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Przygotowuj się do Ŝycia w niebie
Wstęp
Jesteś właścicielem małego mieszkanka, opłacasz czynsz i rachunki. Nie interesują ciebie takie rzeczy
jak dach, elewacja, ocieplanie, grunt, ogród. Pewnego dnia przychodzi wiadomość, Ŝe otrzymasz w
spadku dom z działką i ogrodem. W jednym momencie zmienia się twój sposób myślenia. Zaczynasz
myśleć i uczyć się nowych rzeczy, aŜeby poradzić sobie z ewentualnymi naprawami, by nie
przepłacać fachowcom. Przynajmniej wyrabiasz w sobie spostrzegawczość by zauwaŜyć np. cieknącą
rynnę. Musisz wiedzieć, w którym miejscu znajdują się główne włączniki zawory, aby w momencie
awarii odłączyć media. Ponadto zaczynasz interesować się ekonomicznym systemem ogrzewania, itp.
Odkrywasz w sobie zamiłowanie do ogrodu oraz pielęgnacji zieleni. Wszystko to czynisz, poniewaŜ
nasz świadomość, Ŝe zostałeś dziedzicem. Przygotowujesz się do przejęcia i zarządzania swoim
dziedzictwem. Prawdopodobnie codziennie rozmyślasz o swoim dziedzictwie.
„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego
miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei Ŝywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku
dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla
was, którzy mocą BoŜą strzeŜeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w
czasie ostatecznym.” (I Piotra 1:3-5)
Co jest dziedzictwem dziecka BoŜego?
„Henoch przeŜył trzysta sześćdziesiąt pięć lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyŜ
zabrał go Bóg.” (I MojŜeszowa 5:23-24)
Brat Yun, autor ksiąŜki p.t.: „Człowiek z nieba” na przesłuchaniach zwykł wołać: „Jestem z nieba!”.
Naszym dziedzictwem jest niebo.
„Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z kaŜdego narodu i ze wszystkich
plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z
palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który
siedzi na tronie, i u Baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i
upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu, mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i
chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I
odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: KtóŜ to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I
rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i
wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. Dlatego są przed tronem BoŜym i słuŜą mu we
dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą juŜ
łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani Ŝaden upał, poniewaŜ Baranek, który jest pośród
tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł Ŝywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.”
(Objawienie 7:9-17)
W taki sam sposób, w jaki przygotowujemy się do przejęcia dziedzictwa ziemskiego, powinniśmy
myśleć i pracować, aby Ŝyć i pewnie poruszać się w dziedzictwie naszego Pana.
śycie w bliskiej społeczności z Bogiem, w społeczności ludu BoŜego, we wspólnocie Kościoła,
przygotowuje nas do Ŝycia w niebie w bezpośredniej bliskości Pana i ludu BoŜego.
Nie potrafisz Ŝyć blisko z Bogiem i w jego kościele na ziemi, to nie będziesz potrafił Ŝyć w niebie.

Hebrajczyków 11:13 Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice,
lecz ujrzeli i powitali je z dala; wyznali teŜ, Ŝe są gośćmi i pielgrzymami na ziemi.
14 Bo ci, którzy tak mówią, okazują, Ŝe ojczyzny szukają.
15 I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić;
16 lecz oni zdąŜają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich
Bogiem, gdyŜ przygotował dla nich miasto.
Przygotowuj się do Ŝycia w niebie, aby czuć się pewnie w swoim dziedzictwie.
Przeczytany tekst z 7 rozdz. Księgi Objawienia jest otoczony wizjami siedmiu pieczęci gniewu
BoŜego. Dokładnie wizja nieba następuje po otwarciu szóstej pieczęci. Siódma pieczęć, która ogłasza
Królestwo Pana Jezusa, jeszcze nie jest otwarta. Bóg jakby chce zwrócić uwagę na fakt, iŜ w czasie
kataklizmów (trzęsienie ziemi, zaćmień słońca i księŜyca, spadania gwiazd, panicznego lęku ludzkości
oraz rozprzestrzenia się zła na ziemi, o których mówił Pan Jezus w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza,
istnieje niebiańska rzeczywistość, której udziałowcem jest „tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć,
z kaŜdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków.” Nie jest to tłum bezimienny i
bezczynny.
W niebie nie ma anonimowych, bezimiennych bezczynnych obywateli i dziedziców.
„WszakŜe nie z tego się radujcie, iŜ duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iŜ imiona wasze
w niebie są zapisane.” (Łukasza 10:20)
Na podstawie przeczytanego tekstu poznamy siedem rzeczy, które pomagają nam w
przygotowaniu się do Ŝycia w niebie, aby czuć się pewnie w swoim dziedzictwie.
Po pierwsze: Przygotowuj się do Ŝycia w niebie przez chodzenie i trwanie w zbawieniu,
usprawiedliwieniu w Chrystusie.
„Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z kaŜdego narodu i ze wszystkich
plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z
palmami w swych rękach.” (Objawienie 7:9)
Tłum odziany był w szaty białe. Biały kolor jest symbolem usprawiedliwienia, a dokładnie rzecz
ujmując sprawiedliwości Chrystusa w nas.
„A po sześciu dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką
górę na osobność. I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego
stały się białe jak światło.” (Mateusza 17:1-2)
„A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca.” (Łukasza
9:29)
Bóg ojciec patrzy na nas ludzi przez zbawienne dzieło swojego Syna.
W podobieństwie o uczcie weselnej Pan Jezus podaje przykład człowieka nie odzianego w szatę
weselną.
„A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nie odzianego w szatę
weselną. I rzecze do niego: Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on
oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: ZwiąŜcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej;
tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.” (Mateusza 22:11-13)
Weselną, białą szatę zbawienia i sprawiedliwości chrystusowej otrzymuje się z łaski przez wiarę.

Po drugie: Przygotowuj się do Ŝycia w niebie poprzez świadczenie o zbawieniu innym ludziom.
„I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u
Baranka.” (Objawienie 7:10)
Skoro otrzymałeś zbawienie, to głoś o tym innym ludziom, bądź świadkiem Chrystusa dla
niezbawionych.
„Dlatego, bracia, tym bardziej dołóŜcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to
bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego
Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.” (2 Piotra 1:10-11)
Po trzecie: Przygotowuj się do Ŝycia w niebie poprzez oddawanie Bogu chwały całym sobą
gestami i słowami. Ogłaszaj, jaki jest Bóg, bądź miłą wonnością przed jego obliczem, rozmyślaj o
nim we dnie i w nocy.
Mamy tutaj hymn pochwalny składający się z siedmiu atrybutów BoŜej wielkości:
„A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze
swoje, i oddali pokłon Bogu, mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie,
i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.” (Objawienie 7: 11-12)
Po czwarte: Przygotowuj się do Ŝycia w niebie poprzez dbanie o czyste i święte Ŝycie.
„I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: KtóŜ to są ci przyodziani w szaty białe i skąd
przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z
wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.” (Objawienie 7: 13-14)
„Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach
białych, dlatego Ŝe są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymaŜę imienia
jego z księgi Ŝywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.” (Objawienie 3:45)
„Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa Ŝywota i mogli wejść przez
bramy do miasta.” (Objawienie 22:14)
„I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są
zapisani w księdze Ŝywota Baranka.” (Objawienie 21:27)
Znaczenie popiołu z czerwonej jałówki
„I przemówił Pan do MojŜesza i Aarona tymi słowy: Taki jest przepis zakonu, nadanego przez Pana w
tych słowach: Powiedz do synów izraelskich, niech przywiodą do ciebie jałówkę maści czerwonej,
nietkniętą, która nie ma Ŝadnej wady i na której jeszcze nie było jarzma, i dacie ją Eleazarowi,
kapłanowi, on zaś kaŜe ją wyprowadzić poza obóz i zabić w swojej obecności. Eleazar, kapłan, weźmie
nieco krwi jej na palec i pokropi jej krwią siedem razy na wprost w stronę Namiotu
Zgromadzenia. Następnie kaŜe tę jałówkę spalić na swoich oczach, zarówno jej skórę jak i jej mięso, i
krew wraz z jej odchodami. Potem kapłan weźmie drzewo cedrowe, hizop i karmazyn dwakroć
farbowany i wrzuci to w środek ognia, w którym płonie ta jałówka.” (IV MojŜeszowa 19:1-6)
„A człowiek czysty zbierze popiół z tej jałówki i złoŜy go poza obozem w czystym miejscu, i będzie on
przechowywany dla zboru synów izraelskich do wody oczyszczenia. Jest to ofiara za grzech.” (IV
MojŜeszowa 19:9)

„Wezmą tedy dla tego nieczystego nieco popiołu z pogorzeliska po ofierze za grzech i naleją nań do
naczynia Ŝywej wody.” (IV MojŜeszowa 19:17)
„Będzie to dla nich przepisem wiecznym: Ten, który kropi wodą oczyszczenia, wypierze swoje szaty,
kto zaś dotyka wody oczyszczenia, będzie nieczysty do wieczora.” (IV MojŜeszowa 19:21)
Symbolika
• Czerwona jałówka – ofiara Chrystusa
• Cedr i hizop – wszystkie drzewa, cały świat
• Karmazyn, szkarłat – nasze grzechy
• Spalenie wszystkiego razem to obraz krzyŜa
• Popioły są bardzo trwałe nie psują się, ani nie zmieniają w coś innego – wieczne, niezmienne i
skuteczne odkupienie w Jezusie Chrystusie raz na zawsze
• Popioły zmieszane z wodą Ŝycia słuŜą do pokropienia i oczyszczenia na przyszłość
W Psalmie 51:9 Dawid wołał do Boga: „Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony; obmyj mnie, a
ponad śnieg bielszy się stanę.”
Nowotestamentową mieszaniną popiołu i wody jest krew Jezusa Chrystusa.
„Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew
Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, Ŝe grzechu nie
mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i
sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, Ŝe nie
zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa jego.” (1 Jana 1:7-10)
„Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca,
Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za
nasze, lecz i za grzechy całego świata.” (1 Jana 2:1-2)
Znaczenie umycia nóg apostołom przez Pana Jezusa
„A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania
go, wiedząc, iŜ Ojciec wszystko dał mu w ręce i Ŝe od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od
wieczerzy, złoŜył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł
umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł teŜ do Szymona
Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać moje nogi? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co Ja
czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg
moich! Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu
Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie
ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy.
Wiedział bowiem, kto go ma wydać; dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czyści.” (Jana 13:2-11)
„Wy jesteście juŜ czyści dla słowa, które wam głosiłem” (Jana 15:3)
Umywanie nóg sobie nawzajem to wskazywanie komuś drogi powrotu na właściwy kurs, gdy ten
zgrzeszy. Greckie hamartano – nie trafić do celu.
Po piąte: Przygotowuj się do Ŝycia w niebie poprzez słuŜbę w kościele Jezusa Chrystusa.
„Dlatego są przed tronem BoŜym i słuŜą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na
tronie, osłoni ich obecnością swoją.” (Objawienie 7:15)

„A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga, ojca twojego, i słuŜ mu z całego swego serca i z duszy
ochotnej, gdyŜ Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. JeŜeli go szukać będziesz, da ci
się znaleźć, lecz jeŜeli go opuścisz, odrzuci cię na wieki.” (I Kronik 28:9)
Po szóste: Przygotowuj się do Ŝycia w niebie poprzez umiejętność kontrolowania swoich
ziemskich pragnień i dąŜeń.
„Nie będą juŜ łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani Ŝaden upał” (Objawienie 7:16)
„Umiem się ograniczyć, umiem teŜ Ŝyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony;
umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który
mnie wzmacnia, w Chrystusie.” (Filipian 4:12-13)
Po siódme: Przygotowuj się do Ŝycia w niebie poprzez przyjmowanie prawdziwego pokarmu,
manny z nieba codziennie i pełnię Ducha Świętego i zwycięŜanie w próbach i doświadczeniach.
„PoniewaŜ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł Ŝywych wód; i otrze
Bóg wszelką łzę z ich oczu.” (Objawienie 7:17)
Prawdziwe, owocne Ŝycie w niebie wymaga przygotowywania się i uczenia na ziemi, w taki sam
sposób jak przygotowywanie się Izraela na pustyni do objęcia dziedzictwa Kanaanu.
Przykład i ostrzeŜenie:
„Baczcie, bracia, Ŝeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od
Boga Ŝywego, ale napominajcie jedni drugich kaŜdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa "dzisiaj",
aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem
współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aŜ do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy
na początku. Gdy się powiada: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak
podczas buntu” (Hebrajczyków 3:12-15)
„A komu to przysiągł, Ŝe nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni?
Widzimy więc, Ŝe nie mogli wejść z powodu niewiary.” (Hebrajczyków 3:18-19)
„Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze waŜna, miejmy się na baczności, aby się
nie okazało, Ŝe ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i
tamtym; lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyŜ nie zostało powiązane z wiarą tych,
którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy.” (Hebrajczyków
4:1-3)
Oblubienica przygotowuje się na spotkanie z Oblubieńcem.
„I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potęŜnych grzmotów,
które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy
się, i oddajmy mu chwałę, gdyŜ nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; i dano
jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do
mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są
prawdziwe Słowa BoŜe.” (Objawienie 19:6-9)
„A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie,
niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę Ŝywota.” (Objawienie 22:17)

W modlitwie Pańskiej znajdujemy analogie do siedmiu rzeczy, które wymieniliśmy.
„A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje,
bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i
odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.”
(Mateusza 6:9-13)
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