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Tom 6, numer 1

W numerze:

Strona 3: Serce Oblubienicy
Głęboka miłość do Chrystusa będzie zachęcać nas do życia w oczekiwaniu na 
Jego chwalebne przyjście.

Strona 6: Świat, który ma nadejść
Kiedy jako chrześcijanie skupiamy uwagę na świecie, który ma nadejść, 
otrzymujemy niezaprzeczalną moc i motywację do świętego życia.

Strona 9: Wyglądając nieba
Pragnienie Boga będzie zawierało pragnienie przebywania w pełni Jego 
niebiańskiej obecności.

Strona 11: Niebiańskie pieśni
Tylko ci, którzy noszą na sobie charakter Baranka, będą w stanie nauczyć się 
pieśni nieba.

Strona 15: Kryzys dotyczący tego, co ziemskie i niebiańskie
Bóg ciągle szuka tych, którzy sprowadzą Jego lud z ziemskiej drogi na 
niebiańską.

"Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością, ścieżkom moim." — 
Psalm 119:105
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Przygotowane miejsce dla przygotowanych ludzi

„Jest to nie tylko zewnętrzne przygotowanie miejsca dla ludzi, ale również 
wewnętrzne  przygotowanie  ludzi  do  tego  miejsca;  zarówno  jedno  jak  i 
drugie  jest  niezmiernie  potrzebne.  Kto  z  nas  nie  wie,  że  szczęście 
inteligentnej,  moralnej  istoty zależy od adaptacji  jej  moralnej  natury do 
miejsca wokół siebie? Tak jest po tej stronie wieczności i wiemy, że musi 
tak być i po tamtej. Jezus poszedł, aby przygotować miejsce dla Swojego 
ludu, a my wiemy, że będą tam wiecznie szczęśliwi. Co by jednak było, 
gdyby przygotowanie miało miejsce tylko po jednej stronie? Nie jesteśmy 
odpowiedni, ani przystosowani do nieba. Przeciwnie, jesteśmy 'naczyniami 
gniewu przeznaczonymi do zniszczenia.' Czy pomyśleliście kiedyś o tym, 
co zostało powiedziane o Judaszu: 'Poszedł do swojego własnego miejsca?' 
Krótkie, ale jakże dobitne świadectwo! - ''jego własne miejsce' - miejsce, 
do którego dojrzewał - miejsce, które było odpowiednie do jego zepsutych 
zmysłów  i  nawyków.  I  to  jest  epitafium,  które  może  być  napisane  na 
każdym kamieniu  nagrobkowym na  cmentarzu  parafialnym:  'Tutaj  leży 
proch tego,  kto poszedł  do  swojego własnego miejsca.'  Ale,  niech  Bóg 
będzie błogosławiony! Jakże cenna jest ta prawda, że podczas gdy Jezus w 
górze  przygotowuje  miejsce  dla  Swojego  ludu,  w  tym  samym  czasie 
przygotowuje ludzi do tego miejsca.  W jaki sposób to czyni? On wstawia 
się  u  Ojca  w ich  imieniu:  „Uświęć  ich  w  prawdzie.  Twoje  Słowo jest 
prawdą." On wysyła ożywiającego Ducha, poprzez którego błogosławione 
pośrednictwo  są  odnawiani,  uświęcani  i  dopasowywani  do  dziedzictwa 
świętych w świetle."

Charles Ross (1888) 
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Serce Oblubienicy

Od czasu kiedy Jezus skończył Swoją ziemską służbę i wstąpił do nieba, Jego Ojciec jest 
zainteresowany  tylko  jedną,  bardzo  ważną  sprawą  -  znalezieniem  i  przygotowaniem 
odpowiedniej oblubienicy dla Swojego Syna. Paweł całkowicie zdawał sobie sprawę, że 
to była istotna część jego służby dla kościoła. Do Koryntian napisał: „Zabiegam bowiem o 
was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed 
Chrystusem dziewicę czystą" (II Koryntian 11:2).

Wszystko, co Duch  Święty czyni w indywidualnych członkach i wspólnotach, 
jest kierowane ku tej niebiańskiej jedności, która wkrótce będzie miała miejsce. W tym 
wspaniałym momencie,  oblubienica Chrystusa stanie się  jedno ze swoim chwalebnym 
Oblubieńcem. „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych 
dwoje  będzie  jednym  ciałem.  Tajemnica  to  wielka,  ale  ja  odnoszę  to  do  Chrystusa  i 
Kościoła" (Efezjan 5:31-32).

W  świetle  tego  wspaniałego  wydarzenia,  oblubienica  ma  znajdować  się  w 
procesie przygotowywania, tak aby Chrystus mógł „sam sobie przysposobić Kościół pełen 
chwały,  bez  zmazy  lub  skazy  lub  czegoś  w  tym  rodzaju,  ale  żeby  był  święty  i 
niepokalany" (Efezjan 5:27). Nakazuje się jej, by „zapomniała o ludzie swoim i o domu 
ojca swego," i zachęca się, by „pokłoniła Mu się (Oblubieńcowi), gdyż On jest jej panem" 
(Psalm 45:10-11).

Niestety,  wielu w dzisiejszym kościele  straciło  z  oczu tę niebiańską nadzieję. 
Stali  się  pochłonięci  rzeczami  pochodzącymi  z  ziemskiej  sfery.  Nagromadzili  sobie 
skarby  na  ziemi,  a  więc  ich  serce  będzie  również  związane  z  ziemią  (Ew.  Mateusza 
6:19-21).
Smutną prawdą jest to, że wielu zignorowało upomnienie Jezusa by „wspomnieć żonę 
Lota!" (Ew. Łukasza 17:32). Żona Lota nie uniknęła zniszczenia, jakie spotkało Sodomę i 
Gomorę,  ponieważ pozwoliła,  by zwabił ją „duch wieku," w którym żyła.  W ten sam 
sposób, wielu z tych, którzy nazywają się imieniem Chrystusa, w rzeczywistości kocha 
świat i rzeczy tego świata. Zostali zwabieni przez „pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i 
pychę życia" (I Jana 2:16). Z powodu tego zainteresowania ziemskimi rzeczami, nie żyją 
w oczekiwaniu na weselną ucztę Baranka.

Znalezienie Oblubienicy

24  rozdział  I  Księgi  Mojżeszowej  przedstawia  nam  wspaniałą  ilustrację  pragnienia 
Ojcowskiego serca, dotyczącego odpowiedniej oblubienicy dla Swojego jedynego Syna. 
Abraham dopiero co pochował Sarę;  był  stary i  posunął  się w latach. Zdecydował,  że 
nadszedł czas, by znaleźć właściwą partnerkę dla swojego syna, Izaaka. Tak więc zawołał 
swojego najstarszego sługę i polecił mu: „Pójdziesz do ojczyzny mojej i do
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rodziny mojej i weźmiesz  żonę dla syna mojego Izaaka"
Sługa (obraz Ducha Świętego, który przygotowuje teraz oblubienicę dla Jezusa) 

uginał się pod ciężarem wielu darów i różnego rodzaju kosztowności. Zabrał te rzeczy, by 
pokazać  przyszłej  oblubienicy  błogosławieństwa,  które  staną  się  jej  udziałem,  jeżeli 
poślubi syna Abrahama.

Kiedy spotkał Rebekę przy studni, powiedział do niej: „Jestem sługą Abrahama. 
Pan udzielił panu mojemu obfitego błogosławieństwa, tak że stał się zamożnym; dał mu 
bowiem owce i bydło, srebro i złoto, niewolników i niewolnice, wielbłądy i osły. A Sara, 
żona pana mojego, urodziła już w sędziwym wieku panu mojemu syna,  któremu oddał 
całe swoje mienie" (24:34-36).

Podobnie  Duch  Święty  został  do  nas  posiany  jako  „rękojmia  dziedzictwa 
naszego,  aż  nastąpi  odkupienie  własności  Bożej"  (Efezjan  1:14).  Mówiąc  o  zesłaniu 
Ducha Świętego, Jezus powiedział do Swoich uczniów: „On mnie uwielbi, gdyż z mego 
weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego 
weźmie i wam oznajmi" (Ew. Jana 16:14-15).

Kiedy  sługa  Abrahama  zobaczył,  że  Rebeka  była  tą  kobietą,  do  której 
zaprowadził go Bóg, natychmiast dał'jej  złote pierścionki i  bransoletki.  A kiedy został 
zabrany do jej domu, dal jej „klejnoty srebrne i klejnoty złote i szaty ... dal też kosztowne 
upominki jej bratu i matce" (I Mojżeszowa 24:22,53).

Jestem pewien, że Rebeka musiała być przytłoczona wspaniałymi darami, a sługa 
wyraźnie  wdzięczny  Bogu  za  Jego  przychylność  i  prowadzenie.  Jednakże,  ciągle 
pozostawała jedna sprawa.

Ochotne serce oblubienicy

Zanim  sługa  odszedł  poszukać  żonę  dla  Izaaka,  zadał  Abrahamowi  jedno  znaczące 
pytanie:  „A jeśli  nie  zechce  ta  kobieta  pójść  ze  mną do  tego  kraju,  czy wtedy mam 
zaprowadzić syna twego do ziemi, z której wyszedłeś?" (24:5).

Abraham odpowiedział natychmiast: „Strzeż się, abyś tam nie zaprowadził syna 
mojego ... Jeśli ta kobieta nie zechce pójść z tobą, będziesz zwolniony od tej przysięgi 
mojej; tylko nie prowadź tam syna mego" (24:6,8).

Przymierze,  które Bóg zawarł  z  Abrahamem, obejmowało ziemię Kanaan.  To 
właśnie  ta  ziemia  została  obiecana  dla  „nasienia"  Abrahama.  Tak  więc  Abraham  był 
zdecydowany,  że  kobieta,  która  poślubi  jego  syna,  musi  chcieć,  a  nawet  być 
podekscytowana pójściem do ziemi, w której mieszkał jego syn.

Kiedy sługa Abrahama i rodzina Rebeki rozpoznali w tym wszystkim rękę Boga, 
sługa pragnął udać się w drogę powrotną. Następnego poranka powiedział: „Pozwólcie mi 
odejść do pana mojego."

Ale jej brat i matka odpowiedzieli:  „Niech zostanie dziewczyna z nami jeszcze 
kilka albo dziesięć dni, a potem pójdziesz." Lecz on rzeki do nich: „Nie zatrzymujcie 
mnie, skoro Pan poszczęścił drodze
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mojej. Puśćcie mnie, abym poszedł do pana mojego."
Wtedy powiedzieli: „Zawołamy dziewczynę i zapytamy jej, co powie." Zawołali 

więc Rebekę i zapytali: „Czy chcesz pójść z tym mężem?"
„Pójdę" - odpowiedziała (24:54-58).
Serce  Rebeki  było  już  nastawione  na  ziemię  jej  oblubieńca!  Nie  wymagała 

długich,  przeciągających  się  pożegnań;  była  gotowa  odjechać  natychmiast,  aby być  z 
człowiekiem, który miał stać się towarzyszem jej całego życia. Tego samego dnia wraz ze 
sługą Abrahama pojechała do Izaaka.

Ta  historia  zbliża  się  do  swojego  pięknego  zakończenia  kiedy pewnego  dnia 
Izaak  spaceruje  po  polu.  Patrząc  w  górę,  zobaczył  nadjeżdżające  wielbłądy.  W  tym 
samym czasie „Rebeka, podniósłszy oczy swoje, ujrzała Izaaka." A „Izaak wprowadził ją 
do namiotu Sary, matki swojej. I pojął Rebekę za żonę i pokochał ją" (24:62-67).

Cóż  za  chwalebny  obraz  pragnienia  Chrystusa,  który  pragnie  przyjąć  Swoją 
oblubienicę i kochać ją w radości i całkowitej jedności!

Niebiańskie uczucia

Postawa, którą Rebeka zajęła względem Izaaka, jest tą samą postawą serca, której Ojciec 
wymaga  od  oblubienicy  Swojego  Syna.  Bóg  szuka  ludzi,  którzy  będą  mieli  takie 
pragnienie Oblubieńca, że rzeczy tego świata i trudy tego życia, nie będą miały nad nimi 
władzy.

Paweł ujawnia taką postawę w swoich listach: „Albowiem dla mnie życiem jest 
Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, 
co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga;  pragną rozstać się z życiem i bycz  
Chrystusem, bo to daleko lepiej... (Filipian 1:21-23).

Ponownie Paweł oświadcza: „Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. 
Jesteśmy więc pełni  ufności  i  wolelibyśmy raczej  wyjść z  ciała i  zamieszkać u Pana.  
Dlatego też dokładamy starań, żeby,  niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele,  czy 
jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać" (II Koryntian 5:7-9).

Autor Listu do Hebrajczyków mówi nam, że ta postawa była zasadniczą oznaką 
„bohaterów wiary"  wymienionych  w rozdziale  11  nawet  „Wszyscy  oni  poumierali  w 
wierze,  nie  otrzymawszy tego,  co  głosiły  obietnice,  lecz  ujrzeli  i  powitali  je  z  dala; 
wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że 
ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby 
do niej  powrócić;  lecz  oni  zdążają do lepszej,  to jest  do niebieskiej.  Dlatego Bóg nie 
wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto"

Ta sama postawa musi charakteryzować oblubienicę Chrystusa. Kiedy rodzimy 
się  na  nowo,  umieramy  dla  świata  w  tym  zakresie,  i  jesteśmy  przeniesieni  do 
niebiańskiego życia  wiecznego.  „A tak,  jeśliście  wzbudzeni  z  Chrystusem,  tego co w 
górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; O tym, co w górze, myślcie, nie o  
tym, co na ziemi.  Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w 
Bogu; gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem 
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z nim w chwale" (Kolosan 3:1-4).
Aby  móc  w  pełni  doświadczyć  chwały  Chrystusa  w  nadchodzącym  wieku, 

musimy odnawiać swój umysł w odniesieniu do rzeczy niebiańskich. Musimy zwolnić 
nasz uścisk nad ziemskimi rzeczami,  abyśmy mogli  zdobyć „wieniec sprawiedliwości, 
który w owym dniu da Pan ... wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego" (II Tymoteusza 
4:8).

„Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa 
Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała 
swego" (Filipian 3:20-21).

„Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym 
będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go 
takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest 
czysty" (I Jana 3:2-3).

Bracia  i  siostry,  prośmy  Pana,  by  poruszył  nasze  serca  odnośnie  chwały  i 
majestatu naszej niebiańskiej nagrody. Kiedy żyjemy w tym stanie oczekiwania, będziemy 
w pełni przygotowani, gdy powstanie krzyk: „Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie!" 
(Ew. Mateusza 25:1-13).

Bruce Garrison (1995) 

Świat, który ma nadejść
Chrześcijaństwu wytyka się jako wadę, że jest bardziej zainteresowane światem, który ma 
nadejść,  niż  tym obecnym, i  niektóre nieśmiałe dusze próbują bronić wiarę Chrystusa 
przed tymi zarzutami, jak kwoka ochrania swoje pisklęta przed jastrzębiem.

Zarówno  ataki,  jak  i  obroną  są  zbyteczne.  Ten,  kto  wie  o  czym  jest  Nowy 
Testament nie będzie martwił  się  zarzutem, że chrześcijaństwo jest  „z innego świata." 
Istotnie, to prawda, i dokładnie tu leży jego siła.

Chrześcijaństwo,  które  jest  wiarą  w  Chrystusa,  ufaniem  w  Jego  obietnice  i 
posłuszeństwem Jego przykazaniom, spoczywa zgodnie na Osobie Chrystusa. To, kim On 
jest, co uczynił, i co czyni dostarcza pełnej gwarancji, że nadzieje chrześcijan są w pełni 
uzasadnione. Jego moc staje się w nas skuteczną kiedy przyjmujemy Jego słowa jako 
ostateczne i nakłaniamy nasze dusze do wiary i posłuszeństwa.

Chrystus  nie  znajduje  się  na  przesłuchaniu;  nie  potrzebuje  świadków,  którzy 
ustaliliby Jego wiarygodność. On przyszedł jako Wieczny Bóg w marnej świątyni czasu. 
Nie stoi przed żadnym ludzkim trybunałem, ale wszyscy ludzie stoją teraz przed Nim, i
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na końcu staną przed Nim na sądzie. Gdyby jakiś człowiek przywiódł wiarę Chrystusa do 
izby sądowej ludzkiej opinii i próbował udowodnić, że nauczanie Chrystusa jest zgodne z 
tą filozofią albo tamtą religią, to w istocie odrzuca Chrystusa, próbując Go bronić. „On to 
powiedział" jest wystarczającą odpowiedzią na wszystkie krytyczne słowa pod adresem 
Chrystusa

W ciągu ostatniej polowy wieku chrześcijaństwo zostało dotkliwie wstrząśnięte 
krytyką pewnych filozofów społecznych. Ci panowie przyjęli za normalny stan obecny 
system świata.  Z  kilkoma ulepszeniami  tu  i  ówdzie,  prosperujące,  zdrowe i  spokojne 
społeczeństwo mogłoby być ustanowione na tej ziemi, i według nich zabieganie o to jest 
obowiązkiem człowieka.

Ci  ludzie  byli  na  tyle  spostrzegawczy,  że  zobaczyli,  iż  ich  koncepcja  trwale 
spokojnego  świata  była  sprzeczna  z  nauczaniem  Nowego  Testamentu,  więc  całkiem 
naturalnie odwrócili się od niej. Niestety, wielu wpływowych liderów chrześcijańskich nie 
było  wystarczająco  bystrych,  by  zauważyć  sprzeczność  pomiędzy  „Powiadam  wam" 
Chrystusa a doktrynami społecznych marzycieli. Dowcipkując nad zarzutami myślicieli 
jednego świata,  odwrócili  się od swojej  chrześcijańskiej  pozycji  i  gonili  za filozofami 
społecznymi, wołając: „Ja też, ja też" w szalonym wysiłku udowodnienia, że świat źle 
zrozumiał chrześcijaństwo. Czyniąc to, oczywiście, oddali to co jest unikalnego w wierze 
Chrystusa i przyjęli wychudzone chrześcijaństwo, które jest troszkę więcej niż szkieletem 
kiedyś przekazywanej wiary.

Wieczna natura Chrystusa

Niech żaden człowiek nie przeprasza za ogromny nacisk jaki chrześcijaństwo kładzie na 
doktrynę  świata,  który  ma  nadejść.  Właśnie  tam  leży  jego  ogromna  przewaga  nad 
wszystkim innym w całej sferze ludzkiego myślenia czy doświadczenia. Kiedy Chrystus 
powstał z martwych i wstąpił do nieba, ustanowił na wieki trzy ważne fakty - to znaczy, 
że ten świat został potępiony do końcowego rozpadu, że ludzki duch trwa poza grób, i że 
rzeczywiście istnieje świat, który ma nadejść.

Odnośnie  wiary  chrześcijańskiej  panuje  cichy  dogmatyzm,  radosny  brak 
tolerancji.  Nie  odczuwa  on  potrzeby  uciszenia  swoich  wrogów  czy  kompromisu  ze 
swoimi krytykami. Chrystus przyszedł od Boga, z wieczności, by zdać sprawozdanie z 
rzeczy, które widział i słyszał, i ustanowić trwale wartości dla zgubionej rasy ludzkiej. 
Potem narysował linię pomiędzy tym światem a światem, który ma nadejść, i powiedział: 
„Wybierzcie  dzisiaj."  Wybór  dotyczy ziemskiego  domu,  który możemy w najlepszym 
razie zamieszkiwać tylko na krótki  czas,  i  domem Pana, gdzie będziemy mieszkać na 
wieki.

Wiara chrześcijańska zajmuje się najgłębszymi problemami, jakie ludzki rozum 
może wziąć pod uwagę i rozwiązuje je prosto i całkowicie poprzez wskazanie na Bożego 
Baranka. Problemy pochodzenia i przeznaczenia umknęły przed filozofem i naukowcem, 
ale najpokorniejszy naśladowca Chrystusa zna odpowiedź na oba pytania. „Na początku" 
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znajdujemy Chrystusa przy stwarzaniu wszystkich rzeczy, a „świat,  który ma nadejść" 
znajdzie Go przy swojej odnowę.

Kościół skoncentrowany na sobie

Kościół jest ustawicznie kuszony, by przyjąć ten świat za swój dom, i czasami słuchał 
pochlebstw tych, którzy zabiegali o jego względy i wykorzystywali do swoich celów.

Jeżeli  jednak  będzie  mądry,  zważy na  to,  że  stoi  w dolinie  pomiędzy szczytami  gór 
minionej  wieczności  i  wieczności,  która  nadchodzi.  Przeszłość  minęła  na  wieki, a 
teraźniejszość przemija tak szybko jak cień na zegarze słonecznym Ahaza. Nawet jeżeli 
ziemia będzie trwała jeszcze milion lat, nikt z nas na niej nie zostanie, by się nią cieszyć. 
Dobrze zrobimy myśląc o jutrze.

Wszyscy  zmierzamy  w  kierunku  świata,  który  ma  nadejść.  Jakże 
niewypowiedzianie  wspaniale  jest  to,  że  my,  chrześcijanie,  mamy kogoś  z  własnego 
rodzaju,  kto  poszedł  by  przygotować  dla  nas  miejsce!  To  miejsce  będzie  w  świecie 
boskiego porządku, poza śmiercią i oddzieleniem, gdzie nie będzie niczego, co mogłoby 
zranić czy przestraszyć.

„ Chwalebne Jeruzalem! 
Chwało wybranych! 
Jakże cennej przyszłej wizji 
Oczekują gorliwe serca! 
Nawet teraz przez wiarą widzą ciebie, 
Nawet tutaj twoje ściany rozpoznają; 
Do ciebie moje myśli płoną, 
Dążą, wzdychają i tąsknią."

A.W.Tozer(1960) 
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Chrześcijańska postawa względem nieba to postawa pragnienia. Paweł określił to w ten 
sposób: „Albowiem jedno i drugie mnie pociąga:  pragnę rozstać się z życiem i być z 
Chrystusem, bo to daleko lepiej" (Filipian 1:23). Nastawienie serca na oczekiwanie nieba, 
wielkie pragnienie przebywania z Jezusem - to była postawa Pawła.

To, co Chrystus ma najlepsze, jest dostępne dla Jego uczniów. Bóg daje Jezusowi 
klucz  do wszystkiego,  a  Jezus oddaje  to  wszystko  Swoim naśladowcom. To powinno 
rozniecać i rozpalać nasze pragnienie. Nie powinniśmy i nie możemy zmierzać ku niebu z 
chłodnym sercem, zimnym celem i oziębłymi decyzjami. „Dlatego też w tym doczesnym 
wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba" (II Koryntian 
5:2). To jest, i musi być gorliwe pragnienie. Zdążamy do nieba w płomieniu i powinien on 
być za każdym krokiem podsycany do intensywnego płomienia.

Chrześcijańska postawa zwraca się ku niebu nie po to by umrzeć, ale po prostu 
zostać zewleczeni z teraźniejszości. Nie chodzi o to, by po prostu pozbyć się ciężaru w 
postaci  naszych  ciał  na  wzór  namiotu.  Nie  jest  to  śmierć,  gdyż  dla  prawdziwego 
chrześcijanina śmierć nie ma w sobie uroku. Nie obawia się umrzeć, nie boi się żyć. Życie 
w oddzieleniu od nieba ma dla niego mały urok. Śmierć nie ma uroku z dala od nieba.

Tak więc Paweł przedstawia nam pewną postawę: „Dopóki bowiem jesteśmy w 
tym  namiocie,  wzdychamy,  obciążeni,  ponieważ  nie  chcemy  być  zewleczeni,  lecz 
przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie" (II Koryntian 5:4). 
Dostarcza  ona  pragnienia  tak  pełnego  światła,  oczekiwań  i  dążeń,  że  wręcz  obciąża. 
Niebo jest  tak pełne uroku dla rozchmurzonej wizji  wiary,  tak promienne w różanych 
barwach nieśmiertelnej nadziei, że obecne ciężary stają się nieznośnym obciążeniem.

Pozostać na ziemi to żyć na cmentarzu, mieszkać w rozpadającym się domu, 
umierać.  Ziemia  jest  ogromnym cmentarzem.  Wszystko  tu  przypomina  śmierć,  tchnie 
śmiercią i umiera. Pragnienie nieba jest rozniecane u źródła życia, gdzie mamy już dość 
śmierci i umierania. Dusza, zakosztowawszy źródła życia, pragnie kąpać się w jego pełnej 
rzece i zanurzyć się w jej niezmierzonym oceanie.

Postawa względem nieba to  pragnienie życia  ku życiu;  życia  wbrew śmierci. 
Tutaj na ziemi śmierć panuje, więzi i rujnuje. Tam panuje życie, które wyzwala i ubogaca. 
Jesteśmy niecierpliwie  cierpliwi  w  oczekiwaniu  na  życie  wieczne;  życie,  którego  nie 
znajdziemy nigdzie indziej, oprócz nieba. To wzdychanie za niebem nie jest naturalne. 
Natura pochodzi z ziemi, jest ziemska. Duch Święty zmienia naturę i kształtuje nas ku
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niebu. „A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako 
rękojmię Ducha" (II Koryntian 5:5).

Kształtowani ku niebu

Bóg ukształtował  nas  dla  tego  niebiańskiego  życia.  On  zaszczepia  w nas  niebiańskie 
pragnienia.  Kiedy stoimy tak  zaprzysiężeni  ku  niebu,  wyglądając  nieba,  to  są  oznaki 
Bożej  ręki,  rezultat  Jego  dzieła  łaski  w  naszych  sercach.  On  wkłada  w  nas  Ducha 
Świętego,  który  sprawia,  że  pamięć  jest  przestraszona  i  żywa  na  fakt  nieba;  nasze 
pragnienia płoną ku niebu, ręce są zajęte dla nieba, a smak pełen słodyczy i świeżości dla 
nieba.  Bóg wykonuje w nas  Swoje  niebiańskie dzieło,  abyśmy nie  patrzyli  na rzeczy 
tymczasowe,  nie  cenili  tego,  co  jest  bez  smaku  i  przemijające,  i  nie  uganiali  się  za 
niszczejącymi rzeczami tej ziemi.

Żyjemy w zmaterializowanych  i  materializujących  czasach.  Zmaterializowane 
czasy zawsze  stawiają wyżej  ziemię,  a  pomniejszają  niebo.  Prawdziwa religia  zawsze 
pomniejsza ziemię,  a powiększa niebo. Jeżeli  Boży strażnicy nie są odważni,  czujni  i 
bezsenni,  religia  złapie  chorobę  naszych  czasów  i  będzie  mniej  myślała  o  niebie  i 
wkładała w to mniej wysiłku.

Niebo  wiele  znaczy  dla  Boga.  On  był  architektem  i  budowniczym  jego 
wspaniałości i chwały. To jest miejsce Jego przebywania, Jego miasto, Jego stolica, Jego 
metropolia,  dom Jego  rodziny,  miejsce  zamieszkania  Jego  ziemskich  wybranych.  Bóg 
kształtuje każde Swoje dziecko na wzór nieba, karmi każde swoje dziecko niebiańskim 
pokarmem,  szkoli  każdego  Swojego  żołnierza  ku  niebiańskiej  wojnie,  i  wywołuje  w 
każdym Swoim dziecku nienasycone pragnienie nieba. Kiedy smak jest przytępiony jeżeli 
chodzi o niebo, a oko przyćmione, wtedy Boży blask zgasł w duchu, a Boże dzieło jest 
sprawdzane w duszy; Boże życie słabo bije, a miłość Boża została schłodzona w sercu.

„Do  tego..."  -  tego  niebiańskiego  stylu,  niebiańskiego  smaku  i  niebiańskich 
pragnień - pisze apostoł, „Bóg nas przysposobił, który nam też dał jako rękojmię Ducha." 
Ta  Boża  praca  osiągnęła  w  nas  nie  tylko  kształt,  i  kształtuje  nas  według  tego,  co 
niebiańskie, ale prawdziwa Boża praca w nas daje nam przedsmak i obietnicę tego, co 
niebiańskie.

Dla prawdziwego chrześcijanina, niebo nie jest zwykłym sentymentem, poezją, 
czy krainą snów, ale prawdziwym, solidnym i  trwałym granitem jeżeli  chodzi  o moc, 
przyciągającym do domu w słodkości  i  wpływie.  Bóg nie jest  nigdy szczęśliwszy,  ani 
lepszy  dla  swoich  ziemskich  świętych,  niż  wtedy  gdy  ich  niebiański  kierunek  jest 
wyraźnie zaznaczony. Niebiańskie pragnienia i niebiańskie postępowanie są wyraźnie i 
zdecydowanie  deklarowane  przez  świętych,  których  oddanie  niebu  rozluźniło  i 
odseparowało  ich  od  ziemi.  On  nie  wstydzi  się  być  nazwany ich  Bogiem.  Dla  nich 
przygotował  miasto.  Co  Bóg  myśli  o  nas,  którzy  nie  wzdychamy  za  niebem  i  nie 
pragniemy go? Jak Bóg patrzy na tych, którzy są z ziemi, ziemscy?
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Boży tron jest w niebie. Jego moc, osoba i chwalą są tam obecne. Czy Bóg nas pociąga i 
trzyma? Jeżeli tak, to trzyma nas i pociąga również niebo.

E.M. Bounds (1929) 

Niebiańskie pieśni     

„I widziałem, a oto Baranek stal na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące ... i 
śpiewali  nową  pieśń  ...  i  nikt  się  tej  pieśni  nie  mógł  nauczyć,  jak  tylko  owe  sto 
czterdzieści  cztery  tysiące  tych,  którzy zostali  wykupieni  z  ziemi  ...  Podążają  oni  za 
Barankiem,  dokądkolwiek  idzie  ...  pierwociny  dla  Boga  i  dla  Baranka"  (Objawienie 
14:1-7).

Lud  izraelski  został  powołany przede  wszystkim  jako  naród,  który  miał  być 
pierwocinami  dla  Boga  -  Jego  „szczególną  własnością"  spośród  wszystkich  ludzi  (II 
Mojżeszowa 19:5-6). Jako naród odwrócili się od tego wezwania, tak więc Pan umieścił 
to samo powołanie na „resztce" z ludu Izraela. Kościół, w pewnym sensie, jest następcą 
Izraela jako pierwociny i może tak być, że tak jak resztka była pierwocinami Izraela, tak 
samo będą pierwociny żniwa Kościoła.

Ta grupa „pierwocin" osiągnęła górę Syjon idąc za Barankiem, gdziekolwiek On 
się uda. Zdobyli pozycję bliższą nieba niż inni, i dlatego też mogą słyszeć i nauczyć się 
pieśni, która jest śpiewana przez inną grupę w niebie, której śpiew i granie jest jak łoskot 
potężnego  grzmotu.  Jak  myślicie,  dzięki  jakim  wysiłkom  czy  naukom  byli  w  stanie 
nauczyć się tej pieśni, której nie może nauczyć się nikt inny na ziemi? Jest tu wyraźnie 
powiedziane, że ci ludzie „zostali wykupieni z ziemi (Objawienie 14:3).

Ziemscy ludzie

Jeżeli otworzycie List do Filipian 3:17-21, znajdziecie tam dwa rodzaje ludzi -ziemskich i 
niebiańskich  -  nawet  w  kościele,  jeżeli  dobrze  rozumiem  Apostoła:  „Bądźcie 
naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w 
nas macie." Nie możemy zakładać, że Paweł mówi tu o świecie. Świat nie może chodzić 
tak jak chodził Paweł; jest on skoncentrowany na ziemi i nie może być inaczej.

Ale Paweł mówi dalej: „Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a 
teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego." Wrogowie 
krzyża, pośród tych, którzy wyznają, że świat jest dla nich ukrzyżowany, a oni dla świata! 
Bez wątpliwości w czasach Pawią jak i obecnie, mogli istnieć tacy wrogowie krzyża.
           Wrogiem krzyża jest ten, kto kocha swoje własne życie i nie nauczył się jeszcze go
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nienawidzić. Krzyż nie oznacza tylko przebaczenia grzechów, ale również to, że przez 
Jezusa  zostaliśmy  ukrzyżowani  dla  świata  i  siebie  samych,  i  nie  trzymamy  się 
samolubnego  życia  -  tego  co  nam  się  podoba  lub  nie.  Chrześcijanie  są  ludźmi 
ukrzyżowanymi, albo inaczej nie są chrześcijanami, a raczej ziemskimi ludźmi, którzy 
poszukują  ziemskich  rzeczy  i  ludzkiej  aprobaty -  nie  zostali  wykupieni  z  ziemi,  ani 
spośród ludzi.

Mieszkańcy nieba

Pomówmy teraz o drugim rodzaju ludzi, wymienionym w 3 rozdziale Listu do Filipian: 
„Nasza zaś ojczyzna jest w niebie" (wiersz 20) - mamy dom w niebie, jesteśmy obcy na 
tej ziemi. „Wykupieni spomiędzy ludzi" oznacza, że nasze imiona są zapisane w księgach 
w górze, a wymazane z ksiąg i pamięci na tej ziemi. Jesteśmy prawdziwie ukrzyżowani, 
przyjęci, posadzeni w okręgach niebieskich; nie jako obcy, odwiedzający niebo w czasie 
nabożeństwa niedzielnego, ale niebo to nasz dom.

Cokolwiek  robimy na  tej  ziemi,  jesteśmy w tym samym czasie  posadzeni  w 
okręgach niebieskich, jako obywatele nieba. Gdy inni odbywają swoją pielgrzymkę przez 
ziemię  jak robaki  -  jak  ziemskie  stworzenia,  z  ziemskimi  troskami,  wspomnieniami  i 
nadziejami,  ziemskimi  pragnieniami  i  przyjemnościami  -  nie  mogą  nauczyć  się 
niebiańskich pieśni.
Przywilejem  członków Ciała  Chrystusa  jest  nauka  niebiańskich  pieśni:  „Nauczajcie  i 
napominajcie jedni drugich przez psalmy,  hymny,  pieśni  duchowne..."  (Kolosan 3:16). 
Duchowne pieśni, a nie duszewne! Tylko ludzie wykupieni z ziemi, uwolnieni z ziemi -to 
znaczy od samolubnego życia - mogą uczyć się i uczyć innych pieśni duchownych.

Duszewni  ludzie  kochają  duszewne  pieśni;  nie  są  odkupieni  z  ziemi,  i  lubią 
cieszyć się swoimi pieśniami w swoim tak zwanym uwielbieniu i wiele myśleć o swojej 
pracy. Szukają swojego własnego życia. Kiedy wychodzą z nabożeństw, nie odczuwają 
potrzeby  cichości.  Wracając  do  domu,  są  kuszeni  do  niecierpliwości  poprzez  rzeczy 
wokół nich, i nasyciwszy się w ziemski sposób, nawet na świętych zebraniach Bożego 
ludu, nie potrafią zwyciężyć świata.

W I Piotra 1:17 czytamy: „A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na 
osobę  sądzi  każdego  według  uczynków  jego,  żyjcie  w  bojaźni  przez  czas 
pielgrzymowania waszego." Niech to będzie czas pielgrzymowania; bądźmy tutaj obcymi, 
ponieważ jesteśmy obywatelami nieba.

Odkupieni od siebie

„Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi ... zostaliście wykupieni z marnego postępowania 
waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa" (I Piotra 1:18-19). 
W wyniku naszych  pierwszych narodzin staliśmy się ziemscy;
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odziedziczyliśmy zepsucie od naszych ojców, i wzrastaliśmy w marności rozmów, myśli, 
nadziei, perspektyw.

Co oznacza marność? Marność to umieścić siebie w centrum swojego życia, być 
związanym  ze  zniszczonymi,  gnijącymi  zwłokami  naszego  samolubnego  życia,  bez 
możności ucieczki od „skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość"  (II 
Piotra 1:4); szukanie własnej chwały często udając pobożność; i kochanie tych, którzy 
wydają się nam mili, a unikanie tych, których charakter, wykształcenie i styl życia nie jest 
podobny do naszego - to jest „marne postępowanie."

Poprzez krew Chrystusa zostaliśmy „odkupieni" i „nabyci" z tego znikomego, 
godnego  pożałowania  pierwszego  świata  samolubstwa,  marności  -  nabyci,  by  być 
członkami królewskiego kapłaństwa dla Boga. Osoba, która nie żyje dla Boga i ku Bogu, 
stanowi  dla  Niego  próżne  i  zmarnowane  życie.  Bóg  w  Swoim  nieskończonym 
miłosierdziu musi nas odkupić, tak jak dawniej odkupił Swój lud z niewoli, aby byli Jego 
szczególną własnością.

Krew  Chrystusa  ma  wystarczającą  moc,  by  wyzwolić  nas  raz  na  zawsze  z 
próżnego życia, przekazanego nam przez naszych ojców i umożliwić naukę niebiańskich 
pieśni i każdego sekretu niebiańskiego życia. Nasze życie Jest ukryte wraz z Chrystusem 
w Bogu"; zostaliśmy nabyci i żaden stary nawyk, żadna rzecz na ziemi czy w piekle, nie 
ma mocy, by trzymać nas w niewoli naszego starego życia dla siebie.

Błogosławieństwo Boskiego Życia

Gdy zdobędziemy się na odwagę, by uwolnić się od każdej ludzkiej niewoli, i będziemy 
czynili  wszystko  dla  Chrystusa  i  w  Chrystusie,  wtedy  będziemy  naprawdę  w  stanie 
oddziaływać na świat. Musicie być zupełnie wolni od świata, zabrani spośród ludzi, zanim 
możecie  zdecydowanie  korzystać  z  boskiej  mocy  względem  ludzi  i  być  dla  nich 
błogosławieństwem;  inaczej  będziecie  przekazywali  innym  swoje  własne  pomieszane 
życie - w połowie ludzkie, w połowie boskie - a wasza praca nie będzie trwała Tylko to, 
co z nieba zstąpiło, może przetrwać do wieczności i wytwarzać wiecznie trwały owoc.

Nie  bójcie  się,  jeżeli  jesteście  źle  rozumiani  przez  własną  żonę  czy  męża; 
oskarżani  o  surowość  czy  okrucieństwo.  Oby  to  uczyniło  twoje  serce  bardziej 
współczującym. Czym bliżej jesteśmy Boga, tym bliżej będziemy ludzi; On może dać ci 
klucz,  który  otworzy  każde  serce,  jeżeli  tylko  będziesz  całkowicie  oddzielony  od 
wszystkiego i połączony z Bogiem.

On uczy nas kochać, a nie zadowalać siebie czy innego człowieka. Zostaliśmy 
oddzieleni spośród ludzi, by być Bożymi posłańcami, tłumaczami Jego boskiego Życia, 
które  zostało  nam  dane  i  którym  musimy  żyć,  zanim  możemy je  przekazać  innym. 
Oddzieleni  dla  Boga,  stajemy  się  ludem  kapłańskim,  naprawdę  żyjącym  dla  innych 
poprzez oddzielenie od innych.
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Charakter Baranka

Tak  więc  nabyci  ludzie  podążają  za  Barankiem;  noszą  również  na  sobie  charakter 
Baranka. Jeżeli chcecie zrozumieć co oznacza Jego charakter, musicie zwrócić się do I 
Listu Piotra 2:19-21: „Do tego bowiem jesteście powołani." Do czego?

Do cierpienia, kiedy nie zasłużyliśmy sobie na cierpienie; cierpliwego znoszenia 
cierpienia, gdy cierpimy za dobre uczynki - a dobre uczynki to miłość. Dobrze czynimy 
kochając  innych.  Tylko  nabyci  ludzie  mogą  tak  kochać,  ponieważ  tylko  oni  nie  są 
skoncentrowani na sobie; Chrystus stanowi ich centrum. Nienawidząc swojego własnego 
życia, nie zaznają przeszkód w nieprzerwanej, niezwyciężonej miłości. Są w stanie „zło 
dobrem zwyciężać."

Podczas gdy inni są rozczarowani niesprawiedliwością i  niegodziwością, które 
panują  na  świecie,  ich  miłość  nigdy  nie  dozna  rozczarowania,  gdyż  nie  zależy  od 
traktowania,  jakie  otrzymują  od  innych;  a  uprzedzenia,  z  jakimi  się  spotykają,  tylko 
nasilają ich miłość. Nie karmi się ona miłością innych, ale u źródła wiecznej miłości - w 
łonie Ojca.

Niewdzięczność szkoli  naśladowców Baranka i  przyprowadza ich bliżej  serca 
Chrystusa,  by  otrzymali  niebiańską  miłość,  która  może  przezwyciężyć  przeszkody 
codziennego życia. Zostali powołani do cierpienia, spotykania się ze złem. A kiedy ci, 
którzy przyzwyczaili się do stania na przedzie, zostają nagle zepchnięci do rogu, a inni 
biorą w swoje ręce pracę, którą oni rozpoczęli, mogą rozpoznać w nich Boże narzędzia.
Oni  wiedzą,  że  świat  nie  został  odkupiony  przez  cuda  Chrystusa,  ani  nawet  przez 
wzbudzenie  z  martwych,  ale  poprzez  Jego  cierpienie  i  śmierć;  nic  nie  może  im 
przeszkodzić  w  śmierci,  skoro  zostali  zjednoczeni  z  Chrystusem.  A kiedy  w  swoim 
cierpieniu spotykają się z ludzkim współczuciem, które ich kiedyś zadowalało, teraz mają 
serca  pełne  smutku.  Przychodzi  czas,  kiedy ludzie  nie  próbują  im już  współczuć.  Są 
bowiem postrzegani jako obiekt Bożej największej łaski, wezwani do cierpienia czyniąc 
dobrze.

Chodzenie tą ścieżką jest sposobem zwyciężania świata; sposobem, w jaki dzieło 
Ewangelii może wydać wieczny owoc. Gdyż świat musi zostać zewangelizowany przez 
owce: „Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego 
ślady"  -  ślady  Baranka,  te  same  zasady  postępowania:  przezwyciężanie  zła  dobrem, 
nienawiści miłością, niesprawiedliwości błogosławieństwem.
„On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz 
poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi" (I Piotra 2:23).

Boże światło i miłość

Jeżeli chętnie mówisz innym o zlu, wyrządzonym tobie przez twojego brata, to w tym 
momencie osądzasz go; a w chwili kiedy ustanawiasz siebie sędzią, znajdujesz się na zlej, 
a nie dobrej, drodze, gdzie nigdy nie zobaczysz światła w Bożym świetle. Jeżeli
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nie  znajdujesz  się  w  Bożym Życiu,  nigdy nie  będziesz  miał  Bożego  światła 
odnośnie charakteru czy intencji  innych.  Nie możesz znajdować się w Bożym 
świetle, jeżeli nie znajdujesz się w Jego miłości.

On nie miłuje nas z powodu naszych dobrych uczynków. Bóg kochał nas 
nawet wtedy kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami i przestępcami. Posiadasz w 
sobie Bożą miłość tak długo, jeżeli w twoim sercu nie ma narzekania na brata czy 
siostrę, którzy źle wobec ciebie postąpili. Bóg użył twojego brata czy siostrę, tak 
jak użył Szymejego, kiedy Dawid uciekał przed Absalomem. Dawid zobaczył 
kierującą nim Bożą rękę: „Niech złorzeczy, gdyż to Pan nakazał mu: Złorzecz 
Dawidowi!" (II Samuela 16:10).

Kiedy nieszczęśliwy człowiek przychodzi, by włożyć jeszcze jedną 
kroplę cierpienia do twojego kubka, to Bóg pozwala mu na to, a ty możesz uczyć 
się kochać swojego nieprzyjaciela nawet wtedy, kiedy wyrządza ci krzywdę. 
Idziesz śladami Baranka; roznosisz wokół aromat cierpień Chrystusa i wchodzisz 
w społeczność z Nim. Mój bracie, nigdy nie narzekaj na innych. Chrystus jest „u 
drzwi," i On używa innych, aby wyzwolić w tobie charakter Baranka; tylko w 
takich warunkach możesz nauczyć się nie troszczyć się o nic.

Zobaczysz wszystko w boskim świetle i boskiej miłości - bez podstępu w 
ustach, bez wymówek w sercu, bez narzekania, bez szemrania! Jako owce 
szukaliście swoich własnych dróg i własnego życia, ale teraz powróciliście do 
Baranka, który, poprzez śmierć, stal się waszym Pasterzem i jest w stanie 
przekształcić was w baranki (I Piotra 2:25).

Otto Stockmayer (1895) 

Kryzys dotyczący rzeczy ziemskich i 
niebiańskich

Hebrajczyków 11:13-16; lVMojźeszowa 13:1-3; 17-23,27-33; 14:1-3

Biblia rozpoczyna się od stworzenia nieba i rządów w niebie. Kończy się pojawieniem się 
z nieba tego, co zostało w nim ukształtowane, zgodnie z niebiańskimi zasadami: świętego 
miasta, nowego Jeruzalem, zstępującego z nieba od Boga, wypełniającego słowo, które 
przytoczyliśmy z księgi Hebrajczyków 11:16: -„Bóg przygotował dla  nich miasto."
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Rozbieżność pomiędzy tym co ziemskie, a niebiańskie

Przypominamy sobie,  że cechą charakterystyczną Starego Testamentu w każdym okresie 
była rozbieżność i kontrast pomiędzy dwoma światami, dwoma porządkami: niebiańskim 
i  ziemskim.  Przez  cały  Stary  Testament  pojawia  się  ten  element  nieba  rzucającego 
wyzwanie światu i biorącego z tego świata coś, co ustanawia według swojego własnego 
niebiańskiego porządku i natury.

Sprawdzenie tego nie wymaga bardzo głębokiej znajomości Starego Testamentu. 
Nasze umysły ciągle na nowo powtarzają tę historię i zdajemy sobie sprawę, że cały czas 
znajdujemy się  w obliczu rozbieżności,  konfliktu.  Jest  to konflikt  pomiędzy niebem a 
ziemią.

Niebo nie jest usatysfakcjonowane tym światem - i odwrotnie. Niebo występuje 
przeciwko temu, co jest tutaj, na ziemi; ale niebo pragnie zabrać z tego świata to, co tylko 
może  i  przywrócić  ponownie  do  swoich  własnych  norm.  Tak  więc  podczas  gdy 
spotykamy się z opozycją nieba,  wyzwaniem nieba,  w tym samym czasie znajdujemy 
niebo, od samego początku, jak gdyby uchwyciło ono ludzi - szereg indywidualnych osób 
i narodów - aby odłączyć ich od świata, nawet kiedy się w nim znajdują, i poprzez głęboki 
proces uczynić ich zupełnie innym rodzajem ludzi od wszystkich innych; zatrzymując ich, 
innymi słowy, do niebiańskich celów.

Ludzie  Starego  Testamentu  byli  pionierami  niebiańskich  dróg.  Chcemy 
podkreślić nie tylko ten fakt, że istnieje niebiańska droga, która jest zupełnie inna - wiemy 
o tym w naszych sercach jeżeli narodziliśmy się z góry;  idąc naprzód uczymy się jak 
różna od każdej innej jest ta niebiańska droga - ale centralny punkt w tym momencie jest 
następujący: istnieje taka rzecz jak pionierstwo na tej niebiańskiej drodze, powołanie do 
społeczności z niebem,  by torować drogę, brać w posiadanie, sprawić, by możliwe było 
zrozumienie i zinterpretowanie Bożego pełnego zamiaru. To jest służba dla tych, którzy 
będą kroczyć po nas.

W pewnym znaczeniu,  każdy narodzony z góry jest  pionierem, ponieważ dla 
każdego człowieka ta droga jest nowa, którą może kroczyć on i tylko on. Nikt nie może 
uczynić tego za niego; jest to nowa droga dla każdego. Nasze obecne rozważania będą 
dotyczyły właśnie tego aspektu.

Nie  ma  żadnej  wątpliwości,  że  większość  Bożych  dzieci  wie  niewiele,  albo 
bardzo niewiele o  tej  niebiańskiej  drodze.  Zorganizowane chrześcijaństwo stało  się  w 
dużej mierze ziemską rzeczą, z ziemskimi normami, koncepcjami i źródłami: dlatego też 
stało się bardzo ograniczone duchowo.

W porównaniu z niebem, ten świat jest bardzo mały. Mam tu na myśli zarówno 
aspekt  duchowy,  jak  i  ilustrujący.  Królestwo  niebios  jest  czymś  ogromnym,  o  wiele 
większym od jakiegokolwiek wyobrażenia człowieka. Boże myśli, tak jak niebiosa,  są 
wyższe od naszych, przekraczające wszystkie ziemskie koncepcje. Kiedy oderwiemy się
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od tej ziemi, zrozumiemy z jednej strony jak żałośnie mali jesteśmy, a z drugiej w jakże 
szerszym zakresie można się poruszać niż ten, w którym my się poruszamy - mam na 
myśli aspekt duchowy. Ogromną potrzebą tego wieku jest to, aby Boży lud, Kościół Boga, 
wszedł w swoją prawdziwą niebiańską pozycję, z jej niebiańską wizją i powołaniem.

W tym stwierdzeniu zostało wiele zawarte, ale to wszystko oznacza, że pewni 
ludzie muszą torować drogę dla Kościoła z powrotem do królestwa, gdzie znajdował się 
kiedyś  na  początku;  królestwo,  które  utracił  ulegając  uporczywej  tendencji  ciągnącej 
kościół w kierunku ziemi. Twierdzę, że potrzebne jest narzędzie torujące drogę, a ta droga 
jest kosztowna.

Pozwólcie, iż powtórzę, ludzie Starego Testamentu byli pionierami niebiańskiej 
drogi. Zostało to wyraźnie stwierdzone przez autora Listu do Hebrajczyków, szczególnie 
we fragmencie, który przeczytaliśmy. Niebo ma swoje własne normy i zasady, a ziemia 
nie może ich zaspokoić.  Jednym z wielkich słów kluczowych Starego Testamentu jest 
„uświęcenie"  a  uświęcenie  oznacza  oddzielenie,  czynienie  świętym,  poświęcenie,  i 
dotyczy głównie rzeczy duchowych i wewnętrznych, rozdzielających pomiędzy niebem a 
ziemią. Bóg rozdzielił te dwie rzeczy i to rozdzielenie musi również nastąpić w duchowy 
sposób, wewnętrznie.

Tak więc dowiadujemy się, że ludzie Starego Testamentu byli oddzieleni właśnie 
w tym sensie: w samym centrum ich istnienia została wykonana prawidłowa operacja, 
która oddzieliła ich od tego swata i wyznaczyła bieg, który był zupełnie inny od biegu 
tego  świata.  Jeżeli,  pod  wpływem  obciążenia  czy  stresu,  może  poprzez  podstęp, 
świadomie  czy  nieświadomie,  dotknęli  tej  ziemi,  natychmiast  zareagowali  -  od  razu 
wiedzieli w swoim wewnętrznym istnieniu, że zboczyli z drogi, a jedynym ich celem było 
jakoś powrócić. Widzimy to wielokrotnie. Niebo świadczyło przeciwko ich pozycji; byli 
w kłopocie. Dopóki nie powrócili, nie mogli kontynuować. Znajdowali się pod wpływem 
innych norm, ale jakże inne były te normy i jakże trudne do zrozumienia!

Zważcie na Kaina i Abla. Z ziemskiego punktu widzenia postępowanie Kaina 
było  bardzo  szlachetne.  Patrząc  z  punktu  widzenia  religijnego  człowieka  tego  świata, 
trudno jest zobaczyć w ofierze Kaina coś niewłaściwego, albo zauważyć na ile lepszy był 
Abel, albo w jakim stopniu ci dwaj mieli rację, albo jej nie mieli. A jednak jak krańcowo 
sprawiedliwy był Abel, zostało uwidocznione w tej kwestii. Jeden z nich przedostał się do 
nieba. To jest fakt Przedostał się do Boga i do nieba, a drugi spotkał się z zamkniętym 
niebem i Bożym odrzuceniem.

Spytacie: „Na jakiej podstawie?" Choćby na podstawie różnicy pomiędzy niebem 
a ziemią- to wszystko. Podstawa i norma dostępu do nieba jest zupełnie inna od ziemskiej 
- nawet tej religijnej ziemskiej. Religijny człowiek może mieć tego samego Boga, czcić 
Go, przynosić Mu ofiarę, a jednak nie znaleźć drogi do nieba, nie mieć żadnego wstępu tę 
na niebiańską drogę. Niebo ma swoje własne zasady, normy i warunki, i ziemia nie może 
ich ani znaleźć ani zaspokoić. Różnią się od siebie.
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To jest fakt, któremu byliśmy przeciwni, jeżeli chodzi o sprawę dostania się do nieba. Nie 
mówię tu o lokacji geograficznej, ale o przedostaniu się do Boga, znajdowaniu otwartego 
dostępu do nieba. Możesz przyjść jedynie na warunkach nieba, a to zupełnie i ostatecznie 
przewróci twoje własne naturalne kalkulacje. Musisz znaleźć coś, czego natura nie będzie 
w stanie dostarczyć.

Jeżeli  tak jak  Kain  pojmujesz  tę  rzecz  zgodnie  z  religijnym przekonaniem,  i 
wchodzisz  na  ten  grunt,  nigdzie  nie  dojdziesz.  „Przez  wiarą  złożył  Abel  Bogu 
wartościowszą ofiarą niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, ze jest sprawiedliwy,  
gdyż Bóg przyznał sią do jego darów" (Hebrajczyków 11:4). Niebo poświadczyło.

Nie zajmuję się tutaj całą naturą i szczegółami tych rzeczy. Wykazuję pewien 
fakt -że normy i sądy nieba są zupełnie inne i wprowadzą nas w całkowite zamieszanie, 
jeżeli będziemy próbowali wejść do nieba nawet w ten religijny sposób. Nikodem może 
być doskonałym przykładem systemu religijnego, który jednak nie może przedostać się do 
nieba. Niebo ma swoje własne warunki dostępu, i musimy spełnić te warunki. Możesz 
zadawać tysiące pytań „Dlaczego?" To jest jednak fakt.

Pionierzy są liderami

Przejdźmy teraz do naszego fragmentu z  IV Księgi Mojżeszowej. Dotyczy on wysłania 
szpiegów, a w centrum zainteresowania pojawiają się dwaj mężczyźni - Jozue i Kaleb. 
Zastanówcie  się  nad  wszystkimi  dwunastoma  głowami  nad  domami  izraelskimi 
-książętami  w  Izraelu  (znaczące  określenie),  typowymi  reprezentantami  -  mieli  oni 
bowiem być pionierami niebiańskiej drogi. Zasada ich zwierzchnictwa i książęctwa była 
taka, że mieli być pionierami. To jest pionierska zasada.

Jeżeli  jesteś  prawdziwym  pionierem,  to  jesteś  liderem;  księciem  w  swoim 
charakterze.  Jednakże tylko dwóch z nich uzasadniło swoje powołanie;  tylko dwóch z 
nich stało się tym, czym miała być cala reszta - pionierami. Dzieje się tak bardzo często. 
Pracę  wykonuje  mniejszość,  zdecydowana  mniejszość.  Niektórzy  mają  odpowiednią 
nazwę, ale nie wykonują pracy;  inni oficjalną pozycję,  ale nic z tym nie robią.  Gdzie 
zatem będzie to zrobione? W tym przypadku był to Jozue i Kaleb.

Połączenie z przeszłością

Poświęćmy  teraz  trochę  czasu  zastanawiając  się  nad  znaczeniem  tych  dwóch  ludzi, 
Jozuego i Kaleba. Na początku popatrzymy na nich jako na więź łączącą z przeszłością 
Boży zamiar, który podjęli, nawiązywał do Jego przymierza z Abrahamem, tak więc w 
przypadku Jozuego i Kaleba na plan wchodzi Abraham.

Ód  razu  jesteśmy  zmuszeni  spojrzeć  wstecz  i  ocenić  znaczenie  Abrahama, 
podjętego  przez  tych  dwóch  ludzi;  widzicie  bowiem,  krytyczny  moment  w  którym 
pojawili  się  jozue  i  Kaleb,  był  istotnie  krytycznym  momentem,  godziną  wielkiego 
kryzysu. Cala sprawa polega teraz na tym, czy Boży zamiar będzie pojęty przez tych 
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ludzi,  czy  też  nic?  To  nie  jest  lekka  sprawa;  zaistniał  poważny  kryzys.  A  oni  są 
decydującym czynnikiem.

Istnieją trzy cechy miejsca Abrahama, jak mamy to tutaj ukazane.

Duchowe i niebiańskie nasienie

Przede wszystkim, istnieje cecha duchowego i niebiańskiego nasienia. Zrozum to -istnieje 
duchowe  i  niebiańskie  nasienie.  Dzisiaj  znajdujemy  się  w  o  wiele  lepszej  pozycji. 
Rozumiemy,  poprzez  Ducha Świętego,  pełne  znaczenie  Abrahama.  Mamy nasz  Nowy 
Testament i wszystko, co Nowy Testament mówi o Abrahamie. Mamy pełne objawienie 
poprzez apostoła Pawła, i jesteśmy w stanie uczyć się z Nowego Testamentu. Nie musimy 
wracać do Starego Testamentu, by zdobyć pełnię wiedzy; możemy rozumieć już teraz, z 
Nowym Testamentem w dłoni, pełne znaczenie Abrahama. W tym momencie mamy o 
wiele większe światło.

Duchowe i niebiańskie nasienie. Widzicie jakie ma to znaczenie w przypadku 
Jozuego i Kaleba, i jak podejmują to zadanie. Ale to drugie nasienie Abrahama nie jest 
duchowe  i  nie  jest  też  niebiańskie.  Spadło  na  ziemię.  W  trzynastym  i  czternastym 
rozdziale  IV  Księgi  Mojżeszowej,  które  przeczytaliśmy,  obserwujemy  reakcje  ludzi 
-rażące,  ziemskie;  jakże  brakuje  im  duchowej  wizji,  życia  i  aspiracji!  Kierują  się 
całkowicie tym, co ziemskie - tym, co widzą oczy, czyli trudnościami, ludźmi, górami. 
Dla nich nie ma sposobu. Dla Jozuego i Kaleba góry były sposobem, nie przeszkodą. 
Istniała niebiańska droga. Ale inni tego nie widzieli, byli bowiem ziemscy.
Niebiańskie i duchowe nasienie - to jest Boża myśl w Abrahamie, wyrażona jasno dla nas 
w Nowym Testamencie.

Ekskluzywne nasienie

Ale w jakim sensie mamy większe światło? W tym, że było to coś ekskluzywnego. Paweł 
utrzymuje  w  swoim  liście  do  Galacjan.  „  Otóż,  obietnice  były  dane  Abrahamowi  i  
potomkowi  jego.  Pismo nie  mówi:  I  potomkom -jako  o  wielu,  lecz  jako  o  jednym..."  
(Galacjan 3:16). To było zastrzeżone.

Za  chwilkę  zobaczymy  gdzie  to  wszystko  prowadziło,  ale  zauważcie,  że  w 
przypadku  Abrahama,  było  ściśle  i  wyłącznie  powiązane  z  Sarą.  W tamtych  czasach 
dozwolone było mężczyźnie mieć więcej niż jedną żonę, ale Bóg zawęził tę sprawę do 
Sary.  Abraham,  pod  wpływem stresu  i  nacisku,  próbował  osiągnąć  to  w inny sposób 
-poprzez  Hagar.  Mamy  tu  jedną  z  rzeczy,  o  których  mówiłem  wcześniej:  porażka, 
pomyłka,  upadek,  gafa;  działanie  pod  naciskiem,  przymusem  -  wyrzeczenie  się 
niebiańskiej linii i odrzucenie jej, a historia żałuje tego po dziś dzień. Abraham musiał 
powrócić do Sary. Bóg sprowadził tę rzecz właśnie do niej; to była sprawa wyłączności. 
Nie Hagar, ani żadna inna, ale właśnie ta.
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Ponadnaturalny w narodzinach i wychowaniu

To nasienie niesie wszystkie oznaki tego, co niebiańskie. Jest ponadnaturalne w historii 
narodzin - niemożliwe według natury. Chodzi mi o Izaaka... a Abraham musiał zdać się na 
interwencję  nieba.  Nie  mogło  to  mieć  miejsca,  ani  historii,  gdyby  niebo  tego  nie 
dopilnowało. Bóg był bardzo wymagający jeżeli chodzi o tę rzecz.

Czasami  Bóg pokazuje  nam jak  bardzo  jest  wymagający odnośnie  właściwej 
rzeczy,  pozwalając nam zobaczyć okropność tej zlej  rzeczy. Bóg nie pozwala,  aby zla 
rzecz po prostu odeszła; aby pomyłka, upadek, odeszły jako takie. Czasami zamęczamy 
się do końca naszego życia jakimś złym postępkiem. Bóg zatrzyma to, abyśmy przejrzeli -
właściwa droga jest jedyną drogą; nie jest tylko opcją.

Niebiańska droga jest  jedyną  drogą i żadna inna alternatywa nie będzie miała 
racji bytu, tak jakby była bez znaczenia. Odkrywamy, że jednak ma znaczenie i tak też 
było w tym przypadku. To niebo musi to uczynić, albo inaczej nigdy nie będzie zrobione, 
ponieważ  rzecz  dotyczy  niebiańskich  sposobów.  Ile  jeszcze  musimy  się  nauczyć,  i 
uczymy się o tej zasadzie! Wyjaśnia ona wiele z tego, co dzieje się w naszym życiu. Bóg 
ma nas w Swojej ręce.

Zasada śmierci i zmartwychwstania

Tak, ale Izaak nie był tylko wytworem niebiańskiej interwencji w wyniku cudu, ale Bóg 
miał zamiar doprowadzić tę sytuację do ostateczności, żądając złożenia Izaaka na ofiarę. 
Izaak urodził się w wyniku cudu, poprzez Bożą interwencję, ale ciągle coś musiało się 
wydarzyć:  musiał umrzeć i  powstać z martwych. Ta potężna Boża rzecz musi wejść i 
zatwierdzić  to.  To,  co  Paweł  pisze  w  Liście  do  Rzymian  1:4:  „Który według  ducha 
uświęcenia  został  ustanowiony  Synem  Bożym  w  mocy  przez  zmartwychwstanie," 
mogłoby  być  z  powodzeniem  oddane  jako  „zatwierdzony  Syn  Boży  ...  przez 
zmartwychwstanie"; i tak też jest w przypadku Izaaka - zatwierdzonego, niebiańskiego.

To zawiera w sobie wiele z naszej własnej historii. Zostaliśmy nie tylko zrodzeni 
na skutek  cudu i  Bożej  interwencji;  to  było zatwierdzone aż  do końca.  Bóg wymaga 
utrzymania  tego  poprzez  zmartwychwstałe  życie,  a  zmartwychwstałe  życie  nie  ma 
znaczenia, chyba że wiemy coś o śmierci. Bóg trzyma nas na niebiańskiej ziemi. To jest 
znaczenie Izaaka: nie tylko umieszczenie nas na niebiańskiej ziemi, ale trzymanie nas na 
niej poprzez ciągle wyrażenie zmartwychwstania, kiedy tylko zmartwychwstanie uratuje 
sytuację.

Nie ma przecież znaczenia to, co było na początku naszego chrześcijańskiego 
życia -wspaniale przeżycie nawrócenia,  które jesteśmy w stanie zaznaczyć w notesie i 
określić  kiedy  i  gdzie  to  się  stało  -  to  może  być  dobre,  ale  musi  być  ustawicznie 
potwierdzane  poprzez  wyrażenie  zmartwychwstania.  Musimy  trzymać  się  na  tej 
podstawie. To jest pionierska droga.
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Pionierstwo  na  tej  niebiańskiej  drodze  to  poznanie  ponad  wszystko  inne 
znaczenia śmierci i  jej okropności, by móc poznać znaczenie zmartwychwstania i jego 
wielkości. To jest pionierska droga. Kościół poszedł tą drogą;  wiele objawień również 
poszło tą drogą; wiele dzieci Bożych poszło tą drogą - aby utrzymać przy życiu to, co 
niebiańskie  i  powstrzymać  ten  „suchy  korzeń"  ziemskości,  który  chce  zawsze 
podkopywać chrześcijańskie życie. Sami wiemy jak wielka jest to prawda.

Abraham zrozumiał, że jego prawdziwe dziedzictwo było w niebie.  Osobiście 
uważam, że wspaniałą rzeczą był ten aspekt życia i doświadczenia Abrahama pod Bożą 
ręką: że bez wątpienia na początku kiedy wyruszał, na Boże polecenie, interpretował te 
obietnice w bardzo ziemski i ograniczony sposób. Bez wątpienia na początku myślał, że 
obietnice znajdą wypełnienie i realizację w taki a nie inny sposób, ale czym dłużej żył, 
tym bardziej zdawał sobie sprawę, że nie była to kwestia tego czy tamtego sposobu. To 
było  coś  więcej  niż  myślał  na  początku;  coś  o  wiele  większego  i  zupełnie  innego. 
Abraham poszedł dalej, i jest jednym z ludzi, których dotyczy to słowo:  "Wszyscy oni  
poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z  
daleka... lecz oni zdążają do lepszej (ojczyzny), to jest do niebiańskiej. "

Kiedy  Bóg  powiedział:  „Zaprowadzę  ciebie  do  kraju"  (I  Mojżeszowa  12:1), 
Abraham na początku myślał, że chodziło o rzecz ziemską; potem jednak zrozumiał, że 
nie było tak. On zobaczył. Gdyż Pan Jezus powiedział:  „Abraham, ojciec wasz, cieszył  
się,  że  miał  oglądać  dzień  mój,  i  oglądał  i  radował  się"  (Ew.  Jana  8:56).  „Ujrzeli  i  
powitali je z daleka. " Podobnie Paweł pisze w Liście do Galacjan: „I potomkowi twemu,  
a tym jest Chrystus. " „Pismo nie mówi: I potomkom -jako o wielu, lecz jako o jednym: I  
potomkowi twemu, a tym jest  Chrystus"  (Galacjan 3:16).  Chrystus był  odpowiedzią w 
stosunku do wszystkiego, co odnosiło się do dziedzictwa Abrahama.

Ale  Chrystus,  niebiański  Chrystus,  jest  ucieleśnieniem  wszystkiego,  co 
niebiańskie.  Nie  znamy  Chrystusa  według  ciała.  Chrystus  jest  w  istocie  niebiański. 
Widzimy niebiańską naturę tego nasienia.  Możemy wdrożyć to wszystko w Jozuego i 
Kaleba.
Kim  będą  ludzie,  którzy 
odziedziczą,  pójdą  i  obejmą  w 
posiadanie?  Z  pewnością  nie  ten 
przywiązany  do  ziemi  i 
skoncentrowany  na  niej  tłum.  Oni 
bowiem  poginą  w  swojej  ziemi; 
ziemia  będzie  ich  więzieniem  i 
grobem.  Zostaną  zastąpieni 
następnym  pokoleniem z   inną 
konstytucją  reprezentowanym 
przez Jozuego i Kaleba, pierwszych 
ludzi  z  nowego  pokolenia  którzy 
obejmą w posiadanie.
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Obiekt serca
„Nie jest łatwo opisać ogrom zmian, które 

następują gdy zrzekasz się miejsca w swoim 
sercu na rzecz miejsca, które On dla ciebie 

przygotował (EwJana 14:3). Rzeczy tej ziemi, 
naturalnie piękne i atrakcyjne, są zadziwiająco 

szybko przyćmione, a ty jesteś pielgrzymem nie 
z powodu kłopotów i prób jakich tutaj 

doświadczasz, ale ponieważ obiekt twojego 
serca jest w innym miejscu."

J.B. Stoney(1897)
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Jakże jednak głęboko musieli za to cierpieć. „ Cały zbór zamierzał ich ukamienować " (IV 
Mojżeszowa 14:10). Pionierstwo to zawsze droga cierpienia i ponoszenia kosztów, nawet 
nie wśród niewierzących - tych, którzy podpisują się pod ludem Bożym.

Pionier niebiańskiej drogi będzie zawsze taki: niebiański jako nasienie, i ciągle 
potwierdzany jako niebiański poprzez konieczność powtarzanych interwencji nieba, które 
wyswobadzają,  uwalniają i  pozwalają iść dalej. Jest to prawdą w odniesieniu do życia 
duchowego. Nie udalibyśmy się dalej niż kilka kroków do przodu, zatrzymalibyśmy się. 
Gdyby  niebo  nie  zainterweniowało,  gdyby  nie  było  tak,  że  Bóg  potwierdza  fakt,  iż 
należymy do nieba, byłby to dla nas koniec.

Cóż, widzimy to wszystko tak wyraźnie wypełnione w Chrystusie, Niebiańskim 
Nasieniu.  Jego  narodzenie  było  aktem interwencji  nieba,  cudem.  W momencie  chrztu 
niebo otworzyło się i potwierdziło: „To jest mój umiłowany Syn." Jego Krzyż? - ta sprawa 
nie  wygląda  na  niebiańską  interwencję.  Ale  poczekajcie  chwilkę;  nie  zapomnijcie,  że 
Nowy Testament nigdy nie mówi o Krzyżu Chrystusa tylko z punktu widzenia śmierci. W 
Nowym Testamencie Krzyż ma bliźniacze strony - śmierć i zmartwychwstanie. „  Tego 
wyście rakami bezbożnych ukrzyżowali i zabili; ale Bóg go wzbudził" (Dzieje Apostolskie 
2:23-24).

Świat  zrobił  wszystko  co  tylko  mógł,  i  wyczerpał  się  nad  Nim.  Moce  zła 
wyczerpały się. Co więcej można było uczynić? Teraz na plan wchodzi niebo i wszystko 
psuje,  wzbudzając Go z martwych: potwierdza,  że On należy do nieba,  a  nie  do tego 
świata On nie jest własnością czy zabawką ani tego świata, ani mocy zła, które rządzą tym 
światem. On należy do nieba - a niebo interweniuje, i nie tylko wzbudza Go, ale zabiera 
Go do góry i ustanawia Go tam.

Jego duchowa historia jest historią pioniera niebiańskiej drogi. On jest pionierem. 
„Aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus" - zostało napisane w Liście 
do Hebrajczyków (6:19-20).

Ogniwo pomiędzy porażką a zrozumieniem

Istnieje  jeszcze  jedna  rzecz,  którą  chciałbym  już  zakończyć  rozważania  dotyczące 
wspomnianego aspektu Jozuego, Kaleba i Abrahama. Oni, podobnie jak Abraham i inni 
pionierzy,  byli  ogniwem pomiędzy porażką i  zrozumieniem Popatrzcie  na świat  kiedy 
„Bóg  chwały  ukazał  się  ojcu  naszemu  Abrahamowi"  (Dzieje  Apostolskie  7:2)  w  Ur 
Chaldejskim.  Patrzcie  na  świat  i  poszukajcie  tego,  co  pochodzi  z  nieba.  Gdzie  to 
znajdziecie? Gdzie jest wszelka Boża myśl dotycząca czegoś niebiańskiego? Wydaje się, 
że jeszcze raz znikła. Wydaje się, że nie ma w ogóle świadectwa tej niebiańskiej myśli 
Bożej - niebiańskiego ludu, niebiańskiego świadectwa; czegoś, co reprezentuje i wyraża 
niebiańską myśl. Gdzie zatem jest? „Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi" i 
on stał się ogniwem pomiędzy porażką a zrozumieniem

Jozue i Kaleb podjęli to wyzwanie. Oto historia porażki na pustyni. Gdzie w ich
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przypadku jest niebiańskość? Gdzie jest Boża myśl? Bóg jednak nie zrezygnował. Może 
się wydawać, że to zniknęło; było tak ciągle na nowo. Ale niebo interweniuje i dostarcza 
ogniwa pomiędzy porażką a triumfem nieba. Tym ogniwem jest pionier. Pan musi mieć 
takie narzędzie, aby stanąć przeciwko porażce i ponownie otworzyć niebiańską drogę do 
zrozumienia.

Prawdopodobnie mówisz: „A co to ma wspólnego ze mną?" Pytasz: „Tak, to są 
wszystko wspaniale pomysły.  To jest  prawda;  jasne,  że to biblijna prawda, ale w jaki 
sposób wpływa to na mnie?" Cóż, tak po prostu jest. Nikt nie lubi przebywania w trudnej 
sytuacji i cokolwiek byśmy powiedzieli na ten temat, Pan ma zawsze dla nas wyjście.
I dzisiaj wielką potrzebą chrześcijan jest przywrócenie do pełnego niebiańskiego zamiaru. 
Zajęli  się  bowiem czymś innym. Zaangażowali  się  w coś  mniejszego  i  zgoła innego. 
Zawsze tak było. Nowy Testament został napisany prawie w całości z tego powodu.

Lud Boży jest zawsze co najmniej w takim niebezpieczeństwie - co najmniej w 
niebezpieczeństwie. Grawituje duchowo ku temu światu i w taki czy inny sposób traci 
swoje niebiańskie świadectwo. Panuje tam zawsze nacisk, by zaniżyć, a Pan potrzebuje 
życia,  które  widziało  -  i  stało  się  jak ci,  dla  których centrum grawitacji  życia zostało 
przeniesione  z  tego  świata  do  nieba.  U  takich  ludzi  jest  ten  zmysł  -  czy  potrafią 
zinterpretować  coś  czy  nie,  czy  są  w  stanie  wdrożyć  to  w  system  prawd,  doktryn, 
biblijnego nauczania,  czy nie -  istnieje to poczucie,  że znajdują się na Unii  wielkiego 
przeznaczenia, która jest poza tym, co może dostarczyć ten świat; że zostali pochwyceni 
przez coś, co mogą tylko określić mianem niebiańskiego powołania, które ich trzyma.

Pan potrzebuje takich ludzi, którzy nie mogą być usatysfakcjonowani obecnym 
stanem rzeczy. Nie jest to w ogóle kwestia umysłu, czy rozumu. To jest wewnątrz nich; 
oni wiedzą, że Bóg coś uczynił. Ponieważ Bóg coś uczynił, są zobowiązani do czegoś o 
wiele  większego niż  słabe ograniczenia tego życia i  tego świata.  Zostali  wewnętrznie 
połączeni z czymś wspaniałym. Powtórzę to jeszcze raz, że być może nie będą w stanie 
tego głosić, ale wiedzą o tym. Nigdy nie będziemy użyteczni dla Boga poza naszą wizją, 
naszą prawdziwą wdrożoną przez Boga wizją, poza naszym własnym zasięgiem serca. 
Nasza  miara  wizji  zadecyduje  o  mierze  naszej  użyteczności.  O,  jakże  potrzeba  tej 
niezmierzonej miary nieba w sercach ludzi! To jest dzisiejsza potrzeba.

Pozwólcie,  że  zakończę  podkreślając  raz  jeszcze,  że  choć  jest  to  niebiańskie 
powołanie,  o  którym  Apostoł  tak  wiele  mówi,  jest  to  również  najtrudniejsza  droga 
-obfituje w każdego rodzaju trudności.  Jest  ono jednak prawdziwe, jest  prawdą, i  jest 
ostateczne,  gdyż  niebo  jest  naturą,  mocą,  życiem, porządkiem,  który ma napełnić  ten 
świat i wszechświat.

T. Austin-Sparks (1954)     
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