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MIESZKANIE BOGA
Czy zastanawia  si  kiedy  jak ten wiat patrzy na Ko ció ? Czy

to, co my pokazujemy jako "ko ció " jest prawdziwym odbiciem Bo ego
celu dla ko cio a, jaki objawi  On poprzez Jezusa Chrystusa? Czy my sami
wiemy czym jest naprawd  'Ko ció  Chrystusa'? Wi kszo  z was
prawdopodobnie mówi sobie tak: 'Oczywi cie, e wiemy', ale czy nasze
indywidualne poj cie ko cio a jest poparte S owem Bo ym?

Naprawd  zdumiewaj ce jest to, jak ró ne i cz sto ca kiem
niedok adne mog  by  odpowiedzi wielu ludzi na temat 'Ko cio a".
Dlaczego tak jest przy obecnym wysokim poziomie wykszta cenia i obfi-
to ci Biblii, jakie s  dost pne dla chrze cijan po ca ym wiecie? Niestety
odpowied  jest taka, e cz owiek cz sto na laduje innych ludzi próbuj c
zrozumie  to, co pochodzi od Boga, zamiast na ladowa  samego Boga
poprzez studiowanie i przyjmowanie Biblii - Jego S owa skierowanego do
cz owieka.

Nowy Testament przedstawia Bo  koncepcj  ko cio a, jako
spo eczno ci wierz cych, która obejmuje WSZYSTKICH, którzy narodzili
si  na nowo poprzez wiar  w Syna Bo ego i teraz maj  udzia  w yciu
wiecznym Jezusa Chrystusa poprzez Jego odkupie cze dzie o na krzy u
Golgoty.

Ten Ko ció  Chrystusa jest duchowy i powszechny. Nie mo na go
okre li  ani zidentyfikowa , e jest nim ta lub tamta szczególna grupa czy
zgromadzenie; nie mo e on te  funkcjonowa  jako ko ció  Chrystusa w
formie odizolowanej, ekskluzywnej organizacji. Raczej obejmuje on
wszystkich swoich cz onków rozproszonych po ca ym wiecie.

Spo eczno  wierz cych przekazuje wiadectwo Chrystusa dla
wiata g ównie jako uczniowie zbieraj cy si  razem (zbory) w ró nych

miejscach na ca ym wiecie. Tak by o przez ca y okres historii od czasów
Chrystusa. To w nie dla zgromadzenia wierz cych Chrystus daje
obietnic  Swojej obecno ci. "Albowiem gdzie s  dwaj lub trzej zgromadzeni
w imi  moje, tam jestem po ród nich" (Mat. 18;28).

Greckie s owo EKKLESIA, które w Biblii jest przet umaczone
jako 'Ko ció ' pochodzi z po czenia dwóch s ów, które oznaczaj 'powo a-
ne zgromadzenie'.

"S owo Twoje jest pochodni  nogom moim i wiat ci cie kom moim. "-Psalm 119:105

W numerze:
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  ycia dla cia a Chrystusowego.
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Mieszkanie Boga

ydzi   przyzwyczaili   si    do   u ywania   s owa publicznych nabo stwach  uwielbiania   i  budowania.
'Synagoga'     dla     zidentyfikowania     ich     wspólnych Ko ció  Chrystusa jest duchow  jedno ci stworzon
zgromadze . W Nowym Testamencie zosta o u yte s owo przez  Boga.   Bóg  patrzy  na   swój   ko ció ,  jako  na
ekklesia jako co  ca kowicie nowego dla spo ecze stwa w spo eczno nowonarodzonych, odrodzonych,
tamtym czasie, eby wykaza  ró nic  mi dzy spotkaniem duchowych wierz cych,   którzy   razem   manifestuj   i
ydowskiego zgromadzenia, a zgromadzeniem   uczniów pokazuj  Jego pe ni  w Chrystusie Jezusie wszelkiemu

Chrystusa. stworzeniu,  poprzez  dzia anie  Jego Ducha   wi tego.
To ekklesia 'wybrane' zgromadzenie lub zbór jest Bo ym celem dla ko cio a jest to, aby by  on Jego

odzwierciedleniem ewangelii Chrystusowej. Ta ewangelia wiadectwem.
wzywa tych, którzy s  oddzieleni od Boga przez grzech, W Nowym Testamencie s owo przet umaczone
aby wyszli 'z tego wiata' i weszli w chwalebn  jedno  z jako 'Ko ció ' jest u ywane tylko w po czeniu z lud mi
Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Ka dy z tych ko cio ów nale cymi do Chrystusa, którzy s  zebrani razem w
sk ada   si    z  uczniów   Chrystusa,   którzy  w  lokalnej jednym miejscu, albo w odniesieniu do zgromadzenia
spo eczno ci, tam gdzie mieszkaj  zbieraj  si  razem w wierz cych po ca ym wiecie. Pocz tkowo ydzi u ywali
Jego imieniu w celu uwielbiania, budowania i aby by  Jego owa 'synagoga', aby okre li  wspólne zebranie swoich
wiadkami dla otaczaj cego ich wiata. ludzi w celu czytania, omawiania i studiowania Pism i

"Ale wy jeste cie rodem wybranym, królewskim oddawania czci Bogu. Dopiero pó niej s owo   'synagoga'
kap stwem, narodem wi tym, ludem nabytym, aby cie zosta o  u yte  do  okre lenia  budynku,  w którym  si
rozg aszali cnoty tego, który was powo  z ciemno ci do zbierali.. ydzi wierzyli, e mog  spotka  Boga tylko w
cudownej swojej wiat ci" (1 Piotra 2:9). wi tyni', któr  dla niego zbudowali, aby tam zamieszka .

To   s owo ekklesia jest   u yte   w   Nowym Niestety ko ció  poszed  za tym samym przyk adem. Zaj
Testamencie na kilka sposobów: si  budowaniem wi ty , eby mog a w nich zamieszka
1. Aby okre li  rozproszon  grup  Chrze cijan na du ym Bo a obecno , a w du ym stopniu zapomnia , e Bóg

terenie np. "Do zborów w Galacji" (Galacjan 1:2). powiedzia , i  On zbuduje swoj wi tyni  z ywych
2. "W  zborze  w  Antiochii"   (Dz.   Ap.   13:1)  okre la kamieni.

wierz cych mieszkaj cych w tym samym miejscu. "Przyst pcie do Niego, do kamienia ywego, przez
3. Spotkanie ma ych grup Chrze cijan w domu w celu ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego

uwielbiania i napominania jest równie  nazwane jako kosztowny. I wy. jako ywe kamienie budujcie si  w
ekklesia, zbór (Rzymian 16:5; I Kor. 16:19; Kolosan dom duchowny, w kap stwo wi te, aby sk ada
4:15; Filemona 2). duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa."

(1 Piotra 2:4,5).
wi tynia Boga W Starym Testamencie wi tynia by a miejscem,

Nigdzie w Nowym Testamencie s owo ekklesia które Bóg sobie wybra  na mieszkanie wpo ród swojego
nie   jest   u yte   do   okre lenia   budynku. Nawet   do ludu - przedtem by  to Przybytek. Teraz w czasach

okre lenia  budynku,  w którym   spotyka   si   zbór  na Nowego   Przymierza   Bóg   obra    mieszkanie   poprzez

Natura Ko cio a

 oni obcymi i pielgrzymami na ziemi (Hebr. 11:13; 13:14;1 Piotra2:11). Szukaj  tego co jest w górze, nie
tego co na ziemi (Kolosan 3:2). Gdy  jeszcze si  nie zamanifestowa o ich prawdziwe ycie, bo jest ukryte z
Chrystusem w Bogu. Tutaj widz  zaledwie odbicie tego, czym b . Tutaj jest widoczne tylko ich umieranie,
ich tajemne codzienne umieranie dla starego: cz owieka i ich oczywista mier  przed tym wiatem. S  nadal
ukryci przed sob  ,a ich prawica nie wie, co czyni lewica. Chocia  s  widzialn  spo eczno ci , to s  zawszenie
znani nawet dla siebie, bo patrz  tylko na swojego Pana. On jest w niebie, ich ycie jest w Nim i na Niego
oczekuj . Ale gdy si  oka e Chrystus! który jest ich yciem, wtedy i oni oka  si  razem z Nim w
chwale.(Kolosan 3:4)

Dietrich Bankoeffer (1937)
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Mieszkanie Boga

swojego Ducha wi tego w ka dym z nas, który narodzi
si  na nowo przez wiar  w Jezusa Chrystusa. Aleluja!

"Czy nie wiecie, e wi tyni  Bo  jeste cie i e
Duch Bo y mieszka w was? Je li kto  niszczy wi tyni
Bo , tego zniszczy Bóg, albowiem wi tynia Bo a jest
wi ta, a wy ni  jeste cie." (IKor. 3:16,17).

Pierwszy Ko ció
Kiedy uczniowie (pó niej nazwani aposto ami) na

pocz tku zbierali si  razem, b c powo ani przez
Chrystusa, jako pierwszy ma y Ko ció (ekklesia), stali si
yw  ska wiadectwa, które rozrasta o si  tak, jak rozwój

komórek w ywej tkance. Stawali si  coraz wi kszym
'ko cio em' w miar  jak nowi cz onkowie byli dodawani
jako ywe kamienie do spo eczno ci wiary. (Patrz Ew.
Mateusza 16:18).

Jezus zebra  swoich uczniów razem i wyla  przed
nimi swoje serce. Uczy  ich, posy  ich, da  im obietnic
Ducha wi tego, aby ich uzdolni  do wykonania tego, co
im poleci . Narodzi  si  Jego Ko ció .

Cechy charakterystyczne Ko cio a
Po zmartwychwstaniu Chrystusa zebrana

spo eczno  uczniów Chrystusa rozpocz a now  drog
ycia, która odró nia a ich od wszystkich innych. To

nowe ycie by o wype nione Duchem wi tym, który
zamieszka  wpo ród nich. W proroczy sposób przeka-
zywali s owo objawienia; odwa nie zwiastowali poselstwo
ewangelii i dos ownie wykonywali powierzone im polece-
nie poprzez moc Ducha wi tego. Ich spo eczno  i odda-
nie Chrystusowi i sobie nawzajem by y tak widoczne dla
wszystkich i Pan dodawa  do ich liczby tych, którzy byli
zbawieni.

Ko ció  jest darem od Boga, który przyjmujemy z
wdzi czno ci .  Nie  jest  to  co ,  co  cz owiek  stworzy ,  np.
budynek, czy stowarzyszenie religijne, a potem przedstawi
to Bogu jako dar i owoc swojej pracy.

"Pan mówi tak: "Niebo jest moim tronem, a ziemia
podnó kiem moich nóg: Jaki  to dom chcecie mi zbudowa
i jakie jest to miejsce, gdzie móg bym spocz ? Przecie  to
wszystko moja r ka uczyni a tak, e to wszystko powsta o
- mówi Pan" (Izajasz 66:1,2; Dz. Ap. 7:48-50)

Ko ció  powsta  dla i przez Boga . Cz onkowstwo
w tym ko ciele Chrystusa nie jest wynikiem woli czy
akceptacji cz owieka, ale jest powo- aniem Bo ym. Ko ció
ten nie ma sztywnej struktury; jest on po prostu
spo eczno ci  uczniów Jezusa Chrystusa.

Jedno  Ko cio a
Ko ció  lokalnie i powszechnie jest w bezpo red-

niej czno ci z Panem Jezusem poprzez s  Ducha
wi tego. Autorytet ko cio a pochodzi bezpo rednio od

Chrystusa. Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdujemy
wskazówki na ten temat, e jeden zbór ma sprawowa
jak  kontrol  nad innym. W Nowym Testamencie nie
by o formalnej zorganizowanej struktury czy stowa-
rzyszenia ko cio ów, ani te adnej formacji denomina-
cyjnej. czy a ich razem intymna, osobista spo eczno  z
Chrystusem i sob  nawzajem poprzez moc i dzia anie
Ducha wi tego i  w ten sposób byli  jednym ko cio em .
(Dz. Ap. 15:36).

 dwie g ówne cechy charakterystyczne, które
wyró niaj  Ko ció  Chrystusa. S  to jedno  wiary i
wiadectwa. St d s owa Paw a do Efezjan:

"Napominam was tedy ja, wi zie  w Panu, aby cie
post powali jak przystoi na powo anie wasze. Z wszelk
pokor  i agodno ci  i cierpliwo ci  znosz c jedni drugich
w mi ci, staraj c si  zachowa  jedno  ducha w spójni
pokoju; jedno cia o i jeden Duch, jak te  powo anie
jeste cie do jednej nadziei, która nale y do waszego
powo ania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden
Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi,
przez wszystkich i we wszystkich . (Efezjan 4:1-6).

Jest to jasno wyra one przez Chrystusa w jego
modlitwie w Ew. Jana 17:1-26. Wi kszo  tej modlitwy
jest podsumowana w wersecie 18, kiedy modli  si : "Jak
mnie pos  na wiat, tak i Ja pos em ich na wiat".
Ko ció  zosta  za ony przez samego Chrystusa, aby by
wiadectwem dla wiata. Wykonuje si  to poprzez ycie

jego cz onków, którzy chodz  w indywidualnej i spo ecznej
jedno ci z Nim, tak jak Chrystus sk ada wiadectwo
wiatu o Swojej jedno ci z Ojcem poprzez swoje ycie,

 i dzie o na krzy u. Jako uczniowie Chrystusa
musimy zawsze pami ta , e zostali my powo ani, aby by
indywidualnie i wspólnie duchowym wiadectwem
naszego uwielbionego Chrystusa.

Gdzie jest to wiadectwo dzisiaj?
Bóg mówi dzisiaj do swojego ludu tak: "M cz

Mnie wasze s owa. Nie chc  waszych prezentów. Nie chc
waszej pychy. Nie chc  widzie  waszej stronniczo ci.Nie
chc  widzie  jak wchodzicie jeden drugiemu na grzbiet,
eby was ludzie zauwa ali. Wasze s owa nic dla mnie nie

znacz . Ja chc  mie  wasze serca. Chc , aby cie yli
wasz  mi ci  dla mnie. Wzywam was, aby cie byli
znakiem dla narodów i proklamacj  tego, kim Ja jestem.

cie moimi, zgodnie z moim s owem. Nie starajcie si
podoba  sobie, ale mnie. B cie MOIM Ko cio em!

Co na to odpowiecie?

Mik  Barton (1991)
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"Wierz  w Spo eczno wi tych"

Niew tpliwie najbardziej niewa nym cia em na
ziemi jest Ko ció  Bo y, który On naby  Swoj  krwi .

Niestety s owo "ko ció " przybra o znaczenie,
którego oryginalnie nie mia o i odnios o nieopisane rany w
domu zarówno ze strony wrogów jak i przyjació .

Znaczenie tego s owa dla prawdziwego
Chrze cijanina zosta o ustalone przez naszego Pana i Jego
aposto ów. To, co oni rozumieli przez to wtedy, my
musimy rozumie  dzisiaj i aden cz owiek ani anio  nie ma
prawa tego zmienia .

atwo jest odkry  jego proste etymologiczne
znaczenie, ale jego szersze znaczenie musimy znale  w
Nowym Testamencie. Znaczenia tego wspania ego s owa
nie mo na poda  w jednym zdaniu, ani w jednym
paragrafie, ani nawet w jednej ksi dze.

Powszechny ko ció  jest cia em Chrystusa,
oblubienic  Baranka, mieszkaniem Boga przez Ducha,
filarem i ostoj  prawdy.

Miejscowy zbór jest spo eczno ci  odkupionych ludzi,
mniejszo ci , koloni  niebia skich dusz mieszkaj cych
na ziemi, oddzia em nierzy na obcej ziemi, zespo em
niwiarzy pracuj cych pod kierownictwem Pana
niwa, trzod  owiec id  za Dobrym Pasterzem,

braterstwem ludzi podobnie my cych, widzialn
reprezentacj  niewidzialnego Boga.

Najbardziej niepo danym poj ciem o naszych
ko cio ach jest  to,  e s  to "Prace" albo "Plany".  Je eli
takie s owa musz  by  u yte, to niech b  zrozumiane
jako odnosz ce si  tylko do ziemskich i formalnych
aspektów. Prawdziwy ko ció  jest to co
nadprzyrodzonego i wi tego i jest bezpo rednim
potomkiem pierwszego ko cio a w Jerozolimie.
Prawdziwy ko ció  jest duchowy; jego aspekt spo eczny
jest drugorz dny i mo e by  imitowany przez dowoln
grup  bez wzgl du na jej religijne kwalifikacje lub ich
brak. Duchowa istota prawdziwego ko cio a nie mo e by
odtworzona nigdzie indziej, jak tylko w spo eczno ci
odnowionych i wewn trznie zjednoczonych wierz cych.

ycie chrze cija skie rozpoczyna si  od
indywidualnej osoby; dusza doznaje zbawiaj cego
spotkania z Bogiem i rodzi si  nowe ycie. Nie wszystkie
po czone wysi ki ka dego ko cio a mog  z cz owieka
zgubionego uczyni  Chrze cijanina. Ale kiedy ta "wielka
transakcja zostanie dokonana", to spo eczno  wierz cych

dzie najlepszym otoczeniem dla tego nowego ycia.
Ludzie zostali stworzeni dla siebie wzajemnie i nigdzie nie
jest to tak wa ne, jak w ko ciele.

Tam indywidualny Chrze cijanin znajdzie w
spo eczno ci miejscowego zboru najdoskonalsz  atmosfer
dla najpe niejszego rozwoju swojego ycia duchowego.
Tam równie  znajdzie najlepsze pole dzia ania dla
wiczenia tych darów i mocy, których Bóg mu udzieli .

Religijnie odizolowany cz owiek mo e zdoby
kilka punktów i mo e unikn  niektórych irytacji t umu,
ale jest pó  cz owiekiem i co gorsze, pó  chrze cijaninem.
Po ka dym odizolowaniu, je eli zauwa ymy jego
korzystne skutki, nale y natychmiast powróci  do
spo eczno ci. Tam znajdujemy wiar  Chrystusa w jej
najdoskonalszej obecnej manifestacji.

Ale o jednym trzeba pami ta : to wszystko jest
prawd  tylko tam, gdzie miejscowy zbór jest prawdziwym
ko cio em, gdzie spo eczno wi tych jest czym  wi cej
ni  tylko zwrotem z Wyznania Wiary, ale jest realizowana
i praktykowana w wierze i mi ci. Te religijno-
towarzyskie instytucje, które wszyscy zbyt dobrze znamy,
gdzie     uwielbianie     jest     tylko     form ,     kazanie

Ko ció  poprzez krzy

"Fakt jest taki, e chocia  Nowotestamentowe
zbory mia y pewne cechy charakterystyczne, to
Nowy Testament nie podaje nam wzoru, wed ug
którego maj  by  zak adane lub kszta towane
zbory!  Nie  ma  planu  czy  projektu  dla  zborów  w
Nowym Testamencie i dlatego próba formowania
ko cio a Nowotestamentowego jest tylko
tworzeniem jeszcze jednego systemu, który mo e
by  tak samo legalny, sektaria ski i martwy, jak
inne. Ko ció  jest to organizm, który rozwija si  z
ycia i którego ycie wytryskuje z Krzy a

Chrystusa wplecionego w ca  istot  ludzi
wierz cych. Je eli wierz cy nie s  lud mi
ukrzy owanymi, to nie mo e tam by  prawdziwego
wyra enia Ko cio a."

T. Austin - Sparks (1952)
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wypracowaniem, a modlitwa k opotliwym zwrotem do
kogo  nieobecnego, na pewno nie maj  kwalifikacji
Ko cio a wed ug biblijnego znaczenia, z którym jeste my
zaznajomieni.

Sk adników prawdziwego ko cio a jest niewiele i
atwo je posi . Jest to spo eczno  wierz cych, Pana,
Ducha i S owa ywego Boga. Niech Panu b dzie
oddawana cze , pos usze stwo Duchowi wi temu, a

owo niech b dzie wyja niane i niech b dzie jedyn
zasad ycia i wiary, a moc Bo a niech zacznie si
objawia  tak, jak Samsonowi w obozie Dan.

Ko ció  b dzie tworzy  swoj  duchow  kultur ,
zupe nie niepodobn  do czegokolwiek stworzonego przez
umys  cz owieka i przewy szaj  wszelk  kultur  znan
na ziemi, dawn  czy obecn .. Bóg przygotowuje swój lud
do innego wiata i u ywa zboru jako pracowni, w której
wykonuje swoje b ogos awione dzie o.

Szcz liwym jest taki Chrze cijanin, który znalaz
grup  prawdziwych wierz cych, i mo e  i pracowa  w
ich niebia skiej spo eczno ci. Nic innego na ziemi nie
powinno by  dla niego tak cenne i zas ugiwa  na taki
stopie  lojalno ci i oddania.

A. W. Tozer (napisane jako artyku  redakcyjny pomi dzy
rokiem 1950-1963).

Chrystus - G ow  Ko cio a
Kiedy my limy o Chrystusie jako chwalebnej G owie ko cio a, to musimy si  zastanowi  nad natur  i skutkiem drogi, jak
On sam objawia ko cio owi. Boska pozycja uwielbionego Chrystusa pokazuje wieczn  rad , m dro , ask  i moc Ojca. Ale
my chcemy rozwa  stosunek Chrystusa do ko cio a, te aspekty Jego osoby i natury, które manifestuj  chwa  Jego

dro ci, mi ci i uni enia.

Chrystus daje Swojego Ducha wi tego

1) On daje i przekazuje im Swojego Ducha wi tego; Ducha wi tego, jako specyficznie Jego, jako danego Mu
przez  Ojca,  jako  yj cego  w  Nim  w  ca ej  pe ni.  Ducha  wi tego,  który  by  z  Nim  przez  ca  wieczno  i  który
przedstawia  nieograniczone dzia anie poprzez Niego; tego Ducha wi tego On daje wszystkim wierz cym, aby
zamieszka  i pozosta  w nich równie  (Jan 14:14).

St d wynika nieopisana jedno  pomi dzy Nim a nimi. Bo tak jak w uciele nieniu On przyj  nasz  natur , która
czy a si  z Jego natur ; tak samo tu On nas bierze w niezrozumia  jedno  z Sob . W ten sposób On staje si  nasz, a my

Jego.
W tym jest On niewymownie chwalebny. Bo prawda tej tajemnicy - e ten sam Duch, który mieszka w Nim jako

owie, mieszka równie  w ko ciele, który jest Jego cia em, wprowadzaj c ycie do ka dej Jego cz ci - jest chwalebnym
przedstawieniem boskiej m dro ci.

Bo a metoda w Ko ciele

"Prawdziwy wzrost duchowy Ko cio a, rozwój i
ekspansja tego, co pochodzi od Boga jest
uzale niony ca kowicie od obecnego tam ycia
Bo ego. To jest Bo a metoda; to jest Jego metoda
dla wszystkich celów... w pracy Bo ej produkuje
si  bardzo du o tego, co nie jest yciem. Jest tam
entuzjazm, zami owanie, interes, s  mocno
eksponowane emocje i uczucia i przelew
naturalnego ducha sztucznie pobudzonego,
wyci ganego, karmionego  i piel gnowanego i tak
si  to toczy si   bezw adno ci i musi  by
pobudzane z zewn trz - trzeba temu dawa  coraz
wi cej i wi cej. Bo a metoda jest wewn trzna Jego
ycie;  a  kiedy  On  da  w  nas  Swoje   ycie,  to  nie

potrzeba adnej z tych rzeczy zewn trznych, bo
On wszystko wype nia."

T. Austin - Sparks  (1950)
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Nie ma czego  takiego w
ca ym stworzeniu; takiej jedno ci i
takiego wzajemnego porozumienia.
Najmocniejsze po czenia i relacje w
naturze s  jedynie cieniem (Efezjan
5:25-32).

Dlatego Pan Jezus Chrystus
jest cenny dla tych, którzy wierz , ale
jest kamieniem potkni cia i ska
zgorszenia dla niepos usznych. Ten
chwalebny wp yw Jego m dro ci i
aski, ten rzadki i szczególny sposób
objawiania Siebie ko cio owi jest
przez wielu pogardzany. Mo e
wiedz  co to znaczy by  fizycznie

czony  z  wszetecznic  aby  by
jednym cia em, ale nie wiedz  co to
znaczy by  z czony z Panem, aby
sta  si  jedno duchem.

Ale to g ówne ród o ycia
duchowego ko cio a i wszystkich
wa nych duchowych dzia  dla
Boga, to ród o niebia skich rzeczy,
przez które nasze ycie jest skryte z
Chrystusem w Bogu, jest chwa
wywy szeniem, zaszczytem i
zabezpieczeniem ko cio a dla
uwielbienia aski Bo ej. Zrozumienie
tego w skutkach, przyczynach,
dzia aniu i przywilejach jakie temu
towarzysz  powinno by  po dane
ponad wszelk  m dro  tego wiata.

Chrystus daje nam now  natur .

2)  W  ten  sposób  On
przedstawi  si  nam poprzez
stworzenie nowej natury - Jego
natury - w nas; tak e ta sama
duchowa natura jest w Nim i w
ko ciele. Jest tylko taka ró nica, e w
Nim jest absolutna doskona
wszystkich tych chwalebnych ask,
które stanowi  Jego natur , a w
ko ciele jest to w ró nych miarach i
stopniach. Ale jest to ta sama boska
natura, która jest w Nim i w nas,
gdy  poprzez drogocenne obietnice
ewangelii stali my si  uczestnikami
Jego boskiej natury. Dla nas nie
wystarczy to, e On przyj  na Siebie
nasz  natur , gdyby nie da nam

Jest to najbardziej
niebia ski sposób udzielania
siebie ko cio owi. W tym sta  si
On  dla  nas  m dro ci  i
po wi ceniem. W wietle tej
intymnej spo eczno ci mówi On
o swoim ko ciele: "Jest to ko  z
ko ci mojej i cia o z cia a
mojego; widz  w nich samego
siebie i moj  natur  i s  oni mili
i po dam". Daj c ko cio owi
Swojego Ducha umo liwia On
przedstawienie go Sobie jako
chwalebnego ko cio a, bez plamy
czy zmarszczki, lub czego
podobnego, ale wi ty i bez
nagany.

Od tego udzielenia si
Chrystusa dla nas poprzez
wykszta towanie Swojej natury
zale y ca a czysto , pi kno,
wi to  i wewn trzna chwa a

ko cio a. Poprzez ten
dynamiczny element ludzie w
ko ciele s  oddzieleni od wiata i
tym wyró niaj  si  od innych. To
równie  oddziela ich od tych,
którzy w zewn trznej formie i
religijno ci wygl daj  tacy sami
jak oni.

Swojej natury; to znaczy, e On
wszczepia w nasze dusze te wszystkie
wspania e warto ci, które s  esencj  i
istot  Jego charakteru. S  to te
elementy ycia, które charkteryzo-
wa y Jego w Jego ziemskiej naturze.

Jest to ten nowy cz owiek, to
nowe stworzenie, ta boska natura, ten
duch zrodzony z Jego Ducha, ta
przemiana na podobie stwo
Chrystusa, to przyobleczenie
Chrystusa, to dzie o Bo e o którym tak
wyra nie mówi S owo Bo e (Jan 3:6;
Rzymian 6:3-8; 2 Koryntian 3:18;
5:17; Efezjan 4:20,24; 2 Piotra 1:4).

Ta nowa niebia ska natura,
która jest formowana w wierz cych,
jako pierwszy nieodzowny akt tej
jedno ci pomi dzy Chrystusem a
nimi poprzez zamieszkanie tego
samego ducha, jest w szczególno ci
Jego natur . Dzia anie Ducha w
yciu Jezusa na ziemi jest idea em i

przyk adem tego w jaki sposób Duch
mo e i chce dzia  w nas, Jeste my
powo ani, aby si  przemienia  na
Jego obraz i  dokonuje  si  to w
naszych duszach poprzez
emanowanie Jego mocy, cnoty i
sprawno ci.

Panowanie Chrystusa

"...obecnie jest bardzo wielka potrzeba, aby Ko ció  powróci  na
miejsce, gdzie absolutnym Panem jest Chrystus . . . Najró niejsze
rzeczy wesz y na miejsce absolutnej suwerenno ci Jezusa Chrystusa -to
znaczy ca kowitego kierownictwa Ducha wi tego. Rady, zarz dy,
komitety i wszystko inne, tylko nie wy czne kierownictwo Ducha

wi tego. Ta (duchowa) droga jest kosztowna i nie jest wcale atwa,
dlatego wielu z niej rezygnuje i wprowadzaj  na jej miejsce co
atwiejszego. Nie jest atwo czeka  na Pana i pozwoli , aby ca kowit

adz  sprawowa  Duch wi ty. Jest to trudna droga i na niej b dziesz
do wiadczany, czy sam b dziesz bra  sprawy w swoje r ce - czy
poczekasz na Pana.

T. Austin - Sparks (1950)
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W  ten  sposób  staj  si  oni
pierwszymi owocami Bo ego
stworzenia; id  naprzód maj c w
sobie Jego podobie stwo na tym
wiecie. Z powodu Jego nieodzownej

roli  w  tym,  Pan  Jezus  Chrystus  jest  i
dzie wielbiony poprzez ca

wieczno . Ja tylko wspominam te
rzeczy, które zas uguj  na to, eby je
du o wi cej rozwin .

Chrystus daje nam ycie i
sprawiedliwo

3) On czyni to samo poprzez
wszczepienie wierz cych w Siebie, co
dzieje si  przez wiar  i jest to Jego
dzie o. S  dwa znacz ce rezultaty
tego po czenia z Chrystusem. Jeden
jest poprzez ask  lub moc; drugi
poprzez zakon lub pos usze stwo
ewangelii. Oba maj  wielki wp yw
na tajemnicze udzielenie si
Chrystusa dla ko cio a.

Pierwszy polega na tym, e
Chrystus udziela si  nam i my
ustawicznie przyjmujemy od Niego
ycie duchowe, po ywienie,

wytrwa  i si  w asce. Tego
Chrystus tak pi knie naucza w
podobie stwie o winnym krzewie i
ga zkach (Jan 15:1-5).

Teraz nast puje ustawiczne
przekazywanie pe ni Jego aski dla
ca ego ko cio a i wszystkich jego
cz onków. Jego celem jest
wzmacnianie ich w osi ganiu pe ni
duchowego ycia. Oni yj  jednak
nie  oni,  lecz  Chrystus  yje  w  nich  i
ycie, którym teraz yj  w ciele jest

przez wiar  w Syna Bo ego
(Galacjan 2:20).

Drugim rezultatem, poprzez
zakon i pos usze stwo ewangelii jest
to, e teraz Jego sprawiedliwo  i
wszystkie owoce Jego po rednictwa

 przypisane nam. Aposto  Pawe
odkrywa chwa  tej tajemnicy w
Rzymian 4:4,5.

Mam nadziej , e tych kilka
przyk adów chwa y Chrystusa
dotycz cych Jego udzielania siebie
ko cio owi pozwoli nam tak patrze
na Niego, e nasze serca b
wype nione wi tym podziwem i
wdzi czno ci .

John Owen (1683).

Rzeki Wody ywej

" ...Ja i ty pragniemy tego, eby z nas wyp ywa y rzeki wody ywej .
Ach, eby móg  z nas wyp ywa  ten strumie , który wszystko

ywia, aby, kiedy modlimy si  z lud mi, kiedy rozmawiamy  nimi,
wp ywa o  do  nich  ycie;  a  kiedy  chodzimy  po  tym  wiecie,  aby
ludzie otrzymywali przez nas pomoc i yli nowym yciem.

Jest to prawd  w odniesieniu do naszych ko cio ów, zborów i
spo eczno ci. To jest mo liwe, eby takie ycie wyp ywa o i
rozlewa o si  woko o. Je eli spe nimy Bo e warunki, to nie ma
granicy mo liwo ci dla ma ej spo eczno ci kierowanej przez Boga.
Wp yw tej ma ej spo eczno ci, schowanej gdzie  w ma ym zak tku
mo e rozszerzy  si  na ca y wiat i b  mogli zwiastowa  Chrystusa
daleko poza swoje granice. Je eli spe nimy Bo e warunki, to b dzie
to si  dzia o w sposób naturalny; nie b dziecie musieli organizowa
wielkich  kampanii,  aby':  tego  dokona  -  to  si  po  prostu  b dzie
dzia o! "

T. Austin - Sparks (1964)

Jest równie  wzajemny
zwi zek mi dzy Nim a wierz cymi
poprzez mi . Ta mi  jest
przekazywana Jego na ladowcom
poprzez rozlanie jej w ich sercach
przez Ducha wi tego. Om
odwzajemniaj  t  mi  dla Niego,
kiedy s  nape niani moc  tego
samego Ducha. Ta relacja jest
zarówno g boko tajemnicza i
chwalebna.

Mo e równie  wspomn , e
On  nadal  dzia a  dla  nas..  Ze  swojej
pozycji w chwale zapewnia nam sta e
korzystanie z Jego dzie a dokonanego
na ziemi. Mo emy spolega  na Nim,
wiedz c, e On b dzie nadal
wype nia  Swoje obietnice dane
ko cio owi.
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Rzeka ycia
"Potem zaprowadzi  mnie z powrotem do bramy przybytku: a oto spod progu przybytku wyp ywa a woda w

kierunku wschodnim, gdy  przybytek by  zwrócony ku wschodowi, a woda sp ywa a ku do owi spod bocznej prawej ciany
wi tyni, na po udnie od o tarza.

A gdy ten m  ze sznurem mierniczym w r ku wyszed  w kierunku wschodnim, wymierzy  tysi c okci i kaza  mi
przej  przez wod , która si ga a mi do kostek. I znowu odmierzy  tysi c okci i kaza  mi przej  przez wod , która si ga a
mi do kolan. I znowu odmierzy  tysi c okci i kaza  mi przej  przez wod , która si ga a mi do pasa.

A gdy znowu odmierzy  tysi c okci, by  to ju  potok, którego nie mog em przej , gdy  wody wezbra y, a by y tak
bokie, e trzeba by o w nich p ywa , potok, którego nie mo na by o przej . Wtedy rzek  do mnie: Czy widzia  to synu

cz owieczy?
Na obu brzegach potoku b  ros y ró ne drzewa owocowe; li  ich nie wi dnie i owoc si  nie wyczerpie; co

miesi c b  rodzi wie e owoce, gdy  woda dla nich p ynie ze wi tyni. Owoc ich jest na pokarm, a li cie na lekarstwo"
(Ezechiel 47:1-12).

Ezechiel otrzyma  wizj  - a da  mu j  sam Pan.
owo Bo e mówi, e r ka Bo a przenios a Ezechiela na

bardzo wysok  gór , gdzie ukaza  mu si  Cz owiek "który
wygl da  tak, jakby by  ze spi u" (Ezechiel 40:2,3). Jan
zes any na wysp  Patmos widzia  tego samego Cz owieka
- "Jego nogi podobne do mosi dzu w piecu roz arzonego"
(Objawienie 1:15).

Tym Cz owiekiem w obu fragmentach by  nie kto
inny jak Chrystus. Przeniós  On Ezechiela do drzwi domu
Bo ego i tam da  prorokowi zdumiewaj  wizj
przysz ci ko cio a. Ta wizja odkrywa a to, czym stanie
si  cia o Chrystusa, kiedy nadejd  dla ziemi ostateczne
dni.

Ta wizja pokazuje Jezusa i wylanie Ducha
wi tego w ostateczne dni. Jest to tak pot ne i

oszo amiaj ce w swoim zasi gu, e w tamtym czasie
Ezechiel nie by  w stanie tego zrozumie  ani wyja ni
znaczenia.!

ciwie w po owie tej proroczej wizji Pan
przerywa, zwraca si  do Ezechiela i zadaje pytanie: "Czy
widzia  to?" (Ezechiel 47:6). To tak, jakby Pan mówi
do  niego:  "Czy  rozumiesz  ogrom  tego  co  widzisz?  Czy
jeste  w stanie poj  prorocz  moc tej wizji? Czy widzisz
ju  co oznacza ta wzbieraj ca woda - jak to si  zako czy?
Czy  widzisz  Jego  nadchodz  chwa ?  Jest  to  tak
oszo amiaj ce i niepoj te, e nie chc , aby  omin
prawdziwe znaczenie tego objawienia!"

Kiedy czyta em ten rozdzia , Duch wi ty
zatrzyma  mnie na tym samym wersecie i nie pozwoli  mi

 dalej! Duch Bo y skierowa  do mnie to samo pytanie,
jakie otrzyma  Ezechiel: "Czy rozumiesz, e jest to wielkie
proroctwo pochodz ce z tronu Boga, dotycz ce ko cio a w
ostatecznych dniach? Czy rozumiesz znaczenie
wzbieraj cej rzeki?"

Ta wizja musia a zadziwi  Ezechiela i chocia  nie
jest to napisane, to ja jestem przekonany, e on tego nie
rozumia .. Prorocy Starego Testamentu mieli ograniczon
wizj  Chrystusa. Jezus powiedzia  "Zaprawd  powiadam
wam, e wielu proroków i sprawiedliwych pragn o ujrze
to,  co  wy  widzicie,  a  nie  ujrzeli  i  s ysze  to,  co  .wy

yszycie, a nie us yszeli... s uchajcie wi c" (Mateusz
13:17).

"S uchajcie wi c." Upewnijcie si , e to widzicie!
Nie omi cie tego! Co objawia Pan w tej proroczej wizji?

Nadchodzi ci gle narastaj ce wylewanie
Ducha wi tego!

Ezechielowi jest pokazane, e ko ció  Jezusa
Chrystusa w ostatecznych dniach b dzie bardziej
chwalebny, bardziej zwyci ski ni  w ca ej swojej historii;
pójdzie w mocy i chwale i b dzie mia  najpe niejsze
objawienie Jezusa, jakie kiedykolwiek cz owiek otrzyma !

Prawdziwy ko ció  Jezusa Chrystusa nie b dzie
abn  i miota  si ! Nie b dzie on mala  liczebnie ani

traci  mocy i duchowego autorytetu! "Ryby morza
wielkiego b  bardzo liczne" (Ezechiel 47:10). Wy ania
si  cia o ludzi wierz cych, którzy b  p ywa  we
wzbieraj cych wodach obecno ci Pa skiej! Poznanie i
obecno  Jezusa b  si  pomna  a  do ko ca!

ród chrze cijan by a taka tendencja ograniczania
wizji Boga do ich ma ej grupy i terenu. Cz sto by o
takie podej cie: "My jeste my nowym Bo ym dzia aniem.
To co Bóg b dzie czyni  w tych ostatecznych dniach,
rozpocznie si  w nie tu i b dzie wyp ywa o od nas.
Niech raczej wszyscy inni do cz  do nas, bo jedynie
my to wszystko mamy.! Jest  to nowe Bo e dzia anie
na ziemi! On dzia a poprzez nas!”
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Takie podej cie w ciwie ogranicza Boga w taki

sam sposób, jak to robi y przez wiele wieków ró ne
denominacje, sprawiaj c wra enie, e tylko one
reprezentuj  Bo e dzia anie na ziemi! Obecnie
wskrzeszana jest stara fa szywa doktryna. Mówi ona tak:
"Bóg ma tylko jeden ko ció  w mie cie lub na danym
terenie i tylko jeden duchowy autorytet." Dzia aj c w
oparciu o takie podej cie, wyznawcy tej doktryny
wyznaczaj  "aposto ów", aby panowali na tych obszarach.
Nowy Jork ma te  takich samozwa czych aposto ów i
proroków, którzy wierz e tylko oni panuj  tutaj w
sferach niebia skich.

Innym sposobem, w jaki ko ció  ogranicza siebie
jest tendencja do patrzenia wstecz na pierwszy ko ció  i
aposto ów tak, jakby ci dawni wierz cy mieli lepsze
objawienie tego, czym powinno by  cia o Chrystusowe!
Dlatego pdkre laj  odzyskiwanie lub na ladowanie ich
metod.

Pan nie chce, aby my wracali do pierwszego
ko cio a. On zaplanowa  co  lepszego na te ostateczne dni!
Po co wraca  do ma ej strugi wody, kiedy mo esz mie
"wody do p ywania"?

Umi owani, ród em i fontann  tej rzeki jest
Krzy ! "Jeden z nierzy w óczni  przebi  Jego bok i
wyp yn a z niego krew i woda" (Jan 19:34).

Dok adnie to widzia  Ezechiel na pocz tku tej
wizji  -  strumyczek wody wyp ywaj cy "spod progu domu
Bo ego ku wschodowi... wody wyp ywa y spod prawej
bocznej ciany wi tyni na po udnie od o tarza ... woda
wytryskiwa a z po udniowej strony" (Ezechiel 47:1,2).
Jest to obraz Pi dziesi tnicy, kiedy Duch zosta  dany
uczniom - z obietnic e stanie si  rzek  wody ywej
wytryskuj cej na ten wiat.

"Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z
wn trza jego pop yn  rzeki wody ywej... To mówi  o
Duchu, którego mieli otrzyma  ci, którzy w Niego
uwierzyli" (Jan 7:38,39).

Pozwól, e zadam ci pytanie: Czy widzisz to ju ?
Je eli t  rzek  wody ywej jest Duch wi ty, to
Pi dziesi tnica - z ca a swoj  chwa  i manifestacj  -
by a tylko pocz tkiem wyp ywania z Domu Bo ego!

Piotr og osi , e ta woda wyp ywa a, tak jak Pan
obieca , na pocz tku ostatecznych dni. W miar
przep ywu powi ksza si ! Ro nie pod wzgl dem
szeroko ci,  g boko ci,  obj to ci  mocy  i  chwa y.  Piotr  i
zebranych 120 osób mieli wod  tylko do kostek!

Ko ció  by  prze ladowany przez setki lat. Kiedy
cesarz Konstantyn doszed  do w adzy, otworzy  kopalnie
soli i uwolni  wszystkich kaznodziejów, którzy pracowali
jako niewolnicy. Ponadto og osi  chrze cija stwo religi
Imperium! Ale podczas tych lat prze ladowania ko ció

wzrasta  bardzo w poznaniu i objawieniu Jezusa.  Ci
prze ladowani wi ci mieli wod  do kolan!

Marcin Luter by  jednym z tych, którzy
doprowadzili cia o Chrystusowe do nowej sfery wiary.
Woda w czasach reformacji podnios a si  do bioder, kiedy
ko ció  wzrasta  w objawieniu Krzy a, co prowadzi o do

bszego poznania Jego mocy. Jak wspania e to musia o
by , eby wreszcie ogl da  masy ludzi, którzy chrzcili si
i przyjmowali zbawienie przez wiar ! Wspania e musia o
by  równie  ogl danie t umów ludzi wierz cych
nape nionych gorliwo ci  dla Domu Bo ego, którzy biegli
do katedr i wyrzucali stamt d ba wany i ryte podobizny!

Ta Rzeka ycia b dzie osi ga a punkt szczytowy
przed samym przyj ciem Pana!

Jest  to  przepowiedziane  w  wizji  danej
Ezechielowi. Bóg zabra  tego proroka w zdumiewaj
podró ! Z pr tem mierniczym w r ku Pan przeszed  1000
okci - oko o pó  kilometra. Na tej d ugo ci Ezechiel i Pan
szli  razem  w  wodzie,  która  si ga a  do  kostek.  Ezechiel
mówi: "Przeprowadzi  mnie przez wody" (Ezechiel 47:3).
Pan ci gle zach ca  go, aby wszed  g biej i dalej! Po
nast pnym 1000 okci woda dosz a do ich kolan - i dalej
wzbiera a!

Kochani, Ezechiel szed  w przysz  - a  do
naszych czasów! Dzisiaj my yjemy na odcinku ostatnich
1000 okci tej wizji, ostatniego pomiaru wody! Ezechiel
wszed  na sam pocz tek tego odcinka, ale by o to dla
niego zbyt g bokie, zbyt osza amiaj ce! Powiedzia  tak:
"Nie mog em go przej , gdy  wody wezbra y, a by y tak

bokie, e trzeba by by o w nich p ywa ." (Ezechiel
47:5). Jednym zdaniem mówi  tak: "To jest ponad moje
mo liwo ci!"

Czy mo ecie sobie wyobrazi  zaciekawienie
proroka, kiedy powiedzia  do Pana: "Czym jest to
podnosz ce si  morze? Je eli ta rzeka mówi o yciu i
zmartwychwstaniu, to kim s  ci, którzy b  tak

ogos awieni, e b  mogli p ywa  w takiej mocy i
chwale?"

Kochani, je eli wam si  wydaje, e ju
do wiadczyli my wspania ej obecno ci Jezusa, je eli by
rozradowany tym objawieniem Jezusa, jakie masz
obecnie, to mówi  ci, e jest to niczym w porównaniu ze
wzrostem, jaki nadchodzi dla sprawiedliwych. Jezus
otwarzy nasze oczy i w cudowny sposób uka e si
wpo ród nas!. Objawi si  i wyleje na nas tyle Swojego
ycia, ile tylko b dziemy w stanie znie , nie maj c

jeszcze uwielbionego cia a!
Prorok Izajasz zobaczy  krótko t  sam  prorocz

rzek ! Ale zobaczy  równie  co  innego; w ostatecznych
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dniach ko ció  b dzie si  równie  cieszy  wielkim
zabezpieczeniem przed atakami szatana!

"Nie p yn  po nich okr ty z wios ami, ani nie
je dzi po nich okaza y statek"(Izajasz 33:21). Mówi tutaj
o okr tach wojennych nap dzanych si a mi ni
niewolników. Jest to obraz nieprzyjaciela, który próbuje
przypu ci  atak na tych, którzy próbuj  p ywa  w tych

bokich wodach. Jest to równie  obraz ca kowitego
zamieszania! Szatan wykrzykuje rozkazy: "Wzmocni
maszt... rozpi agle... zamyka  luki!" Ale nic nie
dzia a! Nawet nie mog  rozpi agli, eby uruchomi
okr t wojenny! Wszystkie demony siedz  przy wios ach i
bezbo ni eglarze piek a siedz  w zak opotaniu. ywa
woda jest dla szatana nieosi galna!

"Niech okryj  si  wstydem i ha  ci, którzy
nastaj  na ycie moje! Niech cofn  si  i zawstydz  ci,
którzy my  o zgubie mojej! I anio  Pa ski niech ich
rozproszy... i anio  Pa ski niech ich ciga" (Psalm 35:4-6).

Nadchodzi czas, kiedy bezprecedensowe liczby ludzi
 o ywione z duchowej mierci.

"A wszystko b dzie  tam, dok d tylko dotrze
ten potok" (Ezechiel 47:9). Kiedy Ezechiel powróci  na
brzeg rzeki, by  zdumiony. Spojrza  wstecz i zobaczy
"wiele drzew" na obu brzegach rzeki. Drzewa te czerpa y
ycie z tej rzeki! Ich li cie nigdy nie wi y, a owoc ich

przynosi  uzdrowienie. Ca e te wysokie owocuj ce drzewa
by y pe ne ycia!

Ale chocia  ta rzeka Bo a b dzie przynosi ycie
wsz dzie tam, gdzie pop ynie, to ostateczne dni przynios
równie  zalew mierci. AIDS jest morzem zniszczenia -
Morzem Martwym obecnych czasów! Mnóstwo ludzi
umiera. Biblia ostrzega, e przyjd  szydercy, którzy b
drwi  z poselstwa o rych ym przyj ciu Chrystusa, aby
podwa  oczekiwanie, nadziej  i mi ! Jezus
powiedzia : "Mi  wielu ozi bnie" (Mateusza 24:12).
"Ludzie za li i oszu ci coraz bardziej brn  b  w z o,

dz c sami i drugich w b d wprowadzaj c"(2 Tym.
3:13). Moralno  upadnie, a grzech b dzie obfitowa ,
kiedy fa szywi prorocy b  rozprzestrzenia  doktryny
mierci!

Ju  teraz duchowa mier  rozszerza si  w
odst pczym ko ciele! Wpo ród mierci i zniszczenia w
tych ostatecznych dniach s ysz  jak w mojej duszy
rozbrzmiewa proroctwo Pana: Rzeka b dzie wzbiera a i
wszystko o yje tam, gdzie ona pop ynie!

Wydawa o si , e ko ció  w Chinach mo e
umrze ! Nieprzyjaciel wp dzi  wierz cych do podziemi i
przez wiele lat nie dochodzi y z tego kraju adne
wiadomo ci Chrze cijanie na Zachodzie nie mieli poj cia
czy ko ció  tam przetrwa. Ale dzi ki Bogu - tej rzeki nie

mo na by o zatrzyma ! Ona ca y czas wzbiera a i wiemy,
e miliony Chi czyków p ywa w tej rzece ycia!

"Wszystko o yje tam, gdzie ta rzeka pop ynie".
Popatrzcie  na   Nowy   Jork,   bezbo ne   miasto

mierci.  Wiele tysi cy ludzi umiera tu na  AIDS,  z
przedawkowania narkotyków, s  mordowani i napadani
Wydaje si , e to wszystko wymkn o si  spod kontroli.

Wiem, e wielu ludzi chce si  wyprowadzi  st d -
ale Duch wi ty wykopa  studni  na Broadwayu! Duch
zacz  g boko ora  i rzeka zaczyna si  podnosi ! Jezus
ukazuje si  teraz na Broadwayu! Objawia Swoj wi to !

Ta dzielnica kin nie mo e zatrzyma  tej rzeki,
eby nie wp yn a na to terytorium. Wall Street (ulica

banków i gie d) nie mo e zatrzyma  tej rzeki wody ycia!
Nawet w adze miasta nie mog  zatrzyma  przep ywu tej
rzeki. Homoseksuali ci nie mog  jej zatrzyma  przed
Greenwich Village. Aborcjoni ci nie mog  jej zatrzyma
przed klinikami. Nawet ortodoksyjni Rabini nie zdo aj  jej
zatrzyma  przed Synagogami! Rzeka wzbiera i wszystko

yje tam, gdzie ta rzeka pop ynie! Ta rzeka teraz
ynie i rozlewa si  w Rumunii, Niemczech Wschodnich,

Polsce, na W grzech, w Czechos owacji i Rosji! ycie
Chrystusa wytryskuje po ca ym wiecie! Marcin Luter
powiedzia  kiedy  tak: "Je eli chcesz si  pozby  kopca
mrówek, to skieruj na niego rzek !"

A  jak  wygl da  sprawa  w  twoim  domu?  Czy
wydaje ci si  to beznadziejne9 Czy widzisz jak mier
zbiera  niwo  w ród  twoich  najbli szych?  Uwierz  w  te
prorocze s owa naszego b ogos awionego Pana: "One b
uzdrowione i wszystko o yje tam, gdzie ta rzeka
pop ynie".

Ja nie wiem jak Pan tego wszystkiego dokona. Ale
je eli On mówi, e ta rzeka b dzie wzbiera  i przynosi
ycie wszystkiemu, czego dotknie, to ja w to wierz ! Je eli

Bóg mo e zmie  Komunizm w ci gu jednego roku, to czy
nie mo e równie  tego dokona ?

"W ród tego ca ego o ywiania i uzdrawiania
niektórzy zostan  pomini ci! B  "oddani soli!"

"Lecz jego bagna i bajora nie b  zdrowe, b
przeznaczone do zdobywania soli (Ezechiel 47:11). S  to
bajora, pe ne brudu i b ota. Rzeka przep ywa przez nie,
ale one nie zostaj  uzdrowione! Wreszcie rzeka mija i
pozostawia je tak suche, e zamieniaj  si  w sól (symbol
buntu i bezp odno ci)

Moczary solne reprezentuj  tych, którzy g boko
prze ywaj , ale si  nie zmieniaj . P acz , ale nie s
pos uszni. Sk adaj  obietnice i podejmuj  postanowienia,
ale nie wykonuj  ich. "Lecz bezbo ni s  jak wzburzone
morze, które nie mo e si  uspokoi , a którego wody
wyrzucaj  na wierzch mu  i b oto" (Izajasz 57:20).
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Rzeka  ycia
Ci ludzie wyznaj  chrze cija stwo i byli

napominani przez ewangeli . Duch wi ty przenika
bi  ich duszy i napomina  ich, ale oni si  nie zmienili!

Byli w tej rzece, ale nie pozwolili, aby jej ycie wesz o do
ich wn trza. ycie Jezusa z nich nie wyp ywa!

Zamiast  tego  z  ich  wn trza  wylewa  si  strumie
brudnych plotek, nieszczerych pochlebstw, k amstw i
goryczy! Tarzaj  si  w u alaniu nad sob  ci gle
narzekaj  i kwestionuj  zwierzchno ci. Sa nieszczerzy
zamuleni brudem! Wnosz mier  do wszystkiego, czego
dotkn !

Ale wyrok pot pienia ju  zosta  na nich wydany:
"Zostan  oddani soli". Jest to przekle stwo bezp odno ci:
ycie bez owocu - ca kowita bezu yteczno . Pomimo

tego nadal trwaj  w swoim buncie, pe ni pychy!
Wierzcie mi, e Bóg wykrzywi bieg tej rzeki tak, e

ominie ona takich ludzi! Stan  si lepi i nieczuli na gro ce
im niebezpiecze stwo. Kiedy Duch wi ty odejdzie, oni

 wo : "Pokój, pokój", a tu przyjdzie nag e
zniszczenie!

Ezechiel musia  by  zdumiony widz c takie
miejsca  mierci.  ycie  tryska o  na  wszystkie  strony,  ale  te
miejsca mierci pozosta y bezowocne i bia e od suszy!
Piotr nazwa  je "studniami bez wody" (2 Piotra 2:17).

Jak oni doszli do takiego stanu - puste, suche i
odci te   od   daj cej   ycie   rzeki?   Poniewa    tak  jak

powiedzia  Piotr: "Post puj  wed ug cia a., s
uprzedzeni... samowolni... sprzeciwiaj  si  ustanowionym
przez Boga w adzom., mówi le o rzeczach, których nie
rozumiej . . s  zapl tani w ten wiat i zostali pokonani
odwrócili si  od wi tych przykaza , które kiedy
otrzymali" (2 Piotra 2:10-21 sparafrazowane).

Prawdziw  tragedi  jest to, e te wysch e studnie
by y kiedy  fontannami ywej wody!. Kiedy  wydawa y
ycie, uzdrowienie i b ogos awie stwo, a teraz wyrzucaj

z siebie gorycz, nienawi  i mier !
Umi owani, nie dajcie si  usidli  w upartej

goryczy, kiedy ta rzeka p ynie. Pozwólcie, eby Bóg
nape ni  wasze wn trze Swoj yw  wod  - rzek  wody
ycia! Powód  objawienia Jezusa Chrystusa jest ju  w

drodze i nie zatrzyma si , eby opiekowa  si  cia em.
Czy pojmujesz wielko  wizji danej Ezechielowi?

Prorocy Starego Testamentu tego nie widzieli . Ale przez
Ducha wi tego Bóg da  nam oczy, aby my zobaczyli
Jego niezmierzon  wielko

uchajcie wi c - nadchodzi rzeka ycia!

David Wilkerson (1990)

Potrzebne zobowi zanie si .

Bóg potrzebuje tych spo ród nas, którzy nie s  zainteresowani nauczaniem, ustalaniem porz dków i prac
Chrze cija sk , jako tak . To wszystko mo e by  tak abstrakcyjne i mo e si  okaza  z udzeniem, kiedy b dzie
skonfrontowane z faktami.: Bóg potrzebuje tych, którzy s  Jemu ca kowicie oddani i którzy przyjm  afront i
zniech cenie i którzy nie doznaj  szoku rozczarowania dlatego, e budowali 'zamki z piasku' w pracy Pa skiej.
Tych, którzy wiedz , e jest to sprawa ycia lub mierci i e b dzie ich to kosztowa o wszystko i s  do tego
stopnia zaanga owani. Nie maj  z udze ...
Wyzwanie jest takie: Pan potrzebuje ludzi, niekoniecznie po to, aby szli z romantycznym nastawieniem do

by misyjnej, ale tam, gdzie maj  by  oddani ca kowicie dla Pana i Jego chwa y, w powi zaniu z Jego
celem w Ko ciele i poprzez Ko ció  i którzy maj  na sercu na pierwszym miejscu Ko ció . Podkre lam to i
jestem zarazem ostro ny, kiedy mówi , e - na pierwszym miejscu Ko ció . Gdyby tylko to zosta o
zrozumiane, to sytuacja dzisiaj by aby zupe nie inna. Bo ym narz dziem do ewangelizacji jest Ko ció . Bo ym
sposobem realizacji Jego celów jest Ko ció . Ko ció  by  ignorowany i ludzie próbuj  robi  to wszystko na
szerok  skal  bez Ko cio a.

T. Austin - Sparks (1967)
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