
DWIE WIELKIE WĘDRÓWKI W STARYM TESTAMENCIE

W Starym Testamencie szczegółowo opisano dwie wielkie wędrówki Izraela. Wędrówka z Egiptu do
ziemi Kaanan i wędrówka z Babilonu do Jerozolimy. 

Wędrówka z Egiptu do ziemi Kaanan symbolizuje nasze życie osobiste -  wyjście ze świata,  czyli
z niewoli grzechu i dominacji  szatana, aby poprzez krew Jezusa,  chrzest wodny i chrzest Ducha
Świętego zacząć osobiste chodzenie z Bogiem i przezwyciężanie grzechu. Natomiast wędrówka z
Babilonu  do  Jerozolimy obrazuje  nasze  życie  w społeczności,  czyli  rezygnację  z  chrześcijaństwa
idącego na kompromis i złączenie się z prawdziwym Ciałem Chrystusa. 

Wielu chrześcijan uważa, że Babilon to określenie tradycyjnych kościołów chrześcijańskich i wydaje
im się, że gdy z nich wyjdą, to opuszczą Babilon. Ale to nie jest to prawda. 

Babilon to system korporacyjny. Celem działania wszystkich systemów korporacyjnych jest zysk i
dążenie do korzyści. Jeżeli chrześcijanin kieruje się w swoim życiu zasadą: Co będę z tego miał lub
ile mogę zyskać, gdy przyłączę się do jakiegoś zboru lub do jakiejś organizacji i będę tam coś robił
dla Pana, to jego intencją jest nadal przewodnie założenie Babilonu. 

Jeśli chrześcijanin żyje według ciała i szuka samozadowolenia, to cały czas jest częścią Wielkiego
Babilonu nawet wtedy, gdy znajdzie się w najzdrowszej denominacji świata - bo duchowość Wiel-
kiego Babilonu tkwi przede wszystkim w ludziach, a nie w instytucjach. 

Jeruzalem jest miastem poświęcenia. Duch Nowego Jeruzalem jest przeciwieństwem korporacyjnego
ducha biznesu, który kieruje Babilonem. To jest Duch, którego możemy łatwo rozpoznać w słowach
Dawida mówiącego: „Nie chcę składać JHWH, mojemu Bogu, darmowych całopaleń” (2Sm 24:24). 

Budowanie ciała Chrystusa - Nowego Jeruzalem - wymaga ducha bezinteresowności, któremu zależy
tylko na tym, aby chwałę odebrał sobie Bóg, który nigdy nie szuka swego. Osoby z takim duchem
można czasami spotkać nawet w martwych denominacjach, bo w Nowym Przymierzu nie chodzi
o rzeczy zewnętrzne, lecz o rzeczy wewnętrzne.

Jeśli  pragniesz budować Ciało Chrystusa,  to bardzo ważną rzeczą jest  to, abyś zgromadził  ludzi,
którzy rozumieją zasadę poświęcenia się, bo w przeciwnym razie, zbudujesz kolejny system staro
testamentowy.  To właśnie ten błąd popełniło wiele  tak zwanych niezależnych zgromadzeń, które
teraz są tak samo martwe (lub jeszcze bardziej martwe) niż tradycyjne denominacje.
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