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WST�P

Ta niewielka ksi��ka sk:ada si" z pi"ciu rozdzia:'w m'wi�cych
o*kilku podstawowych i pocz�tkowych aspektach �ycia chrze#cijaC-
skiego, pochodz�cych z pism Witnessa Lee. Rozdzia: pierwszy m'wi
o tajemnicy ludzkiego �ycia i pokazuje, jak uwierzy$ w Chrystusa.
Nast"pne rozdzia:y dotycz� pewno#ci, bezpieczeCstwa i rado#ci zba-
wienia, krwi Chrystusa, kt'ra mo�e obmy$ nas z wszelkiego grzechu,
wzywania imienia PaCskiego i ducha ludzkiego, kt'ry jest kluczem
do do#wiadczania Chrystusa.





ROZDZIAJ PIERWSZY

TAJEMNICA LUDZKIEGO �YCIA

Czy kiedykolwiek zada�e0 sobie pytanie, dlaczego 1yjesz na tym 0wiecie
i jaki jest cel ludzkiego 1ycia? Jest sze04 kluczy, kt5re otwieraj# t'
tajemnic'.

1. BO�Y PLAN

B'g pragnie wyrazi$ si" przez cz:owieka (Rz 8,29). W tym celu
stworzy: On cz:owieka na sw'j obraz (Rdz 1,26). R"kawiczka wyko-
nana jest na podobieCstwo r"ki, aby mog:a zawiera$ w*sobie r"k".
Podobnie cz:owiek zosta: stworzony na obraz Boga, aby m'g: zawie-
ra$ w sobie Boga. Dzi"ki przyj"ciu Boga jako swojej zawarto#ci cz:o-
wiek mo�e wyra�a$ Boga (2 Kor 4,7).

2. CZ�OWIEK

B'g w celu wype:nienia swojego planu stworzy: cz:owieka, czy-
ni�c go naczyniem (Rz 9,21-24). To naczynie ma trzy cz"#ci: cia:o,
dusz" i ducha (1 Tes 5,23). Cia:o kontak-
tuje si" ze sfer� fizyczn�. Dusza, zdolno#$
my#lenia, kontaktuje si" ze sfer� psy-
chiczn�. Ludzki duch, najg:"bsza cz"#$
cz:owieka, zosta: stworzony, aby kontak-
towa$ si" z Bogiem i przyj�$ Go (J 4,24).
Cz:owiek nie zosta: stworzony po to, by
zawiera$ jedzenie w swoim �o:�dku czy
wiedz" w umy#le, lecz aby zawiera$ Boga
w swoim duchu (Ef 5,18).
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3. UPADEK CZ�OWIEKA

Zanim jednak cz:owiek m'g: przyj�$
Boga jako �ycie do swojego ducha, wszed:
w niego grzech (Rz 5,12). Grzech u#mier-
ci: jego ducha (Ef 2,1), uczyni: go wrogiem
Boga w jego umy#le (Kol 1,21) oraz prze-
mieni: jego cia:o w grzeszne cia:o (Rdz 6,3;
Rz 6,12). Grzech wi"c zniszczy: wszystkie
trzy cz"#ci cz:owieka, oddzielaj�c go od
Boga. W*tym stanie cz:owiek nie m'g: przy-
j�$ Boga.

4. ODKUPIENIE CHRYSTUSA S�U�Y UDZIELANIU SI� BOGA

Upadek cz:owieka nie powstrzyma: jednak Boga od wype:nienia
Jego pierwotnego planu. Aby zrealizowa$ sw'j plan, B'g najpierw
sta: si" cz:owiekiem. Nazywa: si" On Jezus Chrystus (J 1,1.14). Na-
st"pnie Chrystus umar: na krzy�u, aby odkupi$ cz:owieka (Ef 1,7),
usuwaj�c w ten spos'b jego grzech (J 1,29) i*przyprowadzaj�c go z*po-
wrotem do Boga (Ef 2,13).

Na koniec, w zmartwychwstaniu sta: si" On �yciodajnym Duchem
(1 Kor 15,45b), by m'c udziela$ niezg:"bienie bogatego �ycia do wn"-
trza ludzkiego ducha (J 20,22; 3,6).

5. ODRODZENIE CZ�OWIEKA

Odk�d Chrystus sta: si" �yciodajnym Duchem, cz:owiek mo�e
przyj�$ �ycie Bo�e do wn"trza swojego ducha. Biblia nazywa to od-
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rodzeniem (1 P 1,3; J 3,3). By przyj�$ to
�ycie, cz:owiek powinien skruszy$ si"*przed
Bogiem i*uwierzy$ w Pana Jezusa Chry-
stusa (Dz 20,21; 16,31).

Aby# teraz zosta: odrodzony, po prostu
przyjdF do Pana z*otwartym i szczerym
sercem i powiedz Mu:

Panie Jezu, jestem grzesznikiem. Potrzebuj' Ci'. Dzi'kuj'
Ci, 1e umar�e0 za mnie. Panie Jezu, przebacz mi. Oczy04
mnie ze wszystkich moich grzech5w. Wierz', 1e powsta�e0
z martwych. Przyjmuj' Ci' teraz jako mojego Zbawiciela
i moje 1ycie. Wejd9 we mnie! Nape�nij mnie swoim 1yciem!
Panie Jezu, oddaj' si' Tobie dla Twojego celu.

6. PE�NE ZBAWIENIE BO�E

Po odrodzeniu wierz�cy powinien zosta$ ochrzczony (Mk 16,16).
Nast"pnie B'g rozpoczyna trwaj�cy ca:e �ycie proces stopniowego
rozprzestrzeniania si" z ducha wierz�cego do jego duszy (Ef 3,17).
Proces ten nazwany jest przeobra�eniem
(Rz 12,2). Wymaga on wsp':pracy ze stro-
ny cz:owieka (Flp 2,12). Wierz�cy wsp':-
pracuje z Panem, pozwalaj�c Mu rozprze-
strzenia$ si" do swojej duszy, a� wszystkie
jego pragnienia, my#li i decyzje stan� si"
jedno z*pragnieniami, my#lami i decyzja-
mi Chrystusa. Ostatecznie, kiedy Chrystus
powr'ci, B'g w pe:ni przesyci cia:o wierz�cego swoim �yciem. Nazywa
si" to uwielbieniem (Flp 3,21). W*miejsce pustki i zniszczenia ka�da
cz"#$ ludzkiej istoty zostaje wype:niona i przesycona Bo�ym �yciem.
Oto pe:ne Bo�e zbawienie! Taki cz:owiek wyra�a teraz Boga i wype:-
nia Bo�y plan!

Po przyj"ciu Chrystusa wierz�cy powinien uczestniczy$ w*chrze-
#cijaCskich spotkaniach po to, by karmi$ si" Bo�ym �yciem, aby w*tym
�yciu wzrasta$ i dojrzewa$. To w:a#nie na spotkaniach wierz�cy do-
#wiadcza obfitej obecno#ci Chrystusa.

*





ROZDZIAJ DRUGI

PEWNO�#, BEZPIECZE%STWO
I RADO�# ZBAWIENIA

PEWNO�# ZBAWIENIA

Je#li niedawno przyj�:e# Chrystusa, prze�ywa:e# by$ mo�e chwi-
le, kiedy w�tpi:e# w rzeczywisto#$ tego do#wiadczenia, stawiaj�c swoje
zbawienie pod znakiem zapytania. Bez solidnego fundamentu w po-
staci autentycznej pewno#ci zbawienia trudno jest nowemu wierz�-
cemu wzrasta$ i do#wiadcza$ g:"bszych element'w chrze#cijaCskiego
�ycia. Jednak�e Biblia m'wi, �e mo�na wiedzie$ z absolutn� pewno-
#ci�, bez cienia w�tpliwo#ci, i� jest si" cz:owiekiem zbawionym. Sk�d?
Przeczytajmy Pierwszy List Jana 5,13:

O tym napisa�em do was, kt5rzy wierzycie w imi' Syna Bo1ego,
aby0cie wiedzieli, 1e macie 1ycie wieczne.

Werset ten nie m'wi Uaby#cie my#leliV ani Uaby#cie mieli nadzie-
j"V, lecz Uaby#cie wiedzieliV. Nie musimy czeka$ na #mier$, �eby si"
tego dowiedzie$; pewno#ci� t� mo�emy cieszy$ si" ju� dzi#.

Na czym opiera si" pewno#$ zbawienia? Pochodzi ona z*trzech
Fr'de::

B&g o niej m&wi

Pierwszym Fr'd:em pewno#ci zbawienia jest Bo�e S:owo. S:owa
ludzkie mog� okaza$ si" niegodne zaufania, jednak�e S:owo Bo�e
jest pewne i trwa. B'g nie mo�e k:ama$ (Hbr 6,18; Lb 23,19). Wszyst-
ko, co m'wi B'g, trwa na wieki (Ps 119,89).

To, co powiedzia: B'g, nie pozostaje w sferze domys:'w. Jego S:owo
nie jest ani niejasne, ani nieuchwytne. Dociera do nas codziennie
w*formie pisanej, w postaci Biblii.
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Biblia jest S:owem samego Boga, natchnionym przez Niego (2*Tm
3,16). Mo�emy to S:owo przyjmowa$, wierzy$ w nie i ufa$ mu.

Co zatem oznajmia B'g na temat zbawienia? M'wi On, �e drog�
zbawienia jest osoba, Jezus Chrystus (J 3,16; 14,6; Dz 10,43; 16,31).
M'wi, i� ka�dy, kto uwierzy, �e Jezus Chrystus powsta: z martwych
i wyzna ustami, �e Jezus jest Panem, b"dzie zbawiony. M'wi, �e
ka�dy, kto wezwie imienia PaCskiego, b"dzie zbawiony (Rz 10,9-13).

Czy ju� to uczyni:e#? Czy uwierzy:e# w Chrystusa i wyzna:e# otwar-
cie, �e jest On twoim Panem? Czy wezwa:e# Jego imienia? Je#li tak,
to jeste# naprawd" zbawiony. B'g tak m'wi. To pewne.

Za0wiadcza o niej Duch �wi6ty

Mamy nie tylko Bo�e S:owo na zewn�trz nas, kt're m'wi, �e
jeste#my zbawieni, lecz tak�e #wiadka wewn�trz nas, kt'ry twierdzi
to samo. To, co Biblia oznajmia z zewn�trz, Duch potwierdza od we-
wn�trz. Pierwszy List Jana 5,10 m'wi: UKto wierzy w Syna Bo�ego,
ten ma w sobie #wiadectwoV.

Czasem, po przyj"ciu Chrystusa, mo�emy nie czu$, i� jeste#my
zbawieni. Je#li jednak si"gniemy do najg:"bszej cz"#ci naszej istoty,
do naszego ducha, odkryjemy w sobie wewn"trznego #wiadka, pew-
no#$, i� jeste#my dzie$mi Bo�ymi. UTen to Duch #wiadczy wesp': z*du-
chem naszym, �e dzie$mi Bo�ymi jeste#myV (Rz 8,16). Je#li w�tpisz,
czy masz w sobie to wewn"trzne #wiadectwo Ducha, wypr'buj pro-
sty eksperyment: spr'buj #mia:o og:osi$: UNie jestem dzieckiem
Bo�ym!V Odkryjesz, �e bardzo trudno ci jest takie k:amstwo nawet
wyszepta$. Dlaczego? Poniewa� Duch Qwi"ty w tobie sk:ada #wia-
dectwo: UJeste# dzieckiem Bo�ymV!

Jej dowodem jest nasza mi:o0; do braci

Trzecie Fr'd:o pewno#ci zbawienia to nasza mi:o#$ do braci i*si'str
w Chrystusie. Pierwszy List Jana 3,14 m'wi: UMy wiemy, �e prze-
szli#my ze #mierci do �ycia, bo mi:ujemy braciV. Cz:owiek zbawiony
niew�tpliwie czuje mi:o#$ do innych, kt'rzy r'wnie� s� zbawieni.
Odczuwasz w sobie pragnienie spo:eczno#ci, radowania si" Chrystu-
sem wraz z innymi. To spontaniczny wynik zbawienia, jedna z naj-
wyraFniejszych oznak tego, i� jeste#my zbawieni. Mi:o#$ ta wykracza
poza tani�, samolubn� Umi:o#$V obecnego wieku. To mi:o#$ bezstron-
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na: kochamy ni� zar'wno tych, kt'rzy s� podobni do nas, jak i tych,
kt'rzy si" od nas r'�ni�. Oto prawdziwa jedno#$ i zgoda, do kt'rej
t"skni #wiat. Staje si" ona jednak nasz� w:asno#ci� z chwil�, gdy
przyjmujemy Chrystusa. UJak dobrze i  jak mi:o, gdy bracia miesz-
kaj� w jedno#ci!V (Ps 133,1). Oto #wiadectwo cz:owieka zbawionego.

Dzi"ki tym trzem #wiadkom: Bo�emu S:owu, wewn"trznemu
#wiadectwu Ducha i mi:o#ci do braci, mo�emy wiedzie$ i*mie$ pew-
no#$, �e jeste#my naprawd" zbawieni.

BEZPIECZE%STWO ZBAWIENIA

Chrze#cijanin uzyskawszy pewno#$, i� naprawd" jest zbawiony,
mo�e zacz�$ si" zastanawia$: UWiem, �e jestem zbawiony dzisiaj, ale
sk�d mog" wiedzie$, �e b"d" zbawiony jutro? Czy mog" utraci$ zba-
wienie?V Nie chodzi tu ju� o pewno#$, lecz o*bezpieczeCstwo zbawie-
nia.

Cz:owiek, kt'ry posiada miliony zdeponowane w banku, ma pew-
no#$, i� bogactwa te nale�� do niego. Je#li jednak bank przestanie
zamyka$ sw'j skarbiec, nasz zamo�ny przyjaciel b"dzie mia: praw-
dziwy problem z bezpieczeCstwem swych bogactw. Wie, �e dzisiaj
jest bogaty, lecz nie wie, co b"dzie jutro.

Czy tak wygl�da nasze zbawienie? Czy jest ono czym#, co mamy
dzi#, lecz co w dowolnej chwili mo�emy straci$? OdpowiedF brzmi
jednoznacznie: nie! Mo�emy z odwag� powiedzie$: UPozna:em, �e
wszystko, co czyni B'g, na wieki b"dzie trwa:oV (Koh 3,14).

Wspania:ym faktem, jaki wi��e si" z naszym zbawieniem w*Chry-
stusie, jest to, i� jest ono nieodwracalne, co oznacza, �e nie mo�na
go cofn�$. Z chwil�, gdy zostajemy zbawieni, jeste#my zbawieni na
zawsze, poniewa� podstaw� naszego zbawienia jest sama natura
i*osoba Boga.

Zbawienie zapocz?tkowa: B&g

Jezus powiedzia: swoim uczniom: UNie wy#cie Mnie wybrali, ale
Ja was wybra:emV (J 15,16). Innymi s:owy, zbawienie by:o pomys:em
Bo�ym, a nie naszym. W wieczno#ci przesz:ej zostali#my wybrani,
a*tak�e przeznaczeni (to jest naznaczeni) przez Niego (Ef 1,4-5). To
On nas powo:a: (Rz 8,29-30). Skoro to B'g zaplanowa:, �e nas zbawi,
Jego planem r'wnie� jest zachowa$ nas w*tym zbawieniu. Czy� B'g
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m'g:by nas wybra$, naznaczy$, powo:a$ do zbawienia, a nast"pnie
porzuci$? Nie. Bo�e zbawienie jest wieczne.

BoAa mi:o0; i :aska s? wieczne

Bo�a mi:o#$ i :aska wobec nas nie s� warunkowe ani tymczaso-
we. To nie mi:o#$ z naszej strony nas zbawi:a, lecz Jego mi:o#$
(1*J*4,10). On umi:owa: nas mi:o#ci� wieczn� (Jr 31,3). Jego :aska
by:a nakierowana na nas w wieczno#ci przesz:ej, nim jeszcze #wiat
zaistnia: (2 Tm 1,9). Gdy Chrystus nas kocha, kocha nas bezgranicz-
nie (J 13,1). Oaden grzech, pora�ka ani s:abo#$ z naszej strony nie
jest w stanie nas oddzieli$ od mi:o#ci Bo�ej, kt'ra jest w Chrystusie
Jezusie (Rz 8,35-39).

B&g jest sprawiedliwy

Nasze zbawienie opiera si" jednak nie tylko na Bo�ej mi:o#ci i*:a-
sce, lecz jeszcze bardziej na Jego sprawiedliwo#ci. Nasz B'g jest
Bogiem sprawiedliwym. Sprawiedliwo#$ i prawo#$ stanowi� podsta-
w" Jego tronu (Ps 89,15). Gdyby B'g by: niesprawiedliwy, Jego tron
utraci:by podstaw". Je#li zatem nasze zbawienie ma w jakim# stop-
niu do czynienia z Bo�� sprawiedliwo#ci�, to faktycznie jest ono bar-
dzo mocne.

Przypu#$my, �e jedziesz na czerwonym #wietle i dostajesz man-
dat w wysoko#ci 25 dolar'w. Kara ta jest sprawiedliwa i*prawo paC-
stwa wymaga, by# j� poni's:. Je#li s"dzia pope:nia przeoczenie, zapo-
mina o twoim wykroczeniu i zwalnia ci" bez zap:acenia mandatu,
jest s"dzi� niesprawiedliwym. Nie chodzi o to, czy s"dzia ci" kocha,
czy te� nie; s"dzia jest zobowi�zany prawem do wyegzekwowania
kary pieni"�nej.

W identyczny spos'b problem, jaki mieli#my w stosunku do Boga,
zanim zostali#my zbawieni, by: problemem prawnym. Z:amali#my
Bo�e prawo poprzez nasz grzech i w ten spos'b #ci�gn"li#my na siebie
sprawiedliwy os�d prawa. Zgodnie z prawem Bo�ym z:amanie prawa
poci�ga za sob� #mier$ (Rz 6,23; Ez 18,4). Nie chodzi o to, by teraz
B'g nas kocha:, potraktowa: z pob:a�aniem nasze grzechy i zapo-
mnia: o wyroku prawa. Gdyby B'g tak post�pi:, Jego tron by si"
zachwia:. Bo�e prawo zobowi�zuje Boga do os�dzenia grzechu. Czy�
mo�e On inaczej post�pi$?
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Skoro B'g zapragn�: nas zbawi$ i skoro my nie jeste#my w*sta-
nie sami sp:aci$ d:ugu grzechu, On w swoim mi:osierdziu postano-
wi:, i� uczyni to sam. Dwa tysi�ce lat temu Jezus Chrystus, wcielony
B'g, przyszed: i umar: na krzy�u, by zap:aci$ d:ug za nasz grzech.
Sam wolny od grzechu, by: odpowiedni� osob� do tego, by ponie#$
zast"pcz� #mier$. Jego #mier$, poczytana przez Boga za nasz�, zo-
sta:a PrzezeC przyj"ta, dzi"ki czemu B'g wzbudzi: Go z martwych.
Teraz, w chwili gdy zaczynamy wierzy$ w Chrystusa, Jego #mier$
zostaje w Bo�ych oczach uznana za nasz�. Nasz d:ug grzechu zosta:
wi"c sprawiedliwie sp:acony, a my jeste#my zbawieni.

Czy B'g mo�e teraz odebra$ nam swe zbawienie, kt're naby:
Chrystus? Absolutnie nie! Skoro d:ug zosta: sp:acony, ��danie po-
nownej sp:aty by:oby ze strony Boga niesprawiedliwo#ci�. Ta sama
sprawiedliwo#$, kt'ra przedtem dopomina:a si" o nasze pot"pienie,
teraz ��da naszego usprawiedliwienia. Jak�e pot"�ne bezpieczeCstwo
nadaje to naszemu zbawieniu! Nawet s"dzia ze #wiata nie ��da:by
dwukrotnej zap:aty kary. Z pewno#ci� B'g, Fr'd:o wszelkiej prawo-
#ci i sprawiedliwo#ci, nie mo�e tak post�pi$. Watchman Nee napisa:
w jednym ze swoich hymn'w:

On przebaczenie zyska: mi,
Uniewinnienie zdoby:, gdy

Sp:aci: mych grzech'w d:ug;
O�dania Bo�e spe:ni: On,
Czy� B'g zmieni:by zdanie swe

I ��da: czego# zn'w?

Biblia objawia wi"c, �e kiedy B'g nas zbawia, okazuje sw� spra-
wiedliwo#$ (Rz 1,16-17; 3,25-26).

Stali0my si6 dzie;mi BoAymi

Kiedy zostali#my zbawieni, nie tylko co# otrzymali#my, lecz r'w-
nie� kim# si" stali#my. Stali#my si" dzie$mi Bo�ymi, narodzonymi
z*Jego wiecznego �ycia (J 1,12-13). Ludzki ojciec mo�e odebra$ swe-
mu dziecku dar, kt'ry mu ofiarowa:, jednak�e nie mo�e odebra$ dziec-
ku �ycia, kt're mu wszczepi:. Mimo i� dziecko mo�e si" Fle zachowy-
wa$, wci�� pozostaje dzieckiem swego taty. W taki sam spos'b
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jeste#my dzie$mi Boga. Chocia� mo�emy posiada$ rozliczne s:abo#ci
i wymaga$ Jego karcenia, nasze grzechy i s:abo#ci nie s� w stanie
zmieni$ faktu, i� jeste#my Jego dzie$mi. Oycie, kt're otrzymali#my
dzi"ki naszym powt'rnym narodzinom, jest Jego boskim �yciem,
�yciem niezniszczalnym, �yciem Boga, �yciem, kt're nigdy nie umrze.
Z chwil� gdy si" narodzimy powt'rnie, nigdy ju� nie mo�emy si"
Uodnarodzi$V.

B&g jest mocny

Kolejna przyczyna bezpieczeCstwa naszego zbawienia to Bo�a moc.
B'g nie chce dopu#ci$, by kto# lub co# wyrwa:o nas z Jego r�k. Jezus
powiedzia:: UI Ja daj" im �ycie wieczne. Nie zgin� one na wieki i nikt
nie wyrwie ich z Mojej r"ki. Ojciec M'jY jest wi"kszy od wszystkich.
I nikt nie mo�e ich wyrwa$ z r"ki Mego OjcaV (J 10,28-29). R"ka Ojca
i r"ka Pana Jezusa to dwie silne r"ce, kt're nas trzymaj�. Nawet
gdyby#my spr'bowali uciec od naszego Ojca, by:oby to niemo�liwe.
B'g jest silniejszy nie tylko od Szatana, ale tak�e od nas.

B&g nigdy si6 nie zmienia

Gdyby zbawienie mo�na by:o utraci$, wielu z nas utraci:oby je
ju� dawno. Jako ludzkie istoty, przechodzimy wiele zmian. Jednego
dnia jeste#my gor�cy; drugiego , zimni. Nasze zbawienie jednak nie
opiera si" na naszych b:"dnych uczuciach. Jest zakorzenione i ugrun-
towane w Bogu, kt'ry w swej mi:o#ci i wierno#ci wzgl"dem nas jest
niezmienny (Ml 3,6). List Jakuba 1,17 m'wi o Ojcu #wiate:, Uu kt'rego
nie ma przemiany ani cienia zmienno#ciV. Ksi"ga Lamentacji 3,22-
23 stwierdza: UNie wyczerpa:a si" lito#$ Pana, mi:o#$ nie zgas:a.
Odnawia si" ona co rano: ogromna Twa wierno#$V. Skoro B'g uko-
cha: nas tak bardzo, i� nas zbawi:, to z pewno#ci� kocha nas wystar-
czaj�co mocno, by zachowa$ nas w tym samym zbawieniu. Ogromna
jest Jego wierno#$!

Chrystus obieca:

Wreszcie sam Chrystus obieca:, i� nas zachowa, podtrzyma i*ni-
gdy nie opu#ci. Chocia� ludzie cz"sto nie dotrzymuj� obietnic, Chry-
stus nigdy nie zrezygnuje z dotrzymania danego przez siebie s:owa.
Pos:uchaj Jego obietnicy: UTego, kt'ry do Mnie przychodzi, precz nie



PEWNOQW, BEZPIECZEXSTWO I RADOQW ZBAWIENIA 21

odrzuc"V (J 6,37); UOadn� miar� ci" nie opuszcz" ani nie pozostawi"V
(Hbr 13,5). Obietnice PaCskie tutaj s� bezwarunkowe. UOadn� miar�V,
czyli absolutnie w �adnych okoliczno#ciach, Pan nas nie odrzuci ani
nie przestanie nas podtrzymywa$. To Jego wierna obietnica.

Jak�e pot"�ne jest bezpieczeCstwo naszego zbawienia! Mamy Bo�y
wyb'r, Jego przeznaczenie, powo:anie, mi:o#$, :ask", Jego sprawie-
dliwo#$, �ycie, moc, niezmienn� wierno#$, a Jego obietnice stanowi�
fundament, gwarancj" i bezpieczeCstwo naszego zbawienia. Mo�e-
my og:osi$ razem z Paw:em: UWiem, komu uwierzy:em, i pewien
jestem, �e mocen jest ustrzec m'j depozyt a� do owego dniaV (2 Tm
1,12).

RADO�# ZBAWIENIA

Ujrzeli#my pewno#$ naszego zbawienia, czyli to, sk�d wiemy, �e
jeste#my zbawieni. Zobaczyli#my r'wnie� bezpieczeCstwo naszego
zbawienia, czyli to, i� nigdy nie mo�emy go utraci$. Czy to jednak
wystarczy? Niestety, wielu chrze#cijan zadowala si" posiadaniem
samego zbawienia, w niewielkim jednak stopniu do#wiadczaj�c ra-
do#ci zbawienia.

Nasz przyjaciel, posiadaj�cy miliony w banku, mo�e mie$ pew-
no#$, i� jest bogaty, i mo�e mie$ poczucie bezpieczeCstwa co do za-
bezpieczenia swego depozytu. Je#li jednak nigdy nie wyda ani grosza
i zadowoli si" prowadzeniem �ycia n"dzarza, trudno powiedzie$, by
radowa: si" korzystaniem ze swych bogactw. Obiektywnie rzecz bio-
r�c, jest on bogaty, lecz w praktyce niczego nie do#wiadcza. Tak wy-
gl�da obecnie sytuacja wielu chrze#cijan. S� zbawieni, jednak�e
w*swym codziennym �yciu niewiele do#wiadczaj� niezg:"bionych bo-
gactw Chrystusa (Ef 3,8). Tymczasem B'g pragnie, by#my nie tylko
mieli Chrystusa, lecz r'wnie� radowali si" Nim, i to bezgranicznie
(J*10,10; Flp 4,4). Normalny stan chrze#cijanina to cieszenie si" Ura-
do#ci� niewymown� i pe:n� chwa:yV (1 P 1,8).

Niemal ka�dy z nas jednak musi przyzna$, �e bywaj� chwile, nie-
raz nawet cz"ste, gdy nie odczuwamy tego wyp:ywu rado#ci. Czy to
oznacza, �e utracili#my swoje zbawienie? Absolutnie nie! Nasze zba-
wienie opiera si" na Bogu, a nie na nas. Cho$ jednak nie mo�emy go
utraci$, mo�emy straci$ rado#$ zbawienia.
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Utrata rado0ci

Co zatem sprawia, i� czasem tracimy nasz� rado#$? Pierwsz� przy-
czyn� jest grzech. Rado#$ zale�y od tego, czy posiadamy nieprzerwan�
spo:eczno#$ z Bogiem, natomiast grzech oddziela nas od Niego i spra-
wia, i� B'g chowa przed nami swe oblicze (Iz 59,1-2).

Druga przyczyna to zasmucanie Ducha Qwi"tego (Ef 4,30). Gdy
zostajemy zbawieni, stajemy si" Bo�� #wi�tyni� i zaczyna w nas za-
mieszkiwa$ Jego Duch (1 Kor 6,17.19; Rz 8,9.11.16). Ten Duch we-
wn�trz nas nie jest Usi:�V ani Urzecz�V, lecz �yw� osob�. To sam Jezus
Chrystus (1 Kor 15,45; 2 Kor 3,17; 13,5). Jak ka�da �ywa osoba, ma
On swoje uczucia i postawy. Kiedy wi"c m'wimy albo robimy co#
wbrew Niemu, zasmucamy Go. Gdy zasmucamy Ducha Qwi"tego,
nasz duch, kt'ry jest z Nim po:�czony (1 Kor 6,17), te� si" smuci,
wskutek czego tracimy rado#$.

Podtrzymywanie rado0ci

Nasze zbawienie przypomina niewzruszon� ska:", natomiast ra-
do#$ zbawienia , delikatny kwiat, podatny na najl�ejszy nawet po-
wiew. Dlatego musimy j� piel"gnowa$ i �ywi$. Co zatem konkretnie
mo�emy zrobi$, by t" rado#$ podtrzyma$?

Po pierwsze, mo�emy wyznawa$ swoje grzechy (1 J 1,7.9). Gdy
wyznajemy nasze przewinienia Panu, Jego krew nas oczyszcza i na-
sza spo:eczno#$ z Nim zostaje przywr'cona. Dawid po tym, jak zgrze-
szy:, modli: si": UPrzywr'$ mi rado#$ z Twojego zbawienia!V (Ps 51,14).
Nie ma potrzeby czeka$. Drogocenna krew Chrystusa oczyszcza nas
z wszelkiego grzechu.

Po drugie, mo�emy przyjmowa$ pokarm Bo�ego S:owa. Jeremiasz
powiedzia:: UIlekro$ pojawia:y si" Twoje s:owa, poch:ania:em je; Twoje
s:owo by:o mi rozkosz� i rado#ci� mojego sercaV (Jr 15,16). Cz"sto-
kro$ odkrywamy, �e po przeczytaniu Bo�ego S:owa i modlitwie nad
nim nasze serce kipi z rado#ci. Nikt, kto cierpi g:'d, nie jest szcz"#li-
wy. Podobnie i my nie powinni#my pozostawa$ umieraj�cymi z g:odu
chrze#cijanami. Winni#my stale si" od�ywia$ i karmi$ Bo�ym S:o-
wem (Mt 4,4).

Po trzecie, mo�emy si" modli$. Cz"sto po tym, jak otworzymy
serce i powiemy co# Panu, odczuwamy g:"bok� rado#$ i*od#wie�e-
nie. Ksi"ga Izajasza 56,7 stwierdza, �e Pan sprawi, i� rozradujemy
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si" w Jego domu modlitwy. Autentyczna modlitwa to nie recytowa-
nie znajomych s:'w i zwrot'w, lecz wylewanie serca i ducha przed
Panem. Jezus powiedzia:: UPro#cie, a otrzymacie, aby rado#$ wasza
by:a pe:naV (J 16,24). Prawdziwa modlitwa uwalnia i daje rado#$.

Wreszcie, mo�emy mie$ spo:eczno#$. Najwi"ksza rado#$ dla chrze-
#cijanina to przebywanie razem z tymi, kt'rzy kochaj� Chrystusa
i*raduj� si" Nim. Nie da si" wprost wyrazi$ ludzkimi s:owami s:ody-
czy, jakiej do#wiadczamy, gdy razem wys:awiamy Pana i rozmawia-
my o Nim. Pierwszy List Jana 1,3-4 oznajmia: UAby#cie i wy spo:ecz-
no#$ z nami mieli. A spo:eczno#$ nasza jest spo:eczno#ci� z Ojcem
i*z*Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby rado#$ na-
sza by:a pe:naV. Prawdziwa spo:eczno#$ to nie obowi�zek, lecz ra-
do#$ , najwi"ksza rado#$ na ziemi.

Mamy zatem pewno#$, bezpieczeCstwo i rado#$ zbawienia. Chwa:a
Panu za takie pe:ne zbawienie!





ROZDZIAJ TRZECI

DROGOCENNA KREW CHRYSTUSA

Do podtrzymania �ycia fizycznego potrzebujemy pewnych pod-
stawowych rzeczy, takich jak woda, tlen, �ywno#$, ubranie i*schro-
nienie. Pr'cz tego nasze cia:o wymaga okre#lonej ilo#ci bia:ka, wita-
min i minera:'w. Bez tego wszystkiego �ycie fizyczne przesta:oby
istnie$ lub znacznie by ucierpia:o.

Tak samo jest z �yciem duchowym. Podobnie jak �ycie fizyczne,
potrzebuje ono pewnych podstawowych element'w. S� to sk:adniki
niezb"dne; bez nich trudno ci b"dzie jako chrze#cijaninowi przetrwa$
w #wiecie, kt'ry nie zna Chrystusa. Jednym z tych podstawowych
element'w jest krew Chrystusa.

Dlaczego potrzebujemy krwi Chrystusa? Poniewa� upad:y cz:o-
wiek ma trzy g:'wne problemy i nawet jako chrze#cijanin ci�gle
dFwiga swe upad:e ludzkie �ycie. Tak wi"c mog� ci" one nieustannie
n"ka$, dzieC po dniu.

W problemy te wpl�tane s� trzy osoby: B'g, ty sam oraz Szatan.
W stosunku do Boga bardzo cz"sto odczuwasz oddzielenie. W swoim
wn"trzu nieraz masz poczucie winy. Za spraw� za# Szatana cz"sto
odczuwasz oskar�enie. Te trzy sprawy , oddzielenie od Boga, poczu-
cie winy i oskar�enia ze strony Szatana , mog� by$ w twoim chrze-
#cijaCskim �yciu ogromnymi problemami. Jak mo�na je pokona$?
Tylko przez krew Chrystusa.

ODDZIELENIE OD BOGA

Kiedy Adam zgrzeszy: w ogrodzie Eden, natychmiast ukry: si"
przed Bogiem. Przedtem radowa: si" Bogiem i przebywa: w*Jego
obecno#ci ca:y czas. Jednak po tym jak zgrzeszy:, ukry: si". Grzech
zawsze powoduje oddzielenie od Boga.
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Mo�esz tego do#wiadczy$ nawet jako chrze#cijanin. Gdy pope:-
nisz cho$by ma:y grzech, odczuwasz ogromn� przepa#$ pomi"dzy tob�
a Bogiem. Poniewa� B'g jest sprawiedliwy, nie mo�e tolerowa$ grze-
chu. Oto co powiedzia: prorok Izajasz: UNie! R"ka Jahwe nie jest tak
kr'tka, �eby nie mog:a ocali$, ani s:uch Jego tak przyt"piony, by nie
m'g: us:ysze$. Lecz wasze winy wykopa:y przepa#$ mi"dzy wami a*wa-
szym Bogiem; wasze grzechy zas:oni:y Mu oblicze przed wami tak, i�
was nie s:uchaV (Iz 59,1-2).

Kiedy Adam zgrzeszy:, B'g nie powiedzia:: UAdamie, co zrobi-
:e#?V Zapyta: go raczej: UAdamie, gdzie jeste#?V Innymi s:owy, B'g
nie jest zbytnio zainteresowany tym, jakie grzechy mo�esz pope:ni$,
obchodzi Go natomiast fakt, �e twoje grzechy oddzielaj� ci" od Niego.
B'g kocha ciebie, ale czuje wstr"t do twoich grzech'w. Dop'ki obci�-
�aj� ci" grzechy, B'g musi trzyma$ si" z*dala. W takim stanie rzeczy
czujesz si" od Niego oddalony. Aby przyszed: B'g, grzech musi odej#$.

Jest tylko jedna rzecz w ca:ym wszech#wiecie, kt'ra mo�e zma-
za$ grzechy , drogocenna krew Chrystusa. Oadna ilo#$ modlitwy,
p:aczu, �aden rytua:, pokuta, obietnica poprawy, poczucie winy ani
przeczekanie , zupe:nie nic nie jest w stanie zmaza$ twoich grze-
ch'w, opr'cz drogocennej krwi Chrystusa. List do Hebrajczyk'w 9,22
m'wi, �e Ubez rozlania krwi nie ma odpuszczeniaV.

Wida$ to w Ksi"dze Wyj#cia. Niekt're dzieci Izraela mog:y by$
tak grzeszne jak Egipcjanie. Kiedy jednak B'g zes:a: swego anio:a,
by u#mierci$ wszystkie pierworodne dzieci w ziemi egipskiej, nie
powiedzia:: UKiedy zobacz" twe dobre zachowanie, omin" ci"V. B'g
nie ��da:, aby dzieci Izraela modli:y si", czyni:y pokut" czy obiecy-
wa:y popraw". Nie, rozkaza: im zabi$ baranka paschalnego i pokro-
pi$ krwi� odrzwia dom'w. Powiedzia:: UGdy ujrz" krew, przejd"
obokVY (Wj 12,13). B'g nie patrzy:, jacy ludzie byli w domach, ale
kiedy widzia: krew, po prostu omija: ten dom.

Baranek paschalny by: obrazem Chrystusa. Kiedy Jan Chrzciciel
po raz pierwszy zobaczy: Pana, og:osi:: UOto Baranek Bo�y, kt'ry
g:adzi grzech #wiataV (J 1,29). Jezus jest Barankiem Bo�ym. Jego
drogocenna krew zmaza:a wszystkie nasze grzechy.

Co powiniene# wi"c zrobi$, kiedy ju� pope:ni:e# grzech i czujesz
si" oddalony od Boga? Powiniene# po prostu wyzna$ ten grzech Bogu
i uwierzy$, �e zmy:a go krew Chrystusa. Pierwszy List Jana 1,9 m'wi:
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UJe#li wyznajemy grzechy swoje, wierny jest B'g i sprawiedliwy, i*od-
pu#ci nam grzechy, i oczy#ci nas od wszelkiej nieprawo#ciV. Kiedy
wyznasz swoje grzechy, natychmiast ca:y dystans pomi"dzy tob�
a*Bogiem zniknie.

Niech nie martwi ci" to, czy co# wtedy czujesz, czy nie. Krew
Chrystusa s:u�y przede wszystkim zaspokojeniu Boga, a nie ciebie.
Pami"taj, �e B'g powiedzia:: UGdy [Ja, nie ty] ujrz" krewV... W noc
Paschy dzieci Izraela znajdowa:y si" w domu, a*krew baranka by:a
na zewn�trz. B"d�c w domu, nie mogli widzie$ krwi, a jednak byli
spokojni, wiedzieli bowiem, �e Boga ta krew zaspokaja:a.

Raz do roku, w DzieC Pojednania, arcykap:an udawa: si" sam do
miejsca naj#wi"tszego, aby pokropi$ krwi� wieko przeb:agalne arki
(Kp: 16,11-17). Nikomu nie wolno by:o na to patrze$. Jest to cieC
Chrystusa, kt'ry po zmartwychwstaniu odszed: do niebiaCskiego
przybytku i pokropi: go sw� krwi� przed Bogiem na przeb:aganie za
nasze grzechy (Hbr 9,12). Nikt dzisiaj nie mo�e spojrze$ w niebo
i*zobaczy$ tej krwi, lecz ona tam jest. Jest tam, przemawia za tob�
(Hbr 12,24) i zaspokaja Boga w twoim imieniu. Chocia� jej nie wi-
dzisz, mo�esz uwierzy$ w*jej skuteczno#$. Ta krew rozwi�zuje tw'j
problem w stosunku do Boga.

Je#li B'g uwa�a krew Chrystusa za wystarczaj�c� do usuni"cia
naszych grzech'w, to czy my tak�e mo�emy tak zrobi$? Czy te� po-
trzebujemy opr'cz tego odpowiednich uczu$? Czy nasze wymagania
mog� by$ wi"ksze ni� wymagania Boga? Nie! Musimy po prostu
wyzna$: UO, Bo�e, dzi"kuj" Ci, �e krew Chrystusa zmy:a wszystkie
moje grzechy. Je#li Tobie ona wystarczy, to mnie r'wnie�V.

POCZUCIE WINY W SUMIENIU

Drugi istotny problem cz:owieka wi��e si" z nim samym. We
wn"trzu cz:owieka, w jego sumieniu, kryje si" spory :adunek poczu-
cia winy. Ilu� m:odych ludzi przygniata dzi# poczucie winy! Stanowi
ono dla cz:owieka ogromny problem.

Z jednej strony grzechy obra�aj� Boga; z drugiej zanieczyszczaj�
nas samych. Czym jest poczucie winy? To plama grzech'w na na-
szym sumieniu. Gdy jeste#my dzie$mi, nasze sumienie jest splamione
tylko nieznacznie. Gdy jednak dorastamy, plamy te si" nawarstwiaj�.
Tak jak okno, kt'rego nigdy si" nie myje, sumienie staje si" coraz
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ciemniejsze, a� w koCcu mo�e przez nie przenikn�$ bardzo niewiele
#wiat:a.

Oaden detergent, #rodek chemiczny czy kwas nie s� w stanie zmy$
plamy winy z naszego sumienia. Nawet bomba atomowa nie mo�e
tej plamy usun�$. Nasze sumienie wymaga czego# mocniejszego od
bomby. Potrzebuje drogocennej krwi Chrystusa.

List do Hebrajczyk'w 9,14 m'wi: UO ile bardziej krew ChrystusaY
oczy#ci wasze sumienia z martwych uczynk'w, aby#cie s:u�y$ mogli
Bogu �ywemuV. Krew Chrystusa jest wystarczaj�co mocna, aby oczy-
#ci$ albo inaczej obmy$ nasze sumienie z*ka�dej plamy winy.

W jaki spos'b krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienie z*poczu-
cia winy? Za:'�my, �e otrzyma:e# mandat za parkowanie na chodni-
ku. Masz w zwi�zku z tym trzy problemy: po pierwsze, z:ama:e# pra-
wo; po drugie, musisz zap:aci$ mandat; po trzecie, masz w r"ku kopi"
mandatu, przypominaj�c� ci o karze. Teraz przypu#$my, �e jeste#
bez grosza i nie masz jak zap:aci$ kary. Nie mo�esz po prostu wyrzu-
ci$ mandatu, poniewa� policja posiada jego orygina: i mo�e zaskar-
�y$ ci" do s�du, je#li go nie zap:acisz. Masz wi"c powa�ny problem.

Sytuacja ta pokazuje nam, co si" dzieje za ka�dym razem, gdy
zgrzeszysz. Po pierwsze, z:ama:e# Bo�e prawo, czyli zrobi:e# co#, co
obra�a Boga. Po drugie, winien jeste# co# Bo�emu prawu. List do
Rzymian 6,23 m'wi, �e zap:at� za grzech jest #mier$. To kara do#$
ci"�ka i nie jeste# w stanie jej zap:aci$. Po trzecie wreszcie, masz
w*sumieniu poczucie winy, tak jak mandat w kieszeni jest dokuczli-
wym #ladem twojego wykroczenia.

A teraz pos:uchaj dobrej nowiny. Kiedy Jezus Chrystus umar: na
krzy�u, Jego #mier$ zaspokoi:a wszystkie wymagania Bo�ego prawa
w stosunku do ciebie. Innymi s:owy, nasz d:ug grzech'w zosta: sp:a-
cony. Chwa:a Panu Jezusowi Chrystusowi, kt'ry przez swoj� #mier$
na krzy�u wyr'wna: go ca:kowicie!

Tak wi"c teraz dwa pierwsze problemy zosta:y rozwi�zane: B'g
nie jest ju� obra�ony, a d:ug grzech'w zosta: ca:kowicie sp:acony. Co
jednak z naszym sumieniem? Plama poczucia winy, podobnie jak
mandat, pozostaje jako dow'd naszych grzech'w.

To w:a#nie tutaj krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienie. Po-
niewa� #mier$ Chrystusa sp:aci:a d:ug grzechu, Jego krew mo�e te-
raz zmy$ #lad tego d:ugu. Tak jak po uregulowaniu kary mo�emy
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podrze$ i wyrzuci$ mandat, tak te� wszelkie poczucie winy w na-
szym sumieniu mo�e by$ zlikwidowane.

Jatwo tego do#wiadczy$. Za ka�dym razem, gdy zgrzeszysz i*masz
w sobie poczucie winy, mo�esz po prostu otworzy$ si" przed Bogiem
i pomodli$ takimi na przyk:ad s:owami: UO, Bo�e, przebacz mi to, co
zrobi:em dzisiaj. Dzi"kuj" Ci, Panie, �e umar:e# za mnie na krzy�u
i*zap:aci:e# za ten grzech, kt'ry w:a#nie pope:ni:em. Panie, wierz",
�e przebaczy:e# mi ten grzech. Teraz w:a#nie uznaj", �e Twoja dro-
gocenna krew jest zdolna oczy#ci$ moje sumienie z wszelkiej plamy
winyV.

Pami"tajmy Pierwszy List Jana 1,9: UJe#li wyznajemy grzechy
swoje, wierny jest B'g i sprawiedliwy, i odpu#ci nam grzechy, i oczy-
#ci nas od wszelkiej nieprawo#ciV. Psalm 103,12 m'wi: UJak jest od-
leg:y wsch'd od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze wyst"pkiV.
Kto mo�e powiedzie$, jak daleko jest wsch'd od zachodu. W taki
sam spos'b, kiedy wyznajemy swoje grzechy, B'g usuwa je nieskoC-
czenie daleko od nas. Nasze grzechy nie s� ju� z nami zwi�zane. Tak
wi"c mo�emy mie$ pok'j w*sumieniu.

Kiedy B'g przebacza nam grzechy, jednocze#nie o nich zapomina.
Nie my#l, �e B'g po tym, jak przebaczy: ci grzechy, przyjdzie znowu
pewnego dnia, by ci je jeszcze raz przypomnie$. Nie, je#li chodzi
o*przebaczone nam grzechy, B'g ma bardzo kr'tk� pami"$. Czasami
my mamy lepsz� pami"$ od Niego. Czy B'g naprawd" wybacza? Oto
co powiedzia: Jeremiasz: UOdpuszcz" im wyst"pki, a o*grzechach ich
nie b"d" ju� wspomina:V (Jr 31,34). Je#li B'g zapomina nasze grze-
chy, my r'wnie� mo�emy je zapomnie$. Nie przypominaj Bogu cze-
go#, co On sam ju� zapomnia:.

Chrystus umar: prawie dwa tysi�ce lat temu. Jego krew zosta:a
ju� przelana i przez dwadzie#cia cztery godziny na dob" pozostaje do
naszej dyspozycji, aby oczyszcza$ nasze sumienie. Ilekro$ zgrzeszy-
my, nie ma potrzeby, by#my czekali. Czekanie nie doda krwi mocy.
Krew jest wszechpot"�na. Gdziekolwiek jeste#my, o ka�dej porze dnia,
je#li pojawi si" poczucie winy w*sumieniu, to po prostu uznajmy dro-
gocenn� krew. UB:ogos:awiony ten komu zosta:a odpuszczona niepra-
wo#$Y b:ogos:awiony cz:owiek, kt'remu Jahwe nie poczytuje winyVY
(Ps 32,1-2). Dzi"ki drogocennej krwi Chrystusa problem winy zosta:
rozwi�zany.
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OSKAR�ENIA SZATANA

Mimo to po wyznaniu grzechu i uznaniu mocy krwi mo�emy na-
dal mie$ w sobie z:e odczucia. Czy to dowodzi, �e grzech nie zosta:
odpuszczony? Czy te�, �e krew Chrystusa jest bezskuteczna? Albo,
�e potrzeba czego# wi"cej? Musimy odpowiedzie$, �e absolutnie nic
wi"cej nie jest potrzebne.

Sk�d w takim razie bior� si" te z:e odczucia po tym, jak wyznamy
swoje grzechy i uznamy krew Chrystusa? Ich Fr'd:em jest Bo�y wr'g,
Szatan. Aby to zrozumie$, musimy zobaczy$, kim jest Szatan i czym
si" zajmuje.

USzatanV w oryginalnym j"zyku Biblii znaczy oskar�yciel. Ksi"ga
Objawienia 12,10 m'wi o nim jako o Uoskar�ycielu braci naszychV,
kt'ry Udniem i noc� oskar�a ich przed naszym BogiemV. Szatan, wr'g
Boga, wi"kszo#$ swego czasu w ci�gu dnia i nocy sp"dza na oskar�a-
niu Bo�ych ludzi. To jego zaj"cie. Oczywi#cie, B'g nie prosi: go, by to
robi:. Szatan sam podj�: si" nieustannego oskar�ania Bo�ych ludzi.

Widzimy to w dziejach Hioba. Hiob by: cz:owiekiem prawym i ba:
si" Boga (Hi 1,1). Czytamy jednak, �e Szatan stan�: przed Bogiem
i*oskar�y: go przed Nim. Powiedzia:: UCzy� za darmo Hiob czci Boga?Y
Pracy jego r�k pob:ogos:awi:e#, jego dobytek na ziemi si" mno�y.
Wyci�gnij, prosz", r"k" i dotknij jego maj�tku! Na pewno Ci w twarz
b"dzie z:orzeczy:V (Hi 1,9-10). Innymi s:owy, Szatan oskar�y: Hioba
o*to, �e zachowuje wobec Boga bojaFC dlatego, i� B'g mu b:ogos:a-
wi:. Szatan twierdzi: tym samym, �e B'g przekupi: Hioba. Uwa�a:,
�e je#li B'g zabierze mu wszystkie bogactwa, Hiob Go przeklnie.
Obrazuje to dzia:anie Szatana w sferze duchowej.

W Ksi"dze Zachariasza arcykap:an Jozue stan�: przed Bogiem,
a*Szatan stan�: z jego prawej strony, aby stawi$ mu op'r (3,1). Jozue
ubrany by: w Ubrudn� szat"V (w. 3), kt'ra m'wi:a o*jego �a:osnym,
grzesznym po:o�eniu. Jak�e cz"sto nasza trudna sytuacja daje Sza-
tanowi sposobno#$ do tego, by nas oskar�a$! Pokazuje to, �e Szatan
jest nie tylko Bo�ym wrogiem, lecz r'wnie� naszym wrogiem. Ile-
kro$ przychodzimy do Boga, Szatan przeszkadza nam w tym, oskar-
�aj�c nas.

Nic bardziej nie okalecza duchowo chrze#cijanina ni� oskar�enia
Szatana. Kiedy ich s:uchamy, stajemy si" bezsilni. To tak, jakby z*na-
szego ducha wyciek:a ca:a moc. Chrze#cijaninowi pe:nemu wyrzu-
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t'w sumienia trudno mie$ spo:eczno#$ z innymi, a*jeszcze trudniej
si" modli$. Czuje si" on tak, jakby nie m'g: zbli�y$ si" do Boga.

Na tym polega przebieg:o#$ wroga. On nigdy nie pojawia si" w*czer-
wonym ubraniu z wid:ami z okrzykiem: UTo ja, diabe:! Teraz ci" po-
t"pi"V. Jest znacznie bardziej przebieg:y. Oskar�a nas wewn�trz,
a*tak�e zwodzi nas, aby#my my#leli, �e jego oskar�enia s� Bo�ymi
s:owami.

Jak mo�emy odr'�ni$ prawdziwe Bo�e o#wiecenie w sumieniu od
oskar�eC Szatana? Czasem jest to trudne, ale s� na to trzy sposoby:

Po pierwsze, Bo�e #wiat:o nas wzmacnia, a oskar�enia Szatana
os:abiaj�. Kiedy B'g m'wi o naszych grzechach, mo�emy czu$ si"
zdemaskowani i dotkni"ci. Zostajemy jednak r'wnocze#nie wzmoc-
nieni i zach"ceni do tego, by zbli�y$ si" do Boga i*uzna$ drogocenn�
krew Chrystusa. Oskar�enia Szatana maj� charakter negatywny. Im
wi"cej ich s:uchamy, tym trudniej nam si" modli$. Czujemy si" pu#ci
i zniech"ceni.

Po drugie, Bo�e s:owa s� zawsze konkretne, a pot"pienia Szatana
cz"sto (cho$ nie zawsze) og'lnikowe. Czasami mo�emy da$ si" zwie#$
my#lom, �e jeste#my po prostu zm"czeni albo �e mieli#my z:y dzieC.
Innym razem mo�emy mie$ og'lne wra�enie, �e nie jeste#my wobec
Boga w porz�dku. Kiedy jednak wejrzymy w swe sumienie, nie znaj-
dziemy w nim �adnego konkretnego grzechu, kt'ry spowodowa:by
oddzielenie od Boga. Mo�emy te� obudzi$ si" ze z:ym samopoczu-
ciem, uczuciem depresji albo niepokoju w stosunku do Boga. Wszystkie
te og'lne uczucia pot"pienia, kt're nie maj� widocznego Fr'd:a
w*grzechu, pochodz� od Szatana i powinni#my je odrzuci$. Kiedy B'g
m'wi, m'wi szczeg':owo i pozytywnie. Natomiast Szatan najcz"#ciej
m'wi og'lnikowo i negatywnie.

Po trzecie, ka�de niespokojne uczucie, kt're pozostaje po wyzna-
niu grzechu i uznaniu krwi Chrystusa, pochodzi od Szatana. Nigdy
nie ma potrzeby wyznawa$ grzechu i uznawa$ krwi po raz drugi.
Krew natychmiast zaspokaja Bo�e wymaganie. Natomiast Szatan
jest zawsze niezaspokojony. Chcia:by, aby#my ci�gle wyznawali swo-
je grzechy. Ksi"ga Przypowie#ci 27,15 m'wi: URynna ciek�ca stale
w*dzieC d�d�ysty, podobna do �ony swarliwejV. Oskar�enia Szatana
s� jak ciekn�cy kran lub zrz"dliwa �ona , nie pozwol� ci spa$. S:owa
Boga s� inne. Kiedy wyznajemy grzechy i nieustannie uznajemy
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oczyszczaj�ce dzia:anie krwi, raduje to Boga. Ka�dy inny g:os pocho-
dzi od Szatana.

Je#li wyznajemy swoje grzechy i uznajemy drogocenn� krew, jed-
nak�e targa nami wewn"trzny niepok'j, powinni#my natychmiast
przesta$ si" modli$. Nie wyznawajmy nic wi"cej. Raczej zwr'$my si"
do Fr'd:a oskar�eC i powiedzmy na przyk:ad co# takiego: USzatanie,
wyzna:em sw'j grzech przed Bogiem. On odpu#ci: mi go, a krew
Jezusa Chrystusa mnie z niego oczy#ci:a. Ten niepok'j, kt'ry odczu-
wam, nie pochodzi od Boga, lecz od ciebie, Szatanie, wi"c odrzucam
go! Szatanie, teraz musisz spojrze$ na krew Chrystusa. Ta krew jest
odpowiedzi� na ka�de twoje oskar�enieV. Spr'bujmy przem'wi$ w*ten
spos'b do Szatana. Kiedy u�ywamy krwi w taki spos'b, Szatan jest
pokonany i dobrze o tym wie. Ksi"ga Objawienia 12,10-11 m'wi:
UOskar�yciel braci naszych zosta: str�conyY A oni zwyci"�yli dzi"ki
krwi Baranka i dzi"ki s:owu swojego #wiadectwaVY S:owo naszego
#wiadectwa to po prostu o#wiadczenie, �e krew Jezusa Chrystusa
oczy#ci:a nas z ka�dego grzechu i pokona:a Szatana. Kiedy #mia:o
wypowiemy to w ten spos'b, oskar�enia Szatana zostan� zniweczone.

Oycie chrze#cijaCskie jest swego rodzaju wojn�. Szatan, Uprze-
ciwnik waszY jak lew rycz�cy kr��y szukaj�c kogo po�re$V (1 P 5,8).
Do walki tej potrzebujemy odpowiedniej broni. Wa�n� broni�, kt'rej
musimy u�ywa$, jest krew Chrystusa.

CODZIENNE �YCIE PE�NE BO�EJ OBECNO�CI

Dzi"ki mocy krwi Chrystusa chrze#cijanin mo�e w ka�dej chwili
�y$ w Bo�ej obecno#ci. Kiedy tylko jaki# ma:y grzech zak:'ca nasz�
spo:eczno#$ z Bogiem, mo�emy go wyzna$ i uzna$ zwyci"sk� krew
Pana. Spo:eczno#$ zostaje w'wczas natychmiast przywr'cona. Nie
marnujmy wi"c czasu! Krew Chrystusa jest do naszej dyspozycji w*ka�-
dej chwili, codziennie. Nigdy nie wyczerpiemy jej oczyszczaj�cej mocy.
Krew Chrystusa mo�e nas oczyszcza$ nie tylko z grzech'w ju� pope:-
nionych, lecz r'wnie� z grzech'w, kt're dopiero pope:nimy.

Dzi"ki mocy drogocennej krwi Chrystusa mo�emy cieszy$ si"
sumieniem wolnym od plamy winy. Dlatego mo�emy #mia:o przy-
chodzi$ do Boga. UPrzyst�pmy ze szczerym sercem, w pe:ni wiary,
z*sercem pokropionym od z:ego sumieniaVY (Hbr 10,22). Przez krew
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Chrystusa nasze sumienie mo�e by$ wolne od poczucia winy. Jak
#wie�o umyte okno, mo�e by$ czyste, jasne i*pe:ne #wiat:a.

Wreszcie, dzi"ki mocy drogocennej krwi Chrystusa mo�emy po-
kona$ ka�de oskar�enie Szatana. Cho$ jego oskar�enia mog� by$
mocne, krew Chrystusa jest silniejsza. Stanowi odpowiedF na ka�de
z nich. Ta krew jest nasz� broni�. Gdy mamy do dyspozycji tak�
broC, Szatan nigdy nas nie pokona; to my go pokonamy.

Jak�e droga i cenna jest krew Chrystusa! Dzi"ki niej mo�esz
codziennie �y$ w Bo�ej obecno#ci.

;Je1eli za0 chodzimy w 0wiat�o0ci, tak jak On sam jest w/0wia-
t�o0ci, wtedy mamy jedni z drugimi spo�eczno04, a krew Jezusa,
Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu<.

1 J 1,7





ROZDZIAJ CZWARTY

WZYWANIE IMIENIA PA%SKIEGO

Jakie znaczenie ma wzywanie imienia Pana? Niekt'rzy chrze#ci-
janie my#l�, �e wzywanie Pana to to samo co modlitwa do Niego.
Tak, wzywanie jest rodzajem modlitwy, ale nie jest to tylko modli-
twa. Hebrajskie s:owo Uwzywa$V oznacza wo:a$ wielkim g:osem, krzy-
cze$, krzycze$ do kogo#. Greckie s:owo Uwzywa$V oznacza wzywa$
kogo#, wo:a$ po imieniu. Innymi s:owy, chodzi tu o g:o#ne przywo:y-
wanie drugiej osoby poprzez wzywanie jej imienia. Podczas gdy mo-
dlitwa mo�e by$ cicha, wo:anie musi by$ uchwytne dla ucha.

Przyk:ad dw'ch starotestamentowych prorok'w pomaga nam
zobaczy$, co oznacza wzywanie Pana. Jeremiasz m'wi, �e wzywa$
Pana to krzycze$ do Niego i do#wiadcza$ duchowego oddychania.
UWzywa:em Twojego imienia, o Jahwe, z g:"bokiego do:u. Wys:ucha-
:e# mego g:osu: Nie zamykaj swego ucha na wzdychanie i wo:anie
mojeV (Lm 3,55-56). Izajasz m'wi nam r'wnie�, �e wzywanie Pana to
wo:anie do Niego. UOto B'g jest zbawieniem moim! B"d" mia: uf-
no#$ i nie ul"kn" si", bo moc� moj� i pie#ni� moj� jest Jahwe. On
sta: si" dla mnie zbawieniem. Wy za# z weselem wod" czerpa$ b"-
dziecie ze zdroj'w zbawienia. Powiecie jeszcze w owym dniu: Chwal-
cie Jahwe! Wzywajcie Jego imienia!... Qpiewajcie dla Jahwe... Wzno#
okrzyki i wo:aj z rado#ci, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest po#r'd
ciebie Qwi"ty Izraela!V (Iz 12,2-6). W jaki spos'b B'g mo�e sta$ si"
naszym zbawieniem, nasz� si:� i pie#ni�? W jaki spos'b mo�emy
z*rado#ci� czerpa$ wod" ze zdroj'w zbawienia? Sposobem na to jest
wzywanie imienia Pana, uwielbianie Go, #piewanie hymn'w oraz
wo:anie i wykrzykiwanie. Wszystko to odpowiada wzywaniu, o*kt'-
rym mowa w wersecie czwartym!
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WZYWANIE IMIENIA PA%SKIEGO
W STARYM TESTAMENCIE

Wzywanie Pana rozpocz":o si" w trzecim pokoleniu rasy ludzkiej
od Enosza, syna Seta (Rdz 4,26). Historia wzywania imienia Pana
ci�gn":a si" przez ca:� Bibli" poprzez Abrahama (Rdz 12,8), Izaaka
(Rdz 26,25), Moj�esza (Pwt 4,7), Hioba (Hi 12,4), Jabesa (1 Krn 4,10),
Samsona (Sdz 16,28), Samuela (1 Sm 12,18), Dawida (2 Sm 22,4),
Jonasza (Jon 1,6), Eliasza (1 Krl 18,24) oraz Jeremiasza (Lm 3,55).
Starotestamentowi #wi"ci nie tylko wzywali imienia Pana, ale tak�e
prorokowali, �e inni b"d� wzywa$ Jego imienia (Jl 3,5; So 3,9; Za
13,9). Chocia� wielu zna proroctwo Joela na temat Ducha Qwi"tego,
niewielu zwr'ci:o uwag" na fakt, �e otrzymanie wylanego Ducha
Qwi"tego wymaga, aby#my wzywali imienia Pana. Z jednej strony
Joel prorokowa:, �e B'g wyleje swego Ducha. Z drugiej strony pro-
rokowa:, �e ludzie b"d� wzywali imienia Pana. Proroctwo to wype:-
ni:o si" w*dniu Pi"$dziesi�tnicy (Dz 2,17a.21). Bo�e wylanie wymaga
z*naszej strony wsp':pracy, polegaj�cej na wzywaniu Jego imienia.

PRAKTYKOWANE PRZEZ
NOWOTESTAMENTOWYCH WIERZCCYCH

Nowotestamentowi wierz�cy zacz"li praktykowa$ wzywanie imie-
nia PaCskiego w dniu Pi"$dziesi�tnicy (Dz 2,21). Kiedy kamienowano
Szczepana, on wzywa: imienia Pana (Dz 7,59). Nowotestamentowi
wierz�cy praktykowali wzywanie imienia Pana (Dz 9,14; 22,16; 1*Kor
1,2; 2 Tm 2,22). Szawe: z Tarsu otrzyma: od arcykap:ana prawo, aby
wi"zi$ wszystkich, kt'rzy wzywali imienia Pana (Dz 9,14). Wskazuje
to, �e wszyscy #wi"ci na pocz�tku wzywali Jezusa. Wzywanie przez
nich imienia PaCskiego by:o znakiem, i� s� chrze#cijanami. Je#li
staniemy si" ludFmi, kt'rzy wzywaj� imienia Pana, b"dzie to odzna-
cza:o nas jako chrze#cijan.

Aposto: Pawe: podkre#la: kwesti" wzywania, kiedy pisa: List do
Rzymian. Powiedzia:: UNie masz bowiem r'�nicy mi"dzy Oydem a*Gre-
kiem, gdy� jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, kt'rzy
Go wzywaj�. Ka�dy bowiem, kto wzywa imienia PaCskiego, zbawio-
ny b"dzieV (Rz 10,12-13). Pawe: m'wi: r'wnie� o wzywaniu imienia
Pana w Pierwszym Li#cie do Koryntian, kiedy napisa:: UWesp': ze
wszystkimi, kt'rzy na ka�dym miejscu wzywaj� imienia Pana naszego
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Jezusa Chrystusa, ich i naszegoV (1 Kor 1,2). Z kolei w Drugim Li#cie
do Tymoteusza Pawe: nakaza: Tymoteuszowi, by poszukiwa: rzeczy
duchowych wraz z tymi, kt'rzy wzywaj� Pana z czystego serca (2*Tm
2,22). W #wietle wszystkich tych werset'w widzimy, �e w*pierwszym
wieku chrze#cijanie powszechnie praktykowali wzywanie imienia
Pana. Tak wi"c zar'wno przez ca:y Stary Testament, jak i na pocz�t-
ku chrze#cijaCstwa, #wi"ci wzywali imienia PaCskiego. Jak�e to smut-
ne, �e wi"kszo#$ chrze#cijan od tak dawna to zaniedba:a. Wierzymy,
�e Pan pragnie dzi# odzyska$ wzywanie Jego imienia. Pragnie, aby-
#my to praktykowali i radowali si" bogactwami Jego �ycia.

JAKI CEL MA WZYWANIE?

Dlaczego musimy wzywa$ imienia Pana? Trzeba wzywa$ imienia
Pana, aby zosta$ zbawionym (Rz 10,13). Cicha modlitwa pomaga w*zba-
wieniu, ale nie w tak bogaty spos'b. G:o#ne wzywanie pomaga zo-
sta$ zbawionym w spos'b bogatszy i pe:niejszy. Musimy wi"c zach"-
ca$ innych, by si" otwierali i wzywali imienia Pana. Psalm 116 m'wi
nam, �e mo�emy uczestniczy$ w zbawieniu Pana poprzez wzywa-
nie Go: UPodnios" kielich zbawienia i wezw" imienia JahweV (w.*13).
W*tym jednym Psalmie czterokrotnie mowa jest o wzywaniu Pana
(ww. 2, 4, 13, 17). Jak zobaczyli#my wcze#niej, sposobem na czerpanie
wody ze zdroj'w zbawienia jest wzywanie imienia Pana (Iz 12,2-4).
Wielu chrze#cijan nigdy nie wzywa:o imienia Pana. Je#li nigdy nie
wo:a:e#, a nawet nie krzycza:e# przed Panem, to w�tpliwe jest, czy
radowa:e# si" Nim w bogaty spos'b. UWzywajcie Jego imienia... Wzno#
okrzyki i wo:ajV... (Iz 12,4.6). Spr'buj przed Nim krzycze$. Je#li nigdy
nie krzycza:e# o tym, czym Pan jest dla ciebie, spr'buj. Im wi"cej
b"dziesz krzycza:: UO, Panie Jezu, jeste# dla mnie taki dobry!V, tym
bardziej uwolnisz si" od samego siebie i*nape:nisz si" Panem. Tysi�ce
#wi"tych uwolni:o si" i ubogaci:o poprzez wzywanie imienia Pana.

Innym powodem, dla kt'rego powinni#my wzywa$ imienia Pana,
jest to, aby#my zostali wyzwoleni z ucisku (Ps 18,7; 118,5), z utrapie-
nia (Ps 50,15; 86,7; 81,8) oraz ze zmartwienia i b'lu (Ps 116,3-4).
Ludzie, kt'rzy wyst"powali przeciwko wzywaniu imienia Pana, za-
cz"li Go wzywa$, kiedy znaleFli si" w tarapatach lub w chorobie.
Kiedy nasze �ycie jest wolne od problem'w, mo�emy sprzeciwia$ si"
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wzywaniu Pana. Kiedy jednak przyjd� k:opoty, nikt nie b"dzie mu-
sia: nam m'wi$, by#my Go wzywali; b"dziemy to robi$ spontanicznie.

Wzywanie imienia Pana jest te� sposobem na uczestnictwo w Jego
obfitym mi:osierdziu. Im wi"cej Go wzywamy, tym bardziej raduje-
my si" Jego mi:osierdziem (Ps 86,5). Innym powodem wzywania Pana
jest to, aby przyj�$ Ducha (Dz 2,17a.21). Najlepszy i naj:atwiejszy
spos'b nape:nienia si" Duchem Qwi"tym to wzywanie imienia Pana
Jezusa. Duch zosta: ju� wylany. Musimy Go po prostu przyj�$ po-
przez wzywanie Pana.

Ksi"ga Izajasza 55,1 m'wi: UO, wszyscy spragnieni, przyjdFcie do
wody, przyjdFcie, cho$ nie macie pieni"dzy! Kupujcie i*spo�ywajcie,
bez pieni"dzy i bez p:acenia za wino i mleko!V W jaki spos'b mo�na
je#$ i pi$ Pana? Izajasz podaje nam spos'b w*wersecie sz'stym tego
samego rozdzia:u: USzukajcie Jahwe, gdy si" pozwala znaleF$, wzy-
wajcie Go, dop'ki jest blisko!V Tak wi"c sposobem na spo�ywanie
duchowego pokarmu i osi�gni"cie zaspokojenia jest szukanie Pana
i*wzywanie Jego imienia.

List do Rzymian 10,12 m'wi, �e Pan wszystkich jest bogaty dla
wszystkich, kt'rzy Go wzywaj�. Sposobem na radowanie si" bogac-
twami Pana jest wzywanie Go. Pan jest nie tylko bogaty, ale r'wnie�
bliski i dost"pny, poniewa� jest �yciodajnym Duchem (1 Kor 15,45b).
Jako Duch jest On wszechobecny. Mo�emy wzywa$ Jego imienia
w*ka�dym czasie i na ka�dym miejscu. Kiedy Go wzywamy, On przy-
chodzi do nas jako Duch i radujemy si" Jego bogactwami.

Pierwszy List do Koryntian to ksi"ga o radowaniu si" Chrystu-
sem. W rozdziale dwunastym Pawe: m'wi nam, jak si" Nim rado-
wa$. Sposobem na radowanie si" Panem jest wzywanie Jego imienia
(12,3; 1,2). Ilekro$ wo:amy: UPanie JezuV, On przychodzi do nas jako
Duch i pijemy Go (12,13) jako �yciodajnego Ducha. Je#li zawo:am
kogo# po imieniu i je#li osoba ta jest prawdziwa, �ywa i obecna, to
przyjdzie do mnie. Pan Jezus jest rzeczywisty, �ywy i obecny! Jest
zawsze dost"pny. Zawsze, gdy Go wzywamy, przychodzi. Czy chcesz
radowa$ si" obecno#ci� Pana wraz ze wszystkimi Jego bogactwami?
Najlepszym sposobem na do#wiadczanie Jego obecno#ci wraz ze
wszystkimi Jego bogactwami jest wzywanie Jego imienia. Wzywaj
Go, kiedy jedziesz samochodem albo gdy jeste# w pracy. Mo�esz wo-
:a$ do Niego zawsze i wsz"dzie. Pan jest bliski i bogaty dla ciebie.
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Poprzez wzywanie imienia Pana mo�emy si" r'wnie� duchowo
przebudzi$. Ksi"ga Izajasza 64,6 m'wi: UNikt nie wzywa: Twojego
imienia, nikt si" nie zbudzi:, by si" chwyci$ CiebieV. Gdy czujemy, �e
jeste#my przybici lub przygn"bieni, mo�emy si" podnie#$ i przebu-
dzi$ poprzez wzywanie imienia Pana Jezusa.

JAK WZYWA#?

W jaki spos'b powinni#my wzywa$ Pana? Musimy wzywa$ Go
z*czystego serca (2 Tm 2,22). Nasze serce, z kt'rego wyp:ywa wzy-
wanie, musi by$ czyste; nie mo�e szuka$ niczego innego pr'cz Pana.
Musimy te� wzywa$ Go czystymi wargami (So 3,9). Musimy zwa�a$
na to, co m'wimy, bo nic nie plami naszych warg bardziej ni� pusta
mowa. Je#li nasze wargi s� nieczyste z*powodu pustej mowy, trudno
nam b"dzie wzywa$ Pana. Opr'cz czystego serca i czystych warg
musimy mie$ otwarte usta (Ps 81,11). Wzywaj�c Pana, musimy sze-
roko otwiera$ usta. Musimy te� wzywa$ Pana zbiorowo. Drugi List
do Tymoteusza 2,22 m'wi: UUciekaj za# przed m:odzieCczymi po��-
daniami, a zabiegaj o*sprawiedliwo#$, wiar", mi:o#$, pok'j , wraz
z*tymi, kt'rzy wzywaj� Pana czystym sercemV. Musimy zbiera$ si"
razem po to, by wzywa$ imienia Pana. Psalm 88,10 og:asza: UCo-
dziennie wo:am do Ciebie, JahweV. Powinni#my wi"c codziennie
wzywa$ Jego imienia. Z kolei Psalm 116,2 stwierdza: Ub"d" Go wi"c
wzywa: za dni moichV. Dop'ki �yjemy, powinni#my wzywa$ imienia
Pana.

POTRZEBA PRAKTYKI

Wzywanie imienia Pana nie jest tylko doktryn�. To co# bardzo
praktycznego. Musimy praktykowa$ to codziennie, o ka�dej porze.
Nigdy nie powinni#my przesta$ duchowo oddycha$. Mamy nadziej",
�e o wiele wi"cej ludzi Bo�ych, zw:aszcza m:odych wierz�cych, za-
cznie praktykowa$ wzywanie Pana. Wielu chrze#cijan odkry:o dzi#,
�e mog� Go zna$, wej#$ w moc Jego zmartwychwstania, do#wiadczy$
Jego natychmiastowego zbawienia oraz post"powa$ w jedno#ci z Nim
poprzez wzywanie Jego imienia. W ka�dej sytuacji, w ka�dym czasie
wo:aj: UPanie Jezu. O,*Panie Jezu!V Je#li b"dziesz praktykowa: wzy-
wanie Jego imienia, zobaczysz, �e jest to wspania:y spos'b na rado-
wanie si" bogactwami Pana.





ROZDZIAJ PI\TY

DUCH LUDZKI KLUCZEM
DO DO�WIADCZANIA CHRYSTUSA

UJak wi"c przyj"li#cie Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodF-
cieV (Kol 2,6). Przyj"cie Chrystusa to cudowne do#wiadczenie, lecz
jest to zaledwie pocz�tek, przedsmak Jego bogactw. Wielu chrze#ci-
jan pragnie do#wiadczy$ pe:ni tego, kim jest Chrystus i �y$ we wszyst-
kim przez Niego. Mamy nadziej", �e ten artyku: pomo�e wam zacz�$
do#wiadcza$ codziennego chodzenia z Chrystusem, Ukt'ry jest �yciem
naszymV (Kol 3,4).

Rozpocznijmy przyk:adem. Oeby#my mogli wej#$ do zamkni"tego
pokoju, musimy mie$ klucz i umie$ si" nim pos:u�y$. Podobnie, by
wej#$ w rzeczywisto#$ do#wiadczania ca:ej pe:ni Chrystusa, musimy
mie$ do tego klucz i umie$ z niego skorzysta$. Artyku: ten ma na
celu pom'c wam odnaleF$ ten klucz. Je#li go znamy i umiemy si"
nim pos:ugiwa$, posiadamy sekret, kt'ry umo�liwi nam otwarcie
drzwi prowadz�cych do do#wiadczania ca:ej pe:ni Chrystusa , tego
bogatego Chrystusa, kt'ry jest naszym �yciem. Dlatego klucz ten
jest tak wa�ny.

W Nowym Testamencie, w Pierwszym Li#cie do Tesaloniczan,
znajduje si" niezwykle istotny werset: UA sam B'g pokoju niechaj
was w zupe:no#ci po#wi"ci, a ca:y duch  wasz i dusza , i*c i a : o  niech
b"d� zachowane bez nagany na przyj#cie Pana naszego, Jezusa Chry-
stusaV (5,23). Cz:owiek sk:ada si" z trzech cz"#ci: z ducha, duszy i*cia:a.
S� to trzy r'�ne i odr"bne cz"#ci jednej ludzkiej istoty.

Jatwo zauwa�y$ r'�nic" mi"dzy cia:em a dusz� , ka�dy wie, �e
te cz"#ci r'�ni� si" od siebie. Chrze#cijanom jednak nie:atwo przy-
chodzi odr'�ni$ dusz" od ducha. Wi"kszo#$ chrze#cijan w*rzeczywi-
sto#ci uwa�a, �e duch i dusza to jedno i to samo. W powy�szym wer-
secie jednak Bo�y Duch w swoim S:owie wyraFnie stwierdza, i�
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cz:owiek sk:ada si" z trzech cz"#ci. Te trzy cz"#ci s� w tym wersecie
po:�czone dwoma sp'jnikami: Uduch wasz i*dusza, i cia:oV.

Inny werset, kt'ry pokazuje r'�nic" mi"dzy duchem a dusz�,
znajduje si" w Li#cie do Hebrajczyk'w 4,12: UBo S:owo Bo�e jest
�ywe i skuteczne, ostrzejsze ni� wszelki miecz obosieczny, przenika-
j�ce a� do rozdzielenia duszy i ducha, staw'w i szpiku, zdolne os�-
dzi$ zamiary i my#li sercaV. Dusza i duch nie s� tym samym, gdy�
werset ten wskazuje na to, �e mog� one by$ rozdzielone. Dusza to
dusza, a duch to duch; musimy je od siebie odr'�nia$.

We wszech#wiecie istniej� trzy r'�ne sfery: fizyczna, psychiczna
i*duchowa, a poniewa� cz:owiek sk:ada si" z trzech r'�nych cz"#ci,
mo�e mie$ styczno#$ z ka�d� z nich. Na #wiat fizyczny sk:ada si"
olbrzymia liczba rzeczy materialnych. Ze #wiatem tym kontaktujemy
si" za po#rednictwem pi"ciu zmys:'w naszego cia:a: s:uchu, wzroku,
powonienia, smaku i czucia. Istnieje r'wnie� #wiat duchowy. Czy
mo�na mie$ z nim styczno#$ za pomoc� pi"ciu zmys:'w cia:a? Oczy-
wi#cie, �e nie. Ze #wiatem duchowym mo�emy si" kontaktowa$ je-
dynie za pomoc� naszego ducha. W naszym duchu znajduje si" zmys:
duchowy, dzi"ki kt'remu mo�emy do#wiadcza$ Boga.

Istnieje r'wnie� #wiat psychiczny, #wiat, kt'ry nie jest ani fizycz-
ny, ani duchowy. Przypu#$my, �e kto# daje ci du�� sum" pieni"dzy
i*jeste# bardzo szcz"#liwy. Do kt'rego #wiata nale�y to szcz"#cie: do
fizycznego czy do duchowego? Zar'wno uczucia szcz"#cia, rado#ci,
jak i smutku nale�� do #wiata psychicznego. S:owo UpsychologiaV
pochodzi od greckiego s:owa psyche, kt're Nowy Testament t:uma-
czy jako UduszaV. Psychologia znaczy po prostu tyle co nauka o duszy.
Mamy zatem #wiat psychiczny, czyli #wiat duszy, do kt'rego nale�y
smutek i rado#$. Cz:owiek zosta: stworzony z trzech cz"#ci: z ducha
(Za 12,1), duszy (Jr 38,16) i cia:a (Rdz 2,7), aby m'c mie$ styczno#$
z*trzema r'�nymi #wiatami , duchowym, psychicznym i fizycznym.

Dusza sk:ada si" r'wnie� z trzech cz"#ci. Jedn� z nich jest sfera
uczu$ (Pwt 14,26; Pnp 1,7; Mt 26,38). To w sferze uczu$ kochamy,
pragniemy, nienawidzimy, cieszymy si" i smucimy. Druga cz"#$ du-
szy to umys: (Joz 23,14; Ps 139,14; Prz 19,2). W*umy#le powstaj�
my#li, rozwa�ania, idee i poj"cia. Trzeci� cz"#ci� duszy jest wola (Hi
7,15; 6,7; 1 Krn 22,19), dzi"ki kt'rej podejmujemy decyzje. Nasza
rado#$ lub smutek pochodz� z*emocjonalnej sfery duszy. Kiedy co#
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rozwa�amy lub uzasadniamy, u�ywamy do tego umys:u. Kiedy za#
podejmujemy decyzj" o*wykonaniu jakiej# rzeczy, u�ywamy woli.
Umys:, wola i uczucia to trzy cz"#ci duszy. Umys: s:u�y do my#lenia,
wola do dokonywania wybor'w, a dzi"ki emocjom lubimy b�dF nie
lubimy, kochamy lub nienawidzimy.

Kiedy kontaktujemy si" ze #wiatem psychicznym, pos:ugujemy
si" dusz� , psychiczn� cz"#ci� naszej istoty. Taka sama zasada obo-
wi�zuje r'wnie� w #wiecie duchowym. Je#li chcemy dotkn�$ czego#
duchowego, musimy u�y$ do tego naszego ducha. Zilustrujmy to na-
st"puj�co. Za:'�my, �e kto# co# m'wi. DFwi"k jego g:osu jest rzeczy-
wisty, lecz je#li zakryjesz sobie uszy i b"dziesz pr'bowa: u�y$ oczu,
by zobaczy$ jego g:os, to ci si" nie uda. U�ywasz niew:a#ciwego orga-
nu. Je#li chcemy us:ysze$ dFwi"k czyjego# g:osu, musimy pos:u�y$
si" organem s:uchu. Ta sama zasada obowi�zuje w rozr'�nianiu ko-
lor'w. Mo�esz widzie$ kolor niebieski, zielony, fioletowy, czerwony
i*wiele innych pi"knych barw. Je#li jednak do percepcji barw b"dziesz
u�ywa: uszu, to nigdy nie b"dziesz m'g: si" cieszy$ ich pi"knem.
Wprawdzie kolory te s� rzeczywiste, lecz ty nie mo�esz ich ujrze$,
poniewa� u�ywasz niew:a#ciwego organu.

W jaki wi"c spos'b mo�emy kontaktowa$ si" z Bogiem? Kt'rym
z organ'w powinni#my si" pos:u�y$? Po pierwsze, musimy zoba-
czy$, jak� istot� jest B'g. Poni�sze wersety m'wi� nam, �e B'g jest
Duchem: 1 Kor 15,45b, 2 Kor 3,17, J 14,16-20, 4,24. Czy mo�emy
kontaktowa$ si" z Bogiem za pomoc� swojego fizycznego cia:a? Nie!
To niew:a#ciwy organ. Czy mo�emy kontaktowa$ si" z Bogiem za
pomoc� organu psychicznego, duszy? Nie! To r'wnie� niew:a#ciwy
organ. Z Bogiem mo�emy si" kontaktowa$ wy:�cznie przy pomocy
naszego ducha, poniewa� B'g jest Duchem. Ewangelia Jana 4,24
m'wi: UB'g jest Duchem, a*ci, kt'rzy Mu cze#$ oddaj�, winni Mu j�
oddawa$ w duchuV... To bardzo wa�ny werset. Pierwszy Duch w tym
zdaniu pisany jest wielk� liter�, a drugi ma:�, poniewa� odnosi si"
do naszego ludzkiego ducha. B'g jest Duchem i musimy oddawa$
Mu cze#$ w naszym duchu. Nie mo�emy oddawa$ Mu czci ani kon-
taktowa$ si" z Nim za pomoc� naszego cia:a ani duszy. Poniewa�
B'g jest Duchem, musimy porozumiewa$ si" z Nim, oddawa$ Mu
cze#$ i mie$ z Nim spo:eczno#$ w naszym duchu i za pomoc� naszego
ducha.
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Przyjrzyjmy si" teraz innemu wersetowi, w kt'rym r'wnie� mowa
jest o tych dw'ch duchach. Ewangelia Jana 3,6 m'wi: UCo si" naro-
dzi:o z Ducha, duchem jestV. Wszyscy wiemy, �e narodzili#my si" na
nowo albo, inaczej m'wi�c, zostali#my odrodzeni, ale co to znaczy?
Oznacza to po prostu, �e nasz duch zosta: odrodzony przez Ducha
Bo�ego. To, co narodzi:o si" z*Ducha (Ducha Bo�ego), jest duchem
(duchem ludzkim). Werset ten m'wi nam, gdzie odby:y si" nasze
powt'rne narodziny. Nie narodzili#my si" na nowo ani w ciele, ani
w*duszy, tylko w*duchu. Kiedy uwierzyli#my w Pana Jezusa jako na-
szego Zbawiciela, Duch Bo�y wszed: do naszego ducha. Duch Qwi"ty
o�ywi: nas i*udzieli: nam �ycia po to, by odrodzi$ naszego ducha.
Z*chwil� gdy uwierzyli#my w Pana Jezusa, Duch Qwi"ty wszed: w*nas
wraz z Chrystusem jako �yciem, by o�ywi$ i odrodzi$ naszego ducha,
i od tej pory mieszka On w naszym duchu (J 4,24; Rz 8,16; 2 Tm 4,22;
1 Kor 6,17).

Jezus Chrystus przyszed: na ziemi" i �y: jako cz:owiek przez trzy-
dzie#ci trzy i p': roku. Zosta: ukrzy�owany za nasze grzechy; umar:,
zmartwychwsta: i sta: si" �yciodajnym Duchem (1*Kor 15,45). Drugi
List do Koryntian 3,17 m'wi: UPan [Chrystus] jest DuchemV. Musimy
wielbi$ Boga za to, �e Chrystus, �yciodajny Duch, wszed: do naszego
wn"trza. Zostali#my stworzeni jako naczynia albo inaczej Upojemni-
kiV z:o�one z cia:a, duszy i ducha. To w:a#nie w naszego ludzkiego
ducha wszed: Chrystus jako �yciodajny Duch. Powy�sze wersety
wskazuj� jasno, �e B'g mieszka teraz w naszym duchu. Pami"tajmy
jednak, �e ten B'g w nas to nie tylko B'g, lecz tak�e Jezus Chrystus.
Wszystko, kim jest Chrystus, co uczyni: i co uzyska: oraz zdoby:,
zawiera si" w tym �yciodajnym Duchu. Teraz ten �yciodajny Duch
wszed: do naszego ducha i wymiesza: si" z nim, :�cz�c nas przez to
ze sob� w jednego ducha (1 Kor 6,17). Chwa:a Panu za to, jeste#my
z*Nim jedno w naszym duchu! Je#li umiemy zwraca$ si" do naszego
ducha, mo�emy dotyka$ Chrystusa. Na tym polega sekret! Oto klucz!

Niewierz�cy posiadaj� jedynie fizyczne �ycie cia:a i ludzkie, albo
inaczej psychiczne, �ycie duszy. Nie maj� wiecznego �ycia Bo�ego
w*swoim duchu, poniewa� nie przyj"li do swojego ducha Chrystusa
jako �ycia wiecznego. Dlatego niewierz�cy mog� tylko �y$ �yciem
duszy lub �yciem cia:a. My wszyscy przed naszym zbawieniem �yli-
#my, post"powali#my i byli#my cali zanurzeni w swojej duszy. Teraz
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jednak, odk�d zostali#my zbawieni, mamy w sobie inne �ycie, kt'-
rym jest sam Chrystus, i tym w:a#nie �yciem musimy uczy$ si" �y$.
Musimy dzi# robi$ jedno: zwraca$ swoje �ycie w innym kierunku, to
znaczy od duszy do ducha. Przed zbawieniem �yli#my �yciem ludz-
kim w naszej duszy. Odk�d jednak zostali#my zbawieni, musimy �y$
boskim �yciem w*naszym duchu.

Czy widzicie teraz potrzeb" zwracania si" zawsze do naszego du-
cha? W duchu tym znajduje si" Chrystus i je#li chcemy si" z Nim
spotka$, musimy zwraca$ si" do naszego ducha. Zanim co# zrobimy,
p'jdziemy gdzie# lub co# powiemy, musimy zwr'ci$ si" do naszego
ducha. Je#li si" tego nauczymy, zajdzie w*naszym �yciu wielka zmiana!

To naprawd" wspania:e. Chrystus jest Duchem, my mamy ducha
i te dwa duchy po:�czone s� w jednego ducha. Zwracanie si" do ducha
i $wiczenie albo inaczej u�ywanie naszego ducha otwiera nam drog"
do do#wiadczania rzeczywisto#ci tego wszystkiego, czym jest dla nas
Chrystus. W Pierwszym Li#cie do Tymoteusza 4,7-8 aposto: Pawe:
nakazuje nam, by#my $wiczyli si" w pobo�no#ci. By$ mo�e niekt'rzy
bracia $wicz� codziennie i gimnastykuj� swoje cia:a. To dobra rzecz.
Nawet Pawe: powiedzia:, �e $wiczenia cielesne przynosz� pewn� ko-
rzy#$. S� one po�yteczne, ale tylko do pewnego stopnia. Pawe: opisuje
tu jednak inny rodzaj gimnastyki: gimnastyk", kt'ra jest po�ytecz-
na zawsze , zar'wno teraz, jak i na wieczno#$! Dlatego powinni#my
po#wi"ci$ wi"cej uwagi na ten inny rodzaj gimnastyki: $wiczenie na-
szego ducha.

Sk�d wiemy, �e $wiczenie si" w pobo�no#ci oznacza $wiczenie
swojego ducha? Pomy#lmy o tym logicznie. Pawe: m'wi o*dw'ch
rodzajach gimnastyki. Pierwszy to $wiczenie cia:a, a*czym jest to
drugie $wiczenie? Czy chodzi o $wiczenie umys:u, gimnastyk" psy-
chiczn� albo gimnastyk" duszy? To oczywiste, �e takich $wiczeC mie-
li#my wystarczaj�co du�o w szkole podstawowej, #redniej i na stu-
diach. Ju� od dzieciCstwa uczyli#my si" $wiczy$ umys:. A� nazbyt
dobrze nauczyli#my si" korzysta$ z tej cz"#ci naszej istoty. Jakiego
innego $wiczenia opr'cz $wiczenia cia:a i umys:u tak naprawd" po-
trzebujemy? Spontanicznie musimy odpowiedzie$: $wiczenia naszego
ducha.

Jako chrze#cijanie musimy zrozumie$, �e nie chodzi o to, co robi-
my, lecz o to, jak to robimy. Czy kierujemy si" cia:em, dusz� czy
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duchem? Wiele braci i si'str po prostu nie u�ywa swojego ducha.
U�ywaj� stale umys:u, uczu$, woli, a nawet fizycznego cia:a, nie
korzystaj� natomiast ze swojego ducha. Modlimy si", rozmawiamy,
rozprawiamy, czytamy Bibli", uzasadniamy, spieramy si" i dyskutu-
jemy, pos:uguj�c si" g:'wnie nasz� dusz�. Nawet Pismo Qwi"te po-
trafimy cytowa$ przy jej pomocy! Najwy�szy czas, by#my powr'cili
do naszego ducha. Musimy do niego powr'ci$.

Na przyk:ad, kiedy zbli�amy si" do Pana w modlitwie lub przy-
chodzimy do S:owa Bo�ego, by spotka$ si" z Panem, musimy odrzu-
ci$ nasze �ycie w duszy (my#li, uczucia, pragnienia) i*zwr'ci$ si" do
ducha, by w nim mie$ kontakt i spo:eczno#$ z*Panem. Nigdy nie
b"dziemy mogli spotka$ si" z Chrystusem, korzystaj�c z w:adz na-
szej duszy. Chrystus jest w naszym duchu, nie w duszy. Jedynie przy
pomocy ducha mo�emy si" z*Nim spotka$. Oczywi#cie, nie powinni-
#my my#le$, �e Pan ��da od nas rezygnacji z u�ywania w:adz umy-
s:u, uczu$ i woli. Nie! Umys:, uczucia i wola zosta:y stworzone przez
Boga, by#my u�ywali ich dla Jego chwa:y. Pan jednak ��da, �eby#my
zrezygnowali z zepsutego, upad:ego umys:u, emocji i woli Adama,
�eby przesta:y one by$ centrum naszego �ycia i �eby#my pozwolili
zapanowa$ nad sob� �yciu Chrystusa w naszym duchu. Nasz umys:,
uczucia i wola uleg:y uszkodzeniu do takiego stopnia, �e naturalny
cz:owiek nigdy nie zdo:a dotkn�$ Boga ani mie$ z*Nim spo:eczno#ci:
UCz:owiek zmys:owy [dos:. duszewny] nie przyjmuje tych rzeczy, kt're
s� z Ducha Bo�egoV (1 Kor 2,14). Dlatego w:a#nie musieli#my naro-
dzi$ si" na nowo w naszym duchu (J*3,6-7).

Zanim zostali#my zbawieni, byli#my zupe:nie upadli. Oyli#my ca:-
kowicie zanurzeni w upad:ym �yciu naszej duszy, kt're by:o zupe:-
nie przeciwne Bogu. Musimy nauczy$ si" ju� nigdy wi"cej nie robi$
nic w mocy tego upad:ego �ycia, lecz �y$ ca:kowicie boskim �yciem,
kt're jest w naszym duchu. Odt�d zawsze musimy za Fr'd:o naszego
�ycia przyjmowa$ nie upad:e �ycie duszy, lecz boskie �ycie w naszym
duchu. Musimy zrozumie$, �e nie chodzi tu o odrzucenie ani znisz-
czenie umys:u, uczu$ i*woli, lecz o rezygnacj" z � y c i a  duszy. Musi-
my sobie u#wiadomi$, �e nasze naturalne, d u s z e w n e  �ycie zosta:o
ju� przybite do krzy�a (Ga 2,20; Rz 6,6) i �e teraz musimy przyjmo-
wa$ Chrystusa jako nasze �ycie. W:adze naszej duszy pozostaj� jed-
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nak nadal jako narz"dzia, kt'rych Duch u�ywa, by#my wyra�ali przez
nie Pana.

Musimy zdawa$ sobie dobrze spraw" r'wnie� z tego, �e $wiczy$
ducha nale�y nie tylko podczas modlitwy i lektury S:owa, lecz we
wszystkim, co robimy. Je#li robi�c co# nie masz �adnego potwierdze-
nia ani odczucia w duchu, w'wczas nie r'b tego, co mia:e# zamiar
zrobi$ ani nie m'w tego, co zamierza:e# powiedzie$, niezale�nie od
tego, czy jest to dobre, czy z:e. Nie wolno nam rozpatrywa$ tego
w*taki spos'b: UCzy jest to dobre, czy z:e?V Chrze#cijanie nie powinni
tak �y$. Powinni#my zadawa$ sobie tylko jedno pytanie: UCzy jest to
w duchu, czy w duszy? Czy robi" to przez siebie samego, czy przez
Pana?V Kiedy u�ywamy wyra�enia Uprzez PanaV, nie m'wimy o Panu
obiektywnie, lecz bardzo subiektywnie. Traktujemy Go jako �ycio-
dajnego Ducha zespolonego z naszym duchem. Musimy $wiczy$ swo-
jego ducha w ka�dym czasie i na ka�dym miejscu.

Jatwo jest odr'�ni$ cia:o od duszy, lecz do#$ trudno jest odr'�ni$
ducha od duszy. Pomo�e nam to zrozumie$ poni�szy przyk:ad. Za:'�-
my, �e znaleFli#my co#, co chcemy kupi$. Im bardziej si" nad tym
zastanawiamy, tym bardziej czujemy, �e chcieliby#my t" rzecz mie$.
Wreszcie podejmujemy decyzj", by j� kupi$. Zaanga�owane s� w to
nasze uczucia, poniewa� dana rzecz si" nam podoba, umys:, ponie-
wa� zastanawiamy si" nad jej zakupem, a tak�e wola, poniewa� po-
dejmujemy decyzj" kupna. Zaanga�owana jest wi"c ca:a dusza. Kiedy
jednak idziemy t" rzecz kupi$, co# g:"biej w nas si" temu sprzeciwia
i zabrania nam to zrobi$. To nasz duch. Duch jest najg:"bsz� cz"#ci�
wewn�trz nas, najskrytsz� cz"#ci� ca:ej naszej istoty. W ca:ym swo-
im �yciu powinni#my pod��a$ za tym najskrytszym odczuciem w na-
szym wn"trzu.

Czy widzimy teraz, �e wi"kszo#$ chrze#cijan tak naprawd" chybi:a
celu? Zastanawiamy si" ci�gle nad tym, co jest dobre, a*co z:e. My#li-
my, �e je#li co# jest z:e, to nie powinni#my tego robi$, a je#li co# jest
dobre, to musimy to zrobi$. Nie t"dy droga. Dobro i z:o to nauka
religii. Je#li kierujemy si" religi�, w'wczas Chrystus nie przedsta-
wia dla nas �adnej warto#ci. Istota do#wiadczania Chrystusa i bo-
skiego zbawienia r'�ni si" zupe:nie od religii. Nie chodzi tu o to, co
jest s:uszne, a co nie, lecz o*to, by#my �yli i post"powali w duchu,
a*nie w duszy. Cel ten zosta: przez chrze#cijaCstwo pomini"ty, a nawet
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zatracony. Pan pragnie go dzisiaj odzyska$, gdy� jest to UkluczV do
wszystkiego.

Musimy jedynie umie$ odr'�ni$, czy we wszystkim, co robimy
lub m'wimy, jeste#my w duchu, czy te� w duszy. Nie chodzi tu o to,
czy dana rzecz jest s:uszna czy nies:uszna, dobra czy z:a, lecz o to, czy
w danej kwestii decyduje Chrystus w nas, czy nasze U jaV, nasz duch
czy dusza. Musimy umie$ rozpozna$, czy ca:e nasze �ycie i codzienne
post"powanie odbywa si" w naszym duchu.

We wszystkich czterech Ewangeliach , Mateusza, Marka, Juka-
sza i Jana , Pan Jezus stale nam powtarza, by#my zapierali si" sie-
bie samych i utracili dusz" wraz z jej �yciem duszewnym (Mt 16,24-
26; Mk 8,35; Jk 9,23-25; J 12,25). Nast"pnie Dzieje Apostolskie, Listy
i Ksi"ga Objawienia podkre#laj� nieustannie, �e mamy post"powa$,
�y$, modli$ si" i czyni$ wszystko w*duchu (Dz 17,16; Rz 1,9; 12,11;
1*Kor 16,18; 1 P 3,4; Ef 6,18; Obj 1,10). Dlatego stale musimy przeby-
wa$ w duchu.

Gdy $wiczymy swojego ducha, Duch Qwi"ty ma swobod" dzia:a-
nia i przep:ywu. Jest to jednak prawdziwa bitwa, poniewa� Szatan
wie, �e je#li ka�dy z nas uwolni swojego ducha, on b"dzie pokonany.
Szatan wi"c podst"pnie uderza w strategiczny punkt, t:umi�c naszego
ducha. Gdy tylko uda mu si" go st:umi$, jeste#my przegrani, a on
triumfuje. Dlatego musimy walczy$. Musimy nauczy$ si" praktyko-
wa$ uwalnianie ducha w*ka�dym czasie i na ka�dym miejscu. Nieza-
le�nie od tego, czy jeste#my sami, czy przebywamy w#r'd ludzi,
musimy stale $wiczy$ naszego ducha.

Podsumujmy. Po pierwsze, musimy zrozumie$, �e Chrystus jest
Duchem w naszym duchu. Nast"pnie musimy nauczy$ si" rozpozna-
wa$ r'�nic" mi"dzy duchem a dusz� poprzez zapieranie si" swojego
U jaV duszewnego i chodzenie z Panem w naszym duchu. Je#li b"dzie-
my wsp':dzia:ali w ten spos'b z naszym duchem, Chrystus b"dzie
mia: we wszystkim pierwsze miejsce. W'wczas b"dziemy do#wiad-
czali Go w naszym duchu i nauczymy si" Go stosowa$ i do#wiadcza$
Go we wszystkim.



O DWECH S�UGACH PA%SKICH

Dzi"kujemy Panu za to, �e pos:uga Watchmana Nee i jego wsp':-
pracownika Witnessa Lee dla Cia:a Chrystusa jest b:ogos:awieCstwem
dla PaCskich dzieci na wszystkich kontynentach ziemi od przesz:o
osiemdziesi"ciu lat. Ich pisma przet:umaczono na wiele j"zyk'w. Nasi
czytelnicy zadaj� nam pytania na temat Watchmana Nee i Witnessa
Lee. W odpowiedzi na nie przedstawiamy poni�szy szkic biograficz-
ny, obejmuj�cy �ycie i*dzia:alno#$ obu braci.

WATCHMAN NEE

Watchman Nee przyj�: Chrystusa w wieku siedemnastu lat. Jego
pos:ug" dobrze znaj� poszukuj�cy wierz�cy na ca:ym #wiecie. Wielu
otrzyma:o dzi"ki jego pismom pomoc w dziedzinie �ycia duchowego
i*wi"zi, jak� ma Chrystus ze swoimi wierz�cymi. Niewielu jednak
wie o drugim, r'wnie wa�nym aspekcie pos:ugi Watchmana Nee,
zwi�zanym z praktyk� �ycia ko#cio:a i budowaniem Cia:a Chrystusa.
Brat Nee napisa: znaczn� liczb" ksi��ek po#wi"conych zar'wno �yciu
chrze#cijaCskiemu, jak i*�yciu ko#cio:a. Do koCca �ycia pozosta: da-
rem, kt'ry Pan da: swoim dzieciom, aby ods:oni$ im objawienie S:owa
Bo�ego. Sp"dziwszy ostatnie dwadzie#cia lat �ycia w wi"zieniu w*ko-
munistycznych Chinach, Watchman Nee umar: w 1972 roku jako
wierny #wiadek Jezusa Chrystusa.

WITNESS LEE

Witness Lee by: najbli�szym i najbardziej zaufanym wsp':pra-
cownikiem Watchmana Nee. W 1925 roku, w wieku dziewi"tnastu
lat, do#wiadczy: dynamicznego odrodzenia i po#wi"ci: si" �ywemu
Bogu, postanawiaj�c Mu s:u�y$. Od tamtej pory zacz�: pilnie studio-
wa$ Bibli". W ci�gu pierwszych siedmiu lat swojego chrze#cijaCskiego
�ycia znajdowa: si" pod silnym wp:ywem Ubraci brytyjskichV. Nast"p-
nie spotka: Watchmana Nee i*przez kolejne siedemna#cie lat, do 1949
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roku, by: jego wsp':pracownikiem w Chinach. Podczas drugiej wojny
#wiatowej, gdy Chiny znalaz:y si" pod okupacj� japoCsk�, uwi"ziony
przez JapoCczyk'w, cierpia: za swoj� wiern� s:u�b" dla Pana. Pos:uga
i*dzie:o tych dw'ch s:ug Bo�ych doprowadzi:y do wielkiego przebu-
dzenia w#r'd chrze#cijan w Chinach, co zaowocowa:o rozprzestrze-
nieniem ewangelii w ca:ym kraju i powstaniem setek ko#cio:'w.

W 1949 roku Watchman Nee zgromadzi: wszystkich swoich wsp':-
pracownik'w, kt'rzy s:u�yli Panu w Chinach, i powierzy: Witnessowi
Lee kontynuacj" pos:ugi poza granicami Chin kontynentalnych, na
Tajwanie. W kolejnych latach, dzi"ki Bo�emu b:ogos:awieCstwu, na
Tajwanie i w Azji Po:udniowo-Wschodniej za:o�onych zosta:o prze-
sz:o sto ko#cio:'w.

Na pocz�tku lat sze#$dziesi�tych Witness Lee, prowadzony przez
Pana, przeni's: si" do Stan'w Zjednoczonych, gdzie us:ugiwa: i pra-
cowa: dla dzieci PaCskich przez ponad 35 lat. Od 1974 roku a� do
swego odej#cia do Pana w czerwcu 1997 roku mieszka: w Anaheim,
w Kalifornii. Przez wszystkie lata swojej dzia:alno#ci w USA opubli-
kowa: przesz:o trzysta ksi��ek.

Pos:uga Witnessa Lee przynosi olbrzymi� pomoc zw:aszcza tym
poszukuj�cym chrze#cijanom, kt'rzy pragn� g:"biej pozna$ i do#wiad-
czy$ niezg:"bionych bogactw Chrystusa. Otwieraj�c boskie objawie-
nie w ca:ym Pi#mie Qwi"tym, pos:uga brata Lee pomaga nam po-
zna$ Chrystusa, co prowadzi do zbudowania ko#cio:a , Jego Cia:a,
pe:ni Tego, kt'ry wype:nia wszystko we wszystkich. Wszyscy wierz�cy
powinni uczestniczy$ w tej pos:udze budowania Cia:a Chrystusa, �eby
Cia:o budowa:o siebie samo w mi:o#ci. Tylko realizacja tego budowa-
nia mo�e wype:ni$ zamys: Pana i zaspokoi$ Jego serce.

Najwa�niejszym wyr'�nikiem pos:ugi obu tych braci by:o to, �e
nauczali oni prawdy na podstawie czystego s:owa Biblii.

Oto kr'tki opis g:'wnych przekonaC Watchmana Nee i*Witnessa
Lee:

1. Pismo Qwi"te jest kompletnym boskim objawieniem, nieomyl-
nym i wytchnionym przez Boga, kt'rego s:owa zosta:y natchnione
przez Ducha Qwi"tego.

2. B'g jest jedynym, Tr'jjedynym Bogiem , Ojcem, Synem
i*Duchem Qwi"tym, kt'rzy wsp':istniej� r'wni sobie i*wzajemnie
wsp':zamieszkuj� od wieczno#ci po wieczno#$.
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3. Syn Bo�y, kt'ry jest Bogiem, wcieli: si" i sta: si" cz:owiekiem
o imieniu Jezus, narodzi: si" z dziewicy Marii, �eby by$ Odkupicie-
lem i Zbawicielem.

4. Jezus, prawdziwy Cz:owiek, �y: na ziemi przez trzydzie#ci trzy
i p': roku, �eby da$ ludziom pozna$ Boga Ojca.

5. Jezus, Chrystus namaszczony przez Boga Jego Duchem Qwi"-
tym, umar: na krzy�u za nasze grzechy i przela: swoj� krew, �eby
dokona$ dla nas odkupienia.

6. Jezus Chrystus, pogrzebany, po trzech dniach zosta: wzbudzony
z martwych, a po czterdziestu dniach wst�pi: do niebios, gdzie B'g
uczyni: Go Panem wszystkiego.

7. Po wniebowst�pieniu Chrystus wyla: Ducha Bo�ego i*ochrzci:
wszystkie swoje wybrane cz:onki w jedno Cia:o. Dzi# ten Duch poru-
sza si" na ziemi: przekonuje grzesznik'w, odradza wybranych przez
Boga ludzi, wszczepia im boskie �ycie, zamieszkuje w wierz�cych
w*Chrystusa sprawiaj�c, i� wzrastaj� oni w �yciu, i buduje Cia:o Chry-
stusa, �eby Chrystus m'g: si" przez nie w pe:ni wyrazi$.

8. Pod koniec tego wieku Chrystus powr'ci, by zabra$ swoich
wierz�cych, os�dzi$ #wiat, posi�#$ ziemi" i ustanowi$ swoje wieczne
kr'lestwo.

9. Zwyci"scy #wi"ci b"d� panowali wraz z Chrystusem w*tysi�c-
letnim kr'lestwie, a wszyscy wierz�cy w Chrystusa b"d� mieli udzia:
w boskich b:ogos:awieCstwach w Nowej Jeruzalem w nowym niebie
i na nowej ziemi przez wieczno#$.
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