie Nowa Jerozolima b dzie
si  sk ada a tylko ze zwyci zców. Oprócz zwyci zców b dzie te  spora
liczba niedojrza ych wi tych, ale po tysi cletnim królestwie, wszyscy
wierz cy b  dojrzali. Pan ma swój sposób, by sprawi , e wszyscy wie-
rz cy dojrzej . Je li nie dojrzejemy w tym wieku, b dziemy dojrzewa

nast pnym wieku. Proces dojrzewania w nast pnym wieku przebie-
ga  jednak b dzie bardzo surowo. W rezultacie wszyscy wierz cy do-

cz  do zwyci zców, by tworzy  Now  Jerozolim  wi ksz  ni  by a
ona w tysi cletnim królestwie. To w pe ni zwie czy i spe ni Now  Jero-
zolim  jako przybytek Boga i on  Baranka w nowym niebie i nowej
ziemi na wieczno  (The Overcomers, s. 104–105).

W wieczno ci Nowa Jerozolima b dzie on  Chrystusa. W dniu
wesela ona jest oblubienic , ale po weselu, nie jest ju  d ej oblubie-
nic , lecz po prostu on . Wierz cy, którzy nie zwyci  w tym wieku,

 mie  udzia  w Nowej Jerozolimie jako onie, ale nie b  uczestni-
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czy  w niej jako oblubienicy, poniewa  dojrzeli zbyt pó no. Nowa Jero-
zolima w przysz ci wiecznej b dzie zawiera  dodatkowo wszystkich
wi tych wydoskonalonych ku dojrza ci w boskim yciu, w wyniku

dyscypliny w wieku królestwa (Obj 21:2, 12, 14). B dzie to s o wiecz-
nemu, absolutnemu wyrazowi przetworzonego Trójjedynego Boga
w, przez wszystkich odrodzonych, przeobra onych i otoczonych
chwa  trójcz ciowych wierz cych w wieczno ci (Obj 21:10–11) (The
Overcomers, s. 105).

Gotowo  Oblubienicy zale y od dojrza ci w yciu zwyci zców
(The Life-study of Revelation, s. 626).

Szulamitka to ska forma imienia Salomon, które wywodzi si  z ko-
rzenia znacz cego pokój. U ycie tego imienia w Pie ni nad Pie niami
6:13 wskazuje na to, e w tym momencie sta a si  ona powieleniem
Salomona, jego odpowiedniczk , taka sama jak Salomon w yciu, natu-
rze, wyrazie i funkcji, tak jak by o to z Ew  w stosunku do Adama (Rdz
2,20–23 z przypisami). Oznacza to, e w dojrza ci ycia Chrystusa,
ukochana Chrystusa staje si  powieleniem Chrystusa, tak  sam  jak On
w yciu, naturze, wyrazie i funkcji (lecz nie w Bóstwie), by pasowa  do
Niego ze wzgl du na ich ma stwo (2 Kor 3:18; Rz 8:29) (Pnp 6:13,
przyp. 1).

W aspekcie ycia pe ne zbawienie przygotowane dla nas przez Boga,
przeobra enie w yciu, którego do wiadczamy spontanicznie, powo-
duje, e ro niemy w duchowym yciu ku dojrza ci. Nasze do wiad-
czenie wkracza tak e w aspekt dojrza ci we wzro cie ycia.

owo dojrza y oznacza w Grece „w punkcie ko cowym”. […] S owo
to u yte jest w Nowym Testamencie wiele razy, w odniesieniu do pe ne-
go wzrostu wierz cych, ich dojrza ci i wydoskonalenia w yciu Bo-
ym, które otrzymali w czasie odrodzenia. Oznacza to, e chocia  otrzy-

mujemy Bo e ycie, kiedy zostajemy odrodzeni, to po odrodzeniu nadal
potrzebujemy wzrasta  i dojrzewa  ku dojrza ci w tym yciu.

dro  w Bo ej ekonomii mo e zosta  wypowiedziana, tylko do
dojrza ych (1 Kor 2:6). Wej cie w Bo  nowotestamentow  ekonomi ,

Bo y odwieczny plan, wymaga od nas, by my wzrastali i dojrzewali
w yciu Boga (Life Lessons, tom 4, s. 69).

Kiedy zostali my odrodzeni, zacz li my rosn  poprzez boskie od-
nowienie, u wi cenie i przeobra enie, a  uzyskamy dojrza  w bo-
skim yciu, aby by  w pe ni doros ym cz owiekiem, na miar  postaci



pe ni Chrystusa (Kol 1:28; Ef 4:13), zostaj c upodobnionymi do obrazu
Chrystusa, pierworodnego Syna Bo ego (Rz 8:29).

Pe ni  Chrystusa jest Cia o Chrystusa. Cia o Chrystusa nie jest ni-
czym pustym czy bezkszta tnym; jest to raczej organizm z miar  i posta-
ci  swej pe ni w swej szeroko ci, d ugo ci, wysoko ci i g boko ci. Dzi ki
Panu, e Bóg odrodzi  nas i e mo emy mie  boski pierwiastek.

W nast pstwie tego, nadal musimy budowa  si , utwierdza  i kszta -
towa  w Bo ym organicznym zbawieniu. Jednak e po tym, jak nawet
zostaniemy ukszta towani dzi ki przeobra eniu, to nadal nie wystar-
cza. Musimy nadal wzrasta , dopóki nie dojrzejemy w boskim yciu, by
sta  si  w pe ni doros ym cz owiekiem. Wtedy mo emy doj  do miary
postaci Chrystusa i zosta  upodobnieni do obrazu Chrystusa, pierwo-
rodnego Syna Bo ego (The Experience of God’s Organic Salvation Equaling
Raining in Christ Life, s. 36).
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