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Poselstwo Czwarte 

Boży zamiar wobec Hioba 

Wersety biblijne: Hi 42:1–6; 2 Kor 3:8–9; 4:10–12, 16–18; 5:18–20. 

I. Bóg zamierzył wobec Hioba, że stanie się on kimś, kto będzie żył w 
niebiańskiej wizji i w rzeczywistości Bożej ekonomii: 

A. Doświadczenie zdobyte przez Hioba stało się krokiem, jaki Bóg podjął w swojej 
boskiej ekonomii, żeby pochłonąć i ogołocić zadowolonego Hioba i go zburzyć; w 
ten sposób Bóg mógł sobą go odbudować i wprowadzić w głębsze poszukiwanie 
swojej osoby, żeby mógł on zyskać Boga, a nie Boże błogosławieństwa ani własne 
osiągnięcia we własnej doskonałości i prawości — Flp 3:10–14; 1 Kor 2:9; 8:3; Wj 
20:6; 1 Krn 16:10–11; 22:19a; 2 Krn 12:14; 26:3–5; 34:1–3a; Ps 24:6; 27:4, 8; 
105:4; 119:2, 10; Hbr 11:6. 

B. Ktoś, kogo Bóg nie obchodzi, może zyskać wiele rzeczy i z pozoru prosperować 
(Ps 73:1–15); jednak tego, kogo Bóg obchodzi, On ograniczy i ogołoci z wielu 
rzeczy; Bóg ma zamiar wobec swoich poszukujących, żeby znaleźli oni wszystko 
w Nim i nie odwrócili swej uwagi od pełnego radowania się Nim (w. 16–28). 

C. Bóg postępuje ze swym świętym ludem w określony sposób, by osiągnąć pewien 
cel: pragnie, żeby lud ten opróżnił się ze wszystkiego i przyjął Go jako swój 
wyłączny zysk (Flp 3:8; por. Ps 73:25–26); ma pragnienie w swym sercu, byśmy 
zyskali Go w pełni jako życie, zaopatrzenie w życie i wszystko dla naszej istoty 
(Rz 8:10, 6, 11; por. Kol 1:17b, 18b). 

D. Abyśmy żyli w rzeczywistości Bożej ekonomii wraz z boskim udzielaniem, 
potrzebujemy, żeby Bóg wbudował się w naszą wewnętrzną konstytucję, by cała 
nasza istota przebudowała się Chrystusem: 
1. Jak ukazują to Listy Pawła, Bóg postępuje z nami w określony sposób, żeby 

ogołocić nas ze wszystkiego i pochłonąć, byśmy mogli zyskiwać coraz więcej 
Boga — 2 Kor 4:16–18. 

2. Budowanie kościoła odbywa się za pośrednictwem Chrystusa, który czyni 
sobie dom w naszych sercach, czyli wbudowuje w nas siebie, czyniąc nasze 
serce, naszą wewnętrzną konstytucję, swoim domem — Ef 3:16–21. 

E. Bóg w Chrystusie wbudował się w człowieka, człowiek wbudował się w Boga i 
Bóg oraz człowiek zespolili się ze sobą i stali jedną całością, Bogiem-człowiekiem; 
wskazuje to, że Bóg zamierzył w swej ekonomii uczynić siebie człowiekiem, by 
człowieka uczynić Bogiem w życiu i w naturze, lecz nie w Bóstwie — 2 Sm 7:12–
14a; Rz 1:3–4; Mt 22:41–45; J 14:6a; 10:10b; 1 Kor 15:45b; J 6:63; 2 Kor 3:6; 1 J 
5:16a. 

II. Boża ekonomia to  Bóg,  który  staje  się  człowiekiem  w ciele za sprawą 
wcielenia, aby człowiek mógł stać się Bogiem w Duchu za sprawą 
przeobrażania w celu wbudowania Boga w człowieka i człowieka w Boga, 
żeby zyskać zbiorowego Boga-człowieka: 

A. Najwspanialsze, najdoskonalsze, najbardziej tajemnicze i wszechzawierające 
przeobrażenia, przez jakie przeszedł wieczny Trójjedyny Bóg, stawszy się 
człowiekiem, są poruszaniem się Boga w człowieku w celu realizacji Jego wiecznej 
ekonomii — Mi 5:1; J 1:14, 29; 3:14; 12:24; Dz 13:33; 1 P 1:3; 1 Kor 15:45b; Dz 
2:36; 5:31; Hbr 4:14; 9:15; 7:22; 8:2: 
1. Przeobrażenia te to procesy, przez które Trójjedyny Bóg przeszedł w tym, jak 

stał się Bogiem-człowiekiem, jak wniósł boskość w człowieczeństwo i je ze 
sobą zespolił; to prototyp służący masowemu powieleniu licznych Bóg-ludzi; 
stał się ucieleśnieniem Trójjedynego Boga i przyprowadził Boga do człowieka 



12 | © 2021 Living Stream Ministry | Prosimy nie powielać ani nie rozpowszechniać. 

oraz umożliwił człowiekowi skontaktowanie się z Bogiem, dotknięcie Go, 
przyjęcie, doświadczanie, wejście w Niego i radowanie się Nim — J 1:14; Kol 
2:9; Rz 8:28–29. 

2. Bóg mówi o tych przeobrażeniach w Księdze Ozeasza 11:4 w słowach: 
„Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to powrozy miłości”; wyrażenie 
„ludzkimi więzami, powrozami miłości” wskazuje, że Bóg kocha nas swą 
boską miłością na poziomie nie boskości, lecz człowieczeństwa; Boża miłość 
jest boska, lecz dociera do nas w więzach ludzkich, czyli za pośrednictwem 
człowieczeństwa Chrystusa: 
a. Więzy (przeobrażenia, procesy), którymi Bóg nas pociąga, obejmują 

wcielenie Chrystusa, Jego ludzkie życie, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie 
i wniebowstąpienie; za pośrednictwem tych wszystkich kroków, które 
wykonał Chrystus w swym człowieczeństwie, dociera do nas miłość Boża 
w Jego zbawieniu — Jr 31:3; J 3:14, 16; 6:44; 12:32; Rz 5:5, 8; 1 J 4:8–10, 
16, 19. 

b. Bez Chrystusa wieczna Boża miłość, Jego niezmienna, zniewalająca miłość, 
nie mogłaby nas zwyciężyć; niezmienna miłość Boża jest zwycięska, bo 
jest miłością w Chrystusie, miłością pełną Chrystusa, miłością okazywaną 
przez Chrystusa i miłością do Chrystusa. 

c. Boża wieczna miłość jest zawsze zwycięska; na koniec, mimo naszych 
porażek i błędów, Boża miłość odniesie zwycięstwo — Rz 8:35–39. 

B. Przeobrażanie trójczęściowego człowieka to Boże poruszanie polegające na 
przebóstwianiu go, konstytuowaniu przetworzonym i zwieńczonym Trójjedynym 
Bogiem; Bóg ukazał się Hiobowi i ten Go zobaczył, żeby Go zyskać i żeby Bóg go 
przeobraził ze względu na Boży zamysł — Hi 38:1–3; 42:1–6; 2 Kor 3:16–18; Hbr 
12:1–2a: 
1. Ujrzenie Boga prowadzi do przeobrażenia naszej istoty w Boży obraz; a zatem 

im częściej patrzymy na Niego, zwieńczonego Ducha w naszym duchu, tym 
więcej przyjmujemy wszystkich Jego składników do naszej istoty jako boskiego 
pierwiastka, żeby usunąć swój stary pierwiastek i żeby cała nasza istota stała 
się nowa; w życiu chrześcijańskim chodzi nie o zmianę zewnętrzną, ale o 
przeobrażenie od wewnątrz — 2 Kor 3:18; Ps 27:4; Ga 6:15–16. 

2. Możemy trwać w codziennym procesie przeobrażenia dzięki zwracaniu 
swego serca do Pana, żebyśmy z odsłoniętą twarzą mogli Go oglądać i odbijać; 
odsłonięta twarz to serce, które zwraca się do Pana — 2 Kor 3:16, 18: 
a. Zwrócić swe serce do Pana to Go kochać; im bardziej Go kochamy, tym więcej 

nasze serce będzie na Niego otwarte, a On będzie mógł rozprzestrzeniać 
się z naszego ducha do wszystkich części naszego serca. 

b. Zwrócenie serca do Pana, otwarcie go na Niego stanowi klucz wzrostu w 
życiu; możemy otworzyć swe serce na Pana, po prostu mówiąc Mu: „O 
Panie, kocham Cię; chcę Cię zadowolić”. 

c. Kiedy z dnia na dzień patrzymy na Pana w różnych sytuacjach (Ps 27:4), 
będziemy odbijali Pańską chwałę i zostaniemy przeobrażeni w Jego obraz 
od chwały do chwały. 

d. Wielu chrześcijan nie jest radosnych, ponieważ Duch w nich nie jest 
uradowany (Ef 4:30; por. Ps 16:11; 43:4; Dz 3:19–20; Wj 33:11, 14–17; Hbr 
1:9; Jr 15:16; J 15:9–11; 1 J 1:3–4; 2 J 12; Flp 4:4); jeśli nie zwracamy swego 
serca do Pana i nie pozwalamy Pańskiemu Duchowi na rozprzestrzenianie 
się z naszego ducha do serca, będziemy się czuli wewnętrznie związani i 
przygnębieni. 
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e. Gdzie jest Duch Pański, tam wolność (2 Kor 3:17); jeśli ktoś mówi, że 
spotkanie jest nudne, musimy sobie uświadamiać, że to on w głębi siebie 
jest znudzony; kiedy jednak zwrócimy swe serce do Pana, będziemy 
radowali się Duchem jako naszą wolnością. 

f. Jak tylko uwalniający Duch będzie mógł rozprzestrzenić się do wszystkich 
części naszego serca, będziemy uwolnieni, wszystko przewyższali i cieszyli 
się wolnością; ta wolność jest chwałą, która z kolei jest obecnością i wyrazem 
Boga; będziemy czuli się szlachetnie, zaszczytnie i chwalebnie, ponieważ 
jesteśmy przeobrażani w Jego obraz — w. 18; Rdz 1:26. 

C. Przeobrażenie przenosi nas z jednej formy, formy starego człowieka, do innej 
formy, formy nowego człowieka; Pan realizuje to dzieło przeobrażenia dzięki 
uśmiercającemu działaniu śmierci Chrystusa — 2 Kor 4:10–12, 16–18: 
1. W Drugim Liście do Koryntian 4:10 Paweł mówi, że zawsze nosimy w ciele 

uśmiercanie Jezusa; uśmiercanie oznacza zabijanie; Chrystusowa śmierć nas 
zabija — 1 Kor 15:31, 36; J 12:24–26; 2 Kor 1:8–9. 

2. Śmierć Chrystusa znajduje się w złożonym Duchu; Duch jest zastosowaniem 
tej śmierci i jej skuteczności — Wj 30:22–25; Rz 8:13. 

3. Życie chrześcijańskie to życie podlegające przez cały czas zabijaniu przez 
złożonego Ducha; to codzienne zabijanie realizuje zamieszkujący w nas Duch, 
wykorzystujący otoczenie jako narzędzie do zabijania. 

4. Zgodnie z boskim i suwerennym porządkiem Boga wszystko działa dla naszego 
dobra, przeobrażenia nas dzięki uśmiercającemu działaniu śmierci Chrystusa; 
dobro w Liście do Rzymian 8:28 nie wiąże się z fizycznymi ludźmi, sprawami 
ani rzeczami; dobry jest jedynie Bóg — Łk 18:19: 
a. Wszystkie osoby, sprawy i rzeczy, jakie się z nami wiążą, to środki, jakimi 

posługuje się Duch, żeby wypracowywać dla nas dobro i obsypywać nas 
dobrami (Ps 68:20a), samym Trójjedynym Bogiem (por. Rdz 45:5; 50:20). 

b. Wszystkie osoby, sprawy i rzeczy, jakie się z nami wiążą, ustala dla nas 
Duch Boży, żeby odpowiadały one Jego dziełu w nas, byśmy zostali 
przeobrażeni i upodobnieni do obrazu pierworodnego Syna Bożego — por. 
Mt 10:29–31. 

D. Przeobrażenie realizuje się w nas, gdy doświadczamy karcenia przez Ducha 
Świętego — Rz 8:2, 28–29; Hbr 12:5–14: 
1. Dzieło Ducha wewnątrz nas polega na ukonstytuowaniu dla nas nowej istoty, 

dzieło zaś Ducha na zewnątrz nas — na zburzeniu każdego aspektu naszej 
naturalnej istoty za pomocą okoliczności — por. Jr 48:11. 

2. Powinniśmy współpracować z wewnętrznym działaniem Ducha i pogodzić się 
z otoczeniem, jakie Bóg dla nas przygotował — Flp 4:12; Ef 3:1; 4:1; 6:20; 1 
Kor 7:24. 

III. Posługa jest wynikiem objawienia i dodatkowo cierpienia — to, co widzimy, 
wbudowuje się w nas za sprawą cierpień; a zatem to, czym usługujemy, jest 
tym, czym jesteśmy: 

A. Wprawdzie sług jest wielu, jednak pełnią oni tylko jedną posługę — posługę 
nowego przymierza w celu dokonania Bożej nowotestamentowej ekonomii; praca, 
jaką wykonujemy razem z Chrystusem, polega na realizacji tej jedynej posługi, 
usługiwaniu Chrystusem ludziom ze względu na zbudowanie Jego Ciała — Dz 
1:17; Ef 4:11–12; 1 Tm 1:12; 2 Kor 4:1; 6:1a. 

B. Ciało jako całość pełni jedną, wyjątkową zbiorową posługę, ale ponieważ ta 
posługa jest służbą Ciała Chrystusa i ponieważ Ciało ma wiele członków, wszystkie 
one pełnią własną posługę w celu realizacji tej jedynej posługi — Dz 20:24; 21:19; 
2 Tm 4:5; Kol 4:17. 
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C. Posługa ma na celu usługiwanie Chrystusem, którego doświadczyliśmy, a tym 
co ją tworzy, a także środkiem, dzięki któremu ona powstaje i się kształtuje, są 
doświadczenia bogactwa Chrystusa, które zdobywa się poprzez cierpienia, 
wyczerpujące naciski i uśmiercające działanie krzyża — Dz 9:15–16; Kol 1:24; 
Flp 3:10; 1 Tm 4:6; 2 Kor 1:4–6, 8–9, 12; 3:3, 6: 
1. Posługa Ducha pozwala nam dotrzeć na szczyt boskiego objawienia za pomocą 

usługiwania Chrystusem jako Duchem, który daje życie — w. 8–9, 6, 3; Obj 
22:17a. 

2. Posługa sprawiedliwości pozwala nam wejść w życie Boga-człowieka za pomocą 
usługiwania Chrystusem nie tylko jako naszą obiektywną sprawiedliwością, 
lecz także jako subiektywną i przejawianą sprawiedliwością w celu prawdziwego 
wyrażenia Chrystusa — Rz 5:17; Flp 3:9; Obj 19:8. 

3. Posługa pojednania pozwala nam paść innych według Boga (w jedności z 
Chrystusem w Jego niebiańskiej posłudze pasienia) dzięki usługiwaniu przez 
nas Chrystusem jako słowem pojednania, żebyśmy mogli wprowadzić Boży 
lud w ludzkiego ducha, który jest Świętym Świętych, i by wszyscy z ludu stali 
się ludźmi w duchu — 2 Kor 5:18–20; J 21:15–17; 1 P 5:2–4; 2:25; Obj 1:12–
13; Hbr 10:19, 22; 1 Kor 2:15. 

4. Dzięki wejściu w pełni w taką wspaniałą posługę w jej trzech aspektach, Pan 
zdoła wprowadzić kościoły w nowe ożywienie. 

D. Uciski są pełnymi słodyczy odwiedzinami Boga i wcieleniem łaski wraz z całym 
bogactwem Chrystusa; łaska odwiedza nas głównie pod postacią ucisku — 2 Kor 
12:7–10: 
1. Dzięki uciskom Duch Święty stosuje uśmiercający wynik, jaki krzyż Chrystusa 

wywiera na naszą naturalną istotę, by w ten sposób Bóg zmartwychwstania 
mógł dodać do nas siebie — 1:8–9; 4:16–18. 

2. Uciski prowadzą do wytrwałości, która zradza cechę, jaką jest wypróbowanie — 
wypróbowana cecha czy też przymiot wynikający ze znoszenia i doświadczania 
ucisku i prób — Rz 5:3–4. 

E. Bóg wylał tę miłość w naszych sercach wraz z Duchem Świętym, który został 
nam dany, by była ona motywującą siłą wewnątrz nas, abyśmy dzięki niej mogli 
więcej niż zwyciężać we wszystkich naszych uciskach; dlatego, gdy cierpliwie 
znosimy wszelkie uciski, nie zostaniemy zawstydzeni, ale będziemy żyli Chrystusa 
w celu powiększenia Go — w. 5; 8:31–39; 2 Kor 5:14–15; Flp 1:19–21a. 

 
 
 
 

 


