
Dom Boży
Tom 10, Numer 2

W numerze:

Strona 3: Domownicy Boga
Dom Boży jest to społeczność wierzących zgromadzonych razem poprzez ich 
duchowe zjednoczenie z Chrystusem, a ich pragnieniem jest, aby być świadkami Jego 
życia i miłości.

Strona 7: Duchowy dom
Nie ma większego przywileju niż by kształtowanym jako „żywe kamienie” w Boży 
dom duchowy. Nic nas nie powinno odwrócić od tego, aby Boże działanie 
kształtowało nas do tej niebiańskiej i wiecznej chwały.

Strona 13: Kamień węgielny
Chrystus jest fundamentem i doskonałym wzorem dla Domu Bożego. Wszystko, co 
Bóg czyni z nami zmierza do upodobniania nas do obrazu tego boskiego Kamienia  
Węgielnego.

Strona 17: Dom Boży w połączeniu z Królestwem
Panowanie Dawida wskazuje na pokonanie przez Chrystusa każdego nieprzyjaciela, 
a królestwo Salomona spogląda w przyszłość  na czas pokoju i odpocznienia, kiedy 
Chrystus przyjdzie w pełni Swojego królestwa.

„Tak  więc  już  nie  jesteście  obcymi  i  przychodniami,  lecz  współobywatelami  świętych  i  
domownikami  Boga,  zbudowani  na  fundamencie  apostołów  i  proroków,  którego  kamieniem 
węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek  
święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.”

  — Efezjan 2:19-22



Dom Boży
„Światło Życia” jest publikacją Searchlight.

Searchlight
P.O. Box 5206

Newark NG23 6YL
England

e-mail:searchlight@onet.co.uk
www.searchlightonline.org

Znak rozpoznawczy Kościoła
Kościół przyjmuje swój charakter od zmartwychwstałego Chrystusa. Jest o nas 
mowa jako o tych, którzy zostali „wzbudzeni wraz z Chrystusem.” Jest to tak 
samo  prawdziwym  cudem,  jakim  było  Jego  zmartwychwstanie.  Jest  to 
nadprzyrodzone działanie.

Jeżeli Chrystus w zmartwychwstaniu może być poznany tylko duchowo, to 
jest   w sposób duchowy przez objawienie Ducha Świętego, to jest  to prawdą 
również w odniesieniu do Kościoła.  Jest  to  trudne do wytłumaczenia,  jest  to 
„tajemnica.” Chociaż może to nieć swoje ucieleśnienie w życiu ludzkim, to nie 
jest to rzeczy tymczasowa. Gdybyśmy żyli w pierwszych dniach Kościoła, to nie 
poznalibyśmy  tego  poprzez  specjalne  budynki  kościelne,  ubiory,  obrzędy, 
liturgię lub tym podobne rzeczy zewnętrzne. Chociaż określony język i sposób 
życia mogły to charakteryzować, to tym, co najwyraźniej to oznaczało, było jego 
życie.  Było  to żywe istnienie.  W nim było życie,  które było mocą duchową, 
duchowym pięknem,  duchową radością,  duchowym wpływem.  Było  to życie, 
które się samo rozpowszechniało i reprodukowało.

Ludzie,  którzy się  z  nim spotykali  widzieli  wyraźnie  jego  „żywotność”  i 
zwycięską  żywotność.  Gdyby  ich  poproszono  o  wyjaśnienie,  to   na  pewno 
odpowiedzią pewną i niezmienną byłyby takie słowa „Jezus żyje i On żyje w nas 
i wśród nas!”

Zmartwychwstanie  było  — i  jest  — wyzwoleniem potężnego życia,  które 
dotąd było tylko w Nim i przekazaniem go dla Kościoła, który jest Jego ciałem i 
jest  to życie,  które  dzielimy z  Nim organicznie i  wspólnie jako społeczność. 
Powołaniem dla Kościoła jest to, aby był on sam świadectwem mocy tego życia 
i środkiem, przez który to życie jest przekazywane innym.

T. Austin-Sparks (1961)
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Domownicy Boga
Przez wszystkie lata, kiedy usługiwałem w kraju i za granicą wśród wielu różnych 
denominacyjnych, niedeminominacyjnych i domowych grup, zdałem sobie dobitnie 
sprawę ze wspólnego problemu, który hamuje duchowy wzrost i  powoduje wiele 
niezrozumienia i frustracji. Dla wielu wydaje się trudnym do zrozumienia i pojęcia 
głębia  Biblijnego  pojęcia  „Domu  Bożego,”  do  którego  jesteśmy  wbudowywani 
poprzez Pana Jezusa Chrystusa, poprzez moc Bożego Ducha Świętego.

Pewnego razu, kiedy usługiwałem w pewnym mieście, poszedłem na ulice i do 
parków i pytałem ludzi, których spotkałem co w ich pojęciu oznacza „Dom Boży.” 
Prawie wszyscy z kilkoma wyjątkami powiedzieli,  że Dom Boży to jest  Kościół. 
Kiedy zapytałem co mają na myśli przez taką odpowiedź, w podobny sposób jak 
poprzednio, z wyjątkiem kilku osób odpowiadali, że w ich zrozumieniu Kościół czy 
Dom Boży jest to budynek, który ogólnie określa się jako „Kościół.”

Z  całą  pewnością  większość  pytanych  wtedy  ludzi  to  byli  niewierzący  z 
ograniczoną wiedzą Biblijną, dlatego ich odpowiedzi są zrozumiałe i można się było 
takich odpowiedzi spodziewać. Zasmucił mnie jednak fakt, że spośród zapytanych 
chrześcijan wysoki procent  dał taką samą odpowiedź jak niewierzący. Wszyscy, 
którzy odpowiadali na moje pytania w ten sposób rozumieli,  że „Dom Boży” — 
budynek nazwany Kościołem” — jest to miejsce, gdzie chodzą, aby się spotkać z 
Bogiem, który mieszka w nim. Tak ich nauczyło wierzyć społeczeństwo ogólnie i 
zdumiewająco znaczna część społeczeństwa chrześcijańskiego.

Żyć z takim zrozumieniem oznacza zaprzeczać cudom Dobrej Nowiny Ewangelii 
Chrystusa i unieważniać dokończone dzieło Chrystusa na krzyżu Golgoty, gdyż to 
jest mowa tylko o rzeczach jakie miały miejsce pod zakonem Starego Przymierza. 
Jest to niewłaściwe pojęcie, które zatrzymuje prawdziwy duchowy wzrost.

Zacząłem się modlić do Pana i prosić o przebaczenie, że po prawie 2000 latach 
świadectwa  chrześcijańskiego,  że  my  jako  żywe  kamienie  w  domu  Bożym 
zostawiliśmy takie nędzne świadectwo. Dlatego nie ma się co dziwić, że tak wielu 
ludzi nie rozumie i dlatego mylnie reaguje na słowo „Kościół.”

„Albowiem jesteśmy współpracownikami Bożymi; wy jesteście Bożą rolą,  Bożą 
budowlą” (1 Kor. 3:9).

„Wywołani”

Zobaczmy najpierw dlaczego tak  wielu  kojarzy  zwrot  „Dom Boży”  ze  zwrotem 
„Kościół  i  budynkiem,  który  tak  nazywamy.  W  poprzednim  numerze  „Światło 
Życia”  pod  tytułem  „Chwalebny  Kościół”  pisałem,  że  greckie  słowo,  które  jest 
przetłumaczone  jako  „kościół”  w  Biblii,  jest  to  słowo  ekklesia i  pochodzi  z 
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połączenia dwóch słów, aby oznaczało „wywołane zgromadzenie.” To właśnie ten 
zwrot „kościół” jest utożsamiany dzisiaj z „Domem Bożym.”

Nigdzie w Nowym Testamencie słowo ekklesia nie jest używane do określenia 
budynku, ani nawet do określenia budynku, w którym zbór się zbiera na publiczne 
nabożeństwa uwielbiania i budowania.

Kościół Chrystusa albo Dom Boży jest tworem duchowym stworzonym z serca 
Boga  wszystkiego  stworzenia.  W  Bożym  zrozumieniu  Jego  kościół,  Jego  dom 
duchowy jest  to  społeczność  narodzonych na nowo, odrodzonych,  duchowych 
wierzących,  którzy społecznie  manifestują i  pokazują Jego pełnię  w Chrystusie 
Jezusie  poprzez  działanie  Jego  Ducha  Świętego wszelkiemu stworzeniu.  Bożym 
celem dla kościoła (Jego domu) jest to, aby był on Jego świadectwem.

W  Nowym  Testamencie  słowo  przetłumaczone  jako  „Kościół”  jest  używane 
tylko w połączeniu z ludem Chrystusa, który zbiera się razem na jednym miejscu, 
albo  z  ludem  wierzącym  na  całym  świecie.  Początkowo  Żydzi  używali  słowa 
„synagoga,” aby opisać zbieranie się ich ludzi na czytanie, dyskusję i studiowanie 
pism i uwielbianie  Boga. Później  słowo „synagoga” było  używane do określenia 
budynku, w którym się zbierali.  Żydzi wierzyli,  że mogą Boga spotykać tylko w 
„świątyni,”  którą  zbudowali  dla  Niego.  Niestety  kościół  poszedł  tą  samą  drogą. 
Zaangażował się w budowanie świątyń, aby w nich zamieszkała Boża obecność, a 
zapomniał  w dużym stopniu,  że Bóg powiedział,  że  zbuduje   Swoją świątynię  z 
„żywych kamieni.”

Żywa Świątynia

„Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego,  
lecz  przez  Boga  wybranego  jako  kosztowny  —  wy  sami  jako  kamienie  żywe 
budujcie się w  dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary  
przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 Piotra 2:4-5).

W Starym Testamencie Bóg wybrał Świątynię na mieszkanie wśród ludzi — a 
przedtem był to Przybytek.  Teraz w czasach Nowego Testamentu Bóg postanowił 
zamieszkać przez Ducha Świętego w każdym z nas, którzy narodziliśmy się na nowo 
poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Alleluja!

„Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli  
ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta,  
a wy nią jesteście” (1 Kor. 3:16,17).

„Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w  
was i którego macie od Boga” (1 Kor. 6:19).

Umiłowani, Bóg zgodnie ze Swoim Słowem nie mieszka już w przybytkach czy 
świątyniach  zbudowanych  przez  ludzi,  ale  w  sercach  Swojego  ludu.  Jezus  w 
odpowiedzi Samarytance powiedział:  „Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina,  
kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Lecz 
nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć  
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w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.  
Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w  
Prawdzie” (Jan 4:21,23,24).

Od czasu przyjścia Chrystusa teraz jest ten czas. Wielu nadal szuka Boga według  
zasad  Starego  Testamentu.  Więc  nic  dziwnego,  że  pomimo  tego  iż  zewnętrznie  
trzymają  się  formy  pobożności,  brak  im  i  zaprzeczają  mocy  obecności  Bożej  w  
swoim życiu i społecznym zgromadzeniu.

Tak samo jak podstawowa struktura komórkowa w ludzkim ciele, wszystko, co  
odnosi się do tego doczesnego świata, jest oparte na fizycznej strukturze takiego czy  
innego rodzaju. Każda z tych „struktur” odnosi się do innych struktur wokół niej  
według  tego  samego  fizycznego  prawa.  Z  powodu  naszej  własnej  budowy  
komórkowej  i  struktury,  ludzie  w  naturalny  sposób  szukają  społeczności  i  
racjonalizują wszystko według własnego porządku.

Próba adoptowania tej zasady (zasady, która jest fatalnie wplatana w światło  
służby Chrystusowej i  ofiary)  i  próba odniesienia tego do Boga jest  niemożliwa,  
gdyż  duchowe  rzeczy  podlegają  innemu  porządkowi  i  nie  mogą  być  wyjaśnione  
fizycznie. Jezus powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi  
do Ojca inaczej jak tylko przez Mnie” (Jan 14:6).  Tylko poprzez żywą duchową  
społeczność  ze  zmartwychwstałym  Panem  chwały,  Mesjaszem  Bożym,  Panem 
Jezusem Chrystusem, możemy przybliżyć się do Boga Ojca i mieć taką relację z Nim,  
jakiej  On  pragnie..  Nie  można  do  Niego  przyjść  poprzez  żadną  fizyczną  czy 
strukturalną  metodę,  ponieważ  „Dom  Boży”  nie  jest  czymś,  co  podlega  temu 
tymczasowemu porządkowi. Zobaczmy trochę dalej co mówi Słowo Boże odnośnie  
Jego Domu.

Rodzina Boża

Nie możemy patrzeć na Dom Boży bez objęcia pojęcia „Domowników Bożych”, gdyż 
te  zwroty  są  nierozłącznie  ze  sobą  związane  w  naturze,  charakterze  i  myślach  
Bożych od samego początku aż do zakończenia wszechrzeczy. 

„Tak  więc  już  nie  jesteście  obcymi  i  przychodniami,  lecz  współobywatelami  
świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków,  
którego  kamieniem węgielnym jest  sam Chrystus  Jezus,  na  którym cała  budowa  
mocno  spojona  rośnie  w  przybytek  święty  w  Panu,  na  którym  i  wy  się  wespół 
budujecie na mieszkanie Boże w Duchu” (Efezjan 2:19-22).

W  tłumaczeniu  Biblii  angielskiej  (Amplified  Bible)  ten  tekst  brzmi  tak: 
„Dlatego  już  nie  jesteście  kimś  z  zewnątrz  —  wygnańcami,  emigrantami  i  
obcokrajowcami,  pozbawionymi  praw  obywatelskich;  ale  jesteście  
współobywatelami  świętych  —  Bożym  ludem,  poświęconym  i  oddzielonym  dla  
samego  Boga  i  należycie  do  domowników  Boga.  Jesteście  zbudowani  na 
fundamencie  apostołów  i  proroków  z  Chrystusem  Jezusem,  jako  kamieniem 
węgielnym.  W  Nim  cała  budowla  jest  złączona (związana,  pospawana)  razem 
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harmonijnie; i nadal rośnie  w świętą świątynię w Panu — poświęcona świątynia,  
konsekrowana i święta dla obecności Pana. W Nim — i w społeczności między sobą  
nawzajem — wy również się budujecie (w tą budowlę) wraz z resztą, aby utworzyć 
mocne mieszkanie (miejsce zamieszkania) Boga (poprzez) Ducha.”

Tak  często  w  Starym  Testamencie  termin  przetłumaczony  jako  „dom”  w 
kontekście i przepływie Bożych myśli miał znaczenie domu w sensie rodziny lub 
domowników,  a  nie  tylko  budynku  z  drewna,  cegły  czy  kamieni.  W  tym 
zrozumieniu  rodziny  chcę  się  skoncentrować  na rozważaniu  domowników Boga. 
Duch Święty pracuje w kierunku budowania tego „Domu.” Celem Jego jest, aby stał 
się on wspólnym mieszkaniem, które wyłoni się ze świętym miastem z nieba, kiedy 
Bóg doprowadzi do wypełnienia Swój cel w Chrystusie i w Kościele.

Kiedy  uczniowie  (później  nazwani  apostołami)  zbierali  się  razem  jako 
(wywołani)  przez  Chrystusa,  jako  pierwszy  mały  Kościół  (ekklesia),  tali  się  oni 
żywą  skałą  świadectwa,  które  nadal  rosło,  jak  rozrost  komórek  w  żywych 
organizmach. Stali  się  o wiele  większym „kościołem” — rodziną,  domownikami 
Bożymi — kiedy każdy członek był dołączany do wspólnoty wiary (Patrz Mateusza 
16:18).

Jezus zebrał Swoich uczniów i wylał przed nimi Swoje serce. Uczył ich, wysyłał 
i dał im obietnicę Ducha Świętego, aby im umożliwić osiągnięcie wszystkiego, co 
im przykazał. Narodził się przez wiarę Jego Kościół, domownicy Boga.

Po  zmartwychwstaniu  Chrystusa  zebrana  społeczność  uczniów  Chrystusa 
rozpoczęła nową drogę życia, która wyróżniała ich spośród wszystkich innych. To 
nowe  życie  pokazywało  zamieszkującego  Bożego  Ducha  Świętego  wśród  Jego 
świętego ludu.  Oni w sposób proroczy nieśli  słowo objawienia;  odważnie  głosili 
poselstwo  ewangelii  i  dosłownie  wypełniali  posłannictwo,  które  im  zostało 
powierzone, poprzez moc Ducha Świętego. Ich społeczność i oddanie Chrystusowi i 
sobie nawzajem były oczywiste dla wszystkich; a Pan dodawał do ich liczby tych, 
którzy byli zbawiani.

Rodzimy się do tej rodziny Bożej i stajemy się cząstką tego Domu, Bożej rodziny 
przez wiarę. Jest to dar Boży, który przyjmujemy z wdzięcznością. Nie jest to coś co 
stwarza człowiek, tak jak budynek czy towarzystwo religijne i potem przedstawia to 
Bogu jako dar będący owocem jego pracy.

„Tak mówi Pan: Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg: Jakiż  
to  dom  chcecie  mi  zbudować  i  jakież  to  jest  miejsce,  gdzie  mógłbym  spocząć? 
Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało — mówi Pan” 
(Izajasz 66:1,2; Dz. Ap. 7:48 50).

Kościół jest manifestacją Domu Bożego, który jest Jego rodziną w Chrystusie.  
Został on powołany do istnienia dla i przez Boga. Członkostwo w Domu Bożym nie  
jest sprawą wyznaczaną przez ludzi, ale jest to Boże powołanie. Ten Dom nie ma  
sztywnej struktury; jest to po prostu zgromadzenie uczniów Jezusa Chrystusa.

Pokłońmy się  przed  naszym  Świętym  Bogiem w  pokucie  i  prośmy Go,  aby 
pomagał nam wydawać prawdziwe świadectwo o Jego łasce i prawdzie w naszym 
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życiu. Nie przekazujmy już tym, którzy są na zewnątrz takiego poselstwa o Jego 
łasce zbawiennej  że On ich powołuje do domu zbudowanego z cegły i  kamieni. 
Niech  naszym świadectwem będą żywe kamienie  dopasowywane przez Boga do 
Jego wiecznego mieszkania, gdzie On przyszedł jako Emanuel, Bóg z nami. Tylko 
wtedy,  kiedy żyjemy według Jego Słowa, w poznawaniu światła Jego obecności, 
możemy  wydawać  prawdziwe  świadectwo  o  Jego  łasce  zbawiennej,   aby  świat 
zobaczył i poznał Jego cuda. W międzyczasie Pan jest w swoim świętym przybytku 
(Psalm 11:4), strzeże swój lud, dlatego: 

„Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom 
wiary” — Biblia Warszawska (Galacjan 6:10).

Biblia  Angielska  (Amplified  Bible): „Tak  więc,  kiedy  otwiera  się  przed  nami  
okazja i możliwość, czyńmy dobrze (moralnie) wszystkim ludziom (nie tylko będąc  
użytecznymi dla nich, ale również czyniąc to, co będzie dla nich duchowym dobrem i  
korzyścią). Starajcie się być błogosławieństwem, szczególnie dla domowników wiary 
— tych, którzy należą do rodziny Bożej z wami wierzącymi” (Galacjan 6:10).

Mike Barton (1999)                                                                           

Duchowy dom
„Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego,  
lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie  
się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne  
Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 Piotra 2:4,5).

Źródłem  wszelkiego  szacunku  chrześcijanina,  które  jest  dlatego  wielką 
motywacją dla jego wszelkich obowiązków jest jego bliska społeczność z Jezusem 
Chrystusem.  Dlatego  też  apostoł  czyni  to  ważnym tematem swojej  doktryny,  aby 
podnieść  godność  swoich  przygnębionych  braci  i  zachęcić  ich,  żeby  nadal  
wypełniali swoje obowiązki.

Mówiąc o ich duchowym życiu i  wzroście  w Nim i  przypominając naturalne 
życie,  dalej  daje  porównanie,  jakie  często  spotykamy  w  Piśmie  i  wykorzystuje 
niektóre  fragmenty Pisma,  które  w sposób proroczy mówiły o Chrystusie  i  Jego 
Kościele.  Chociaż  są  tu  dwa  różne  porównania,  są  one  jednak  blisko  ze  sobą 
powiązane  i  odnoszą  się  do tego  samego tematu  tak,  że  wiąże  je  razem.  Potem 
ilustruje je w kilku wersetach — „świątyni” i „kapłaństwo,” porównując świętych do 
obu. Świątynia jest opisana w słowach tego wersetu.

Mamy w tym: 1. Charakter budynku, 2. Materiał, 3. Sposób wznoszenia budowli.
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Duchowy budynek

Jego naturą jest duchowy budynek. Czas i miejsce, jak wiemy są dane od Boga, a On 
był  wiecznie  przez  nimi.  Jest  on  więc  opisany  przez  proroka  tak:  „Wysoki  i 
wyniosły, który mieszka w wieczności” (Izajasz 57:15). Ale po stworzeniu świata 
On  go  wypełnia.  Nie  jest  to  tak,  że  On  jest  w  nim zawarty  tak,  aby  całe  jego 
obramowanie było Jego pałacem czy świątynią, ALE On wypełnia najwyższe niebo 
w bardziej specyficzny sposób, dlatego jest to nazwane Jego „miejscem świętym” i 
„mieszkaniem Jego świętości i chwały.”

Na ziemi  miejsce Jego publicznej  chwały zostało nazwane „Jego Domem,” a 
szczególnie Żydowska Świątynia w swoim czasie, która miała w sobie taką typową 
świętość, której nie mieli inni. Ale oprócz tego wszystkiego i ponad tym wszystkim 
On ma dom, w którym mieszka bardziej specyficznie niż w jakimkolwiek innym, 
nawet więcej niż w niebie, a jest to ten „duchowy budynek.”

Jest  to  najbardziej  odpowiednie  dla  natury  Boga.  Tak  jak  nasz  Zbawiciel 
powiedział  o  oddawaniu  Mu  czci,  że  „Bóg  jest  Duchem”  i  dlatego  należy  Mu 
oddawać cześć „w duchu i w prawdzie” (Jan 4:24). Dotyczy to również Jego domu; 
musi On mieć duchowy dom, ponieważ On jest Duchem. W ten sam sposób Bożą 
świątynią jest Jego lud.

Dla tego głównego celu On stworzył świat, niebo i ziemię — aby w nim mógł 
wznieść duchowy budynek dla Siebie, aby w nim zamieszkać na wieki i mieć liczbę 
swoich  rozsądnych  stworzeń,  które  będą  się  radowały  Nim  i  wielbiły  Go  w 
wieczności. On znał od wieczności jego wymiary, kształt i materiały. Istnienie tego 
obecnego świata ma służyć tylko temu celowi tak, jak rusztowanie jest pomocne w 
budowie.  Dlatego  kiedy  ten  duchowy  budynek  będzie  całkowicie  dokończony, 
obecnie istniejąca forma rzeczy w tym świecie i w kościele zostanie odjęta i już jej 
więcej nie będzie.

Ten budynek i szczególne przeznaczenie materiałów uczy nas co to jest „święty, 
niewidzialny kościół Boży.” Każdy dobry człowiek jest kamieniem w tym budynku. 
Ponieważ ma on duchowy charakter, to każdy ma ten przywilej. Cały kościół jest 
małżonką Chrystusa i każda wierząca dusza ma takie same prawa i godność, aby się 
tak  nazywać.  Tak  więc  każdy kamień  jest  nazwany świętą  świątynią  „świątynią 
Ducha Świętego” (1 Kor. 6:19). Jednak kiedy myślimy o świątyni jako o budynku w 
pełniejszym sensie, to każdy z nich jest cząstką, albo jednym z kamieni, jak to jest tu 
wyrażone.

Cała świetność tego budynku jest wyrażona w tym, że jest to „duchowy” dom, 
termin  odróżniający  go  od  każdego  innego  budynku  i  stawiający  go  ponad 
wszystkimi.  Apostoł  mówi  zaraz  potem  o  kapłaństwie  i  ofiarach  i  nazywa  go 
„duchową budowlą”  w przeciwieństwie  do  materiałów z  jakich  była  zbudowana 
świątynia,  którą  chlubili  się  Żydzi,  która  teraz  była  niczym  w  odniesieniu  do 
poprzedniego użytkowania i  niedługo po tym została  całkowicie  zniszczona.  Ale 
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kiedy  stała  i  jej  prawne  wykorzystanie  było  bardzo  chlubne,  to  jednak  w  tym 
kontekście byłą ona gorsza. Nie był to „duchowy dom” składający się z „żywych 
kamieni,” ale była zbudowana z takich samych materiałów jak inne budowle.

Ten  duchowy  dom  jest  pałacem  wielkiego  króla;  jest  to  Jego  Świątynia. 
Hebrajskie słowo określające „pałac” i „świątynię” jest takie samo. Boża świątynia 
jest  pałacem i  dlatego  musi  być  pełna  najbogatszego  piękna  i  wspaniałości,  ale 
takich,  które  są  zgodne  z  jego  charakterem,  czyli  chodzi  o  duchowe  piękno.  W 
Psalmie, który tak bardzo życzy powodzenia materialnego, jedno z życzeń jest takie, 
aby „ich córki były jak kolumny wyciosane, zdobiące świątynię” (Psalm 144:12).

To  jest  kościół.  Jest  on  nazwany  „córką  królewską”  (Psalm  45:13),  ale  jej 
przyjście  jest  niewidoczne  dla  świata  „Ona  jest  pełna  wewnętrznej  chwały.”  Z 
powodu smutków i prześladowań może ona być okopcona i czarna w oczach świata, 
jak  namioty  Kedaru,  ale  jeżeli  chodzi  o  jej  duchowe  piękno,  to  jest  piękna  jak 
zasłony  Salomona.  W  tym  świątynia  Żydowska  przypomina  ją  we  właściwym 
świetle,  ponieważ  miała  ona  większość  swojego  piękna  i  bogactwa  wewnątrz. 
Świętość jest złotem twego duchowego domu i jest on wewnątrz ubogacony nim.

Chwała  kościoła  Bożego  nie  leży  w okazałych  budynkach  czy  świątyniach  i 
bogatym wyposażeniu czy pompatycznych obrzędach. One się nie zgadzają z jego 
duchowym charakterem. Jego prawdziwe i oryginalne piękno polega na wzroście w 
duchowości,  aby był  coraz bardziej  podobny do Niego i i  aby miał  coraz więcej 
obecności Boga i aby Jego chwała wypełniała go jak obłok. Zauważono, że czym 
więcej kościół bogacił się w zewnętrzne bogactwa i stanowiska, tym mniej wzrastał, 
albo tym bardziej świadomie tracił duchową świetność.

Duchowa jakość tego budynku będzie widoczna wyraźniej, kiedy uświadomimy 
sobie szczególnie z jakiego materiału jest zbudowany.

Żywe kamienie

Są tu  przedstawione jego materiały:  „wy jesteście  również żywymi kamieniami.”  
Cała budowla jest Chrystusowa, Chrystus wraz z całym ciałem swoich wybranych.  
On jest  fundamentem, a oni są kamieniami, które są budowane na Nim. On jest  
żywym kamieniem, a oni w podobny sposób. Poprzez złączenie z Nim są żywymi  
kamieniami. On „mając w sobie życie” jak powiedział w Ewangelii Jana 5:26, a oni  
czerpiąc życie z Niego. On żyje wiecznie, a oni są uczestnikami.

Dlatego  jest  On  tu  nazwany  „żywym  kamieniem”  nie  tylko  z  powodu 
nieśmiertelności  i  chwalebnego  zmartwychwstania,  będąc  „Barankiem,  który  był 
zabity i  teraz żyje  na wieki,”  ale  ponieważ jest  On dla  nas zasadą duchowego i 
wiecznego życia. On jest żywym fundamentem, który przekazuje to życie do całej 
budowli i każdego jej kamienia. On jest tym, „w którym,” jak mówi apostoł, „cała 
budowla jest mocno związana” (Ef.  2:21). Z Niego płynie  Duch, który ożywia  i 
spaja budowlę razem,  jako żywy organizm. To samo greckie słowo jest użyte  w 
Efezjan 4:16 w odniesieniu do kościoła jako ciała.
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Kiedy  jest  napisane  „abyśmy  się  budowali  na  fundamencie  proroków  i 

apostołów” (Ef. 2:20), to odnosi się to tylko do ich doktryny dotyczącej Chrystusa; 
dlatego jest dodane, że On, który jest przedmiotem ich nauki, jest tym „kamieniem 
węgielnym.” Tak więc fundament kościoła nie jest w Rzymie, ale w niebie i dlatego 
jest poza zasięgiem wszystkich wrogów i ponad mocami „bram piekła.”

Nie  bójcie  się  więc,  kiedy  widzicie  nadchodzące  burze  i  kiedy  wiatry  wieją 
przeciwko tej duchowej budowli, gdyż „ona się ostoi.” Jest ona bowiem zbudowana 
na niewidzialnej „Skale,” a wielki Babilon, Rzym, który pod fałszywym tytułem i 
obietnicą  wspierania  tej  budowli  chce  ją  zburzyć,  będzie  całkowicie  zburzony  i 
zrównany z ziemią i nigdy nie będzie odbudowany.

Ten kamień węgielny jest szczególnej jakości. Jest to żywy i ożywiający kamień, 
mający  życie  i  dający  życie  tym,  którzy  są  na  nim budowani.  Jest  on  też  dalej 
opisany poprzez Boży wybór i jego własną wartość; jest powiedziane, że „jest on 
wybrany przez Boga i kosztowny.”

Bóg  rzeczywiście  od  wieczności  zaplanował  tę  budowlę  i  wybrał  ten  sam 
fundament. Kiedy wypełnił się czas, wypełnił Swój plan. Ponieważ są to te same 
rzeczy, możemy je przyjąć albo z powodu Jego celu, albo jego realizacji, albo obu 
razem. Ale wydaje się najbardziej odpowiednie dla znaczenia tych słów i miejsca 
przypisanego, w odniesieniu do „położenia Go na Syjonie,” w przeciwieństwie do 
odrzucenia przez ludzi, żebyśmy to przyjęli z powodu tego, jak Bóg zaangażował 
Jezusa Chrystusa w dzieło odkupienia.  Tylko On był  odpowiedni do tego dzieła; 
było całkowicie niemożliwe, aby ktokolwiek inny mógł wziąć na siebie ciężar tej 
służby i tej budowli, niż Ten, który był wszechmogący.

Dlatego Ukochana nazywa Go „wybrankiem” lub „lepszym niż dziesięć tysięcy,” 
a pomimo tego był On „odrzucony przez ludzi.” Jest taka antypatia, jeżeli można tak 
powiedzieć, pomiędzy Bożymi myślami, a skażoną naturą. To, co człowiek wysoko 
ceni jest dla Boga obrzydliwością. Widzimy też tutaj, że to co jest cenne w oczach 
Bożych,  jest  odrzucane  przez  ludzi.  Ale  na  pewno  nie  ma  porównania.  Boże 
wybranie  i  ocena  pozostają  niezmienne  i  dlatego  bez  względu  na  to  jak  ludzie 
oceniają Chrystusa, jest On fundamentem tej budowli.

On odpowiada tej ocenie pod każdym względem. On jest „cenny,” co oznacza 
rodzaj wewnętrznej wartości, ukrytej przez oczami ludzi — ślepych, niewierzących 
ludzi — ale dobrze znany Bogu i  tym,  którym się objawił.  Nieświadomość Jego 
wartości i wspaniałości jest przyczyną Jego odrzucania przez większość ludzi. Tak, 
jak  drogocenny  kamień,  który  znawca  bardzo  wysoko  ocenia,  a  nieświadomy 
obserwator nie widzi w nim prawie żadnej wartości.

To samo jest również prawdą w odniesieniu do innych kamieni w tej budowli. 
One również są „wybrane” wcześniej. Wszystko, co dotyczy tej budowli, zostało już 
w wieczności przewidziane i zostało zapisane wcześniej, a potem, we właściwym 
czasie,  te  kamienie  są  powoływane zgodnie  z  Bożym celem.  Są  one wycinane  i 
kształtowane Bożą ręką w kamieniołomie skażonej natury,  same w sobie martwe 
kamienie, ale ożywione poprzez przyprowadzenie ich do Chrystusa. Tak więc stają 
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się  naprawdę  „drogocenne”  i  widziane  jako  cenne  przez  Tego,  który  je  takimi 
uczynił.

Wszystkie  kamienie  w  tej  budowli  są  nazwane  „Bożymi 
klejnotami” (Malachiasza 3:17). Chociaż będą oczerniane, wyszydzane i odrzucane 
przez ludzi, chociaż będą uważane za głupców i wyrzutki tego świata, to mogą to z 
łatwością znieść, mając na uwadze pociechę z tego, że są wybrane przez Boga i 
cenne w Jego oczach. Taki był  los Chrystusa i  dlatego jest to tym bardziej  mile 
widziane. To je upodabnia do Niego i dopasowuje te kamienie do fundamentu.

Jeżeli to zrozumiemy w taki sposób, to widzimy jak nędzna i nic nie znacząca 
jest ludzka ocena! Jak szybko to przemija! Apostoł Paweł mówi: „dla mnie nie ma 
najmniejszego znaczenia czy wy mnie sądzić będziecie” (1 Kor. 4:3). To prawda, że 
Bóg  często  wybiera  do  tej  budowli  takie  kamienie,  które  odrzucili  ludzie  jako 
bezwartościowe (1Kor. 1:26).

Kiedy On mówi, że „mieszka na wysokości, w miejscu niedostępnym” (Izajasz 
57:15), to gdzie jest Jego drugie mieszkanie? Czy Jego mieszkanie na ziemi jest w 
wielkich  pałacach  i  na  dworach  królewskich?  Nie,  ale  „również  z  tym,  kto  jest 
skruszonego i uniżonego ducha.” Te cechy są nieważne w ocenie ludzi, ale On je 
wybiera i woli je ponad pałace i świątynie.

„Tak mówi Pan: Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg: Jakiż 
to  dom chcecie  mi  zbudować  i  jakież  to  jest  miejsce,  gdzie  mógłbym spocząć? 
Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało — mówi Pan. 
Lecz  Ja  patrzę  na  tego,  który  jest  pokorny  i  przygnębiony  na  duchu  i  który  z 
drżeniem odnosi się do mojego słowa” (Izajasz 66:1-2). To oznacza, „że nie możesz 
wynagrodzić  Mnie  żadnym  mieszkaniem,  gdyż  Ja  sam  wszystko  stworzyłem  i 
pewniejszy dom, niż to, co może zbudować człowiek dla mnie.” „Niebo jest moim 
tronem,  a  ziemia  podnóżkiem  moich  stop,”  ale  Ja,  który  jestem  tak  wysoki, 
upodobałem sobie to, co najniższe.

Zbudowani na Chrystusie

My również mamy strukturę, albo sposób budowania. Najpierw „przystąpienie,” a 
potem „budowanie.” Ci, którzy przychodzą do Chrystusa, przychodzą nie tylko „ze  
świata,  który  jest  pogrążony  w  złem,”  ale  również  z  siebie.  O  wielu,  którzy 
przychodzą do Chrystusa można by powiedzieć, że nie przyszli do Niego, gdyż nie  
opuścili samych siebie.

Uwierzenie  w Niego jest  to  oddanie  duszy Chrystusowi  i  życie  przez Niego. 
Chrystus mówi w Jana 5:40: „nie chcecie przyjść do mnie, abyście mieli życie.” On 
uważa to za coś złego w stosunku do Niego, ale jest to nasza strata. Jego chwała jest 
to, aby dać życie nam, którzy byliśmy umarli, ale naszym szczęściem jest przyjęcie 
tego życia od Niego.

Te kamienie wchodzą na swój fundament,  co pokazuje ważność przeniesienia 
duszy do Chrystusa poprzez Jego Ducha. Jest to świadome działanie woli, bo nie 
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może być inaczej, ale jest ona pobudzona i pociągana przez Ojca. „Nikt do Mnie nie 
może  przyjść,  jeżeli  go Ojciec nie  pociągnie”  (Jana 6:44).  Zewnętrznie  jesteśmy 
pociągani przez Słowo; dźwięk tej harfy sprowadza razem kamienie tej duchowej 
budowli. Potem zjednoczone w Chrystusie są one wbudowywane, jak to powiedział 
Paweł: „Wzrastają w budynek święty w Panu” (Ef. 2:21).

W  czasie  pokoju  kościół  może  rozszerzać  się  bardziej  i  rozbudowywać  na 
szerokość, ale w czasach problemów rośnie bardziej w górę. W miastach zazwyczaj 
budują wyższe budynki niż na wsi. Pomimo ucisków jakie przechodzi kościół, ta 
budowla rośnie. Jest budowana tak, jak powiedział Daniel „w czasach ucisku.”

Dlatego apostoł uważa to za odpowiednie zachęcenie. Można czytać ten fragment 
również jako zachętę, ale bardziej jest to ocena ich stanu, która ma służyć do tego, 
aby  pamiętali,  że  to  ma  pomagać  do  wzrostu.  Dlatego  nazywa  ich  „żywymi 
kamieniami,”  określenie,  które  nie  jest  często  stosowane  do  kamieni,  ale  w tym 
przypadku  jest  właściwe.  Dlatego,  chociaż  Apostoł  zmienia  podobieństwo  od 
niemowląt na kamienie, to trzyma się tej jakości życia, jako głównego celu swojego 
życia.

Aby  nas  nauczyć  konieczności  wzrastania  jako  wierzących,  jesteśmy  często 
porównywani do rzeczy, które rosną — do „drzew zasadzonych” w sprzyjających 
miejscach, takich jak „rzeki wody,” do „cedrów na Libanie,” gdzie rosną najwyższe 
cedry; do „światła porannego,” do niemowląt przy piersi; a tutaj, gdzie wydaje się, 
że  to  słowo nie  pasuje,  do „kamieni.”  Chociaż to  nie  pasuje,  to  są  oni  nazwani 
„żywymi” i „rosnącymi kamieniami.”

Jeżeli więc masz to wygodne przekonanie o jedności z Chrystusem, zobacz, czy 
twoja dusza jest utwierdzona w Jezusie Chrystusie i  czy On jest twoim mocnym 
fundamentem.  Czy możesz powiedzieć,  że nie  spolegasz na sobie ani  na niczym 
innym co jest wewnątrz czy na zewnątrz ciebie, ale tylko na Nim? Czy czerpiesz 
życie  z  Niego  poprzez  zjednoczenie  jako  z  żywego  fundamentu,  abyś  mógł 
powiedzieć  wraz  z  Apostołem:  „Żyję  przez  wiarę  w  Syna  Bożego,  który  mnie 
umiłował i wydał samego siebie za mnie” (Galacjan 2:20)?

Kiedy te kamienie są budowane na Chrystusie przez wiarę, to są spajane z sobą 
nawzajem przez miłość. Dlatego tam, gdzie tego nie ma, jeżeli ludzie myślą, że są 
częścią tej budowli,  to są w błędzie. Kiedy jest ona związana z Nim, to jest też 
związana  w sobie  poprzez  Niego  i  jeżeli  martwe kamienie  w budowli  wspierają 
siebie nawzajem, o ile bardziej „żywe kamienie” powinny to robić w sposób czynny 
i żywy!

Kamienie w tej budowli zajmują swoje miejsce. Kiedy apostoł mówi o częściach 
ciała, tak samo kamienie w tej budowli w miłości i pokorze zajmują swoje miejsce i 
wzrastają w nim „budując siebie nawzajem w miłości,” mówi Apostoł (Ef. 4:16). To 
wskazuje, że brak tej jakości poważnie osłabia budowanie wśród wierzących.

Te kamienie, ponieważ są żywe, wzrastają w łasce i duchowości, będąc duchową 
budowlą. Jeżeli nie widzimy takich wartości ale widzimy, że nasze serca są nadal 
cielesne  i  przywiązane  do  ziemi  „starając  się  o  rzeczy  ziemskie”  i  są  w  tym 
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mądrzejsze niż w rzeczach duchowych, to przemawia to mocno przeciwko nam, że 
nie jesteśmy w tej budowli. Jak niewielu z nas posiada takie duchowe życie, które 
staje się świątynią Ducha Świętego, lub kamieniami w tej budowli! Nadal są w nas 
pożądliwości, które nami kierują i dlatego nasze serca są jak klatki z nieczystymi 
ptakami i nieczystymi duchami.

Niech to będzie naszym szczęściem, że tworzymy część tej budowli i niech inne 
rzeczy  i  ziemskie  przywileje  nas  nie  pociągają.  Jeżeli  niektórzy  nazywali 
szczęśliwymi te kamienie, które były użyte do budowy świątyni czy ołtarzy — które 
nie  były  w zwykłych  domach,  to  o  ile  bardziej  jest  to  prawdą  tutaj!  Naprawdę 
szczęśliwe są te kamienie, które Bóg wybiera, aby były żywymi kamieniami w Jego 
duchowej  świątyni,  chociaż  muszą  być  ociosywane  i  dopasowywane,  aby  były 
wypolerowane przez doświadczenia i wewnętrzne działanie umartwiania i pokuty. 
Warto znosić  wszystko,  aby być dopasowanym do tej  budowli.  Szczęśliwi są  ci, 
którzy ponad wszystkie zaszczyty tego świata cenią sobie włączenie do tej budowli z 
żywych kamieni.

Wszystkie  inne  budynki  i  ich  części  będą  zniszczone,  albo  zniszczeją  — od 
fundamentu do najwyższego punktu. Wszystkie wasze domy zarówno chatki jak i 
pałace „żywioły rozpalone  stopnieją,  a  ziemia  i  rzeczy,  które  są  na niej  spalone 
będą” jak to powiedział Apostoł (2 Piotra 3:10). Ale ten duchowy budynek będzie 
rósł  do nieba i  dochodząc do doskonałości,  pozostanie  na wieki  w doskonaleniu 
piękna i chwały. Nie znajdzie się w nim „nic nieczystego,” ani żaden nieczysty, ale 
tylko ci, „którzy są zapisani w Barankowej Księdze Życia” (Objawienie 21:17).

Robert Leighton (1748)                                                                         

Kamień węgielny
1 Piotra 2:6-10

Kamień węgielny. Jaki jest charakter, natura, urząd kamienia węgielnego? Kamień 
węgielny ma bardzo ważne znaczenie dla całego budynku. Jest on nieodzowny dla 
prostokąta. Na ogół domy są budowane w kształcie prostokąta i kamień węgielny 
nie może wystawać ani w prawo ani w lewo, w górę ani w dół. Gdyby tak było, to 
cały budynek byłby nierówny, ale byłoby to zauważalne dopiero po dokończeniu 
budowy.  Prosto  mówiąc,  kamień  węgielny  musi  mieć  doskonałe  wymiary, 
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szczególnie kiedy służy również jako kamień fundamentowy, który podpiera cały 
budynek. Wtedy jest podwójnie ważne, aby miał on właściwe wymiary.

Co jest  nieomylne  w Królestwie Bożym? Co musi  być  doskonale  proste? Co 
zakłada fundament do bezbłędnego budynku i wszystkich jego części? Jest to wola i 
Słowo Boże. Boża wola jest święta i dlatego jest ona drogowskazem dla każdego 
kierunku i każdej decyzji naszej woli. W tym ciemnym świecie, w którym żyjemy 
musimy mieć właściwe linie, które nas będą strzegły przed błędnymi drogami, a te 
linie są wyznaczone dla nas w Słowie Bożym. Tam znajdziemy Bożą wolę. Musimy 
też mieć miarę naszego wzrostu. Człowiek nie może być miarą porównawczą dla 
innego człowieka i kiedykolwiek bierzemy człowieka za wzór dla naszego rozwoju, 
to jesteśmy na dobrej drodze do zbłądzenia.
Kamień węgielny

Doskonały wzór

Tylko w jednym życiu te linie były absolutnie doskonałe od początku do końca. 
Tylko jeden rozwijał się od początku zgodnie z doskonałą miarą i tylko Jego życie 
było doskonale dopasowane do woli Bożej. Kiedykolwiek musiał zająć stanowisko 
odnośnie  opinii  publicznej  —  nauki  Faryzeuszy  i  nauczycieli  w  Izraelu  —  to 
zawsze, od Jego dzieciństwa było ono zgodne z miarą Bożego Słowa. Chętnie jako 
chłopak siadał u stóp nauczycieli Zakonu, ale ich nauka w jego oczach nie była już 
w pełni zgodna z tą miarą. On już tak doskonale znał Pisma, że dziwili się temu 
nauczyciele w Izraelu.

Od  niemowlęctwa  karmił  się  mlekiem  Słowa  Bożego.  Z  niego  czerpał 
wskazówki do tego co miał robić, a co pozostawić, mówić czy milczeć. Dlatego stał 
się takim, o którym mogli powiedzieć poganie: „Oto Człowiek,” normalny człowiek, 
jaki powinien być zgodnie z wolą Bożą. On był tym, w którym Bogu się wszystko 
podobało i w którego charakterze ani jedna linia kątowa nie wychodziła z właściwej 
proporcji. Wszystko w Nim było zgodne z boską proporcją Pisma Świętego.

Dlatego stał się nowym Kamieniem Węgielnym ludzkiego życia na którym może 
być budowana nowa ludzkość, która oczywiście przyjęła inny kształt i proporcje niż 
te, które kształtował świat. W Nim typowy Człowiek rozwijał się normalnie zgodnie 
ze Słowem. Bóg założył fundament na tym świecie, aby każdy człowiek miał odtąd 
możliwość sprawdzania siebie i tego czy chodzi w tych boskich liniach, czy nie. My 
już nie naśladujemy osobowości, które przewodzą w Kościele czy w świecie, ale 
naśladujemy Tego, który jest Bożym wzorem Człowieka. Najmniejszy i najbardziej 
prosty ma prawo naśladować Jego.  W ten  sposób  odrodzeni  możemy się  znowu 
podobać Bogu.

Tak,  ale  kto  to  doprowadzi  do  doskonałości?  Prości,  niezdolni.  Którzy  po 
kształtowaniu siebie przez długi czas według własnego wzoru, wreszcie poszli za 
wzorem, który Bóg ustanowił na tym świecie jako oryginalny wzór dla człowieka, 
przed  którym  każdy  inny  wzór  człowieka  jest  zaćmieniem.  Siedzą  oni  u  stóp 
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Nazarejczyka  i  uczą  się  od  Niego  mądrości  tego  świata  i  On  ich  uczy  tego,  że 
prawdziwa  natura  obejmuje  chodzenie,  które  podoba  się  Bogu.  Otrzymują  oni 
prawdziwą ocenę tego świata, do korekty i działania.

Krótko mówiąc,  wszystko,  czego się  mamy nauczyć,  uczymy się od Tego, w 
którym  mieszka  cała  pełnia  Boskości,  jak  również  cała  prawdziwego 
człowieczeństwa. To oznacza, że nie może się narodzić nikt, kto nie może być w 
Nim uwolniony od wszelkiego błądzenia i zniewolenia.

Od Niego uczymy się jak myśleć zdrowo i trzeźwo, aby nie dać się wciągnąć w 
jakąś zwodniczą naukę. Nie jesteśmy już dłużej miotani tu i tam poprzez każdy wiatr 
nauki.  Ten,  kogo On kształtuje staje się coraz bardziej  podobny do Chrystusa w 
swoim  charakterze.  Kamień  węgielny  założony  przez  Boga  staje  się  długością, 
szerokością, głębokością i wysokością w każdej możliwej sprawie, która ma wpływ 
na cały budynek.

Kamień węgielny 

Budowniczy Bożego Domu

Kto więc jest tym cudownym budowniczym? Duch Święty, który bierze z Chrystusa 
i przeciwstawia się w nas wszystkiemu, co nie zgadza się z Chrystusem. On jest 
zazdrośnie ostrożny i pilnuje tego, aby Chrystus miał w nas jak najwięcej miejsca, a 
ludzki  wpływ  był  jak  najmniejszy.  Duch  Święty  potępia  każde  odstępstwo  od 
dokładnie  wyznaczonych  linii  w  naszym  wewnętrznym  rozwoju  —  w  naszym 
zrozumieniu,  myśleniu,  mówieniu  i  milczeniu,  naszym  zachowaniu  —  krótko 
mówiąc, we wszystkim, co się nie zgadza z obrazem Chrystusa.

To daje wspaniałe uciszenie  do życia  człowieka,  kiedy żaden nasz wybór nie 
może  nas  odwrócić.  Jakie  to  wspaniałe,  kiedy mamy wszystko  w Jezusie,  który 
sprowadza z powrotem wszystko do tych wyznaczonych przez Boga linii, aby nasze 
odnowienie było radykalne!

Jest  oczywiste,  że  ludzie  nie  wiedzą co myśleć  o takim człowieku,  ponieważ 
sami nie wiedzą co myśleć o Chrystusie. Kiedy On chodził tu po ziemi, ludzie ciągle 
uczyli  się  od Niego i  On stawał  się  dla  nich wszystkim.  Ale uczeni  w Piśmie  i 
Faryzeusze szydzili i wyśmiewali tych, którzy stali po Jego stronie i naśladowali Go!

Najwyższe powołanie: Królewskie Kapłaństwo

Jaka to jest  chwała i  łaska, kiedy mamy tylko jeden cel,  jedną zasadę działania, 
jesteśmy wolni od niewoli szukania pochwały od ludzi, a znaleźliśmy prawdziwą 
drogę  pokoju — drogę  Bożego  niewymownego  światła!  Jaka  to  chwała  i  łaska, 
kiedy należymy do Niego, jako lud wyratowany z tego świata, małe stadko, które 
zostało oderwane od zniewalającego połączenia ze światem, aby mieć tylko Jego. 
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Jaka to radość być wybranym kapłaństwem i królewskim kapłaństwem wybranym 
spośród  tych,  którzy  określani  inaczej,  zostaliby  nazwani  „prostymi  i 
zdegradowanymi.” Uratowani Królowie!

„Czy  zatem  jesteś  królem?”  zapytał  Piłat  naszego  Pana.  „Na  to  się 
narodziłem” (Jana 18:37). Jestem z królewskiego rodu „i na to przyszedłem na ten 
świat,  aby  wydać  świadectwo  prawdzie.”  Tylko  królowie,  tylko  myślący  po 
królewsku mogą wydawać świadectwo prawdzie; wszyscy inni są w niewoli.

Sceptyk zapyta: „Co to jest prawda?” Jak się dowiemy co jest prawdą? Każdy ma 
swoją  opinię.  Wszystko,  co  pochodzi  od  Chrystusa  i  powraca  do  Chrystusa  — 
wszystko co ma swój początek w wieczności i rozciąga się do wieczności — jest 
prawdą.  Ten, kto się  narodził  z Boga,  słucha głosu Jezusa. To powoduje,  że nie 
obchodzi go ludzka krytyka, chociaż  może on być szczególnie ostrożny w tym, co 
mówi i może brać pod uwagę to, co jest prawdą w tych, którzy mu się sprzeciwiają. 
Ci, którzy się nam sprzeciwiają powinni być najbardziej pomocni w tym, aby nas 
uczulić na wszystko w nas, co nie jest zgodne z obrazem Chrystusa.

Ponad wszystko, staramy się uczyć poprzez wszystko i naszym głównym celem 
jest  to,  aby  Chrystus  kierował  nami  we  wszystkim.  Tak  więc  wszystko  musi 
współpracować tak, aby Bóg mógł nas wiązać razem jako członków małego stadka, 
które on doprowadził do boskiej wolności naśladowania Go. On jest tym Kamieniem 
Węgielnym, który określa rozwój naszego życia, chodzenia i świadectwa.

„Czy więc Ty jesteś królem?” Tak, jestem. I wszystko, co się narodziło z Niego 
ma królewską krew i nie jest niewolnikiem drugiego człowieka; musi na wieki Jemu 
służyć! Królewskie kapłaństwo! Jako tacy nie możemy tak, jak ci, którzy są mądrzy 
według tego świata — albo raczej głupcy — pragnąć być wielkimi kosztem innych. 
Taki umysł i duch nie pasują do króla.

Prawdziwi królowie są kapłanami; mają serce otwarte dla innych, wstawiają się 
za  innymi  i  uczą  się  codziennie  jak  mogą  lepiej  nosić  ciężary  innych.  Mają 
wewnętrzne bariery przed tym, co nie jest boskie w innych ludziach, ale chcą się do 
nich  zbliżyć  po  to,  aby  im  pomóc  ze  swojego  doświadczenia  i  wewnętrznego 
bogactwa. Nie dopuszczają do siebie goryczy, którą mają inni i poprzez którą inni 
chcą ich rozgniewać albo nawet rozjątrzyć. Nie pozwalają, aby zło ich zwyciężyło, 
ale zwyciężają zło dobrem (Rzymian 12:21). Jako królowie i kapłani, rozszerzają oni 
promienie światła w tym ciemnym świecie.

Kształtowani zgodnie ze wzorem Kamienia Węgielnego

„Lud  święty.”  Wszystko  jest  święte,  co  ma  Boga  w  samym  centrum,  co  jest 
kształtowane według Kamienia Węgielnego i jest do Jego dyspozycji.  Bóg takich 
nazywa swoją własnością; troszczy się o nich, buduje ich i uczy. „Święty lud, ród 
wybrany,” w których Bóg ma odpocznienie — w których sercu i życiu On kształtuje 
miejsce odpocznienia, gdzie nie pozostaje nic z tego, co się nie podoba Bogu, co nie 
jest podobne do Chrystusa i co nie poddaje się „Prawu Chrystusa” (Galacjan 6:2).
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Oto ja i dzieci, które mi dałeś; oni są nasieniem Chrystusa. A jak Mu służą? Oni 

„pokazują  cnoty  tego,  który  ich  powołał  z  ciemności  do  cudownej  swojej 
światłości.” Ich całe życie potwierdza ich przemianę w Jego rękach; On ich wziął 
tak, jak glinę i po mistrzowsku ich kształtuje.

On ich wyprowadził z ciemności ich spojrzenia na rzeczy, w których tak jak inni 
zbłądzili i wprowadzali innych w błąd. Usłyszeli wezwanie i to wzbudziło echo w 
głębi ich istoty, która była spragniona prawdy. Na to wezwanie wygramolili się ze 
swoich nor, kryjówek i pomysłów i weszli w Jego wspaniałą światłość.

Jak  wspaniałe,  a  zarazem proste  jest  światło  — prawdziwe światło!  Jest  ono 
bezbarwne,  a  jednak  podzielone  na  wszystkie  możliwe kolory,  pomimo tego,  że 
samo w sobie jest takie proste. Ci, którzy są zbawieni i  uratowani, nie patrzą na 
siebie, lecz na światło. Wszystko w nich i wokół nich wychodzi z cienia na światło. 
Ewangelia jest nowym światem, który staje się coraz większy, bogatszy, prostszy dla 
tych, którzy zagłębiwszy się w nią, żyją jej pełnią. Wspaniałe światło!

A jaka chwała spotyka nas w wierszu 10! Którzy kiedyś nie byli ludem, biegali 
bez króla, bez pewnej zwierzchności, albo pewnego końca przed oczami — dzisiaj 
pod mocą tego, a jutro czegoś innego — zaprzedani ziemskim wpływom i nigdy nie 
zaspokojeni. Ale teraz są ludem Bożym, ludem, który istnieje dla Boga, z którego 
czerpie życie, któremu Bóg przysiągł i któremu objawia samego Siebie. Ktokolwiek 
ma serce, wie co to znaczy znaleźć kogoś, kto ma serce dla nas. Ani serce matki, ani 
ojca nie wystarczy dla serca stworzonego dla żywego Boga. Kiedy tylko to serce 
obudzi się w swojej głębi, On daje mu przedsmak wieczności.

Otto Stockmayer (1909)                                                                         

Dom Boży w połączeniu z Królestwem
1 Królewska 4:24-25; 5:1-5; 6:1-7

Pragnę rozważać Dom Boży w połączeniu z  królestwem. Odnosi  się  to  w dużej 
mierze do przyszłości, ale jest w tym wielka wartość obecnie dla naszego pouczenia.

Przybytek był przenośny i tymczasowy. Miał on być przenoszony i był tylko na 
określony czas. Nie reprezentował on ustalonego ani stałego porządku rzeczy. Dom, 
mówiąc poprawnie, nie mógł zostać zbudowany dotąd, aż zostanie ustabilizowane 
królestwo. Kiedy królestwo było już ustabilizowane a Góra Syjon bezpieczna pod 
panowaniem Dawida, pojawiła się możliwość bezpośredniego budowania domu. W 
Psalmie  78:68-70  widzimy  związek  pomiędzy  Bożym  wyborem  Dawida  i  Górą 
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Syjon,  a  budowaniem  Jego  świątyni.  Jahve  mieszkał  na  Syjonie  tak  jak  reszta 
królestwa  (patrz  Psalm  (132:13-14)  i  to  przygotowało  drogę  do  zbudoania  jego 
świątyni przez Salomona.

Ustabilizowanie Królestwa

Rezultatem tego,  że królestwo było ustabilizowane w rękach Dawida było to,  że 
ludzie  zostali  wybawieni  od  nieprzyjaciół.  „Juda  i  Izrael  mieszkały  bezpiecznie, 
każdy w swojej winnicy i pod swoim drzewem figowym.” Jahve poddał wszystkich 
wrogów pod nogi Dawida tak, że kiedy Salomon objął tron, mógł on powiedzieć: 
„Jahve dał mi odpocznienie z każdej strony tak, że nie mam przeciwnika ani wroga.”

Obecnie Królestwo nie jest publicznie manifestowane, ale zostało ono utrwalone 
w  zwycięskiej  mocy  łaski.  Chrystus  — prawdziwy  Dawid  — położył  i  uciszył 
wszystkich wrogów. On stał się grzechem, aby rozprawić się z nim ofiarującsamego 
siebie. On umarł za nasze grzechy. On pokonał śmierć i tego, który miał ją w mocy. 
On odkupił  spod przekleństwa tych,  którzy byli  pod przekleństwem. On pokonał 
zwierzchności i moce. On położył naszych duchowych wrogów pod Swoje stopy, 
abyśmy  my mieli  odpocznienie  „zewsząd.”  Poprzez  odkupienie  moc  wroga  jest 
całkowicie złamana.

Poza  tym,skutkiem  utrwalenia  królestwa  było  to,  że  ludzie  byli  rządzeni  i 
kierowani zgodnie z Bożą wolą. Pamiętacie co jest napisane w Księdze Sędziów: 
„W tym czasie nie było króla w Izraelu; każdy robił to, co uważał za słuszne.” Bóg 
wzbudzał  wybawicieli  dla  ludzi  w ucisku,  ale  nie  było  króla,  aby nimi  kierował 
według Bożego upodobania.

Król  został  postawiony  nad  ludem,  aby  rządził  nimi  dla  Boga.  Czytamy  o 
Salomonie, że został posadzony na tronie Jahve swojego Boga (2 Kron.9:8). Teraz 
Chrystus zajmuje takie miejsce dla nas. Nie znamy Go dosłownie jako króla — On 
jest  Panem dla  nas — ale  mówię o zasadzie.  Dzień Jego chwały tutaj  — której 
obrazem  było  panowanie  Salomona  —  jest  jeszcze  przyszłością,  ale  często 
śpiewamy:

„Chrystus Boży, nasze dusze ciebie wyznają,
Król i Władca już teraz!”

Jest  to  coś  wielkiego  być  pod  kierownictwem  tego  Błogosławionego.  On 
ustanowił Swoje prawa do kontrolowania nas poprzez swoją śmierć za nas. Musimy 
przyznać, że On ma prawo rozkazywać nam i rządzić nami, a podleganie Jemu jest 
naszym szczęściem i bezpieczeństwem. Nie możemy więc robić tego, co nam się 
podoba.  W Bożym Królestwie podlegamy błogosławionej  kontroli  boskiej  łaski  i 
miłości wyrażonej w Osobie Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli robić to, co jest 
właściwe w oczach Boga.
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Budowanie mieszkania dla Boga

Ale  na  co  to  wszystko  wskazuje?  Jeżeli  król  zniszczył  moc  wrogów i  kierował 
ludem dla Boga, było to wszystko z myślą o budowaniu Domu Bożego. Ciekawe jest 
zwrócić uwagę na to, że od początku historii Dawida miał on na celu zbudowanie 
Domu Bożego. Możemy chyba wyciągnąć taki wniosek z Psalmu 132. W czasie 
ucisku Dawid poświęcił się, aby „znaleźć miejsce dla Pana, mieszkanie dla Boga 
Jakuba.” W wierszu 6 mówi „Oto usłyszeliśmy o niej w Efrata, Znaleźliśmy ją na 
polach Jaar.” Kiedy mieszkał w Betlejem i chodził po polach — na długo przedtem, 
zanim  otrzymał  królestwo  —  Dom  Boży  był  przed  jego  oczami  i  otrzymał  on 
królestwo tak naprawdę po to, aby przygotować do budowania tego domu.

W połączeniu z tym przeczytaj 2 Samuela 5:3-7; 6:12. Pierwszym aktem Dawida 
po namaszczeniu na króla nad Izraelem było „zdobycie twierdzy Syjon; którą została 
nazwana miastem Dawida,” a jednym z następnych aktów było sprowadzenie Arki 
Bożej  „do  miasta  Dawida  z  radością.”  PAN  wybrał  Syjon;  On  pragnął  w  nim 
zamieszkać.  Powiedział  tak:  „Tu  miejsce  odpocznienia  mego  na  wieki;  Tu 
zamieszkam, bo upodobałem je sobie” (Psalm 132:13,14).

Dawid odnosił zwycięstwa, aby zabezpieczyć miejsce, które Bóg wybrał, a wtedy 
sprowadził Arkę, aby tam spoczęła. Syjon mówił o zwycięskiej mocy i panowaniu 
Dawida  i  to  reprezentuje  łaskę  i  błogosławieństwa,  jakie  zostały  nam  dane  w 
zmartwychwstałym i w niebo wziętym Chrystusie, na podstawie odkupienia. Boży 
cel  łaski  musiał  być utrwalony w Chrystusie,  który powstał  z martwych i  został 
uwielbiony na gruncie odkupienia, zanim mógł być zbudowany Jego dom.

Może  się  wydawać  w  obecnej  sytuacji  historycznej,  jak  gdyby  nieprzyjaciel 
trzymał pole walki i wola Boża nie została zrealizowana. Ale w gruncie rzeczy, moc 
wroga  została  całkowicie  złamana  i  Boży  cel  i  łaska  zostały  utwierdzone  w 
najbardziej  chwalebny  sposób  w  Chrystusie,  jako  zmartwychwstałym  i 
wywyższonym. Poznajemy to przez wiarę i przez Ducha Świętego tak, że można 
teraz powiedzieć do ludzi wierzących: „Przyszliście do Góry Syjon” (Hebr. 12:22). 
Dom  Boży  jest  zbudowany  na  niewzruszonej  podstawie  zwycięstwa,  które 
zniszczyło  moc wroga,  i  Osoby,  która  anulowała  śmierć  i  wyprowadziła  życie  i 
nieskazitelność na światło, Tego, w którym zostały ustalone Boże cele i łaska — w 
Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.

Dawid od początku myślał i działał mając na uwadze Dom Boży i w tym był on 
typem Chrystusa. Chrystus przyszedł, aby zabezpieczyć miejsce i materiały na Dom 
Boży. On też zebrał ludzi, aby uczynić ich „żywymi kamieniami” dla duchowego 
Domu Bożego. Potem dokonał odkupienia i usiadł po prawicy Bożej, aby mógł być 
posłany  Duch  dla  tych,  którzy  uwierzą  i  aby  oni  w  ten  sposób  stali  się  tutaj 
mieszkaniem Bożym.

Zwróć uwagę, że kiedy Arka została sprowadzona do miasta Dawidowego, była 
tam radość i ludzie się weselili (patrz 2 Sam. 6:18-19). Zależało im na tym, aby Bóg 
miał Swoje miejsce, a rezultatem tego było, że zostali ubłogosławieni i ubogaceni. 
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Jeżeli  chcemy  się  radować,  to  musimy  być  tacy  jak  Dawid,  który  powiedział: 
„upodobanie mam w domu Boga mojego” (1 Kronik 29:3). Jeżeli tak będzie, to na 
pewno będzie się dobrze powodziło naszej duszy.

Król Sprawiedliwości, Król Pokoju

W 1 Kronik 22:7-10 widzimy, że Dawid chciał zbudować ten dom, ale nie miał 
pozwolenia,  ponieważ  „przelał  dużo  krwi  na  ziemi.”  Jest  to  ciekawe  Słowo, 
ponieważ  wskazuje  na  rozróżnienie  pomiędzy  dwoma  charakterami,  które  są 
zjednoczone w Chrystusie.

Chrystus  jest  Mężem walki  i  Mężem odpocznienia  i  pokoju  — On jest  tym 
prawdziwym Dawidem i  prawdziwym Salomonem.  Dawid  pokonywał  i  niszczył 
każdego wroga, a Chrystus nosi jego character — zachował wszelkie Boże prawa w 
odniesieniu do grzechu, mając na uwadze błogosławieństwo dla człowieka. Dalej 
Salomon (pokojowo) był  mężem odpocznienia i  w jego czasach Bóg dał pokój i 
odpocznienie.  Chrystus  jest  teraz  w  błogosławionym  pokoju  zmartwychwstania, 
pokonawszy wszystkich nieprzyjaciół. Po zmartwychwstaniu powiedział do swoich 
uczniów:  „Pokój  wam.”  Do  brzegów  zmartwychwstania  nie  może  dotrzeć  nic 
niepokojącego. Po każdej stronie jest odpocznienie i nie ma przeciwnika ani zła.

Można by powiedzieć, że typowo Dawid był królem sprawiedliwości, a Salomon 
królem pokoju. Obaj są zjednoczeni w Melchisedeku — typie Chrystusa, jako tego, 
który „On zbuduje przybytek Pana i zdobędzie majestat królewski, zasiądzie jako 
władca  na  swoim  tronie”  (Zachariasz  6:13).  W nadchodzących  dniach  Chrystus 
będzie  Królem  sprawiedliwości  i  Królem  pokoju  i  w  połączeniu  z  Nim  będzie 
zbudowana milenijna  świątynia,  będzie  tam wprowadzona  chwała  i  wszystko  na 
ziemi będzie zarządzane dla Bożej przyjemności.

W pewnym sensie, jak już sugerowałem, znamy Go w tym charakterze teraz — 
jako tego prawdziwego Dawida, który w zwycięstwie położył każdego wroga pod 
swoje  stopy,  aby  wszyscy,  którzy  w  Niego  wierzą  mogli  korzystać  z  pełni 
błogosławieństwa i  jako prawdziwy Salomon,  w błogosławionym odpocznieniu i 
pokoju zmartwychwstania. Te rzeczy są tylko wspomniane w Starym Testamencie; 
my teraz przez wiarę i w Duchu wchodzimy w ich rzeczywistość. W nadchodzącym 
szybko czasie będą one publicznie objawione w mocy i chwale.

Dla Salomona było zarezerwowane zbudowanie świątyni,  ale Dawid był  tym, 
który  zabezpieczył  dla  niej  miejsce  i  przygotował  materiały.  Mógł  powiedzieć: 
„Teraz oto w moich kłopotach przygotowałem dla Domu PANA sto tysięcy talentów 
złota  i  tysiąc  tysięcy  talentów  srebra;  a  brązu  i  żelaza  bez  wagi,  gdyż  jest  w 
obfitości; przygotowałem także drewno i kamienie.” Dawid zabezpieczył królestwo, 
kiedy zdobył Syjon, a potem poprzez całe swoje panowanie przygotowywał dla tego 
domu — gromadząc łupy przez 40 zwycięskich lat aż do błogosławionego końca.
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To mi mówi, że wszelki owoc i łup zwycięstwa Chrystusa i wszystko, co ma jako 

ten wywyższony jest przeznaczone na wzbogacenie i upiększenie Domu Bożego. W 
ten sposób królestwo dokłada do domu.

Potem pod koniec życia Dawida ustalił on miejsce na ołtarz ofiar całopalnych. 
Przeczytaj 1 Kronik 22:1. Okoliczności były bardzo poważne i uderzające. Dawid 
zgrzeszył przez to, że kazał liczyć ludzi i Jahve zesłał plagę na Izraela. Zawiodło 
wszystko, co człowiek mógł zrobić i nieszczęśliwy król mógł tylko wyznawać swoją 
winę i modlić się, aby Boża ręka zwróciła się przeciwko niemu i jego rodzinie, a nie 
przeciwko ludowi. Wtedy w błogosławionej łasce i miłosierdziu otrzymał polecenie 
zbudowania ołtarza dla Jahve na klepisku Ornana Jebuzejczyka i Jahve odpowiedział 
mu poprzez ogień i rozkazał aniołowi, aby schował swój miecz do pochwy.

„Wtedy Dawid powiedział: ‘To jest DOM BOŻY, a to jest ołtarz całopalny dla 
Izraela.’” Było to miejsce łaski i miłości i suwerennego miłosierdzia, kiedy ludzki 
upadek  został  zakończony  i  z  ludzkiej  strony  wszystko  było  stracone.  Dom 
zbudowany przez Salomona nie był związany z upadkiem i ruiną człowieka. Upadek 
był  rzeczywiście  całkowity,  ale  na  gruncie  ofiary  całopalnej  Bóg  przyszedł  w 
nadzwyczajnej łasce i miłosierdziu i wybrał miejsce, gdzie będzie mógł zamieszkać 
w błogosławieństwie wśród swojego ludu.

Mieszkanie w Domu Bożym

Chciałbym teraz wskazać na kilka rzeczy w połączeniu ze świątynią,  których nie 
było w połączeniu z przybytkiem. Świątynia  dodaje znacznie do naszego pojęcia 
Domu Bożego, gdyż w połączeniu ze świątynią mamy pojęcie Domu Bożego jako 
mieszkania ludzi. W przybytku nie było miejsca na mieszkanie dla ludzi w Domu 
Bożym  —  nie  było  tam  nawet  siedzenia  dla  kapłanów.  Ale  w  świątyni  były 
„komnaty” (patrz 1 Królewska 6:5,10), co sugeruje mieszkanie dla ludzi w domu 
Bożym.  Ten  dom  nie  miał  być  tylko  miejscem  dostępu  do  Boga,  ale  również 
mieszkaniem dla ludzi. 

Nie muszę wam przypominać jak często ta myśl jest powtarzana w Psalmach. 
„Będę mieszkał w domu PANA na wieki” (Psalm 23:6). „O jedno prosiłem Pana, o 
to zabiegam: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, 
By  oglądać  piękno  Pana  i  by  odwiedzać  świątynię  jego”  (Psalm  27:4). 
„Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, By mieszkał w sieniach 
twoich; Nasycimy się dobrami domu twego, Świętością przybytku twego” (Psalm 
65:5) „Błogosławieni, którzy w domu twoim mieszkają, Nieustannie ciebie chwalą!” 
(Psalm 84:5).

Nie  mam  wątpliwości,  że  Pan  wspominał  o  „komnatach”  świątyni,  kiedy  
powiedział: „W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym  
wam powiedział.  Idę  przygotować wam miejsce.  A jeśli  pójdę  i  przygotuję  wam 
miejsce,  przyjdę  znowu  i  wezmę  was  do  siebie,  abyście,  gdzie  Ja  jestem,  i  wy  
byli” (Jana 14:2,3).
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Pan odwrócił się od miejsca, w którym zapadała ciemna noc Jego odrzucenia i  

śmierci, aby mówić o domu Jego Ojca i mieszkaniu dla jego dzieci. On chce mieć 
towarzystwo w kręgu rodzinnym boskiej  miłości!  On przyszedł,  aby zabezpieczyć  
tych, którzy mają być Jego towarzyszami w błogosławionych mieszkaniach domu 
Jego Ojca. Kiedy śledzimy Jego świętą drogę poprzez Ewangelie, widzimy jak on to 
zabezpieczał. To było ważniejsze niż wszystko inne w ocenie ich serc. On tu był jako 
Centrum, do którego Ojciec pociągał ludzi. (Patrz Jana 6:44-45.)

Najwyższa władza i wyższość Chrystusa

Wszystko, co miało atrakcyjność lub dostojność w ocenie nabożnych ludzi, albo co  
miało prawo do ich czci,  było skupione przez Syna Bożego. Mojżesz był wielkim 
człowiekiem w umyśle Żydów — prawidłowo — ale został on w cieniu Chrystusa.  
„Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez  
Jezusa Chrystusa” (Jana 1:17). Jan Chrzciciel był wielkim sługą Bożym i tak był  
oceniany  przez  nabożnych  ludzi,  ale  on  mówił  o  Chrystusie,  jako  tym,  którego  
rzemyka u sandałów „nie jest godzien rozwiązać” (Jana 1:27).

Widzimy  więc,  że  świątynia  jest  tylko  obrazem  Chrystusa,  jako  prawdziwej  
Świątyni boskiej chwały (Jan 2:21). Studnia Jakuba — wielki obiekt szacunku dla  
ludzi w Samarii — była niczym w porównaniu z Chrystusem; On mógł dać „żywą 
wodę” (Jana 4). Sadzawka Betesda z cudownymi uzdrowieniami byłą uderzającym 
świadectwem  wpośród  całego  upadku,  że  Boże  miłosierdzie  trwa  na  wieki.  Ale  
Chrystus był większy i lepszy niż sadzawka, gdyż On mógł uzdrowić tego, który nie  
mógł skorzystać z sadzawki (Jana 5). Chrystus był wyższy niż manna (Jana 6:49-50),  
On  był  ważniejszy  niż  święto  szałasów,  które  było  największym świętem w roku 
Żydowskim (Jana 7).

W Jana 10, jako Pasterz, On zastępuje owczarnię — cały zorganizowany system 
Judaizmu. Chrystus przewyższał i zastępował wszystko, co w jakimś stopniu mogło  
mieć miejsce w sercach ludzi.  Potem w rozdziałach 11 i 12 widzimy Go w Jego  
właściwej wielkości i chwale. Jako Syn Boży wzbudza z martwych Łazarza; jako Syn  
Dawida, wjeżdża do Jerozolimy; i jako Syn człowieczy zostaje uwielbiony poprzez  
pójście na śmierć, aby nie pozostał sam.

On  zastępuje  każdy  inny  obiekt  dla  tych,  których  uczy  Ojciec,  aby  On mógł  
zatrzymać ich serca wyłącznie dla Siebie, poprzez Swoją wspaniałą atrakcyjność.  
Bóg podaje nam Go teraz poprzez Ducha Świętego tak, aby wszystko inne mogło być 
usunięte  w  cień  dla  naszych  serc.  Bóg  działa  w  tym  kierunku  i  w  ten  sposób  
zabezpiecza towarzyszy dla Swojego Syna w wielu mieszkaniach w Jego domu.

Uczniowie,  którzy  byli  pociągnięci  do  Chrystusa,  kiedy  był  On  tutaj,  nie  
osiągnęli nic, jeżeli chodzi o ten świat. Idąc za Nim weszli w cień śmierci i stali się  
dziedzicami  pogardy  i  nienawiści.  Zamiast  wejść  do  światła  dnia  Jego  chwały,  
weszli  do cienia  nocy,  która osiągnęła swój  najgłębszy  wymiar w ogrodzie  i  na  
krzyżu. Jak poważnie sugestywne są te słowa w Jana 13:30 — „Była noc.” Ale w  
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tym ciemnym momencie Pan wykorzystał okazję, aby przemówić do nich o nowym 
miejscu w domu Jego Ojca.

Powiedział: „Idę, aby wam przygotować miejsce.” Było to konieczne, aby On 
wyszedł  z  tego  świata  poprzez  śmierć  po  to,  abyśmy my byli  związani  z  Nim w  
miłości Ojca. My oczywiście nie będziemy w tym błogosławionym miejscu dotąd, aż  
otrzymamy  takie  ciała  uwielbione  jak  On  w  chwale.  Ale  jego  przejście  poprzez  
śmierć do Ojca przygotowało tam miejsce dla nas. Dlatego w zmartwychwstaniu  
mógł On powiedzieć: „Idźcie do moich braci i  powiedzcie im, wstępuję do Ojca  
mojego i Ojca waszego, do Boga mojego i Boga waszego.” Co za wspaniała łaska i  
miłość!  On  zabezpieczył  dla  siebie  towarzystwo  w  „komnatach”  domu Swojego  
Ojca.  Nasze  miejsce  jest  tam  i  jest  to  naszym  przywilejem,  aby  „już  tam  być  
duchowo.”

Chwała, która napełnia ten dom

Kiedy dom został zbudowany i Arka i poświęcone naczynia wprowadzone do niego 
„chwała PANA wypełniła dom PANA” (1 Król. 8:10-11). A kiedy rozważamy dom 
Ojca z Jana 14, widzimy, że mieszka tam chwała. Dom Ojca jest tam, gdzie jest syn i 
On mówi: „Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, 
aby oglądali Moją chwałę, którą mi dałeś. Gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem 
świata” (Jana 17:24).

To jest chwała, która wypełnia dom. W pierwszej świątyni „kapłani nie mogli 
stać, aby usługiwać z powodu obłoku.” Chwała absolutnie wyłączyła człowieka w 
ciele.  Ale  teraz  znajdujemy  błogosławione  towarzystwo  zabezpieczone  poprzez 
boską miłość i w boskiej sprawiedliwości możemy patrzeć na tę chwałę bez zasłony.

Chwałą, którą Ojciec dał Synowi jest nieskończenie wielka. Nie jest to nic mniej 
niż chwała wprowadzenia realności do wszystkich rad boskiej miłości. Osiągnięcie 
wszystkich niepoliczonych myśli  błogosławieństwa i łaski, jakie wypełniały serce 
Boga przed założeniem świata — ze wszystkich świętych rad, jakie poczęły się od 
Ojca — zostały powierzone Synowi. To jest ta wybitna chwała Syna dana Mu przez 
Ojca, który kochał Go od wieczności. Chwałą Syna jest wyprowadzenie i utrwalenie 
tej chwały Ojca w wypełnieniu wszystkich celów Jego miłości. Ta chwała wypełnia 
„mieszkania” w domu Ojca i  my jesteśmy tam wprowadzani, aby zobaczyć Ojca 
uwielbionego w Synu.

Przywilej bycia braćmi Chrystusa

„Bracia” Chrystusa są towarzyszami Jego odrzucenia i pogardy w tym świecie, ale 
są  oni  również  Jego  towarzyszami  w kręgu  niewypowiedzianego  odpocznienia  i 
miłości, gdzie On jest z Ojcem i gdzie widać Jego chwałę. Powtarzam, nie jesteśmy 
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tam jeszcze w rzeczywistości,  ale w duchu. Naszym przywilejem jest przedsmak 
świętej radości, jaką  wprowadza Syn do „komnat” domu Ojca.

Jaki  to  wielki  przywilej,  że  zostaliśmy  zaproszeni  do  zamieszkania  w  domu 
Boga.  Widzimy  tam  piękno  (łaskawość)  Pana  (Psalm  27:4)  i  otrzymujemy 
świadomość, że Jego miejsce jest też naszym miejscem. Mamy nie tylko dostęp, ale 
dom — mieszkanie. Miejsce Chrystusa u Ojca jest też nasze — dom naszych serc — 
miejsce naszego odpocznienia. Dom Boży jest miejscem zaspokojonego pragnienia, 
wolności od troski i ustawicznym uwielbianiem (Zobacz Psalm 84:1-4).

Chciałbym, aby ta myśl zakorzeniła się w naszych sercach, że mamy miejsce w 
domu Bożym — w kręgu,  gdzie Jego miłość i  chwała są  znane — abyśmy byli 
pociągani więcej w duchu, żeby tam zamieszkać, aby Go nadal uwielbiać.

Śpiewanie radosnej pieśni

To prowadzi  do  jeszcze  jednej  rzeczy,  którą  świątynia  reprezentuje  bardziej  niż 
przybytek.  W  1  Kronik  25:6  czytamy  o  wielu  lewitach,  którzy  „śpiewali  pod 
kierownictwem swoich  ojców:  Asafa,  Jedutuna  i  Hemana w świątyni  Pana  przy 
wtórze cymbałów, lutni i cytr, pełniąc służbę w świątyni Bożej, według wskazówek 
samego króla.”

Nie  było  pieśni  związanych  z  przybytkiem.  Lewici  musieli  nosić  przybytek  i 
naczynia poświecone. To co wtedy było typem nadal jest przywilejem domu. To 
znaczy, że musimy nosić ciężar świadectwa Pana ze wszystkimi jego uciskami na 
tym świecie. Jeżeli  ludzie myślą,  że mogą służyć Panu nie nosząc ciężaru, to się 
mylą. Jest boska siła i moc do noszenia tego, co pochodzi od Boga w świadectwie 
przez  ten  świat,  ale  należy  też  prawidłowo  ocenić  powagę  tego,  że  jesteśmy  tu 
sługami Boga.

W 1 Kronik 25 znajdujemy trzy rodziny Lewitów — Asaf,  Jedutun i  Heman 
należeli do trzech różnych rodzin — którzy już nie nosili ciężarów, ale usługiwali 
pieśnią. Obrazowo możemy powiedzieć,  że osiągnęli oni zaszczytną godzinę, kiedy 
skończył się .
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