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SZUKAJ TYCH RZECZY POWYŻEJ 

   „Jeżeli powstałeś z Chrystusem, szukaj tych rzeczy, które są powyżej, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga.” Jest to piękne 

pismo nadziei, wiary, miłości i inspiracji. Mówi, szukaj tych rzeczy, które są powyżej – Jesteś na ziemi lecz mówi co robisz, szukasz, 

działanie ma rezultat, a tym rezultatem jest oczekiwanie powyższych rzeczy. To nie jest tylko w niebie, a właściwie w niebiańskich 

miejscach, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga – to nie jest na ziemi i potrzebuje przyciągnąć naszą szczerą uwagę.  

   Jesteśmy pouczani, by szukać tych rzeczy, które są powyżej, które są przyszłościowe. To jest 

miejsce, gdzie powinien znajdować się nasz skarb. Te „rzeczy” powyżej są skarbami i zawierają 

oraz są zrobione z obietnic Boga, w zależności od tego ile dajemy z siebie Panu na Ziemi.  

 

   Na ziemi akceptujemy, (wierzymy, wyznajemy) ukończone dzieło ukrzyżowania naszego Pana 

Jezusa Chrystusa, by odziedziczyć życie wieczne. Lecz te rzeczy powyżej zawierają: 

 

1. Ap. 2:7 - Temu, co zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest w pośrodku raju Bożego. 

Jest to obecne w górze i powinniśmy szukać tych rzeczy, które są w górze – Amen.  

 

2. Ap. 2:11 - Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody. Gwarant tej obietnicy jest powyżej; szukaj tych rzeczy, które 

są w górze – Amen. Ziemia jest zakłamana, bądź mądry. Naucz się wierzyć i przyjmować całe słowo Biblii i unikać ufania tylko 

swoim sercem. Przeczytaj Jeremiasza 17:9-10. Ucieczka przed drugą śmiercią jest bardzo ważna, w przeciwnym wypadku, człowiek 

skończy w JEZIORZE OGNIA. Przeczytaj Ap. 20, by zobaczyć wielkość tej sprawy. Izajasz 55:6 

3. Ap. 2:17 - Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz 

tego, kto je otrzymuje – gdzie są te obietnice, - szukaj tych rzeczy, które są w górze. Amen 

 

„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież 
przygotować wam miejsce.” – Św. Jan 14:2 

 

4. Ap. 2:26 - A zwycięzcy i temu co czynów mych strzeże do końca, dam władze nad narodami; a rózgą żelazną będzie ich pasł: 

jak naczynie gliniane będą rozbici: jak i Ja to wziąłem od mojego Ojca – gdzie jest władza i rózga żelazna zagwarantowana – powyżej 

– szukaj tych rzeczy, które są powyżej. Amen. By sprawować władzę z Jezusem Chrystusem, musisz szukać i wykonywać dzieła 

Pana, podczas gdy nadal jesteśmy na ziemi, a pobranie jeszcze się nie wydarzyło. Szukaj udziału w tej obietnicy, która jest nadal w 

górze, gdzie nasze skarby i nagrody są z Panem.  

 

„A tak, ponieważ jesteś letni, a ani zimny ani gorący, wyrzucę cię z ust moich” – Apokalipsa 3:16. 
 

5. Ap. 3:5- Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię jego 

przed obliczem Ojca mojego i przed aniołami jego. Marek 8:38- Albowiem kto by się wstydził za mnie i za słowa moje między 

pokoleniem cudzołożnym i grzesznym, i Syn człowieczy wstydzić się za niego będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami 

świętymi. Księga życia jest w niebie – szukaj tych rzeczy, które są w górze. Jeżeli imię osoby nie jest w księdze życia, on lub ona 

zakończy w JEZIORZE OGNIA, przeczytaj Ap. 20. Łukasz 11:9-13 

 

6. Ap. 3:12 - Kto zwycięży, uczynię go filarem w światyni Boga mojego, a więcej już nie wyjdzie; i napiszę na nim imię Boga 

mego i imię miasta Boga mego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mego i imię moje nowe. – To jest powyżej, Nowe 

Jeruzalem, które zstąpiło z niebios. Zatem poszukuj tego, co w górze, gdzie siedzi Jezus Chrystus w niebiańskich miejscach. 

  

7. Ap. 3:21 - Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną w moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie – ten 

tron jest w górze – poszukuj tych rzeczy, które są w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Ukierunkuj swoje uczucia na 

rzeczach powyżej, NIE na rzeczach na ziemi. Ponieważ gdy jesteś umarły, twoje życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. 

 

8. Jan 14:1-3 „Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.  

 

„Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca” – Apokalipsa 
22:12  

 

   Są to obietnice, które nie mogą zawieść w Banku Bożych obietnic w niebie. Dlaczego sądzisz, że ta ziemia jest ostatnim 

przystankiem dla człowieka. Pomyśl znowu, jest piekło i jest niebo – Czy twoje imię jest w księdze życia Baranka? Czas jest krótki – 

On jest w drodze – Poszukuj rzeczy, które są w górze. Pamiętaj, bez zbawienia nie możesz szukać rzeczy, które są w górze. Zobacz 

wiadomość o zbawien.   

W Bożej miłości, Douglas E. Amobi 
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