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WST P
Ksika ta sk9ada si# z trzech rozdzia9(w, w kt(rych przedstawione s niekt(re podstawowe elementy ycia chrze$cijaBskiego.
Dwa zamieszczone tutaj teksty zosta9y wcze$niej opublikowane
w+postaci broszur: Dwie zasady post'powania Watchmana Nee
i /Modlitwa Sowem Witnessa Lee.

ROZDZIAI PIERWSZY

DWIE ZASADY POST POWANIA 
ZASADA YCIA
ALBO
ZASADA OPARTA NA TYM
CO WACIWE I NIEWACIWE
LAlbowiem przez wiar# chodzimy, nie przez widzenieM (2 Kor 5,7).
LA oto im si# ukazali Mojesz i Eliasz, kt(rzy rozmawiali z NimM
(Mt 17,3).
LGdy podnie$li oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego JezusaM
(w.+8).
LJego s9uchajcie!M (w. 5b).
LDla mnie za$ najmniejsze jest, czy b#d# badany przez ludzki trybuna9; sam siebie nawet nie badam. Niczego bowiem w sobie nie
dostrzegam; to mnie jednak jeszcze nie usprawiedliwia, lecz to Pan
mnie badaM (1 Kor 4,3-4).
LDrzewo ycia w $rodku tego ogrodu i drzewo poznania dobra
i+z9aM (Rdz 2,9b).
LA przy tym Pan B(g da9 cz9owiekowi taki rozkaz: Z wszelkiego
drzewa tego ogrodu moesz spoywa% wed9ug upodobania; ale z drzewa poznania dobra i z9a nie wolno ci je$%, bo gdy z niego zjesz, niechybnie umrzeszM (w. 16-17). (Drzewo poznania dobra i z9a mona
przet9umaczy% jako Ldrzewo poznania tego, co w9a$ciwe i niew9a$ciweM).
Kiedy B(g stworzy9 cz9owieka, zwr(ci9 sw uwag# na to, co cz9owiek b#dzie jad9. Sam akt obdarzenia yciem jest zaledwie pocztkiem tego ycia, poywienie za$ s9uy jego podtrzymaniu. B(g
stworzy9 ywego cz9owieka i dlatego musia9o Go obchodzi% to, jak
cz9owiek ma y%. Cz9owiek nie powinien tak po prostu y%. Potrzebuje te tego, co zapewni mu codzienne funkcjonowanie. B(g chcia9,
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aby cz9owiek by9 zaleny od Niego w swoim codziennym yciu tak
samo, jak jego ycie zaley od poywienia. LBo w Nim yjemy, poruszamy si# i jeste$myM (Dz 17,28). Dlatego w9a$nie B(g, m(wic do
nas, pos9uguje si# obrazami dw(ch drzew. Zar(wno drzewo ycia, jak
i drzewo poznania dobra i z9a s w pewnym sensie podobieBstwem.
Wskazuj na to, e cz9owiek ma dwa rodzaje poywienia, moe post#powa% bdE to wed9ug ycia, bdE wed9ug poznania dobra i z9a,
czyli wed9ug poznania tego, co w9a$ciwe i niew9a$ciwe. Wielu czyta9o
o tych dw(ch drzewach w drugim rozdziale Ksi#gi Rodzaju, chcieliby$my jednak tu podkre$li%, e te dwa drzewa znalaz9y si# tam po to,
by pokaza% nam, e cz9owiek, zw9aszcza chrze$cijanin, moe y% na
ziemi wed9ug dw(ch r(nych zasad. Moe y% zgodnie z zasad tego,
co w9a$ciwe lub niew9a$ciwe, bdE wed9ug zasady ycia. Niekt(rzy
chrze$cijanie za norm# swojego post#powania obieraj zasad# tego,
co w9a$ciwe i niew9a$ciwe, podczas gdy inni norm t czyni zasad#
ycia.
Chcieliby$my dzisiaj po$wi#ci% troch# czasu na przyjrzenie si#
obu tym zasadom post#powania. Co to znaczy, e cz9owiek yje zgodnie z tym, co w9a$ciwe i niew9a$ciwe? Co to znaczy, e cz9owiek kieruje si# zasad ycia? Wielu ludzi ma w swoim yciu tylko drzewo
poznania dobra i z9a. Inni maj w swoim yciu drzewo ycia. Niekt(rzy maj obydwa drzewa. S9owo Boe m(wi nam jednak, e ci, kt(rzy jedz z drzewa poznania dobra i z9a, na pewno umr, podczas gdy
ci, kt(rzy jedz z drzewa ycia, b#d yli. B(g pokazuje nam r(wnie,
e kady, kto yje wed9ug poznania dobra i z9a, straci sw pozycj#
przed Bogiem. Je$li kto$ chce przez ca9y czas y% przed Bogiem, musi
pozna%, co oznacza spoywanie owocu z drzewa ycia.
DWIE ZASADY CHRZECIJASKIEGO POST POWANIA

Chcia9bym tu doda% jeszcze jedn zasad# post#powania: zasad#
grzechu. Mona powiedzie%, e wszyscy ludzie na $wiecie mog y%
co najmniej wed9ug trzech zasad: mog kierowa% si# grzechem, tym,
co w9a$ciwe i niew9a$ciwe lub zasad ycia.
Co to znaczy? To bardzo proste. Wielu ludzi na ziemi yje, podajc za podliwo$ciami swego cia9a. S oni synami gniewu i tkwi
w p#tach stylu tego $wiata. Qyj i post#puj zgodnie z dzia9aniem
z9ego ducha w swoim sercu. Zasad ich ycia jest grzeszne post#po-
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wanie (Ef 2,1-3). Nie chc# dzi$ omawia% tej zasady. Jestem przekonany, e wielu z nas porzuci9o ju zasad# grzechu. Dzi$ zastanowimy
si# nad tym, co znajduje si# poza zasad grzechu. Dwa wymienione
drzewa reprezentuj dwie zasady ycia. Niekt(rzy ludzie, stawszy
si# chrze$cijanami, yj wed9ug zasady tego, co w9a$ciwe i niew9a$ciwe, podczas gdy inni post#puj zgodnie z zasad ycia.
Omawiajc t# kwesti#, zak9adam, e porzucili$my ju zasad# grzechu i chodzimy przed Bogiem. Gdyby$my si# nieco zastanowili, zauwayliby$my, e niekt(rzy ludzie yj wed9ug zasady tego, co w9a$ciwe i niew9a$ciwe albo inaczej dobra i z9a. Pami#tajcie, e zasada
tego, co w9a$ciwe i niew9a$ciwe, czyli zasada dobra i z9a, to nie jest
chrze$cijaBstwo. Chrze$cijaBstwo to kwestia ycia, a nie post#powania zgodnie z jak$ norm. Chrze$cijaBstwo m(wi o yciu, a nie o+tym,
co dobre i z9e. Chrze$cijaBstwo uczy ycia, a nie tego, co w9a$ciwe
i+niew9a$ciwe. Jest tu dzi$ wiele m9odych braci i si(str. Chcia9bym
wam powiedzie%, e gdy przyj#li$cie Pana Jezusa i uzyskali$cie nowe
ycie, uzyskali$cie wewntrz co$ wspania9ego. Otrzymali$cie inn
zasad# ycia. Je$li jednak o tym nie b#dziecie wiedzieli, odsuniecie
na bok zasad# ycia i zaczniecie poda% za zasad tego, co w9a$ciwe
i niew9a$ciwe.
ZNACZENIE POST POWANIA WEDUG ZASADY TEGO,
CO WACIWE I NIEWACIWE

Na czym polega zasada tego, co w9a$ciwe i niew9a$ciwe? Gdy panuje ona nad naszym zachowaniem, w(wczas ilekro% mamy podj%
jak$ decyzj#, musimy zada% sobie pytanie czy dana rzecz jest w9a$ciwa, czy niew9a$ciwa. Czy zrobienie tego by9oby dobre, czy z9e?
Pytajc, czy jest to dobre, w rezultacie pytamy siebie: LCzy s9usznie
post#puj# robic to, czy te nie?M Wielu ludzi cigle zastanawia si#
nad tym, czy co$ jest dobre, czy z9e. Rozwaaj, czy mog zrobi% dan
rzecz, czy te nie. Zadaj sobie pytanie: LCzy to jest s9uszne, czy
nies9uszne?M Zastanawiajc si# nad tym jako chrze$cijanie, okre$laj,
czy zrobienie tej rzeczy jest dobre i w9a$ciwe. Poniewa chc podj%
dobr i w9a$ciw decyzj#, uwaaj siebie za dobrych chrze$cijan.
S9owo Boe m(wi: LAle z drzewa poznania dobra i z9a nie wolno ci
je$%, bo gdy z niego spoyjesz, niechybnie umrzeszM (Rdz 2,17). Takie
post#powanie jest co najwyej rozr(nianiem mi#dzy dobrem i z9em.
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W najlepszym razie jest to zaledwie wybieranie i odrzucanie , wybieranie tego, co dobre i odrzucanie z9a. Nie na tym polega chrze$cijaBstwo. W chrze$cijaBstwie nie ma czego$ takiego, jak zewn#trzne
dobro i z9o. Nie ma w nim okre$lonej normy. Mog# dzi$ wybra% co$
dobrego i odrzuci% jakie$ z9o, ale to nie jest chrze$cijaBstwo. To Stary Testament, prawo, $wiatowe religie, ludzka moralno$%, ludzka
etyka, ale nie chrze$cijaBstwo.
CHRZECIJASTWO OPIERA SI NA YCIU

Czym jest chrze$cijaBstwo? Chrze$cijaBstwo to ycie. Nie polega
ono na pytaniu siebie, czy co$ jest w9a$ciwe, czy niew9a$ciwe. Chrze$cijaBstwo to zwracanie si# do ycia, kt(re jest w nas, ilekro% mamy
co$ robi%. Co w tej sprawie ma do powiedzenia nowe ycie, kt(re B(g
da9 do naszego wn#trza? To bardzo dziwne, e wielu ludzi widzi jedynie zewn#trzn norm#, norm# dobra i z9a. Tymczasem B(g nie da9
nam takiej zewn#trznej normy. Chrze$cijaBstwo to nie nowy zbi(r
Dziesi#ciorga PrzykazaB. W chrze$cijaBstwie nie przyprowadzono nas
pod now G(r# Synaj. Nie da9 nam te B(g nowego zbioru regu9
i+przepis(w z ich Lb#dzieszM i Lnie b#dzieszM. Chrze$cijaBstwo nie wymaga od nas, by$my pytali, czy co$ jest s9uszne, czy nies9uszne, dobre czy z9e. Przeciwnie, ilekro% co$ robimy, mamy w sobie ycie,
kt(re powstaje w nas, by do nas m(wi%. Kiedy czujemy si# wewn#trznie w porzdku, kiedy czujemy, e ycie wewntrz nas si# porusza,
kiedy jeste$my wewntrz mocni i odczuwamy namaszczenie, wiemy, e mamy ycie. Nieraz co$ moe by% w9a$ciwe i dobre w oczach
ludzi, tymczasem, o dziwo, wewn#trzne ycie, zamiast zareagowa%
na to pozytywnie, ozi#bia si# i wycofuje.
Pami#tajcie, e S9owo Boe m(wi nam, i nasze chrze$cijaBskie
post#powanie opiera si# na wewn#trznym yciu, a nie na zewn#trznych normach dotyczcych tego, co w9a$ciwe i niew9a$ciwe. Wielu
nie zbawionych ludzi ze $wiata yje wed9ug najlepszych norm post#powania, jakie tylko potrafi osign%: post#puj oni zgodnie z zasad tego, co w9a$ciwe i niew9a$ciwe. Je$li ty i ja r(wnie b#dziemy
yli zgodnie z t zasad, b#dziemy tacy sami, jak ludzie w $wiecie.
Chrze$cijanie r(ni si# od niechrze$cijan tym, e nie yj wed9ug
zewn#trznej normy ani prawa. Nie zajmujemy si# ludzk moralno$ci ani koncepcjami. Nie oceniamy czego$ jako w9a$ciwe czy nie-

DWIE ZASADY POSTUPOWANIA

15

w9a$ciwe, poddajc to ludzkiej krytyce i opiniom. Zadajemy sobie
tylko jedno pytanie: co m(wi nasze wewn#trzne ycie? Je$li jest ono
w nas mocne i czynne, moemy dan rzecz zrobi%. Je$li jest zimne
i+wycofuje si#, nie powinni$my tego robi%. Nasza zasada ycia ma
charakter wewn#trzny, a nie zewn#trzny. Oto jedyna prawdziwa zasada post#powania. Wszystkie inne s fa9szywe. Ludzie mog twierdzi%, e czynienie wielu rzeczy jest w9a$ciwe, i mnie te moe si# tak
wydawa%, ale co m(wi na to ycie w nas? Wewn#trzne ycie moe si#
nie zgadza%. Gdyby$my mieli te rzeczy zrobi%, nie zostaliby$my wynagrodzeni, a gdyby$my nie mieli ich zrobi%, nie doznaliby$my zawstydzenia, poniewa znajduj si# one na zewntrz nas. To, co jest
naprawd# w9a$ciwe, moemy zobaczy% wy9cznie wtedy, gdy dzia9a
w+nas Duch Swi#ty. Je$li odczuwamy w sobie ycie, znaczy to, e
dana sprawa jest s9uszna. Je$li go nie odczuwamy, sprawa ta jest
niew9a$ciwa. O tym, czy co$ jest w9a$ciwe, czy niew9a$ciwe, nie decyduj zewn#trzne normy, lecz wewn#trzne ycie.
NORMA YCIA PRZEWYSZA NORM DOBRA

Kiedy ju rozwizali$my t# kwesti#, moemy zobaczy%, e nie
tylko musimy unika% wszystkiego, co z9e, ale r(wnie wszystkiego,
co jest jedynie dobre. Chrze$cijanin moe robi% tylko to, co pochodzi
z ycia. Widzimy, e istniej rzeczy z9e, rzeczy dobre i rzeczy zwizane z yciem. Nie m(wimy, e chrze$cijanin powinien robi% tylko to,
co jest dobre i co wie si# z yciem. Nie. M(wimy, e chrze$cijaninowi nie wolno robi% dobrych rzeczy ani z9ych rzeczy. B(g powiedzia9:
LZ drzewa poznania dobra i z9a nie wolno ci je$%, bo gdy z niego
spoyjesz, niechybnie umrzeszM. Zauwacie, e Ldobro i z9oM s zestawione razem jako jeden spos(b, podczas gdy LycieM jest drugim sposobem. Chrze$cijanie nie powinni jedynie odrzuca% z9o; powinni take odrzuca% dobro. Istnieje bowiem norma, kt(ra jest wysza od
normy dobra. To norma ycia.
Rozmawia9em na ten temat z wieloma m9odymi bra%mi, ale chcia9bym dzi$ jeszcze raz powt(rzy% moj histori#. Kiedy zacz9em s9uy%
Panu, stara9em si# unika% wszystkiego, co z9e i podj9em w sobie
mocne postanowienie, i b#d# robi9 to, co dobre. Z ludzkiego punktu
widzenia wydawa9o si#, e czyni# wspania9e post#py, unikajc z9a
i+robic to, co dobre. Pojawi9 si# jednak pewien problem. Poniewa
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dy9em do tego, co s9uszne, w kadej sprawie, jeszcze zanim cokolwiek zrobi9em, chcia9em mie% ca9kowit jasno$%, czy jest to s9uszne,
czy te nie. Mia9em w(wczas wsp(9pracownika, starszego ode mnie
o+dwa lata, z kt(rym przez ca9y czas si# nie zgadzali$my. R(nice,
jakie mi#dzy nami powstawa9y, nie dotyczy9y naszych osobistych
spraw. Przedmiotem naszych nieporozumieB by9y kwestie publiczne
i nasze dyskusje te mia9y charakter publiczny. Zwykle m(wi9em
sobie: LTo niew9a$ciwe. Je$li on chce zrobi% to w taki spos(b, to b#d#
protestowa9M. Pomimo moich protest(w on jednak nigdy nie chcia9
ustpi%. T9umaczy9 mi tylko cigle, e jest dwa lata starszy ode mnie.
Mog9em rozway% kady inny argument, ale nie mog9em przysta% na
wyja$nienie, e on jest ode mnie dwa lata starszy. Nie mog9em obali% tego argumentu, ale wewn#trznie przez ca9y czas si# z nim nie
zgadza9em. Opowiedzia9em t# histori# pewnej starszej siostrze, bogatej w duchowe do$wiadczenia i poprosi9em j o rozstrzygni#cie,
kto ma racj#. Ona nie odpowiedzia9a, e on ani te nie powiedzia9a,
e jej nie ma. Po prostu rzek9a do mnie: LPowiniene$ zrobi% tak, jak
on m(wiM. By9em w $rodku niezadowolony i pomy$la9em: LJe$li mam
racj#, to mi to powiedz, a je$li jej nie mam, to te mi powiedz. Dlaczego m(wisz, e powinienem zrobi% to, czego on chce?M Poprosi9em
j, eby poda9a mi pow(d takiej odpowiedzi. Ona powiedzia9a: LW Panu
m9odszy powinien podporzdkowa% si# starszemuM. LZaraz, zarazM ,
odparowa9em , Lw Panu, je$li starszy si# myli, a m9odszy ma racj#,
to czy m9odszy dalej powinien ulega%M? By9em wtedy w szkole $redniej i nie nauczy9em si# jeszcze dyscypliny, da9em wi#c upust swemu
zdenerwowaniu. Ona po prostu u$miechn#9a si# i powiedzia9a jeszcze raz: LLepiej zr(b tak, jak on m(wiM.
Pewnego razu jaka$ grupa ludzi mia9a zosta% ochrzczona i trzech
z nas zajmowa9o si# t spraw. Ja by9em najm9odszy, po mnie by9 ten
brat o dwa lata starszy ode mnie, a na koBcu brat Wu, kt(ry by9
siedem lat starszy od niego. Pomy$la9em: LTy jeste$ dwa lata starszy
ode mnie, wi#c ja musz# ci si# podporzdkowa% we wszystkim. On
jest jeszcze starszy, zobaczymy, czy ty si# podporzdkujesz jemuM.
Spotkali$my si#, eby wszystko om(wi%, ale on nie chcia9 przyj%
niczego od brata Wu. W kadej sprawie obstawa9 przy swoim. W koBcu powiedzia9: LPo prostu zostawcie wszystko mnie. Sam si# tym
zajm#M. Pomy$la9em: LC( to za logika? Ty nalegasz, ebym ja ci#

DWIE ZASADY POSTUPOWANIA

17

zawsze s9ucha9, bo jestem od ciebie m9odszy, tymczasem ty sam nie
musisz s9ucha% starszego od siebie?M Bezzw9ocznie odszuka9em t#
starsz siostr#, aby poradzi% si# jej w tej sprawie. Denerwowa9o mnie,
e ona nie zwraca9a uwagi na to, co s9uszne i nies9uszne. Zapyta9a:
LCzy nie rozumiesz, czym jest ycie Chrystusa? Przez ostatnie kilka
miesi#cy cigle przychodzi9e$ i powtarza9e$, e to ty masz racj#, a+tamten brat si# myli. Nie wiesz, czym jest krzy? Upierasz si# przy s9uszno$ci sprawy, ale nie zaley ci na yciu krzyaM. Upiera9em si# przy
tym, co w9a$ciwe i niew9a$ciwe i nie widzia9em ani kwestii ycia, ani
krzya. Dlatego siostra ta zapyta9a mnie: LCzy sdzisz, e masz racj#, post#pujc w taki spos(b? Czy uwaasz, e to s9uszne, aby$ m(wi9
co$ takiego? Czy wydaje ci si# w9a$ciwe przychodzi% tu i opowiada%
mi to wszystko? To wszystko moe si# nawet zgadza% z rozsdkiem,
ale chc# ci# zapyta%, jak czujesz si# w $rodku. Jakie masz wewn#trzne odczucie?M Potrafi9em jedynie wyzna%, e mam racj# z punktu
widzenia rozsdku, natomiast nie mia9em racji, je$li chodzi o wewn#trzne ycie.
Norma chrze$cijaBskiego post#powania dotyczy nie tylko tego,
co z9e, lecz take tego, co dobre i w9a$ciwe. Wiele rzeczy jest s9usznych z ludzkiego punktu widzenia, lecz Boa norma uznaje je za
niew9a$ciwe, poniewa nie ma w nich Boego ycia. W dniu, o kt(rym w9a$nie wam opowiedzia9em, ujrza9em to $wiat9o po raz pierwszy. Od tego momentu zacz9em zadawa% sobie pytanie, czy ycie,
kt(re prowadz# przed Bogiem, jest zgodne z zasad ycia, czy te
z+zasad tego, co uwaam za w9a$ciwe bdE niew9a$ciwe. Mog9em
zorientowa% si#, czy robi# co$ Ltylko dlatego, e jest to s9uszneM. Kluczem do wszystkiego jest rzecz nast#pujca. Inni mog m(wi%, e
co$ jest w9a$ciwe. My r(wnie moemy przyzna%, e jest to w9a$ciwe,
ale , kiedy zaczynamy to robi% , czy ycie Pana wewntrz nas powstaje, czy te zamiera? Czy zaczynajc co$ robi%, odczuwamy namaszczenie, czy te czujemy si# przyt9oczeni? Czy gdy robimy dan
rzecz, ro$nie w nas poczucie, e znajdujemy si# na w9a$ciwej drodze,
czy te co$ podpowiada nam, e b9dzimy? Pami#tajcie, e ycie nie
kieruje si# zewn#trznymi normami tego, co s9uszne i nies9uszne.
O+wszystkim powinno si# decydowa% zgodnie z odczuciem Boego
ycia lub $mierci, kt(re mamy. Decyzje powinni$my podejmowa%,
kierujc si# tym, czy Boe ycie, kt(re jest w nas, powstaje, czy te
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zamiera. Qaden chrze$cijanin nie powinien m(wi%, e moe co$ robi%, poniewa ta rzecz jest dobra i w9a$ciwa. Powinni$my pyta% o to
Pana, kt(ry jest w nas. Jakie mamy wewn#trzne odczucie od Pana?
Czy odczuwamy wewn#trzn rado$% w tej sprawie? Czy mamy duchowe szcz#$cie i pok(j? Oto co decyduje o naszej duchowej $ciece.
Kiedy odwiedza9em miejscowo$% o nazwie Db Czci, go$ci9 tam
te inny brat. By9 on bardzo negatywnie nastawiony do tej miejscowo$ci. By9 pastorem, dobrym kaznodziej. Wiedzia9, e w miejscowo$ci tej moe otrzyma% wiele duchowej pomocy, cigle jednak co$ tam
krytykowa9. Ilekro% trafiali$my na siebie, opowiada9 mi, o ile lepiej
jest w jego miejscowo$ci. W cigu tych dw(ch czy trzech miesi#cy,
gdy byli$my razem, jego negatywny stosunek wci si# pog9#bia9,
przewyszajc krytyczne opinie wszystkich innych. Pewnego dnia
posun9 si# za daleko, wi#c zapyta9em go: LM(wisz, e Db Czci to
z9a miejscowo$%. Czy w takim razie nie by9oby lepiej, gdyby$ wyjecha9? Po co tu zosta9e$?M On odpar9, r#k pokazujc na serce: LPrzyczyna kryje si# tu. Ono chce tu zosta%. Za kadym razem, gdy pakuj#
si#, by wyjecha%, pok(j ulatuje z mego serca. Raz nawet wyjecha9em
na dwa tygodnie, musia9em jednak napisa% i poprosi% o moliwo$%
powrotuM. Powiedzia9em: LBracie, czy nie widzisz tych dw(ch dr(g:
drogi ycia i drogi zgodnej z tym, co w9a$ciwe i niew9a$ciwe?M On
powiedzia9: LBywa tak, e id# do pokoju, by si# spakowa%, czasem
nawet trzy razy w cigu dnia, ale za kadym razem, gdy chc# wyjecha%, odczuwam wewn#trzny zakaz. Czuj# w $rodku, e ludzie robi
tu wiele rzeczy nie tak, jak trzeba, r(wnocze$nie jednak czuj#, e
niedobrze by9oby std odej$%M. B(g pokaza9 mu, e skoro otrzymuje
tu duchow pomoc, powinien tu zosta% i spotyka% si# z Nim. Moemy
dzi#ki temu zobaczy%, e nie chodzi tu o to, co uznamy za w9a$ciwe
bdE niew9a$ciwe. To B(g przy pomocy swego ycia sprawuje kontrol# nad swoimi dzie%mi.
TO, CO ZEWN TRZNE, NIE KIERUJE DECYZJAMI

Najwi#kszym b9#dem dzieci Boych jest to, e wiele z nich orzeka o tym, czy co$ jest w9a$ciwe, czy te niew9a$ciwe, na podstawie
tego, co widz. Wielu chrze$cijan postanawia o tym, co s9uszne i+nies9uszne, opierajc si# na swoim pochodzeniu i latach do$wiadczeB.
Dlatego nie wiedz, co naprawd# jest s9uszne, a co nie. Pami#tajcie,
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e post#powanie chrze$cijanina opiera si# na wewn#trznym yciu.
Wielu ludzi ma przed Bogiem tylko to, co zewn#trzne. Wielu orzeka
o tym, co w9a$ciwe i niew9a$ciwe, kierujc si# tym, co zewn#trzne.
Tymczasem ycie to co$ zupe9nie innego. Ci, kt(rzy je maj, wiedz,
czym ono jest.
Mam nadziej#, e wszyscy przed Bogiem zrozumiemy nast#pujc rzecz: aden chrze$cijanin nie powinien podejmowa% decyzji
w+oddzieleniu od ycia. Kady drobiazg, kt(ry sprawia, e poziom
ycia wewntrz nas si# podnosi, jest w9a$ciwy. Natomiast wszystko,
co sprawia, e ycie w waszym wn#trzu si# wycofuje, jest niew9a$ciwe. Nikt nie powinien decydowa% o tym, czy dana sprawa jest s9uszna, czy nies9uszna, na podstawie jakich$ zewn#trznych norm.
Pami#tam, jak pojecha9em kiedy$ do pewnej miejscowo$ci, gdzie
bracia pracowali naprawd# skutecznie i B(g prawdziwie ich uywa9.
Gdyby kto$ mnie zapyta9, czy ich praca by9a doskona9a, musia9bym
powiedzie%, e wiele rzeczy mona tam by9o poprawi%. Z niesamowit pokor bracia ci poprosili mnie, bym wskaza9 im wszystko, co
wed9ug mnie mona by9o poprawi%. Zwr(ci9em wi#c im uwag# na
kilka rzeczy. Prosili mnie o to jeszcze kilkakrotnie, ale niczego nie
zmienili. Czy zdenerwowa9o mnie to? Nie! Tylko kto$ nierozumny
m(g9by si# tym zdenerwowa%; kto$, kto zna Boga, nie m(g9 si# o to
gniewa%. Ja by9em jedynie w stanie wskaza% pewne zewn#trzne sprawy, kt(re wymaga9y poprawek, nie mog9em natomiast zobaczy%, co
B(g robi w nich. Nie mog9em adn miar powiedzie% Bogu, co On
powinien w nich zrobi%.
W innej miejscowo$ci, do kt(rej pojecha9em, bracia nie g9osili
ewangelii. Rozmawiali o tym ze mn i zapytali, czy nie sdz#, e
powinni to robi%. Odpowiedzia9em: LDoktrynalnie m(wic, oczywi$cie, powinni$my g9osi% ewangeli#M. Przyznali, e zdaj sobie z tego
spraw#, zdumiewa9 jednak fakt, e B(g nie dawa9 im ycia, by to
robili. Ci, kt(rzy znaj Boga, mog jedynie sta% w ciszy z boku, poniewa nasz $ciek jest Jego ycie, a nie to, co w9a$ciwe i niew9a$ciwe. R(nica mi#dzy tymi dwiema zasadami jest ogromna. Bracia
i+siostry, kontrast jest zbyt wielki. Tylu ludzi my$li tylko o tym, czy
to, co maj zrobi%, jest s9uszne, czy nies9uszne. Dzi$ jednak nie powinni$my post#powa% wed9ug tego, co s9uszne, a co nies9uszne. Jedyne pytanie, jakie powinni$my sobie zadawa% powinno brzmie%, czy
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poziom Boego ycia w nas podnosi si#, czy opada. To powinno decydowa% o tym, kt(r $ciek# wybieramy. Wszystko dokonuje si# w+naszych sercach.
JEGO SUCHAJCIE

Na G(rze Przemienienia obecny by9 Mojesz, kt(ry reprezentowa9 zewn#trzn norm# moraln, oraz Eliasz, symbol zewn#trznej
normy ludzkiej (Mt 17,3). Wiemy doskonale, e Mojesz reprezentuje prawo, a Eliasz , prorok(w. Obecna tam zatem by9a norma prawna, jak r(wnie norma prorocka. W Starym Testamencie prawo i+prorocy najlepiej nadawali si# do tego, by m(wi%, tutaj jednak B(g ich
uciszy9. Powiedzia9 do Piotra: LTo jest m(j Syn umi9owanyV Jego
s9uchajcie!M (w. 5). Norm dla chrze$cijanina nie jest dzisiaj ani prawo, ani prorocy. Norm chrze$cijaBskiego ycia jest teraz sam Chrystus , ten Chrystus, kt(ry zamieszkuje wewntrz nas. Dlatego nie
chodzi o to, czy mamy racj#, lecz o to, czy Boe ycie w nas przyzwala na dan rzecz. Cz#stokro% ku w9asnemu zdziwieniu odkrywamy,
e ycie w nas nie pochwala tego, co my pochwalamy. Gdy tak si#
dzieje, nie moemy upiera% si# przy tym, co uwaamy za s9uszne.
BOSKIE YCIE MUSI ZOSTA! ZASPOKOJONE

Przypominam sobie histori# dw(ch braci chrze$cijan, kt(rzy uprawiali pola ryowe. Pola ryowe wymagaj nawadniania. Ich pola znajdowa9y si# w po9owie drogi wiodcej na wzg(rze; inne lea9y poniej.
W okresie wielkiego upa9u bracia w dzieB czerpali wod# i zalewali
ni swoje pola, w nocy za$ szli spa%. Jednak podczas ich snu rolnicy
z+p(l po9oonych niej wykopali otw(r w kanale nawadniajcym, otaczajcym pole braci, i ca9a woda sp9yn#9a w d(9, na ich pola. Nazajutrz rano bracia zobaczyli, co si# sta9o, ale nic nie powiedzieli.
Ponownie nape9nili rowy wod. Kiedy nasta9 kolejny poranek, spostrzegli, e ich pola zn(w opr(niono z wody, znowu jednak nic nie
powiedzieli. Byli chrze$cijanami i czuli, e powinni to przemilcze%.
Tak dzia9o si# codziennie, przez ca9y tydzieB. Niekt(rzy ludzie radzili
im, by w nocy postawili na polach stra, eby z9apa% i zbi% z9odzieja.
Oni jednak nie odpowiedzieli na to ani s9owem. Po prostu wytrwali,
poniewa byli chrze$cijanami.
Z ludzkiego punktu widzenia wydawa9oby si#, e bracia ci powin-
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ni chodzi% rado$ni, szcz#$liwi i zwyci#scy, poniewa wytrwali, mimo
i co noc kto$ krad9 im wod#, kt(r czerpali. Tymczasem oni, cho%
codziennie czerpali wod# i milczeli, gdy im j kradziono, ku w9asnemu zdziwieniu nie mieli pokoju w sercu. Poszli wi#c do pewnego
brata, do$wiadczonego w pracy dla Pana, i powiedzieli: LNie rozumiemy, dlaczego nie mamy pokoju, po tym jak przetrwali$my przez
siedem, osiem dni. Chrze$cijanie powinni wytrwa% i pozwoli% innym
si# okrada%, my jednak nie mamy pokoju w sercuM. Brat ten by9
bardzo do$wiadczony. Powiedzia9: LNie zrobili$cie wystarczajco duo
ani nie przetrzymali$cie wystarczajco duo. Najpierw powinni$cie
nawodni% pola temu, kto krad9 j od was, a potem moecie nawodni%
w9asne pola. IdEcie, spr(bujcie tak zrobi% i zobaczcie, czy b#dziecie
mieli pok(jM. Obaj bracia przystali na to. Nast#pnego dnia wstali
wcze$niej ni zwykle i nape9nili pola temu, kto krad9 im wod#, a+dopiero potem swoje. Ku swemu zdumieniu, podczas gdy nawadniali
pola tamtego cz9owieka, ich rado$% coraz bardziej ros9a. Gdy przystpili do nape9niania w9asnych p(l, mieli ju w sercu pok(j. Nie trapi9a
ich ju w og(le my$l, e tamten cz9owiek krad9 im wod#. Po dw(ch
czy trzech dniach takiej pracy cz9owiek ten przyszed9 do nich z przeprosinami, m(wic: LJe$li tak wyglda chrze$cijaBstwo, chc# o tym
wi#cej us9ysze%M.
Widzimy tu, e z punktu widzenia tego, co w9a$ciwe i niew9a$ciwe, cierpliwo$% jest w9a$ciwa. Czeg( wi#cej moemy od kogo$ wymaga%? Ludzie ci przez ca9y dzieB pompowali wod# w wielkim upale.
Nie byli dobrze wykszta9ceni , byli zwyk9ymi rolnikami. Zrobili rzecz
w9a$ciw i dobr. Czeg( jeszcze kto$ m(g9by od nich wymaga%? A+jednak nie mieli w sobie pokoju. Ilustruje to drog# ycia. To j powinni$my obiera%, a nie drog# tego, co w9a$ciwe i co niew9a$ciwe. Cz9owiek m(wi, e to, co w9a$ciwe, jest wystarczajco dobre, B(g jednak
m(wi, e konieczne jest ycie. Musimy robi% wszystko dotd, a w+naszym wn#trzu pojawi si# rado$% i pok(j. Oto r(nica pomi#dzy drog
ycia a drog tego, co s9uszne i nies9uszne. Z pozoru wydaje si#, jakby to, co s9uszne i nies9uszne, wystarcza9o i nie by9o potrzeba niczego wi#cej, B(g jednak nie zaspokoi si# tym, e jeste$my w porzdku.
On wymaga od nas, aby$my zaspokoili boskie ycie.
Czego uczy nas Kazanie na G(rze w Ewangelii Mateusza 5,7?
W9a$nie tego, e to, co w9a$ciwe, nie wystarcza. To, co robimy, musimy
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robi% w spos(b, kt(ry zaspokaja ycie, kt(re B(g nam da9. Oto tre$%
Ewangelii Mateusza 5,7, Kazania na G(rze. Kazanie na G(rze nie
m(wi, e wszystko jest w porzdku, dop(ki to, co robimy, zgadza si#
z tym, co w9a$ciwe. Cz9owiek pyta, dlaczego musi nadstawi% drugi
policzek, gdy kto$ go uderzy. Czy nie wystarczy, je$li nic nie powiemy, gdy kto$ nam co$ takiego zrobi? Czy to nie cudowne, e nie
zganili$my go i okazali$my mu wielk cierpliwo$%? Tymczasem B(g
m(wi, e nie wystarczy, je$li pochylimy g9ow# i odejdziemy, gdy kto$
nas uderzy. To nie zaspokaja wewn#trznego ycia. Musimy nadstawi% drugi policzek osobie, kt(ra nas uderzy9a. Oznacza to, e nie ma
w naszym sercu nienawi$ci. Nie urazi9o to nas i moemy powt(rnie
znie$% takie traktowanie. Qycie jest pokorne. Qycie moe nadstawi%
drugi policzek, by przyj% nast#pne uderzenie. Oto droga ycia.
Wielu ludzi m(wi, e Ewangelia Mateusza 5,7 jest dla nich zbyt
trudna. Zgadzam si#, e tak jest. Niemoliwo$ci jest dla nas wykonywanie tego S9owa. Je$li spr(bujemy, umrzemy, poniewa nie jeste$my w stanie tego zrobi%. Mamy jednak w sobie inne ycie. Qycie
to m(wi nam, e nie b#dziemy szcz#$liwi, je$li tego nie wykonamy.
Nie ma znaczenia, jak bardzo obrazi9 nas brat albo siostra. Je$li nie
ukl#kniemy, by si# o nich modli%, nie zaznamy wewn#trznej rado$ci.
Dobrze jest wytrwa% w milczeniu, ale je$li nie podymy za nauk
Kazania na G(rze, nie b#dziemy mieli w sobie rado$ci. Kazanie na
G(rze uczy nas, e musimy zaspokoi% ycie Boga w nas. Gdy to robimy, Boe ycie jest zaspokojone, uwolnione, w pokoju i szcz#$ciu.
Rzecz w tym, czy chodzimy drog ycia, czy drog tego, co w9a$ciwe
lub niew9a$ciwe. Je$li czytamy z uwag S9owo Boe, widzimy, e niew9a$ciw rzecz jest decydowa% o czym$ na podstawie zasady tego,
co s9uszne i nies9uszne, a take y%, post#powa% i funkcjonowa% wed9ug ycia naszego L jaM.
POTRZEBA PENI YCIA

Czasem spotykamy brata, kt(ry post#puje bardzo niemdrze.
Zgodnie z tym, co w9a$ciwe, powinni$my ostro go napomnie% lub
zgani%. M(wimy sobie, e potrzebuje on powanego, gruntownego
karcenia. Przygotowujemy si# do sprostania sytuacji, gdy nast#pnym razem si# z nim spotkamy. Idziemy do niego, pukamy do drzwi,
lecz zaraz pytamy samych siebie, czy mieli$my racj#, e tak zrobili-
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$my. On zachowa9 si# niemdrze: c( innego moemy zrobi%, jak
tylko go napomnie%? Podeszli$my ju do jego drzwi, podnosimy r#k#,
by zapuka%, ale co$ nas wewntrz trapi. Podniesiona r#ka opada.
Chocia przekonali$my samych siebie, e mamy racj#, nie chodzi tu
o to, co s9uszne czy nies9uszne. Chodzi o to, czy Boe ycie pozwala
nam to zrobi%. Nieraz gdy idziemy napomnie% brata, on grzecznie
przyjmuje nasze napomnienie i obiecuje, e zrobi to, co B(g m(wi.
Im wi#cej jednak mu g9osimy, tym wi#cej ycia z nas up9ywa. Po
powrocie do domu musimy przyzna%, e zrobili$my Ele, napominajc
tego brata! Nie chodzi wi#c o to, co dobre, a co z9e, ale o to, czy
wype9niamy si# yciem wewntrz.
Podam wam jeszcze jeden przyk9ad. Kilka dni temu spotka9em
brata, kt(ry by9 w potrzebie. By9 on niezwykle biedny i potrzebowa9
pomocy. Pomy$la9em, e musz# koniecznie co$ dla niego zrobi%, poniewa nie by9o widoku na pomoc z innej strony. W tym czasie mnie
r(wnie si# nie przelewa9o, w zwizku z czym pomoc dla niego by9a
dla mnie wielk ofiar. Wydawa9o si#, e przekracza to moje si9y.
Zgodnie z tym, co w9a$ciwe, mia9em racj#. Powinienem wi#c by%
szcz#$liwy, kiedy dawa9em mu pienidze. Jednak z jakiego$ nieznanego mi powodu, gdy to czyni9em, czu9em, jak zamiera we mnie
ycie. G9os wewntrz mnie powiedzia9: LPost#pujesz wed9ug dobroci.
To nie jest dzia9anie zgodne z yciem. To by9 po prostu uczynek ludzkiej rycersko$ci i naturalnej uprzejmo$ci. Nie uczyni9e$ tego wed9ug
ycia, tylko z samego siebieM. B(g wcale nie chcia9, abym to zrobi9.
Cierpia9em z powodu tej sprawy przez dwa czy trzy tygodnie. Chocia da9em temu bratu pienidze, musia9em uniy% si# przed Bogiem,
wyzna% Mu grzech i poprosi% Go o przebaczenie, gdy tylko przyszed9em do domu.
YCIE I CZYNY MUSZ" BY! ZGODNE Z PROWADZENIEM YCIA

Bracia i siostry, je$li prowadzimy ycie przed Bogiem, nasze dzia9anie nie moe by% okre$lane przez to, co dobre i z9e, ale przez ycie
wewn#trzne. Wszystko, czego wymaga od nas ycie, jest warte wykonania. Wszystko za$, co robimy bez ycia, bez wzgl#du na to, jak
dobre moe to by%, doprowadzi nas jedynie do wewn#trznego pot#pienia. Chrze$cijanin nie tylko powinien upami#ta% si# przed Bogiem
z grzech(w, kt(re pope9ni9; niejednokrotnie musi nawraca% si# przed
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Bogiem z dobrych rzeczy, jakie zrobi9. Zasada naszego post#powania
nie polega na rozr(nianiu pomi#dzy dobrem i z9em. Musimy przychodzi% do Boga, aby to On decydowa9 o tym, co pochodzi z ycia,
a+co+, ze $mierci. Gdy mamy w sobie ycie i czujemy, e jego poziom
si# podnosi, w(wczas robimy to, co w9a$ciwe. Je$li poziom ycia w+nas
si# nie podnosi, nie odczuwamy w swoim wn#trzu namaszczenia,
wtedy nie powinno nas obchodzi%, czy post#pujemy zgodnie z tym, co
w9a$ciwe i niew9a$ciwe. Zamiast tego powinni$my wyzna% to przed
Bogiem i prosi% Go o przebaczenie.
Pawe9 powiedzia9, e on sam siebie nie sdzi, ale tylko B(g go
sdzi (1 Kor 4,3-4). Wielu ludzi nie rozumie tego fragmentu z Pierwszego Listu do Koryntian. Zdanie to jest bardzo proste, ale je$li nie
znamy ycia, jest bardzo trudne. Je$li mamy zewn#trzn norm# tego,
co dobre i co z9e, w(wczas bardzo 9atwo jest osdza%, kiedy si# mylimy, a kiedy mamy racj#. Pawe9 nie post#powa9 wed9ug zewn#trznej
normy tego, co w9a$ciwe i niew9a$ciwe, dlatego m(g9 tylko powiedzie%: LSam siebie nawet nie badam. Niczego bowiem w sobie nie
dostrzegam; to mnie jednak jeszcze nie usprawiedliwia, lecz to Pan
mnie badaM. Tym, kt(ry nas bada przed trybuna9em, jest Pan. Ponadto, mamy w sobie Jego ycie i to ono nas prowadzi. Dlatego w9a$nie Drugi List do Koryntian 5,7 m(wi: LAlbowiem przez wiar# chodzimy, nie przez widzenieM. Nie podejmujemy decyzji na podstawie
zewn#trznego, widocznego prawa. Qyjemy zgodnie z wewn#trznym
prowadzeniem, kt(re daje nam Pan.
Musimy przed Bogiem nauczy% si# tej lekcji, e nigdy nie powinni$my post#powa% na podstawie normy tego, co w9a$ciwe i niew9a$ciwe. Norma tego, co w9a$ciwe i niew9a$ciwe nie jest z9a; to dobra
norma, ale nie jest ona wystarczajco dobra dla chrze$cijanina. Norma chrze$cijanina przewysza to, co w9a$ciwe i niew9a$ciwe. To, co
jest niew9a$ciwe, jest niew9a$ciwe, ale to, co w9a$ciwe, nie zawsze
jest w9a$ciwe. Je$li post#pujemy zgodnie z Boym yciem, On pokae nam, e Jego wymagania przewyszaj wymagania ludzkiego prawa. W takim przypadku ycie chrze$cijaBskie staje si# bardzo 9atwe.
Je$li w kadej sprawie szukamy w sobie Boego przemawiania, natychmiast pojawi si# wewn#trzne $wiat9o. Pami#tajcie, e nasze odrodzenie to fakt. Faktem jest r(wnie, e B(g zamieszkuje w nas
przez Pana Jezusa. Pan nieustannie objawia si# wewntrz nas. Mamy
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nadziej#, e kady z nas b#dzie m(g9 powiedzie% do Boga: LPom(
mi, abym y9 wed9ug drzewa ycia, a nie wed9ug drzewa poznania
dobra i z9a. Pragn# nieustannie kierowa% sw uwag# ku yciu. Chc#
zapyta%: jaki jest sens ycia?M Je$li b#dziemy yli wed9ug tej zasady,
ujrzymy w naszym chrze$cijaBskim yciu olbrzymi zmian#.
Wiele problem(w bierze si# std, i mamy jedynie norm# tego,
co s9uszne i nies9uszne. Pope9niamy rozliczne b9#dy, poniewa nie
mamy normy ycia. Gdy b#dziemy j mie%, wiele problem(w si# rozwie.
MODLITWA

Panie, stoimy przed Tob, b9agajc Ci#, by$ jeszcze raz przem(wi9. Cz9owiek jest pusty i nie potrafi zrobi% niczego. Moemy tylko
prosi%, aby$ w swej 9asce otwiera9 nam oczy za kadym razem, gdy
my otwieramy usta, czy podejmujemy decyzje. Spraw, aby$my przychodzili do Ciebie i pytali, czy nasza decyzja opiera si# na tym, co
w9a$ciwe i niew9a$ciwe, czy te jest zgodna z wewn#trznym prowadzeniem ycia. Panie, pom( nam zobaczy% r(nic# pomi#dzy tym,
co duchowe i co cielesne. Pom( nam naprawd# dostrzega% r(nic#
pomi#dzy wewn#trznym $wiat9em a zewn#trznym prawem. Panie,
zachowaj nas od drogi $mierci. Panie, niew9a$ciwe jest zajmowanie
si# rozr(nianiem mi#dzy tym, co s9uszne, a tym, co nies9uszne. Spraw,
aby$my widzieli, e rozr(nianie mi#dzy tym, co s9uszne, a tym, co
nies9uszne jest grzechem i $mierci. Tylko ci, kt(rzy yj w $mierci,
mog tak robi%. Ci, kt(rzy maj ycie, musz dawa% mu si# prowadzi%. To ycie musi przej% prowadzenie. Panie, bdE po$r(d nas, aby$my mogli to jasno zobaczy%. M(wili$my ju o tym nieraz i chcemy
powiedzie% to znowu: niech Twoje S9owo nie b#dzie wypowiadane na
pr(no. Spraw, aby$my wiedzieli, czym jest ycie, a czym prawo. B9ogos9aw te nieudolne wypowiedzi. Oka nam swoje mi9osierdzie i 9ask#.
ProwadE nas nasz drog. W imieniu Pana Jezusa. Amen.

ROZDZIAI DRUGI

SPOS#B BUDOWANIA KOCIOA
Wersety biblijne: Ef 3,14-19.

Odwieczny plan, jaki ma B(g dla ko$cio9a, posiada trzy g9(wne
aspekty. Po pierwsze, ko$ci(9 musi mie% synostwo, by wyraa% Boga;
po drugie, przez ko$ci(9 Szatan zostanie pokonany i spotka go haBba; i ostatecznie, przez ko$ci(9 Chrystus uporzdkuje wszystkie rzeczy. B(g zaplanowa9, e ko$ci(9 ma w pe9ni zyska% Jego ycie! Synostwo to nie tylko narodziny ycia, lecz take jego wzrost, a ycie to
osignie dojrza9o$%. Oznacza to, e B(g musi wbudowa% si# w nas
i+uczyni% nas nie tylko swoimi synami, lecz r(wnie dziedzicami, kt(rzy odziedzicz wszystko, czym B(g jest i co posiada, eby On m(g9
si# przez nich wyrazi%. Nast#pnie za po$rednictwem tego ycia wszystkie rzeczy zostan uporzdkowane pod zwierzchnictwem Chrystusa.
Najpierw chodzi o ycie; nast#pnie, o budowanie. Budowanie ma
na celu wprowadzi% nas we w9a$ciwy porzdek w yciu pod zwierzchnictwem Chrystusa. Dzi#ki temu, e budujemy si# w yciu, B(g moe
zawstydzi% swojego wroga, co z kolei pozwala Mu da% pozna% swoj
r(norodn mdro$% w9adzom i zwierzchno$ciom na wyynach niebiaBskich.
W tym w9a$nie celu B(g stworzy9 wszech$wiat, a w nim niebiosa
wraz z ziemi. Centrum swojego stworzenia uczyni9 cz9owieka X naczynie stworzone przez siebie, by Go zawiera9o. B(g pragn9 w tym
cz9owieku umie$ci% siebie jako ycie i wszystko, eby mie% wielu
syn(w. Wiemy, e syn to kto$, kto dziedziczy wszystko od ojca. Wszystko, czym Ojciec jest i co posiada, zostanie wszczepione Jego synom.
B(g najpierw nas stworzy9, a nast#pnie zrodzi9 nas w akcie nowych
narodzin. Stwarzajc nas sprawi9, e zaistnieli$my, a zradzajc nas,
wszczepi9 w nas samego siebie jako ycie.
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W tym celu B(g stworzy9 w nas ludzkiego ducha. Ludzki duch
przypomina cz#$% ar(wki. Bez tej cz#$ci ar(wka nie moe przyjmowa% prdu. Qar(wka musi mie% w sobie pewien element, kt(ry b#dzie odbiornikiem elektryczno$ci; ten sam element umoliwia jej
wyraanie elektryczno$ci. Qar(wka ma te zewn#trzny kszta9t, tak
jak cia9o posiada zewn#trzn posta%. W ciele mamy ducha, tak samo
jak w zewn#trznej postaci ar(wki mie$ci si# element, za po$rednictwem kt(rego ar(wka przyjmuje, zawiera i wyraa prd elektryczny.
Jeste$my LpojemnikamiM uczynionymi przez Boga; celowo stworzy9 On w nas ducha, eby$my mogli Go przyjmowa%, przechowywa%
i wyraa%. B(g w Chrystusie jako Duch Swi#ty rozprzestrzenia si#
z+naszego ducha na wszystkie cz#$ci naszej istoty. B(g nie dzia9a od
zewntrz do $rodka, lecz rozprzestrzenia si# z ludzkiego ducha na
zewntrz, eby przepoi% i przesyci% wszystkie wewn#trzne cz#$ci cz9owieka. Przesyci On sumienie, umys9, emocje, wol# i na koniec ca9
nasz istot#. Kiedy B(g wszed9 do naszego ducha, otrzymali$my narodziny z ycia; dzi#ki temu, e rozprzestrzenia si# On z naszego
ducha na ca9 nasz istot#, osigniemy wzrost w yciu i pe9n dojrza9o$%. Nawet nasze cia9o zostanie przemienione, gdy nastanie czas
pe9nego synostwa. W ten spos(b w9a$nie zostaniemy wprowadzeni
we w9a$ciwy porzdek pod zwierzchnictwem Chrystusa jako zbiorowy cz9owiek. W tym zbiorowym cz9owieku B(g w Chrystusie jest
G9ow, a my X synowie X Cia9em uporzdkowanym pod Jego zwierzchnictwem. Nast#pnie, za po$rednictwem tego Cia9a, Chrystus jako
G9owa uporzdkuje wszystkie rzeczy.
Musimy jednak zobaczy% przebieg9o$% wroga, kt(ry odwraca uwag#
cz9owieka od odwiecznego celu Boga. Dzi$ na ziemi s trzy rodzaje
ludzi: poganie, czyli niewierzcy, wybrany lud Boy, Qydzi, oraz chrze$cijanie, cz9onkowie ko$cio9a. Wr(g, Szatan, odcign9 ich wszystkich od Boej ekonomii.
B(g przygotowa9 cz9owiekowi do egzystencji wiele rzeczy materialnych, w tym jedzenie, wod#, ubranie, mieszkanie i wiele innych.
Rzeczy te jednak obecnie odwracaj uwag# wszystkich niewierzcych. Dbaj oni wy9cznie o jedzenie, schronienie i ubranie, prowadzc materialistyczny styl ycia. Rzeczy materialne odwr(ci9y uwag#
wszystkich pogan od centralnego celu Boga i ca9kowicie ich zaprztn#9y. Bez wzgl#du na swoj zamono$% czy status wszyscy s zupe9-
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nie poch9oni#ci rzeczami materialnymi, kt(re B(g przygotowa9 dla
ich egzystencji tylko po to, eby mogli wype9ni% Jego cel. Wszystkie
te rzeczy powinny by% jedynie $rodkiem do osigni#cia Boego celu,
Szatan jednak pos9uy9 si# nimi, by odcign% niewierzcych od tego
celu.
Nast#pnie B(g da9 narodowi ydowskiemu pewien zas(b wiedzy
w Starym Testamencie, objawiajc swoje prawo oraz wol# z zamys9em, by Pismo pomog9o im pozna% Jego plan w Chrystusie. Szatan
jednak pos9uy9 si# r(wnie Starym Testamentem, by odwr(ci% uwag# Qyd(w od Chrystusa. Je$li uwanie przeczytamy cztery Ewangelie, znajdziemy tam wyraEn ilustracj# tego, jak uczeni w Pi$mie
i+faryzeusze dali si# odcign% Pismu od Chrystusa. W Ewangelii
Jana 5,39-40 Pan powiedzia9 im: LBadacie Pisma, poniewa sdzicie,
e w nich zawarte jest ycie wieczne: to one w9a$nie daj o Mnie
$wiadectwo. A przecie nie chcecie przyj$% do Mnie, aby mie% ycieM.
Faryzeusze i uczeni w Pi$mie, wskutek przebieg9o$ci wroga, zamiast
do Chrystusa, zwracali si# do Pisma. Nie tylko zatem poganie, lecz
r(wnie Qydzi, wybrany lud Boy, dali si# odcign% od odwiecznego
celu Boga.
Kiedy dochodzimy do Nowego Testamentu, widzimy jeszcze wi#cej: Szatan pos9uy9 si# nawet doktrynami Nowego Testamentu
i+wszystkimi darami, danymi przez Boga, eby odwr(ci% uwag# ludzi
od Chrystusa i skierowa% j ku tak zwanym darom i naukom. Je$li
przyjrzymy si# og(lnej sytuacji, u$wiadomimy sobie, e wszystko, co
B(g przygotowa9 i da9, eby wype9ni% swoj ekonomi#, zosta9o wykorzystane przez wroga do odcigni#cia ludzi od Boej ekonomii.
Wsp(9czesne tak zwane ko$cio9y chrze$cijaBskie posiadaj Stary
i Nowy Testament i twierdz, e maj rozliczne dary, je$li jednak
ujrzeli$my wizj# odwiecznego Boego celu dla ko$cio9a, b#dziemy
p9akali nad t sytuacj. Nie tylko poganie i Qydzi, lecz take chrze$cijanie zostali odcigni#ci od Chrystusa i Jego Cia9a na rzecz czego$
innego. Nawet fundamentalne chrze$cijaBstwo m(wi nam jedynie,
e B(g nas kocha i pos9a9 swojego Syna, eby umar9 na krzyu, aby
zbawi% nas od piek9a; je$li w Niego uwierzymy, b#dziemy zbawieni,
otrzymamy przebaczenie grzech(w i pewnego dnia p(jdziemy do nieba. W pewnym sensie to prawda, ale czy s9ysza9e$ kiedy$ poselstwo
o+tym, e B(g pragnie wbudowa% w nas siebie za po$rednictwem
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Chrystusa jako Ducha, eby Chrystus m(g9 si# wyrazi% przez swoje
Cia9o i uporzdkowa% ca9y wszech$wiat pod swoim zwierzchnictwem?
Takiej $wiadomo$ci nie znajdziemy nawet w fundamentalnym chrze$cijaBstwie. Wi#kszo$% chrze$cijan wie jedynie tyle, e B(g nas kocha i je$li w Niego uwierzymy, to kiedy$ zamieszkamy u Niego w+niebie po $mierci. To doprawdy a9osne! Niekt(rzy chrze$cijanie m(wi,
e to nie wystarczy, i szukaj przejaw(w dar(w, eby dowie$%, i B(g
jest mocny. Nadal jednak zaniedbuj centraln my$l Boga. Nie sdz#, eby kiedykolwiek ujrzeli oni wizj# Boej ekonomii.
Wiem, e potrzebujemy pokarmu, wody, mieszkania, pracy i $rodka lokomocji, lecz nie yjemy dla tych rzeczy. To wszystko musi nam
s9uy%! Je$li szukamy Boego kr(lestwa i Jego sprawiedliwo$ci, B(g
zatroszczy si# o to wszystko (Mt 6,31-33). Wszystkie te rzeczy musz
by% dla nas, a my musimy by% dla Boego celu. Moemy za$wiadczy%
po wieloletnich do$wiadczeniach, e je$li my b#dziemy troszczy% si#
o Boy cel, B(g zatroszczy si# o nasze potrzeby. On jest wierny w tej
kwestii. Je$li zatroszczymy si# o Jego interes, On zatroszczy si# o+nas.
R(wnie Pismo i dary s9u Boej ekonomii. Wszystkie nauki i pos9ugi musz s9uy% Boemu celowi.
W Li$cie do Efezjan, g9(wnym li$cie dotyczcym ko$cio9a, nie ma
ani jednej wzmianki na temat rzeczy materialnych, poznania ani
dar(w. Dary, o kt(rych mowa w rozdziale czwartym, to obdarowani
ludzie: aposto9owie, prorocy, ewangeli$ci oraz pasterze i nauczyciele. Nie ma tam wzmianki o j#zykach, uzdrawianiu ani innych tak
zwanych darach duchowych. Ksi#ga ta nie m(wi o rzeczach materialnych, poznaniu ani darach, lecz o niezg9#bionych bogactwach
Chrystusa, kt(ry jest Duchem. Nie jest to Chrystus na zewntrz,
lecz Chrystus wewntrz, poniewa musi On uczyni% sobie w nas dom.
List do Efezjan 3,17 m(wi: LQeby Chrystus przez wiar# uczyni9
sobie dom w waszych sercachM. Chrystus musi by% naszym yciem,
a+my musimy by% Jego domem. Jego domem ma by% nie nasze cia9o,
lecz serce. Serce sk9ada si# ze wszystkich cz#$ci duszy oraz jednej
cz#$ci ducha, sumienia. Obejmuje zatem umys9, emocje, wol# i sumienie. Chrystus znajduje si# teraz w naszym duchu, lecz pragnie
uczyni% sobie dom w naszym sercu. Wtedy wype9nimy si#, a osigniemy ca9 pe9ni# Bo. Nie rzeczy materialne ani poznanie, dary
ani zewn#trzne manifestacje, lecz pe9ni# Boga!
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Pierwszy rozdzia9 Listu do Efezjan m(wi o piecz#towaniu przez
Ducha Swi#tego (w. 13). Duch Swi#ty zosta9 w nas umieszczony niczym piecz#%. Jest to co$ wewn#trznego, nie zewn#trznego. Nast#pnie, w rozdziale drugim, widzimy nowego cz9owieka stworzonego
przez Chrystusa i w Chrystusie (w. 15). Chrystus w sobie samym
stworzy9 z Qyd(w i pogan jednego nowego cz9owieka. Ko$ci(9 jest
ca9o$ci, kt(ra pochodzi ca9kowicie z Chrystusa, tak jak Ewa wysz9a
z Adama. Ewa by9a cz#$ci Adama i zosta9a wyj#ta z Adama. Nowy
cz9owiek, czyli ko$ci(9, jest cz#$ci Chrystusa i jest Lwyj#tyM z Chrystusa. Rozdzia9 trzeci m(wi o bogactwach Chrystusa, kt(ry pragnie
uczyni% sobie dom w naszym sercu. Nast#pnie rozdzia9 czwarty pokazuje nam, jak rosn%, opierajc si# na do$wiadczaniu niezg9#bionych bogactw Chrystusa, o kt(rych mowa w rozdziale trzecim. Dzi#ki tym do$wiadczeniom osigniemy pe9ni# wzrostu Chrystusa. W ten
spos(b nie unios nas wiatry doktryn ani nauk. Zauwacie, e Pawe9
nie m(wi o wietrze herezji, lecz o wietrze nauk. Nie unios nas wiatry r(nych nauk, lecz wzro$niemy w Chrystusa we wszystkim. Wtedy
otrzymamy co$ od Chrystusa X G9owy, czym b#dziemy mogli podzieli% si# z innymi, i ko$ci(9 b#dzie budowany.
Kiedy zosta9em zbawiony, podobnie jak wi#kszo$% m9odych chrze$cijan by9em g9odny wiedzy biblijnej. Spotka9em w(wczas grup# wierzcych, kt(rzy podkre$lali znaczenie poznania Biblii, sp#dza9em wi#c
z nimi wiele czasu, starajc si# pozna% Pismo. P(Eniej, mniej wi#cej
po sze$ciu czy siedmiu latach pojawi9 si# na p(9nocy Chin ruch o+nazwie LDuchowa IaskaM. By9 on tak powszechny, e zaledwie w cigu
kilku lat zdo9a9 wstrzsn% ca9ymi p(9nocnymi Chinami. Zbawiane
by9y tysice ludzi, czemu towarzyszy9y j#zyki, cuda i znaki. Pojecha9em w tamte strony i przyjrza9em si# temu, co tam si# dzia9o, lecz
w+koBcu Pan pozwoli9 mi zrozumie%, e w taki spos(b nigdy nie zdo9aj oni zbudowa% Cia9a Chrystusa. Cia9a Chrystusa nie da si# zbudowa% za pomoc poznania, dar(w ani nadprzyrodzonych przejaw(w.
Nie rozumia9em w(wczas jeszcze Listu do Efezjan, lecz Pan poprzez
do$wiadczenie pozwoli9 mi si# zorientowa%, e ko$ci(9 mona zbudowa% tylko Chrystusem jako yciem. Ko$ci(9 moe zosta% zbudowany
wy9cznie z do$wiadczenia Chrystusa, nie z poznania ani dar(w. Poznanie i dary mog troch# pom(c, lecz nigdy nie da si# nimi zbudowa% ko$cio9a. Ko$ci(9 musi by% budowany z Chrystusa.
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W Li$cie do Efezjan, ksi#dze na temat ko$cio9a, nie ma wzmianki
o poznaniu ani darach, lecz tylko o niezg9#bionych bogactwach Chrystusa, kt(ry czyni sobie dom w naszym sercu. W Nowym Testamencie jest miejsce na dary i poznanie, cuda i znaki, lecz najwaniejszy
spos(b na zbudowanie Cia9a Chrystusa to sam Chrystus jako nasze
ycie. Przyznam, e w pewnym sensie potrzeba poznania i dar(w,
jednake wielu chrze$cijan nie przyzna si# do tego, e potrzebuj
wewn#trznego do$wiadczenia Chrystusa. Na tym polega problem.
Wiem, e prawdopodobnie potrzeba im lekarstwa, ale oni sami nie
przyznaj, i potrzebuj sta9ego pokarmu. Ile poselstw o wewn#trznym do$wiadczaniu Chrystusa us9ysza9e$, odkd zosta9e$ chrze$cijaninem? A przecie traktuje o tym prawie kady rozdzia9 Listu do
Efezjan.
Dzisiaj tylu chrze$cijan m(wi, e List do Efezjan to ksi#ga dla
ko$cio9a, lecz zaniedbuj oni klucz do niej, kt(rym jest wewn#trzne
do$wiadczanie Chrystusa. Je$li nie mamy wewn#trznego do$wiadczenia Chrystusa, nie moemy mie% rzeczywisto$ci ko$cio9a.
List do Efezjan to serce Pisma, a serce tego Listu znajduje si#
w+rozdziale trzecim, wersetach 16-19. Zajrzymy znowu do tych werset(w, rozpoczynajc od 14, eby$my wyraEniej to zobaczyli. Aposto9
m(wi najpierw: LDlategoVM. Dlaczego? Oczywi$cie, z powodu, o kt(rym mowa by9a w poprzednich wersetach i rozdzia9ach X poniewa
B(g zaplanowa9 i przeznaczy9 ko$ci(9 do synostwa, eby ko$ci(9 Go
wyraa9, da9 pozna% Jego mdro$% wrogowi i uporzdkowa9 wszystko
w Chrystusie. Pawe9 m(wi, e dlatego zgina swoje kolana przed LOjcem
Pana naszego Jezusa Chrystusa, z kt(rego si# wszelka rodzina na
niebie i na ziemi nazywa, aby wam da9 wed9ug bogactwa chwa9y swej,
eby$cie byli moc utwierdzeni przez Ducha jego w wewn#trznym
cz9owiekuM [Biblia GdaBska X przyp. t9um.]. Pawe9 zgina swoje kolana ze wzgl#du na odwieczny cel Boga, eby B(g da9 $wi#tym utwierdzi% si# moc w wewn#trznym cz9owieku. Wewn#trzny cz9owiek, nasz
ludzki duch, kt(ry zosta9 odrodzony i w kt(rym mieszka Chrystus,
musi si# wzmacnia%.
Wiemy, e B(g stworzy9 cz9owieka, kt(ry sk9ada si# z trzech cz#$ci X ducha, duszy i cia9a. Gdyby$my zapytali, kt(ra z tych cz#$ci jest
najsilniejsza, sdz#, e kady szczery cz9owiek odpowiedzia9by, i
najsilniejsza jest dusza, poniewa dusza to nasze L jaM. Dusza sk9ada

SPOSYB BUDOWANIA KOSCIOIA

33

si# z trzech cz#$ci: umys9u, uczu% i woli. Kt(ra z nich jest najsilniejsza? My$l#, e wszyscy zgodz si#, i najsilniejsz cz#$ci duszy jest
umys9. Jeste$my bardzo mocni w umy$le i bardzo, bardzo s9abi w+duchu. Iatwo to udowodni%. Gdyby$my mieli czas na dyskusj#, kady
ch#tnie by zabiera9 g9os, poniewa mamy silny i aktywny umys9. Je$li jednak kto$ zaproponuje, by$my si# pomodlili, zaraz wszyscy zamilkn. W pokoju natychmiast zapanuje cisza jak makiem zasia9.
Powodem milczenia jest to, i jeste$my s9abi w wewn#trznym cz9owieku, czyli w naszym duchu.
Dlatego w9a$nie aposto9 Pawe9 nie modli9 si# byle jak. Ze wzgl#du
na Boy cel i ko$ci(9 zgina9 swoje kolana, eby Ojciec pozwoli9 nam
wzmocni% si# w wewn#trznym cz9owieku. Nasz duch musi si# wzmacnia%. Nie ma potrzeby dyskutowa%. Im wi#cej dyskutujemy i spieramy si#, tym bardziej %wiczymy sw(j umys9. Nasz umys9 rozwin9 si#
nadmiernie, a mimo to my wci go rozwijamy. Gdy kt(rakolwiek
kom(rka naszego cia9a nadmiernie si# rozwija, staje si# rakiem
i+sprowadza $mier%. Korzystnie by9oby, gdyby$my obr(cili nasze rozmowy i dyskusje w modlitw#! Musimy zapomnie% o my$lach, wyobraeniach, koncepcjach i pogldach, i zgi% swoje kolana przed
Ojcem, aby %wiczy% swojego ducha w modlitwie X nie tylko raz, lecz
stale!
Aby %wiczy% w ten spos(b ducha, musimy si# nawr(ci%. S9owo
Lnawr(cenieM w grece oznacza Lzwrot umys9uM. Kiedy si# nawr(cimy,
odwracajc sw(j umys9 od rzeczy innych ni Pan, nasze sumienie
b#dzie %wiczy9o si# w niesieniu $wiadectwa tam, gdzie b9dzimy
i+w+kwestiach, kt(re szczeg(lnie wymagaj wyznania. Nawracajc
si#, zwracamy sw(j umys9 ku Panu, a dzi#ki wyznawaniu %wiczymy
swoje sumienie. Umys9 i sumienie to dwie g9(wne cz#$ci serca. A+poniewa serce otacza ducha, jest dla niego wej$ciem. Dzi#ki nawr(ceniu i wyznaniu otwieraj si# dwie cz#$ci serca, umys9 i sumienie.
Wtedy otwiera si# wej$cie do ducha, dzi#ki czemu Pan moe wchodzi% coraz bardziej, eby wype9ni% i wzmocni% naszego ducha. Gdy
w+ten spos(b si# nawracamy i wyznajemy, w $lad za tym pod nasze emocje, pobudzone do tego, by kocha% Pana, a nasza wola wybierze szukanie Pana. Oznacza to, e ca9e serce jest wy%wiczone i otwarte,
eby duch m(g9 przyjmowa% wi#cej Chrystusa. Wtedy Pan jako
yciodajny Duch wype9ni i wzmocni naszego ducha i spontanicznie
Chrystus uczyni sobie dom w naszym sercu.
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Kiedy nasz duch si# wzmocni, Chrystus b#dzie coraz bardziej czyni9 sobie dom we wszystkich cz#$ciach naszego serca. Chrystus znajduje si# teraz w naszym duchu, lecz jest tam uwi#ziony, poniewa
nasz umys9 skierowany jest na inne rzeczy, a nasze sumienie nie
jest wy%wiczone. Skoro Chrystus jest uwi#ziony w naszym duchu,
musimy si# nawr(ci%, zwracajc na Niego sw(j umys9. Nast#pnie
musimy wyzna% swoje grzechy i powiedzie% Panu, jak bardzo Go
kochamy i e wybieramy szukanie Jego. W ten spos(b ca9e nasze
serce otworzy si# na Chrystusa, kt(ry wype9ni i wzmocni naszego
ducha. Wtedy stamtd, z naszego ducha, b#dzie On si# rozprzestrzenia9, czynic sobie dom w naszym sercu. Oznacza to, e ca9a nasza
istota b#dzie Jego mieszkaniem i domem.
Nast#pnie aposto9 m(wi: LAby Chrystus przez wiar# mieszka9
w+sercach waszych, eby$cie w mi9o$ci wkorzenieni i ugruntowani
b#dc, mogli poj% ze wszystkimi $wi#tymi, jaka jest szeroko$% i d9ugo$%, i g9#boko$%, i wysoko$%, i pozna% mi9o$% Chrystusow przewyszajc wszelkie poznanie, aby$cie nape9nieni zostali ku ca9ej pe9ni
BoejM (w. 17-19). W wersecie 17 bardzo istotne s s9owa LwkorzenieniM i LugruntowaniM. By% wkorzenionym oznacza wzrasta% w yciu,
a+by% ugruntowanym to inaczej by% zbudowanym. S9owa te zatem
oznaczaj, e musimy rosn% i budowa% si#. Musimy si# wkorzenia%
i ugruntowywa% w mi9o$ci, eby$my mieli si9# poj%, nie sami, lecz
wraz ze wszystkimi $wi#tymi, jaka jest szeroko$% i d9ugo$%, wysoko$% i g9#boko$%. Oznacza to, e kiedy Chrystus uczyni sobie dom
w+naszym sercu, zostaniemy po9czeni z innymi $wi#tymi. Nigdy nie
moemy zbudowa% si# razem za pomoc poznania. Im wi#cej zdob#dziemy poznania, tym wi#cej b#dzie w$r(d nas spor(w i podzia9(w.
Kiedy jednak Chrystus b#dzie czyni9 sobie w nas dom, zapomnimy
o+poznaniu, podzia9ach i wszystkim innym. Powiemy tylko: LO, Panie,
zmi9uj si# nade mn, po prostu brakuje mi Ciebie. Jestem pe9en
poznania, lecz brakuje mi Ciebie. Moe nawet mam mn(stwo dar(w,
lecz brakuje mi CiebieM.
Kiedy Chrystus moe uczyni% sobie dom w naszym sercu, czyli
kiedy zajmie kad wewn#trzn cz#$% naszej istoty, b#dziemy zbudowani ze wszystkimi $wi#tymi. Przestaniemy by% jednostkami, za to
b#dziemy zbudowani zbiorowo ze wszystkimi $wi#tymi i b#dziemy
poznawa% niezmierzonego Chrystusa. Jak szeroka jest szeroko$%?
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Jak d9uga jest d9ugo$%? Jak wysoka jest wysoko$%? Jak g9#boka jest
g9#boko$%? S to wymiary Chrystusa! Chrystus jest szeroko$ci, d9ugo$ci, wysoko$ci i g9#boko$ci; jest niezmierzony i nieograniczony. Musimy poj% niezg9#bione bogactwa Chrystusa i wype9nia% si#,
a osigniemy ca9 pe9ni# Bo. Nie wype9niamy si# bogactwami
materialnymi, wiedz biblijn ani tak zwanymi darami duchowymi,
lecz samym Bogiem. Tylko dzi#ki Niemu Cia9o moe sta% si# rzeczywisto$ci. W przeciwnym razie moemy rozmawia% o yciu Cia9a,
lecz nie b#dzie w tym nic z rzeczywisto$ci. Rzeczywisto$% ycia Cia9a
to wewn#trzne do$wiadczanie zamieszkujcego Chrystusa.
Musimy ukl#kn% i modli% si# tymi wersetami, a objawi nam
one niebiaBsk wizj#. Powtarzam: nie chodzi tu o co$ zewn#trznego,
jak poznanie, dary ani znaki; to ca9kowicie kwestia wewn#trznego
do$wiadczania zamieszkujcego Chrystusa. Wewn#trzny cz9owiek
musi si# wzmacnia%, eby Chrystus m(g9 czyni% sobie dom w naszym sercu, aby nasze wn#trze wype9nia9o si#, a osigniemy ca9
pe9ni# Boga. Dzi#ki takiemu wewn#trznemu do$wiadczaniu zamieszkujcego Chrystusa moemy budowa% si# ze wszystkimi $wi#tymi.
Pierwszy werset rozdzia9u czwartego rozpoczyna si# s9owami La+zatemM. Oznacza to, e autor b#dzie m(wi9 o czym$, co opiera si# na
jego wcze$niejszych s9owach. Wiemy, e rozdzia9 czwarty dotyczy ycia
Cia9a i budowania Cia9a. Czytamy tu wyraEnie, e Chrystus jako
G9owa Cia9a nie buduje swojego Cia9a bezpo$rednio, lecz czyni to za
po$rednictwem obdarowanych cz9onk(w: aposto9(w, prorok(w, ewangelist(w oraz pasterzy i nauczycieli. Nawet oni jednak nie buduj
ko$cio9a bezpo$rednio, tylko doskonal wszystkich $wi#tych do us9ugiwania Chrystusem, eby $wi#ci mogli rosn% i do$wiadcza% wewntrz zamieszkujcego Chrystusa oraz wzrasta% w Niego we wszystkim. Z jednej strony Chrystus b#dzie czyni9 sobie dom w ich sercu,
zajmujc ca9 ich istot#; z drugiej strony oni b#d wzrastali we wszystkim w Niego. Nast#pnie otrzymaj co$ od Niego, czym b#d mogli
podzieli% si# ze sob nawzajem, sprawiajc przez to wzrost Cia9a ku
jego budowaniu si# w mi9o$ci. Dzi#ki takiemu do$wiadczaniu Chrystusa $wi#ci zostan zbudowani w Cia9o.
To, jak ko$ci(9 b#dzie budowany, zaley zatem przede wszystkim
od wewn#trznego do$wiadczania zamieszkujcego Chrystusa. Obdarowane cz9onki nie us9uguj $wi#tym darami; us9uguj wy9cznie
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niezg9#bionymi bogactwami Chrystusa, kt(rych do$wiadczy9y, eby
$wi#ci mogli doskonali% si# w Chrystusie i wzrasta% w Niego. Je$li
przeczytamy uwanie te dwa rozdzia9y i pomodlimy si# nimi przed
Panem, wierz#, e obdarzy nas wizj i zobaczymy, i istnieje tylko
jeden spos(b, w jaki mona zbudowa% ko$ci(9.
Raz jeszcze musz# powt(rzy%, e ko$cio9a nie buduje si# poznaniem ani darami. Im wi#cej b#dziemy mieli poznania, tym wi#cej
b#dzie w$r(d nas podzia9(w; im wi#cej b#dziemy mieli dar(w, tym
wi#ksze spadn na nas k9opoty. Rzeczywisto$% ycia ko$cio9a moemy osign% wy9cznie dzi#ki wewn#trznemu do$wiadczaniu Chrystusa. Qeby Chrystus m(g9 czyni% sobie dom w naszym sercu i eby$my my mogli wzrasta% w Niego we wszystkim, wewn#trzny cz9owiek
musi si# wzmacnia%. Wtedy b#dziemy si# wype9niali, a osigniemy
ca9 pe9ni# Boga, przez kt(rego b#dziemy zbudowani razem na mieszkanie Boe w duchu.

ROZDZIAI TRZECI

MODLITWA SOWEM
Pierwsz potrzeb noworodka jest karmienie si# mlekiem. Bez
pokarmu noworodek nie tylko nie b#dzie prawid9owo si# rozwija9,
lecz take wkr(tce stanie si# bardzo s9aby, a w koBcu umrze. Gdy
przyjmujemy zbawienie i rodzimy si# na nowo, r(wnie natychmiast
musimy nauczy% si# przyjmowa% Pana , nasze duchowe mleko i+pokarm. Bez tego duchowego pokarmu my take nie b#dziemy si# prawid9owo rozwija% i w kr(tkim czasie staniemy si# duchowo martwi.
Ewangelie przedstawiaj Pana Jezusa jako uczt#, w kt(rej mamy
uczestniczy%, jedzc Go i pijc. W czwartym rozdziale Ewangelii Jana
Pan m(wi, e jest yw wod, kt(r moemy pi%. W sz(stym rozdziale tej samej ksi#gi m(wi, e jest chlebem ycia, kt(ry moemy spoywa%. Nast#pnie, w dwunastym rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian, Biblia m(wi, e Lwszyscy dostali$my do picia jednego DuchaM.
Pijemy Go i spoywamy, przez co cieszymy si# Nim i przyjmujemy
Go jako duchowy pokarm. Musimy chwali% Pana Jezusa Chrystusa
za to, e ukaza9 nam, i jest dla nas uczt, kt(ra zaspokaja wszystkie
nasze potrzeby i zaopatruje nas w ycie. Wiemy wszyscy, e Jego
imi# to wielki JA JESTEM, co znaczy: LJESTEM wszystkim, czego
potrzebuje M(j ludM.
SOWO BOE NASZYM POKARMEM

Pierwszy List Piotra 2,2-3 to bardzo wany fragment Pisma. LJako
nowonarodzone niemowl#ta zapragnijcie niesfa9szowanego mleka
S9owa, aby$cie dzi#ki niemu wzrastali ku zbawieniu , jeeli tylko
zasmakowali$cie, e dobry jest PanM. Wersety te s dla nas wane,
poniewa wyraEnie m(wi nam o tym, jak smakowa% Pana: mamy
pi% Lniesfa9szowane [czyste] mleko S9owaM. Je$li chcemy zasmakowa%

38

PODSTAWY QYCIA CHRZESCIJANINA

Chrystusa, musimy przyj% mleko S9owa, kt(re posili nas i sprawi,
e b#dziemy duchowo wzrastali. Chwa9a Panu, e Biblia m(wi Lzasmakowali$cieM! Nie m(wi, e wiemy o Nim to czy owo, ale e smakujemy Pana. Kiedy pijemy mleko S9owa, w rzeczywisto$ci smakujemy Pana. Tak wi#c sposobem na smakowanie Pana jest po prostu
picie mleka S9owa. Otrzymali$my S9owo nie tylko po to, by je studiowa% albo uczy% si# o nim. O wiele bardziej jest nam ono dane po to,
by$my smakowali Pana. Pan karmi swoje Cia9o za po$rednictwem
swego S9owa. Je$li pragniemy radowa% si# Panem i karmi% si# Nim,
musimy przychodzi% do S9owa, by w nim smakowa% Pana.
Wi#kszo$% z nas jednak uwaa, e Biblia jest ksi#g pe9n nauk
i+doktryn. Dlatego przychodzimy do S9owa z zamiarem, by je zrozumie% i czego$ si# z niego dowiedzie%. Ile S9owa przyj#li$my w ca9ym
naszym chrze$cijaBskim yciu do swojego ducha jako pokarm? Musimy uczciwie odpowiedzie%, e wi#kszo$% z nas przyj#9a go bardzo
niewiele. Nie wolno nam bra% do r#ki Biblii tylko po to, aby si# czego$ dowiedzie% i co$ zrozumie%. Biblia nie jest drzewem poznania,
tylko drzewem ycia! Je$li przyjmujemy Boe S9owo jako drzewo
poznania, uywamy Biblii niezgodnie z jej przeznaczeniem, poniewa Drugi List do Koryntian 3,6 m(wi, e litera zabija. Nie wolno
nam nigdy podchodzi% do Biblii jako do ksi#gi litery; powinni$my j
traktowa% jako ksi#g# ycia.
Wszyscy chrze$cijanie wiedz, e S9owo Boe ma na celu objawi%
nam Boga. Cho% jest to prawda, to jednak nie to stanowi g9(wne jego
zadanie. Najwaniejsz funkcj Biblii jest udzielanie nam Boga jako
ycia i zasobu ycia. Nie dostarczenie nam jedynie wiedzy o Bogu
i+o+Jego mi9o$ci, ale udzielanie nam samego Boga. Ilekro% czytamy
Bibli#, powinni$my nie tylko stara% si# j pozna% czy zrozumie%, lecz
take przyj% do swego wn#trza co$ z istoty Boga, tak jak przyjmuje
si# pokarm. Wtedy przyswoimy sobie substancj# S9owa, podobnie
jak robimy to ze spoywanym pokarmem.
Pierwszy List do Tymoteusza 4,6 m(wi, e jeste$my Lkarmieni
s9owami wiaryM. Bez wtpienia czytali$my ten werset wiele razy, ale
czy zauwayli$my tam s9owo LkarmieniM? Chwa9a Panu! Wed9ug Paw9a
Boe S9owo jest poywieniem s9ucym do karmienia Boych dzieci.
My take musimy mie% t# sam $wiadomo$% je$li chodzi o Boe S9owo. Nie powinni$my traktowa% go tylko jako wiedzy. Powinno ono
by% dla nas pokarmem, kt(ry nas nieustannie zaspokaja.
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Pierwszy List do Tymoteusza 1,10 m(wi o rzeczach Lsprzecznych
ze zdrow naukM. Boe S9owo nie jest jedynie rozsdnie brzmic
doktryn przeznaczon dla umys9u; jest ono zdrow doktryn s9uc yciu. S9owo LzdrowyM w j#zyku greckim odpowiada polskiemu
s9owu LhigienaM. Higiena wie si# ze zdrowiem. Potrzebujemy czego$ wi#cej ni tylko rozsdnego s9owa; potrzebujemy zdrowego s9owa, kt(re nas b#dzie karmi% i zaopatrywa%.
Pismo Swi#te podaje co najmniej trzy przyk9ady ludzi, kt(rzy jedli S9owo Boga. Pierwszy to Jeremiasz, kt(ry powiedzia9: LIlekro%
pojawia9y si# Twoje s9owa, poch9ania9em jeM (Jr 15,16a). Je$% co$ oznacza nie tylko przyj% to, ale i przyswoi%. Przyswojenie zak9ada przyj#cie pokarmu w g9b siebie, strawienie go i wch9oni#cie, wskutek
czego staje si# on cz#$ci nas. Drugi przyk9ad cz9owieka, kt(ry jad9
S9owo Boe, znajduje si# w Ksi#dze Ezechiela, gdzie S9owo Boe jad9
prorok Ezechiel (Ez 3,1-3). Nast#pnie, w dziesitym rozdziale Ksi#gi
Objawienia czytamy, e aposto9 Jan take jad9 S9owo Boe.
Jeremiasz powiedzia9: LTwoje s9owo stawa9o si# dla mnie rozkosz
i rado$ci serca megoM (Jr 15,16b). By9a to dla niego swoista przyjemno$%. Kiedy Jeremiasz jad9 S9owo, stawa9o si# ono jego rozkosz,
a+take rado$ci. Boe S9owo jest przyjemno$ci. Kiedy przyjmujemy
je w g9b swej istoty i przyswajamy, staje si# ono rozkosz wewntrz
nas i rado$ci na zewntrz. Dawid powiedzia9: LO, jak s9odkie jest
s9owo Twoje dla podniebienia mego, s9odsze ni mi(d dla ust moichM
(Ps 119,103). S9owo Boe jest prawdziw przyjemno$ci; jest jeszcze
s9odsze i bardziej rozkoszne ni mi(d dla naszego podniebienia.
Wersety te u$wiadamiaj nam, e S9owo Boe przeznaczone jest
nie tylko do nauki, ale jeszcze bardziej do tego, eby je smakowa%,
je$%, radowa% si# nim i trawi% je. Pan Jezus m(wi wprost o tym, e
S9owo Boe jest duchowym pokarmem: LNie samym chlebem yje
cz9owiek, lecz kadym s9owem, kt(re pochodzi z ust BoychM (Mt
4,4). Kade s9owo, kt(re pochodzi z ust Boga, jest naszym duchowym
pokarmem, kt(ry nas posila. Jest ono pokarmem, kt(rym musimy
y%.
ISTOTA BOEGO SOWA

Co stanowi substancj#, istot# Boego S9owa? OdpowiedE znajdujemy w Drugim Li$cie Tymoteusza 3,16: LCa9e Pismo jest tchnione
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przez BogaM. Przek9ad King James Version [a take Biblia Warszawska+, przyp. t9um.] m(wi wprawdzie: Lprzez Boga jest natchnioneM,
ale s9owo uyte w j#zyku oryginalnym oznacza Ltchnione przez BogaM.
Ca9e Pismo jest oddechem Boga. Wiemy, e B(g jest Duchem (J 4,24);
istot i substancj Boga jest Duch. B(g jest Duchem (tak jak st(9 jest
drewnem). Skoro S9owo jest oddechem Boga, a B(g jest Duchem,
wszystko, co B(g z siebie wydycha, musi by% Duchem! Tak wi#c istot
albo inaczej natur S9owa Boego jest Duch. Nie jest ni tylko my$l,
objawienie, nauka czy doktryna, ale Duch. Substancj# Boego S9owa
stanowi Duch. Teraz widzimy, dlaczego Pan Jezus powiedzia9 nam,
e s9owa, kt(re wypowiedzia9, s duchem i yciem (J 6,63). Objawienie,
my$l ani nauka nigdy nie mog9yby by% yciem; poniewa jednak S9owo
jest Duchem, jest ono yciem. Substancj Biblii jest istota samego
Boga. Ilekro% mamy do czynienia z t ksi#g, musimy zdawa% sobie
spraw# z tego, e dotykamy Boga i z Nim mamy do czynienia!
PRZYJMOWANIE SOWA PRZEZ MODLITW

Zobaczyli$my, e S9owo Boe jest istot Boga i e jest ono Er(d9em naszej duchowej rado$ci i poywienia. Teraz musimy zobaczy%,
w jaki spos(b naley podchodzi% do S9owa. Na czym polega (w w9a$ciwy spos(b? Musimy przyjrze% si# S9owu Boemu w Li$cie do Efezjan 6,17-18. LWeEcie... miecz Ducha, kt(rym [to Duchem] jest S9owo
BoeM. Duch, o kt(rym tutaj mowa, to w9a$nie S9owo Boe. Nast#pnie werset 18 dodaje: LPrzez wszelk modlitw# i b9aganieM. Tak wi#c,
wzi#te razem, wersety te brzmi: LWeEcie... miecz Ducha, kt(ry to
Duch jest S9owem Boym, przez wszelk modlitw# i b9aganieM. W+jaki spos(b wed9ug tego fragmentu mamy przyjmowa% S9owo Boe?
Przez wszelk modlitw# i b9aganie. To w9a$nie nazywamy modlitw
S9owem! Powt(rzmy jeszcze raz , S9owo Boe naley przyjmowa%
przez wszelk modlitw#.
W JAKI SPOS#B MODLI! SI SOWEM?

Wybierz po prostu kilka werset(w z Biblii i czytaj je, modlc si#
nimi rano i wieczorem. Nie musisz wysila% umys9u, eby wymy$la%
w9asne s9owa modlitwy; nie jest te konieczne rozmy$lanie nad tym,
co czytasz. Po prostu m(dl si# s9owami, kt(re czytasz. Na kadej
stronicy Biblii i w kadym wersecie t#tni ywa modlitwa.
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Gdy modlisz si# S9owem, nie musisz zamyka% oczu. Kiedy si#
modlisz, kieruj wzrok na S9owo. W adnej z sze$%dziesi#ciu sze$ciu
ksig Biblii nie znajdziemy ani jednego wersetu, kt(ry m(wi9by o+konieczno$ci zamykania oczu podczas modlitwy. Jest natomiast werset
m(wicy o tym, e Jezus podni(s9 oczy ku niebu, m(wic: LOjczeM...
(J 17,1). Kiedy Jezus si# modli9, spoglda9 ku niebu. Nie b#dziemy
dyskutowali na ten temat z doktrynalnego punktu widzenia, ale
musimy zda% sobie spraw#, e nie ma potrzeby zamyka% oczu przy
modlitwie. Lepiej zamkn% umys9! Na przyk9ad podczas modlitwy
wersetem 2,20 Listu do Galacjan sp(jrz po prostu na wydrukowane
litery, kt(re m(wi: LZ Chrystusem jestem ukrzyowanyM. Nast#pnie, z oczami skierowanymi na S9owo, modlc si# z g9#bi swej istoty,
powiedz: LChwa9a Panu, z Chrystusem jestem ukrzyowany. Alleluja! Z Chrystusem ukrzyowany. Amen! Jestem. O, Panie, jestem
ukrzyowany. Chwa9a Panu! Z Chrystusem ukrzyowany. Amen.
Z+Chrystusem jestem ukrzyowany. Alleluja! Amen! Qyj# wi#c ju
nie ja. Amen! Qyj# wi#c. Amen. Ju nie ja. O, Panie. Qyj# nie ja.
Alleluja! Amen! Ale yje we mnie ChrystusM itd. Potem by% moe
zwr(cisz si# do Ewangelii Jana 10,10, gdzie przeczytasz: LJa przyszed9em po to, aby [owce] mia9y ycieM. Nast#pnie, cigle patrzc na
s9owa Biblii, moesz modli% si#: LJa przyszed9em. Amen! Przyszed9em. Alleluja! Przyszed9em po to, aby mia9y ycie. Chwa9a Panu!
Aby mia9y ycie. Alleluja! Qycie. Amen! Qycie. O, Panie, ycieM.
Nie musisz uk9ada% w9asnych zdaB ani tworzy% modlitw. Po prostu czytajc, m(dl si# S9owem. M(dl si# s9owami Biblii dok9adnie
tak, jak s napisane. W koBcu zobaczysz, e ca9a Biblia jest ksi#g
modlitwy! Moesz otworzy% j na dowolnej stronie i zacz% si# modli% fragmentem S9owa. Biblia jest jedyn w swoim rodzaju ksi#g,
Swi#t Ksi#g. Kade S9owo, kt(re wychodzi z ust Boga, r(ni si# od
wszystkiego innego, nawet od najwspanialszych rzeczy na $wiecie.
Swiat posiada jedynie s9owa ludzi, natomiast Biblia zawiera S9owo
Boga! Kade s9owo w tej ksi#dze jest S9owem Boga. Chocia moesz
nie rozumie% pewnego fragmentu Biblii, jednak mimo to, gdy si#
nim pomodlisz, doznasz posilenia, poniewa w Boym S9owie znajduje si# co$ z samego Boga; S9owo Boga jest Jego oddechem. Nie musisz wyja$nia% ani t9umaczy% S9owa; po prostu m(dl si# nim. Zapomnij o czytaniu, badaniu, rozumieniu i uczeniu si# S9owa. Musisz
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modli% si# S9owem, a w koBcu naprawd# je zrozumiesz. Je$li b#dziesz to praktykowa%, otrzymasz co$ tak bardzo posilajcego, wewn#trznie wzmacniajcego, co$, co wyposay ci# w moc i b#dzie nieustannie dawa9o ci ycie.
By% moe dobrze znasz ca9y List do Rzymian. Mimo to nadal potrzeba, by$ modli9 si# jednym czy dwoma wersetami tej ksi#gi. Nawet je$li wiemy ju wszystko o poywieniu, nadal musimy si# nim
karmi% kadego dnia. Niezalenie od tego, ile wiemy na jego temat,
wci musimy je spoywa%. Wiedza to nie to samo co jedzenie. Musimy nie tylko zna% poywienie, ale take si# nim karmi%. Ile razy
czyta9e$ Ewangeli# Jana? Moe przesz9o pi#%dziesit. Ile z tej ksi#gi
jednak sta9o si# twoim pokarmem i wewn#trzn rado$ci? Rozumienie, a nawet recytowanie Ewangelii Jana to nie to samo co jedzenie
jej i radowanie si# ni s9owo po s9owie. Moesz by% chrze$cijaninem
ju od wielu lat, ale bez wzgl#du na to, jak d9ugo nim jeste$, niezalenie od tego, ile razy czyta9e$ t# ksi#g#, nie wolno ci poprzesta% na
czytaniu; musisz si# ni modli%! Musisz je$% S9owo, przyjmowa% je
i+radowa% si# nim dzieB po dniu.
M#DL SI SOWEM RAZEM Z INNYMI

Potrzebujemy Cia9a, ko$cio9a, by otrzyma% wi#cej rado$ci i poywienia oraz modli% si# S9owem we w9a$ciwy spos(b. Moemy radowa% si# modlitw S9owem indywidualnie, ale je$li spr(bujemy praktykowa% to w gronie innych chrze$cijan, znajdziemy si# w trzecim
niebie! Wyja$nieniem tego fenomenu jest fakt, e poywienie przeznaczone jest dla ca9ego Cia9a, a nie tylko dla pojedynczego cz9onka.
Nie przyjmujemy pokarmu jedynie dla r#ki; nie powinni$my te
my$le%, e pokarm moe zje$% sama r#ka. Nie, pokarm musi by%
przyjmowany przez Cia9o i s9uy% Cia9u. Zasada wyglda tak: jedzenie jest dla Cia9a, a nie tylko dla poszczeg(lnych cz9onk(w. Dlatego
najlepiej modli% si# S9owem wraz z innymi cz9onkami Cia9a. Bez
wtpienia odkryjesz korzy$ci p9ynce z indywidualnej modlitwy S9owem, ale dostrzeesz r(nic#, kiedy b#dziesz praktykowa9 j z innymi bra%mi i siostrami.
Kiedy modlimy si# S9owem wraz z innymi bra%mi i siostrami,
musimy pami#ta% o czterech s9owach okre$lajcych ten rodzaj modlitwy: powinna ona by% wartka, kr(tka, autentyczna i $wiea. Po

MODLITWA SIOWEM

43

pierwsze, musimy modli% si# szybko, bez wahania. Gdy jeste$my
dynamiczni w modlitwie, nie mamy czasu na zastanawianie si#. Po
drugie, nasze modlitwy musz by% kr(tkie, poniewa d9ugie modlitwy wymagaj uk9adania. Musimy zrezygnowa% z komponowania
d9ugich modlitw i zastpi% je jednym wyraeniem lub zdaniem. M(dl
si# w spos(b szybki i zwi#z9y. Musimy te by% autentyczni, nie wolno
nam udawa%. Niech twoja modlitwa b#dzie wypowiedzeniem czego$
autentycznego. W koBcu, nasze modlitwy nie powinny by% stare, lecz
zawsze $wiee. Najlepszym sposobem na to, eby nasza modlitwa
by9a $wiea, jest modlenie si# nie w9asnymi s9owami, lecz s9owami
Biblii. Kadego fragmentu i kadego wersetu tej ksi#gi moemy uy%
jako modlitwy i b#dzie to naj$wiesza modlitwa!
Do$wiadczenie tysi#cy wierzcych dowodzi, e jest to w9a$ciwy
spos(b podchodzenia do Boego S9owa. Praktyka ta zrewolucjonizowa9a ich ycie. Na pocztku moe si# ona wydawa% niezr#czna, ale ,
je$li b#dziesz mia9 szczere serce , dotkniesz ywego Ducha. Jeeli
spr(bujesz modli% si# Boym S9owem indywidualnie i zbiorowo, b#dziesz m(g9 za$wiadczy% o bogactwach Chrystusa, kt(rych ci taka
modlitwa udzieli. Ujrzysz w swoim duchowym yciu b9ogos9awieBstwo i wzrost. Dokona si# wielka zmiana. Dzi#ki dotykaniu w ten
spos(b S9owa, radowaniu si# Chrystusem i posilaniu si# Nim staniesz si# osob wzrastajc ku dojrza9o$ci, pe9n ycia i przesikni#t ywym Chrystusem.

O DW#CH SUGACH PASKICH
Dzi#kujemy Panu za to, e pos9uga Watchmana Nee i jego wsp(9pracownika Witnessa Lee dla Cia9a Chrystusa jest b9ogos9awieBstwem
dla PaBskich dzieci na wszystkich kontynentach ziemi od przesz9o
osiemdziesi#ciu lat. Ich pisma przet9umaczono na wiele j#zyk(w. Nasi
czytelnicy zadaj nam pytania na temat Watchmana Nee i Witnessa
Lee. W odpowiedzi na nie przedstawiamy poniszy szkic biograficzny, obejmujcy ycie i+dzia9alno$% obu braci.
WATCHMAN NEE

Watchman Nee przyj9 Chrystusa w wieku siedemnastu lat. Jego
pos9ug# dobrze znaj poszukujcy wierzcy na ca9ym $wiecie. Wielu
otrzyma9o dzi#ki jego pismom pomoc w dziedzinie ycia duchowego
i+wi#zi, jak ma Chrystus ze swoimi wierzcymi. Niewielu jednak
wie o drugim, r(wnie wanym aspekcie pos9ugi Watchmana Nee,
zwizanym z praktyk ycia ko$cio9a i budowaniem Cia9a Chrystusa.
Brat Nee napisa9 znaczn liczb# ksiek po$wi#conych zar(wno yciu
chrze$cijaBskiemu, jak i+yciu ko$cio9a. Do koBca ycia pozosta9 darem, kt(ry Pan da9 swoim dzieciom, aby ods9oni% im objawienie S9owa
Boego. Sp#dziwszy ostatnie dwadzie$cia lat ycia w wi#zieniu w+komunistycznych Chinach, Watchman Nee umar9 w 1972 roku jako
wierny $wiadek Jezusa Chrystusa.
WITNESS LEE

Witness Lee by9 najbliszym i najbardziej zaufanym wsp(9pracownikiem Watchmana Nee. W 1925 roku, w wieku dziewi#tnastu
lat, do$wiadczy9 dynamicznego odrodzenia i po$wi#ci9 si# ywemu
Bogu, postanawiajc Mu s9uy%. Od tamtej pory zacz9 pilnie studiowa% Bibli#. W cigu pierwszych siedmiu lat swojego chrze$cijaBskiego
ycia znajdowa9 si# pod silnym wp9ywem Lbraci brytyjskichM. Nast#pnie spotka9 Watchmana Nee i+przez kolejne siedemna$cie lat, do 1949
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roku, by9 jego wsp(9pracownikiem w Chinach. Podczas drugiej wojny
$wiatowej, gdy Chiny znalaz9y si# pod okupacj japoBsk, uwi#ziony
przez JapoBczyk(w, cierpia9 za swoj wiern s9ub# dla Pana. Pos9uga
i+dzie9o tych dw(ch s9ug Boych doprowadzi9y do wielkiego przebudzenia w$r(d chrze$cijan w Chinach, co zaowocowa9o rozprzestrzenieniem ewangelii w ca9ym kraju i powstaniem setek ko$cio9(w.
W 1949 roku Watchman Nee zgromadzi9 wszystkich swoich wsp(9pracownik(w, kt(rzy s9uyli Panu w Chinach, i powierzy9 Witnessowi
Lee kontynuacj# pos9ugi poza granicami Chin kontynentalnych, na
Tajwanie. W kolejnych latach, dzi#ki Boemu b9ogos9awieBstwu, na
Tajwanie i w Azji Po9udniowo-Wschodniej za9oonych zosta9o przesz9o sto ko$cio9(w.
Na pocztku lat sze$%dziesitych Witness Lee, prowadzony przez
Pana, przeni(s9 si# do Stan(w Zjednoczonych, gdzie us9ugiwa9 i pracowa9 dla dzieci PaBskich przez ponad 35 lat. Od 1974 roku a do
swego odej$cia do Pana w czerwcu 1997 roku mieszka9 w Anaheim,
w Kalifornii. Przez wszystkie lata swojej dzia9alno$ci w USA opublikowa9 przesz9o trzysta ksiek.
Pos9uga Witnessa Lee przynosi olbrzymi pomoc zw9aszcza tym
poszukujcym chrze$cijanom, kt(rzy pragn g9#biej pozna% i do$wiadczy% niezg9#bionych bogactw Chrystusa. Otwierajc boskie objawienie w ca9ym Pi$mie Swi#tym, pos9uga brata Lee pomaga nam pozna% Chrystusa, co prowadzi do zbudowania ko$cio9a , Jego Cia9a,
pe9ni Tego, kt(ry wype9nia wszystko we wszystkich. Wszyscy wierzcy
powinni uczestniczy% w tej pos9udze budowania Cia9a Chrystusa, eby
Cia9o budowa9o siebie samo w mi9o$ci. Tylko realizacja tego budowania moe wype9ni% zamys9 Pana i zaspokoi% Jego serce.
Najwaniejszym wyr(nikiem pos9ugi obu tych braci by9o to, e
nauczali oni prawdy na podstawie czystego s9owa Biblii.
Oto kr(tki opis g9(wnych przekonaB Watchmana Nee i+Witnessa
Lee:
1. Pismo Swi#te jest kompletnym boskim objawieniem, nieomylnym i wytchnionym przez Boga, kt(rego s9owa zosta9y natchnione
przez Ducha Swi#tego.
2. B(g jest jedynym, Tr(jjedynym Bogiem , Ojcem, Synem
i+Duchem Swi#tym, kt(rzy wsp(9istniej r(wni sobie i+wzajemnie
wsp(9zamieszkuj od wieczno$ci po wieczno$%.
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3. Syn Boy, kt(ry jest Bogiem, wcieli9 si# i sta9 si# cz9owiekiem
o imieniu Jezus, narodzi9 si# z dziewicy Marii, eby by% Odkupicielem i Zbawicielem.
4. Jezus, prawdziwy Cz9owiek, y9 na ziemi przez trzydzie$ci trzy
i p(9 roku, eby da% ludziom pozna% Boga Ojca.
5. Jezus, Chrystus namaszczony przez Boga Jego Duchem Swi#tym, umar9 na krzyu za nasze grzechy i przela9 swoj krew, eby
dokona% dla nas odkupienia.
6. Jezus Chrystus, pogrzebany, po trzech dniach zosta9 wzbudzony
z martwych, a po czterdziestu dniach wstpi9 do niebios, gdzie B(g
uczyni9 Go Panem wszystkiego.
7. Po wniebowstpieniu Chrystus wyla9 Ducha Boego i+ochrzci9
wszystkie swoje wybrane cz9onki w jedno Cia9o. Dzi$ ten Duch porusza si# na ziemi: przekonuje grzesznik(w, odradza wybranych przez
Boga ludzi, wszczepia im boskie ycie, zamieszkuje w wierzcych
w+Chrystusa sprawiajc, i wzrastaj oni w yciu, i buduje Cia9o Chrystusa, eby Chrystus m(g9 si# przez nie w pe9ni wyrazi%.
8. Pod koniec tego wieku Chrystus powr(ci, by zabra% swoich
wierzcych, osdzi% $wiat, posi$% ziemi# i ustanowi% swoje wieczne
kr(lestwo.
9. Zwyci#scy $wi#ci b#d panowali wraz z Chrystusem w+tysicletnim kr(lestwie, a wszyscy wierzcy w Chrystusa b#d mieli udzia9
w boskich b9ogos9awieBstwach w Nowej Jeruzalem w nowym niebie
i na nowej ziemi przez wieczno$%.

Polityka dystrybucji
Living Stream Ministry z przyjemnością udostępnia
bezpłatną elektroniczną wersję wspomnianych siedmiu
książek. Mamy nadzieję, że wszystkie te książki znajdą
wielu czytelników, którzy chętnie polecą je innym. W
celu zachowania właściwego porządku, prosimy o
ograniczenie drukowania tych plików do potrzeb
własnych. Prosimy o nie przesyłanie ich dalej w żadnej
formie. Jeśli chcesz wykonać kopie dodatkowe, prosimy
o zwrócenie się do nas z pisemną prośbą na adres
copyrights@lsm.org. Prosimy również o respektowanie
wszystkich informacji o prawach autorskich zgodnie z
przepisami właściwego prawa. Niniejszych plików PDF
nie można w żaden sposób modyfikować ani dzielić w
jakimkolwiek innym celu.

