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PRZEDMOWA

Poni�sze rozdzia<y s� poselstwami, kt(re zosta<y wyg<oszone
w+1964 roku podczas Letniej Konferencji w Los Angeles. Zachowana
zosta<a w nich prosta forma j#zyka m(wionego. Autor zach#ca wszyst-
kich czytelnik(w do tego, by uwag# po$wi#cili przekazanej w tych
poselstwach duchowej rzeczywisto$ci, a nie ich j#zykowi.

S<owo KekonomiaL u�yte w tytule tej pozycji mo�e w uszach czy-
telnika brzmie% nieco dziwnie. KEkonomia Bo�aL to zgodny z+grec-
kim orygina<em przek<ad wyra�enia u�ytego w Pierwszym Li$cie do
Tymoteusza 1,4. KEkonomiaL to greckie s<owo KoikonomiaL, kt(re
oznacza zasadniczo zarz�dzanie domostwem, administracj# gospo-
darstwa domowego, porz�dek i rozdzia< (d(br) lub zarz�dzanie (bo-
gactwem, w<asno$ci�, sprawami itd.). S<owo to u�yte zosta<o w Pi$mie
w celu zaakcentowania tego, co stanowi ognisko boskiego przedsi#-
wzi#cia Boga, mianowicie Jego rozdzielania albo inaczej udzielania
si# cz<owiekowi.

Bo�ej ekonomii, boskiemu rozdawaniu si#, $wi#temu udzielaniu
s<u�� trzy osoby w B(stwie. Ojciec jako Er(d<o uciele$niony jest w+Sy-
nu, a Syn jako kana< przep<ywu urzeczywistniony jest w Duchu, b#-
d�cym Jego przekazem. B(g Ojciec jest Duchem (J 4,24), a B(g Syn
jako ostatni Adam sta< si# �yciodajnym Duchem (1 Kor 15,45). Wszyst-
ko znajduje si# w Bogu Duchu, kt(ry jest Duchem Mwi#tym objawio-
nym w Nowym Testamencie. Ten Duch Mwi#ty wraz z pe<ni� Ojca
w+bogactwach Syna wszed< dzi$ w naszego ludzkiego ducha i zamiesz-
kuje w nim, aby wszczepia% w nasz� istot# wszystko, czym jest B(g.
Na tym w<a$nie polega Bo�a ekonomia, boskie udzielanie si#. Mwi#ty
Duch Bo�y zamieszkuj�cy w naszym ludzkim duchu, by udziela% do
wn#trza naszej istoty wszystkiego, czym jest B(g w Chrystusie, sta-
nowi centrum, cel tajemniczego rozdawania si# Tr(jjedynego Boga.
Ekonomia Bo�a to pole bitwy w walce duchowej. O,+jak bardzo prze-
bieg<y wr(g odci�ga< i nadal odci�ga Bo�ych $wi#tych, r(wnie� tych,
kt(rzy s� poszukuj�cy, za pomoc� wielu dobrych, a nawet biblijnych
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rzeczy, od celu Bo�ej ekonomii. W okresie panuj�cego dzi$ zam#tu,
przypominaj�cych czas, kiedy powsta<y Listy do Tymoteusza, musi-
my zosta% zachowani od chybienia celu boskiej ekonomii, musimy
ograniczy% si#, a nawet zrezygnowa% ze wszystkiego na rzecz wszech-
zawieraj�cego boskiego Ducha w naszym ludzkim duchu. Dlatego
podstawow� konieczno$ci� jest dzi$ powr(t do naszego ducha, trwa-
nie w nim i %wiczenie go w czerpaniu z rzeczywisto$ci Ducha Bo�ego.
Czyni�c to, b#dziemy mogli mie% udzia< w ca<ej pe<ni Bo�ej, raduj�c
si# niezg<#bionymi bogactwami Chrystusa. Oby Pan obdarzy< nas <ask�
i wprowadzi< nas w t# rzeczywisto$% i oby$my praktykowali j� w swo-
im codziennym �yciu we wszystkim, co robimy.

By odnie$% w<a$ciw� korzy$% i osi�gn�% lepsze rezultaty, wszyst-
kie poselstwa w tej ksi��ce nale�y czyta% w duchu modlitwy. Po�ytek
z niej p<yn�cy wzro$nie, je$li lekturze wszystkich cytat(w z Pisma
w+ka�dym rozdziale b#dzie towarzyszy<a modlitwa i je$li stale pod-
czas czytania ksi��ki b#dziemy mieli postaw# modlitewn�. Oby wszy-
scy czytelnicy, czytaj�c te poselstwa w duchu, do$wiadczyli obecno-
$ci Boga wraz z Jego s<odkim wewn#trznym namaszczeniem.

Witness Lee

Los Angeles, Kalifornia, USA
11 stycznia 1968 roku



ROZDZIAP PIERWSZY

EKONOMIA TR�JJEDYNEGO BOGA

We wszystkich tych poselstwach pragn# podzieli% si# z wami czym$
na temat Bo�ej ekonomii. Przeczytajmy fragment pierwszego roz-
dzia<u Pierwszego Listu do Tymoteusza, wersety od 3 do 7: K...�eby$
pewnym ludziom poleci<, aby nie nauczali inaczej i nie zajmowali si#
mitami i nieko-cz�cymi si# rodowodami, kt(re podaj� zastrze�enia
zamiast Bo�ego udzielania si# (gr. KBo�ej ekonomiiL), kt(re jest w+wie-
rze. A celem tego polecenia jest mi<o$% p<yn�ca z czystego serca,
dobrego sumienia i niek<amanej wiary, od czego to niekt(rzy, chy-
biwszy celu, odwr(cili si# ku pr(�nej mowie, pragn�c by% nauczycie-
lami prawa...L.

Wersety te, jak wskazuje na to greka, j#zyk oryginalny Nowego
Testamentu, zawieraj� dwa bardzo wa�ne sformu<owania: KBo�a eko-
nomiaL oraz Kchybi% celuL. B(g wybra< aposto<a Paw<a, aby ni(s< on
odpowiedzialno$% za Bo�� ekonomi#; Pawe< wi#c wykszta<ci< w+niej
swego duchowego syna, Tymoteusza. Zauwa�my ciekaw� rzecz:
Pierwszy List Paw<a do Tymoteusza powsta< w czasie, kiedy wielu
chrze$cijan zboczy<o z pierwotnej $cie�ki. Nie trafili oni w sedno Bo�ej
ekonomii, a ich uwaga skupi<a si# na czym$ innym.

CZYNNIKI ODCI�GAJ�CE OD BO�EJ EKONOMII

Jak podaj� Er(d<a historyczne, pierwszych chrze$cijan odci�ga<y
od w<a$ciwej drogi zasadniczo dwa wielkie pr�dy: judaizm i gnosty-
cyzm. Zar(wno judai$ci ze swymi religijnymi doktrynami i obrz#da-
mi, jak i gnostycy ze swoimi teoriami filozoficznymi oddzia<ywali na
chrze$cijan hamuj�co, odci�gaj�c ich od pod��ania za Panem $cie�k�
Bo�ej ekonomii. NajwyraEniej to w<a$nie dobre sk<adniki judaizmu
i+gnostycyzmu sprowadza<y pierwszych chrze$cijan na z<e tory. Gdyby
czynniki te nie by<y wystarczaj�co dobre, nigdy nie zdo<a<yby wy-
wrze% tak silnego wp<ywu, by spowodowa%, i� wierz�cy chybiali celu
Bo�ej ekonomii. Na przyk<ad judai$ci silnie akcentowali prawo
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Moj�eszowe Starego Testamentu. Z pewno$ci� w prawie nie by<o nic
z<ego. Wr#cz przeciwnie, by<o ono bezspornie w<a$ciwe i dobre, nada<
je przecie� bezpo$rednio sam B(g. Prawo jednak samo w sobie nie
by<o zwi�zane z celem Bo�ej ekonomii. Gnostycyzm z ludzkiego
punktu widzenia r(wnie� mia< swoje dobre zasady. W rzeczywisto$ci
by< to jeden z najlepszych wytwor(w ludzkiej cywilizacji i zarazem
pewien rodzaj pomocy dla pogan. Gnostycy jednak pr(bowali wpro-
wadzi% do ko$cio<a sw� filozofi#, odci�gaj�c pierwszych chrze$cijan
od celu Bo�ej ekonomii.

Cho% obecnie nie przeszkadzaj� nam ani judai$ci, ani gnostycy,
wci�� od Bo�ej ekonomii odci�ga nas wiele rzeczy. Przez blisko dwa-
dzie$cia stuleci przebieg<y Szatan ani na chwil# nie przesta< pos<ugi-
wa% si# dobrymi z pozoru rzeczami, by odci�ga% wierz�cych od pod�-
�ania w<a$ciw� drog� za Panem. Je$li b#dziemy sp#dzali czas z Panem,
u$wiadomimy sobie, w jak wytrwa<y spos(b wr(g wykorzystuje na-
wet dobre rzeczy z chrze$cija-stwa, by odci�gn�% dzieci Bo�e od celu
Bo�ej ekonomii. Podr(�uj�c przez ostatnich kilka lat do wielu miejsc
w tym kraju odkry<em, �e przebieg<y wr(g u�y< wielu religijnych,
a+nawet biblijnych rzeczy, by $ci�gn�% poszukuj�cych chrze$cijan ze
$cie�ki Bo�ej ekonomii.

DEFINICJA BO�EJ EKONOMII

Czym jest Bo�a ekonomia? Pismo Mwi#te, kt(re sk<ada si# z sze$%-
dziesi#ciu sze$ciu ksi�g, zawiera wiele przer(�nych nauk. Je$li jed-
nak wnikliwie i dok<adnie przestudiujemy Bibli#, patrz�c na jej za-
warto$% w spos(b duchowy, u$wiadomimy sobie, �e Bo�a ekonomia
to po prostu Bo�y plan udzielania siebie ludzko$ci. Bo�a ekonomia to
inaczej Bo�a dyspensacja, co oznacza dok<adnie tyle, �e B(g udziela
rodzajowi ludzkiemu samego siebie. Niestety, termin KdyspensacjaL
by< i nadal jest przez chrze$cija-stwo b<#dnie stosowany. Znaczy on
niemal to samo, co greckie s<owo KekonomiaL, oznaczaj�ce porz�dek
administracyjny, kierowanie zarz�dzaniem albo inaczej udzielanie,
rozdzielanie szafarstwa Bo�ego planu. W tej boskiej dyspensacji B(g,
kt(ry jest wszechmocny i wszechzawieraj�cy, pragnie udzieli% nam
po prostu samego siebie. Nale�y to po wielekro% powt(rzy%, aby fakt
ten wywar< na nas g<#bokie wra�enie!

B(g jest niezmiernie bogaty. Przypomina biznesmena, kt(remu
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si# powiod<o i kt(ry posiada olbrzymi kapita<. B(g ma w tym wszech-
$wiecie swoje przedsi#biorstwo, a Jego ogromne bogactwo stanowi
Jego kapita<. Nie u$wiadamiamy sobie nawet, ile B(g ma milion(w,
niezliczonych milion(w. Ca<ym tym kapita<em jest po prostu On sam
i za pomoc� tego w<a$nie kapita<u zamierza On w masowej produkcji
Kwytwarza%L samego siebie. B(g sam jest jednocze$nie Biznesmenem,
Kapita<em i Produktem. Jego zamiarem jest udziela% si# wielu lu-
dziom w masowej produkcji, i to nieodp<atnie. Dlatego, aby wprowa-
dzi% siebie w ludzko$%, B(g potrzebuje boskiego porz�dku, boskiego
zarz�dzania, boskiej dyspensacji, boskiej ekonomii.

B�dEmy bardziej konkretni. Teraz, gdy ju� wiemy, �e Bo�ym ce-
lem jest udzieli% samego siebie, aby$my mogli si# dowiedzie%, czego
dok<adnie B(g udziela, musimy odkry%, czym On jest. Innymi s<owy,
co stanowi substancj# Boga? Kiedy biznesmen planuje co$ wyprodu-
kowa%, musi przede wszystkim dok<adnie wiedzie%, co b#dzie sub-
stancj�, podstawowym sk<adnikiem tego produktu. Substancj� Boga
jest Duch (J 4,24). Esencj� wszechmocnego, wszechzawieraj�cego,
obejmuj�cego ca<y wszech$wiat Boga jest po prostu Duch. B(g jest
Przemys<owcem i zamierza Kpowieli%L samego siebie jako Produkt;
dlatego to, co wytworzy, musi by% Duchem, Jego substancj�.

KROKI BO�EJ EKONOMII

Zobaczyli$my ju� Bo�y cel oraz to, czego B(g udziela. Teraz musi-
my zrozumie%, w jaki spos(b B(g udziela si# w swojej ekonomii.
Innymi s<owy B(g udziela cz<owiekowi Ducha, musimy teraz jednak
zobaczy% $rodek, za pomoc� kt(rego to czyni. Dokonuje si# to po-
przez Tr(jc#. To sam Tr(jjedyny B(g . Ojciec, Syn i Duch Mwi#ty .
jest ekonomi� B(stwa. Chrze$cija-stwo w minionych wiekach wiele
naucza<o na temat Tr(jcy. Tr(jcy jednak nigdy nie da si# w<a$ciwie
zrozumie%, je$li m(wi si# o niej w oderwaniu od boskiej ekonomii.
Dlaczego do rozwoju Bo�ej ekonomii potrzebne s� wszystkie trzy
osoby B(stwa? Wiemy, �e Ojciec, Syn i Duch Mwi#ty to nie trzej
r(�ni Bogowie, lecz jeden B(g, kt(ry wyra�a si# w trzech osobach.
W+jakim celu jednak istniej� trzy osoby B(stwa? Dlaczego mamy
Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Mwi#tego? Jest tak dlatego, �e
tylko Tr(jca mo�e zapewni% niezb#dne $rodki, dzi#ki kt(rym Duch
b#dzie m(g< si# udziela%.
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Drugi List do Koryntian 13,13 pokazuje kroki w Bo�ej ekonomii,
kt(rych dokonuje Tr(jca. KPaska Pana Jezusa Chrystusa i mi<o$%
Boga, i spo<eczno$% Ducha Mwi#tego niech b#dzie z wami wszystki-
miL. Mamy tu <ask# Syna, mi<o$% Ojca i spo<eczno$% Ducha Mwi#tego.
C(� to jest? Trzej r(�ni Bogowie? Czy mi<o$%, <aska i spo<eczno$% to
trzy r(�ne rzeczy? Nie. Mi<o$%, <aska i spo<eczno$% to jeden i ten sam
sk<adnik na trzech etapach: mi<o$% jest Er(d<em, <aska jej wyrazem,
a spo<eczno$% . przekazem tej mi<o$ci w <asce. Podobnie B(g, Chry-
stus i Duch Mwi#ty s� jednym Bogiem, wyra�onym w trzech oso-
bach: B(g jest Er(d<em, Chrystus wyrazem Boga, a Duch Mwi#ty prze-
kazem przynosz�cym cz<owiekowi Boga w Chrystusie. Tak wi#c trzy
osoby Tr(jcy staj� si# trzema kolejnymi krokami w procesie Bo�ej
ekonomii. Bez tych trzech etap(w Bo�a istota nigdy nie mog<aby si#
udzieli% cz<owiekowi. Bo�a ekonomia rozwija si# od Ojca, w Synu
i+poprzez Ducha.

(1) OD OJCA

B(g Ojciec stanowi jedyne Er(d<o wszechrzeczy we wszech$wie-
cie. Jest niewidzialny i niedost#pny. Jak�e B(g Ojciec, kt(ry mieszka
w niedost#pnej $wiat<o$ci (1 Tm 6,16), mo�e znajdowa% si# wewn�trz
nas? W jaki spos(b mo�emy zobaczy% niewidzialnego Ojca? Gdyby
B(g by< tylko Ojcem, by<by niedost#pny i nie m(g<by udziela% si#
cz<owiekowi. Jednak dzi#ki boskiemu ustaleniu swojej ekonomii
umie$ci< On siebie w swoim Synu, drugiej osobie Tr(jcy, udost#pnia-
j�c si# w ten spos(b cz<owiekowi. Ca<a pe<nia Ojca zamieszkuje w+Synu
(Kol 1,19; 2,9) i wyra�a si# przez Syna (J 1,18). Ojciec jako niewy-
czerpane Er(d<o wszystkiego jest uciele$niony w Synu. Niepoj#ty B(g
wyra�a si# teraz w Chrystusie, S<owie Boga (J 1,1); niewidzialny B(g
objawia si# w Chrystusie, Obrazie Boga (Kol 1,15). Tak wi#c Syn
i+Ojciec s� jedno (J 10,30), a tak�e Syn zostaje wprost nazwany Ojcem
(Iz 9,5).

Przedtem cz<owiek w �aden spos(b nie m(g< mie% <�czno$ci z Oj-
cem, kt(ry by< wy<�cznie Bogiem i kt(ry mia< wy<�cznie bosk� natur#.
W Ojcu nie by<o niczego, co mog<oby stanowi% pomost nad przepa-
$ci� pomi#dzy Bogiem a cz<owiekiem. Teraz jednak nie tylko uciele-
$ni< si# On w Synu, ale r(wnie� wcieli< si# w ludzk� natur#. Upodoba<o
si# Ojcu po<�czy% w Synu sw� w<asn� bosko$% z+cz<owiecze-stwem.
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Poprzez wcielenie Syna niedost#pny B(g jest teraz dost#pny dla cz<o-
wieka. Dzi#ki temu cz<owiek przez Syna mo�e widzie% Ojca, dotyka%
Go i mie% z Nim spo<eczno$%.

Wi#E t# mo�emy zademonstrowa%, zanurzaj�c bia<� r#kawiczk#
w niebieskiej farbie. Pierwotn� bosko$% Ojca mo�na by por(wna% do
bia<ej r#kawiczki. R#kawiczka ta, zanurzona w niebieskiej farbie,
przedstawia Ojca we wcielaj�cym si# w cz<owiecze-stwo Synu. Bia<y
materia< sta< si# teraz niebieski. Tak jak do r#kawiczki dodany zo-
sta< niebieski kolor, tak samo ludzka natura zosta<a dodana do bo-
skiej i te dwie oddzielne niegdy$ natury sta<y si# jedno. Pierwszy
krok Bo�ego udzielania si# cz<owiekowi odbywa si# wi#c poprzez Jego
uciele$nienie i wcielenie si# w Syna jako cz<owieka . polega zatem
na powieleniu si# Boga w cz<owieku.

(2) W SYNU

Drugiego kroku wprowadzenia Boga w cz<owieka dokonuje druga
osoba Tr(jcy, Syn Bo�y. Aby zrozumie% drugi etap Bo�ej ekonomii,
musimy wiedzie%, czym jest Chrystus. Co si# na Niego sk<ada? Jakie
pierwiastki, po<�czone ze sob�, stanowi� Chrystusa?

W tej wspania<ej osobie znalaz<o si# siedem podstawowych sk<ad-
nik(w, kt(re dodawane by<y do niej kolejno na przestrzeni jej dzie-
j(w. Po pierwsze, Chrystus jest boskim uciele$nieniem Boga. Pierw-
szym sk<adnikiem Chrystusa jest boska esencja i natura Boga.

Drugi sk<adnik Chrystusa, Jego wcielenie, to zespolenie si# Jego
boskiej natury z ludzk�. Dzi#ki wcieleniu Chrystus wprowadzi< Boga
w cz<owieka oraz zespoli< bosk� istot# Boga z cz<owiecze-stwem.
W+Chrystusie znajduje si# nie tylko B(g, ale i cz<owiek.

Trzecim sk<adnikiem, kt(ry zosta< dodany do Jego boskiej i ludz-
kiej natury, by<o Jego ludzkie �ycie. Ten chwalebny B(g-cz<owiek �y<
na ziemi przez trzydzie$ci trzy i p(< roku i do$wiadczy< wszystkich
pospolitych i zwyk<ych rzeczy, kt(re sk<adaj� si# na codzienne ludz-
kie �ycie. Ewangelia Jana, kt(ra podkre$la, �e Chrystus by< Synem
Bo�ym, m(wi r(wnie�, i� by< On zm#czony, g<odny, spragniony oraz
�e p<aka<. Jego ludzkie cierpienia stanowi<y te� cz#$% Jego codzien-
nego �ycia, w kt(rym prze�y< On wiele ziemskich k<opot(w, proble-
m(w, pr(b i+prze$ladowa-.

Czwartym sk<adnikiem jest Jego do$wiadczenie $mierci. Chrystus
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zst�pi< w $mier%. Nie tylko jednak w ni� zst�pi<; On przez ni� prze-
szed<. Dlatego $mier% Chrystusa by<a $mierci� bardzo skuteczn�.
Mmier% Adama jest straszna i bez<adna, ale $mier% Chrystusa jest
wspania<a i skuteczna. Mmier% Adama uczyni<a z nas niewolnik(w
$mierci, podczas gdy $mier% Chrystusa uwolni<a nas od $mierci. Cho%
upadek Adama wprowadzi< w nas wiele negatywnych pierwiastk(w,
skuteczna $mier% Chrystusa jest w nas moc� u$miercaj�c�, kt(ra
zabija wszystkie sk<adniki natury Adama.

W Chrystusie wi#c znajduje si# natura boska, ludzka, codzienne
ludzkie �ycie wraz z jego cierpieniami, a tak�e skuteczno$% Jego
$mierci. S� w Nim pr(cz tego jeszcze trzy inne sk<adniki. Pi�ty sk<ad-
nik to Jego zmartwychwstanie. Po zmartwychwstaniu Chrystus nie
zdj�< z siebie cz<owiecze-stwa, by sta% si# na powr(t wy<�cznie Bogiem.
Nadal jest cz<owiekiem! Jako cz<owiek posiada On dodatkowy, ze-
spolony ze swoim cz<owiecze-stwem pierwiastek �ycia zmartwych-
wstania.

Sz(sty sk<adnik w Chrystusie to Jego wniebowst�pienie. Wst#pu-
j�c na niebiosa, wzni(s< si# On ponad wszystkich swoich wrog(w,
ponad zwierzchno$ci, moce, panowania i w<adze. Wszystko znalaz<o
si# pod Jego stopami. Jest z Nim wi#c zespolona wszechprzekracza-
j�ca moc Jego wniebowst�pienia.

Wreszcie si(dmy sk<adnik w Chrystusie to obj#cie Przeze- tro-
nu. Chrystus, cz<owiek o boskiej naturze, zasiada na tronie w+trze-
cim niebie jako wywy�szona G<owa ca<ego wszech$wiata. Znajduje
si# na wy�ynach niebia-skich jako Pan pan(w i Kr(l kr(l(w.

Musimy zapami#ta% tych siedem wspania<ych sk<adnik(w, kt(re
znajduj� si# w Chrystusie: bosk� natur#, ludzk� natur#, codzienne
ludzkie �ycie wraz z ludzkimi cierpieniami, skuteczno$% Jego $mierci,
moc zmartwychwstania, przekraczaj�ca wszystko moc Jego wniebo-
wst�pienia oraz obj#cie tronu. Wszystkie te sk<adniki zespoli<y si#
w+jednym wspania<ym Chrystusie.

(3) PRZEZ DUCHA

B(g jednak nie mo�e wej$% w nas poprzez Syna. Na dw(ch pierw-
szych etapach swojej ekonomii Ojciec umie$ci< siebie w Synu, w kt(-
rym zespoli<o si# ze sob� siedem sk<adnik(w. By jednak B(g m(g<
udzieli% siebie cz<owiekowi, potrzeba jeszcze jednego etapu, kt(ry
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stanowi trzeci i ostateczny krok. Krok pierwszy polega< na tym, i�
Ojciec uciele$ni< si# w Synu; drugim krokiem by<o wcielenie si# Syna
w cz<owiecze-stwo, dzi#ki czemu posiad< On siedem wspania<ych
sk<adnik(w, kt(re si# w Nim zespoli<y; natomiast trzeci krok polega
na tym, i� zar(wno Ojciec, jak i Syn s� teraz w Duchu. Wszystko, co
znajduje si# w Ojcu, jest w Synu; z kolei zar(wno Ojciec, jak i Syn
wraz ze wszystkimi kryj�cymi si# w Nim sk<adnikami s� wprowa-
dzeni w Ducha.

Duch Mwi#ty po wniebowst�pieniu Pana nie jest ju� taki sam, jak
Duch Bo�y w czasach Starego Testamentu. Duch Bo�y w Starym
Testamencie posiada< tylko jeden sk<adnik . bosk� natur# Boga. Jako
boski Duch nie mia< On pierwiastka ludzkiej natury, codziennego
ludzkiego �ycia, skuteczno$ci $mierci, zmartwychwstania, wniebo-
wst�pienia i osadzenia na tronie. Jednak�e dzi$, w ekonomii Nowego
Testamentu, wszystkie siedem sk<adnik(w Chrystusa zosta<o umiesz-
czonych w Duchu, dzi#ki czemu ten wszechzawieraj�cy Duch wszed<
w nas i zst�pi< na nas. Innymi s<owy, On jest w nas, a my w+Nim. Oto
prawdziwe zespolenie si# Boga z cz<owiekiem, kt(rego mo�emy do-
$wiadcza% w ka�dej chwili. W sensie wewn#trznym i zewn#trznym
jeste$my zespoleni z Duchem Mwi#tym.

Czym jest Duch Mwi#ty? Duchem Prawdy (J 15,26). Czym jednak
jest prawda? Greckie s<owo KprawdaL oznacza rzeczywisto$%. Duch
Mwi#ty jest wi#c Duchem Rzeczywisto$ci, pe<n� rzeczywisto$ci� Chry-
stusa. Tak jak B(g uciele$niony jest w Chrystusie, tak Chrystus urze-
czywistniony jest we wspania<ej osobie Ducha Mwi#tego. Chrystus
nie istnieje w oddzieleniu od Boga ani Duch nie jest oddzielony od
Chrystusa. Chrystus to B(g wyra�ony, a Duch to Chrystus urzeczy-
wistniany w rzeczywisto$ci.

KTeraz Pan jest DuchemL (2 Kor 3,17). Werset ten dowodzi, �e
Duch Mwi#ty nie jest oddzielony od Chrystusa. Pan to sam Chrystus
i m(wi si# tu o Nim jako o Duchu. KOstatni Adam sta< si# �yciodaj-
nym DuchemL (1 Kor 15,45). Po raz kolejny Pismo wskazuje, �e Chry-
stus, ostatni Adam, jest Duchem. Musimy przyzna%, �e ten �yciodajny
Duch to Duch Mwi#ty.

Tak�e B(g Ojciec jest Duchem (J 4,24). Tak wi#c wszystkie trzy
osoby B(stwa s� Duchem. Je$li B(g Ojciec nie jest Duchem, jak�e
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m(g<by by% w nas i jak my mogliby$my si# z Nim kontaktowa%?
Dalej: je$li B(g Syn nie jest Duchem, jak�e m(g<by by% w nas i jak
mogliby$my Go do$wiadcza%? Poniewa� Ojciec i Syn s� Duchem, z+<a-
two$ci� mo�emy kontaktowa% si# z Bogiem i do$wiadcza% Chrystusa.

Zwr(%cie uwag# na nast#puj�ce wersety: KJeden B(g i Ojciec...
kt(ry jest... we wszystkichL (Ef 4,6). KJezus Chrystus jest w wasL (2+Kor
13,5). K...Ducha swego, kt(ry mieszka w wasL (Rz 8,11). Te trzy werse-
ty objawiaj�, �e B(g Ojciec, Syn i Duch s� w nas. Ile w takim razie
jest w nas os(b? Trzy czy jedna? Nie powinni$my m(wi%, �e s� w nas
trzy oddzielne osoby; nie powinni$my te� m(wi%, �e znajduje si# w+nas
tylko jedna osoba. Jest w nas Trzech-w-Jednym. Trzy osoby B(stwa
to nie trzy Duchy, lecz jeden Duch. Ojciec jest w Synu, a Syn wraz ze
wszystkimi swymi siedmioma wspania<ymi sk<adnikami jest w Du-
chu. Kiedy ten wspania<y Duch Mwi#ty wchodzi w nas, udziela si#
nam ca<e B(stwo. Poniewa� w jednym Duchu znajduj� si# trzy oso-
by, mamy w sobie Ojca, Syna i Ducha Mwi#tego. P(Eniej zobaczymy,
�e Tr(jjedyny B(g przebywa w naszym ludzkim duchu po to, by by%
naszym duchowym, wewn#trznym �yciem. Oto w<a$ciwy cel Bo�ej
ekonomii i zarazem metoda, za pomoc� kt(rej udziela si# nam B(stwo.
Celem boskiej ekonomii jest udzielenie si# Tr(jjedynego Boga w+jed-
nym Duchu naszemu ludzkiemu duchowi. Dlatego musimy teraz
skupi% ca<� uwag# na tym, by �y% przez Tr(jjedynego Boga, kt(ry
mieszka w naszym ludzkim duchu. Je$li damy si# od tego odci�gn�%
nawet najlepszym i najbardziej biblijnym rzeczom, z pewno$ci� chy-
bimy celu Bo�ej ekonomii. Pan odzyskuje dzi$ swoje dzieci, sprawia-
j�c, i� skupiaj� si# one na celu Jego boskiej ekonomii.

Ty jeste$ we mnie jako �ycie
I wszystkim dla mnie Ty$!

Dost#pnym i tak bliskim mi,
Do$wiadczam Ciebie dzi$.

Refren:

O Panie, Ty jeste$ Duchem
Tak drogim, bliskim mi!
O, jak raduje mnie wspania<a
Dost#pno$% Twoja w Nim!
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Ty jeste$ potrzeb wielkich i ma<ych
Zaspokojeniem mym.

Gotowy czekasz zawsze, gdy wo<am,
Ty w pe<ni wystarczasz mi.

Gdym s<aby, s<odkie namaszczenie
Tw� moc� wspiera mnie,

Gdy z si< opadam, Twoje ramiona
Trzymaj� mocno mnie.

Twe prawo �ycia w sercu, umy$le
Prostuje $cie�ki me.

Bogactwo Twojej rzeczywisto$ci
Do dna przenika mnie.

Ty zawsze ze mn� jeste$ jedno,
Wspania<a jedno$% ta!

Tw(j Duch wci�� ze mn� nieustannie,
W jedno$ci wiecznej trwa!

Hymn 539 (wg Hymns,
wyd. Living Stream Ministry,
Anaheim 1980)





ROZDZIAP DRUGI

WSZECHWYSTARCZAJ�CY DUCH

DUCH PRZEKAZEM BOGA

W rozdziale pierwszym zobaczyli$my, �e Bo�a ekonomia to udzie-
lanie si# nam Boga za po$rednictwem trzech os(b B(stwa. Dla zilu-
strowania ekonomii Tr(jcy mo�na pos<u�y% si# elektryczno$ci�. Elek-
tryczno$% zawiera w sobie Er(d<o, pr�d i przekaz. Z pozoru mamy
trzy r(�ne rodzaje elektryczno$ci, w rzeczywisto$ci jednak to jedno
i+to samo. Xr(d<o, pr�d i przekaz to po prostu sama elektryczno$%.
Gdyby nie by<o elektryczno$ci, nie mog<yby istnie% ani Er(d<o, ani
pr�d, ani przekaz. Tak jak istnieje jedna elektryczno$% w trzech eta-
pach, tak samo jest jeden B(g w trzech osobach. Na jednym ko-cu
mamy Er(d<o czy te� KmagazynL elektryczno$ci, natomiast na dru-
gim . przekaz elektryczno$ci do naszych dom(w. Pomi#dzy tymi
dwoma ko-cami p<ynie pr�d. Oto przyk<ad trzech etap(w jednej i tej
samej rzeczy. B(g jako Ojciec jest Er(d<em, B(g jako Syn jest kana-
<em przep<ywu i w<a$ciwym wyrazem Ojca, a B(g jako Duch . prze-
kazem Boga do wn#trza cz<owieka. Tak wi#c Ojciec jest Duchem,
Syn r(wnie� jest Duchem i oczywi$cie Duch jest Duchem. Ojciec jest
w Synu, Syn w Duchu, a Duch jest w nas jako przekaz Boga, przeka-
zuj�cy nieustannie wszystko, czym B(g jest i co ma w Chrystusie.

DUCH WSZECHZAWIERAJ�C� PIGU!K�

Wsp(<czesny cz<owiek udoskonali< wiele lekarstw w dziedzinie
medycyny. Niekt(re leki sk<adaj� si# z ogromnej liczby komponen-
t(w i mieszcz� si# w jednej zaledwie pigu<ce. Niekt(re ze sk<adni-
k(w, zawarte w takiej jednej dawce, niszcz� zarazki, inne mog� uspo-
kaja% nerwy, a jeszcze inne . posila% i od$wie�a% cia<o. Taka pigu<ka
jest wszechzawieraj�c� dawk�. Czy przysz<o nam kiedy$ na my$l, �e
Duch Mwi#ty jest najlepszym lekarstwem na $wiecie? Jedno takie
lekarstwo wystarczy, by zaspokoi% wszystkie nasze potrzeby. Wszystko,
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czym s� Ojciec i Syn, wszystko, co maj�, znajduje si# w tym wspa-
nia<ym Duchu. Pomy$l, ile to lekarstwo mie$ci w sobie sk<adnik(w:
bosk� natur# Boga, Jego ludzk� natur#, Jego ludzkie �ycie wraz
z+ludzkimi cierpieniami, wspania<� skuteczno$% Jego $mierci, Jego
zmartwychwstanie, wniebowst�pienie i osadzenie na tronie. O, nie
jeste$my wr#cz w stanie sobie wyobrazi%, co to za lekarstwo! Mimo
to, chwa<a Panu, codziennie mo�emy je za�ywa%. Naden naukowiec
ani lekarz medycyny na ziemi nie zdo<a<by dokona% analizy tej wspa-
nia<ej pigu<ki. Na tym w<a$nie polega Bo�a ekonomia, czyli udziela-
nie si# nam Boga.

Nie chodzi tu o wyuczenie si# doktryn. Kiedy by<em m<ody, na-
uczy<em si# wszystkich doktryn o r(�nych dyspensacjach*. Nauczono
mnie, �e w Biblii mamy co najmniej siedem dyspensacji. Tymcza-
sem, $ci$le rzecz bior�c, istnieje tylko jedna dyspensacja, kt(rej po-
trzebujemy: dyspensacja samego Boga. Sze$%dziesi�t sze$% ksi�g
Pisma Mwi#tego stanowi pe<ny zapis tej jednej dyspensacji . udziela-
nia si# nam samego Boga. Oby$my przyjmowali Go przez ca<y dzie-
jako wszechzawieraj�ce lekarstwo, zawarte w tym wspania<ym
Duchu! Za�ywajmy Boga, a nie doktryny na Jego temat.

Jeste$ s<abym bratem? Oto lekarstwo, wspania<e lekarstwo, kt(re
da ci si<# i bosk� moc. Prze�ywasz k<opoty? Rozwi�zanie znajdziesz
w tym lekarstwie. Jedna pigu<ka Ducha Mwi#tego wyleczy wszystkie
twoje k<opoty.

Kiedy by<em m<ody, nauczono mnie, �e zostali$my ukrzy�owani
z+Chrystusem i �e musz# uwa�a% si# za umar<ego. Tak wi#c od rana
do wieczora pilnowa<em si#, by przez ca<y czas uwa�a% siebie za umar-
<ego. Im wi#cej jednak to robi<em, tym �ywszy si# stawa<em. Nie
dzia<a<o to, poniewa� recepta by<a z<a. Pewnego dnia, po latach, Pan
otworzy< mi oczy i zobaczy<em, �e rzeczywisto$% Jego $mierci nie
tkwi w tym, i� ja uznam siebie za umar<ego, lecz w tym, �e raduj#
si# Duchem Mwi#tym. Objawia to (smy rozdzia< Listu do Rzymian.
Rozdzia< sz(sty podaje jedynie definicj#, natomiast rozdzia< (smy
ukazuje rzeczywisto$% $mierci Chrystusa, poniewa� skuteczno$% Jego
$mierci znajduje si# w Duchu Mwi#tym. Im wi#cej b#dziemy mieli
spo<eczno$ci z Chrystusem w Duchu Mwi#tym, tym bardziej b#dziemy

* Dyspensacja . wiek lub okres w Bo�ym zarz�dzaniu (przyp. t<um.).
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u$miercani. Dawka wszechzawieraj�cego Ducha Mwi#tego zawiera
w sobie sk<adnik u$miercaj�cy. Kiedy jeste$my w Duchu Mwi#tym,
nie ma potrzeby uwa�a% si# za umar<ych, poniewa� za�ywamy Go
niczym wspania<� pigu<k#. Liczne zarazki zgin� w nas automatycznie.

Dawniej, gdy odczuwa<em nienawi$% do jakiego$ brata, m(wiono
mi, �e moje Knienawidz�ce jaL zosta<o ukrzy�owane i �e zamiast nie-
nawidzi%, powinienem go kocha%. Pr(bowa<em wi#c uwa�a% si# za
umar<ego, ale to nie dzia<a<o. Im bardziej uwa�a<em si# za umar<ego,
tym wi#cej go nienawidzi<em. A� pewnego dnia, podczas spo<eczno-
$ci z Panem, zosta<em nape<niony Jego Duchem Mwi#tym. Jak�e
obficie pola<y si# <zy! Wiedzia<em, �e dzia<a we mnie u$miercaj�ca
moc, zadaj�c $mier% mojej nienawi$ci i dumie. Spontanicznie z mego
serca wytrysn#<a ku temu bratu mi<o$% zmieszana ze <zami. Jak to
si# sta<o? Zadzia<a< zawarty we wspania<ej pigu<ce u$miercaj�cy pier-
wiastek . skuteczno$% $mierci Chrystusa w Duchu.

Duch Jezusa kryje w sobie wszechwystarczaj�ce zaopatrzenie.
S<owo KzaopatrzenieL w Li$cie do Filipian 1,19 to w grece szczeg(lne
s<owo, oznaczaj�ce Kobfite, wszechzawieraj�ce zaopatrzenieL. Duch
Jezusa jest wszechzawieraj�cym zaopatrzeniem, kt(re zaspokaja
wszystkie nasze potrzeby. Czego potrzebujemy? Pocieszenia? Nikt
nie mo�e nas naprawd# pocieszy% . ani nasze dzieci, ani rodzice, ani
nawet �ony. Prawdziwe pocieszenie pochodzi od zamieszkuj�cego
Ducha Jezusa. Kiedy mamy w tym Duchu spo<eczno$% z Jezusem,
kiedy �yjemy w tym wspania<ym Duchu, automatycznie do$wiadcza-
my wewn#trznego pocieszenia. Niezale�nie od zewn#trznych oko-
liczno$ci, wewn�trz do$wiadczamy odpoczynku i pocieszenia.

Mo�emy powiedzie%: KNie wiem, co robi%. Potrzebuj# prowadze-
niaL. Nywe prowadzenie jest w Duchu Mwi#tym. Kiedy b#dziemy mieli
spo<eczno$% z Panem i chodzili w Duchu Mwi#tym, samorzutnie do-
$wiadcza% b#dziemy prowadzenia wewn#trznego $wiat<a. Wszystko .
<�cznie z prowadzeniem . znajduje si# w Duchu Mwi#tym. Jest On
dzi$ w nas wszechzawieraj�c� pigu<k�. Nie musimy prosi% ani wo<a%.
Musimy jedynie Go przyjmowa%, radowa% si# Nim i wys<awia% Go.

Pewna siostra na przyk<ad mia<a k<opot i nie wiedzia<a, co powinna
zrobi%. Chocia� nie mia<a wyraEnego prowadzenia, posz<a do Pana
i+powiedzia<a: KPanie, wys<awiam Ci# za to, �e nie mam �adnej
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wskaz(wki. Wys<awiam Ci# za to, �e nie wiem, co robi%. Wys<awiam
Ci# za to, �e jestem w ciemno$ciL. I co si# wydarzy<o? Im bardziej
wys<awia<a Pana, tym bardziej by<a w $wietle! R(bmy to samo. Kiedy
jeste$my s<abi, przyjdEmy do Pana, m(wi�c: KWys<awiam Ci#, Panie,
�e w tej sytuacji jestem s<abyL. Kontaktuj�c si# z Nim zobaczymy,
jak wspania<y Duch mieszka w nas, Duch, kt(ry jest obfitym i wszech-
wystarczaj�cym zaopatrzeniem!

W chrze$cija-stwie zbyt wiele doktryn odci�ga lud Pana od Jego
osoby, sprawiaj�c, i� mijaj� si# oni z celem Bo�ej ekonomii. Co jest
tym celem? Po prostu mieszkaj�cy w naszym ludzkim duchu wszech-
zawieraj�cy Duch Mwi#ty. Przez ca<y dzie- ucz si# kontaktowa% z+Du-
chem Mwi#tym i pod��a% za Nim. Ucz si# mie% z Nim spo<eczno$%
i+odpowiednio Go traktowa%. Chrze$cija-stwo uczy nas form, przepi-
s(w i doktryn. Nawet Pismo czyta si# tam niew<a$ciwie, poniewa�
czytaj�c je, nie nawi�zuje si# niemal wcale kontaktu z Duchem Mwi#-
tym. Uczymy si# po prostu zapisanych czarno na bia<ym doktryn.
Musimy czyta% Pismo, %wicz�c swojego ducha i kontaktuj�c si# z+Du-
chem Mwi#tym, a nie tylko u�ywaj�c wzroku czy umys<u do zrozu-
mienia jego nauk. Od rana do wieczora musimy mie% <�czno$% z Tym,
kt(ry w nas mieszka, poniewa� jest On obfitym zaopatrzeniem Pana
Jezusa.

DUCH WZAJEMNYM MIESZKANIEM

Ewangelia Jana 14,23 m(wi, �e Ojciec i Pan przyjd�, by uczyni%
sobie u nas mieszkanie. Co to znaczy? Czy do$wiadczy<e$ kiedy$ tego,
jak Ojciec i Syn przychodz�, by uczyni% sobie u ciebie mieszkanie?
Oto cel Bo�ej ekonomii, kt(ry tutaj rozwa�amy. Mieszkanie to ma
dwa aspekty: Ojciec i Syn stan� si# naszym mieszkaniem, a my .
ich. Jest to wzajemne mieszkanie. Jak to jest mo�liwe? Mo�emy go
do$wiadczy% wy<�cznie wtedy, gdy jeste$my w Duchu, tak jak Ojciec
i Syn s� w Duchu. Kiedy jeste$my w Duchu, mieszkamy w Synu
i+Ojcu i jednocze$nie Oni mieszkaj� w+nas. Jedynie wtedy b#dziemy
mieli intymn� spo<eczno$% i wsp(lnot# z Ojcem i Synem. Do$wiad-
czymy wewn#trznej KrozmowyL; b#dziemy rozmawia% z Panem, a+Pan
b#dzie rozmawia< z nami. Oto praktyczne do$wiadczenie wzajemnego
mieszkania.
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DUCH WEWN"TRZNYM �YCIEM
I ZEWN"TRZNYM ODZIENIEM

Pan w nas jest r(wnie� Duchem �ycia, wod�, kt(ra nas od$wie�a,
wzmacnia i wype<nia �yciem wewn#trznym (J 7,37-39).

Pan jako Duch Mwi#ty por(wnany jest do odzienia (Pk 24,49).
Odzienie wskazuje na moc i w<adz#. Gdy kto$ wykonuje dzi$ prac#,
z+kt(r� wi��e si# odpowiedzialno$% urz#dowa, potrzebuje munduru.
WyobraEmy sobie policjanta stoj�cego na ulicy w zwyk<ym ubraniu,
bez munduru. Nikt nie traktowa<by go jak policjanta. Kiedy podczas
prowadzenia samochodu zauwa�ymy policjanta w mundurze, nagle
stajemy si# bardzo ostro�ni. Gdy policjant nosi na sobie mundur,
odziany jest we w<adz#. Duch Mwi#ty w nas jest zaopatrzeniem �ycia,
a Duch Mwi#ty na zewn�trz nas . mundurem w<adzy. Kiedy jeste-
$my w Niego odziani, mamy najwy�sz� w<adz# we wszech$wiecie.

Po zmartwychwstaniu Pan przyszed< do swoich uczni(w i tchn�<
w nich (J 20,21.22). Nazwa< to tchnienie KDuchem Mwi#tymL, ponie-
wa� On sam jest Duchem Mwi#tym. Wszystko, co z niego wychodzi,
musi by% Duchem Mwi#tym. Wiemy, �e oddech to co$ zwi�zanego
z+�yciem i co$, co s<u�y �yciu. Tchni#cie przez Pana Ducha Mwi#tego
w uczni(w by<o udzieleniem im Ducha �ycia. Od dnia zmartwych-
wstania wszyscy uczniowie przyj#li do swego wn#trza Ducha �ycia.
Otrzymali do wewn#trznego picia �yw� wod#.

Nie mieli jednak w(wczas jeszcze mocy. Nie dostali munduru.
Dlatego Pan kaza< im czeka% (Pk 24,49), a� wst�pi do nieba, gdzie
zasi�dzie na tronie jako G<owa i W<adza wszech$wiata. Dzi#ki wnie-
bowst�pieniu i obj#ciu tronu uzyska< On pozycj#, kt(ra umo�liwi<a
Mu wylanie siebie jako w<adz# w Duchu Mwi#tym. W dniu Pi#%dzie-
si�tnicy Duch Mwi#ty zst�pi< nie jako �ycie, lecz jako moc (Dz 1,8).

Dlatego w dniu zmartwychwstania, kt(ry jest dniem �ycia, Duch
Mwi#ty wydosta< si# z Pana i wszed< w uczni(w jako tchnienie �ycia.
Natomiast w dniu Pi#%dziesi�tnicy, kt(ry jest dniem mocy, Duch
Mwi#ty przyszed< od wyniesionej na niebiosa i osadzonej na tronie
G<owy i wyposa�y< uczni(w we w<adz# do s<u�by. Oto Mwi#ty Duch
mocy jako mundur.

WyobraEmy sobie, �e policjant przygotowuje si# do wyj$cia do
pracy. Co robi zwykle przed jej rozpocz#ciem? Wcze$nie rano wypija
kilka fili�anek jakiego$ napoju, aby si# od$wie�y% i wzmocni%. Czy
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jednak nape<niony napojem b#dzie nadawa< si# do pe<nienia obowi�z-
k(w policjanta? Je$li wyjdzie na ulic# bez munduru, wykrzykuj�c:
KNapi<em si# do woli, teraz jestem policjantem!L, nikt nie potraktuje
go serio. Ludzie powiedz�, �e zwariowa<. Mimo i� jest prawdziwym
policjantem, bez munduru brak mu w<adzy. Kiedy jednak w<o�y na
siebie mundur, jest wyposa�ony w moc w<adzy. Gdy wyjdzie wtedy
na ulic#, ka�dy b#dzie szanowa< go jako cz<owieka maj�cego w<adz#
miejscowej policji. Nie mo�emy patrze% z pogard� na ten mundur.
Reprezentuje on autorytet rz�du. Z drugiej strony, gdyby policjant
rano nic nie wypi<, by<by s<aby. M(g<by w<o�y% na siebie mundur
i+sta% na pozycji w<adzy, lecz brakowa<oby mu wewn#trznej si<y i+$wie-
�o$ci.

Niekt(rzy chrze$cijanie, kt(rzy s� nape<nieni wewn�trz, s� bez
munduru, podczas gdy inni chrze$cijanie, kt(rzy nosz� w<a$ciwy
mundur, s� pu$ci wewn�trz. Potrzebujemy zar(wno wewn#trznego
nape<nienia, jak i zewn#trznego wyposa�enia. Potrzebujemy Ducha
Mwi#tego Dnia Zmartwychwstania jako �ycia wewn�trz nas i Ducha
Mwi#tego Dnia Pi#%dziesi�tnicy jako mocy, spoczywaj�cej na nas.
Nape<nienia Duchem Mwi#tym potrzebujemy wewn�trz, za$ przy-
odziania si# w Ducha Mwi#tego . na zewn�trz. Je$li b#dziemy mie%
oba aspekty, do$wiadczymy b<ogos<awionego zespolenia Ducha Mwi#-
tego wewn�trz i na zewn�trz nas. A kim jest Duch? Pami#tajcie, �e
Duch to rzeczywisto$% Tr(jjedynego Boga. Gdy nape<niamy si# i+przy-
oblekamy w Ducha Mwi#tego, jeste$my zespoleni z Tr(jjedynym Bo-
giem. Oto cel Bo�ej ekonomii.

Zwracajmy uwag# na cel Bo�ej ekonomii, a nie jedynie na dok-
tryn#! Niekt(rzy pr(buj� toczy% ze sob� spory o doktryny. M(wi�:
KA+co z pochwyceniem?L Wielu chrze$cijan niepokoj� takie kwestie,
jak p(Eniejsze pochwycenie, wcze$niejsze pochwycenie, cz#$ciowe
pochwycenie albo jeszcze co$ innego. Powiedzia<em kiedy$ pewnemu
drogiemu mi bratu: KJe$li tylko kochasz Pana i �yjesz przez Niego,
to kiedy On powr(ci, zostaniesz pochwycony. To wystarczy!L Zapo-
mnijmy o doktrynach i uczmy si# Go kocha%. Celuj w Jego ekono-
mi#, zajmuj si# �ywym Chrystusem w Duchu Mwi#tym oraz nape<-
niaj si# Nim i przyoblekaj w Niego.

Niekt(rzy spieraj� si# na temat wiecznego bezpiecze-stwa zba-
wienia, podczas gdy prawdziwe bezpiecze-stwo to po prostu sam
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Chrystus, a nie nauka o wiecznym bezpiecze-stwie. Dop(ki mamy
Chrystusa, mamy bezpiecze-stwo zbawienia. Je$li nie mamy Chry-
stusa, nie mamy bezpiecze-stwa. Doktryna o wiecznym bezpiecze--
stwie to nie Chrystus. Doktryna wywo<uje tylko podzia<y w$r(d dzieci
Pa-skich. Je$li kochamy Chrystusa, post#pujemy w �ywym Duchu
i+nie podkre$lamy doktryn, b#dziemy jedno ze wszystkimi $wi#tymi.
Im wi#cej b#dziemy m(wili o doktrynach, tym wi#cej b#dziemy si#
k<(ci%. Gdy m(wimy dzi$ o Duchu Mwi#tym, o tej wspania<ej, wszech-
zawieraj�cej pigu<ce, wszyscy wo<amy: KAmen! Alleluja!L Gdy jed-
nak jutro zaczniemy m(wi% o wiecznym bezpiecze-stwie, niekt(rzy
powiedz�: KPrzepraszam, ale nie mog# si# zgodzi%L. Natychmiast si#
podzielimy, co oznacza, �e chybili$my celu. B#dziemy naucza% rze-
czy, kt(re wzbudzaj� tylko w�tpliwo$ci, zamiast w pe<ni skupi% uwag#
na celu Bo�ej ekonomii. Co jest tym celem? Ojciec w Synu i Syn
w+Duchu Mwi#tym oraz Duch Mwi#ty w nas.

Inni sprzeczaj� si# ze sob� na temat chrztu. Niekt(rzy na przy-
k<ad staraj� si# przekona% innych do chrztu przez pokropienie. To
r(wnie� kwestia doktryny, a nie Ducha �ywego Chrystusa. Musimy
uczy% si# chwyta% jedno i dawa% si# pochwyci% jednemu: Chrystusowi.
Musimy uczy% si# chwyta% Chrystusa w Duchu Mwi#tym i pozwala%
si# pochwyci% Duchowi Mwi#temu. Chocia� z pewno$ci� dzi#ki dok-
trynie mo�emy uzyska% pomoc, g<(wnym elementem Bo�ej ekono-
mii nie jest doktryna, lecz �ywy Pan w Duchu Mwi#tym.

DUCH �YCIODAJNYM, WYZWALAJ�CYM

I PRZEOBRA�AJ�CYM DUCHEM

Je$li przez ca<y dzie- b#dziemy kontaktowali si# z �ywym Panem
we wspania<ym Duchu Mwi#tym, dokonaj� si# w nas trzy rzeczy. Po
pierwsze, �yciodajny Duch b#dzie udziela< nam �ycia (2 Kor 3,6). Za
ka�dym razem, gdy b#dziemy kontaktowali si# z tym wspania<ym
Duchem, do$wiadczymy wewn#trznego od$wie�enia, wzmocnienia,
zaspokojenia i o$wiecenia. Pokazuje to, �e Chrystus jako �ycie wszcze-
pia si# w nas coraz bardziej. Mo�emy by% chrze$cijanami ju� od prze-
sz<o osiemdziesi#ciu lat, a jednak nadal potrzebujemy, by Chrystus
Bo�y jako �yciodajny Duch udziela< nam siebie, od$wie�a< nas, umac-
nia<, zaspokaja<, o$wieca< i nape<nia<. Ten wspania<y Duch znajduje
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si# w+naszym wn#trzu i udziela nam Chrystusa jako obfitego zaopa-
trzenia.

Dalej, Duch b#dzie nas stale wyzwala< (2 Kor 3,17). Liczne ci#�ary
i udr#ki dnia codziennego dzia<aj� na nas os<abiaj�co. Czasem mo�e
wprowadzi% nas w przygn#bienie czyja$ smutna mina. Niekiedy two-
ja �ona mo�e nie czu% si# dobrze i gdy wr(cisz do domu z pracy, mo�e
by% na ciebie z<a. Gdy potem p(jdziesz na spotkanie, b#dziesz mia<
smutn� min#. Ludzie zapytaj�: KCo ci si# sta<o, bracie?L A ty odpo-
wiesz: KNic!L Nie b#dziesz $mia< powiedzie%, �e to twoja �ona tak na
ciebie wp<yn#<a swoim zachowaniem. Taka drobna sprawa mo�e ci#
przyt<umi% i przygn#bi%. Je$li jednak spotkasz si# w swoim wn#trzu
z �ywym Chrystusem, On natychmiast ci# wyzwoli. B#dziesz g(ro-
wa< nad swoj� �on� i wszelkie przygn#bienie znajdzie si# pod twoimi
stopami! Zaznasz uwolnienia a� po tron w trzecim niebie. Nieraz,
gdy ju� prawie wychodzi<em na spotkanie, na kt(rym mia<em us<u-
giwa%, co$ nagle si# dzia<o! Nauczy<em si# jednak pewnej lekcji.
M(wi<em tak: KPanie, jestem w niebie, to wszystko nie mo�e mnie
zdenerwowa%L. Je$li b#dziemy w Duchu Mwi#tym, b#dziemy g(rowali
nad wszystkim, poniewa� w+tym wspania<ym Duchu znajduje si# pier-
wiastek wniebowst�pienia i wyniesienia. Kiedy b#dziemy w Nim, te
sk<adniki obecne w+Duchu b#d� nas przez ca<y dzie- wyzwala%.

Wreszcie, udzielaj�c nam �ycia i wyzwalaj�c nas, Duch Mwi#ty
r(wnie� nas przeobra�a. Drugi List do Koryntian 3,18 w dos<ownym
przek<adzie brzmi: KMy wszyscy tedy, z ods<oni#tym obliczem, ogl�-
daj�c i odzwierciedlaj�c chwa<# Pana, zostajemy przeobra�ani w ten
sam obraz, z chwa<y w chwa<#, od Pana DuchaL. W wersecie tym
s<owo Kprzeobra�aniL jest tym samym s<owem, co w Li$cie do Rzy-
mian 12,2: Kale si# przeobra�ajcie przez odnowienie swego umys<uL.
Przeobra�enie nie oznacza jedynie zewn#trznej zmiany, lecz zar(wno
przemian# zewn#trznej postaci, jak i wewn#trznej natury. W miar#
jak ogl�damy i odbijamy chwa<# Pana, niczym zwierciad<a, jeste$my
przeobra�ani w Jego obraz z jednego etapu chwa<y w nast#pny. Zwier-
ciad<o odbija to, co ogl�da. Je$li jednak jest zas<oni#te, ma zamkni#te
oblicze; w(wczas nawet je$li co$ ogl�da, nie mo�e tego odbija%. Je$li
jeste$my otwartym zwierciad<em, poprzez ogl�danie Chrystusa b#-
dziemy Go odbija%. Na tym polega proces przeobra�enia. Pan jest
Duchem, kt(ry przeobra�a nas od wewn�trz. Chocia� jeste$my tak
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bardzo naturalni, a nawet grzeszni, Duch przeobra�a nasz naturalny
obraz w sw(j chwalebny obraz. Je$li tylko przez ca<y dzie- b#dziemy
�yli w Duchu, On b#dzie nas przeobra�a< poprzez odnawianie naszego
umys<u, uczu% i woli. Przesycaj�c nasz umys<, uczucia i wol# sob�,
b#dzie On zajmowa< wszystkie wewn#trzne cz#$ci naszej istoty. Na-
sza mi<o$%, nienawi$%, pragnienia, wybory i decyzje b#d� nosi<y Jego
obraz. B#dziemy przeobra�ani w Jego obraz z chwa<y w chwa<# .
czyli dzi$ w pierwszy stopie- chwa<y, jutro w drugi, a nast#pnego
dnia w trzeci. Codziennie chwa<a b#dzie si# powi#ksza<a.

Ekonomia Boga i jej cel polega na tym, i� B(g pragnie udziela%
nam siebie i zespala% nas z samym sob� w swojej chwale. Wtedy b#-
dziemy mogli Go wyra�a%. B�dEmy wierni temu celowi, trzymajmy
si# go mocno i pod��ajmy naprz(d, by go osi�gn�%.





ROZDZIAP TRZECI

SIEDZIBA BOSKIEGO DUCHA

W Ewangelii Jana 3,6 czytamy: KCo si# z Ducha narodzi<o, jest
duchemL. Werset ten m(wi o dw(ch r(�nych KduchachL: jednym pi-
sanym wielk� liter� oraz drugim . ma<�. W pierwszym przypadku
s<owo to odnosi si# do Mwi#tego Ducha Bo�ego, a w drugim . do
ludzkiego ducha cz<owieka. To, co narodzi<o si# z Ducha Mwi#tego,
jest duchem ludzkim. Inny werset, pokazuj�cy te dwa KduchyL, to
Ewangelia Jana 4,24: KB(g jest Duchem, a ci, kt(rzy Mu cze$% od-
daj�, winni Mu j� oddawa% w duchuL. Tutaj znowu pierwszy KDuchL
zaczyna si# wielk� liter�, a drugi ma<�. Musimy oddawa% cze$% Bogu,
kt(ry jest Duchem, w swoim ludzkim duchu. List do Rzymian 8,16
te� potwierdza istnienie obu duch(w: KTen to Duch $wiadczy wesp(<
z duchem naszym, �e dzie%mi Bo�ymi jeste$myL. To oczywiste, �e
zaimek KnaszymL oznacza ducha ludzkiego i usuwa wszelk� podsta-
w# dla podawania w w�tpliwo$% rzeczywisto$ci boskiego Ducha i ludz-
kiego ducha.

W Li$cie do Rzymian 8,9.10 czytamy: K...Duch Bo�y mieszka w+was.
...Je$li jednak Chrystus jest w was, to chocia� cia<o jest martwe...
jednak duch jest �yciemL. Niekt(re przek<ady Nowego Testamentu
oddaj� s<owo KduchL w wersecie 10 wielk� liter�, ale lepsze przek<a-
dy t<umacz� w tym miejscu KduchL ma<� liter�. Dlaczego o tym m(-
wimy? Poniewa� chrze$cijanie maj� bardzo skromn� wiedz# na te-
mat ludzkiego ducha. Po$wi#caj� wiele uwagi Duchowi Mwi#temu,
natomiast niemal zupe<nie zaniedbuj� ducha ludzkiego, siedzib#
i+miejsce zamieszkiwania Ducha Mwi#tego. Przypu$%my, �e kto$ chce
mnie odwiedzi%. W tym celu najpierw musi dowiedzie% si#, gdzie
mieszkam. Je$li nie mo�e znaleE% mojego domu, b#dzie musia< zre-
zygnowa% z wizyty. Chocia� wiele si# m(wi o Duchu Mwi#tym, nie
wiemy jednak, gdzie On mieszka. List do Rzymian 8,9 bez w�tpienia
odnosi si# do Ducha Mwi#tego, jednak�e werset 10 m(wi o duchu
ludzkim: K...cia<o jest martwe... jednak duch jest �yciemL. To oczywiste,
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�e Ducha Mwi#tego nie mo�na zestawia% z naszym cia<em. Por(wna-
nie to musi dotyczy% ludzkiego cia<a i ludzkiego ducha . nie mo�e
w+nim chodzi% o ludzkie cia<o i Ducha Mwi#tego.

Aposto< Pawe< powiedzia<: KMwiadkiem bowiem jest mi B(g, kt(-
remu s<u�# w duchu moim przez zwiastowanie ewangelii Syna JegoL
(Rz 1,9). Uwa�amy zazwyczaj, �e Bogu s<u�y si# w Duchu Mwi#tym,
tymczasem oto mamy werset m(wi�cy, �e Bogu s<u�y si# w naszym
ludzkim duchu. W Li$cie do Galacjan 5,16, w wyra�eniu Kwed<ug Ducha
post#pujcieL, s<owo KDuchL zaczyna si# wielk� liter�, ale w greckim
tek$cie interlinearnym nie ma tu wielkiej litery. Wielu chrze$cijan,
opieraj�c si# na b<#dnym przek<adzie, s�dzi, i� werset ten oznacza
chodzenie w Duchu Mwi#tym, tymczasem . jak na to wskazuje j#zyk
grecki . tekst ten oznacza chodzenie w naszym duchu. Wielk� po-
moc w odnalezieniu poprawnego znaczenia otrzymaliby$my, zesta-
wiaj�c ze sob� r(�ne przek<ady. W wielu tekstach s<owo KduchL nie
powinno by% napisane wielk� liter�.

T<umaczom Biblii bardzo trudno by<o zdecydowa%, czy KduchL w+nie-
kt(rych fragmentach odnosi si# do Ducha Mwi#tego, czy do ducha
ludzkiego. Przyczyn� tej trudno$ci jest to, i� w cz<owieku wierz�cym
Duch Mwi#ty i duch ludzki s� ze sob� zespolone i tworz� jednego
ducha! KKto za$ <�czy si# z Panem, jest jednym duchemL (1 Kor 6,17).
Jeste$my z Panem jednym duchem, duchem, kt(ry jest wyraEnie
zespolony z Duchem Mwi#tym. O takim zespolonym duchu trudno
powiedzie%, czy jest to Duch Mwi#ty, czy duch ludzki. S� one ze sob�
zespolone w jedno. Mo�emy powiedzie%, �e jest to Duch Mwi#ty, ale
mo�emy te� powiedzie%, �e jest to ludzki duch w $wi#tych. Czasem
przyrz�dzamy nap(j, mieszaj�c ze sob� dwa rodzaje sok(w . anana-
sowy i grejpfrutowy. Po wymieszaniu trudno rozpozna%, jaki to sok+.
ananasowy czy grejpfrutowy. Musieliby$my nazwa% go sokiem ana-
nasowo-grejpfrutowym. To wspania<e, �e w Nowym Testamencie dwa
duchy: Duch Mwi#ty i zespolony z Nim nasz duch . s� jednym duchem.

UMIEJSCOWIENIE DUCHA LUDZKIEGO

W rozdziale pierwszym zobaczyli$my, �e jest w nas B(g Ojciec (Ef
4,6), Chrystus (2 Kor 13,5) i Duch Mwi#ty (Rz 8,11). Znajduj� si# w+nas
wszystkie trzy osoby Tr(jjedynego Boga. Gdzie jednak jest w nas
Tr(jjedyny B(g? W kt(rej cz#$ci naszej osoby? Jasne jest i nie podle-
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ga dyskusji, �e Chrystus znajduje si# dzi$ w naszym duchu. Mamy
te� Pismo, kt(re potwierdza ten fakt. Nie powinni$my by% tak ma<o
konkretni jak wielu ludzi, kt(rzy m(wi�: KPan jest w tobie i Pan jest
we mnieL. Ostatni werset Drugiego Listu do Tymoteusza w zdecydo-
wany spos(b stwierdza, �e Chrystus jest w naszym duchu. KPan niech
b#dzie z duchem twoimL (2 Tm 4,22). Aby Chrystus m(g< by% w na-
szym duchu, musi On najpierw by% Duchem; nast#pnie my sami
musimy mie% ducha; wreszcie oba te duchy musz� zespoli% si# ze
sob� w jednego ducha. Je$li Pan nie jest Duchem, jak�e m(g<by by%
w naszym duchu i jak my mogliby$my by% z Nim jednym duchem?

Aby ustali% umiejscowienie ludzkiego ducha, musimy oddzieli%
dusz# od ducha. KNywe bowiem jest s<owo Bo�e, skuteczne i ostrzej-
sze ni� wszelki miecz obosieczny, przenikaj�ce a� do rozdzielenia
duszy i+ducha, staw(w i szpiku, zdolne os�dzi% pragnienia i my$li
sercaL (Hbr 4,12). S<owo Bo�e jest ostrym mieczem, kt(ry przenika
nasz� istot#, by oddzieli% nasz� dusz# od ducha.

Na przyk<ad w Pierwszym Li$cie do Koryntian 3 czytamy, �e je-
ste$my Bo�� $wi�tyni�. Bo�a $wi�tynia, jak podaje Stary Testament,
sk<ada<a si# z trzech cz#$ci: pierwsz� stanowi< dziedziniec zewn#trz-
ny, drug� miejsce $wi#te, a trzeci� $wi#te $wi#tych, czyli miejsce
naj$wi#tsze.

Wiemy, �e B(g przebywa< w swojej $wi�tyni, ale w kt(rej jej cz#-
$ci? Na dziedzi-cu zewn#trznym czy mo�e w miejscu $wi#tym? Ani
tu, ani tu. Przebywa< On w $wi#tym $wi#tych. W<a$nie tam, w+$wi#-
tym $wi#tych, mieszka<a Szekina, Bo�a obecno$%. Na dziedzi-cu
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zewn#trznym znajdowa< si# o<tarz, b#d�cy typem krzy�a, a bezpo-
$rednio za o<tarzem sta<a obmywalnia, kt(ra w formie typu przed-
stawia dzie<o Ducha Mwi#tego. W miejscu $wi#tym znajdowa< si# st(<
na chleby pok<adne, $wiecznik i o<tarz kadzidlany. A co by<o w $wi#-
tym $wi#tych? Arka, kt(ra jest typem Chrystusa! Tak wi#c w $wi#-
tym $wi#tych by< Chrystus i by<a tam r(wnie� Bo�a obecno$% . Sze-
kina, Bo�a chwa<a.

Pismo m(wi, �e $wi�tyni� jeste$my r(wnie� my (1 Kor 3,16). Jako
istoty tr(jcz#$ciowe, r(wnie� sk<adamy si# z trzech cz#$ci . z cia<a,
duszy i ducha. W kt(rej jednak cz#$ci naszej istoty zamieszkuje Tr(jje-
dyny B(g? Drugi List do Tymoteusza 4,22 wyraEnie stwierdza, �e
Pan znajduje si# w naszym duchu. To nasz duch jest $wi#tym $wi#-
tych. Typologia starotestamentowej $wi�tyni ukazuje bardzo przej-
rzysty obraz. Chrystus i Bo�a obecno$% znajduj� si# w $wi#tym $wi#-
tych. Dzisiaj typ Bo�ej $wi�tyni wype<nia si# w nas. Sk<adamy si#
z+trzech cz#$ci: nasze cia<o odpowiada dziedzi-cowi zewn#trznemu,
dusza miejscu $wi#temu, a ludzki duch . $wi#temu $wi#tych, kt(re
jest mieszkaniem Chrystusa i Bo�ej obecno$ci. Ilustruje to nast#pu-
j�cy diagram:

KMaj�c wi#c, bracia, odwag#, by wej$% do $wi#tego $wi#tych przez
krew JezusaL (Hbr 10,19). Co jest dla nas $wi#tym $wi#tych, do kt(-
rego mo�emy wej$%, podczas gdy przebywamy na ziemi? Sp(jrzcie
na powy�szy diagram. Nasz ludzki duch jest $wi#tym $wi#tych, kt(-
re jest siedzib� Boga, komnat�, w kt(rej mieszka B(g i+Chrystus.
Je$li chcemy znaleE% Boga i Chrystusa, nie ma potrzeby, by$my szli
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do nieba. B(g w Chrystusie jest teraz tak dost#pny, poniewa� znaj-
duje si# w naszym duchu.

ODDZIELENIE DUSZY OD DUCHA LUDZKIEGO

Z tego powodu musimy oddzieli% nasz� dusz# od ducha (Hbr 4,12).
Je$li tego nie potrafimy, po prostu nie mo�emy mie% kontaktu z+Pa-
nem. Przyjrzyjcie si# temu obrazowi. Gdyby arcykap<an nie m(g<
znaleE% $wi#tego $wi#tych, jego wysi<ki skontaktowania si# z+Bogiem
zako-czy<yby si# jedynie niepowodzeniem. Najpierw musia< on wej$%
na dziedziniec zewn#trzny, stamt�d przej$% do miejsca $wi#tego, a+na-
st#pnie wej$% do $wi#tego $wi#tych. Tam spotyka< Boga i+ogl�da<
chwa<# Bo�ej obecno$ci, zwan� Szekina.

Musimy nauczy% si# odr(�nia% naszego ducha od duszy. Dusza
ukrywa i przykrywa ducha, tak samo jak ko$ci ukrywaj� szpik. Patwo
jest zobaczy% ko$ci, ale nie<atwo dojrze% ukryty w nich szpik. Je$li
chcemy wydosta% szpik, musimy z<ama% ko$ci. Czasem szpik trzeba
z ko$ci zeskrobywa%. O, jak�e nasz duch przylega do duszy! Nasz
duch jest schowany i ukryty w jej wn#trzu. Dusz# <atwo rozpozna%,
ale trudno pozna% ducha. Wiemy troch# o Duchu Mwi#tym, lecz nie
znamy ludzkiego ducha. Dlaczego? Poniewa� jest on ukryty w duszy.
Dlatego w<a$nie dusza musi zosta% z<amana, gdy� tak jak stawy sta-
nowi� najsilniejsz� cz#$% ko$ci, tak samo silna jest nasza dusza. Mamy
ducha, lecz przykrywa go dusza. S<owo Bo�e, niczym ostry miecz,
musi przebi% nasz� dusz# i oderwa% j� od ducha.

KA zatem pozostaje odpocznienie szabatu dla ludu Bo�ego. ...Sta-
rajmy si# wi#c usilnie wej$% do tego odpocznienia, aby nikt nie upad<,
id�c za tym przyk<adem niepos<usze-stwaL (Hbr 4,9.11). Czym jest to
odpocznienie? Aby odkry% jego znaczenie, musimy spojrze% na jesz-
cze jeden typ w Starym Testamencie. Gdy Izraelici zostali uratowani
i wybawieni z ziemi egipskiej, B(g wyprowadzi< ich na pustyni#, by
mogli i$% dalej do ziemi Kanaan. Ziemia Kanaan by<a dla nich ziemi�
odpocznienia, typem wszechzawieraj�cego Chrystusa. Chrystus jest
pi#kn� ziemi� Kanaan i naszym Odpocznieniem. Je$li chcemy wej$%
do odpocznienia, musimy wej$% w Chrystusa. Gdzie jednak jest dzi$
Chrystus? W naszym duchu. Izraelici, kt(rzy zostali wyratowani
z+Egiptu, zamiast uda% si# prosto do Kanaanu, w#drowali przez wiele
lat po pustyni. Co ta w#dr(wka symbolizuje? Oznacza ona, i� wielu
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chrze$cijan po tym, jak zostaj� zbawieni, b<�ka si# po prostu po du-
szy. List do Hebrajczyk(w powsta< w<a$nie dlatego, �e wielu hebraj-
skich chrze$cijan by<o zbawionych, lecz b<�kali si# po swej duszy.
Nie posuwali si# naprz(d z pustyni do pi#knej ziemi . czyli do Chry-
stusa, kt(ry mieszka< w ich duchu. Zamiast przeci�ga% w#dr(wk# po
duszy, powinni$my zmierza% do ducha, gdzie odpocznieniem jest dla
nas Chrystus.

Zilustrujmy to bardziej szczeg(<owo przy pomocy nast#puj�cego
diagramu:

W czasach staro�ytnych ca<y lud Izraela mia< dost#p do dziedzi-ca
zewn#trznego, lecz tylko kap<ani mogli wej$% do miejsca $wi#tego.
Natomiast do $wi#tego $wi#tych m(g< wej$% tylko jeden cz<owiek,
arcykap<an, i to tylko raz w roku. Ponadto, spo$r(d wszystkich Izra-
elit(w, kt(rzy zostali wybawieni i wyprowadzeni z Egiptu na pusty-
ni#, tylko nieliczni weszli do pi#knej ziemi Kanaan.

Chocia� mo�e ju� przed wielu laty zostali$my zbawieni, musimy
zada% sobie pytanie, czy jeste$my w tej chwili chrze$cijanami, kt(-
rzy �yj� w ciele, w duszy czy te� w duchu. Czy znajdujemy si# teraz
w+Egipcie, na pustyni, czy w pi#knej ziemi Kanaan? Zapytaj Pana
i+zbadaj siebie, aby$ wiedzia< na pewno, gdzie jeste$. Szczerze m(-
wi�c, wielu chrze$cijan przez ca<y dzie- b<�ka si# po duszy, czyli po
pustyni. Z rana si# u$miechaj�, lecz nim nadejdzie popo<udnie, maj�
smutne, �a<osne twarze. Wczoraj wydawa<o si#, �e s� w niebie, ale
dzisiaj maj� z<y humor. B<�kaj� si# po duszy, po pustyni, bez odpocz-
nienia, dzie- po dniu drepcz�c w k(<ko po tym samym utartym szlaku.
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Mo�e pod��aj� za Panem ju� od dwudziestu lat, wci�� jednak chodz�
okr#�nymi drogami, tak jak lud Izraela, kt(ry przez trzydzie$ci osiem
lat w#drowa< bez najmniejszej poprawy czy post#pu. Dlaczego? Po-
niewa� s� w duszy. Kiedy jeste$my w duszy, znajdujemy si# na pu-
styni.

Dlatego w<a$nie autor Listu do Hebrajczyk(w podkre$la< potrzeb#
oddzielenia duszy od ducha. S<owo Bo�e musi przeszywa% nas tak,
aby$my wiedzieli, jak przej$% z duszy do pi#knej ziemi i $wi#tego
$wi#tych, kt(rym jest nasz ludzki duch. Duszewny wierz�cy to ten,
kt(ry b<�ka si# po pustyni duszy, gdzie nie ma odpocznienia.

Arcykap<an, by wej$% do $wi#tego $wi#tych musia< przej$% przez
zas<on#. Z tego powodu zas<ona, kt(ra jest typem cia<a (Hbr 10,20),
musia<a zosta% rozdarta. Nast#pnie lud Izraela, by wej$% do pi#knej
ziemi, musia< przej$% przez rzek# Jordan. W wodach Jordanu Izra-
elici pogrzebali dwana$cie kamieni, symbolizuj�cych dwana$cie ple-
mion Izraela, a do pi#knej ziemi wnie$li dwana$cie innych kamieni,
kt(re oznacza<y zmartwychwsta<ych Izraelit(w. Stare pokolenie Izra-
ela zosta<o pochowane w wodach $mierci rzeki Jordan. Wszystko to
przedstawia w postaci typu to, �e naturalny cz<owiek,+�ycie duszewne
albo inaczej stara natura musz� zosta% rozerwane niczym zas<ona
i+pochowane jak stary cz<owiek. Dopiero wtedy mo�emy wej$% do
$wi#tego $wi#tych i do pi#knej ziemi, by tam radowa% si# Chrystu-
sem jako naszym odpocznieniem.

CO ODCI�GA NASZ� UWAG" OD DUCHA LUDZKIEGO

Ilustracje te pomog� nam u$wiadomi% sobie, �e Bo�a ekonomia
to Tr(jjedyny B(g w naszym ludzkim duchu. Ten Tr(jjedyny B(g
w+jednym Duchu obra< sobie naszego ducha za siedzib# i mieszka-
nie. Musimy wi#c nauczy% si# odr(�nia% naszego ducha od duszy.
Problem w tym, �e my, chrze$cijanie, jeste$my pe<ni naturalnych
my$li. Odk�d zostali$my zbawieni, uwa�amy, �e musimy by% dobrzy
i dobrze post#powa%. Tymczasem B(g w swojej ekonomii zamierza
wtopi% w nas samego siebie, czyni�c siebie naszym �yciem i wszyst-
kim dla nas. Musimy zapomnie% o wszystkim innym i skupi% si# na
zamieszkuj�cym Chrystusie w naszym duchu. Nie mo�emy da% si#
odci�gn�% od celu, kt(rym jest zamieszkuj�cy Chrystus. Zapomnij o+do-
brym zachowaniu i spe<nianiu dobrych uczynk(w. Porzu% wszystkie
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te dobre rzeczy i wejdE do $wi#tego $wi#tych. Wielu chrze$cijan gor-
liwie zajmuje si# prac� na dziedzi-cu zewn#trznym. Nie wiedz�, �e
B(g pragnie od nich, by weszli do $wi#tego $wi#tych, gdzie b#d� mogli
si# z Nim kontaktowa%, nape<nia% si# Nim, zajmowa% Nim, by% jedno
z Nim we wszystkim i gdzie B(g b#dzie dla nich wszystkim. Rozpo-
znawaj swego ducha i miej spo<eczno$% z Tym, kt(ry ci# zamieszkuje.
Pozw(l, by poj�< ci# w niewol# i posiad<.

Inn� religijn� przeszkod�, kt(ra odci�ga nas od naszego ducha
jest to, �e kiedy zostajemy zbawieni, czujemy, i� jeste$my s<abi, po-
trzebujemy si<y i mocy. Dlatego modlimy si#, by wylany zosta< na
nas Duch Mwi#ty, by$my byli silni i mocni. Cho% istnieje pewna pod-
stawa, by tak czyni%, to jednak g<(wna linia Bo�ej ekonomii polega
na tym, by$my pod��ali za Bogiem nie w zewn#trznym umocnieniu,
lecz w naszym duchu, gdzie mieszka Tr(jjedyny B(g. Dlatego naj-
istotniejsze dla nas jest poznanie naszego ducha i zaparcie si# duszy.
Musimy odrzuca% dusz# i i$% za duchem, poniewa� Tr(jjedyny B(g
znajduje si# w naszym duchu. Wi#kszo$% chrze$cijan . nawet poszu-
kuj�cych . nie trafia w cel Bo�ej ekonomii!

Pytamy po raz kolejny, gdzie jest dzisiaj Tr(jjedyny B(g? Chwa<a
Panu, ten wspania<y Tr(jjedyny B(g znajduje si# dzi$ w naszym du-
chu! Mamy Go! Tak, mamy Go w naszym duchu! Ten wspania<y,
wszechzawieraj�cy Duch jest w nas! Je$li jeste$my ludEmi wierz�cy-
mi, to w swoim duchu mamy Tr(jjedynego Boga. Dzi$ potrzeba, by-
$my umieli odr(�nia% ducha od duszy. Kiedy poznamy w<a$ciwy spo-
s(b odr(�niania ducha od duszy, trafimy prosto w cel i b#dziemy
mieli <�czno$% z Tr(jjedynym Bogiem.

W mechanizmie radia znajduje si# odbiornik, organ odbieraj�cy.
Gdy odpowiednio nastroimy radio, znajduj�ca si# w powietrzu fala
elektromagnetyczna zetknie si# ze znajduj�cym si# wewn�trz radia
odbiornikiem. Duch Mwi#ty jest dzisiaj duchow� elektryczno$ci�. Jest
On przep<ywaj�c� przez wszech$wiat fal� elektromagnetyczn�, a my
jeste$my radiem. Co w nas jest odbiornikiem? Nasz ludzki duch.
Mo�emy go odpowiednio nastroi%, gdy zostanie on z<amany i skru-
szony i gdy nasza postawa wobec Boga b#dzie postaw� upami#tania
oraz otwarto$ci. Je$li b#dziemy mieli takiego ducha, w(wczas Tr(jje-
dyny B(g, kt(ry jest wspania<ym Duchem, duchow� elektryczno$ci�,
natychmiast zetknie si# z naszym duchem! Wystarczy, �e b#dziemy
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umieli dostroi% odbiornik, nastroi% naszego ludzkiego ducha, odr(�-
niaj�c go od wszystkiego innego . od naszych my$li, uczu% i+wybo-
r(w. Gdy b#dziemy potrafili odr(�ni% naszego ducha od wszystkiego,
co wi��e si# z dusz�, b#dziemy umieli kontaktowa% si# z boskim
Duchem, wspania<ym, wszechzawieraj�cym Duchem Tr(jjedynego
Boga. W(wczas poznamy S<owo Pana jako ostry miecz, przenikaj�cy
a� do oddzielenia naszej duszy od ducha i zrozumiemy, jak przez ca<y
czas mo�emy do$wiadcza%, radowa% si# i mie% udzia< w zamieszkuj�-
cym Chrystusie.





ROZDZIAP CZWARTY

KLUCZ DO ZAMIESZKUJ�CEGO DUCHA

W przesz<o dwudziestu przek<adach Nowego Testamentu s<owo
KduchL pisane jest na r(�ne sposoby. W niekt(rych t<umaczeniach
jest ono w pewnych miejscach pisane wielk� liter�, podczas gdy inne
przek<ady w tych samych miejscach u�ywaj� ma<ej litery. Na przy-
k<ad t<umacze angielskiego przek<adu King James Version wielk�
liter� pisz� s<owo KduchL w Li$cie do Rzymian 8,2: Kprawo DuchaL,
podczas gdy w interlinearnym tek$cie greckim w wersecie tym wielka
litera nie wyst#puje. KDuchL w wersecie czwartym w King James
Version pisany jest wielk� liter� . Kkt(rzy chodz�... za DuchemL .
ale w tym samym interlinearnym tek$cie greckim s<owo to napisa-
ne jest ma<� liter�. Ponownie w wersecie pi�tym . Kci, kt(rzy post#-
puj� wed<ug DuchaL . w King James Version KduchL pisany jest wielk�
liter�, podczas gdy w tek$cie greckim . ma<�.

Z czego wynikaj� takie r(�nice w przek<adzie? W takich frag-
mentach jak te trudno t<umaczowi orzec, czy s<owo KduchL odnosi si#
do Ducha Mwi#tego, czy do ducha ludzkiego. Poniewa� nasz duch
zosta< zespolony z Duchem Mwi#tym, oba duchy s� zespolone w jed-
nego ducha (1 Kor 6,17). Dlatego jedna osoba mo�e utrzymywa%, �e
chodzi tu o ludzkiego ducha, podczas gdy kto$ inny powie, �e Duch
ten jest Duchem Mwi#tym. Oczywi$cie, kontekst niekt(rych frag-
ment(w wyraEnie wskazuje, �e mowa jest o Duchu Mwi#tym, pod-
czas gdy w innych fragmentach mo�na si# zorientowa%, �e chodzi
o+ducha ludzkiego.

KJe$li jednak Chrystus jest w was, to chocia� cia<o jest martwe
z+powodu grzechu, jednak duch jest �yciem z powodu sprawiedliwo-
$ciL. Kontekst tego wersetu (Rz 8,10) wyraEnie wskazuje, �e duch
tutaj nie jest Duchem Mwi#tym, poniewa� zestawiony jest z cia<em.
Nie mo�emy zestawia% Ducha Mwi#tego z naszym cia<em. To naszego
ludzkiego ducha aposto< zestawi< z cia<em. Jakie znaczenie ma ten
werset? Pierwotnie nasze cia<o by<o martwe z powodu grzechu. Teraz
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Chrystus jest w nas i chocia� nasze grzeszne cia<o nadal jest martwe
wskutek grzechu, to jednak nasz duch jest �ywy i pe<en �ycia z po-
wodu sprawiedliwo$ci. Tak wi#c KduchL, o kt(rym mowa w tym wer-
secie, nie jest Duchem Mwi#tym, lecz por(wnywanym z ludzkim cia-
<em duchem ludzkim.

To oczywiste, �e w nast#pnym wersecie Listu do Rzymian, 8,11,
mowa jest o Duchu Bo�ym. To, co nast#puje po wyra�eniu KDuch
TegoL, okre$la, o czyjego Ducha chodzi. KA je$li Duch Tego, kt(ry
Jezusa wzbudzi< z martwych, mieszka w was, tedy Ten, kt(ry Jezusa
Chrystusa z martwych wzbudzi<, o�ywi i wasze $miertelne cia<a przez
Ducha swego, kt(ry mieszka w wasL. Werset 10 m(wi nam, �e cho-
cia� Chrystus jest w nas, nasze cia<o jest wci�� martwe z powodu
grzechu. Jednak�e werset 11 o$wiadcza, �e nasze s<abe, $miertelne
cia<a, dzi#ki zamieszkiwaniu Chrystusa, r(wnie� zostan� o�ywione,
przebudzone i wzmocnione. Poniewa� Chrystus mieszka w nas, na-
wet nasze $miertelne cia<a, martwe z powodu grzechu, mog� by%
o�ywione i od$wie�one przez boskiego Ducha, kt(ry mieszka w na-
szym duchu. Zamieszkuj�cy Duch o�ywia nas nie tylko w+naszym
duchu, ale ostatecznie r(wnie� w naszym ciele.

DUCH LUDZKI KLUCZEM

Dlaczego podkre$lamy r(�nic# pomi#dzy Duchem Mwi#tym a ludz-
kim duchem? Dlatego, �e naszym najwi#kszym problemem jest to,
i� nie znamy zamieszkuj�cego Ducha ani nie u$wiadamiamy sobie,
�e duch ludzki jest mieszkaniem Ducha Mwi#tego. Nie wiemy te�, �e
te dwa duchy s� ze sob� zespolone w jednego Ducha. To olbrzymia
strata! Oto cel Bo�ej ekonomii, w kt(ry nie trafia niestety wielu
chrze$cijan. Przypomina to dom, do kt(rego nie mo�na si# dosta%,
poniewa� zgin�< klucz. Tylko klucz mo�e otworzy% nam ten dom
i+umo�liwi% radowanie si# wszystkim, co si# w nim znajduje. Przez
wieki wr(g zakrywa< przed nami ten klucz. Co jest tym kluczem?
Prawda, i� nasz ludzki duch jest mieszkaniem Ducha Mwi#tego oraz
�e nasz ludzki duch jest jedno ze wspania<ym Duchem Mwi#tym.

S<owo Bo�e jest �ywe i ostre, ostrzejsze nawet ni� obosieczny
miecz, przenikaj�ce a� do rozdzielenia duszy i ducha. Przez ponad
trzydzie$ci lat usi<owa<em zrozumie%, dlaczego to s<owo zosta<o zapi-
sane i dlaczego znalaz<o si# w<a$nie w czwartym rozdziale Listu do
Hebrajczyk(w. Pan objawi< mi przyczyn#. List do Hebrajczyk(w za-
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ch#ca nas do tego, by$my zmierzali naprz(d, z pustyni do pi#knej
ziemi, od b<�kania si# do odpocznienia, kt(re znajduje si# we wszech-
zawieraj�cym Chrystusie. Hebrajskim chrze$cijanom grozi<o w(w-
czas niebezpiecze-stwo odej$cia od Chrystusa do judaizmu, co przy-
pomina<oby powr(t do ziemi egipskiej. Zostali oni wybawieni od
judaizmu i przeznaczeni do wej$cia do pi#knej ziemi odpocznienia;
b<�kali si# jednak, znajduj�c si# w p(< drogi, pomi#dzy judaizmem
a+Chrystusem. List do Hebrajczyk(w powsta< jako zach#ta dla nich,
wzywaj�c do wyrwania si# ze stanu tu<aczki przez przyj#cie Chrystusa
jako wszechzawieraj�cego �ycia i odpocznienia.

List do Hebrajczyk(w m(wi r(wnie� o miejscu naj$wi#tszym. Tak
samo i w tym przypadku przez lata nie mog<em zrozumie%, czym jest
miejsce naj$wi#tsze. W ko-cu Pan pom(g< mi u$wiadomi% sobie, �e
miejsce naj$wi#tsze to w pewnym sensie r(wnie� nasz duch. Dzisiaj
miejscem naj$wi#tszym jest nasz ludzki duch. Trzy cz#$ci $wi�tyni
odpowiadaj� trzem cz#$ciom cz<owieka . cia<u, duszy i duchowi.
Najg<#bsza cz#$% $wi�tyni, miejsce naj$wi#tsze, odnosi si# do naj-
g<#bszej cz#$ci naszej istoty . ducha ludzkiego. Tak jak arka, typ
Chrystusa, znajdowa<a si# w miejscu naj$wi#tszym, tak Chrystus
znajduje si# dzi$ w naszym duchu. Nasz ludzki duch jest wi#c miej-
scem naj$wi#tszym, w kt(rym mo�emy kontaktowa% si# z Bogiem.
Je$li nie b#dziemy umieli rozpozna% swojego ducha, nie zdo<amy
odnaleE% miejsca naj$wi#tszego.

Nast#pnie musimy wyraEnie zrozumie%, �e dzisiaj Tr(jjedyny B(g
dokona< ju� wszystkiego . stworzenia, wcielenia, przeszed< przez
�ycie i cierpienia na ziemi, poszed< na $mier% i przeszed< przez ni�,
zmartwychwsta<, wst�pi< do nieba i zasiad< na tronie. Ten wspania<y
Tr(jjedyny B(g osi�gn�< wszystko i ca<a rzeczywisto$% tego znajduje
si# teraz w Duchu Mwi#tym, kt(ry wszed< w nas. Ten Duch Mwi#ty
udzieli< si# do naszego ludzkiego ducha, kt(ry jest teraz siedzib�
Boga. Nasz duch jest organem s<u��cym do tego, by$my przyjmowali
Boga i zawierali Go w sobie. Je$li chcemy kontaktowa% si# z+tym
wspania<ym Duchem, musimy zna% naszego ducha. Je$li chcesz si#
ze mn� skontaktowa%, musisz wiedzie%, gdzie mieszkam. Werset 4,12
Listu do Hebrajczyk(w zosta< napisany po to, by zach#ci% nas do
usilnego d��enia ku miejscu naj$wi#tszemu, kt(rym jest nasz duch.
Je$li jednak nie b#dziemy umieli rozpozna% swego ducha, nie zdo<amy
odnaleE% miejsca naj$wi#tszego, miejsca, w kt(rym Pan dzi$ mieszka.
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Bo�a ekonomia polega na udzielaniu si# nam Boga, a miejscem, do
kt(rego B(g nam siebie udziela, jest nasz duch. Gdy potrafimy rozpo-
zna% swojego ducha i %wiczy% go, kontaktuj�c si# z Panem, Pan mo�e
przenika% nas i przesyca% sob� oraz przeobra�a% nas na sw(j obraz.

CO ODCI�GA NAS OD KLUCZA

(1) Dobro

Wr(g stara si# nam przeszkodzi% w rozpoznawaniu ducha. Dlatego
wkr(tce po tym, jak zostajemy zbawieni, pomaga nam podj�% decy-
zj#, i� odt�d b#dziemy czynili dobro. Nikt nie jest wolny od tej sub-
telnej sugestii. Nawet dzi$ rano niekt(rzy modlili si#: KPanie, chc#
wype<ni% Twoj� wol#, chc# Ci# zadowoli%, zrobi# co tylko w+mojej
mocy, by czyni% to, co mi<e TobieL. Brzmi to jak dobra modlitwa, lecz
nie pochodzi ona od Pana. Pochodzi od wroga. Ilekro% mamy takie
dobre intencje, musimy poderwa% si# i powiedzie% Szatanowi, by od
nas odszed<. W moim chrze$cija-skim s<owniku nie ma takiego s<o-
wa jak Kz<oL ani KdobroL! M(j chrze$cija-ski s<ownik od pocz�tku do
ko-ca zawiera tylko jedno s<owo . KChrystusL! Nie rozumiem ani
dobra, ani z<a. Nie chc# pomaga% w czynieniu dobra; chc# tylko
Chrystusa!

Teraz rozumiecie s<owa Pana: KTrwajcie we mnie, a Ja w was.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocuL. Nie ma tu
nic z w<asnego wysi<ku; jest tylko trwanie w Tym, kt(ry nas zamie-
szkuje i pozwalanie, by On trwa< w nas. Wtedy b#dziemy wyra�ali
wszystkie bogactwa Chrystusa. Przynoszenie owocu to po prostu
wyra�anie zamieszkuj�cego w nas Ducha. Powinni$my m(wi%: KNie
wiem nic. Wiem tylko jedno: jestem latoro$l�, a On jest krzewem
winnym; musz# trwa% w Nim i pozwoli% Jemu trwa% we mnieL. Spon-
tanicznie b#dziemy wtedy przynosi% owoc. Oto w<a$nie (w zagubiony
klucz. Staranie si# czyni% dobrze stanowi prawdziw� pokus# i bardzo
odci�ga nas od do$wiadczania Chrystusa.

(2) Doktryny

Doktryny to kolejne narz#dzie, kt(rym pos<uguje si# Szatan, by
odci�gn�% poszukuj�cych od Chrystusa. Przez wieki wr(g nieustan-
nie u�ywa< takich doktryn, jak pewno$% zbawienia, r(�ne dyspensa-
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cje, predestynacja, <aska absolutna itd., by odci�gn�% chrze$cijan od
�ywego Chrystusa. Zna<em chrze$cijan, kt(rzy tak dobrze znali Bi-
bli#, �e jednego z nich nawet nazywano Kchodz�c� konkordancj�L.
Gdy nie mog<e$ znaleE% jakiego$ fragmentu w Pi$mie, potrafili na-
tychmiast poda% ci, kt(ra to ksi#ga, rozdzia< i werset. Mog# jednak
za$wiadczy%, �e bardzo ma<o wiedzieli o kontaktowaniu si# z Chry-
stusem jako naszym �yciem. Mie% wiedz# biblijn� to jedno, nato-
miast zna% �ywego Pana objawionego w Pi$mie to co$ zupe<nie inne-
go. Za po$rednictwem Pisma musimy kontaktowa% si# z Chrystusem.
Niestety, wielu chrze$cijan ma Pismo jedynie w r#kach i w pami#ci,
natomiast bardzo niewiele Chrystusa w swoim duchu. Prawo Moj�e-
szowe s<u�y<o przyprowadzeniu ludzi do Chrystusa i zachowaniu ich
dla Niego. Mia<o za zadanie pom(c ludziom pozna% Chrystusa. Tym-
czasem wielu zachowywa<o samo prawo, lekcewa��c Chrystusa. Ko-
rzystano zatem z prawa nieprawid<owo. Dzisiaj pozostaje ten sam
problem. Ta sama zasada odnosi si# do wszystkich nauk i doktryn
Pisma. Doktryny i wiedza s� jedynie $rodkiem pomocnym w do$wiad-
czaniu Chrystusa, tymczasem chrze$cijanie Go nimi zast#puj�.

(3) Dary

Inn� rzecz�, kt(rej u�ywa wr(g, jest kwestia dar(w duchowych.
By zobaczy%, w jaki spos(b dary wi��� si# z Bo�� ekonomi�, trzeba je
w<a$ciwie rozumie%. Dotyczy to wszystkich dar(w. Wiele obdarowa-
nych os(b przyk<ada zbyt wielk� uwag# do swoich dar(w, mniej lub
bardziej zaniedbuj�c zamieszkuj�cego w nich Chrystusa. Celem Bo�ej
ekonomii jest zamieszkuj�cy w nas Chrystus, a wszystkie dary s<u��
jedynie temu celowi. Wielu ludzi umie m(wi% j#zykami i uzdrawia%,
nie potrafi� za$ rozpoznawa% ducha i kontaktowa% si# z Chrystusem.
Chocia� nie jestem przeciwko darom, sprzeciwiam si# jednemu .
przywi�zywaniu zbyt wielkiej wagi do dar(w przy jednoczesnym lek-
cewa�eniu zdolno$ci rozpoznawania ducha w celu kontaktowania si#
z+Chrystusem. Jest to zdecydowanie niew<a$ciwe.

List do Rzymian bardzo niewiele miejsca po$wi#ca darom. Stano-
wi on og(lny zarys chrze$cija-skiego �ycia i post#powania, i z tego
wzgl#du ma bardzo niewiele do powiedzenia na temat dar(w. Ze
wszystkich szesnastu rozdzia<(w tylko rozdzia< dwunasty m(wi nieco
na ten temat; je$li przeczytamy ca<y ten rozdzia<, to zobaczymy, �e
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mowa tam jest nie tylko o darze prorokowania, lecz wymienione s�
nawet takie dary, jak okazywanie mi<osierdzia i obdarowywanie do-
brami materialnymi (Rz 12,5-8). Dary te wyp<ywaj� z do$wiadczania
przez ka�dego wierz�cego Chrystusa jako <aski. Nie wszyscy chrze-
$cijanie maj� dar prorokowania. To tylko jeden spo$r(d wielu dar(w.
Chocia� nie sprzeciwiamy si# darom, jednak wobec ka�dego daru
musimy zachowa% odpowiedni� proporcj#, w przeciwnym bowiem
razie nie b#dziemy mieli r(wnowagi.

O darach m(wi te� Pierwszy List do Koryntian 12 i 14. Wierz�cy
w Koryncie mieli wszystkie dary, nie brakowa<o im �adnego (1 Kor
1,7). Cho% jednak mieli je wszystkie, ich stan duchowy opisany jest
jako cielesny i niedojrza<y (1 Kor 3,1). Mo�emy mie% dary, a mimo to
pozostawa% dziecinnymi i cielesnymi. Bez w�tpienia mo�emy otrzy-
ma% dzi#ki nim pomoc, musimy jednak nauczy% si# czego$ wi#cej.
Znaki i m�dro$% s� darami (1 Kor 1,22), ale aposto< g<osi< KChrystusa
ukrzy�owanegoL i KChrystusa, kt(ry jest moc� Bo�� i m�dro$ci� Bo��L.
Jedynym zamiarem aposto<a by<o us<ugiwanie Chrystusem jako moc�
i m�dro$ci� . a nie objawianie dar(w i znak(w. Dary s� pomoc�, nie
celem. Celem jest zamieszkuj�cy w nas Chrystus. Dary powinny je-
dynie pomaga% nam realizowa% ten cel.

Pierwszy List do Koryntian 12 m(wi o darach duchowych, w tym
o darze m(wienia j#zykami, ale pod koniec rozdzia<u Pawe< wymie-
nia Kdrog# jeszcze doskonalsz�L. Tekst grecki wyra�a to jeszcze moc-
niej: Kdrog# najdoskonalsz�L. Co jest t� najdoskonalsz� drog�? Kon-
tynuacj# tego wersetu stanowi rozdzia< trzynasty: je$li m(wimy
wszystkimi j#zykami ludzi i anio<(w, a nie mamy mi<o$ci, jeste$my po
prostu dEwi#cz�c� miedzi�. S<ycha% tylko dEwi#k, ale nie wida% �ycia!
Mi<o$% jest wyrazem �ycia. Dowodzi to, �e j#zyki, m(wi�c $ci$le, nie
s� kwesti� �ycia. M(wi% j#zykami bez zwracania uwagi na �ycie to
inaczej sta% si# dEwi#cz�c� miedzi�. Cz#stokro% ludzie, kt(rzy m(wi�
j#zykami, s� bardzo p<ytcy i niedojrzali w swym chrze$cija-skim �yciu.

W rozdziale czternastym aposto< zach#ca nas, by$my %wiczyli ra-
czej swego ducha dla duchowego po�ytku ko$cio<a. Taki wniosek p<y-
nie z ca<ego rozdzia<u. Chocia� Pawe< przewy�sza< innych w m(wie-
niu j#zykami, to jednak wola< powiedzie% na spotkaniu raczej pi#%
zrozumia<ych s<(w, ni� dziesi#% tysi#cy s<(w w j#zykach (w. 18.19).
Aposto< wykazuje w tych rozdzia<ach nieco krytyczny stosunek do
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m(wienia j#zykami. Udziela raczej Koryntianom pouczenia w celu
poprawy, ni� zach#ca do praktykowania dar(w. Musimy zatem wy-
ci�gn�% st�d wniosek, �e wszystkie dary s<u�� do$wiadczaniu Chry-
stusa i nale�y ich u�ywa% w+odpowiednich proporcjach.

Kluczem do otwarcia Bo�ej ekonomii jest Chrystus jako wszystko
dla nas, wtopiony w naszego ducha. Oczywi$cie, potrzebujemy pew-
nych nauk i dar(w, kt(re pomog� nam ten cel realizowa%. Nie mo�emy
jednak pozwoli%, by doktryny i dary zast�pi<y cel. Celem nie s� ani
nauki, ani dary, lecz Chrystus, kt(ry jest �ywym Duchem, zamiesz-
kuj�cym naszego ducha. Niekt(rzy mog� potrzebowa% jakiego$ daru,
kt(ry pomo�e im realizowa% ten cel. Nie wszyscy jednak potrzebuj�
tego samego daru. Podczas gdy jedni mog� potrzebowa% daru proro-
kowania, inni mog� potrzebowa% daru m(wienia j#zykami. Jedni mog�
potrzebowa% daru uzdrawiania, natomiast inni . pewnych doktryn.
Wielu ludzi zostaje przyci�gni#tych do Chrystusa przez pewne na-
uki. Powiedzmy jednak to sobie wyraEnie, �e kluczem do Bo�ej eko-
nomii jest zamieszkuj�cy Chrystus w naszym duchu. Ca<� uwag#
musimy po$wi#ci% temu kluczowi. Je$li zamieszkuj�cy Chrystus urze-
czywistnia si# w naszym duchu, nie ma w<a$ciwie potrzeby zwraca%
szczeg(lnej uwagi na jak�$ nauk# czy dar.

Stary s<uga Abrahama zosta< pos<any z licznymi darami, by zdo-
by% �on# dla Izaaka. Wszystkie te dary pomog<y jedynie Rebece zro-
zumie%, �e musi pozna% Izaaka. Takie w<a$nie jest prawdziwe miej-
sce dar(w. Gdy Rebeka otrzyma<a dary, jakby zupe<nie o+nich
zapomnia<a i powiedzia<a: KP(jd# do Izaaka! Nie znajd# zaspokoje-
nia, je$li pozostan# tutaj i b#d# korzysta<a z dar(w, a nie b#d# pa-
mi#ta<a o samym Izaaku. P(jd#, by spotka% si# z moim oblubie--
cemL. Po tym, jak Rebeka po$lubi<a Izaaka, o darach tych nie ma ju�
�adnej wzmianki. Dzie- po dniu Rebeka po prostu radowa<a si#
�yciem z+Izaakiem. Chrystus jest o wiele lepszy ni� m(wienie j#zy-
kami, o wiele lepszy ni� prorokowanie, o wiele lepszy ni� cokolwiek
innego!

Maj�c w r#ku klucz, mog# otworzy% wszystkie drzwi i korzysta%
z+ca<ego domu. Je$li nie mam klucza, musz# uda% si# do $lusarza.
Je$li jednak mam klucz, nie potrzebuj# us<ugi $lusarza. Naprawd#
potrzebujemy klucza, a nie $lusarza. I tak jak niepotrzebny jest
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$lusarz, kiedy mam klucz, tak nie potrzebujemy dar(w i nauk, gdy
mamy $wiadomo$% zamieszkuj�cego Chrystusa w naszym duchu.

Niekt(rzy mog� potrzebowa% pewnych nauk i dar(w, by odnaleE%
klucz. Jednak�e chwa<a Panu: je$li tylko klucz do urzeczywistniania
si# w nas Chrystusa znajduje si# w naszych r#kach, mo�emy zapo-
mnie% o naukach i darach. Zamiast tego ca<� uwag# skupmy na roz-
poznawaniu naszego ducha, kontaktowaniu si# z �ywym Chrystu-
sem i spo<eczno$ci z Nim. By$my mogli zdoby% klucz, B(g wyznaczy<
pewne dary i nauki. Mo�emy wielbi% Pana za Jego mi<osierdzie,
musimy jednak uwa�a%. Nie wolno nam po$wi#ca% tak wielkiej uwa-
gi $lusarzowi, by$my mieli chodzi% do niego codziennie. Gdy ju� zdo-
by<e$ klucz, podzi#kuj $lusarzowi i po�egnaj si# z nim! Skorzystaj
z+klucza, by wej$% do budynku i odkry% jego bogactwa. Dzie- po dniu
ucz si# poznawa% wspania<ego Tr(jjedynego Boga, niezg<#bionego
Chrystusa, wszechzawieraj�cego Ducha Mwi#tego, kt(ry jest teraz
w naszym duchu. Zdobywamy klucz, kiedy rozpoznajemy naszego
ducha. Klucz jest nasz! Wszystko, czego tylko potrzebujemy z Chry-
stusa, uzyskujemy %wicz�c swojego ducha, by si# z Nim kontakto-
wa%. Oto cel Bo�ej ekonomii. Chocia� Pan daje nam nauki i dary,
celem, pe<n� i wszechzawieraj�c� osob� jest On sam. Nie poprzesta-
wajmy na czym$, co jest mniejsze od Niego. Celem Bo�ej ekonomii
jest to, by wszechzawieraj�cy Chrystus zamieszkiwa< naszego du-
cha. W ci�gu dnia musimy stale powraca% do naszego ducha, rozpo-
znawa% go i kontaktowa% si# z Chrystusem, kt(ry jest wszystkim dla
nas. W(wczas b#dziemy posiadali klucz do w<a$ciwego i normalnego
chrze$cija-skiego �ycia.
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KA je$li nawet ewangelia nasza jest zas<oni#ta, zas<oni#ta jest dla
tych, kt(rzy gin�, w kt(rych b(g wieku tego za$lepi< my$li niewierz�-
cych, aby im nie $wieci<o $wiat<o ewangelii chwa<y Chrystusa, kt(ry
jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych g<osimy, lecz Chry-
stusa Jezusa, �e jest Panem, o sobie za$, �e$my s<ugami waszymi dla
Jezusa. Bo B(g, kt(ry rzek<: Z ciemno$ci niech $wiat<o$% za$wieci,
zaja$nia< w sercach naszych, aby nas o$wieci<o poznanie chwa<y Bo-
�ej, kt(ra jest na obliczu Chrystusa. Mamy za$ ten skarb w naczy-
niach glinianych, aby ogrom mocy by< z Boga, a nie z nasL (2+Kor 4,3-7).

Wersety te m(wi� nam, �e Szatan, b(g tego wieku, za$lepia umy-
s<y niewierz�cych, aby nie $wieci<o na nich K$wiat<o ewangelii chwa-
<y ChrystusaL. Wr(g boi si# ja$niej�cej Kewangelii chwa<yL takiego
Chrystusa. KEwangelia chwa<y ChrystusaL w wersecie 4 odnosi si#
do Kpoznania chwa<y Bo�ejL w wersecie 6. KSkarbL to sam B(g w+Chry-
stusie, kt(ry zaja$nia< sob� w nas, glinianych naczyniach.

Zobaczyli$my Bo�� ekonomi# i jej cel. Stwierdzili$my, �e g<(w-
nym celem Bo�ej ekonomii jest to, i� B(g zamierza wtopi% w nas
siebie samego. Wtapia On siebie w poszczeg(lne cz#$ci nas samych
poprzez swoje r(�ne osoby. Gdy b#dziemy uwa�nie czytali Pismo,
u$wiadomimy sobie, �e to w<a$nie stanowi jego g<(wny temat. Pra-
gn# powtarza% to Pa-skim dzieciom setki, a nawet tysi�ce razy: w+ca-
<ym wszech$wiecie Bo�ym zamiarem nie jest nic innego, jak tylko
wtopienie, wbudowanie siebie w cz<owieka.

Po co B(g stworzy< cz<owieka? Wy<�cznie po to, by cz<owiek by<
Jego pojemnikiem. Lubi# u�ywa% s<owa KpojemnikL, poniewa� jest
ono dobitniejsze ni� s<owo KnaczynieL. W Li$cie do Rzymian 9,21 i 23
i w Drugim Li$cie do Koryntian 4,7 wida% wyraEnie, �e B(g stworzy<
nas, aby$my byli pojemnikami, kt(re b#d� zawiera<y Jego samego.
Jeste$my tylko pustymi pojemnikami, kt(rych jedyn� zawarto$ci�
chce by% B(g. Mo�na to zilustrowa% w nast#puj�cy spos(b: butelki s�
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po to, by zawiera% w sobie nap(j, a �ar(wki s<u�� do tego, by znajdo-
wa<a si# w nich elektryczno$%. Gdy spojrzymy na butelki po napojach
albo na �ar(wki elektryczne, u$wiadomimy sobie, �e te specyficzne
KpojemnikiL s� bardzo szczeg(lnymi przedmiotami . wyprodukowa-
no je w konkretnym celu. My, ludzie, r(wnie� jeste$my Kspecyficzny-
miL pojemnikami, poniewa� r(wnie� zostali$my stworzeni w kon-
kretnym celu. Nar(wki, skoro ju� je wyprodukowano, musz� zawiera%
w sobie elektryczno$%, w przeciwnym razie b#d� bezu�yteczne, zb#d-
ne. Podobnie, gdyby butelki nigdy nie zawiera<y napoju, r(wnie� one
sta<yby si# bezu�yteczne. Cz<owiek celowo zosta< stworzony po to, by
zawiera% w sobie Boga. Je$li nie zawieramy Boga i+nie znamy Go
jako swojej zawarto$ci, jeste$my bezsensown� sprzeczno$ci�.

Niezale�nie od tego, jakie zdob#dziemy wykszta<cenie, jak� osi�-
gniemy pozycj# lub jak wielkie posi�dziemy bogactwa, nadal b#dzie-
my bez znaczenia, poniewa� zostali$my stworzeni celowo jako po-
jemnik, kt(ry ma zawiera% jedyn� zawarto$% . Boga. Jako pojemniki
musimy przyj�% Boga do wn#trza swojej istoty. Chocia� s<owo to mo�e
wydawa% si# proste, w<a$nie tego s<owa potrzebujemy, by wskaza%
g<(wn� my$l ca<ego Pisma. Podstawowa nauka ca<ej Biblii brzmi po
prostu tak: B(g jest zawarto$ci�, a my jeste$my pojemnikami, uczy-
nionymi po to, by t# zawarto$% przyj�%. Musimy zawiera% Boga i+wy-
pe<ni% si# Nim.

OJCIEC, SYN I DUCH

Aby B(g m(g< umie$ci% w nas siebie jako nasz� zawarto$%, musi
istnie% w trzech osobach. Nigdy w pe<ni nie pojmiemy tajemnicy
trzech os(b Bo�ych. W kilku miejscach Pismo m(wi wyraEnie, �e
B(g jest jedynym Bogiem. Oznajmia o tym Pierwszy List do Koryn-
tian 8,4 i 6 i Pierwszy List do Tymoteusza 2,5. Jednak w pierwszym
rozdziale Ksi#gi Rodzaju czasownik i zaimek u�yte w odniesieniu do
Boga nie s� w liczbie pojedynczej, lecz mnogiej.

Przeczytajmy Ksi#g# Rodzaju 1,26 i 27. KUczy-my cz<owieka na
Nasz obraz, podobnego Nam. ...Stworzy< wi#c B(g cz<owieka na sw(j
obrazL. Werset 26 m(wi Kna Nasz obrazL, podczas gdy w nast#pnym
wersecie czytamy Kna sw(j obrazL. Powiedzcie mi, czy B(g jest poje-
dynczy, czy mnogi? Kto potrafi to wyja$ni%? B(g sam u�y< w odnie-
sieniu do siebie czasownika w liczbie mnogiej: KUczy-my cz<owieka
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na Nasz obrazL. Je$li jednak powiesz, �e jest wi#cej ni� jeden B(g,
jeste$ heretykiem, poniewa� Biblia m(wi nam, �e B(g jest tylko je-
den. W ca<ym wszech$wiecie nie ma wi#cej Bog(w . jest tylko jeden
B(g. Dlaczego wi#c, skoro B(g jest tylko jeden, u�yto tu czasownika
i zaimka w liczbie mnogiej?

Ka�dy, kto zna j#zyk hebrajski, mo�e nam powiedzie%, �e s<owo
KB(gL w Ksi#dze Rodzaju wyst#puje w liczbie mnogiej. Hebrajskie
s<owo KB(gL w pierwszym wersecie: KNa pocz�tku stworzy< B(gL, to
Elohim, s<owo w liczbie mnogiej. Jednak�e orzeczenie Kstworzy<L
w+j#zyku hebrajskim jest w liczbie pojedynczej. To bardzo dziwne.
W+sk<adni tego wersetu mamy podmiot w liczbie mnogiej, za$ orze-
czenie w liczbie pojedynczej. Nikt nie mo�e temu zaprzeczy%, jest to
udokumentowane przez j#zyk hebrajski. Pytam wi#c, czy B(g jest
jeden, czy jest Ich trzech?

Przeczytajmy teraz Ksi#g# Izajasza 9,5. KAlbowiem Dzieci# nam
si# narodzi<o, Syn zosta< nam dany,... Nazwano Go imieniem:... B(g
Mocny, Odwieczny OjciecL. Nie jest powiedziane Kcz<owiek mocnyL,
lecz KB(g MocnyL. Ma<e dziecko nazwane jest Mocnym Bogiem. Wszy-
scy chrze$cijanie zgadzaj� si# co do proroctwa tego wersetu. Dziecko,
o kt(rym tutaj mowa, odnosi si# do dziecka urodzonego w stajni
w+Betlejem, kt(re nazwane jest nie tylko Mocnym Bogiem, lecz r(w-
nie� Odwiecznym Ojcem. Jako dzieci#, kt(re si# nam narodzi<o, Jezus
nazwany jest Mocnym Bogiem, a jako syn, kt(ry jest nam dany,
nazwany jest Odwiecznym Ojcem (albo Ojcem Wieczno$ci). To bar-
dzo dziwne. Gdy to dziecko nazwane jest Mocnym Bogiem, czy jest
Ono dzieckiem, czy Bogiem? A kiedy syn nazywany jest Odwiecz-
nym Ojcem, czy jest On Synem, czy te� Ojcem? Je$li b#dziesz stara<
si# to poj�%, nie uda ci si# to. Musisz to przyj�% jako fakt, chyba �e
nie wierzysz w Pismo. Je$li wierzysz w autorytet Pisma, musisz przy-
j�% fakt, �e poniewa� dziecko nazwane jest Mocnym Bogiem, ozna-
cza to, i� dziecko to jest Mocnym Bogiem i poniewa� Syn nazwany
jest Ojcem, oznacza to, �e Syn jest Ojcem. Je$li dziecko nie jest
Mocnym Bogiem, jak mog<oby by% nazwane Mocnym Bogiem? A je-
$li Syn nie jest Ojcem, jak�e m(g<by by% nazwany Ojcem? Ilu w ta-
kim razie mamy Bog(w? Mamy tylko jednego Boga, poniewa� dzie-
ci# Jezus to Mocny B(g, a Syn to Odwieczny Ojciec.

Nast#pnie Drugi List do Koryntian 3,17 m(wi: KPan jest DuchemL.
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Kim jest Pan wed<ug nas? Wszyscy zgadzamy si#, �e Pan to Jezus
Chrystus. Tymczasem tutaj czytamy, �e Pan jest Duchem. Kim jest
Duch? Musimy przyzna%, �e Duch to Duch Mwi#ty. Tak wi#c Syn
nazwany jest Ojcem, i ten Syn, kt(ry jest Panem, jest tak�e Du-
chem. Oznacza to, �e Ojciec, Syn i Duch s� jedno. Podkre$lamy to,
poniewa� przez swe r(�ne osoby B(g realizuje swoj� ekonomi#. Bez
tych trzech r(�nych os(b . Ojca, Syna i Ducha . B(g nigdy nie zdo-
<a<by wprowadzi% w nas siebie.

Ewangelia Mateusza 28,19 m(wi: KIdEcie wi#c i nauczajcie wszyst-
kie narody, udzielaj�c im chrztu w imi# Ojca i Syna, i Ducha Mwi#te-
goL. Nie jest tu powiedziane Kudzielaj�c im chrztu w imi# jednej
z+boskich os(bL. Werset ten nie m(wi te� Kw imionaL, lecz Kw imi#
(pojedyncze) Ojca i Syna, i Ducha Mwi#tegoL. Dlaczego mamy by%
ochrzczeni w+imi# Ojca i Syna, i Ducha? Ponadto, gdy sprawdzimy,
jak brzmi ten werset w greckim oryginale, odkryjemy, �e przyimek
KwL jest greckim przyimkiem eis oznaczaj�cym: Kdo $rodka, do we-
wn�trz, w kierunkuL. To samo s<owo u�yte jest w Li$cie do Rzymian
6,3: K...ochrzczeni w Chrystusa JezusaL. Co to wszystko oznacza?

Pozw(lcie, �e zilustruj# to nast#puj�co. Je$li kupujesz arbuza,
chcesz go zje$% i strawi%. Innymi s<owy, twoim zamiarem jest wbudo-
wanie tego arbuza w siebie. Jak mo�esz to zrobi%? Po pierwsze, ku-
pujesz ca<ego arbuza; po drugie, kroisz go na plasterki; i po trzecie,
zanim ten arbuz dostanie si# do twojego �o<�dka, prze�uwasz go, a�
zamieni si# w sok. Kolejno$% jest nast#puj�ca: arbuz, plasterki i na
koniec sok. Czy s� to trzy r(�ne rzeczy, czy jedna? My$l#, �e to naj-
lepsza ilustracja Tr(jcy. Arbuzy przewa�nie s� wi#ksze ni� tw(j �o<�-
dek. Jak m(g<by$ po<kn�% wielkiego arbuza, gdy twoje usta s� tak
ma<e, a gard<o tak w�skie? Zanim b#dzie nadawa< si# do jedzenia,
trzeba go pokroi% na kawa<ki. Nast#pnie, gdy ju� go zjemy, staje si#
sokiem. Czy plasterki to nie arbuz? I czy sok to nie arbuz? Je$li
m(wimy, �e nie, to musimy by% bardzo ograniczeni.

Ca<y arbuz ilustruje Ojca, Syn to plasterki i wreszcie Duch to
sok. Teraz widzisz, o co chodzi: Ojciec jest nie tylko Ojcem, ale r(w-
nie� Synem. Syn za$ jest nie tylko Synem, ale r(wnie� Duchem.
Innymi s<owy, arbuz ten jest r(wnie� plasterkami do jedzenia i so-
kiem w naszym wn#trzu. Arbuz, gdy si# go zjada, znika. Najpierw
le�a< na stole, ale kiedy zosta< zjedzony, znajduje si# w ca<ej rodzinie.
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W Ewangelii Jana pierwsze rozdzia<y przedstawiaj� Ojca, nast#p-
ne Syna jako wyraz Ojca, i wreszcie w rozdziale 20 (w. 22) widzimy
Ducha jako oddech Syna. Ta jedna Ewangelia objawia Ojca, Syna
i+Ducha. Przeczytaj wszystkie dwadzie$cia jeden rozdzia<(w tej ksi#-
gi. Najpierw m(wi ona: KNa pocz�tku by<o S<owo, a S<owo by<o u+Boga,
i Bogiem by<o S<owo. ...A S<owo sta<o si# cia<em i zamieszka<o w$r(d
nasL. To S<owo, kt(rym jest sam B(g, pewnego dnia sta<o si# cz<o-
wiekiem i zamieszka<o w$r(d nas . nie wewn�trz nas, ale w$r(d
nas. Cz<owiek ten �y< na ziemi przez trzydzie$ci trzy i p(< roku. Wresz-
cie umar< i zmartwychwsta<. To co$ tajemniczego, cudownego i wspa-
nia<ego, czego nie jeste$my w stanie zg<#bi%. W noc po swoim zmar-
twychwstaniu Pan przyszed< do uczni(w w swym zmartwychwsta<ym
ciele. Wszystkie drzwi by<y zamkni#te, On jednak wszed< ciele$nie
i+ukaza< im swoje r#ce i bok. Nie mo�emy tego poj�%. Przyszed< w+cu-
downy i tajemniczy spos(b. Na koniec tchn�< w uczni(w i+powiedzia<
im, by przyj#li Ducha Mwi#tego. Ten w<a$nie oddech, tak jak sok
w+arbuzie, to Duch Mwi#ty.

Chc# was teraz zapyta%: gdzie od tamtej chwili jest Jezus w Ewan-
gelii Jana? Po tym, jak przyszed< On do uczni(w, Ewangelia Jana nie
wspomina o Jego wst�pieniu do nieba. Gdzie jest wi#c ten wspania<y
Pan pod koniec Ewangelii? Tak jak arbuz w �o<�dku, znajduje si# On
w uczniach przez Ducha jako oddech.

Bo�a ekonomia to wbudowanie si# Boga w nas Kza pomoc�L Jego
trzech os(b. Potrzebne s� trzy osoby B(stwa, poniewa� bez nich B(g
nigdy nie zdo<a<by si# w nas wbudowa%. To tak, jak w ilustracji z+ar-
buzem. Bez pokrojenia na plasterki i spo�ycia jako soku arbuz ten
nie m(g<by si# w nas wbudowa%. B(g m(g< wtopi% si# w nas jedynie
dzi#ki swym trzem osobom.

UMYS!, SERCE I OBRAZ

Przyjrzyjmy si# teraz sobie samym i zastan(wmy si#, czym jeste-
$my jako pojemniki. Nie my$lcie, �e jeste$my tacy pro$ci. S�dz#, �e
wielu lekarzy medycyny mog<oby nam powiedzie%, i� cia<o ludzkie jest
bardzo delikatne i skomplikowane. Cz<owiek nie jest takim prostym
pojemnikiem, jak butelka, kt(ra zawiera nap(j. Wr#cz przeciwnie,
posiada on wiele r(�nych cz#$ci. Dlatego, by utrafi% w cel Bo�ej eko-
nomii, musimy zna% zar(wno r(�ne cz#$ci cz<owieka, jak i trzy osoby
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Boga. Bo�a ekonomia dotyczy trzech os(b Boga, a cel Jego ekonomii
dotyczy r(�nych cz#$ci naszej istoty.

Wielu z nas jeEdzi samochodami. Niemo�liwo$ci� jednak jest pro-
wadzi% samoch(d, je$li si# nie zna pewnych jego cz#$ci. Musimy po-
zna% przynajmniej te cz#$ci, kt(re s� najwa�niejsze dla jego dzia<a-
nia. Na przyk<ad musimy umie% rozpozna% i odnaleE% takie cz#$ci,
jak hamulec, dEwignia zmiany bieg(w, zap<on itd. Je$li nie znamy
cz#$ci samochodu, nie umiemy z niego korzysta%. Podobnie, aby$my
zrozumieli, jak mo�emy zawiera% Boga, musimy zna% r(�ne cz#$ci
naszej istoty.

Zastan(wcie si#, ile cz#$ci znajdujemy w kr(tkim fragmencie w+Dru-
gim Li$cie do Koryntian rozdziale czwartym. W wersecie 4 mamy
umys<, a w+wersecie 6 serce. We fragmencie tym znajdujemy co naj-
mniej dwie cz#$ci: umys< i serce. Mo�e jeste$ chrze$cijaninem od lat,
a do tej pory nie znasz r(�nicy mi#dzy umys<em a sercem. Czytali-
$my, �e umys< mo�e by% za$lepiony przez wroga, a serce mo�e by%
o$wiecone $wiat<em Boga. B(g tego wieku za$lepia umys<y niewie-
rz�cych, lecz B(g $wieci swoim $wiat<em w sercach wierz�cych. By%
mo�e my$la<e$, �e rozumiesz t# cz#$% S<owa, lecz nigdy nie przysz<o
ci na my$l, i� mowa tu o+dw(ch cz#$ciach cz<owieka.

Zanim zdefiniujemy umys< i serce zgodnie z Pismem, u�yjmy jako
ilustracji aparatu fotograficznego. Aparat fotograficzny s<u�y do ro-
bienia zdj#%. Zrobienie zdj#cia oznacza umieszczenie obrazu danego
przedmiotu w aparacie. Gdy zwiedza<em Tokio, u�ywa<em aparatu,
by fotografowa% Tokio. Robi<em to po to, aby obraz, kt(ry by< na ze-
wn�trz, znalaz< si# wewn�trz aparatu.

Czego potrzebowa<em, by m(c fotografowa%? Trzech g<(wnych
rzeczy: obiektywu na zewn�trz, filmu wewn�trz oraz $wiat<a. Za po-
moc� tych trzech rzeczy mo�na sfotografowa% dany obiekt. Kilka lat
temu, gdy podr(�owa<em poci�giem, zrobi<em kilka zdj#%. Kiedy
wywo<a<em film, wiele klatek by<o pustych. Co si# sta<o? Odkry<em,
�e tak si# spieszy<em, aby zrobi% zdj#cie, i� zapomnia<em zdj�% przy-
krywk# z obiektywu. Obiektyw by< zas<oni#ty przykrywk�.

Nieraz, gdy przychodzi niewierz�cy, by us<ysze% dobre poselstwo
ewangelii, my$limy: KO, dzi$ wieczorem ten cz<owiek z pewno$ci�
zostanie zbawiony!L Ostatecznie jednak pozostaje on nadal pusty. Wr(g
Boga za$lepi< jego umys<. Umys< to organ, za pomoc� kt(rego rozu-
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miemy, a Szatan za$lepi< rozumienie tego s<uchacza. Niezale�nie od
tego, jak dobre jest poselstwo i ile z niego us<ysza<, jego zrozumienie
zosta<o za$lepione albo inaczej zas<oni#te. Jego umys< wci�� pozostaje
pusty, niczego nie przyj�<.

Trzydzie$ci lat temu brat Watchman Nee zwiastowa< ewangeli#
m(wi�c ludziom, �e zamiarem Boga nie jest to, by$my czynili do-
brze. Dobro nic dla Boga nie znaczy. Podkre$la< t# kwesti# tak bar-
dzo, a� w ko-cu sta<a si# ona jasna. Pewien brat przyprowadzi< na to
spotkanie swego przyjaciela i spogl�daj�c na niego od czasu do czasu
podczas poselstwa, zauwa�y<, �e kiwa on z aprobat� g<ow�, tak jakby
rozumia<. Brat ten by< bardzo szcz#$liwy my$l�c, �e jego przyjaciel
s<ucha uwa�nie i wszystko przyjmuje. Czy wiecie, co si# wydarzy<o?
Po zako-czeniu brat ten zapyta< swego przyjaciela: KCo my$lisz o+tym
poselstwie?L On odpowiedzia<: KTak, wszystkie religie zach#caj� lu-
dzi, by czynili dobrze!L Tymczasem w tym poselstwie brat Nee tak
wyraEnie podkre$la<, �e B(g wcale nie wymaga od cz<owieka, by do-
brze czyni<. OdpowiedE tamtego m#�czyzny wskazywa<a na to, �e jego
zrozumienie zosta<o za$lepione przez wroga. Nieraz musimy si#
modli%, aby B(g zwi�za< boga tego wieku, zwi�za< jego prac# za$le-
piania umys<(w ludzi podczas poselstwa. Oznacza to po prostu zdj#-
cie przykrywki z obiektywu.

Gdy przykrywka jest ju� zdj#ta, potrzebujemy w<a$ciwego filmu.
Gdy nie ma odpowiedniego filmu, to nawet je$li obiektyw jest w po-
rz�dku, aparat nie b#dzie dzia<a<. Nie mo�emy uzyska% w<a$ciwego
zdj#cia, je$li u�ywamy z<ego filmu. Film obrazuje nasze serce. Nasz
umys< przypomina obiektyw, a nasze serce . film. Dlatego nasze ser-
ce musi by% dostrojone i w<a$ciwie ustawione. Potrzebujemy obiekty-
wu oraz filmu. Potrzebujemy rozumiej�cego umys<u i przyjmuj�cego
serca. Serce musi by% szczere, czyste, prawe i odpowiednio ustawione.

Jednak�e nawet je$li mamy obiektyw i film, potrzebujemy jesz-
cze czego$: $wiat<a. Potrzebujemy $wiat<a, kt(re za$wieci przez obiek-
tyw i padnie na film. Boskie $wiat<o Bo�ej chwa<y $wieci na nas, by
da% nam obraz i zdj#cie Chrystusa. Ten obraz Chrystusa jest skar-
bem w glinianych naczyniach. Dzi#ki tej ilustracji mo�emy zrozu-
mie%, jak post#powa% z naszym umys<em i sercem. Przypomina to
aparat fotograficzny: musimy wiedzie%, jak ustawi% obiektyw i jak
u�ywa% filmu. Je$li nie umiemy pos<ugiwa% si# obiektywem i filmem,
nigdy nie uda si# nam zrobi% dobrego zdj#cia.
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Do$wiadczenia duchowe przypominaj� robienie zdj#%. My sami
jeste$my aparatami fotograficznymi i musimy nauczy% si# u�ywa%
naszego aparatu, aby przyjmowa% Boga w Chrystusie jako zdj#cie.
Niestety, tylu drogich chrze$cijan po prostu nie umie pos<ugiwa% si#
swoim umys<em i sercem. W rzeczywisto$ci nawet nie wiedz�, �e to
oni sami s� aparatami fotograficznymi.

Chrze$cija-stwo nie jest religi�, kt(ra uczy ludzi, by co$ robili.
Chrze$cija-stwo to po prostu sam Chrystus, kto$ �ywy, kto wtapia
si# w nas. Chrystus jest obiektem, postaci�, a my . aparatem foto-
graficznym. Jako obiekt musi On zosta% w nas wtopiony dzi#ki pada-
niu boskiego $wiat<a przez obiektyw na film. Codziennie i w ka�dej
chwili potrzebujemy, by boskie $wiat<o coraz ja$niej $wieci<o obra-
zem Chrystusa przez rozumienie naszego umys<u, aby$my mogli
przyjmowa% Go do swojego serca. Musimy si# wi#c nauczy% nasta-
wia% nasz umys< i serce.

Czym s� duchowe do$wiadczenia? To po prostu zdj#cia Chrystusa,
kt(re przyjmujemy do swego wn#trza niczym aparaty fotograficzne
i+kt(re zostaj� zapisane na naszym duchowym filmie. W przypadku
niekt(rych chrze$cijan obiektyw jest niemal zawsze zas<oni#ty, a film
najcz#$ciej niew<a$ciwie za<o�ony. Gdy spojrzysz na ich film, nie ma
na nim �adnych zdj#%. Ka�da klatka jest pusta, poniewa� nie ma na
niej zarejestrowanych �adnych do$wiadcze- Chrystusa. Gdyby jed-
nak przyszed< tu aposto< Pawe<, a my otworzyliby$my jego aparat
i+wyj#li z niego film, zobaczyliby$my, �e ka�da jego klatka jest zdj#-
ciem Chrystusa. Wszystko zale�y od tego, jak ustawimy sw(j obiek-
tyw i jak b#dziemy obchodzili si# z filmem . tzn. jak potraktujemy
nasz umys< i jak ustawimy nasze serce. Je$li zrobimy to dobrze, wte-
dy ilekro% za$wieci na nas boskie $wiat<o, w naszym wn#trzu zaja-
$nieje obraz Chrystusa. B#dziemy mieli pi#kne zdj#cie Chrystusa.
Na tym w<a$nie polega Bo�a ekonomia i jej cel.

Wiemy teraz, jak wa�ne jest poznanie naszych r(�nych cz#$ci.
Zostali$my stworzeni po to, by w ka�dej z nich zawiera% Boga. Musimy
pozna% je wszystkie . nawet wi#cej ni� tylko serce i umys<. W+nast#p-
nym rozdziale rozwa�ymy szczeg(<owo wszystkie cz#$ci, a p(Eniej przyj-
rzymy si# temu, jak one funkcjonuj� i jak je odpowiednio ustawia%.
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CZ"�CI WEWN"TRZNE I CZ"�- UKRYTA

PrzejdEmy teraz do szczeg(<(w budowy Pa-skiego naczynia. W+po-
przednim rozdziale zobaczyli$my, �e zostali$my stworzeni w konkret-
nym celu: by by% Bo�ymi pojemnikami, kt(rych zawarto$ci� b#dzie
sam B(g. Dlatego B(g stworzy< nas tak, i� sk<adamy si# z wielu Kcz#-
$ciL. Nie my$lcie, �e termin Kcz#$ciL pochodzi ode mnie. B(g m(wi
w+Ksi#dze Jeremiasza 31,33: KUmieszcz# swe prawo w ich cz#$ciach
wewn#trznychL. Wewn#trzne cz#$ci to cz#$ci naszej duszy, a nie ze-
wn#trzne cz<onki naszego cia<a. B(g m(wi te�, �e wypisze swoje prawo
na naszym sercu. Czym w takim razie s� te wewn#trzne cz#$ci i+czym
jest serce?

Je$li por(wnamy Ksi#g# Jeremiasza 31,33 z cytatem w Li$cie do
Hebrajczyk(w 8,10: KPrawa moje w<o�# w ich umys<yL, zauwa�ymy
niewielk�, lecz wa�n� r(�nic#. Ksi#ga Jeremiasza m(wi: Kw ich cz#-
$ciach wewn#trznychL, natomiast List do Hebrajczyk(w u�ywa wy-
ra�enia: Kw ich umys<yL. Por(wnanie to dowodzi, �e umys< jest jedn�
z cz#$ci wewn#trznych cz<owieka.

Okre$lenie Kcz#$ci wewn#trzneL wyst#puje w Pi$mie wi#cej razy.
Na przyk<ad Psalm 51,8 m(wi: KOto pragniesz prawdy w cz#$ciach
wewn#trznychL. Cz#$ci wewn#trzne musz� posiada% prawd#. Opr(cz
nich Psalm ten wymienia jeszcze inn� cz#$%, nazwan� Kcz#$ci� ukryt�L:
KI w cz#$ci ukrytej objawiasz mi m�dro$%L. Prawda znajduje si# w+cz#-
$ciach wewn#trznych, natomiast m�dro$% . w cz#$ci ukrytej. Musi-
my dowiedzie% si#, czym s� te cz#$ci wewn#trzne i czym jest cz#$%
ukryta.

TRZY CZ"�CI CZ!OWIEKA . DUCH, DUSZA, CIA!O

Niekt(re fragmenty, do kt(rych zaraz si#gniemy, s� bardzo zna-
ne. Pierwszy List do Tesaloniczan 5,23 to werset wskazuj�cy na to,
�e sk<adamy si# z trzech cz#$ci: ducha, duszy i cia<a. Mo�emy zilu-
strowa% to przy pomocy trzech koncentrycznych okr#g(w:
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List do Hebrajczyk(w 4,12 r(wnie� wymienia ducha i dusz# oraz
m(wi o rozdzieleniu tych dw(ch cz#$ci. Je$li chcemy zna% Chrystusa
i wej$% w Niego jako nasz� pi#kn� ziemi# i odpocznienie, musimy
odr(�nia% ducha od duszy. Duch jest miejscem, w kt(rym zamiesz-
kuje w nas Chrystus. Je$li wi#c chcemy pozna% Chrystusa w naszym
do$wiadczeniu, musimy nauczy% si# odr(�nia% naszego ludzkiego
ducha od duszy. Werset ten m(wi o r(�nicy nie tylko pomi#dzy du-
chem i dusz�, lecz r(wnie� pomi#dzy stawami i szpikiem cia<a a+my-
$lami i zamiarami serca. Nywe s<owo Bo�e rozdziela te wszystkie
rzeczy. Dowodzi to, �e je$li chcemy poznawa% Pana w praktyczny
i+rzeczywisty spos(b, musimy umie% wszystko to rozr(�nia%. Czym
s� my$li serca i zamiary serca? Z ilu cz#$ci sk<ada si# serce?

Ewangelia Pukasza 1,46-47 ponownie rozr(�nia mi#dzy dusz�
a+duchem.

List do Filipian 1,27 m(wi, �e musimy by% jednego ducha . nie
Ducha Mwi#tego, lecz ducha ludzkiego . i jednej duszy. Werset ten
znowu pokazuje, �e pomi#dzy duchem a dusz� zachodzi r(�nica.

Wreszcie Ewangelia Marka 12,30 m(wi: KB#dziesz mi<owa< Pana,
Boga swego, ca<ym swoim sercem, ca<� swoj� dusz�, ca<ym swoim
umy<em i ca<� swoj� moc�L. S� tu wymienione cztery r(�ne cz#$ci:
serce, dusza, umys< i moc. Gdy zbierzemy wszystkie te wersety, u$wia-
domimy sobie, �e poza licznymi cz#$ciami cia<a znajduje si# w nas
do$% sporo r(�nych cz#$ci.

Pierwszy List do Tesaloniczan 5,23 pokazuje, �e jeste$my duchem,
dusz� i cia<em, a Psalm 51 objawia cz#$ci wewn#trzne oraz cz#$%
ukryt�. Cz#$ci wewn#trzne to cz#$ci duszy, czego dowodzi zestawie-
nie Ksi#gi Jeremiasza 31,33 z Listem do Hebrajczyk(w 8,10. Werset
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z Listu do Hebrajczyk(w, b#d�cy cytatem z Ksi#gi Jeremiasza, za-
st#puje Kcz#$ci wewn#trzneL s<owem Kumys<L. Tak jak cz#$ci we-
wn#trzne musz� by% cz#$ciami duszy, tak cz#$% ukryta musi by% du-
chem. Spo$r(d wszystkich naszych cz#$ci duch jest cz#$ci� najbardziej
ukryt�. Ta najg<#bsza cz#$% kryje si# nie tylko w ciele, lecz w duszy.
Mamy zatem zewn#trzne cz#$ci cia<a, wewn#trzne cz#$ci duszy oraz
ukryt� cz#$% . ducha.

TRZY CZ"�CI DUSZY . UMYS!, WOLA I EMOCJE

Istniej� trzy cz#$ci duszy i trzy cz#$ci ducha. Musimy odkry% te
trzy cz#$ci zar(wno duszy, jak i ducha. Nast#pnie musimy zdefinio-
wa% serce. Pierwszy List do Tesaloniczan 5,23 pokazuje, �e jeste$my
istotami tr(jcz#$ciowymi . mamy ducha, dusz# i cia<o; nie ma tu
jednak wzmianki o sercu. Czym jest serce i jak mo�emy je powi�za%
z cz#$ciami wewn#trznymi i cz#$ci� ukryt�?

S<owo Bo�e dowodzi wyraEnie i zdecydowanie, �e dusza sk<ada
si# z trzech cz#$ci . umys<u, woli i emocji. Pole zacieniowane na
diagramie ilustruje cz#$ci duszy.

Ksi#ga Przypowie$ci Salomona 2,10 pokazuje, �e dusza potrzebu-
je wiedzy. Zwr(%cie te� uwag# na wersety 19,2 i 24,14 tej Ksi#gi.
Poniewa� wiedza to funkcja umys<u, dowodzi to, i� umys< jest cz#-
$ci� duszy. Wszystkie te trzy wersety z Ksi#gi Przypowie$ci Salomo-
na pokazuj� nam, �e potrzebujemy wiedzy w duszy. Nast#pnie Psalm
139,14 m(wi, �e dusza wie [American Standard Version: KCudowne
s� dzie<a twoje i dusza moja to wieL]. Wiedza to funkcja umys<u, co
ponownie dowodzi, �e umys< jest cz#$ci� duszy. Psalm 13,3 m(wi, �e
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dusza martwi si#, czyli rozwa�a albo radzi, co odnosi si# do umys<u.
Ksi#ga Lamentacji 3,20 wskazuje, �e wspominanie pochodzi z duszy.
Oznacza, �e dusza potrafi pami#ta% r(�ne rzeczy. Na podstawie tych
werset(w widzimy, �e w duszy znajduje si# cz#$%, kt(ra wie, rozwa�a
i+pami#ta. Cz#$% ta nazywa si# umys<em.

Drug� cz#$% duszy stanowi wola. Ksi#ga Hioba 7,15 m(wi, �e du-
sza wybiera [ASV: Kmoja dusza wybra<abyL]. Wybranie czego$ to de-
cyzja podj#ta aktem woli. Dowodzi to, �e wola musi by% cz#$ci� du-
szy. Ksi#ga Hioba 6,7 m(wi, �e dusza odmawia [ASV: Kmoja dusza
odmawia dotkni#cia ichL]. Wybieranie i odmawianie to funkcje woli.
Pierwsza Ksi#ga Kronik 22,19 m(wi: Kskierujcie wasze dusze, by
szuka%L (ASV). Tak jak nakierowujemy nasz umys< na my$lenie, tak
samo kierujemy nasze dusze na szukanie. To oczywi$cie dusza po-
dejmuje decyzje, co dowodzi, �e wola musi by% cz#$ci� duszy. Nast#p-
nie w trzydziestym rozdziale Ksi#gi Liczb dziesi#% razy wyst#puje
zwrot Kzobowi�za% swoj� dusz#L. Kiedy czytamy ten rozdzia<, rozu-
miemy, �e zobowi�zanie duszy oznacza podj#cie decyzji. Wi��e si# to
ze z<o�onym Panu $lubem. Dowodzi wi#c to, �e wola musi by% cz#-
$ci� duszy. W niekt(rych przek<adach Biblii . Ksi#ga Psalm(w 27,12
i 41,3, Ksi#ga Ezechiela 16,27 . hebrajskie s<owo KduszaL przet<uma-
czono jako KwolaL. Modlitwa psalmisty brzmi: KNie wydawaj mnie
woli wrogaL. Inne mo�liwe t<umaczenie to: KNie wydawaj mnie du-
szy wrogaL. Dowodzi to wyraEnie, �e wola musi by% cz#$ci� duszy.

Trzeci� cz#$% duszy stanowi� emocje. Istnieje wiele aspekt(w
emocji, na przyk<ad mi<o$%, nienawi$%, rado$%, smutek itd. Wszyst-
kie one s� wyrazem uczu%. O mi<o$ci traktuje Pierwsza Ksi#ga Sa-
muela 18,1, Pie$- nad Pie$niami 1,7 i Psalm 42,2. Wersety te poka-
zuj�, �e mi<o$% jest czym$ z duszy, co dowodzi, �e w duszy znajduje
si# taki organ czy te� funkcja, jak emocje. Je$li chodzi o+nienawi$%,
zwr(%cie uwag# na Drug� Ksi#g# Samuela 5,8, Psalm 107,18 i+Ksi#-
g# Ezechiela 36,5. Fragmenty te pokazuj�, �e nienawi$% to co$ z du-
szy. Poniewa� nienawi$% stanowi przejaw emocji, wersety te dowodz�
r(wnie�, �e emocje musz� by% cz#$ci� duszy. W Ksi#dze Ezechiela
36,5 w przek<adzie American Standard Version u�yte jest wyra�enie
Kpogarda duszyL. Oznacza to niech#% albo nienawi$% duszy. Rado$%,
sk<adnik emocji, r(wnie� jest cz#$ci� duszy, na co wskazuje Ksi#ga
Izajasza 61,10 i Psalm 86,4. Ponownie dowodzi to, �e emocje s� cz#-
$ci� duszy. Nast#pnie pojawia si# kwestia smutku, o kt(rym mowa
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w Pierwszej Ksi#dze Samuela 30,6 oraz w Ksi#dze S#dzi(w 10,16.
Smutek to kolejny wyraz duszy. Innym aspektem jest pragnienie,
o+kt(rym mowa w Pierwszej Ksi#dze Samuela 20,4, Ksi#dze Powt(-
rzonego Prawa 14,26, Ksi#dze Ezechiela 24,25 i Ksi#dze Jeremiasza
44,14. Je$li chodzi o Ksi#g# Ezechiela 24,25 i Ksi#g# Jeremiasza 44,14,
w<a$ciwe znaczenie mo�na odkry%, zagl�daj�c do przek<adu American
Standard Version i konkordancji Younga lub Stronga. Po��danie,
sk<adnik emocji, ukazane jest w tych wersetach jako co$, co wchodzi
w zakres duszy.

Wersety te daj� podstaw# do wyr(�nienia w duszy trzech cz#$ci:
umys<u, woli i emocji. Trudno znaleE% w Pi$mie dodatkowe cz#$ci
duszy, poniewa� te trzy cz#$ci zawieraj� w sobie wszystkie jej funk-
cje. Umys< jest cz#$ci� wiod�c�, za kt(r� idzie wola i emocje. S� to
wersety, kt(re najlepiej pokazuj�, jakie s� trzy cz#$ci duszy.

TRZY CZ"�CI DUCHA . SUMIENIE, SPO!ECZNO�- I INTUICJA

To ciekawe, �e istniej� trzy osoby B(stwa, trzy cz#$ci cz<owieka,
trzy wewn#trzne cz#$ci duszy i trzy cz#$ci ducha. Wszystko sk<ada
si# z trzech cz#$ci. Pismo pokazuje r(wnie� trzy cz#$ci w przybytku,
Bo�ej budowli. Liczba trzy jest liczb� podstawow�. Nawet w arce Noego
znajdowa<y si# trzy poziomy. W przypadku przybytku liczba trzy poja-
wia si# wielokrotnie. Na przyk<ad szeroko$% jednej deski wynosi<a
p(<tora <okcia. Kiedy po<�czy si# dwie deski w par#, ca<kowita ich sze-
roko$% to trzy <okcie. Oznacza to, �e liczba trzy jest pe<n� jednostk�.

Dlatego w<a$nie duch stanowi kompletn� ca<o$%, z<o�on� z trzech
cz#$ci albo inaczej funkcji: sumienia, spo<eczno$ci i intuicji. Zacie-
niowana powierzchnia na poni�szym diagramie ilustruje cz#$ci ducha.
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Patwo jest zrozumie%, czym jest sumienie. Wszyscy je znamy.
Jedn� z jego funkcji jest odr(�nianie dobra od z<a. Pot#pianie b�dE
usprawiedliwianie to kolejna jego funkcja. Patwo jest te� zrozumie%
spo<eczno$%. Spo<eczno$% to nasza <�czno$% z Bogiem. We wn#trzu
naszego ducha funkcja ta umo�liwia nam posiadanie kontaktu z Bo-
giem. Prosto rzecz ujmuj�c, spo<eczno$% to inaczej dotykanie Boga.
Nie<atwo jednak zrozumie% intuicj#. Intuicja oznacza posiadanie bez-
po$redniego odczucia czy poznania. Istnieje w naszym duchu takie
bezpo$rednie odczucie, niezale�ne od rozumu, okoliczno$ci ani prze-
sz<o$ci. To odczucie, kt(re pojawia si# bez racjonalnego powodu, od-
czucie, kt(re nie jest Krozs�dneL. Jest to bezpo$rednie odczucie Boga
i bezpo$rednie poznanie od Boga. T# w<a$nie funkcj# nazywamy in-
tuicj� ducha. Ducha zatem rozpoznaje si# dzi#ki funkcji sumienia,
spo<eczno$ci i intuicji.

Musimy jednak dowie$% istnienia tych trzech cz#$ci w duchu ludz-
kim na podstawie Pisma. Po pierwsze, sumienie znajdujemy w Li$cie
do Rzymian 9,1: KPotwierdza mi to moje sumienie w Duchu Mwi#-
tymL. Por(wnuj�c werset 9,1 z wersetem 8,16 Listu do Rzymian wi-
dzimy, �e sumienie mie$ci si# w ludzkim duchu. Z jednej strony,
Duch Mwi#ty $wiadczy wesp(< z naszym duchem. Z drugiej strony,
nasze sumienie $wiadczy wraz z Duchem Mwi#tym. Dowodzi to, �e
sumienie musi by% funkcj� naszego ducha. W Pierwszym Li$cie do
Koryntian 5,3 aposto< Pawe< m(wi, �e w duchu os�dzi< grzesznika.
Os�dzi% to inaczej pot#pi% lub usprawiedliwi%, co jest aktem sumie-
nia. Aposto< jednak m(wi: w duchu os�dzam. Potwierdza to, �e funk-
cja pot#piania b�dE usprawiedliwiania znajduje si# w duchu; st�d
sumienie mie$ci si# w duchu. Psalm 51,12 m(wi o Kduchu prawym
we mnieL . o duchu, kt(ry jest prawy. Odr(�nianie prawo$ci od nie-
prawo$ci wi��e si# z sumieniem, a zatem werset ten r(wnie� dowo-
dzi, �e sumienie jest w duchu. Psalm 34,19 m(wi o Kduchu skruszo-
nymL. By% skruszonym to u$wiadomi% sobie, �e nie jest si# w porz�dku.
Innymi s<owy, oskar�amy i pot#piamy siebie, co jest funkcj� sumie-
nia. KSkruszony duchL pokazuje, �e sumienie wi��e si# z duchem.
Ksi#ga Powt(rzonego Prawa 2,30 m(wi: Kuczyni< nieust#pliwym jego
duchaL (albo zatwardzia<ym), co oznacza, �e sumienie sta<o si# za-
twardzia<e. By% zatwardzia<ym w duchu to nie dba% o w<asne sumie-
nie. Kiedy odrzucamy uczucie w sumieniu, stajemy si# zatwardziali
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w+duchu. Wersety te stanowi� niezbity dow(d na to, �e funkcja su-
mienia znajduje si# w ludzkim duchu.

PrzejdEmy teraz do wskazania biblijnych podstaw dla istnienia
spo<eczno$ci. Przede wszystkim Ewangelia Jana 4,24 m(wi nam, �e
musimy oddawa% Bogu cze$% w naszym duchu. Oddawanie czci Bogu
wymaga czci w naszym duchu. Czczenie Boga oznacza kontaktowa-
nie si# i spo<eczno$% z Nim. Werset ten dowodzi, �e funkcja oddawa-
nia czci albo inaczej spo<eczno$ci kryje si# w naszym duchu. W Li$cie
do Rzymian 1,9 Aposto< Pawe< m(wi: Ks<u�# [Bogu] w duchu moimL.
S<u�enie Bogu r(wnie� jest rodzajem spo<eczno$ci z Nim. To tak�e
dowodzi, �e organ s<u��cy spo<eczno$ci znajduje si# w naszym duchu.
Musimy tu doda% List do Rzymian 7,6: KS<u�ymy w nowo$ci duchaL.
Innymi s<owy, s<u�ba jest w swej istocie spo<eczno$ci� z Panem w+na-
szym duchu.

Rozwa�my List do Efezjan 6,18. Interlinearny tekst grecki t<u-
maczy ten werset nast#puj�co: Kmodl�c si# o ka�dym czasie w du-
chu_L S<owo KduchL nie jest tu napisane wielk� liter�. Nie oznacza
ono Ducha Mwi#tego, lecz naszego ludzkiego ducha. Modli% si# ozna-
cza mie% spo<eczno$% z Bogiem. Modlitwa w duchu wskazuje wi#c, �e
spo<eczno$% z Bogiem ma miejsce w naszym duchu. Ewangelia Puka-
sza 1,47 m(wi: KRaduje si# duch m(j w BoguL. Oznacza to, �e duch
ludzki skontaktowa< si# z Bogiem. Ponownie widzimy, �e spo<ecz-
no$% z Bogiem jest funkcj� ducha. Nast#pnie List do Rzymian 8,16
oznajmia: KDuch $wiadczy wesp(< z naszym duchemL. Werset ten
bardzo wyraEnie pokazuje, �e spo<eczno$% z Bogiem musi mie% miej-
sce zar(wno w naszym duchu, jak i w Duchu Bo�ym. Pierwszy List
do Koryntian 6,17 stwierdza: KKto za$ <�czy si# z Panem, jest jed-
nym duchemL. Prawdziwa spo<eczno$% oznacza, �e stajemy si# jed-
nym duchem z Panem. Spo<eczno$% ta jest spo<eczno$ci� w duchu.
Wszystkie te wersety dowodz� w spos(b wystarczaj�cy, �e w naszym
duchu znajduje si# funkcja spo<eczno$ci.

A co z intuicj�? Chocia� trudno znaleE% biblijne podstawy tej funk-
cji, istnieje jednak kilka werset(w, kt(re potwierdzaj� jej istnienie.
Pierwszy List do Koryntian 2,11 objawia, �e duch cz<owieka mo�e
wiedzie% to, czego nie jest w stanie wiedzie% dusza. Nasz duch potrafi
rozpozna% to, czego nie umie rozpozna% dusza. Dowodzi to, �e w naszym
duchu istnieje co$ jeszcze. Dusza poznaje za po$rednictwem rozumu
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i do$wiadcze- zwi�zanych z okoliczno$ciami, podczas gdy ludzki duch
mo�e odkrywa% rzeczy bez ich pomocy. To bezpo$rednie odczucie po-
kazuje, �e intuicja kryje si# w naszym duchu. Nast#pnie werset 2,8
Ewangelii Marka m(wi: Kpozna< zaraz w swym duchuL. Werset 8,12
tej samej Ewangelii oznajmia: Kwestchn�wszy w+duchu swoimL. Ewan-
gelia Jana 11,33 stwierdza: Krozrzewni< si# w+duchuL. Poznawanie,
wzdychanie i rozrzewnianie si# w duchu pochodz� od bezpo$rednie-
go odczucia rozpoznawania, kt(re nie zale�y od rozumu. Nazywamy
je intuicj�, trzeci� funkcj� naszego ducha.

Mamy teraz biblijne podstawy dla tych sze$ciu cz#$ci: trzech cz#-
$ci duszy i trzech cz#$ci ducha.

CZTERY CZ"�CI SERCA . UMYS!, WOLA, EMOCJE I SUMIENIE

Czym w takim razie jest serce? Nie jest ono odr#bn� cz#$ci�,
czym$ dodatkowym opr(cz duszy i ducha, lecz po<�czeniem wszyst-
kich cz#$ci duszy i pierwszej cz#$ci ducha. Zawiera ono w sobie umys<,
wol#, emocje oraz jedn� cz#$% ducha, sumienie. Zacieniowana po-
wierzchnia na nast#puj�cym diagramie ilustruje cz#$ci, z kt(rych
sk<ada si# serce.

Cz<owiek sk<ada si# jedynie z trzech g<(wnych cz#$ci. Jako istoty
ludzkie mamy cia<o, dusz# i ducha. Nie mamy czwartej, oddzielnej
cz#$ci, takiej jak serce.

Musimy teraz potwierdzi%, �e umys<, pierwsza cz#$% duszy, jest
zarazem cz#$ci� serca. Ewangelia Mateusza 9,4 m(wi: Kmy$licie...
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w+sercach swoichL. Tak wi#c w sercu mo�na my$le%. Poniewa� pro-
ces my$lenia zachodzi w umy$le, dowodzi to, �e umys< jest cz#$ci�
serca. Ksi#ga Rodzaju 6,5 m(wi: Kmy$li... jego sercaL. Te trzy frag-
menty stanowi� wystarczaj�cy dow(d na to, �e umys<, organ duszy,
jest cz#$ci� serca.

Wol# widzimy w Dziejach Apostolskich 11,23: Kzamiar sercaL. Za-
miar jest funkcj� woli, lecz w Dziejach Apostolskich jest on czym$
z+serca. Pokazuje to, �e wola jest r(wnie� cz#$ci� serca. List do He-
brajczyk(w 4,12 m(wi o Kzamys<ach sercaL. Zamys<y odpowiadaj�
zamiarom, kt(re pochodz� z woli. Ponownie dowodzi to, �e wola jest
cz#$ci� serca. Istnieje wi#cej werset(w, ale wystarcz� te dwa. Wed<ug
kryterium biblijnego wymagani s� tylko dwaj $wiadkowie.

Emocje znajdujemy w Ewangelii Jana 16,22: Krozraduje si# serce
waszeL. Rado$% jest sk<adnikiem emocji, jednak�e Pan m(wi, �e ra-
duje si# serce. Potwierdza to zatem, �e emocje s� r(wnie� cz#$ci�
serca. W tym samym rozdziale Pan m(wi: Ksmutek nape<ni< wam
serceL (w. 6). Smutek tak�e jest elementem emocji. Oba te wersety
wi#c potwierdzaj�, �e emocje s� r(wnie� cz#$ci� serca.

Je$li chodzi o sumienie, List do Hebrajczyk(w 10,22 m(wi: Kmaj�c
serca pokropione od z<ego sumieniaL. Widzimy wi#c, �e sumienie ma
wiele wsp(lnego z sercem. Je$li chcemy mie% czyste serce, musimy
mie% sumienie bez skazy. Aby$my mieli czyste serce, nasze sumie-
nie musi by% pokropione. Bez w�tpienia wi#c sumienie jest cz#$ci�
serca. Pierwszy List Jana 3,20 m(wi o tym, �e nasze serce nas oskar-
�a. Oskar�anie jest funkcj� sumienia. Werset ten dowodzi zatem, �e
sumienie jest r(wnie� cz#$ci� serca.

Podali$my wi#c podstawy biblijne, kt(re dowodz�, �e wszystkie
cz#$ci duszy . umys<, wola, emocje oraz pierwsza cz#$% ducha, su-
mienie, z<o�one razem, tworz� serce.





ROZDZIAP TRZYNASTY

KRZY� I �YCIE DUSZY

Rozdzia<y te m(wi� o podstawach Bo�ej ekonomii i o jej celu. Nie
dotykamy tu nieistotnych nauk, lecz tego, co stanowi podstaw# Bo�ej
ekonomii, i to nie jedynie pod k�tem doktryn, lecz w aspekcie do-
$wiadczenia. B(g w swej ekonomii zamy$li< udzieli% nam siebie,
czego dokona< ju� wobec ludzkiego ducha. Tr(jjedyny B(g udzieli<
si# nam. To w<a$nie z tym zamiarem B(g stworzy< nas istotami tr(j-
cz#$ciowymi, maj�cymi cia<o, dusz# i ducha. Ta tr(jcz#$ciowa istota
jest Bo�� $wi�tyni�. Mwi�tynia Bo�a sk<ada si# z trzech cz#$ci: z dzie-
dzi-ca zewn#trznego, miejsca $wi#tego i $wi#tego $wi#tych . miej-
sca zamieszkania Bo�ej chwa<y, zwanej Szekin�, i Bo�ego Chrystusa.
Trzy cz#$ci naszej istoty odpowiadaj� dok<adnie trzem cz#$ciom $wi�-
tyni: cia<o . dziedzi-cowi zewn#trznemu, dusza . miejscu $wi#te-
mu, a duch . $wi#temu $wi#tych. Dzisiaj B(g w Chrystusie zamiesz-
kuje w naszym duchu, w $wi#tym $wi#tych.

ROZPRZESTRZENIANIE SI" TR�JJEDYNEGO BOGA
W CZ!OWIEKU

Ekonomia Boga polega na tym, i� udziela si# On naszemu ducho-
wi, by sta< si# on Jego mieszkaniem, oraz zamieszkuje w nim, by by<
on podstaw� dalszego Jego rozprzestrzeniania si# na ca<� nasz� isto-
t#. Nasz duch stanowi Jego dom, siedzib#, mieszkanie, miejsce, z+kt(-
rego B(g rozprzestrzenia si# na ca<� nasz� istot#. Czyni�c to, przepaja
On sob� ka�d� jej cz#$%. Najpierw zespala si# ca<kowicie z naszym
duchem, nast#pnie z dusz�, a wreszcie z cia<em. B(g wchodzi do na-
szego ducha, by poprzez jego odrodzenie rozpocz�% zespalanie si#
z+nami. Odrodzenie polega na zespoleniu si# samego Boga z naszym
duchem. Je$li po odrodzeniu b#dziemy wsp(<pracowali z Nim, sk<a-
daj�c Mu siebie w ofierze i daj�c Mu tak� sposobno$%, b#dzie On
rozprzestrzenia< si# z naszego ducha na dusz#, odnawiaj�c wszystkie
jej cz#$ci. Na tym polega dzie<o przeobra�enia, kt(rego dokonuje
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B(g. Dzi#ki niemu zespala si# z nasz� dusz�, z naszym KjaL sama istota
Tr(jjedynego Boga. Kiedy nasza dusza ju� przeobrazi si# na obraz Pana,
nasze my$li, pragnienia i decyzje b#d� zawsze Go wyra�a<y.

Pierwszym krokiem, jaki podj�< B(g, by<o wi#c odrodzenie na-
szego ducha. Jego drugim krokiem jest przeobra�enie naszej duszy.
Wreszcie krok ostatni to przemienienie naszego cia<a przy powt(r-
nym przyj$ciu Pana. Pan przeniknie wtedy nasze cia<o, a Jego chwa-
<a przepoi ca<� nasz� istot#. To przemienienie stanowi ostateczne
ukoronowanie Jego zespolenia si# z nasz� istot�. Kiedy to nast�pi,
Bo�a ekonomia Jego udzielania si# nam w+pe<ni si# wykona. Zapa-
mi#taj te trzy kroki, za pomoc� kt(rych B(g zespala si# z nami w+ka�-
dej dziedzinie. Poni�szy hymn wyra�a to ostateczne zwie-czenie:

Nadzieja chwa<y, Chrystus, me �ycie tylko w Nim,
On mnie odrodzi< w sobie, przepoi< �yciem swym.

Nadchodzi, by przemieni% me cia<o moc� sw�
W tak jasne i chwalebne, jak ma sam On.

Refren:
To On, to On, nadchodzi uwielbi% mnie!
Me cia<o On przemieni, by jak Jego sta<o si#.
To On, to On, odkupi wkr(tce nas!
Nadzieja chwa<y przyjdzie, by uwielbi% $wi#tych swych.

Nadziej� chwa<y Chrystus i tajemnic� On,
Udziela Bo�ej pe<ni i Boga niesie nam.

Nadchodzi, by po<�czy% we wszystkim z Bogiem mnie,
Bym z Nim na zawsze chwa<� m(g< dzieli% si#.

Nadzieja chwa<y Chrystus, On odkupieniem jest.
On cia<o me wykupi<, by $mierci wyrwa% je.

Nadchodzi, by chwalebnym uczyni% cia<o me,
W zwyci#stwie ju� na zawsze poch<on�% $mier%.

Nadzieja chwa<y Chrystus, historia moja w Nim,
Do$wiadczam Jego �ycia i jedno jestem z Nim.

Nadchodzi, by wprowadzi% w chwalebn� wolno$% mnie,
Bym w pe<ni jedno z Nim ju� na zawsze by<.

          Hymn 949
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WALKA DW�CH STRON O DUSZ"

Wszyscy znamy t# smutn� histori#. Zanim pe<en chwa<y B(g wszed<
do naszego ducha, Szatan, Bo�y wr(g, wszed< w nas jako pierwszy.
Diabe< wszed< w cia<o cz<owieka przez Adama, gdy ten spo�y< owoc
z+drzewa poznania. W konsekwencji Grzech jako osoba zamieszkuje
w cz<onkach naszego cia<a i rz�dzi nami jako nielegalny zwierzch-
nik, zmuszaj�c nas do robienia tego, czego nie chcemy. Oto grzech,
o+kt(rym mowa w rozdzia<ach 6, 7 i 8 Listu do Rzymian. To jeden
jedyny niegodziwiec i grzesznik w ca<ym wszech$wiecie. Jest on Bo-
�ym wrogiem. Gdy wszed< on w nasze cia<o, zosta<o ono odmienione,
zmienione w naturze i sta<o si# upad<ym cia<em. To cia<o to zepsute
cia<o, kt(re pierwotnie stworzy< B(g, zniszczone i ska�one przez Z<e-
go, kt(ry w nim zamieszka<. Takie nieczyste cia<o grzechu zagra�a
zagarni#ciem duszy.

Tak jak duch ludzki staje si# podstaw�, z kt(rej B(g mo�e zacz�%
si# rozprzestrzenia%, tak te� ta sama zasada dotyczy upad<ego cia<a.
Cia<o to, opanowane przez Szatana, stanowi podstaw#, na kt(rej mo�e
on dalej wykonywa% sw� diabelsk� prac#. Szatan zajmuje t# pozycj#
w ciele, by wp<ywa% na dusz#, a nast#pnie za jej po$rednictwem
u$mierca% ducha. Kierunek pracy Szatana przebiega zawsze nast#-
puj�co: zaczyna si# od zewn�trz i zmierza ku $rodkowi. Natomiast
boskie dzie<o zawsze rozpoczyna si# od centrum i rozprzestrzenia si#
w stron# obwodu. Mo�emy to zilustrowa% w nast#puj�cy spos(b:

Ludzka dusza nie jest w stanie oprze% si# Szatanowi, jest on bo-
wiem o wiele silniejszy od niej. Zanim zostali$my zbawieni, nasza
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dusza by<a zatruta przez Szatana za po$rednictwem upad<ego cia<a.
Kiedy us<yszeli$my ewangeli# i doznali$my o$wiecenia w umy$le oraz
w sumieniu, stali$my si# skruszeni i z<amani w duchu, upami#tali-
$my si# i otworzyli$my na Pana, po czym Pan wszed< w chwale do
naszego ducha, by by% naszym �yciem w Duchu Mwi#tym. Mimo i�
Szatan, wr(g, uczyni< sobie z naszego upad<ego cia<a podstaw#, na
kt(rej walczy do wewn�trz, kieruj�c si# w stron# ducha, nasz chwa-
lebny Pan u�ywa naszego ducha jako podstawy, z kt(rej walczy od
wewn�trz na zewn�trz, w kierunku upad<ego cia<a.

Jeste$my tak skomplikowani, poniewa� stali$my si# polem bi-
twy! Jeste$my polem bitwy wszech$wiata. Szatan i B(g, B(g i Szatan
dzie- po dniu zwalczaj� si# nawzajem w naszym wn#trzu. Szatan
walczy, kieruj�c si# w stron# centrum, podczas gdy B(g walczy w+kie-
runku obwodu. Jak� my zajmiemy postaw#? Nie mo�emy by% neu-
tralni. Musimy stan�% po czyjej$ stronie. W zewn#trznej cz#$ci cz<o-
wieka znajduje si# Bo�y wr(g, a w cz#$ci wewn#trznej . sam B(g.
Pomi#dzy nimi, po$rodku, stoi dusza. Szatan jest w upad<ym ciele
cz<owieka, B(g w odrodzonym duchu, a my stoimy po$rodku, w du-
szy. Jeste$my kim$ strategicznie wa�nym. Mo�emy odmieni% ca<�
sytuacj#. Je$li b#dziemy trzymali stron# Szatana, B(g w pewnym
sensie b#dzie pokonany. Oczywi$cie, B(g nigdy nie mo�e zosta% po-
konany, kiedy jednak b#dziemy trzymali stron# Szatana, b#dzie si#
wydawa<o, �e B(g tymczasowo poni(s< kl#sk#. Je$li za$ staniemy
po stronie Boga, b#dzie to chwalebne, a Szatan zostanie doszcz#tnie
pokonany.

Po kt(rej staniesz stronie? Tu w<a$nie le�y problem. Pos<uchaj
Pana: KJe$li kto chce p(j$% za Mn�, niech si# zaprze samego siebieL.
Zaprze% si# samego siebie! Innymi s<owy, ukrzy�owa% swoj� dusz#,
poniewa� to dusza jest naszym KjaL. Musimy nieustannie zapiera%
si# siebie samych, stale u$mierca% nasze K jaL, u$mierca% je na krzy-
�u. Co si# stanie, kiedy dusza zostanie u$miercona na krzy�u? Gdy
to nast�pi, pozostanie tylko B(g i Szatan. Przez u$miercenie duszy
na krzy�u palimy wrogowi most.

Szatan znajduje si# w upad<ym ciele, poniewa� jest Grzechem wcie-
lonym w to cia<o, natomiast nasze KjaL znajduje si# w duszy. Grzech
i+nasze K jaL s� sobie nielegalnie po$lubione. W rzeczywisto$ci ich $lub
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odby< si# ju� bardzo dawno temu. Ca<y problem w nas wynika z fak-
tu, i� K jaL zosta<o po$lubione Grzechowi i sta<o si# z nim jedno. Kiedy
jednak zostali$my zbawieni, B(g, Chrystus i Duch Mwi#ty jako bo-
skie �ycie weszli do naszego ducha. W nieczystym, zepsutym ciele
mieszka Grzech; w duszy, zagro�onej duszy, znajduje si# nasze K jaL;
natomiast w odrodzonym ludzkim duchu kryje si# boskie �ycie, �ycie
wieczne, kt(re jest �yciem kieruj�cym nami oraz moc�. Ny% i+post#-
powa% w �yciu duszy to inaczej �y% i post#powa% w sobie samym, co
wprowadza nas w ma<�e-stwo z Szatanem. Ma<�e-stwo to oznacza,
�e nie jeste$my ludEmi wolnymi, lecz tkwimy w wi#zach Z<ego, Grze-
chu. Z<y w ciele podnosi si#, by nas pochwyci% i pokona% oraz wzi�%
w+niewol#, czyni�c nas ludEmi zupe<nie �a<osnymi. Je$li jednak za-
przemy si# duszy, siebie samych i b#dziemy �y% i post#powa% wed<ug
ducha, Chrystus jako �ycie b#dzie kierowa< nasz� istot# i przepaja<
j� sob�.

ROZPRAWIANIE SI" KRZY�A Z DUSZ�

Po tym, jak zostali$my odrodzeni, nie powinni$my ju� d<u�ej �y%,
post#powa% ani czyni% niczego wed<ug samych siebie. Dop(ki b#dzie-
my �yli wed<ug siebie, b#dziemy �y% w niewoli Szatana. Powiesz
mo�e: KNie s�dz#, bym �y< albo czyni< co$ wed<ug samego siebieL.
Niezb#dne tu jest odr(�nienie ducha od duszy. Zobaczysz wtedy, jak
bardzo znajdujesz si# w duszy. M(wisz, �e nie �yjesz ani nie robisz
niczego wed<ug siebie, pozw(l jednak, �e zapytam: wed<ug czego
�yjesz? Wed<ug cia<a? Prawdopodobnie odpowiesz: KNie, nie, nie �yj#
wed<ug cia<a!L Czy w takim razie �yjesz wed<ug ducha? Powiesz: KRa-
czej w to w�tpi#L. Je$li nie �yjesz ani wed<ug cia<a, ani wed<ug ducha,
to wed<ug czego �yjesz? OdpowiedE jest prosta: �yjesz wed<ug duszy.
M(wisz: KNie chc# grzeszy%, nie chc# by% cielesny, nie chc# wsp(<-
pracowa% z Szatanem. Kocham Boga. Chc# i$% za Panem i chodzi%
Jego drog�. Chc#, chc#, chc#...L A jednak jeste$ w duszy! Powiedz
Panu, gdzie jeste$. Sam w�tpisz w to, �e jeste$ w duchu. Nie jeste$
ani w ciele, ani w duchu, lecz w duszy. Chwa<a Panu, nie jeste$ w+Egip-
cie, poniewa� do$wiadczy<e$ Paschy, zosta<e$ ju� wyratowany z Egip-
tu, nie wszed<e$ jednak jeszcze do pi#knej ziemi Kanaan. Nadal b<�-
kasz si# po pustyni duszy.
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(1) Mi0o12 ludzi

Dochodzimy teraz do pytania, w jaki spos(b mo�emy odr(�ni%
ducha od duszy, sk�d mo�emy wiedzie%, kiedy jeste$my w duchu,
a+kiedy w duszy oraz jak mo�emy oddzieli% ducha od duszy. Zajrzyj-
my do Pa-skiego S<owa.

KKto kocha ojca lub matk# bardziej ni� Mnie, nie jest Mnie godzien.
I+kto kocha syna lub c(rk# bardziej ni� Mnie, nie jest Mnie godzien.
Kto nie bierze swego krzy�a, a idzie za Mn�, nie jest Mnie godzien. Kto
chce znaleE% swe �ycie, straci je, a kto straci swe �ycie z mego powodu,
znajdzie jeL (Mt 10,37-39).

KNycieL tutaj w tek$cie greckim jest tym samym s<owem co s<owo
KduszaL. Wzi#cie na siebie krzy�a w tych wersetach odnosi si# do
naszej ludzkiej mi<o$ci do ludzi, kt(rzy s� nam drodzy. Mi<o$% ludzka
to co$, co ma miejsce w naszej duszy i musimy si# z ni� rozprawi%
przez krzy�. Jak bardzo kochamy naszych bliskich? Je$li chcemy
nauczy% si# odr(�nia% ducha od duszy, powinni$my sprawdzi% nasz�
mi<o$%. Jak kochamy swoich rodzic(w, dzieci, matk# lub ojca? Jak
kochamy swojego brata lub siostr#? Nie jest to s<owo cz<owieka, lecz
Pana. Dusz# od ducha mo�emy odr(�ni% wy<�cznie wtedy, gdy spraw-
dzimy swoj� ludzk�, naturaln� mi<o$%. Musimy rozprawi% si# z nasz�
naturaln� mi<o$ci� za pomoc� krzy�a. W Nowym Testamencie, w+Li-
stach, Duch Mwi#ty m(wi nam, �e m#�owie musz� kocha% swoje �ony,
�ony musz� by% uleg<e swoim m#�om, rodzice musz� troszczy% si#
o+dzieci, a dzieci musz� szanowa% i s<ucha% swoich rodzic(w. Wszystko
to jednak musi by% w �yciu zmartwychwstania . nie w naturalnym
�yciu. Jednym ze sprawdzian(w pokazuj�cych, w jakiej mierze na-
sza dusza zosta<a z<amana, jest odkrycie, do jakiego stopnia krzy�
rozprawi< si# z nasz� naturaln� mi<o$ci� i przywi�zaniem. Gdy natu-
ralna mi<o$% zostaje odci#ta przez krzy�, w(wczas tracimy swoj� dusz#.

Nast#pnie, je$li chcemy straci% nasz� dusz# poprzez rozprawie-
nie si# z naturaln� mi<o$ci�, musimy nauczy% si# nienawidzi%.

KJe$li kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawi$ci swego ojca
i+matki, �ony i dzieci, braci i si(str, nadto i �ycia swego, nie mo�e by%
moim uczniem. Kto nie nosi swego krzy�a, a idzie za Mn�, ten nie
mo�e by% moim uczniemL (Pk 14,26.27).

Ponownie, K�ycieL tutaj w tek$cie greckim jest tym samym s<o-
wem co KduszaL. Opr(cz mi<o$ci do naszych bliskich mamy te� mi<o$%
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w<asn�, czyli mi<o$% do siebie samych albo inaczej do swojej duszy.
Branie na siebie krzy�a ma w du�ej mierze do czynienia z mi<o$ci�
w<asn�. KJe$li kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawi$ci...L Kogo?
Wrog(w? Musimy kocha% swoich wrog(w, natomiast nauczy% si#
nienawidzi% swojej duszy, siebie samych. Nienawidzenie siebie sa-
mego ma wiele wsp(lnego z utrat� duszy. Poprzez nienawi$% do sie-
bie samych mo�emy wi#c u$mierci% na krzy�u nasze K jaL w duszy.

(2) Mi0o12 1wiata

KPotem m(wi< do wszystkich: Je$li kto chce i$% za Mn�, niech si#
zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzy� sw(j i+niech Mnie
na$laduje. Bo kto chce zachowa% swoje �ycie, straci je, a kto straci swe
�ycie z mego powodu, ten je zachowa. Bo c(� za korzy$% ma cz<owiek,
je$li ca<y $wiat zyska, a+siebie zatraci lub szkod# poniesie?L (Pk
9,23-25).

KPrzypomnijcie sobie �on# Lota. Kto b#dzie si# stara< zachowa% swoje
�ycie, straci je; a kto je straci, zachowa jeL (Pk 17,32.33).

We wszystkich tych wersetach K�ycieL w j#zyku greckim to zn(w
s<owo oznaczaj�ce r(wnie� Kdusz#L. Fragmenty te pokazuj�, �e du-
sza jest blisko zwi�zana z mi<o$ci� $wiata. Porzucenie mi<o$ci do
$wiata i tego, co do- nale�y oznacza, �e musimy rozprawi% si# ze
swoj� dusz�. Kiedy odcinamy dusz#, porzucamy mi<o$% do $wiata.
Tak wi#c obie te rzeczy, mi<o$% do $wiata i dusza, bezpo$rednio wi���
si# ze sob�.

KPrzypomnijcie sobie �on# LotaL. Non#, nie m#�a! To historia �ony,
kt(ra kocha<a rzeczy tego $wiata. Pan m(wi, by$my uwa�ali. Je$li
b#dziecie kochali $wiat, utracicie swoj� dusz#. Je$li b#dziemy ko-
cha% rzeczy tego $wiata, stracimy nasz� dusz# w sensie negatyw-
nym, je$li jednak porzucimy mi<o$% $wiata, stracimy nasz� dusz#
w+sensie pozytywnym. Bracia i siostry, mi<o$% $wiata pokazuje, gdzie
jest nasza dusza.

(3) �ycie naturalne

KZaprawd#, zaprawd#, powiadam wam: Je�eli ziarno pszenicy wpad<-
szy w ziemi# nie obumrze, zostanie tylko samo, ale je�eli obumrze,
przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje �ycie, traci je, a+kto niena-
widzi swego �ycia na tym $wiecie, zachowa je na �ycie wieczneL
(J+12,24.25).
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KNycieL tutaj ponownie znaczy KduszaL. Je$li przeczytamy i rozwa-
�ymy te wersety uwa�nie i wnikliwie, zobaczymy, �e dusza ma wiele
wsp(lnego z naturalnym �yciem i naturaln� si<� cz<owieka. Musimy
rozprawi% si# z naszym naturalnym �yciem i si<� poprzez utrat# du-
szy. Gdy nasze naturalne �ycie i si<a doznaj� u$miercenia, nasza du-
sza zostanie z<amana. Jak odr(�ni% ducha od duszy? Po prostu po-
przez zastosowanie krzy�a do naszego w<asnego �ycia i umieszczenie
siebie w pozycji umar<ego. Dusza jest zwiedziona, poniewa� wydaje
jej si#, �e nie jest grzeszna. Dlatego musimy uczy% si# sprawdza%
zawsze dusz# poprzez w<o�enie krzy�a na swoje K jaL.

Za<(�my, �e mamy spo<eczno$% z jakim$ bratem. Jak mo�emy
rozpozna%, czy nasza spo<eczno$% jest z ducha, czy z duszy? To, czy
jeste$my w duchu, czy te� w duszy, b#dziemy wiedzieli dok<adnie,
gdy w<o�ymy na siebie krzy�. Nie powinienem m(wi%: KNie robi#
niczego z<ego. Kiedy mam spo<eczno$% z bratem, robi# co$ dobregoL.
Spo<eczno$% jest czym$ dobrym, lecz mimo to mo�e by% ca<kowicie
w+duszy! Kiedy zastosujemy wobec siebie krzy�, natychmiast b#dzie-
my wiedzieli, czy nasza spo<eczno$% jest w duchu, czy w duszy. Nigdy
nie sprawdzaj duszy ani ducha poprzez rozr(�nianie mi#dzy dobrem
a z<em. Takie sprawdzanie wprowadzi nas jedynie w ciemno$%. Nie
da si# inaczej sprawdzi% duszy i ducha, jak przez krzy�. Jedynym
sposobem, by ustali%, czy jeste$my w duszy, czy te� w duchu, jest
sprawdzenie, czy w danej chwili jeste$my na krzy�u. Czy znajduj#
w+tym odrobin# w<asnej korzy$ci albo czy w tym, co robi#, koncen-
truj# si# na sobie? Czy na szukanie przeze mnie w<asnej korzy$ci
i+skupienie na sobie na<o�y<em krzy�? Zbadaj samego siebie w ten
spos(b. Wszystkie decyzje i czynno$ci musz� podlega% sprawdziano-
wi krzy�a, a nie kryterium dobra i z<a. Podejmuj�c rozmow# na do-
wolny temat, musimy sprawdzi%, czy nasze K jaL zosta<o u$miercone
na krzy�u. Nie analizuj sytuacji i nie zastanawiaj si#: KJestem w+du-
chu czy w duszy? Niech no przez chwil# pomy$l#, jak g<#bokie s�
moje uczucia. Je$li nie s� zbyt g<#bokie, to znaczy, �e jestem w du-
szy. Je$li jednak wydaj� si# g<#bokie, to mo�e jestem w duchuL. Je$li
b#dziemy to w ten spos(b analizowali, w g<owie b#dziemy mieli m#-
tlik i+zam#t. Mo�emy wiedzie% dok<adnie za pomoc� jednego proste-
go pytania kontrolnego, a mianowicie: czy zostali$my umieszczeni
na krzy�u? Innymi s<owy, czy zaparli$my si# siebie, wzi#li$my krzy�
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i+poszli$my za Panem w duchu? Kiedy przez wzi#cie krzy�a zaprze-
my si# siebie, Pan, Chrystus zyska w nas pe<ne pole dzia<ania i <atwo
b#dziemy mogli i$% naprz(d razem z Nim.

Nauczanie Nowego Testamentu po$wi#ca troch# miejsca karce-
niu, o wiele wi#cej miejsca jednak zajmuje w nim krzy�. Bo�e karce-
nie cz#sto wsp(<dzia<a z krzy�em. Nie czekaj jednak na Bo�e karcenie.
Odk�d wiemy, �e zostali$my ukrzy�owani z Chrystusem, musimy
przez ca<y czas uczy% si# bra% na siebie krzy�. Codziennie musimy
uczy% si# lekcji zapierania si# siebie, brania krzy�a i nieust#powania
duszy. Je$li b#dziemy to czynili, b#dziemy naprawd# jedno z Panem
w duchu, a Pan b#dzie m(g< nas posi�$% i przepoi% sob�.





ROZDZIAP SIVDMY

FUNKCJE CZ"�CI WEWN"TRZNYCH
I CZ"�CI UKRYTEJ

W rozdziale tym b#dziemy nadal rozwa�ali cz#$ci wewn#trzne
i+cz#$% ukryt� naszej istoty. Musimy zapami#ta% te dwa terminy: cz#-
$ci wewn#trzne i cz#$% ukryta. Wewn#trzne cz#$ci naszej istoty to
cz#$ci naszej duszy, a cz#$% ukryta to nasz duch. Je$li chodzi o nasz�
dusz# i ducha, mo�emy wyr(�ni% w ich obr#bie po trzy cz#$ci, pod-
czas gdy serce sk<ada si# z trzech cz#$ci duszy, po<�czonych z pierwsz�
cz#$ci� ducha. Musimy po$wi#ci% troch# czasu na dok<adne rozwa�e-
nie tych trzech cz#$ci. Po pierwsze, musimy zobaczy%, na czym polega
funkcja serca i jak nale�y z nim post#powa%. Nast#pnie musimy przyj-
rze% si# duchowi, a na ko-cu, duszy. Pro$my Pana o <ask#, aby$my
wyraEnie ujrzeli ka�d� z tych cz#$ci, by powsta<o w nas g<#bokie
pragnienie poznania wszystkich cz#$ci naszej istoty i by$my umieli
%wiczy% swojego ducha i serce w do$wiadczaniu Pana.

Pismo Mwi#te pokazuje, �e najpierw powinni$my skupi% si# nie
na duchu ani duszy, lecz na sercu. Jest tak z tej prostej przyczyny, �e
w sk<ad serca wchodz� wszystkie cz#$ci duszy i najwa�niejsza cz#$%
ducha . sumienie. Nasza wi#E z Panem musi rozpocz�% si# od su-
mienia. Je$li mamy nieczyste sumienie, mo�emy by% pewni, �e na-
sza relacja z Bogiem i z innymi tak�e b#dzie niew<a$ciwa. Tak wi#c,
poniewa� sumienie stanowi najwa�niejsz� cz#$% serca, musimy naj-
pierw skoncentrowa% si# na nim, aby zapewni% sobie w<a$ciw� wi#E
z Bogiem.

SERCE . ORGAN MI!UJ�CY

Drugi List do Koryntian 3,15-16 m(wi: KZas<ona le�y na ich ser-
cu, lecz gdy si# ono zwr(ci do Pana, zas<ona zostaje zdj#taL. Naj-
pierw serce musi zwr(ci% si# do Pana. Na tym polega prawdziwe
nawr(cenie. Kiedy znajdowali$my si# w stanie upadku, nasze serce
by<o odwr(cone od Pana, lecz po nawr(ceniu zwr(ci<o si# do Niego.
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Ten akt nawr(cenia si# naszego serca do Pana nie jest aktem jedno-
razowym. Nasze serce musi zwraca% si# do Pana przez ca<y czas,
codziennie. Co rano musimy na nowo zwraca% swoje serce ku Panu.
Gdy wstaniemy z <(�ka, powinni$my przyj$% do Pana i powiedzie%:
KPanie, oto jestem. Dzi#ki Twemu mi<osierdziu i <asce chc# na nowo
zwr(ci% moje serce ku Tobie na ten nowy dzie-L.

Kiedy nasze serce zwraca si# do Boga, zas<ona zostaje zdj#ta. Tylu
ludzi m(wi: KDlaczego nie do$wiadczam prowadzenia? Dlaczego nie
znam woli Pana?L Problem jednak tkwi w tym, gdzie znajduje si# ich
serce i w jakim kierunku jest ono zwr(cone. Ich serce musi skiero-
wa% si# i nastroi% na Pana. Kiedy by<em m<ody, mia<em zwyczaj pra-
wie codziennie modli% si# Drugim Listem do Koryntian 3,16: KPanie,
spraw, abym zwr(ci< do Ciebie swoje serceL. To dzia<a! Spr(buj! Zanim
zaczniesz rano czyta% S<owo, przede wszystkim skieruj swoje serce
do Pana. Zas<ona zostanie zdj#ta i za$wieci $wiat<o. Zas<ona, kt(ra
znajduje si# pomi#dzy tob� a Panem, opadnie, gdy zwr(cisz ku Niemu
swe serce, i wtedy b#dziesz m(g< ujrze% $wiat<o.

Gdy nasze serce ju� zwr(ci si# do Pana, musi zacz�% u�ywa% wiary.
List do Rzymian 10,9 i 10 m(wi: Kuwierzysz w sercu swoimL i Kser-
cem wierzy si#L. Wiara nie jest aktem ducha, umys<u ani woli, lecz
serca: Kalbowiem sercem wierzy si#L. Musimy nauczy% si# %wiczy%
nasze serce w wierze i w ten spos(b wsp(<pracowa% z zamieszkuj�-
cym w+nas Duchem. Gdy zwr(cimy ju� swoje serce do Pana, powin-
ni$my natychmiast zacz�% %wiczy% w nim wiar#. Powinni$my wy%wi-
czy% nasze serce, by wierzy<o we wszystko, co Pan m(wi w swoim
S<owie. Musimy, %wicz�c serce, wierzy% w to wszystko, co odczuwa-
my g<#boko w swym wn#trzu. Musimy wierzy% w Pana po$r(d na-
szych okoliczno$ci. We wszystkich sytuacjach, niezale�nie od naszych
okoliczno$ci, musimy zawsze %wiczy% nasze serce, by ufa<o Panu.
\wiczenie wiary w Pana uchroni nasze serce od w�tpliwo$ci. Musi-
my te� modli% si#, by Pan uchroni< nasze serce od w�tpliwo$ci.

Po trzecie, nasze serce musi zosta% pokropione od z<ego sumie-
nia (Hbr 10,22). To nie samo serce ma by% pokropione, lecz z<e su-
mienie. Nasze sumienie musi zawsze skrapia% odkupie-cza krew
Pana Jezusa. Im cz#$ciej b#dziemy zwracali serce ku Panu i im bar-
dziej przez %wiczenie serca b#dziemy wierzyli w Niego, tym silniej
b#dziemy odczuwali w sumieniu, �e w wielu dziedzinach b<�dzimy.
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Je$li nasze serce nie jest zwr(cone ku Panu, nie jeste$my w stanie
zobaczy%, �e mamy z<e sumienie. Je$li serce jest od Niego odwr(co-
ne, mamy tylko jedno odczucie: �e mamy racj# we wszystkim i �e
wszyscy inni si# myl�, a tylko my sami mamy s<uszno$%. Gdy jednak
zwr(cimy serce do Pana, mo�emy zobaczy% tylko samych siebie, nie
widzimy innych. Im bardziej b#dziemy w Niego wierzyli, tym lepiej
zobaczymy, w ilu rzeczach b<�dzimy. Post#pujemy Ele wobec �ony,
m#�a, dzieci, rodzic(w, koleg(w ze szko<y. Czym s� te oskar�enia
w+naszym sercu? To oskar�enia ze strony sumienia. W takiej chwili
spontanicznie wszystko wyznamy, zgodnie z wyrzutami sumienia
w+naszym wn#trzu. Im wi#cej b#dziemy wyznawali, tym bardziej
nasze sumienie b#dzie poddawa<o si# dzia<aniu krwi Pana Jezusa,
kt(ra poprzez oczyszczenie i obmycie uczyni je czystym i+wolnym
od+wyrzut(w. Pokropienie serca od z<ego sumienia oznacza, �e nasze
sumienie b#dzie oczyszczone do tego stopnia, i� nie b#dzie w+nim ju�
nawet cienia pot#pienia. Nasze serce b#dzie pe<ne pokoju i rado$ci
w+Panu.

Zgodnie z Ksi#g� Ezechiela 36,26, serce musi te� si# odnowi%.
W+wersecie 36,25 tej ksi#gi Pan powiedzia<: KPokropi# was czyst�
wod�, aby$cie si# stali czystymi, i oczyszcz# was od wszelkiej zmazy
i od wszystkich waszych bo�k(wL. To jednak jeszcze nie wszystko.
Oczyszczenie nas od wszelkiej zmazy, od wszystkich grzech(w, a na-
wet od bo�k(w to zaledwie strona negatywna. Potrzebujemy jeszcze
czego$ pozytywnego. Dlatego w nast#pnym wersecie czytamy: Ki+dam
wam serce noweL. Nowe serce to odnowione stare serce.

Post#powanie z sercem obejmuje zatem cztery kroki. Nie doko-
nuj� si# one raz na zawsze, w chwili, gdy uwierzymy w Pana i przyj-
miemy Go jako naszego Zbawiciela. My, kt(rzy szukamy Pana, co-
dziennie za pomoc� tych czterech krok(w musimy od$wie�a% swoje
serce. Musimy zwraca% je do Pana, %wiczy% je w wierzeniu Mu, pod-
dawa% je pokropieniu od z<ego sumienia i wci�� na nowo je odna-
wia%. Odnowienie serca nie dokonuje si# raz na zawsze. Jestem prze-
konany, �e aposto< Pawe<, gdyby dzisiaj �y<, nadal potrzebowa<by
odnawiania serca. Musimy od razu wprowadzi% wszystkie te kroki
w+praktyk#. Gdy tylko wstaniemy rano, musimy modli% si#: KPanie,
spraw, bym zwr(ci< do Ciebie swoje serceL. Nast#pnie musimy %wi-
czy% serce w wierzeniu Panu: KPanie, wierz# Tobie i Twojemu S<owu.
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Wierz# w to, co czynisz ze mn� wewn�trz i w to, �e karcisz mnie
przez moje otoczenieL. W tym samym momencie poczujemy, jak bar-
dzo jeste$my nie w porz�dku, jak wiele b<#d(w pope<nili$my i ile jest
w nas nieczysto$ci. Dlatego musimy wyznawa%, by$my mogli zosta%
oczyszczeni i pokropieni od z<ego sumienia. Wtedy nasze serce po-
nownie si# odnowi.

Te cztery kroki sprawi�, �e nasze serce b#dzie funkcjonowa<o
w<a$ciwie. Jego zadaniem jest kocha% Pana, poniewa� serce w naszej
istocie jest organem mi<uj�cym. Dowodzi tego Ewangelia Marka
12,30: KB#dziesz mi<owa< Pana, Boga swego, ca<ym swoim sercemL.
Serce zosta<o stworzone po to, by mi<owa<o Pana. Je$li nie mamy
serca, nie jeste$my w stanie kocha%. Czy mogliby$my widzie% bez
oczu? Czy mogliby$my s<ysze% bez uszu? Czy mogliby$my my$le% bez
umys<u? Nie! Podobnie nie mogliby$my kocha% bez serca. Wielu
chrze$cijan nie wie, na czym polega funkcja serca. Znaj� rol# oczu,
uszu i umys<u, lecz nie wiedz�, co jest zadaniem serca.

Mi<o$% to kwestia serca. Nie mo�na kocha% ludzi nosem ani te�
nie mo�na ich kocha% r#koma. Serce jest jedynym organem mi<uj�-
cym. Nikt nie mo�e powiedzie%, �e niczego nie kocha. Ka�dy co$ ko-
cha . albo samego Pana, albo co$ innego. Im cz#$ciej b#dziemy
zwracali swoje serce ku Panu, tym bardziej b#dziemy %wiczyli je w+wie-
rzeniu Panu i tym bardziej b#dzie ono pokropione od z<ego sumienia
i odnowione. B#dzie wtedy mia<o wi#ksz� zdolno$% mi<owania Pana.
Na tym polega funkcja odnowionego serca. Codziennie rano musimy
odnawia% swoje serce, by$my coraz mocniej mogli kocha% Pana.

Wszystkie do$wiadczenia duchowe zaczynaj� si# od mi<o$ci w sercu.
Je$li nie kochamy Pana, niemo�liwe jest, by$my otrzymali jakiekol-
wiek duchowe do$wiadczenie. W rzeczywisto$ci pierwsze do$wiad-
czenie naszego chrze$cija-skiego �ycia, zbawienie, ma zwi�zek z+ser-
cem, kt(re kocha Pana Jezusa. Ka�dy, kto si# autentycznie nawraca,
ma w sercu mi<o$% do Pana. By% mo�e brak takiej osobie s<(w, by to
wyrazi%, ale nie brak jej s<odkiego odczucia mi<o$ci wewn�trz. By%
mo�e cz<owiek taki nie posiada wiedzy, lecz jego pierwsze do$wiad-
czenie zbawienia jest reakcj� albo inaczej odzwierciedleniem mi<o-
$ci, kt(r� �ywi do Pana w sercu.

Wszyscy musimy nauczy% si# zwraca% serce nieustannie do Pana
i %wiczy% je w wierze, a tak�e mie% serce stale oczyszczone od z<ego
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sumienia i odnowione, aby$my coraz bardziej kochali Pana. To w<a-
$nie utrata pierwszej, $wie�ej mi<o$ci do Pana spowodowa<a upadek
i degradacj# ko$cio<a. Kiedy nasze serce nie kocha Pana w $wie�y
spos(b, oznacza to, �e upadli$my. Musimy wci�� na nowo zwraca%
serce ku Panu i bezustannie je odnawia%, by nasza mi<o$% do Niego
by<a stale nowa i $wie�a.

DUCH . ORGAN PRZYJMUJ�CY

Skoro ju� zobaczyli$my, na czym polega funkcja serca, musimy
rozwa�y% funkcj# ducha. Biblia m(wi nam przede wszystkim, �e naj-
pierw byli$my umarli, lecz kiedy przyj#li$my Pana Jezusa, zostali-
$my o�ywieni. Co to znaczy, �e byli$my umarli? Kiedy by<em m<ody,
nie mog<em tego zrozumie%. Zadawa<em sobie pytanie: KJak oni mog�
m(wi%, �e jestem umar<y, skoro wci�� �yj#?L P(Eniej oczywi$cie do-
wiedzia<em si#, �e jestem umar<y w duchu. To m(j duch by< umar<y
i nie funkcjonowa<. Funkcj� ducha jest kontaktowanie si# z Bogiem,
spo<eczno$% z Nim oraz przyjmowanie i czczenie Go. Jednak�e wsku-
tek upadku duch popad< w odr#twienie i przesta< funkcjonowa%.

Kiedy przyj#li$my Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, Duch
Mwi#ty (a musimy sobie przypomnie%, �e kiedy u�ywamy terminu
KDuch Mwi#tyL, chodzi o wszechzawieraj�cego Ducha) wszed< do na-
szego ducha i dotkn�< go. Dzi#ki temu dotkni#ciu nasz duch zosta<
o�ywiony. Nie mamy mo�liwo$ci dok<adnie przet<umaczy% na nasz
j#zyk s<owa Ko�ywionyL. W grece s<owo to oznacza co$ takiego: Kprzez
samo dotkni#cie udzielane i wszczepiane jest �ycieL.

Mo�na to zilustrowa% za pomoc� pr�du elektrycznego. Gdy do-
tkniemy pr�du, co$ z niego zostanie nam przekazane. Dzi#ki proste-
mu, niewielkiemu dotkni#ciu przes<any zostaje pr�d. Podobnie Duch
Mwi#ty wszed< do naszego ducha, by dotkn�% go i+dzi#ki temu do-
tkni#ciu zosta<o nam udzielone �ycie, kt(rym jest sam Pan. Nasz
umar<y, odr#twia<y duch natychmiast sta< si# �ywy. To co$ wi#cej ni�
cud. Nieraz my$leli$my sobie, �e by<oby to wspania<e i cudowne, gdyby
umar<y cz<owiek zosta< wzbudzony z martwych. Musimy sobie jed-
nak u$wiadomi%, �e kiedy Duch Mwi#ty o�ywia naszego ducha, jest
to jeszcze bardziej cudowne. Historia podaje, �e tysi�ce, a nawet
miliony ludzi do$wiadczy<o gwa<townej przemiany, poniewa� ich
martwy duch sta< si# �ywy. W jedn� sekund# cz<owiek martwy
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w+duchu mo�e zosta% uczyniony �ywym. Duch Mwi#ty jest o+wiele
mocniejszy ni� elektryczno$% i o wiele szybszy ni� jej przep<yw.

List do Kolosan 2,13 i List do Efezjan 2,1 i 5 m(wi�, �e duch by<
martwy, a nast#pnie zosta< o�ywiony. Byli$my umarli w grzechach,
a+nast#pnie zostali$my wraz z Chrystusem o�ywieni. Te dwa frag-
menty dowodz�, �e pocz�tkowo byli$my umarli w duchu, lecz odk�d
przyj#li$my Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, nasz umar<y duch
zosta< o�ywiony. W tej samej chwili zosta< on r(wnie� odrodzony.
Przedrostek KodL w s<owie KodrodzonyL oznacza, �e co$ zaistnia<o po-
nownie. Pokazuje to, �e nasz duch zosta< nie tylko o�ywiony, ale
r(wnie� dodane zosta<o do niego inne �ycie. To inne �ycie to boskie
i+nie stworzone �ycie Boga. Jest nim sam Chrystus. Kiedy Duch
Mwi#ty wszed< w nas na podstawie odkupie-czego dzie<a Chrystusa,
nie tylko o�ywi< naszego martwego ducha, lecz r(wnie� wprowadzi<
w niego Chrystusa. To nowe �ycie dodane do naszego ducha jest czym$
wi#cej ni� to, co B(g da< nam przy stworzeniu.

Nasz martwy duch wi#c nie tylko zosta< odzyskany i przywr(co-
ny do �ycia, ale pr(cz tego dodana zosta<a jeszcze do niego nowa
substancja. T� dodatkow�, now� substancj� albo esencj� jest sam
Chrystus. Na tym polega nowe narodzenie, odrodzenie. Ewangelia
Jana 3,6 m(wi: Kco si# z Ducha narodzi<o, jest duchemL. Za spraw�
nowego narodzenia albo inaczej odrodzenia do tego, co mieli$my na
pocz�tku, dodane nam zosta<o co$ nowego. Musimy to powtarza% wci��
od nowa: co$ zosta<o dodane. Nie tylko zosta<o odnowione i o�ywione
to, co stare i martwe, lecz r(wnie� dodany zosta< do nas sam Chry-
stus jako esencja boskiego �ycia. Na tym w<a$nie polega odrodzenie
i nowe �ycie. Dzi#ki temu wszystkiemu mamy teraz nowego ducha
(Ez 36,26).

Pozw(l, �e zapytam ci#: czy przyj�<e$ Chrystusa jako swoje nowe
�ycie? Je$li odpowiesz KtakL, moje nast#pne pytanie brzmi: dlaczego
w takim razie nadal jeste$ taki biedny? Chrze$cijanie musz� zna%
Chrystusa jako �yw� rzeczywisto$%. Moc atomowa jest nie tylko czym$
zewn#trznym, ale te� wewn#trznym. Nawet w zwyk<ym kawa<ku
papieru kryje si# moc atomowa. Kiedy jednak przyj�<e$ Chrystusa,
co$ daleko pot#�niejszego od mocy atomowej dodane zosta<o do two-
jego ducha. Je$li w to wierzysz, musisz podskoczy% i wykrzykn�%:
KAlleluja!L Musisz podzi#kowa% Bogu i uwielbia% Go za to, �e zosta<
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do ciebie dodany taki wspania<y, wszechzawieraj�cy, niewyczerpany,
niezmierzony Chrystus. Brak nam s<(w, by opisa% Chrystusa, kt(ry
w nas wszed<. Tylko wieczno$% jest w stanie to wypowiedzie%.

Jednak chwa<a Panu, to jeszcze nie wszystko. W naszym duchu
zamieszkuje r(wnie� wszechzawieraj�cy Duch Mwi#ty. Kiedy zostali-
$my zbawieni, B(g nie tylko odnowi< nasze serce i naszego ducha,
lecz r(wnie� umie$ci< w nas swojego Ducha (Ez 36,26.27; J 14,17).
Ten wspania<y Duch zamieszkuje (Rz 8,11) w naszym ludzkim duchu
(Rz 8,16). Nasz duch jest siedzib� Ducha Mwi#tego. Pomy$l, jak wspa-
nia<y jest ten Duch. Odk�d zostali$my zbawieni, nasz martwy duch
sta< si# duchem, kt(rego o�ywi<, odrodzi< Chrystus jako boskie �ycie
i w kt(rym zamieszkuje wszechzawieraj�cy Duch Mwi#ty. Ju� teraz
mamy takiego ducha.

Jednak i na tym rzecz si# nie ko-czy. Nasz duch jest teraz po<�-
czony z Panem jako jeden duch. Nasz duch i sam Pan jako Duch . oba
te duchy s� ze sob� po<�czone, tworz�c jednego ducha (1 Kor 6,17).
Nadne ludzkie s<owa nie s� w stanie wyczerpa% tej tajemnicy.

Co jest celem i funkcj� ducha? Kontaktowanie si# z Panem, przyj-
mowanie Go, oddawanie Mu czci (J 4,24) i spo<eczno$% z boskimi
osobami Tr(jjedynego Boga. Serce jest organem mi<uj�cym, nato-
miast duch . organem kontaktuj�cym si# i przyjmuj�cym. Nie mo-
�emy kocha% duchem. Musimy kocha% sercem. Je$li jednak chodzi
o+kontakt i przyjmowanie Tego, kt(rego kocha nasze serce, musi si#
to odbywa% przy pomocy ducha.

Nigdy nie zapomn# siostry, kt(r� po takim poselstwie ogarn�<
niepok(j. Uwa�a<a ona, �e je$li nasze serce kocha Pana, to wystar-
czy i nie ma potrzeby m(wi% o duchu. My$la<a, �e duch i serce to
synonimy. Po us<yszeniu poselstwa podobnego do dzisiejszego chyba
nie spa<a dobrze, bo nast#pnego ranka podczas $niadania zapyta<a:
KCzy nie wystarczy, �e nasze serce kocha Pana? Po co mamy jeszcze
m(wi% o duchu?L Odpowiedzia<em jej na to: KSiostro, mam tutaj <adn�
Bibli#. Kochasz j�?L Odpar<a: KOczywi$cie, �e j� kochamL. Wtedy po-
wiedzia<em: KWeE j� sobie!L Kiedy wyci�gn#<a r#k#, zawo<a<em: KNie!
Nie u�ywaj r#ki! To twoje serce kocha Bibli#. Je$li tylko twoje serce
kocha Bibli#, to wszystko w porz�dku. Nie musisz u�ywa% r#ki, by j�
wzi�%L. To jasne. Nie mo�emy powiedzie%, �e je$li tylko nasze serce
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kocha Pana, to wystarczy. Konieczny jest duch, kt(ry b#dzie m(g<
przyjmowa% Chrystusa.

Przypu$%my, �e bardzo lubi# je$% $niadanie. Czy wystarczy jed-
nak, je$li to tylko moje serce kocha boczek, grzanki, mleko, soki
itd.? Absolutnie nie! Gdyby to mia<o wystarczy%, to obawiam si#, �e
po kilku dniach z<o�ono by mnie w grobie. Mi<o$% jest spraw� serca.
Aby jednak co$ przyj�%, musimy u�y% innego organu. To, jakiego
organu potrzebujemy, zale�y od tego, co mamy przyj�%. Je$li mamy
przyj�% pokarm, oczywi$cie musimy u�y% ust. Je$li mamy przyj�%
g<os, musimy u�y% uszu. Je$li mamy przyj�% kolorowy krajobraz,
musimy u�y% oczu. Je$li za$ kochamy Pana, jakiego organu musimy
u�y%, by Go przyj�%? Oczu? Im wi#cej b#dziemy szukali Go wzro-
kiem, tym bardziej On b#dzie znika< nam sprzed oczu. B(g celowo
stworzy< tylko jeden organ, kt(rym mo�na Go przyj�% i skontakto-
wa% si# z Nim. Jest nim ludzki duch. Duch w nas pe<ni duchowo t#
sam� funkcj#, jak� fizycznie pe<ni �o<�dek. Duch zosta< stworzony
w+konkretnym celu: aby przyjmowa% Boga.

Zanim jednak b#dziemy mogli co$ przyj�%, musimy t# rzecz po-
kocha%. Nikt nie przyjmuje niczego, je$li najpierw tego nie kocha.
Je$li nie lubisz tego, co jest na $niadanie, trudno ci to przyj�%. Dlatego
w<a$nie najpierw musisz mie% apetyt. Gdy pokochamy Pana, b#dzie-
my Go przyjmowali, kontaktowali si# z Nim, obcowali z Nim i mieli
z Nim spo<eczno$%. Serce s<u�y do tego, by$my kochali, a duch do
tego, by$my przyjmowali. Dzi#ki odnowieniu serca zyskujemy nowe
zainteresowanie i nowe pragnienie, by kocha% Pana. Odnowienie
ducha sprawia, i� zyskujemy now� zdolno$% i pojemno$% do przyjmo-
wania Pana. Nasz duch zatem, po tym jak zosta< o�ywiony i Chry-
stus jako �ycie doda< si# do niego, jak zamieszka< w nim Duch Mwi#ty
i jak po<�czy< si# z Panem w jednego ducha, sta< si# bardzo czu<ym
organem, zdolnym do przyjmowania Pana i kontaktowania si# z Nim.

DUSZA JAKO ORGAN ODZWIERCIEDLAJ�CY

W nast#pnej kolejno$ci musimy zaj�% si# dusz�. Pierwsz� rzecz�,
jakiej musimy si# nauczy% w post#powaniu z dusz�, jest zapieranie
si# jej. Dwa fragmenty Pisma: Ewangelia Mateusza 16,24-26 i Ewan-
gelia Pukasza 9,23-25, m(wi� nam wyraEnie, �e musimy zapiera%
si# naszej duszy, kt(ra jest naszym K jaL. W poprzednim rozdziale
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zobaczyli$my, �e dusza . nasze K jaL . sk<ada si# z trzech cz#$ci:
umys<u, woli i emocji. Dlatego musimy nauczy% si# zapiera% naszego
naturalnego umys<u, naszej naturalnej woli i naszych naturalnych
emocji.

Po drugie, dusza musi si# oczy$ci% (1 P 1,22), co dokonuje si#
g<(wnie dzi#ki przyjmowaniu S<owa. S<owo Bo�e zdolne jest oczy$ci%
dusz# z wielu cielesnych, $wiatowych i naturalnych rzeczy. Nasza
dusza jest naszym K jaL, nasz� istot�, kt(ra zosta<a powa�nie znisz-
czona i opanowana przez to, co cielesne, $wiatowe i naturalne. Dla-
tego najpierw musimy zaprze% si# naszej duszy. Nast#pnie, im bar-
dziej b#dziemy si# jej zapierali, tym bardziej S<owo Bo�e b#dzie j�
oczyszcza<o.

Po trzecie, nasza dusza musi si# przobrazi% (2 Kor 3,18 i Rz 12,2).
Drugi List do Koryntian 3,18 m(wi, �e musimy si# przeobrazi%, nie
wyja$nia jednak, w kt(rej cz#$ci przeobra�enie to ma nast�pi%. Jed-
nak�e List do Rzymian 12,2 pokazuje nam, �e przeobra�amy si# przez
odnawianie umys<u. Przeobra�enie wi#c ma si# dokonywa% w naszej
duszy, poniewa� umys< jest jej wiod�c� cz#$ci�. Po odrodzeniu nasze-
go ducha dusza musi podlega% przeobra�eniu.

Najpierw musimy zaprze% si# duszy; potem ona musi si# oczy-
$ci%, a nast#pnie przeobrazi% na obraz Chrystusa . ale w jakim celu
to wszystko? Zaznaczyli$my ju�, �e serce jest po to, by kocha<o Pana,
a duch po to, by przyjmowa< Go i kontaktowa< si# z Nim. Do czego
jednak ma s<u�y% dusza? Jej zadaniem jest odzwierciedla% Pana.
Wi#kszo$% przek<ad(w t<umacz�c Drugi List do Koryntian 3,18 nie
u�ywa s<owa Kodzwierciedlaj�cL. To w<a$nie znaczenie jednak znaj-
dujemy w j#zyku oryginalnym. KOdzwierciedlanieL jest funkcj� lu-
stra, kt(re z ods<oni#tym KobliczemL ogl�da i odzwierciedla. Dusza
dzi#ki oczyszczeniu i przeobra�eniu staje si# organem, kt(ry . ni-
czym lustro . odzwierciedla i wyra�a Chrystusa. Tak wi#c kochamy
Chrystusa sercem, przyjmujemy Go i kontaktujemy si# z Nim du-
chem, a+odzwierciedlamy Go i wyra�amy przeobra�on� dusz�. Musi-
my zacz�% praktykowa% to wszystko w naszym codziennym �yciu.
Ono w(wczas potwierdzi, �e to, co tu wyja$nili$my, jest najzupe<niej
praktyczne i naprawd# dzia<a.





ROZDZIAP VSMY

JAK UPORA- SI" Z SERCEM I DUCHEM

Zobaczyli$my definicj# oraz funkcj# serca, ducha i duszy. Wi#E
z+Panem nawi�zuje i podtrzymuje zawsze serce. Oczywi$cie, kon-
taktowanie si# z Nim jest zadaniem ducha, musi go jednak zapocz�t-
kowa% i podtrzymywa% serce, poniewa� to ono jest bram� ca<ej na-
szej istoty. W budynku z wieloma pomieszczeniami zawsze znajduje
si# wej$cie i wyj$cie. Wchodzimy wej$ciem, a wychodzimy wyj$ciem.
Kiedy wej$cie jest zamkni#te, nikt nie mo�e wej$% do pomieszcze-
w+tym budynku. Kiedy jednak wej$cie zostanie otwarte, ludzie mog�
wej$% do budynku i+korzysta% z ka�dego pomieszczenia.

Serce nie jest oddzieln� i zamkni#t� cz#$ci� naszej istoty, lecz
sk<ada si# ze wszystkich cz#$ci duszy i jednej cz#$ci ducha. B#d�c
takim w<a$nie po<�czeniem, serce staje si# bram� prowadz�c� do
ca<ej naszej istoty. Innymi s<owy, staje si# ono zar(wno wej$ciem do
naszej istoty, jak i+wyj$ciem z niej. Wszystko, co w nas wchodzi, musi
wej$% przez serce. R(wnie� to, co z nas wychodzi, musi przej$% przez
serce.

Na przyk<ad, je$li nasze serce nie b#dzie uwa�a<o podczas posel-
stwa, nie uchwycimy o co w nim chodzi. Podobnie, je$li podczas lek-
tury nasze serce nie b#dzie koncentrowa<o si# na tre$ci, nic do nas
nie dotrze. Nawet podczas posi<ku, je$li nie b#dziemy mieli serca do
tego, by je$%, nic nam nie b#dzie smakowa<o. Dowodzi to, �e serce
jest organem wiod�cym. Aby sprawowa% piecz# nad ca<ym budyn-
kiem, musimy mie% mo�no$% zamykania lub otwierania drzwi. W+ser-
cu tkwi zatem moc zamykania b�dE otwierania ca<ej naszej istoty.

Dlatego w<a$nie, by ewangelia mog<a trafi% do ludzkiego serca,
jej g<oszeniem musi kierowa% Duch Mwi#ty. Je$li zdo<amy przebi% si#
przez serce, zdob#dziemy wielu ludzi. Dlatego w<a$nie niewierz�cy
zatwardzaj� i zamykaj� swoje serce na ewangeli#. Niezale�nie od
tego, ile g<osimy, je$li zamkn� oni swoje serce, nie mo�emy ich do-
tkn�%. Nie jeste$my w stanie im niczym us<u�y%, poniewa� wej$cie
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do nich jest zamkni#te. Je$li chcemy g<osi% skutecznie, musimy zna-
leE% spos(b, by przebi% si# przez Kwej$cieL. Najlepszym zwiastunem
ewangelii jest ten, kto potrafi znaleE% klucz otwieraj�cy serca ludzi.

Nawet sam Pan poci�ga nas poprzez nasze serce. Nie pobudza naj-
pierw naszego ducha. Poszukuj�ca Pana na samym pocz�tku Pie$ni
nad Pie$niami prosi Go, by poci�gn�< j� swoj� mi<o$ci�, aby mog<a
Go pokocha%. Pan przychodzi, by swoj� mi<o$ci� dotkn�% naszego
serca. Dlatego w<a$nie po zmartwychwstaniu zapyta< On Piotra: KMi-
<ujesz mnie?L (J 21). Mi<o$% Pana jest najlepszym sposobem na otwarcie
drzwi serca. Dlatego najskuteczniejszym sposobem na otwarcie serca
cz<owieka jest g<oszenie Bo�ej mi<o$ci. Kiedy serce jest otwarte, Duch
Mwi#ty mo�e bez trudu dotkn�% ducha i wszystkich cz#$ci istoty cz<o-
wieka. Sprawdza si# to nie tylko w g<oszeniu ewangelii, lecz r(wnie�
w pos<udze chrze$cija-skiego nauczania.

JAK UPORA- SI" Z SERCEM

Dlatego w<a$nie, aby$my mieli w<a$ciw� wi#E z Bogiem, musimy
najpierw upora% si# z naszym sercem. W jaki spos(b mo�emy to
zrobi%? To ca<kiem proste. Pismo m(wi: KB<ogos<awieni czystego ser-
caL (Mt 5,8). Mo�emy nie by% zabrudzeni, lecz mie% w sobie jak�$
domieszk#, a wi#c nie by% czy$ci. Domieszka nie oznacza brudu, lecz
posiadanie wi#cej ni� jednego celu i d��enia.

Z problemem tym boryka si# wiele braci i si(str. My$l� oni, �e
w+ich sercu nie ma nic z<ego, poniewa� s� oczyszczeni i nie odczu-
waj� pot#pienia. Nie s� jednak czy$ci, poniewa� maj� wi#cej ni� je-
den cel, wi#cej ni� jedno d��enie. Owszem, to prawda, �e za cel obie-
raj� Boga, lecz r(wnocze$nie celem ich jest kilka innych rzeczy. Mog�
obiera% za cel Boga i doktorat. Kiedy celem staj� si# dla nich dwie
rzeczy, staj� si# pomieszani i skomplikowani. Na przyk<ad nie mo�e-
my+widzie% oczyma dw(ch rzeczy jednocze$nie. Je$li b#dziemy
pr(bowali patrze% na dwa punkty r(wnocze$nie, oba b#d� dla nas
zamazane.

Dlaczego niekt(rzy m(wi�, �e wola Bo�a nie jest dla nich jasna?
Poniewa� maj� dwa cele, dwa d��enia. Wiele braci i si(str d��y do
osi�gni#cia wi#cej ni� dw(ch rzeczy. Obieraj� za cel wiele spraw. To
prawda, �e szukaj� Pana, lecz jednocze$nie szukaj� innych rzeczy,
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jak stanowisko i kariera. Jak�e wi#c mogliby unikn�% zagmatwania
i zam#tu? Ich serce musi oczy$ci% si# z wielu ambicji, by Pan sta< si#
ich jedynym celem.

Nawet wielu chrze$cija-skich pracownik(w ma zbyt wiele cel(w.
Jeden brat kiedy$ o$wiadczy<, �e ma wielki cel: chce by% najwi#k-
szym kaznodziej� w swojej denominacji. Jego serce nie by<o brudne,
ale te� nie by<o naprawd# czyste. Serce musi si# oczyszcza% tak d<u-
go, a� b#dzie mia<o tylko jeden cel . samego Pana. Niekt(rzy chrze-
$cija-scy pracownicy za cel obieraj� osob# Pana i Jego prac#. Maj�
dwa cele. Musz� wi#c oczy$ci% swe serca, a� za cel nie b#d� pragn#li
mie% niczego innego pr(cz samego Pana. Ich d��eniem, celem i fa-
scynacj� powinien by% wy<�cznie Pan. Kiedy nie b#d� szukali abso-
lutnie niczego innego pr(cz Niego, ich serce b#dzie czyste. A je$li
b#d� mieli takie czyste serce, KnieboL b#dzie dla nich nie tylko otwarte,
ale i przejrzyste. Czasem niebo jest otwarte, lecz zachmurzone. Dla-
czego duchowe niebo jest zachmurzone? Poniewa� zamiast czystego
serca mamy serce, w kt(rym znajduj� si# r(�ne domieszki. Gdy oczy-
$ci si# ono z wielu cel(w, niebo stanie si# przejrzyste.

Innym terminem, jakiego u�ywa Biblia na okre$lenie serca, jest
Kprostolinijno$%L . Kprostolinijno$% sercaL. Niekt(re przek<ady Biblii
t<umacz� prostolinijno$% jako prostot# . Kprostota sercaL. Prostoli-
nijno$% serca oznacza bycie prostym. By% prostym to w pewnym sen-
sie by% g<upim. Ci, kt(rzy naprawd# kochaj� Pana i Jego stawiaj�
sobie za cel, s� swego rodzaju g<upcami. Wszyscy musimy by% chrze-
$cija-skimi g<upcami! Oznacza to: KNie znam niczego pr(cz Jezusa.
We wszystkim, co robi#, znam tylko Jezusa. Wsz#dzie, gdzie id#,
znam tylko JezusaL. Nie powinni$my stara% si# by% inteligentni. Mamy
tylko jedn� drog# . w�sk� drog# Jezusa. Ludzie powiedz�: KG<upiec
z ciebieL. My jednak powinni$my chcie% by% takimi g<upcami. Na
tym polega prostota.

O czysto$ci serca traktuj� trzy fragmenty Biblii: Psalm 73,1,
Ewangelia Mateusza 5,8 i Drugi List do Tymoteusza 2,22. Ostatni
fragment pokazuje, �e podczas gdy ko$cio<y podupadaj�, my musimy
czystym sercem szuka% Pana i modli% si# razem z innymi, kt(rzy
maj� czyste serce. O prostolinijno$ci serca m(wi� co najmniej trzy
wersety: Dzieje Apostolskie 2,46, List do Efezjan 6,5 i List do Kolo-
san 3,22. Je$li chcemy szuka% Pana i s<u�y% Mu, musimy upora% si#
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z tymi dwiema sprawami: by% ludEmi czystego i prostolinijnego ser-
ca.+Musimy nauczy% si# mie% nie tylko serce obmyte i prawe, ale te�
czyste i prostolinijne. Je$li w ten spos(b uporamy si# z naszym ser-
cem, ca<a nasza istota b#dzie otwarta na Pana, poniewa� brama b#-
dzie otwarta. Nie jest to doktryna, lecz po prostu wskaz(wki, jak
upora% si# z sercem, by Pan m(g< posi�$% ca<� nasz� istot#.

JAK UPORA- SI" Z SUMIENIEM

Powtarzamy raz jeszcze: Pan musi najpierw poci�gn�% nas swoj�
mi<o$ci�. Aby otworzy% nam serce, dotyka go swoj� mi<o$ci�. Na-
st#pnie, bezpo$rednio po uporaniu si# z sercem musimy zaj�% si#
sumieniem. Je$li b#dziemy czy$ci i prostolinijni w sercu, nasze su-
mienie natychmiast stanie si# bardzo wra�liwe i wyczulone. Podczas
czytania tej ksi��ki mo�emy nie odczuwa%, �e jeste$my nie w po-
rz�dku i �e pope<nili$my wiele b<#d(w. Kiedy jednak uporamy si#
z+naszym sercem i uczynimy je czystym i prostolinijnym, sumienie
w(wczas zacznie w nas w pe<ni funkcjonowa%. B#dzie nas oskar�a<o,
a� zaczniemy wyznawa% swoje przewinienia i rozprawia% si# z nimi.
W rezultacie nasze sumienie uwolni si# od wyrzut(w. Pawe< powie-
dzia<, �e %wiczy si#, by mie% Ksumienie pozbawione wyrzut(wL (Dz
24,16). Sumienie pozbawione wyrzut(w oznacza wolno$% od wszel-
kich wyrzut(w i oskar�e-.

Aby zna% r(�nic# pomi#dzy dusz� a duchem, potrzebujemy wra�-
liwego sumienia. Jest to jednak trudne, kiedy rozumujemy tylko
naszym umys<em. M(wisz: KOwszem, jestem nie w porz�dku w dzie-
si#ciu procentach, ale ten brat skrzywdzi< mnie w stu procentach.
Jest mi wi#c winien r(�nic# dziewi#%dziesi#ciu procentL. To tylko
kalkulacja umys<u w duszy. Kiedy jednak analizujemy to logicznie
swoim umys<em, co$ g<#biej wewn�trz nas m(wi: KNiezale�nie od
tego, ile on ci jest winien, ty musisz upora% si# z tymi dziesi#cioma
procentamiL.

Konto duchowe nie jest jak konto bankowe. Konto w banku ma
kredyt, debet (d<ug) i bilans (saldo); jednak�e konto w duchu ma
tylko jedn� kolumn# . d<ug. Niezale�nie od tego, jak du�y mamy
kredyt, je$li tylko mamy d<ug, musimy si# z nim upora%. Za<(�my, �e
ja ukrad<em ci zegarek, a ty mi samoch(d. Obaj bardzo dobrze wie-
my, co sobie ukradli$my. Pewnego dnia zaczyna dzia<a% sumienie:
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KMusisz co$ zrobi% z t� skradzion� rzecz�L. Oczywi$cie, gdybym jedy-
nie bilansowa< konto bankowe, rozumowa<bym tak: KTen zegarek
kosztuje sto dolar(w, a samoch(d dwa tysi�ce, a zatem cz<owiek ten
jest mi winien tysi�c dziewi#%set dolar(w. Nie musz# zajmowa% si#
swoim sumieniem. Powinienem raczej odebra% od niego nale�no$%L.
Konto duchowe jednak nie dzia<a w ten spos(b. Ono wymaga, abym
zapomnia<, ile jest mi winna druga osoba i ��da, bym rozprawi< si#
ze swoimi stu dolarami. Musz# te� przeprosi% tego cz<owieka: KTak
bardzo pana przepraszam. Zgrzeszy<em, kradn�c panu zegarek. Oto
on, zwracam go panuL. Nie wolno mi wspomnie% ani s<owem o samo-
chodzie! Nie mam prawa o nim wspomina%. Tylko Duch Mwi#ty ma
prawo mu co$ powiedzie%. Na niebia-skim koncie znajduje si# tylko
jedna kolumna, nie dwie.

Czy ju� wiesz, o co chodzi? Je$li spierasz si# i argumentujesz, to
po prostu tkwisz w umy$le, a nie w duchu.

Aby to lepiej zilustrowa%, za<(�my, �e Duch Mwi#ty pracuje w twoim
duchu ��daj�c, aby$ odpowiedzia< na powo<anie Pana. Tw(j umys<
jednak zalewaj� racje: KA co z moj� �on�? Co z dzie%mi? Co z ich
wykszta<ceniem? Mam jeszcze osiemdziesi#cioletni� matk#. Lepiej
troch# poczekam. Kiedy umrze, b#dzie to dla mnie w<a$ciwy czas,
bym odpowiedzia< na powo<anie PanaL. To s� jedynie argumenty i+ra-
cje pochodz�ce z umys<owo$ci duszy. Rozumujesz ca<kiem logicznie,
rozs�dnie i masz racj#, jednak g<#boko w twoim duchu nadal daje
o+sobie zna% powo<anie Pana.

Patwo zrozumie% r(�nic# pomi#dzy dusz� i duchem, problem jed-
nak polega na tym, �e ca<a nasza istota wci�� jest zamkni#ta, ponie-
wa� nie otworzy<o si# jeszcze nasze serce. Powinni$my powtarza% to
wci�� od nowa: musimy otworzy% nasze serce. Kiedy rozprawimy si#
z nim tak, i� b#dzie czyste i proste, nasze sumienie stanie si# wtedy
niezwykle wra�liwe na wszelkie oskar�enia i wyrzuty i b#dzie je od
razu ujawnia%. W(wczas b#dzie ono mog<o osi�gn�% usprawiedli-
wienie+jedynie poprzez wyznawanie i zastosowanie pokropienia, ob-
mycia krwi� Pana (Hbr 9,14).

Kiedy nasze sumienie zostanie obmyte, b#dziemy mogli s<u�y%
�ywemu Bogu. B(g jest Bogiem �ywym, ale nie jest �ywy dla nas,
gdy nasze sumienie jest pe<ne wyrzut(w. Je$li tak w<a$nie wygl�da
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nasza sytuacja, oznacza to, �e mamy Boga tylko z nazwy. Kiedy jednak
nasze sumienie jest obmyte krwi�, odczuwamy, �e B(g jest tak bar-
dzo �ywy. Czasem wydaje si#, �e B(g nie jest rzeczywisty ani �ywy,
�e jest po prostu tytu<em KBVGL i to wszystko. Nasze sumienie jest
wtedy przyt#pione i pe<ne wyrzut(w; wymaga wi#c, by$my si# z nim
rozprawili poprzez wyznanie i obmycie.

Wtedy b#dziemy mieli czyste sumienie. Aposto< Pawe< powiedzia<
Tymoteuszowi, �e s<u�y Bogu z czystym sumieniem . nie tylko z+ob-
mytym sumieniem, ale z sumieniem bez domieszki i najmniejszego
cienia (2 Tm 1,3). Oskar�enie w naszym sumieniu czyni je nieczy-
stym i m#tnym, zak<(caj�c nasz� spo<eczno$% z Panem.

Czyste sumienie to r(wnie� dobre sumienie (1 Tm 1,5.19
i+1+P+3,16.21). Dobre sumienie to takie sumienie, kt(re jest obmyte
i oczyszczone. Jest prawe i przejrzyste, bez najmniejszego cienia.
Gdy sumienie b#dzie si# znajdowa<o w takim dobrym stanie, wpro-
wadzi nas w obecno$% Pana. Nie b#dzie istnia<o nic, co mog<oby sta-
nowi% barier# pomi#dzy nami a Nim, poniewa� nasze sumienie zo-
sta<o obmyte i oczyszczone.

JAK ZATROSZCZY- SI" O SPO!ECZNO�-

Uporawszy si# z sumieniem, musimy przej$% do kolejnej zdolno-
$ci w naszym duchu . do spo<eczno$ci, o kt(rej m(wi Pierwszy List
Jana 1,1-7. Spo<eczno$% pomi#dzy nami a Bogiem jest podtrzymywa-
na przez dobre sumienie. Kiedy sumienie zaczyna mie% wyrzuty, sta-
je si# barier� i niszczy nasz� spo<eczno$% z Panem. Dlatego, zgodnie
z Pierwszym Listem Jana 1,9, musimy wyzna% swoje winy, upadki
i+grzechy, by krew Pana Jezusa mog<a obmy% nasze sumienie. Nie
b#dzie wtedy w nim pot#pienia, kt(re zak<(ca<oby nasz� spo<eczno$%
z Panem. Mci$le rzecz bior�c, nasza spo<eczno$% zale�y od tego, w+ja-
ki spos(b post�pimy z naszym sumieniem. Czyste sumienie j� pod-
trzymuje. Dlatego uporanie si# z sumieniem i zatroszczenie si# o+spo-
<eczno$% to w rzeczywisto$ci jedno i to samo, poniewa� upora% si#
z+sumieniem oznacza zatroszczy% si# o spo<eczno$%. Spo<eczno$% zo-
stanie podtrzymana, je$li w sumieniu nie b#dzie niczego z<ego. Je$li
nast�pi<a jaka$ przerwa w naszej spo<eczno$ci z+Panem, oznacza to,
�e nasze sumienie jest nie w porz�dku. Kiedy nasze sumienie nie
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jest czyste i przejrzyste, spo<eczno$% zanika i+mo�na j� odzyska%
wy<�cznie wtedy, gdy nasze sumienie powr(ci do w<a$ciwego stanu.

JAK UPORA- SI" Z INTUICJ�

Przechodzimy teraz do intuicji. Tak jak spo<eczno$% idzie w $lad
za sumieniem, tak intuicja idzie w $lad za spo<eczno$ci�. Je$li jeste-
$my nie w porz�dku w sumieniu, zerwaniu ulega spo<eczno$%, a gdy
zerwana zostaje spo<eczno$%, nie funkcjonuje intuicja. Uporanie si#
z sumieniem jest wi#c rzecz� absolutnie zasadnicz�. Przejrzyste su-
mienie wprowadzi nas w obecno$% Pana, czego rezultatem b#dzie
�ywa spo<eczno$% z Nim. Dzi#ki tej �ywej spo<eczno$ci <atwo jest
naszemu duchowi bezpo$rednio odczuwa% wol# Boga . na tym w<a-
$nie polega funkcja intuicji. Funkcja ta zale�y ca<kowicie od naszej
spo<eczno$ci. Gdy mamy doskona<� spo<eczno$% z Panem, nasza in-
tuicja funkcjonuje w<a$ciwie. Kiedy nasza spo<eczno$% z Panem ule-
ga zerwaniu, intuicja automatycznie przestaje dzia<a% i jej funkcj#
mo�na przywr(ci% jedynie poprzez odbudowanie spo<eczno$ci.

Pierwszy List Jana 2,27 zawiera bardzo wa�n� tre$%, kt(r� wi#k-
szo$% z nas zaniedbuje. Tekst ten m(wi, �e mieszka w nas namasz-
czenie. Namaszczenie to praca, kt(r� wykonuje Duch Mwi#ty w na-
szym duchu, daj�c nam bezpo$rednie odczucie od Boga. To bezpo$rednie
odczucie to w<a$nie intuicja. Rozdzia< pierwszy Pierwszego Listu Jana
pokazuje, �e spo<eczno$% utrzymujemy albo zachowujemy dzi#ki krwi.
Rozdzia< drugi wskazuje na to, �e intuicja dzia<a dzi#ki wewn#trzne-
mu namaszczeniu Ducha Mwi#tego. Kiedy Duch Mwi#ty namaszcza
nas, dzia<aj�c w naszym duchu, otrzymujemy bezpo$rednie odczucie
intuicji.

Dzi#ki intuicji w naszym duchu mamy wewn#trzne poznanie, a+nie
jedynie umys<owe zrozumienie. Wewn#trzne poznanie jest w naszym
duchu, podczas gdy rozumienie . w umy$le. Wewn#trzne poznanie,
kt(rym dysponuje nasz duch, zawsze poprzedza rozumienie umy-
s<em. Innymi s<owy, kiedy Duch Mwi#ty namaszcza naszego ducha,
otrzymujemy bezpo$rednie odczucie w naszej intuicji. Dzi#ki intuicji
w naszym duchu do$wiadczamy wewn#trznego poznania, odczuwa-
my co$ z Boga. Nadal jednak potrzebujemy umys<u, by zrozumie% to,
co odczuwamy w duchu. Czasem mo�emy wiedzie% co$ tylko w duchu
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i nie jeste$my w stanie zrozumie% tego w umy$le. Brzmi to jak nie-
bia-ski j#zyk i $wiat nie wie, o czym m(wimy. Zadaniem rozumu
jest jedynie interpretowa% to, co nasz duch odczuwa jako wewn#trzne
poznanie. Nasz o$wiecony i odnowiony umys< b#dzie w stanie zinter-
pretowa% to, co odczuwamy w intuicji naszego ducha.

Ujmijmy to nast#puj�co. Czasem rano, gdy czytamy S<owo i mo-
dlimy si#, spontanicznie, g<#boko w naszym duchu, zaczynamy od-
czuwa% jaki$ ci#�ar . ci#�ar tak wielki i g<#boki, �e nie mo�emy
zrozumie%, co to jest. Musimy prosi% Pana o to, by$my mogli poj�%
czym jest ten ci#�ar. Stopniowo, wraz z up<ywem dnia, zaczynamy
rozumie% umys<em, co znajduje si# w naszym duchu. Rano, za po-
moc� intuicji w naszym duchu, odczuwali$my ci#�ar i mieli$my we-
wn#trzne poznanie, natomiast w+ci�gu dnia stopniowo zaczynamy
rozumie% t# rzecz umys<em.

Podsumujmy. Rozdzia< pierwszy Pierwszego Listu Jana objawia,
�e spo<eczno$% nale�y podtrzymywa%, a rozdzia< drugi, zw<aszcza
werset 27, pokazuje, �e intuicja musi by% pobudzana albo namasz-
czana przez Ducha Mwi#tego. Jednak�e zar(wno spo<eczno$%, jak i+in-
tuicja zale�� ca<kowicie od tego, czy rozprawimy si# z sumieniem.
Je$li to zrobimy, uzyskamy przejrzyste i czyste sumienie, co da nam
doskona<� spo<eczno$% z Panem. W rezultacie nasza intuicja zacznie
funkcjonowa%, poniewa� Duch Mwi#ty b#dzie mia< w(wczas mo�no$%
porusza% si# i namaszcza% naszego ducha. Raz jeszcze powtarzamy,
�e wszystko to trzeba wprowadzi% w codzienn� praktyk#. Ka�dego
dnia musimy rozprawia% si# z naszym sercem, sumieniem, spo<ecz-
no$ci� i intuicj�.



ROZDZIAP DZIEWIZTY

JAK UPORA- SI" Z DUSZ�

Je$li chodzi o kolejno$%, w jakiej mamy porz�dkowa% siebie przed
Panem, musimy zacz�% od serca, poniewa� jest ono wej$ciem i+wyj-
$ciem ca<ej naszej istoty. Dalej musimy zaj�% si# sumieniem, a+po
trzecie, nasz� spo<eczno$ci� z Panem. Dzi#ki posiadaniu czystego
sumienia, sumienia bez skazy, b#dziemy mieli przejrzyst� spo<ecz-
no$% z Panem. Nast#pna w kolejno$ci jest intuicja albo namaszcze-
nie, kt(re zawsze opiera si# na pokropieniu krwi�. Ustanawiaj� t#
zasad# typy starotestamentowe. Namaszczenie zawsze poprzedzone
jest krwi�: pokropienie krwi� rozprawia si# z tym, co negatywne,
a+namaszczenie Ducha Mwi#tego wprowadza to, co pozytywne, prze-
kazuj�c nam pierwiastek, esencj# albo inaczej istot# samego Boga.
Krew zmywa wszystko, co negatywne, a namaszczenie wprowadza
wszystko, czym jest B(g. Namaszczenie przekazuje nam samego
Boga. Dzi#ki namaszczeniu w naszym duchu, dzi#ki funkcjonowaniu
intuicji otrzymujemy bezpo$rednie odczucie Boga. Nasze chrze$ci-
ja-skie do$wiadczenie u$wiadamia nam, �e odbywa si# to w+takim
w<a$nie porz�dku: serce, sumienie, spo<eczno$% i intuicja. Teraz
musimy przej$% do tego, jak upora% si# z dusz�.

JAK UPORA- SI" Z UMYS!EM

Pr(cz intuicji w duchu potrzebujemy umys<u. Intuicja daje nam
odczucie wewn#trznego poznania. Odczuwanie rzeczy duchowych to
jedno, natomiast ich zrozumienie to co innego. Rzeczy Bo�e odczu-
wamy w duchu, rozumiemy za$ w umy$le. Nieraz wiemy co$ o Bogu
w duchu, lecz wskutek problem(w, jakie przysparza nam umys<, nie
rozumiemy tego. Czasami trzeba kilku tygodni, a nawet miesi#cy,
zanim zrozumiemy to, co odczuwamy w duchu. Jeste$my $wiadomi
czego$, lecz nie potrafimy tego zinterpretowa%. Rzeczy Bo�e odczu-
wamy za po$rednictwem intuicji w naszym duchu, natomiast rozu-
miemy dzi#ki funkcji rozumienia w umy$le.
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Z tego w<a$nie powodu w Li$cie do Rzymian 12,2 czytamy, �e
potrzebujemy odnowienia umys<u. Werset ten m(wi najpierw, �e nie
mamy upodabnia% si# do tego wieku. KMwiatL w naszym przek<adzie
to w tek$cie greckim KwiekL, a wiek oznacza tutaj to samo, co Knowo-
czesno$%L. Wiek jest obecnym albo inaczej nowoczesnym biegiem
tego $wiata. Historia $wiata dzieli si# na kolejne wieki, takie jak
pierwsze stulecie, drugie stulecie itd. Mo�emy powiedzie%, �e ka�de
stulecie to wiek. Bez wiek(w $wiat nie m(g<by istnie%. Dzisiejszy
wiek jest cz#$ci� $wiatowego systemu, kt(ra nas obecnie otacza.
Upodobnienie si# do tego wieku oznacza zatem nowoczesno$% i po-
st#powanie zgodnie z obecnym biegiem $wiata.

Dalej werset ten m(wi: Kale dajcie si# przeobra�a% przez odno-
wienie umys<uL. Je�eli b#dziemy zaj#ci sprawami tego wieku, nasz
umys< nigdy nie zdo<a si# odnowi%. Dlatego w<a$nie wielu chrze$ci-
jan, kt(rzy s� naprawd# zbawieni, nie potrafi zrozumie% rzeczy du-
chowych. Stali si# zbyt nowocze$ni. Musimy porzuci% ten nowocze-
sny wiek. Je$li upodobnimy si# do niego, nigdy nie uda si# nam
przeobrazi% przez odnowienie umys<u.

Poniewa� umys< stanowi cz#$% duszy, przeobra�enie dokonuje si#
w<a$nie w niej. Zostali$my odrodzeni w duchu, problem teraz jednak
dotyczy duszy. Nie ma w�tpliwo$ci co do naszego odrodzenia, ponie-
wa� Pan jest w nas jako nasze �ycie wieczne, a Duch Mwi#ty za-
mieszkuje w naszym duchu. Nasz duch zosta< o�ywiony i odrodzony
przez Ducha Mwi#tego przy pomocy Chrystusa jako �ycia. Co z nasz�
dusz�? Co z umys<em, wol� i emocjami? W duchu r(�nimy si# zupe<-
nie od ludzi ze $wiata, mimo to obawiam si#, �e w umy$le, woli i+emo-
cjach nadal jeste$my dok<adnie tacy sami. W naszym duchu dokona<o
si# odrodzenie, po odrodzeniu jednak wci�� potrzebujemy przeobra-
�enia w duszy.

Zilustrujmy to kilkoma przyk<adami. Co z naszym ubiorem? Wielu
zbawionych nie r(�ni si# niczym od ludzi ze $wiata w swym podej-
$ciu do mody. Ubieraj� si# zgodnie z obecnym nowoczesnym wie-
kiem. Uwa�aj�, �e dop(ki nie jest to grzeszne, wszystko jest w+po-
rz�dku. Jest to jednak jedynie zwyk<e ludzkie my$lenie i naturalna
koncepcja. Gdyby si# przeobrazili przez odnowienie umys<u, ich my-
$li na temat sposobu ubierania si# r(wnie� by si# zmieni<y.

A co z wydawaniem pieni#dzy? Czy zmieni< si# spos(b, w jaki ich
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u�ywamy? Znam histori# wielu chrze$cijan. Po tym, jak zostali zba-
wieni, nadal u�ywaj� swoich pieni#dzy w ten sam spos(b, co ludzie
ze $wiata. Dopiero gdy bardziej pokochaj� Pana i pozwol� Mu, by
wykona< wi#cej pracy w ich wn#trzu, przeobra�� si# w sposobie wy-
dawania pieni#dzy.

Podobnie wielu studiuj�cych m<odych braci my$li o swoich stu-
diach i stopniach naukowych w taki sam spos(b, jak m<odzie� ze
$wiata. Gdyby jednak dali Panu wi#cej miejsca w sobie i przeobrazili
si# w duszy poprzez odnowienie swego umys<u, ich pogl�d na te sprawy
by si# zmieni<. Nie znaczy to, �e porzuciliby studia, lecz �e ich my$li
i koncepcje na temat studi(w by<yby inne. Ocenialiby swoje studia
i+stopnie naukowe z innego punktu widzenia.

Nasze my$lenie powinno zmieni% si# niemal w ka�dej dziedzinie.
Czy nast�pi<a taka zmiana w naszym my$leniu? To przeobra�enie
naszej duszy poprzez odnowienie umys<u. Mamy Chrystusa jako �ycie
w naszym duchu, lecz potrzebujemy Go nadal, by rozprzestrzenia<
si# do wewn#trznych cz#$ci duszy i przepaja< je sob�. To przeobrazi
nasz� dusz# na Jego obraz. Nasze my$li b#d� wtedy odzwierciedla<y
obraz Chrystusa. Nasz odnowiony umys<, we wszystkim, o czym b#-
dziemy my$leli i nad czym b#dziemy si# zastanawiali, b#dzie wyra-
�a< chwalebny obraz Chrystusa. Nasz umys< b#dzie wtedy rozumo-
wa< w spos(b duchowy. Bardzo <atwo b#dzie mu poj�% rzeczy, kt(re
odczuwamy w duchu.

Poprawne t<umaczenie Listu do Rzymian 8,6 brzmi: Kskierowa-
nie umys<u na ducha to �ycie i pok(jL lub: Kumys< skierowany na
ducha to �ycie i pok(jL. W si(dmym rozdziale Listu do Rzymian umys<
usi<uje osi�gn�% co$ w<asnymi niezale�nymi wysi<kami. Zawsze wi#c
ponosi kl#sk#. Jednak w rozdziale (smym umys< wsp(<pracuje z du-
chem i jest skierowany na ducha. Odkry< inne prawo, mocniejsze
i+silniejsze od prawa grzechu, o kt(rym m(wi rozdzia< si(dmy. To
nowe prawo jest prawem �ycia zamieszkuj�cego w naszym duchu
Chrystusa. Umys< nie pr(buje ju� robi% nic niezale�nie, lecz kieruje
si# na ducha, w kt(rym mieszka Duch Mwi#ty. Odnowienie umys<u
to jedno, a kierowanie go na ducha oraz stanie po stronie ducha
i+wsp(<pracowanie z nim to co innego. Im cz#$ciej nasz umys< b#dzie
stawa< po stronie ducha, tym bardziej b#dzie podlega< jego kontroli.

Poniewa� nasz umys< stoi po stronie ducha, duch b#dzie panowa<
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nad nim, przepaja< go i stawa< si# duchem naszego umys<u. List do
Rzymian 8,6 w poprawnym przek<adzie m(wi o Kumy$le duchaL, na-
tomiast List do Efezjan 4,23 m(wi o Kduchu umys<uL. Kiedy duch
sprawuje kontrol# nad umys<em i przepaja go, duch staje si# du-
chem umys<u. WeEmy pod uwag# kontekst Listu do Efezjan 4,23.
Werset 22 m(wi, �e musimy porzuci% starego cz<owieka, a werset
24, �e musimy przyoblec nowego cz<owieka. Na tym w<a$nie polega
dzie<o krzy�a i zmartwychwstania. Porzucenie starego cz<owieka to
dzie<o krzy�a, a przyobleczenie nowego cz<owieka to dzie<o zmar-
twychwstania. Pomi#dzy dzie<em krzy�a i dzie<em zmartwychwsta-
nia znajduje si# werset 23, kt(ry wzywa nas: Kodn(wcie si# w duchu
umys<u waszegoL. Odnowienie umys<u obejmuje dzie<o krzy�a wraz
ze zmartwychwstaniem. Oznacza to, �e nasz naturalny cz<owiek musi
zosta% przekre$lony przez krzy� i odnowiony w zmartwychwstaniu.
Mmier% na krzy�u nie jest ko-cem, lecz procesem prowadz�cym ku
ko-cowi, kt(rym jest zmartwychwstanie. W im wi#kszym stopniu
b#dziemy umierali przez krzy�, tym bardziej b#dziemy wzbudzani
z+martwych. Nie tylko po<o�y to kres temu, co negatywne, lecz r(w-
nie� otworzy drog# rzeczom pozytywnym. Mmier% naturalnego umy-
s<u prowadzi do zmartwychwstania umys<u. B#dziemy wi#c mieli
umys< odnowiony w zmartwychwstaniu. Ten odnowiony umys< znaj-
duje si# w duchu i pod kontrol� ducha; jest nape<niany duchem i+pe-
<en ducha. Duch wi#c staje si# duchem umys<u. Nasz umys< b#dzie
wtedy umys<em nie tylko odnowionym, lecz r(wnie� duchowym,
obdarzonym duchowym zrozumieniem. Patwo jest takiemu ducho-
wemu umys<owi interpretowa% rzeczy duchowe, kt(re odczuwamy
swoj� intuicj�.

JAK UPORA- SI" Z WOL�

Za<(�my, �e nasz duchowy umys< rozumie to, co odczuwamy za
pomoc� intuicji. Nast#pnym krokiem jest nasza ch#% pos<usze-stwa
temu, co rozumiemy. Mo�emy co$ rozumie%, ale mo�emy przecie�
powiedzie%: KNie!L Nast#pny problem wi#c stanowi pos<usze-stwo
woli. W rzeczywisto$ci, je$li nie b#dziemy mieli pos<usznej woli, trudno
nam b#dzie zrozumie% to, co kryje si# w intuicji. Pan jest bardzo
m�dry. Nigdy nie robi niczego rozrzutnie. Je$li wie, �e nie b#dziemy
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chcieli okaza% pos<usze-stwa, nie ma potrzeby, by$my otrzymywali
zrozumienie. Po prostu pozostawi nas w ciemno$ci. Dlaczego mia<by
pozwoli% nam rozumie%, je$li nie b#dziemy chcieli by% pos<uszni?
Zrozumienie musi by% poparte wol�, ch#tn� do okazania pos<usze--
stwa Panu (J 7,17). Kiedy jeste$my gotowi pos<ucha%, b#dziemy w+sta-
nie zrozumie%.

Niekt(rzy na przyk<ad przychodzili do mnie z pytaniami, nie mieli
jednak serca do tego, by s<ucha% i rozumie%. Wiedzia<em, �e rozmo-
wa z nimi by<aby strat� czasu. Niekiedy pyta<em: KCzy rzeczywi$cie
traktujesz to serio? Je$li odpowiem na twoje pytanie, czy b#dziesz
temu pos<uszny?L OdpowiedE ich brzmia<a zwykle: KNo tak, ale mo�e
nie b#d# chcia< tego zrobi%. Po prostu chc# przemy$le% t# spraw#
i+dowiedzie% si#, o co tu chodziL. Wola musi by% w pe<ni uleg<a, i nie
tylko uleg<a, lecz winna harmonizowa% z wol� Bo�� (Pk 22,42; Jk
4,7; Flp 2,13).

B(g stworzy< nas, daj�c nam woln� wol#. Nigdy nie zmusza nas
do niczego, lecz zawsze daje nam mo�liwo$% wyboru. Cho% jest wielki
i m�dry, nigdy jednak nas nie zmusza. Gdyby musia< u�ywa% si<y,
oznacza<oby to, �e w rzeczywisto$ci jest ma<y. Szatan nie tylko zmu-
sza ludzi, ale nawet ich zwodzi. B(g jednak nigdy by czego$ takiego
nie uczyni<. B(g m(wi: KJe$li chcesz, zr(b to; je$li nie, to nie. Je$li
Mnie kochasz, to po prostu to zr(b. Je$li Mnie nie kochasz, zapomnij
o tym. IdE w<asn� drog�L. Dlatego musimy %wiczy% wol#. W przeciw-
nym razie trudno b#dzie Bogu cokolwiek osi�gn�%. Aby wy%wiczy%
swoj� wol#, musimy uczyni% j� uleg<� i gotow� do pos<usze-stwa
w+ka�dej chwili. Powinni$my nie tylko podda% si# woli Bo�ej, lecz
r(wnie� nasz� wol# doprowadzi% do harmonii z wol� Bo��.

Gdy uporamy si# z nasz� wol� do takiego stopnia, b#dzie ona
przeobra�ona. Chrystus jako nasze �ycie przepoi j� dzi#ki rozprze-
strzenianiu si# Ducha Mwi#tego. Inni wyczuj� w naszej woli wo- i+ob-
raz Chrystusa. Wszelka decyzja, jak� podejmiemy, b#dzie wyrazem
Chrystusa. Nie jest to �aden wymys< ani jedynie doktryna. Czasem,
gdy spotykamy braci w Panu, w ka�dym ich s<owie, w ka�dym wybo-
rze i w ka�dej decyzji wyczuwamy wo- Chrystusa. To po prostu do-
wodzi, �e poprzez przeobra�enie w woli i umy$le zostali przesi�kni#ci
Chrystusem.
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JAK UPORA- SI" Z EMOCJAMI

Ostatni� spraw� w duszy s� nasze k<opotliwe emocje. Jak wiemy,
niemal wszystkie nasze k<opoty wi��� si# z uczuciami. Musz� one
wi#c znaleE% si# pod kontrol� Ducha Mwi#tego. Dlatego w<a$nie Ewan-
gelia Mateusza 10,37-39 wzywa nas, aby$my kochali Pana bardziej
ni� cokolwiek innego. Nie powinni$my kocha% rzeczy zakazanych
przez Pana. Negatywny aspekt tego stanowi poddanie naszej mi<o$ci
pod kontrol# Pana i pozwalanie Mu, aby ni� kierowa<. Musimy jed-
nak te� pami#ta% o+aspekcie pozytywnym . o zachowywaniu ci�g<ej
gotowo$ci do przejawiania uczu% zgodnie z upodobaniem Pana. Cz#-
stokro% Pan przyzwala na nasze uczucia, lecz nie znajduje w nich
upodobania. Pozwala nam co$ kocha%, ale nie jest z tego zadowolony.

Jedna z si(str znalaz<a si# kiedy$ w takiej sytuacji. Wiedzia<a, �e
Pan pozwoli< jej, by uczuciowo zwi�za<a si# z pewnymi rzeczami,
zdawa<a sobie jednak spraw#, �e nie jest On z tego zadowolony. Wr(-
ci<a do Niego i powiedzia<a: KPanie, chocia� pozwoli<e$ mi na to, jed-
nak nie b#d# tego robi<a. Widz#, �e nie jeste$ zadowolony!L Bardzo
dobrze. Otrzyma<a s<odki dar <�czno$ci z Panem i by<a pe<na pokoju
i+rado$ci. Nauczy<a si# lekcji przynoszenia swoich uczu% Panu i od-
dawania ich ca<kowicie pod Jego kontrol# i Jego upodobanie. Cza-
sem mo�emy uzyska% od Pana pozwolenie na kochanie czego$, ale
nie mamy w tym Jego rado$ci. Im bardziej t# rzecz kochamy, tym
mniej mamy Jego rado$ci. W ko-cu zamiast zadowolenia przynosi to
cierpienie. Dowodzi to, �e cz#sto mylimy si# w swoich emocjach. Mu-
simy nauczy% si# rozprawia% z+naszymi uczuciami zgodnie z upodo-
baniem i rado$ci� Pana. Je$li w+tym, czego szukamy, nie odczuwa-
my rado$ci Pana, nie wolno nam tego kocha%.

Wielu ludzi s<ysza<o poselstwa na temat Ewangelii Mateusza
10,37-39, nawo<uj�ce do tego, by nie kochali swoich rodzic(w, braci
i+si(str ani siebie samych bardziej ni� Pana. Nie rozumiej� oni jed-
nak, co to znaczy. Oznacza to po prostu, �e musz� kocha% wszystko
pod kontrol� Pana, zgodnie z Jego upodobaniem. Pan nie jest taki
ma<y ani te� nie jest taki okrutny. Musimy si# jednak nauczy%, �e
je$li co$ kochamy lub czego$ nienawidzimy, je$li co$ lubimy lub cze-
go$ nie lubimy, musimy to robi% za pozwoleniem Pana i musi temu
towarzyszy% Jego rado$%. Musimy %wiczy% nasze uczucia, by by<y
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zgodne z+uczuciami Pana. Kiedy nasze uczucia nie podlegaj� Jego
uczuciom, znajdujemy si# na z<ej drodze i nie mo�emy mie% Jego
rado$ci. Im bardziej b#dziemy chodzili w<asnymi drogami, tym bar-
dziej stracimy Jego rado$%. Nie b#dziemy mogli prze�ywa% s<odkiej,
delikatnej i+g<#bokiej spo<eczno$ci z Panem. Chocia� nikt nie mo�e
nas pot#pi% za to, �e Ele robimy, a nawet mo�emy twierdzi% w obec-
no$ci innych, �e otrzymali$my na to Pa-skie przyzwolenie, u$wiada-
miamy sobie jednak, �e nie ma w tym rado$ci Pana.

Je$li nasze emocje podlegaj� kontroli Pana, zgodnie z Jego upodo-
baniem i rado$ci�, b#d� one przepajane duchem. W rezultacie prze-
obrazimy si# na obraz Pana, z jednego stopnia chwa<y w drugi.

Dzi#ki rozprawieniu si# z sercem, sumieniem, spo<eczno$ci�, in-
tuicj�, umys<em, wol� i emocjami staniemy si# dojrzali i w pe<ni
doro$li. B#dziemy mieli postaw# Pana. Jedyn� rzecz�, kt(ra nam
wtedy pozostanie, b#dzie czekanie, a� Pan przyjdzie, by przemieni%
nasze cia<o. Je$li nasza dusza b#dzie przeobra�ana, si<a i moc ducho-
wa nawet w tej chwili b#d� przepaja<y nasze s<abe, $miertelne cia<a,
kiedy b#dziemy tego potrzebowa%. B#dziemy nie tylko odrodzeni w+du-
chu i przeobra�eni w duszy, lecz r(wnie� boskie �ycie w chwilach
fizycznej s<abo$ci przepoi nasze $miertelne cia<o. Ostatecznie przy
przyj$ciu Pana nasze cia<o zostanie przemienione i ca<a nasza istota .
duch, dusza i cia<o . b#d� chwalebnym obrazem Pana. B#dzie to osta-
teczne zastosowanie Pa-skiego odkupienia, z kt(rego korzystamy
w+trzech etapach: (1) w chwili odrodzenia ducha, (2) podczas prze-
obra�enia duszy i (3) w przemienieniu cia<a. W tej chwili przechodzi-
my przez proces przeobra�enia.

Dusza musi rozprawi% si# ze wszystkimi tymi rzeczami: z umy-
s<em, wol� i emocjami. Oby Pan pom(g< nam wprowadzi% to wszystko
w �ycie. Tego w<a$nie potrzebuj� dzisiaj Jego dzieci. Pan udziela nam
wszystkich nauk i dar(w w tym w<a$nie celu. Tylko dzi#ki temu
procesowi mo�emy sta% si# odpowiednim materia<em na budow#
ko$cio<a.





ROZDZIAP DZIESIZTY

PRZEKOPYWANIE CZ"�CI WEWN"TRZNYCH
I CZ"�CI UKRYTEJ

W rozdziale tym nauczymy si#, jak uzyska% przep<yw Ducha w+na-
szych cz#$ciach wewn#trznych. W dwudziestym rozdziale Ksi#gi Liczb
z uderzonej i roz<upanej ska<y, kt(ra jest typem uderzonego i przebi-
tego Chrystusa, pop<yn#<a �ywa woda (1 Kor 10,4). Nast#pnie w roz-
dziale dwudziestym pierwszym woda wytrysn#<a ze studni, kt(r� wy-
kopa< Bo�y lud. W tych dw(ch rozdzia<ach tej samej ksi#gi widzimy
zatem najpierw ska<#, kt(ra musi zosta% uderzona, aby wyp<yn#<a
z+niej �ywa woda, a nast#pnie studni#, kt(r� trzeba wykopa%, by mo-
g<a z niej wytrysn�% woda.

Je$li b#dziemy uwa�nie czytali Pismo, u$wiadomimy sobie, �e
zar(wno ska<a, jak i studnia s� typami Chrystusa, objawiaj�cymi Go
w dw(ch r(�nych aspektach. Ska<a to typ Chrystusa na krzy�u, ude-
rzonego przez Boga, aby �ywa woda, kt(r� jest Duch �ycia, mog<a
wyp<yn�% z Niego i wp<yn�% w nas. Studnia ukazuje inny aspekt.
Podczas gdy ska<a to Chrystus na krzy�u, studnia to Chrystus w nas
(J 4,14). Dla wierz�cych nie jest to ju� sprawa ska<y, lecz studni.
Chrystus jako ska<a wykona< ju� swoje dzie<o na krzy�u, czego re-
zultatem by<a woda �ycia, kt(ra wp<yn#<a w nas. Dzi$ jednak Chry-
stus jako studnia �ywej, wytryskuj�cej w nas bezustannie wody, jest
czym$ innym i ma wiele wsp(lnego z dokonuj�cym si# w nas obecnie
procesem przekopywania.

Celem tego rozdzia<u nie jest udzielenie dalszej nauki, lecz za-
ch#cenie nas, by$my udali si# do Pana i poddali si# procesowi prze-
kopywania. Nie wolno nam m(wi% zbyt wiele o doktrynach, okolicz-
no$ciach, przysz<ych krokach ani o prowadzeniu zwi�zanym z Bo��
wol�. Najpierw my sami musimy zosta% przekopani. Dlaczego? Po-
niewa� jestem przekonany, �e nawet do chwili obecnej wi#kszo$%
z+nas nie ma w sobie swobodnego przep<ywu �ywej wody. Nasze mo-
dlitwy nie p<yn� swobodnie. Nasze $wiadectwa nie s� mocne i pod
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wieloma wzgl#dami jeste$my pokonani, nie do$wiadczamy zwyci#-
stwa. Wynika to z jednego: przep<yw �ycia duchowego lub wytryski-
wanie �ywej wody nie zachodzi w nas swobodnie. Jest w nas wiele
brudu, kt(ry nale�y z+siebie wykopa%. Mo�esz zapyta%: KCo jest tym
brudem?L To brud w naszym sumieniu, w emocjach, w woli i w umy-
$le. W naszym sercu znajduje si# wiele brudu, kt(ry trzeba wykopa%.
Nawet w duchu mamy troch# brudu, z kt(rym musimy si# upora%.

PRZEKOPYWANIE SUMIENIA

Co mam na my$li, u�ywaj�c s<owa KbrudL? Oznacza to, �e nasze
sumienie nie jest czyste. Mo�e w<a$nie w tym momencie jakie$ oskar-
�enie, kt(rego nie wyznali$my Panu, wci�� jeszcze ci��y nam na
sumieniu. Oskar�enia takie s� brudem, kt(ry nale�y z siebie wydo-
by% i+usun�%. Przyczyn�, dla kt(rej nie odczuwamy w swoim wn#-
trzu zbytniej wolno$ci, s� oskar�enia w naszym sumieniu. Co to za
oskar�enia? Musisz zapyta% samego siebie. Tylko ty to wiesz. Wiesz,
co w+tobie jest nie w porz�dku wobec innych. Gdy jeste$ nie w po-
rz�dku w stosunku do innych, oskar�enia nie ustaj�. Kiedy nie chcesz
zrobi% tego, czego Pan od ciebie ��da, staje si# to w twoim sumieniu
oskar�eniem. Zastanawiasz si# wtedy, dlaczego jeste$ zwi�zany i brak
ci wolno$ci. Dzieje si# tak po prostu dlatego, �e Pan ��da czego$, na
co ty nie chcesz odpowiedzie% i co sta<o si# wskutek tego bezpo$red-
nim oskar�eniem w twoim sumieniu. Twoje sumienie nie jest wolne
od oskar�e- ani pozbawione wyrzut(w.

Je$li chcemy do$wiadcza% swobodnego, wewn#trznego przep<y-
wu Ducha, musimy najpierw rozprawi% si# z naszym sumieniem
i+oczy$ci% je. Brud mo�na usun�% jedynie poprzez codzienne kilka-
krotne przychodzenie do Pana. Proponuj#, by$my w ci�gu tego tygo-
dnia wci�� na nowo przychodzili do Pana, nawet gdy idziemy ulic�.
Musimy przychodzi% do Niego w naszym duchu i poddawa% si# prze-
kopywaniu w Jego obecno$ci. Przy pomocy Ducha Mwi#tego musimy
wydoby% z siebie i usun�% wszelki brud.

PRZEKOPYWANIE SERCA

Rozprawiwszy si# z oskar�eniami w sumieniu, musimy usun�%
r(wnie� wiele rzeczy, kt(re Pan pot#pia w naszym sercu. Nieliczni
bracia i siostry maj� czyste serce, kt(re szuka jedynie samego Pana.
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Z jednej strony, wielu z nich szuka Pana i Jego drogi. Z drugiej stro-
ny jednak, wci�� szukaj� wielu rzeczy innych ni� sam Pan. Serce
staje si# wtedy zagmatwane, nie jest wolne ani czyste. Musimy po-
nownie p(j$% do Pana i wydoby% oraz usun�% wszystko to, co w na-
szym sercu nie jest Chrystusem.

Mo�esz zapyta%: KCo takiego trzeba wykopa%?L Mo�e jedn� z pierw-
szych rzeczy jest twoja troska o przysz<o$% i o prowadzenie Pana.
Nie powinno ci# to niepokoi%. Twoja przysz<o$% nie le�y w twoich
r#kach, lecz w r#kach Pana. Tak naprawd# nie powiniene$ mie% �ad-
nej przysz<o$ci . sam Pan jest nasz� jedyn� przysz<o$ci�! Nie wiemy
nawet, jak KlepkieL jest nasze serce. Wiele lat temu u�ywano lepu do
<apania much. Jak�e by< on lepki! Wszystko, co tylko si# go dotkn#-
<o, przywiera<o do niego. Nasze serce jest po prostu jak lep na mu-
chy . wszystko si# do niego lepi. Ka�da rzecz, kt(ra dotyka serca,
natychmiast si# do niego przykleja. Wszystko to trzeba odci�%. Wy-
daje si#, �e wszyscy szukamy Pana. Wielu z nas �yje tylko dla Niego,
porzuciwszy sw(j dom i prac#. Codziennie szukamy prowadzenia
Pana, lecz nie wiemy, ile rzeczy komplikuje i gmatwa nasze serce.
Czy mo�emy o nich zapomnie%? Patwo jest wykopa% i usun�% brud
z+sumienia, lecz usuni#cie brudu z serca nie jest takie <atwe. W tylu
sprawach jeste$my wobec siebie nazbyt pob<a�liwi. Nie lubimy zbyt
surowo przekopywa% swojego serca. Patwo jest usun�% oskar�enia
z+sumienia, jednak�e nie tak <atwo usun�% z naszego serca rzeczy,
kt(re kochamy. To, co jest nam tak drogie, $ci$le do nas przylgn#<o.
To dlatego Pismo m(wi nam, �e potrzebujemy dobrego sumienia
i+czystego serca. KB<ogos<awieni czystego serca, albowiem oni Boga
ogl�da% b#d�L (Mt 5,8).

Nie ma w�tpliwo$ci, �e kochamy Pana i �e Go szukamy, lecz szu-
kamy Go i kochamy skomplikowanym sercem. D��enia i cele naszego
serca nie s� czyste. Nawet nie mamy poj#cia, ile cel(w posiada nasze
serce. Co z nasz� rodzin�? Co z prac�? Co z naszym stopniem nauko-
wym? Co z tym rokiem i co z rokiem przysz<ym? W naszym sercu
wci�� znajduje si# tyle rzeczy. M(wi# wam, bracia i siostry, ca<y ten
brud hamuje w nas przep<yw �ywej wody i trzeba go usun�%. W dniu,
w kt(rym przyj#li$my Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela, wszed<
On w nas jako wytryskuj�ca studnia �ywej wody. Problem dzi$ polega
jednak na tym, �e w naszym sumieniu i sercu zalega zbyt wiele brudu.
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PRZEKOPYWANIE UMYS!U

Gdy kto$ kopie g<#bok� studni#, b#dzie mia< nieraz okazj# od-
kry%, �e ziemia sk<ada si# z wielu warstw. Jedna warstwa jest mi#k-
ka, nast#pna twarda, a jeszcze inna skalista. Trudno przekopa% si#
przez tak� skalist� warstw#. Ilustruje to, ile jest w nas warstw, przez
kt(re musimy si# przekopa%. Mamy warstw# sumienia, warstw# ser-
ca, a nast#pnie warstw# umys<u, kt(ra zatrzymuje w sobie wiele
brudu. O, nawet nie wiemy, ile fantazji codziennie miewamy! Marzy-
my nie tylko w nocy podczas snu, ale dalej w ci�gu dnia, kiedy nie
$pimy. Wszystkie nasze fantazje to r(�ne marzenia. M(wili$my ju�
o+tym, �e Szatan za$lepia nasze umys<y. Robi to poprzez podsuwanie
naszej wyobraEni r(�nych fantazji. Czasem, gdy s<uchasz poselstwa,
nie wiem, gdzie jest tw(j umys< . mo�e polecia< na ksi#�yc! Na ze-
wn�trz kiwasz g<ow�, wewn�trz jednak tw(j umys< buja w kosmosie.
Podczas poselstwa s<yszysz g<os, lecz niczego nie przyjmujesz. Tw(j
umys< zosta< za$lepiony przez fantazje.

Cz#stokro% ludzie podr(�uj� w my$lach dos<ownie doko<a $wia-
ta. W przeci�gu kilku sekund cz<owiek mo�e odby% podr(� przez
ca<y $wiat. Mo�e znaleE% si# na Dalekim Wschodzie szybciej ni�
najlepszy odrzutowiec! Ile� fantazji kryje w sobie nasz umys<! Je$li
w+twoim umy$le jest wiele brudu, to jak �ywa woda ma w tobie+swo-
bodnie p<yn�%? Przep<yw �ywej wody zosta< w twoim umy$le zaha-
mowany, poniewa� tw(j umys< uleg< zablokowaniu. Sterty brudu to
po prostu liczne my$li, fantazje i marzenia, kt(re, zanim �ywa woda
b#dzie mog<a swobodnie pop<yn�%, musz� zosta% wydobyte i+usu-
ni#te.

PRZEKOPYWANIE WOLI

Wola r(wnie� zawiera w sobie wiele brudu. Niewielu jest takich,
kt(rzy s� bezwzgl#dnie i ca<kowicie pos<uszni Panu. Musimy mie%
bardziej uleg<� wol#. Ile� to razy nie podporz�dkowujemy si# zrz�-
dzeniu Pa-skiej opatrzno$ci! My$limy nieraz, �e jeste$my Panu ca<-
kiem ulegli, gdy jednak On umieszcza nas w pewnych okoliczno-
$ciach, nasze niepos<usze-stwo zostaje zdemaskowane. Patwo jest
podda% si# niewidzialnemu Panu, lecz trudno ulec widzialnym lu-
dziom. M(wisz: KJestem uleg<y Panu. Z Panem nie mam problem(w.
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Ale...L Tak, istnieje to du�e KaleL! KPrzed Panem nie mam proble-
m(w, ale je$li chodzi o ko$ci(<... Nie, im nie mog# by% uleg<y!L Pan
celowo umie$ci< ci# w ko$ciele miejscowym, by z<ama% twoj� wol#.

KGdyby m(j m�� by< takim drogim bratem, z rado$ci� bym mu
ulega<aL. Ile� to razy, siostry, my$la<y$cie w ten spos(b! Faktem jed-
nak jest, �e tw(j m�� nie mo�e by% tak� osob�. Pan da< ci m#�a
odpowiedniego dla ciebie. Jest m#�em, jakiego ty potrzebujesz. Gdy-
by$ mog<a mie% m#�a ze swoich marze-, nigdy nie zosta<aby$ obna-
�ona. Wiele do$wiadcze- i okoliczno$ci, dzi#ki Bo�ej opatrzno$ci, po
prostu wystawia nas na $wiat<o, aby$my zobaczyli, jak upart� mamy
wol#. Mo�esz m(wi% o jakim$ bracie, �e jest uparty, jednak�e ka�dy
z nas jest uparty. To my mo�emy by% w<a$nie najbardziej upartymi
bra%mi. Ka�dy z nas musi przekopa% swoj� wol#. Jak <atwo zdobywa%
coraz wi#cej duchowego poznania, podczas gdy nasze �ycie, natura,
charakter pozostaj� nie zmienione. To kompletna pora�ka! Je$li
�ywa woda ma w nas p<yn�%, musimy zosta% przekopani. Przep<yw
jest spraw� Pana, lecz kopanie nale�y do nas. Sami musimy siebie
przekopa%.

PRZEKOPYWANIE EMOCJI

Po wydobyciu i usuni#ciu brudu z naszej woli musimy rozprawi%
si# z naszymi emocjami. Nie wiem, czy potrafi# odpowiednio zilu-
strowa%, jak bardzo k<opotliwe s� emocje. Nie tylko siostry maj�
problemy z uczuciami; dotycz� one r(wnie� braci. Kiedy tkwimy
w+uczuciach, jeste$my zaj#ci sob�. Znajdujemy si# pod kontrol�
i+w+niewoli naszych emocji. Je$li chcemy sp#dza% czas przed Panem
i otwiera% si# przed Nim, musimy zacz�% przekopywa% swoje sumie-
nie, nast#pnie serce, potem umys<, a potem wol#. Wreszcie dojdzie-
my do momentu, w kt(rym zobaczymy, jak bardzo jeszcze tkwimy
w+uczuciach. Tak <atwo jest nam lubi% jedn� rzecz, a nie lubi% innej.
Tak <atwo zaprzyjaEni% si# z jakim$ bratem, a nast#pnego ranka trak-
towa% go jak KwrogaL. Nie<atwo jest nam zmieni% wol#, <atwo jednak
przychodzi zmiana uczu%. Nasze emocje s� bardziej zmienne ni�
pogoda.

To nie jest tylko poselstwo! Moj� g<#bok� trosk� jest udzieli%
wam pouczenia, aby$cie poszli z tym do Pana. Zapomnijcie o swoich
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potrzebach, o swojej pracy, o swojej przysz<o$ci i o swojej �yciowej
sytuacji. Szukajcie tylko obecno$ci Pana i pro$cie Go, by wprowadzi<
was w swoje $wiat<o. Nast#pnie idEcie za tym $wiat<em i usuwajcie
brud ze swego sumienia, serca, umys<u, woli i emocji. Im wi#cej
usuniecie brudu, tym bardziej b#dziecie �ywi. B#dziecie �ywi, wzmoc-
nieni i zwyci#scy. To klucz do rozwi�zania wielu problem(w. Musicie
podtrzymywa% przep<yw �ywej wody . czyli p<yn�c� w was swobod-
nie spo<eczno$% �ycia. Kiedy �ywa woda b#dzie p<yn#<a w tobie bez
skr#powania, do$wiadczysz zwyci#stwa. Wszystkie problemy rozwi���
si# spontanicznie, a nawet nie$wiadomie. Chocia� nie wiesz, jak je
rozwi�za%, one rozwi��� si# dzi#ki przep<ywowi �ywej wody, dzi#ki
spo<eczno$ci �ycia. Przep<yw �ywej wody zale�y ca<kowicie od tego,
czy przekopiecie samych siebie.

Przekopania tego mo�na dokona% jedynie za pomoc� modlitwy.
Musimy sp#dza% coraz wi#cej czasu z Panem i modli% si# zgodnie
z+Jego prowadzeniem. Stosownie do tego prowadzenia musimy wy-
zna% i wykopa% wszelki brud z naszego wn#trza. My$l#, �e pouczenia
te s� jasne. Teraz musimy wcieli% je w �ycie. Czasem powinni$my
modli% si# z innymi, jednak�e modlitwa przekopywania przynosi lep-
szy rezultat w odosobnieniu. Sp#dzanie coraz wi#kszej ilo$ci czasu
z+Bogiem w samotno$ci jest absolutnie niezb#dne. Wszelki brud w+su-
mieniu, sercu, umy$le, woli i emocjach nale�y wykopa% za pomoc�
modlitwy. Mo�esz powiedzie%: KJestem taki zapracowanyL. Cho% jed-
nak jeste$my zaj#ci obowi�zkami dnia codziennego, mo�emy doty-
ka% Pana i usuwa% brud. Nieraz, gdy pracuj#, praktykuj# przekopy-
wanie. Powinni$my nauczy% si# modli%, kontaktowa% z+Panem oraz
wydobywa% i usuwa% wszelki wewn#trzny brud.

Try$nij Er(d<em wody,
Przekop mnie dzi$, Panie;

Usu- me bariery .
Strumie- Tw(j niech p<ynie.

Ska<a roz<upana,
Potok �ywej wody

Napotyka liczne
W sercu mym przeszkody.
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Modl�c si# wykopi#
Wszelki brud, co we mnie,

By uwolni% Ducha .
Swobodnie niech biegnie.

Pan nie musi znowu
Przebity by% dla mnie;

Czeka, abym kopi�c
Odkry< w sobie studni#.

Nape<nienia Duchem
Potrzebuj# w g<#bi,

By trysn#<a woda
Z mego serca studni.

Kop i usu- wszystko,
Co blokuje drog#.

Niech �ywe poselstwo
Wytry$nie potokiem.

Try$nij studni� wody,
Przekop mnie dzi$, Panie;

Usu- me bariery .
Strumie- Tw(j niech p<ynie.

                Hymn 250





ROZDZIAP JEDENASTY

ODR��NIANIE DUCHA OD DUSZY

KNaturalny cz<owiek bowiem nie przyjmuje tego, co jest z Bo�ego
Ducha. G<upstwem mu si# to wydaje i nie mo�e tego pozna%, bo tylko
duchem mo�na to rozs�dzi%L (1 Kor 2,14).

U�yte tutaj s<owo KnaturalnyL jest w j#zyku greckim bardzo wa�ne
i oznacza KduszewnyL. Dlatego Knaturalny cz<owiekL w rzeczywisto-
$ci oznacza Kcz<owieka duszewnegoL. Nast#pny werset w tym frag-
mencie odkrywa inny rodzaj cz<owieka: KCz<owiek za$ duchowy roz-
s�dza wszystkoL (1 Kor 2,15). W wersecie 14 widzimy cz<owieka
duszewnego, a w wersecie 15 cz<owieka duchowego. Wersety te m(wi�
nam bardzo wyraEnie, �e cz<owiek duszewny nie jest w stanie przy-
j�% duchowych rzeczy Bo�ych. Tylko cz<owiek duchowy mo�e je roz-
pozna%.

KWtedy Jezus rzek< do swoich uczni(w: Je$li kto chce p(j$% za Mn�,
niech si# zaprze samego siebie, niech weEmie krzy� sw(j i niech idzie
za Mn�. Bo kto chce zachowa% swoje �ycie, straci je; a kto straci swe
�ycie z mego powodu, znajdzie je. C(� bowiem za korzy$% odniesie
cz<owiek, cho%by ca<y $wiat zyska<, a na swej duszy szkod# poni(s<?
Albo co da cz<owiek w zamian za swoj� dusz#?L (Mt 16,24-26).

Werset 24 podkre$la trzy rzeczy. Po pierwsze, Kniech si# zaprze
samego siebieL, nast#pnie, KweEmie krzy� sw(jL i wreszcie, Kniech
idzie za Mn�L. Tym KMn�L jest Chrystus w Duchu Mwi#tym, kt(ry
teraz zamieszkuje w nas. S<owa KduszaL i K�ycieL w wersetach 25 i 26
to w j#zyku greckim jedno i to samo s<owo. Fragment ten mo�na
wi#c przet<umaczy% nast#puj�co: KBo kto chce zachowa% swoj� du-
sz#, straci j�; a kto straci sw� dusz# z mego powodu, znajdzie j�. C(�
bowiem za korzy$% odniesie cz<owiek, cho%by ca<y $wiat zyska<, a+na
swej duszy szkod# poni(s<? Albo co da cz<owiek w zamian za swoj�
dusz#?L Musimy utraci% nasz� dusz#. Innymi s<owy, musimy zaprze%
si# samych siebie.



EKONOMIA BONA112

KPotem m(wi< do wszystkich: Je$li kto chce i$% za Mn�, niech si# zaprze
samego siebie, niech co dnia bierze krzy� sw(j i niech Mnie na$laduje!
Bo kto chce zachowa% swoj� dusz#, straci j�, a kto straci sw� dusz#
z+mego powodu, ten j� zachowa. Bo c(� za korzy$% ma cz<owiek, je$li
ca<y $wiat zyska, a siebie zatraci lub szkod# poniesie?L (Pk 9,23-25).

Pukasz dodaje tutaj s<owo, kt(rego nie podaje Ewangelia Mate-
usza 16,24-26, mianowicie Kco dniaL, tzn. cz<owiek musi bra% Kkrzy�
sw(j co dniaL. Wersety te m(wi� r(wnie�: Ksiebie zatraciL zamiast
Kutraci dusz# swoj�L. Dowodzi to, �e dusza w Ewangelii Mateusza
jest tym samym, co K jaL w Ewangelii Pukasza.

KBracia, a gdyby komu przydarzy< si# jaki upadek, wy, kt(rzy jeste$cie
duchowi, poprawiajcie takiego w duchu <agodno$ciL (Ga 6,1).

KPaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech b#dzie z duchem wa-
szymL (Ga 6,18).

KPaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech b#dzie z duchem wa-
szymL (Flm 25).

W wersetach tych powiedziane jest: Kwasz duchL. Jest to wi#c duch
ludzki.

KJe$li jednak Chrystus jest w was, to chocia� cia<o jest martwe z powo-
du grzechu, jednak duch jest �yciem z powodu sprawiedliwo$ciL (Rz
8,10).

KAby s<uszne ��dania zakonu wykona<y si# na nas, kt(rzy nie wed<ug
cia<a post#pujemy, lecz wed<ug DuchaL (Rz 8,4).

KM(wi# wi#c: Wed<ug Ducha post#pujcie, a nie b#dziecie pob<a�ali
��dzy cielesnej. Gdy� cia<o po��da przeciwko Duchowi, a Duch prze-
ciwko cia<u, a te s� sobie przeciwne, aby$cie nie czynili tego, co chce-
cieL (Ga 5,16.17).

W przek<adzie King James Version (podobnie w Biblii Warszaw-
skiej . przyp. t<um.) KDuchL pisany jest w tych wersetach wielk�
liter�, lecz w greckim tek$cie interlinearnym wielkiej litery tu nie
ma. Mowa jest tu o duchu ludzkim.

PONOWNE SPOJRZENIE NA BO�� EKONOMI"

Chc# ponownie zwr(ci% uwag# na Bo�� ekonomi# i jej cel. W ostat-
nich kilku rozdzia<ach zobaczyli$my wyraEnie, �e ekonomia Boga to
udzielanie nam przez Niego samego siebie. B(g udziela nam siebie
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poprzez uciele$nienie si# Ojca w Synu i urzeczywistnienie si# Syna
w Duchu. Innymi s<owy, Ojciec jest w Synu, a Syn w Duchu. W Duchu
znajduje si# nie tylko osoba Syna, lecz r(wnie� dzie<o Przeze- doko-
nane. Tak wi#c Duch Mwi#ty zawiera w sobie Boga Ojca, Boga Syna,
bosk� i ludzk� natur#, ludzkie �ycie Chrystusa wraz z moc� wytrwa-
nia w ziemskich cierpieniach, skuteczno$% $mierci Chrystusa, moc
zmartwychwstania, wniebowst�pienie oraz osadzenie na tronie.
Wszystkie te sk<adniki po<�czone s� ze sob� w Duchu Mwi#tym, two-
rz�c Kwszechzawieraj�c� pigu<k#L. To za po$rednictwem tego wystar-
czaj�cego we wszystkim Ducha Mwi#tego zosta<a nam udzielona pe<-
nia Tr(jjedynego Boga.

Ten wszechzawieraj�cy Duch znajduje si# teraz w naszym ludz-
kim duchu. Przybytek lub $wi�tynia jako typ sk<ada si# z trzech cz#-
$ci: dziedzi-ca zewn#trznego, miejsca $wi#tego i $wi#tego $wi#tych.
Ten starotestamentowy obraz wyraEnie ukazuje, �e Szekina, czyli
Bo�a chwa<a, oraz arka znajduj� si# w $wi#tym $wi#tych. Tak wi#c
Bo�a obecno$% i Chrystus nie s� ani na dziedzi-cu zewn#trznym, ani
w miejscu $wi#tym, lecz w $wi#tym $wi#tych. Trzy cz#$ci $wi�tyni
odpowiadaj� trzem cz#$ciom cz<owieka . cia<u, duszy i duchowi. Nowy
Testament oznajmia, �e to my jeste$my $wi�tyni� Bo�� i �e Chry-
stus znajduje si# w naszym duchu. KPan niech b#dzie z duchem two-
imL (2 Tm 4,22). Dwa poni�sze wersety dowodz�, �e dzie<o Ducha
Mwi#tego wi��e si# dzi$ z naszym duchem. KTen to Duch $wiadczy
wesp(< z+duchem naszym, �e dzie%mi Bo�ymi jeste$myL (Rz 8,16);
KKto za$ <�czy si# z Panem, jest jednym duchemL (1 Kor 6,17). Opr(cz
tego, �e sam Pan jest Duchem, ka�dy z nas ma ducha i oba te duchy
s� ze sob� zespolone w jedno. Dowodzi to, �e Pan zamieszkuje dzi$
w+naszym duchu. Je$li pragniemy w pe<ni radowa% si# Chrystusem,
musimy umie% rozpoznawa% naszego ducha. Z tego w<a$nie powodu
List do Hebrajczyk(w 4,12 m(wi nam, �e musimy oddzieli% swojego
ducha od duszy. List ten m(wi nam r(wnie�, aby$my weszli do $wi#-
tego $wi#tych, kt(rym jest ludzki duch. Je$li mamy radowa% si# Chry-
stusem jako naszym boskim dzia<em, musimy wiedzie%, jak wej$% do
tego miejsca naj$wi#tszego, do naszego ludzkiego ducha.

W ubieg<ych stuleciach napisano wiele ksi��ek na temat Listu do
Hebrajczyk(w. Uwa�amy, �e najlepsz� z nich by<a ksi��ka Andrew
Murray`a The Holiest of All (Mwi#te $wi#tych). Tytu< jest poprawny,
poniewa� List do Hebrajczyk(w objawia, w jaki spos(b mo�emy wej$%
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do $wi#tego $wi#tych, do ludzkiego ducha, gdzie zamieszkuje Chry-
stus. To w duchu Chrystus jest dla nas wszystkim.

Je$li pragniemy mie% udzia< w Chrystusie, musimy Go odnaleE%.
Mo�esz powiedzie%, �e Chrystus jest w niebie. Bez w�tpienia to praw-
da, ale je$li jest On tylko w niebie, to jak mogliby$my radowa% si#
Nim na ziemi? Chwa<a Panu, jest On nie tylko w niebie, ale jedno-
cze$nie jest On r(wnie� w naszym wn#trzu. Na przyk<ad elektrycz-
no$% w naszym domu jest t� sam� elektryczno$ci�, kt(ra znajduje
si# w elektrowni z dala od naszego domu. List do Rzymian 8,34 m(wi,
�e Chrystus jest w niebie po prawicy Boga, lecz ten sam rozdzia<
oznajmia, �e Chrystus jest w nas (w. 10). W tym jednym rozdziale
Chrystus jest i w niebie, i w nas. Je$li jest tylko w niebie, a nie w+nas,
to jak mogliby$my Go do$wiadcza% i radowa% si# Nim? Chwa<a Panu,
Chrystus jest dzi$ nie tylko w niebie, lecz r(wnie� w naszym duchu!

Chrystus w naszym duchu jest celem Bo�ej ekonomii. Bo�a eko-
nomia to udzielanie si# wszechzawieraj�cego Tr(jjedynego Boga cz<o-
wiekowi, a jej celem jest Chrystus zamieszkuj�cy w naszym duchu.
Ilekro% zwr(cimy si# do naszego ducha, spotkamy tam Chrystusa.
Na przyk<ad, je$li w moim domu zainstalowana jest elektryczno$%
i+ja chc# z niej skorzysta%, to co mam zrobi%? OdpowiedE jest oczywi-
sta: po prostu musz# w<o�y% wtyczk# do kontaktu. Naszym kontak-
tem jest ludzki duch. Wielu chrze$cijan potrafi wyrecytowa% Ewan-
geli# Jana 3,16, lecz nie znaj� Drugiego Listu do Tymoteusza 4,22,
kt(ry jest tekstem r(wnie wa�nym, jak Ewangelia Jana 3,16 . KPan
niech b#dzie z duchem twoimL. B(g tak nas umi<owa<, �e da< nam
swego jedynego Syna, i my Go przyj#li$my (J 1,12). Uwierzyli$my
w+Niego i przyj#li$my Go, lecz gdzie On jest? W kt(r� cz#$% naszej
istoty wszed<? Mamy ten Skarb od tylu lat, ale nie zdawali$my sobie
sprawy z faktu, �e jest On w naszym duchu. Teraz jednak, chwa<a
Mu, wiemy. Chrystus, jednorodzony Syn Boga, jest w naszym duchu.

ZAPIERANIE SI" DUSZY

Chocia� Pan znajduje si# w naszym duchu, nasz duch przylega
$ci$le do duszy. Dlatego w<a$nie autor Listu do Hebrajczyk(w m(wi
nam, �e musimy oddzieli% swojego ducha od duszy za pomoc� S<owa
Bo�ego. Tak jak szpik jest zamkni#ty w ko$ci i aby go zobaczy%,
musimy j� z<ama%, podobnie nasz duch, w kt(rym zamieszkuje Chry-
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stus, jest tak mocno zapiecz#towany dusz�, i� nasza dusza musi zosta%
z<amana, aby duch m(g< si# ujawni%. Z tego te� powodu Pan m(wi<
nam wielokrotnie, �e musimy straci% swoj� dusz# i zaprze% si# sie-
bie samych. We wszystkich czterech Ewangeliach Pan nawo<uje nas,
aby$my utracili dusz#, zatracili j� i zaparli si# swego K jaL. Musimy
zaprze% si# duszy, poniewa� zakry<a ona ducha. Jest tylko jeden spo-
s(b na wydostanie szpiku . z<amanie i skruszenie ko$ci oraz sta-
w(w. Pan jest w naszym duchu i Jego <aska jest w naszym duchu,
lecz drog� do Niego jest codzienne <amanie duszy.

Czym jest dusza? Jak ju� wykazali$my, dusza to po prostu nasze
K jaL. To K jaL stanowi centrum cz<owieka, jest cz<owiekiem i w<a$nie
ono musi zosta% u$miercone na krzy�u. Nie powinni$my u$mierca%
na krzy�u i przybija% do- innych, lecz powinni$my umie$ci% tam nasz�
w<asn� dusz#. Je$li jaki$ cz<owiek chce i$% za Panem, musi zapiera%
si# swego �ycia duszewnego i bra% sw(j krzy� ka�dego dnia. Nie tylko
wczoraj, nie tylko dzisiaj, ale co dzie- musimy wobec naszej duszy
stosowa% krzy�. W tylu chrze$cijanach nie ma niczego pr(cz ich w<a-
snego KegoL. Od pierwszego do ostatniego s<owa jest zawsze K ja... ja...
jaL. Tymczasem �ycie chrze$cija-skie polega na tym, �e to K ju� nie
ja, ale �yje we mnie ChrystusL. Jak mo�liwe jest K ju� nie ja, ale
ChrystusL? Przez ukrzy�owanie naszego K jaL. Ja zosta<em przybity
do krzy�a, a krzy� zosta< przybity do mnie. Zosta<em u$miercony na
krzy�u, tak i� nie ma ju� mojego K jaL. Niegdy$, ilekro% rozmawia<em
z kim$ jako m<ody chrze$cijanin, mia<em zwyczaj u�ywa% s<owa K jaL.
Jednak, chwa<a Panu, dzisiaj nie $miem ju� go u�ywa%, lecz m(wi#
zawsze KmyL. Nie tylko K jaL, lecz r(wnie� wielu innych . <�cznie
z+Chrystusem.

Je$li kto$ chce na$ladowa% Chrystusa, musi uczyni% trzy rzeczy:
zaprze% si# swego K jaL, bra% ka�dego dnia krzy� i i$% za Chrystusem,
kt(ry jest teraz nie tylko w niebie, lecz r(wnie� w nas. Patwo jest i$%
za Panem, kiedy po raz pierwszy zaprzemy si# siebie i zastosujemy
krzy�. Zaparcie si# duszy oznacza, �e odwracamy si# od siebie samych
i zwracamy w kierunku ducha. Wtedy spotkamy tam Chrystusa. Dla-
czego cztery Ewangelie m(wi� nam o negatywnym aspekcie, kt(-
rym jest zaparcie si# duszy, podczas gdy p(Eniej wszystkie Listy m(wi�
o aspekcie pozytywnym, kt(rym jest �ycie w duchu i czynienie wszyst-
kiego w duchu? Poniewa� dzisiaj Pan Jezus, a tak�e Jego <aska jest
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w duchu. Na$ladowanie Chrystusa to co$, co wi��e si# z duchem i to
jest celem Bo�ej ekonomii! Musimy jeszcze raz podkre$li% cel Bo�ej
ekonomii! Wszyscy musimy wyraEnie zda% sobie spraw# z tego, �e
Bo�ym odwiecznym planem jest udzielenie siebie naszemu duchowi.
B(g ju� to uczyni<, poniewa� jest teraz w naszym duchu, by by% na-
szym �yciem i wszystkim dla nas. Wszystkie nasze potrzeby s� za-
spokojone w tym wspania<ym Duchu, kt(ry znajduje si# w naszym
duchu.

TRWANIE W DUCHU

Po tym, jak zostali$my zbawieni, otrzymali$my ca<e mn(stwo
nauk religijnych. Nauczono nas wielu rzeczy: �e B(g jest Stw(rc�,
a+my stworzeniami; �e musimy ba% si# Boga, s<u�y% Mu i zadowala%
Go; �e musimy stara% si# ze wszystkich si< czyni% dobrze; wreszcie
�e musimy czyni% co$, by uwielbi% Jego imi#. Takie w<a$nie nauki
otrzymali$my. W tych religijnych naukach nie ma nic z<ego. W pew-
nym sensie s� one dobre. Nie wi��� si# jednak z celem Bo�ej ekonomii.

Wielu z nas otrzyma<o r(wnie� nauki etyczne, takie jak: musimy
by% dobrzy, pokorni, cierpliwi, mili i kochaj�cy; nie wolno nam traci%
panowania nad sob� i musimy szanowa% naszych rodzic(w; m#�owie
musz� kocha% swoje �ony, a �ony musz� by% poddane swoim m#�om.
S� to dobre nauki etyczne.

Pos<uchaj jednak. Oto, co Pan kaza< nam robi%: KTrwajcie we Mnie,
a Ja w was. Ja jestem krzewem winnym, wy jeste$cie latoro$lami.
Jako latoro$le, musicie trwa% we MnieL. Zapomnij o religijnych i+etycz-
nych naukach. Pami#taj tylko o jednym: jeste$ latoro$l� Chrystusa.
Trwaj w Nim i pozw(l, by On trwa< w tobie. Je$li jednak chcesz trwa%
w Chrystusie, musisz wiedzie%, gdzie On jest. Je$li chcemy mieszka%
w domu, musimy najpierw wiedzie%, gdzie ten dom si# znajduje. Czy
mo�emy trwa% w Chrystusie, trwaj�c w umy$le lub w emocjach?
Nie, mo�emy trwa% w Chrystusie jedynie poprzez trwanie w duchu.
Sam Pan oraz Jego <aska s� w naszym duchu. Tak wi#c, aby trwa%
w+Chrystusie, musimy rozpoznawa% naszego ducha. Gdy b#dziemy
trwali w Nim w duchu, On b#dzie mia< sposobno$% nami zaw<adn�%.
Da Mu to podstaw#, by m(g< nas sob� nape<ni% i obj�% nas w posiada-
nie. Wszystkie Jego bogactwa zostan� wypracowane na zewn�trz przez
naszego ducha i przyniesiemy owoc, przez co otoczymy Go chwa<�.
Nie jest to religijna ani etyczna nauka, lecz �ycie w Chrystusie.
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Celem tej ksi��ki nie jest udzielenie nauk ani uczynienie nas
bardziej religijnymi i etycznymi. Nie! Ksi��ka ta chce nam pom(c
u$wiadomi% sobie odwieczny zamiar Boga, kt(ry pragnie udzieli% nam
siebie jako nasz jedyny dzia<, nasze �ycie i wszystko dla nas. Nyjmy
wi#c przez Niego i radujmy si# Nim jako naszym wszystkim. Gdzie
jest klucz, czyli cel, do kt(rego zmierzamy? W naszym duchu. Tak
wspania<y, wszechzawieraj�cy, nieograniczony B(g ograniczy< siebie
i zamieszka< w naszym duchu. Jeste$my tak mali i ograniczeni, a+mi-
mo to B(g jest w naszym wn#trzu, zamieszkuje w naszym duchu. Tu
w og(le nie chodzi o nauczenie kogo$, by by< religijny albo etyczny.
Chodzi o to, by Tr(jjedyny B(g sta< si# dla nas wszystkim w naszym
duchu. Dlatego musimy nauczy% si# rozpoznawa% naszego ducha, przez
ca<y czas zapiera% si# duszy i zwraca% si# bezustannie do ducha.
Musimy zapomnie% o tym, co jest wok(< nas i trwa% w Nim oraz
pozwoli%, by On trwa< w nas. Wtedy nasze �ycie wewn#trzne, kt(-
rym jest sam Chrystus w naszym duchu, zacznie si# przejawia% ze-
wn#trznym owocem.

Spos(b religijny na to, by by% chrze$cijaninem, polega na wsta-
waniu wcze$nie rano i modleniu si#: KPanie, dzi#kuj# Ci za ten nowy
dzie-. Pom(� mi dzisiaj czyni% to, co w<a$ciwe i nie zrobi% niczego
z<ego. Pom(� mi dzisiaj uwielbi% Twoje imi# i wykonywa% Twoj� wol#.
Panie, Ty wiesz, �e mam niedobry charakter. Pom(� mi nie traci%
panowania nad sob�. Panie, jak dobrze jest by% cierpliwym i pokor-
nym. O, Panie, pom(� mi, bym by< cierpliwy i pokornyL. Mo�e nie
modlili$my si# dok<adnie w taki spos(b, lecz zasadniczo tak w<a$nie
wygl�da<a nasza modlitwa. Nie jest to modlitwa duchowa, lecz mo-
dlitwa etyczna, religijna. Mo�esz zapyta%: KJak wi#c mam si# rano
modli%?L Proponuj#, by$ m(wi<: KPanie, uwielbiam Ci#. Jeste$ wspa-
nia<� osob� z Ojcem w Duchu i jak�e chwalebne jest to, �e Tw(j
Duch jest w moim duchu! Panie, oczekuj# na Ciebie, podziwiam Ci#
i oddaj# Ci cze$%! Dzi#kuj# Ci i uwielbiam Ci#! Trwam w spo<eczno-
$ci z Tob�!L Zapomnij o religijnym zachowaniu i czynieniu dobrze.
Przez ca<y dzie- b#dziesz przebywa< w okr#gach niebia-skich. Nie
musisz my$le%: KUwa�aj, nie $piesz si#, nie tra% panowania nad sob�L.
M(dl si# po prostu: KPanie, nie znam �adnego panowania nad sob�
ani pokory, ani cierpliwo$ci, ani tych wszystkich rzeczy; znam tylko
Ciebie, chwalebnego Chrystusa, wszechzawieraj�cego Chrystusa!L
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Miej z Nim spo<eczno$%, uwielbiaj Go i $piewaj Mu KAlleluja!L Wtedy
ujrzysz zwyci#stwo. Gdy przyjdziesz wieczorem na spotkanie ko$cio<a,
b#dziesz w okr#gach niebia-skich. Z <atwo$ci� b#dzie ci przychodzi<o
uwalnianie swego ducha i uwalnianie ducha innych. Oto cel Bo�ej
ekonomii!

Obierz sobie za zadanie utrafienie w cel. Oto mapa z wyraEnymi
instrukcjami. Nie musisz gubi% drogi. Po co trwa% przy wozie zaprz#-
�onym w mu<a, skoro masz dzi$ odrzutowiec i nie tylko odrzutowiec,
ale rakiet#! S<uchajcie, m(wi# wam: ta rakieta jest w naszym du-
chu! Kiedy zwracasz si# do ducha, czujesz si# znacznie lepiej, ni�
gdyby$ siedzia< w nowym fordzie. Przypomina to raczej siedzenie
w+odrzutowcu. A czasami rano jest ca<kiem jak w rakiecie. Czujesz
si#, jakby$ by< w trzecim niebie, tak wysoko! To nie �art! Prawdziwy
chrze$cijanin powinien mie% takie w<a$nie wspania<e do$wiadczenia
Chrystusa. Kiedy nie mo�esz wytrwa% w trudnej sytuacji i nie jeste$
w stanie jej d<u�ej znie$%, zwr(% si# do swego ducha i sp(jrz na Jezusa.
Wzniesiesz si# wysoko ponad to wszystko, przewy�szaj�cy ca<� sytu-
acj# i zwyci#ski. Wszystko znajdzie si# pod twoimi stopami.

Nieraz by<em w k<opotach, nie wiedz�c, co uczyni% i jak� podj�%
decyzj#. Im pilniej analizowa<em sytuacj#, tym bardziej stawa<a si#
ona zagmatwana i skomplikowana. Wtedy m(wi<em: KPanie, chc#
o+tym wszystkim zapomnie%. Pragn# powr(ci% do ducha i spojrze% na
CiebieL. Jak�e chwalebne otrzymamy o$wiecenie, je$li tak w<a$nie
uczynimy! Wszechzawieraj�cy Pan jest blisko, w naszym duchu.
KTrwajcie we Mnie, a Ja w wasL . oto sekret. Gdy rozpoznamy ducha,
w(wczas mo�emy trwa% w Nim i odkrywa%, �e jest On wszechzawie-
raj�cym Tr(jjedynym Bogiem. Jest wspania<ym, wszechzawieraj�-
cym, wystarczaj�cym we wszystkim Duchem, kt(ry zamieszkuje
w+naszym duchu. Ilekro% powracamy do naszego ducha, by si# z+Nim
kontaktowa%, znajdujemy si# w $wietle, w �yciu, w mocy, w+okr#-
gach niebia-skich, jeste$my z Tr(jjedynym Bogiem, a Tr(jjedyny
B(g jest z nami. Jak�e to chwalebne! To nie tylko nauka, lecz praw-
dziwe $wiadectwo tego, czym si# raduj# i czego do$wiadczam przez
ca<y czas. Ucz si# mierzy% w cel Bo�ej ekonomii i nigdy nie zbacza%.
Zawsze trzymaj si# tego celu, by mie% spo<eczno$% z+Nim i koncen-
trowa% si# na Nim, by Go codziennie ogl�da% i odzwierciedla% po-
przez zapieranie si# duszy i %wiczenie ducha.



ROZDZIAP DWUNASTY

CZ!OWIEK I DWA DRZEWA

Odwieczny plan Boga, Jego ekonomi#, objawia nam sze$%dziesi�t
sze$% ksi�g Pisma. Na samym pocz�tku Biblii widzimy Boga, kt(ry
stwarza cz<owieka jako centrum ca<ego stworzenia, planuj�c wyrazi%
przez niego samego siebie. W swej ekonomii B(g zamy$li<, �e cz<o-
wiek jako centrum ca<ego Jego wszech$wiata b#dzie Go wyra�a<.

NEUTRALNY CZ!OWIEK POMI"DZY DWOMA DRZEWAMI

Na pocz�tku S<owa Bo�ego widzimy dwa drzewa: drzewo �ycia
oraz drzewo poznania dobra i z<a (Rdz 2). Aby poj�% Bo�y plan przed-
stawiony w Pi$mie, musimy dok<adnie zrozumie% te dwa drzewa i+to,
co one symbolizuj�. Po stworzeniu cz<owieka B(g umie$ci< go przed
tymi dwoma drzewami; ca<e �ycie oraz post#powanie cz<owieka zo-
sta<o zobrazowane jako ucztowanie poprzez spo�ywanie z jednego
b�dE drugiego drzewa. B(g pouczy< cz<owieka, by bardzo uwa�a< na
to, z kt(rego z tych dw(ch drzew zje. Gdyby cz<owiek zachowa< si#
wobec nich w odpowiedni spos(b, mia<by �ycie; w przeciwnym razie
mia<a czeka% go $mier%. By<a to sprawa �ycia lub $mierci. Nycie i+po-
st#powanie stworzonego cz<owieka zale�a<o ca<kowicie od jego sto-
sunku do tych dw(ch drzew. B(g pouczy< cz<owieka wyraEnie: je$li
spo�yje z drugiego drzewa, z drzewa poznania dobra i z<a, czeka go
$mier%; je$li natomiast spo�yje z pierwszego drzewa, z drzewa �ycia,
b#dzie mia< �ycie.

Co oznaczaj� te dwa drzewa? Zgodnie z objawieniem ca<ego Pisma
drzewo �ycia przedstawia samego Boga w Chrystusie jako nasze �ycie.
Drzewo �ycia to symbol �ycia Bo�ego w Chrystusie. Stary i Nowy Te-
stament w wielu miejscach przedstawiaj� Chrystusa b�dE to jako
KdrzewoL, b�dE jako Kodro$lL drzewa. Pan nosi szczeg(lny tytu< KOd-
ro$lL w Ksi#dze Izajasza, Jeremiasza i Zachariasza. Pismo u�ywa te�
r(�nych drzew, by przedstawi% Chrystusa jako nasz dzia< i rozkosz.
Na przyk<ad w drugim rozdziale Pie$ni nad Pie$niami Pan Jezus
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przyr(wnany jest do jab<oni: KJak jab<o- w$r(d drzew le$nych, tak
ukochany m(j w$r(d m<odzie-c(w. W upragnionym Jego cieniu (ja-
b<oni) usiad<am, a owoc Jego s<odki memu podniebieniuL. Mo�emy
usi�$% w Jego cieniu . pod Jego przykryciem i cieniem . i radowa%
si# wszystkimi Jego bogactwami, owocami drzewa. Innym przyk<a-
dem Chrystusa jako drzewa jest krzew winny w pi#tnastym rozdziale
Ewangelii Jana: KJa jestem krzewem winnym, wy . latoro$lamiL.

Jakie jest znaczenie drugiego drzewa, drzewa poznania dobra i+z<a?
Drzewo to symbolizuje po prostu Szatana, Er(d<o $mierci. Drugie
drzewo przynosi $mier%, poniewa� jest samym Er(d<em $mierci.
Pierwsze drzewo to Er(d<o �ycia, a drugie . Er(d<o $mierci. W ca<ym
wszech$wiecie tylko B(g jest Er(d<em �ycia i tylko Szatan jest Er(-
d<em $mierci. To, �e jedynym Er(d<em �ycia jest B(g, pokazuje Psalm
36,10: KAlbowiem w Tobie jest Er(d<o �yciaL; z kolei wersetem poka-
zuj�cym, �e Er(d<em $mierci jest Szatan, jest List do Hebrajczyk(w
2,14: Ktego, kt(ry dzier�y< w<adz# nad $mierci�L. W<adza nad $mier-
ci� spoczywa w r#ku Szatana. Tak wi#c od samego pocz�tku czasu te
dwa drzewa symbolizuj� dwa Er(d<a . jedno, to Er(d<o �ycia, a dru-
gie, to Er(d<o $mierci.

Na pocz�tku istnia<y trzy strony . B(g, cz<owiek i Szatan. Stwo-
rzony przez Boga w stanie niewinno$ci cz<owiek zajmowa< wobec
�ycia i $mierci postaw# neutraln�. Poniewa� cz<owiek m(g< mie% albo
�ycie, albo $mier%, sta< na neutralnym gruncie. B(g sta< na gruncie
�ycia, Szatan za$ na gruncie $mierci. Cz<owiek zosta< stworzony w+sta-
nie neutralnym w stosunku do Boga i Szatana. B(g pragn�<, by ten
neutralny, niewinny cz<owiek przyj�< Go do swego wn#trza, aby B(g
i cz<owiek, cz<owiek i B(g zespolili si# ze sob� w+jedno. Cz<owiek
zawiera<by wtedy w sobie Boga jako �ycie i wyra�a<by Go jako swoje
wszystko. Stworzony jako centrum wszech$wiata cz<owiek wype<ni<-
by w(wczas cel Boga i wyra�a< Go w pe<ni. Istnia<a te� jednak druga
mo�liwo$%: cz<owiek m(g< ulec namowie i spo�y% z drugiego drzewa,
ze Er(d<a $mierci. W konsekwencji zespoli<by si# z+drugim drzewem.
Oby otworzy<y si# nam oczy, aby$my ujrzeli, �e w+ca<ym wszech-
$wiecie nie chodzi o etyk# ani czynienie dobra, lecz o+przyj#cie albo
Boga jako �ycia, albo Szatana jako $mierci. Musimy uwolni% si# od
etycznego i moralnego rozumienia rzeczywisto$ci. Nie chodzi o to,
czy czynimy dobrze, czy Ele, lecz o to, czy przyj#li$my Boga jako
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�ycie, czy te� Szatana jako $mier%. To bardzo wa�ne, by$my wyraE-
nie zobaczyli te trzy strony: Boga, kt(ry stoi po jednej stronie jako
Er(d<o �ycia i kt(rego symbolizuje drzewo �ycia; Szatana, kt(ry stoi
po drugiej stronie jako Er(d<o $mierci i kt(rego symbolem jest drze-
wo poznania; wreszcie Adama, kt(ry . neutralny . stoi po$rodku
z+dwiema wyci�gni#tymi do brania r#kami. Adam m(g< przyj�% albo
Boga, kt(ry by< po jego prawej stronie, albo Szatana, kt(ry by< po
lewej stronie.

SKA�ENIE CZ!OWIEKA DRZEWEM �MIERCI

Jak jednak wiemy, Adam da< si# zwie$% i spo�y< z drugiego Er(-
d<a, z drzewa poznania. Nie chodzi tu tylko o to, �e uczyni< co$ z<ego.
Nie! Jego czyn by< daleko powa�niejszy ni� przekroczenie Bo�ego
prawa i przepis(w. Spo�ycie owocu z drzewa poznania oznacza<o, �e
Adam przyj�< do swego wn#trza Szatana. Nie przyj�< ga<#zi z tego
drzewa, lecz jego owoc. Owoc zawiera w sobie powielaj�c� moc �ycia.
Kiedy na przyk<ad zasadzimy w ziemi owoc drzewa brzoskwiniowe-
go, wkr(tce wykie<kuje nowe drzewko brzoskwiniowe. Adam by< Kzie-
mi�L. Kiedy przyj�< w g<�b siebie, niczym w ziemi#, owoc z drzewa
poznania, przyj�< Szatana, kt(ry nast#pnie zacz�< w nim rosn�%. To
nie jest b<aha rzecz! Niewielu chrze$cijan w ten spos(b patrzy na
upadek cz<owieka. Owoc Szatana zosta< zasiany w Adama niczym
ziarno w+gleb#. W konsekwencji Szatan r(s< w Adamie i sta< si# jego
cz#$ci�.

Musimy teraz odkry%, do kt(rej cz#$ci swej istoty Adam przyj�<
Szatana. Szatan wszed< nie tylko w Adama, kiedy ten do$wiadczy<
upadku w ogrodzie, lecz pozostaje nadal w ca<ym rodzaju ludzkim.
Gdzie si# w nim umiejscowi<? Jak zobaczyli$my we wcze$niejszych
rozdzia<ach, jeste$my istotami tr(jcz#$ciowymi: duchem, dusz� i cia-
<em. Sp(jrzcie na ten obraz. Kiedy Adam spo�y< owoc z drzewa, do
kt(rej cz#$ci jego istoty ten owoc wszed<? Oczywi$cie, do jego cia<a,
poniewa� Adam go zjad<. Chocia� jest to logiczne i rozs�dne, potrze-
bujemy potwierdzenia w Biblii, �e co$ z Szatana znajduje si# w na-
szym ciele. Przeczytajmy List do Rzymian 7,23: KW cz<onkach za$
moich spostrzegam prawo inne, kt(re toczy walk# z prawem mojego
umys<uL. Inne prawo oznacza tu prawo innej kategorii. Mo�esz mie%
trzy prawa tej samej kategorii, np. pierwsze i dwa inne. Tutaj jednak
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s<owo u�yte w oryginale oznacza prawo odmiennej kategorii. KW cz<on-
kach za$ moich [cz<onki s� cz#$ciami cia<a] spostrzegam prawo inne,
kt(re toczy walk# z prawem mojego umys<u i+podbija mnie w niewo-
l# pod prawo grzechu mieszkaj�cego w moich cz<onkachL, to znaczy
w cz#$ciach cia<a.

Czym jest prawo grzechu? Pawe< powiedzia<: K...ju� nie ja... ale
grzech, kt(ry we mnie mieszka L (Rz 7,20) oraz: K...ju� nie ja... lecz
�yje we mnie ChrystusL (Ga 2,20). Mamy tu opozycj# pomi#dzy K ju�
nie ja, ale grzechL i K ju� nie ja, ale ChrystusL. Chrystus jest uciele-
$nieniem Boga, a grzech uciele$nieniem Szatana. S<owo KgrzechL
w+si(dmym rozdziale Listu do Rzymian powinno by% napisane wielk�
liter�, poniewa� Grzech tu jest uosobieniem. Przypomina osob#, po-
niewa� mo�e w nas mieszka% i zmusza% nas do robienia tego, co jest
sprzeczne z nasz� wol� (Rz 7,17.20). Jest nawet silniejszy od nas sa-
mych. List do Rzymian 6,14 m(wi: KAlbowiem grzech nie powinien
nad wami panowa%L. Lepiej przet<umaczy% to nast#puj�co: KAlbowiem
Grzech nie b#dzie panem nad wamiL. Grzech mo�e by% nad nami
panem; musi on zatem by% Z<ym, Szatanem. Przez upadek Szatan
wszed< w+cz<owieka jako Grzech i rz�dzi nim, niszczy i psuje go oraz
panuje nad nim. W kt(rej cz#$ci cz<owieka on si# znajduje? W cz<on-
kach ludzkiego cia<a.

Cia<o cz<owieka [gr. soma . przyp. t<um.], pierwotnie stworzone
przez Boga, by<o czym$ bardzo dobrym, teraz jednak sta<o si# upa-
d<ym cia<em [gr. sarks . przyp. t<um.]. Cia<o by<o czyste, poniewa�
by<o stworzone jako dobre, kiedy jednak zepsu< je Szatan, sta<o si#
cia<em upad<ym. Pawe< powiedzia<: K...we mnie, to jest w+moim ciele
[sarks], nie mieszka dobroL (Rz 7,18). W wyniku upadku Szatan wszed<
i zamieszka< w naszym ciele, sprawiaj�c, i� sta<o si# ono upad<ym
cia<em sarks . tzn. cia<em zniszczonym i zrujnowanym.

List do Rzymian u�ywa dw(ch termin(w: Kcia<o grzechuL (Rz 6,6)
i Kcia<o $mierciL (Rz 7,24). Cia<o nazywane jest Kcia<em grzechuL, po-
niewa� w ciele znajduje si# grzech. Cia<o sta<o si# po prostu siedzib�
Grzechu, kt(ry stanowi uciele$nienie Szatana. Czym w takim razie
jest Kcia<o $mierciL? Xr(d<em i moc� $mierci jest Szatan. Grzech sta-
nowi uciele$nienie Szatana, a $mier% jego rezultat albo inaczej owoc.
To zepsute, odmienione cia<o nazwane jest Kcia<em grzechuL i Kcia-
<em $mierciL, poniewa� sta<o si# siedzib� Szatana. Zar(wno grzech,
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jak i $mier% wi��� si# z Szatanem. KCia<o grzechuL oznacza, �e cia<o
pe<ne jest grzechu, �e jest zepsute i zniewolone przez Grzech. KCia<o
$mierciL natomiast oznacza, �e cia<o jest os<abione i pe<ne $mierci.
Cia<o jest czym$ szata-skim, diabelskim, poniewa� zamieszkuje
w+nim Szatan. Wszelkie po��danie rodzi si# w tym zepsutym, nieczy-
stym ciele. S<owo m(wi, �e po��danie jest Kpo��daniem cia<aL (Ga
5,16). Upad<e cia<o jest zepsutym, pe<nym po��dliwo$ci cia<em, kt(re
zamieszkuje Szatan. Widzicie teraz, �e upadek cz<owieka nie polega<
jedynie na tym, i� cz<owiek pope<ni< co$ z<ego przeciwko Bogu; w+chwi-
li upadku nast�pi<o przyj#cie Szatana do ludzkiego cia<a. To w<a$nie
wydarzy<o si#, gdy cz<owiek spo�y< owoc z drugiego drzewa.

Odk�d Szatan i cz<owiek stali si# jedno za po$rednictwem dru-
giego drzewa, Szatan nie jest ju� poza cz<owiekiem, lecz w jego wn#-
trzu. Ksi��# powietrza, Szatan we w<asnej osobie, dzia<a w synach
buntu (Ef 2,2). Szatan cieszy< si# i chlubi<, �e uda<o mu si# przej�%
cz<owieka. Jednak�e B(g, kt(ry nadal znajdowa< si# na zewn�trz cz<o-
wieka, wydawa< si# m(wi%: KJa r(wnie� si# wciel#. Skoro Szatan
wbudowa< si# w cz<owieka, Ja te� wejd# w cz<owieka i przyoblek# si#
w niegoL. Czy widzisz t# skomplikowan� sytuacj#? B(g przez wciele-
nie przyobl(k< si# w tego cz<owieka, w kt(rym znajdowa< si# Szatan.
Kiedy B(g sta< si# wcielonym cz<owiekiem, cz<owiek, w kt(rego si#
przyobl(k<, by< cz<owiekiem zepsutym przez Szatana. Cz<owiek
w+chwili wcielenia si# Boga nie by< ju� czystym cz<owiekiem, lecz
cz<owiekiem zniszczonym i zepsutym przez Szatana. Przeczytajmy
List do Rzymian 8,3: KB(g, posy<aj�c Syna swego w podobie-stwie
cia<a grzechuL . nie Kcia<a grzesznegoL, jak to t<umaczy King James
Version [a tak�e Biblia Tysi"clecia i Biblia Warszawska . przyp. t<um.],
lecz Kcia<a grzechuL. Kiedy Pan Jezus wcieli< si# w upad<e cia<o, by<
Kw podobie-stwie cia<a grzechuL. Grzech znajdowa< si# w zepsutym
cz<owieku, lecz w Panu Jezusie nie by<o grzechu. W Nim by<o tylko
podobie-stwo cia<a grzechu. Stary Testament ilustruje to przy pomo-
cy typu miedzianego w#�a na palu. W�� miedziany by< typem Chry-
stusa (J+3,14). Kiedy Chrystus znajdowa< si# na krzy�u, by< cz<owie-
kiem Kw+podobie-stwieL w#�a. W�� to Szatan, diabe<, Bo�y wr(g, kiedy
jednak Chrystus wcieli< si# w cz<owieka, mia< podobie-stwo grzesz-
nego cia<a, czyli podobie-stwo Szatana. Trudno to mo�e od razu zrozu-
mie%. To naprawd# skomplikowane. Pozw(lcie, �e powt(rz#. Cz<owiek
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zosta< stworzony jako istota czysta, lecz pewnego dnia Szatan wszed<
we-, by go posi�$%. Cieszy< si# na my$l, �e uda<o mu si# przej�%
cz<owieka. Wtedy B(g przywdzia< cz<owieka wraz ze znajduj�cym si#
w nim Szatanem na siebie.

UWOLNIENIE CZ!OWIEKA OD DRZEWA �MIERCI

Kiedy B(g sta< si# cz<owiekiem i przywdzia< go na siebie wraz
z+Szatanem, kt(ry znajdowa< si# w jego wn#trzu, zaprowadzi< tego
cz<owieka na krzy�. Szatan my$la<, �e odni(s< sukces, w rzeczywisto-
$ci jednak da< tylko Panu <atwy spos(b, by go u$mierci<. Na przy-
k<ad, je$li mysz biega po domu, bardzo trudno gospodarzowi j� z<a-
pa%. Je$li jednak zastawi on pu<apk# z ma<� przyn#t�, mysz da si#
skusi% i schwyci przyn#t#. W pierwszej chwili b#dzie my$la<a, �e od-
nios<a sukces i zdoby<a przyn#t#, nie b#dzie sobie jednak zdawa<a
sprawy, �e da<a si# z<apa% w pu<apk#, a� b#dzie ju� za p(Eno. Wtedy,
gdy mysz znajduje si# ju� w pu<apce, w<a$ciciel domu mo�e z <atwo-
$ci� j� zabi%. Podobnie Adam sta< si# pu<apk�, w kt(r� z<apa< si#
Szatan. Szatan by< k<opotliw� mysz�, kt(ra biega<a sobie swobodnie
po wszech$wiecie. Kiedy wszed< w cz<owieka, by go posi�$%, wydawa-
<o mu si#, �e odni(s< wielki sukces, nie zdawa< sobie jednak sprawy
z tego, �e wpad< w pu<apk#. My$la<, �e cz<owiek jest jego domem. Nie
wiedzia<, �e cz<owiek jest pu<apk�. Uwa�a<, �e cz<owiek jest pokar-
mem, podczas gdy cz<owiek by< tylko przyn#t�. Gdy przej�< cz<owie-
ka, zosta< z<apany i uwi#ziony w nim. Nast#pnie przyszed< Pan, kt(-
ry przyobl(k< si# w cz<owieka i kt(ry zaprowadzi< go na krzy�, aby
Kprzez $mier% zniszczy% tego, kt(ry dzier�y< w<adz# nad $mierci�L
(Hbr 2,14). Cz<owiek by< pu<apk�, w kt(r� z<apa< si# diabe<. Wcielaj�c
si#, B(g w<o�y< na siebie zepsutego cz<owieka i zaprowadzi< go na
$mier% na krzy�u. Jednocze$nie u$miercony zosta< mieszkaj�cy w+upa-
d<ym cz<owieku Szatan. Tak wi#c to w<a$nie przez $mier% na krzy�u
Chrystus zniszczy< diab<a. Dlatego Szatan boi si# krzy�a i+dlatego te�
Pan powiedzia< nam, by$my wzi#li na siebie krzy�. Krzy� jest jedyn�
broni�, kt(r� mo�emy pokona% Szatana.

Gdzie jest Szatan? Szatan jest we mnie . w moim ciele. Gdzie
jednak jest teraz moje cia<o? Sp(jrzmy na List do Galacjan 5,24:
K...ukrzy�owali cia<o swoje z nami#tno$ciami i po��daniamiL. Moje
cia<o, wewn�trz kt(rego mieszka Szatan, znajduje si# na krzy�u; tak
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wi#c Szatan jest u$miercony na krzy�u. Chwa<a Panu! Czy to ju�
koniec? Nie, po $mierci nast#puje pogrzeb. Nawet gr(b jednak nie
jest ko-cem! Po pogrzebie mia<o miejsce zmartwychwstanie. Izrael
wszed< do Morza Czerwonego razem z faraonem i jego armi�, lecz
wzbudzony zosta< z w(d $mierci bez faraona i jego armii. Faraon ze
sw� armi� zosta< pochowany w wodach $mierci. Chrystus zaprowa-
dzi< cz<owieka wraz z Szatanem na krzy� i do grobu, lecz stamt�d
wyprowadzi< cz<owieka bez Szatana. Szatan pozosta<, pochowany,
w+grobie. Teraz ten zmartwychwsta<y cz<owiek jest jedno z+Chry-
stusem.

WZBUDZENIE CZ!OWIEKA Z MARTWYCH
PRZY POMOCY DRZEWA �YCIA

Pozw(l, �e ci# zapytam: kiedy zosta<e$ odrodzony? W roku 1958?
Zbyt p(Eno! Zosta<e$ odrodzony przy zmartwychwstaniu Chrystusa
(1+P+1,3). Kiedy Chrystus zosta< wzbudzony z martwych, r(wnie� my,
kt(rzy w Niego wierzymy, zostali$my wzbudzeni z martwych. Mo�e-
my tego dowie$% za pomoc� Listu do Efezjan 2,5.6: B(g KI nas... o�y-
wi< wraz z Chrystusem... i wraz z Nim wzbudzi<L. W chwili zmartwych-
wstania Chrystusa my r(wnie� zmartwychwstali$my wraz z+Nim.
Musi to na nas wywrze% g<#bokie wra�enie! Gdy Szatan wszed< w+cz<o-
wieka, zniszczy< go. B(g jednak poprzez wcielenie przyobl(k< si#
w+cz<owieka, w kt(rego wn#trzu mieszka< Szatan, zaprowadzi< go na
krzy�, u$mierci< go wraz z Szatanem i pogrzeba< w grobie. Nast#pnie
wprowadzi< cz<owieka w zmartwychwstanie, dzi#ki kt(remu cz<owiek
i+B(g stali si# jedno. Dzi#ki wcieleniu B(g wszed< w cz<owieka, a+dzi#ki
zmartwychwstaniu cz<owiek i B(g stali si# jedno. Teraz B(g znajduje
si# w duchu cz<owieka.

Musimy si# cieszy%, ale nie zanadto. Dlaczego? Poniewa� codzien-
nie, przez ca<y czas musimy nosi% krzy�. Ilekro% nasze upad<e cia<o
b#dzie daleko od krzy�a, odkryjemy, �e Szatan zn(w jest �ywy. Musi-
my wo<a% KAllelujaL, poniewa� w naszym duchu jest Pan Jezus, ale
musimy te� czuwa%, poniewa� nadal jeste$my w upad<ym ciele. Gdy
cia<o to schodzi z krzy�a, diabe< o�ywa na nowo. Dlatego musimy
przez ca<y czas �y% w duchu i stosowa% wobec cia<a krzy�. Chocia�
Szatan przez upadek dosta< si# do cz<owieka, Pan si# z nim rozpra-
wi<+i teraz, dzi#ki zmartwychwstaniu, jest w nas. Odt�d nasz�
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odpowiedzialno$ci� i zadaniem jest zrezygnowa% z pr(b czynienia do-
bra. Dobro nas tylko oszuka i za$lepi. Musimy po prostu i$% za Pa-
nem w duchu i stosowa% krzy� wobec upad<ego cia<a. B#dzie to samo-
rzutnie u$mierca<o Szatana. Naucz si# to praktykowa%. Na$laduj Pana
w duchu i+przez krzy� u$miercaj cia<o wraz z Szatanem.

Do czego to w efekcie doprowadzi? Do tego: z jednej strony b#-
dzie Nowa Jeruzalem, a z drugiej jezioro ogniste. Nowa Jeruzalem
to Tr(jjedyny B(g zespolony ze zmartwychwsta<ym cz<owiekiem, a+je-
zioro ogniste to ostateczne zniszczenie Szatana. Jezioro ogniste jest
miejscem dla Szatana. Wszystko, co nie wi��e si# z Tr(jjedynym Bogiem
i zmartwychwsta<ym cz<owiekiem, zostanie wraz z Szatanem wrzu-
cone do jeziora ognistego. W Nowej Jeruzalem b#dzie tylko jedno
drzewo . drzewo �ycia. Drugie drzewo znajdzie si# w jeziorze ogni-
stym. Tak wygl�da ostateczne zako-czenie ca<ego Pisma. Na pocz�t-
ku Biblii widzimy trzy strony, natomiast ostatecznym zwie-czeniem
b#dzie Nowa Jeruzalem, w kt(rej centrum ro$nie ju� tylko jedno drze-
wo i w kt(rej zmartwychwsta<y cz<owiek wyra�a Tr(jjedynego Boga.
Drugie drzewo zostanie wrzucone do jeziora ognistego. Wszystkie
rzeczy i wszyscy ludzie zwi�zani z+drugim drzewem podziel� los Sza-
tana . jezioro ogniste.

Podsumujmy. Obraz ten oznacza dla nas dzisiaj, �e normalne �ycie
chrze$cija-skie nie polega na czynieniu dobra. Normalne �ycie chrze-
$cija-skie to po prostu przyjmowanie Chrystusa i �ycie przez Niego
oraz nieustanne u$miercanie cia<a wraz z Szatanem. To na$ladowa-
nie Chrystusa w duchu i u$miercanie upad<ego cia<a. Gdy b#dziemy
to praktykowa%, nadejdzie dzie-, w kt(rym Tr(jjedyny B(g i zmar-
twychwsta<y cz<owiek b#d� jednym wyrazem . Now� Jeruzalem,
w+kt(rej centrum b#dzie ros<o drzewo �ycia.
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ZASADA KRZY�A

Wielu chrze$cijan wie nieco o krzy�u, lecz nie rozumiej� jego
zasady. Na czym polega zasada krzy�a? Zgodnie z Pismem, B(g ma
we wszech$wiecie dwa stworzenia: pierwsze nazwane jest starym
stworzeniem, a drugie nowym. Nowe stworzenie powsta<o dzi#ki
zako-czeniu starego stworzenia i zapocz�tkowaniu czego$ nowego.
Nowe stworzenie mog<o zaistnie% jedynie poprzez zako-czenie sta-
rego stworzenia. To dzi#ki dzie<u krzy�a zako-czone zosta<o stare stwo-
rzenie i+to przez krzy� w zmartwychwstaniu rozpocz#<o si# nowe stwo-
rzenie.

SK!ADNIKI STAREGO STWORZENIA

Jakie sk<adniki tworz� stare stworzenie? Pierwsza rzecz w sta-
rym stworzeniu to anio<owie obdarzeni �yciem anielskim, a druga,
to cz<owiek obdarzony �yciem ludzkim. To dwa rodzaje istot, posia-
daj�ce dwa rodzaje �ycia. Archanio<, zwierzchnik anio<(w, zbuntowa<
si# przeciwko Bogu i sta< si# Szatanem. Imi# KSzatanL oznacza KBo�y
przeciwnikL. Szatan nie tylko sam si# zbuntowa<, lecz r(wnie� po-
prowadzi< w buncie przeciwko Bogu du�� liczb# popieraj�cych go
anio<(w. Zgodnie z dwunastym rozdzia<em Ksi#gi Objawienia, za Sza-
tanem pod��y<a trzecia cz#$% anio<(w, niebia-skich KgwiazdL. Ci zbun-
towani anio<owie stali si# z<ymi si<ami, o kt(rych m(wi� rozdzia<y 1,
2 i 6 Listu do Efezjan jako o zwierzchno$ciach, w<adzach, mocach
i+panowaniach. Bunt �ycia anielskiego spowodowa< powstanie trze-
ciego oraz czwartego sk<adnika starego stworzenia: Szatana i jego
kr(lestwa.

Przejrzyjmy teraz kr(tko pozosta<e sk<adniki starego stworze-
nia. Po stworzeniu przez Boga �ycia ludzkiego Bo�y wr(g nak<oni<
do wyst�pienia przeciwko Niemu r(wnie� cz<owieka. Czyn ten spo-
wodowa<, �e do �ycia ludzkiego co$ zosta<o wstrzykni#te. By< to
Grzech . Grzech w liczbie pojedynczej, uosobiony i pisany wielk�
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liter�. W+ludzkie �ycie wstrzykni#ta zosta<a grzeszna natura i my$li
Szatana. Grzech pojawi< si# we wszech$wiecie wskutek wstrzykni#-
cia w ludzkie �ycie upad<ego �ycia anielskiego. B(g nie stworzy< grze-
chu; pojawi< si# on w wyniku nielegalnego zwi�zku �ycia szata-skie-
go z �yciem ludzkim. Tak wi#c pi�t� pozycj# na li$cie sk<adnik(w
starego stworzenia zajmuje Grzech. Wreszcie ten pojedynczy Grzech
poci�gn�< za sob� wiele grzech(w. Dlatego na li$cie sk<adnik(w stare-
go stworzenia sz(st� pozycj# zajmuj� owoce Grzechu, grzechy, takie
jak k<amstwo, morderstwo, pycha, nierz�d itd. Wszystkie one powsta-
<y z Grzechu.

Si(dmy sk<adnik to $wiat. Mwiat nie zosta< stworzony przez Boga.
B(g stworzy< ziemi#, a Szatan wymy$li< $wiat. Grzech powsta< w trze-
cim rozdziale Ksi#gi Rodzaju, lecz dopiero w rozdziale czwartym co$
zosta<o do grzechu dodane: wymy$lony przez Szatana $wiat. Czym
jest $wiat? Mwiat to system ca<ego ludzkiego �ycia pod panowaniem
Szatana. Greckie s<owo oznaczaj�ce $wiat to KkosmosL, czyli Ksys-
temL. B(g stworzy< cz<owieka dla siebie, lecz Szatan zamkn�< ludz-
ko$% w system. Cz<owiek nie jest ju� dla Boga, lecz tkwi po uszy
w+systemie Szatana i dla Szatana.

Kolejnym sk<adnikiem starego stworzenia, pr(cz wymienionych
dotychczas, jest $mier%, b#d�ca konsekwencj� Grzechu i grzech(w.
Cia<o, odmienione, zatrute i zniszczone przez Szatana, r(wnie� nale-
�y do starego stworzenia. Cia<o sta<o si# upad<ym cia<em wskutek
zepsucia, kt(remu uleg<o za spraw� Szatana jako Grzechu. Kolejny
sk<adnik to stary cz<owiek. To po prostu ca<y zniszczony przez Szata-
na cz<owiek. Cz<owiek, kt(ry zosta< pierwotnie stworzony przez Boga,
teraz uleg< zniszczeniu przez Grzech.

Nast#pne jest nasze KjaL. Dusza zosta<a stworzona przez Boga,
lecz sta<a si# zagro�onym i zepsutym przez upad<e cia<o K jaL. Z dusz�
jest jak z cia<em. B(g pierwotnie stworzy< cia<o dobrym i czystym,
uleg<o ono jednak zepsuciu wskutek grzesznej natury Szatana i sta<o
si# upad<ym cia<em. Ta sama zasada odnosi si# do duszy, kt(ra zosta<a
stworzona jako czysta i dobra, lecz p(Eniej uleg<a wp<ywowi upad<e-
go cia<a. Cia<o to zagrozi<o duszy, a nast#pnie obj#<o nad ni� panowa-
nie, czyni�c j� w ten spos(b naszym KjaL. Tak jak Grzech zepsu< cia<o
i sta<o si# ono upad<ym cia<em grzechu, tak cia<o to wp<yn#<o na
dusz# i zapanowa<o nad ni�, czyni�c j� naszym KjaL.
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Wreszcie sk<adnik dwunasty to ca<e stworzenie. Ca<e stworzenie
zosta<o zniszczone i zepsute w wyniku buntu �ycia anielskiego i grze-
chu �ycia ludzkiego. W efekcie ca<e stworzenie zacz#<o wzdycha% z+po-
wodu niewoli ska�enia (Rz 8).

CENTRUM STAREGO STWORZENIA

Og(< tych dwunastu sk<adnik(w stanowi stare stworzenie. Stare
stworzenie obejmuje zatem, jak widzimy, wiele rzeczy. Musimy jed-
nak wyraEnie zobaczy%, �e stary cz<owiek sta< si# jego centrum. Jest
on zwi�zany z ka�dym z dwunastu sk<adnik(w starego stworzenia.
Najpierw Szatan wszed< w cz<owieka i sta< si# z nim jedno. Szatan+za-
wiera w sobie swoje kr(lestwo. Skoro wi#c jest w cz<owieku, znajduje
si# w cz<owieku r(wnie� jego kr(lestwo. Skoro Szatan jest ksi#ciem
$wiata, $wiat zawiera si# w nim, jak r(wnie� w cz<owieku. W+cz<o-
wieku uciele$nione s� r(wnie� Grzech i grzechy, czego rezultatem
jest $mier%. W cz<owieku znajduj� si# r(wnie� upad<e cia<o, stary
cz<owiek oraz K jaL. Ponadto cz<owiek by< i nadal jest g<ow� starego
stworzenia. (Wed<ug pierwszego rozdzia<u Ksi#gi Rodzaju cz<owiek
zosta< ustanowiony g<ow� ca<ego stworzenia). Cz<owiek zwi�zany jest
zatem z ca<ym stworzeniem i ca<e stworzenie wi��e si# z nim i w+nim
si# skupia. Cz<owiek pod ka�dym wzgl#dem jest centrum starego
stworzenia. Staje si# niemal�e wszechzawieraj�cy, lecz w+negatyw-
nym tego s<owa znaczeniu. Je$liby kto$ chcia< spotka% Szatana, nie
musi nigdzie specjalnie si# udawa% . wystarczy, �e p(jdzie do cz<o-
wieka, a spotka Szatana. Je�eli chce spotka% kr(lestwo Szatana, nie
musi udawa% si# na ksi#�yc . je$li zwr(ci si# do cz<owieka, spotka
kr(lestwo Szatana. To samo odnosi si# do $wiata. We wn#trzu cz<o-
wieka, reprezentuj�cego stare stworzenie, znajduje si# Szatan, jego
kr(lestwo, $wiat, Grzech, grzechy, nieczyste cia<o, stary cz<owiek
itd. Nie jeste$my mali! Wr#cz przeciwnie, jeste$my wielkim, wszech-
zawieraj�cym (w negatywnym tego s<owa znaczeniu) cz<owiekiem.
Ca<e stworzenie teraz skupia si# w cz<owieku.

ZAKO:CZENIE STAREGO STWORZENIA

Chwa<a Panu, pewnego dnia co$ si# wydarzy<o: w tego cz<owieka
wcieli< si# sam B(g! Oznacza to, �e B(g w<o�y< na siebie ca<e stworze-
nie. Kiedy B(g przywdzia< na siebie cz<owieka, w<o�y< na siebie wszystkie
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sk<adniki starego stworzenia. Na przyk<ad czytamy w+Pi$mie, �e B(g
uczyni< Chrystusa Grzechem . nie grzechami w liczbie mnogiej, lecz
KGrzechemL w liczbie pojedynczej (2 Kor 5,21). B(g z<o�y< te� na Chry-
stusa (Iz 53,6), kt(ry Ksam, w swoim ciele poni(s< nasze grzechy na
drzewoL (1 P 2,24), wszystkie nasze nieprawo$ci. Chrystus by< Kw+po-
dobie-stwie cia<a grzechuL (Rz 8,3). Podobie-stwo jest podobie-stwem
cia<a grzechu, a to ludzkie cia<o jest cia<em grzechu. Ewangelia Jana
1,14 m(wi: KA S<owo cia<em si# sta<oL, czyli B(g sta< si# cz<owiekiem.
Staj�c si# cz<owiekiem w ciele, sta< si# cz<owiekiem w ciele grzechu,
poniewa� w tym czasie grzech by< ju� w ludzkim ciele. Cia<o sta<o si#
cia<em grzechu, i Pan si# w nie wcieli<. Musimy tu jednak uwa�a%,
je$li bowiem powiemy, �e Chrystus sta< si# dok<adnie tym cia<em,
jakie my mamy, to znaczy identycznym pod wzgl#dem naszej grzesz-
nej ludzkiej natury, to pope<niamy b<�d. Dlatego List do Rzymian 8,3
m(wi nam, �e sta< si# On tylko podobie-stwem cia<a grzechu, a nie
jego grzeszn� natur�.

W Ewangelii Jana 3,14 sam Pan Jezus powiedzia< nam, �e+Jego ty-
pem by< zawieszony na palu, tj. na krzy�u, miedziany w��. Miedzia-
ny w�� mia< tylko podobie-stwo w#�a, nie posiada< jego truj�cej na-
tury. Pan Jezus narodzi< si# z dziewicy, by mie% podobie-stwo cia<a
grzechu, nie mia< jednak nic wsp(lnego z cz<owiekiem, je$li chodzi
o+grzeszn� natur# cia<a. Musimy by% bardzo ostro�ni w tej kwestii.
Kiedy Pan zosta< uczyniony grzechem, zosta< uczyniony w podobie--
stwie grzechu.

Chrystus w<o�y< na siebie nie tylko cz<owieka, lecz r(wnie� Sza-
tana, jego kr(lestwo, $wiat, Grzech, grzechy, cia<o grzechu itd. Tutaj
zn(w musimy uwa�a%. Pan wcieli< si# w cz<owieka, nie w w#�a. Kiedy
jednak zawis< na krzy�u, zosta< ukrzy�owany jako cz<owiek w+posta-
ci w#�a. Dlaczego? Poniewa� na tym etapie cz<owiek by< jedno z Sza-
tanem, w#�em. Tak wi#c Pan Jezus, a tak�e Jan Chrzciciel m(wili
faryzeuszom, �e s� oni nasieniem w#�a, plemieniem �mijowym. Byli
nasieniem w#�a, poniewa� mieli jego �ycie; tkwi<a w nich truj�ca
natura w#�a. W oczach Boga jako grzeszni ludzie byli jak w��. Pan
jednak, wcielony w cz<owieka, mia< tylko posta% cia<a grzechu, a nie
grzeszn� natur#, kt(r� maj� grzeszni ludzie. Tak jak miedziany w��
na palu, Pan mia< tylko posta% w#�a, nie mia< za$ jego natury ani
trucizny.
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Dochodzimy teraz do krzy�a. Chrystus najpierw przyodzia< si#
w+cz<owieka, kt(ry zawiera< w sobie wszystko, je$li chodzi o stare
stworzenie, a nast#pnie zaprowadzi< go na krzy�. Tam, na krzy�u,
ten wszechzawieraj�cy cz<owiek zosta< ukrzy�owany. Oznacza to, �e
wszystko, co negatywne, si# zako-czy<o. Na tym polega zasada krzy-
�a. Dzi#ki takiej $mierci Chrystus zaprowadzi< cz<owieka na krzy�,
k<ad�c w ten spos(b kres wszystkiemu, co negatywne. Nie tylko zo-
sta< tam ukrzy�owany Chrystus, ale r(wnie� cz<owiek, $wiat, Szatan
i jego kr(lestwo, Grzech, grzechy, stary cz<owiek itd. Krzy� Chrystusa
po<o�y< kres wszystkiemu ze starego stworzenia. Musimy do$wiad-
cza% tej wszechzawieraj�cej $mierci.

Oto wersety, kt(re objawiaj� zasad# krzy�a, polegaj�c� na za-
ko-czeniu wszystkiego, co nale�a<o do starego stworzenia:

1) �ycie anielskie: List do Kolosan 1,20;
2) �ycie ludzkie: List do Galacjan 2,20;
3) Szatan: List do Hebrajczyk(w 2,14 i Ewangelia Jana 12,31;
4) kr(lestwo Szatana: List do Kolosan 2,15 i Ewangelia Jana

12,31;
5) Grzech: 2 List do Koryntian 5,21 i List do Rzymian 8,3;
6) grzechy: 1 List Piotra 2,24 i Ksi#ga Izajasza 53,6;
7) $wiat: List do Galacjan 6,14 i Ewangelia Jana 12,31;
8) $mier%: List do Hebrajczyk(w 2,14;
9) cia<o: List do Galacjan 5,24;

10) stary cz<owiek: List do Rzymian 6,6;
11) K jaL: List do Galacjan 2,20;
12) wszystko, czyli ca<e stworzenie: List do Kolosan 1,20.

Ewangelia Jana 12,31 m(wi, �e $wiat i ksi��# tego $wiata, kt(-
rym jest Szatan, maj� zosta% os�dzeni i wyrzuceni precz. Kiedy to
si# wydarzy<o? Zgodnie z wersetem 24, nast�pi<o to w chwili $mierci
Chrystusa na krzy�u. Przez Jego $mier% $wiat zosta< os�dzony, a+ksi�-
�# $wiata zosta< wyrzucony precz. List do Hebrajczyk(w 2,14 oznaj-
mia, �e Chrystus przyj�< uczestnictwo w ciele i krwi, aby przez $mier%
zniszczy% albo inaczej uniewa�ni% tego, kt(ry mia< moc $mierci, czyli
diab<a. Werset ten objawia, �e Chrystus przez swoj� $mier% w ciele
i+krwi zniszczy< czy te� uniewa�ni< Szatana, kt(ry mia< moc $mierci.
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List do Kolosan 1,20 m(wi, �e Chrystus pojedna< ze sob� KwszystkoL.
Dowodzi to, �e nie tylko cz<owiek, ale i wszystko inne by<o nie w+po-
rz�dku przed Bogiem. W przeciwnym razie nie by<oby potrzeby po-
jednania. Zgodnie z kontekstem tego fragmentu, krzy� rozprawi<
si# z ca<ym stworzeniem.

G<#boko musi nas dotkn�% to, jak� $mier% Chrystus poni(s< na
krzy�u. By<a to $mier% wszechzawieraj�ca . dlatego w<a$nie musi-
my jej do$wiadcza%. Wszystko, co mamy, wszystko, czym jeste$my,
wszystko, co robimy i wszystko, z czym jeste$my zwi�zani, zosta<o
zaprowadzone na krzy�. Krzy� jest kresem wszystkiego, co si# z nami
wi��e. Rozprawi< si# ze wszystkim i wszystko zosta<o ju� ukrzy�owa-
ne. Krzy� jest jedyn� podstaw� wszystkiego, co mamy i czym jeste-
$my. Na krzy�u musimy umie$ci% wszystko: nasz� wiedz#, m�dro$%,
zdolno$ci itd. Oto zasada krzy�a. Nie istnieje dla nas �adna inna pod-
stawa. Mo�emy my$le%, jak bardzo jeste$my KdobrzyL. Zw<aszcza
m<odzi ludzie zawsze my$l�, �e s� tacy dobrzy: KJeste$my m<odzi,
jeste$my dobrzy, nie jeste$my tacy, jak starsi...L Niezale�nie od tego,
jak dobrzy jeste$my, musimy p(j$% na krzy�. Krzy� musi nas ukrzy-
�owa% i+u$mierci%. Im lepsi jeste$my, tym bardziej krzy� musi nas
u$mierci%. Nigdy nie szczy% si# tym, �e jeste$ dobry. Bez wzgl#du na
to, czy jeste$my dobrzy, czy Eli, wszyscy musimy przej$% przez krzy�.
Nie powinni$my ocenia% siebie w niew<a$ciwy spos(b. Jest tylko jed-
na ocena, wed<ug kt(rej musimy siebie u$mierci%.

W ko$ciele nie ma niczego ze starego stworzenia. Ko$ci(< to nowy
cz<owiek, nowe stworzenie. Wszystko, co stare, przemin#<o i wszystko
sta<o si# nowe. Oznacza to, �e wszystko, co stare, zosta<o zako-czone
w $mierci i wszystko teraz jest nowe w zmartwychwstaniu. W+roz-
dziale tym zobaczyli$my, na czym polega zasada krzy�a, a w nast#p-
nym ujrzymy, na czym polega zasada zmartwychwstania. Mamy na-
dziej#, �e b#dziemy mieli otwarty umys<, aby$my mogli zobaczy%, �e
musimy definitywnie u$mierci% wszystko, co si# z nami wi��e, czy to
rzeczy dobre, czy z<e. Wtedy otworzy si# przed nami droga do wej$cia
w zmartwychwstanie i w nowe stworzenie.
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ZASADA ZMARTWYCHWSTANIA

W poprzednim rozdziale rozwa�ali$my dwana$cie sk<adnik(w sta-
rego stworzenia. Pierwszym z nich by<o �ycie anielskie. Musimy tu
jednak zaznaczy%, �e anio<owie, kt(rzy nie upadli, nie zaliczaj� si#
do starego stworzenia. Chocia� przez pewien czas znajdowali si# pod
przewodnictwem Szatana, by<ej g<owy wszystkich anio<(w, nie poszli
jednak za nim w jego buncie, dlatego s� oddzieleni od starego stwo-
rzenia. Tylko zbuntowani anio<owie, kt(rzy poszli za Szatanem, stali
si# cz#$ci� starego stworzenia. Tak wi#c �ycie anielskie, jako pierw-
szy z dwunastu negatywnych sk<adnik(w starego stworzenia, nie
obejmuje dobrych anio<(w. Upadli anio<owie, odk�d si# zbuntowali,
stali si# w<adzami, zwierzchno$ciami, mocami i panowaniami w okr#-
gach niebia-skich (Ef 1, 2, 6; Kol 2). Z<e duchy, o kt(rych m(wi sz(-
sty rozdzia< Listu do Efezjan, to upadli anio<owie. Wi#kszo$% anio-
<(w, tych, kt(rzy si# nie zbuntowali, znalaz<a si# poza obr#bem starego
stworzenia, kt(remu po<o�y< kres krzy� Chrystusa.

Jednak�e w$r(d ludzi nie ma tu �adnego wyj�tku, gdy� ca<a ludz-
ko$% w<�czy<a si# w bunt diab<a. Bunt ludzko$ci rozpocz�< si# od pierw-
szego cz<owieka, Adama i obejmuje wszystkich jego potomk(w. S�
dwie grupy anio<(w . ci, kt(rzy si# nigdy nie zbuntowali i ci, kt(rzy
si# zbuntowali. Je$li jednak chodzi o rodzaj ludzki, istnieje tylko jed-
na kategoria. Adam reprezentuje upad<y rodzaj ludzki i jest jego g<ow�.
Tak wi#c ca<y rodzaj ludzki, poprzez Adama, zawiera si# w+upad<ym,
starym stworzeniu.

Szatan, przyw(dca zbuntowanych anio<(w, nale�y oczywi$cie do
starego stworzenia. Nadu�y< on danej mu w<adzy i wykorzysta< j�,
by ustanowi% w<asne kr(lestwo (Mt 12,26). Wed<ug Ksi#gi Izajasza
14,12-14 i Ezechiela 28,13 oraz Ewangelii Pukasza 4,5-7 Szatan na
samym pocz�tku zosta< wyznaczony na g<ow# anio<(w i z tego te�
powodu otrzyma< od Boga okre$lony zakres w<adzy. Pan Jezus pod-
czas kuszenia na pustyni respektowa< w<adz#, kt(r� B(g da< Szatanowi.
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Pod swymi rz�dami Szatan wraz z gronem anio<(w, kt(rzy r(wnie�
nadu�yli swej mocy i w<adzy, utworzy< w<asne kr(lestwo.

Po stworzeniu cz<owieka przez Boga Szatan nak<oni< go do grze-
chu, i Grzech zrodzi< w cz<owieku wiele owoc(w, zwanych grzecha-
mi. Po upadku Szatan wykorzysta< wszystkie rzeczy, kt(re B(g stwo-
rzy< i wyznaczy< do podtrzymania ludzkiej egzystencji, takie jak
jedzenie, ubranie, ma<�e-stwo, mieszkanie itd. do tego, by wci�gn�%
i zorganizowa% ca<� ludzko$% we w<asny system. Ten szata-ski sys-
tem nazywa si# $wiatem.

Z powodu Grzechu, grzech(w i $wiata wesz<a w ludzko$% $mier%,
a przez upadek Szatan wstrzykn�< w ludzkie cia<o co$ ze swej natury,
by je skazi%, sprawiaj�c, i� uleg<o ono przemianie w upad<e cia<o
grzechu. Inny rezultat upadku to fakt, �e cz<owiek jako ca<o$% zmie-
ni< si# i sta< si# starym cz<owiekiem. Wreszcie dusza cz<owieka, kt(-
rej zagrozi<o i na kt(r� wywar<o wp<yw nieczyste cia<o, sta<a si# K jaL.

Szatan by< g<ow� anio<(w, a Adam by< g<ow� reszty stworzenia,
lecz obaj ci przedstawiciele zbuntowali si#. W konsekwencji wp<yn#<o
to i oddzia<a<o na ca<e stworzenie (Rz 8,20-22 i Kol 1,20), tak i� po-
trzebowa<o ono pojednania przez odkupienie Chrystusa.

WSZECHZAWIERAJ�CA �MIER-
W WIECZNYM DUCHU

Wszystkie te sk<adniki stanowi� stare stworzenie, kt(rego cen-
trum, jak to ju� zobaczyli$my, sta< si# upad<y cz<owiek. Wszystkie
negatywne elementy ca<ego wszech$wiata s� zebrane i koncentruj�
si# w cz<owieku. W cz<owieku by< Szatan wraz ze swym kr(lestwem
i $wiatowym systemem, Grzech, grzechy, $mier%, K jaL, upad<e cia<o
i+stary cz<owiek. Wszystko ze starego stworzenia, wraz ze wszystkimi
negatywnymi elementami ca<ego wszech$wiata, skupi<o si# w tym
upad<ym cz<owieku.

Wtedy w cz<owieka wcieli< si# Chrystus. Chrystus w<o�y< na siebie
nie ma<ego, prostego cz<owieka, lecz cz<owieka zawieraj�cego w+so-
bie ca<e stare stworzenie. Dlatego w<a$nie Chrystus wcieli< si# w+cz<o-
wieka i jako cz<owiek zosta< przybity do krzy�a w postaci w#�a. Nim
Chrystus zosta< przybity do krzy�a, by< cz<owiekiem, lecz na krzy�u
by< cz<owiekiem w postaci w#�a. Chrystus zosta< te� na krzy�u uczy-
niony Grzechem (2 Kor 5,21). Kiedy wisia< na krzy�u, B(g nie tylko
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z<o�y< na Niego wszystkie nasze grzechy, lecz r(wnie� uczyni< Go
Grzechem. B(g wszelk� nikczemno$% i wszystkie grzechy ludzko$ci
z<o�y< na Chrystusa i jednocze$nie uczyni< Go r(wnie� Grzechem
w+postaci Szatana. Poniewa� wszystkie negatywne elementy wszech-
$wiata by<y skoncentrowane i skupione w upad<ym cz<owieku, Chry-
stus wszed< w tego cz<owieka i zaprowadzi< go na krzy�. Czyni�c to,
Chrystus zawi(d< na krzy� wszystkie negatywne elementy tego
wszech$wiata. K<ad�c kres staremu cz<owiekowi, Chrystus po<o�y<
r(wnie� kres ca<emu staremu stworzeniu. Ka�demu z dwunastu
sk<adnik(w starego stworzenia po<o�y<a kres wszechzawieraj�ca
$mier% Chrystusa na krzy�u. Je$li spojrzymy na to z niebia-skiej
perspektywy i b#dziemy mieli duchowy wgl�d, podskoczymy i zawo-
<amy: KAlleluja!L

Ostatnie rozdzia<y Ksi#gi Ezechiela pokazuj� nam budowanie
Bo�ego domu, Bo�ej $wi�tyni. Gdyby$my ca<y ten obraz narysowali
na kartce papieru, odkryliby$my, �e o<tarz, typ krzy�a, znajduje si#
dok<adnie w centrum ca<ej konstrukcji. Zar(wno wymiary pionowe,
jak i poziome pokazuj�, �e o<tarz stoi idealnie w centrum Bo�ej $wi�-
tyni. To bardzo ciekawe, poniewa� obrazuje to wszechzawieraj�c�
$mier% Chrystusa, kt(ra przez krzy� po<o�y<a kres ca<emu staremu
stworzeniu.

Ta wszechzawieraj�ca $mier% dokona<a si# przez Ducha wieczne-
go. W Li$cie do Hebrajczyk(w 9,14 czytamy: K...Chrystusa, kt(ry przez
Ducha wiecznego z<o�y< Bogu samego siebie jako nieskalan� ofiar#L.
Wszechzawieraj�ca $mier% Chrystusa dokona<a si# w wiecznym Du-
chu. Termin Kwieczny DuchL wyst#puje w Pi$mie tylko raz. Kiedy
Chrystus wcieli< si# w cz<owieka, sta< si# centrum ca<ego stworze-
nia, kt(re obejmowa<o wszystkie negatywne elementy wszech$wia-
ta. Kiedy za$ doprowadzi< upad<ego cz<owieka do $mierci na krzy�u,
uczyni< to w wiecznym Duchu. Po<o�y< kres wszechzawieraj�cemu
cz<owiekowi w Duchu, kt(ry jest wieczny, kt(ry nie ma pocz�tku
i+kt(ry nigdy nie mo�e mie% ko-ca. Innymi s<owy, $mier% Chrystusa
zako-czy<a wszystko pr(cz wiecznego Ducha. Chrystus wraz z sob�
zani(s< na krzy� wszystkie negatywne elementy i po<o�y< im kres,
sam jednak pozostaje bez zmian, poniewa� jest w wiecznym Duchu.
Krzy� po<o�y< kres wszystkiemu z wyj�tkiem Jego Ducha, kt(ry nie
mo�e przesta% istnie%. Dlatego w<a$nie przez tego Ducha Chrystus
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zosta< wzbudzony z martwych. Chrystus jako cz<owiek po<o�y< kres
wszystkiemu. Wszystkie rzeczy wesz<y w $mier% i zosta< im po<o�ony
kres. Jedynie wieczny Duch przeszed< przez $mier% i przetrwa<. To
w<a$nie w tym Duchu i dzi#ki Niemu Chrystus zosta< wzbudzony z+mar-
twych.

List do Rzymian 1,4 m(wi, �e Chrystus by< Synem Bo�ym Kw mocy
wed<ug Ducha $wi#to$ci z powstania z martwychL. Co oznacza $wi#-
to$%? I dlaczego werset ten m(wi KDuch $wi#to$ciL zamiast KDuch
Mwi#tyL? Mwi#to$% to po prostu oddzielenie. Mimo �e ten wieczny
Duch wszed< w $mier%, by< i nadal jest Duchem oddzielenia. Mmier%
mog<a zako-czy% wszystko inne, lecz nie mog<a zako-czy% wiecznego
Ducha. Jest On inny i oddzielony od wszystkiego. Jest Duchem $wi#-
to$ci, czego dowiod<o zmartwychwstanie. Ksi��ki i inne rzeczy, �eby
si# ich pozby%, mog# w<o�y% do kosza na $mieci, je$li jednak w<o�#
tam cz<owieka . wyskoczy on z niego! Cz<owiek nie pozwoli, by tak
go zako-czy%. R(�ni si# od ksi��ek. Wyskakuj�c, oddziela si# od in-
nych rzeczy. Staje si# cz<owiekiem oddzielenia. Podobnie na krzy�
posz<y wszystkie rzeczy . cz<owiek, Szatan, wszystko . i tam zosta<y
zako-czone. Jedynie wieczny Duch, kt(ry r(wnie� poszed< na krzy�
i wszed< w $mier% razem z+Chrystusem, nie m(g< zosta% zako-czony.
Jest On Duchem oddzielenia. Mmier% uczyni<a wszystko, co tylko
mog<a, nie by<a jednak w+stanie utrzyma% tego Ducha. To dzi#ki temu
odmiennemu Duchowi, Duchowi oddzielenia, Chrystus zosta< wzbu-
dzony z martwych.

RZECZYWISTO�- ZMARTWYCHWSTANIA

W WIECZNYM DUCHU

List do Rzymian 8,11 m(wi: KA je�eli mieszka w was Duch Tego,
kt(ry Jezusa wskrzesi< z martwych, to Ten, co wskrzesi< Chrystusa
Jezusa z martwych, przywr(ci do �ycia wasze $miertelne cia<a moc�
mieszkaj�cego w was swego DuchaL. Kto wzbudzi< Jezusa z mar-
twych? Ten sam Duch oddzielenia. Kto o�ywi nasze $miertelne cia<a?
Mieszkaj�cy w nas Duch zmartwychwstania. Oznacza to, �e mieszka
w+nas rzeczywisto$% zmartwychwstania i zasada zmartwychwstania.
Zasada zmartwychwstania to oddzielenie, kt(rego sprawc� jest wiecz-
ny Duch, Ten, kt(remu $mier% nie jest w stanie po<o�y% kresu.
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Widz�c, �e zasada zmartwychwstania znajduje si# w wiecznym
Duchu oddzielenia, musimy zapyta%, gdzie jest dzisiaj ten Duch.
Musimy powiedzie%: KAlleluja, jest we mnie!L Tak wi#c zasada zmar-
twychwstania znajduje si# r(wnie� w nas. Oby Pan otworzy< nam
oczy, aby$my ujrzeli zasad# krzy�a i zasad# zmartwychwstania .
czyli to, �e wszystko zosta<o zako-czone przez $mier% i �e wieczny
Duch mieszka teraz w nas. Kiedy to zobaczymy, wzniesiemy si# wy-
soko. Wykrzykniemy: KAlleluja!L Nie ma potrzeby b<aga%, prosi% ani
wo<a%. Musimy tylko bezustannie m(wi% KAllelujaL.

Ewangelia Jana 11,25 oznajmia nam, �e zmartwychwstanie to
sam Chrystus. Marta, siostra zmar<ego Pazarza, skar�y<a si#, �e Pan
przyszed< za p(Eno. Wydawa<o si# jej, �e zmartwychwstanie i �ycie
by<y kwesti� czasu. Gdyby Pan przyszed< wcze$niej . rozumowa<a .
jej brat by nie umar<. Pan jednak powiedzia< jej, �e nie jest to kwe-
stia czasu ani przestrzeni, lecz Jego osoby. Powiedzia<: KJA JESTEM
zmartwychwstaniemL. Zapomnij o czasie i przestrzeni. Zmartwych-
wstanie jest zawsze i wsz#dzie tam, gdzie jest Chrystus.

W dniu zmartwychwstania, kiedy Chrystus przyszed< do swoich
uczni(w, tchn�< na nich i powiedzia<: KPrzyjmijcie Ducha Mwi#tegoL.
Ten sam Duch, kt(rego przyj#li, zawiera< w sobie zasad# i rzeczywi-
sto$% Jego zmartwychwstania. Bez tego Ducha uczniowie nie mogli-
by mie% nic wsp(lnego z Jego zmartwychwstaniem. W tym Duchu
znajduje si# zmartwychwstanie Chrystusa. Je$li mamy tego Ducha,
mamy rzeczywisto$% zmartwychwstania. Je$li Go nie mamy, nie
mamy nic wsp(lnego ze zmartwychwstaniem. Zmartwychwstanie to
po prostu sam Chrystus, a zasad� i rzeczywisto$ci� zmartwychwsta-
nia Chrystusa jest wieczny Duch, kt(ry nigdy nie mo�e przesta% ist-
nie%. Ten wieczny Duch, kt(ry jest bez pocz�tku i bez ko-ca, stanowi
zasad# i rzeczywisto$% zmartwychwstania. Wszystko inne, co podlega
$mierci, ulegnie zako-czeniu. Jedynie wiecznego Ducha $mier% ni-
gdy nie mo�e poch<on�% ani zako-czy%. Dlatego w<a$nie po zmar-
twychwstaniu Chrystus jako zmartwychwstanie przyszed< do swoich
uczni(w i tchn�< na nich, m(wi�c, by przyj#li Jego oddech jako wiecz-
nego Ducha, Ducha oddzielenia. Ten w<a$nie wieczny Duch jako za-
sada i rzeczywisto$% zmartwychwstania wszed< w uczni(w i ta zasada
oraz rzeczywisto$% s� teraz w nas.
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Pomog� nam to zrozumie% dwa dodatkowe wersety. W Li$cie do
Filipian 1,19 Pawe< powiedzia< o Kzaopatrzeniu Ducha Jezusa
ChrystusaL. M(wi< jakby: KJestem w wi#zieniu, ale nie boj# si#, ponie-
wa� w moim wn#trzu jest zasada i rzeczywisto$% zmartwychwstania.
Czym jest to zmartwychwstanie we mnie? To Duch Jezusa z+obfi-
tym, wszechzawieraj�cym, wystarczaj�cym we wszystkim zaopatrze-
niemL. Nast#pnie w Li$cie do Filipian 3,10 oznajmi<: KNeby pozna%
Go i moc zmartwychwstania JegoL. Co jest moc� Jego zmartwych-
wstania? Zaopatrzenie Ducha Jezusa. Obfite, wszechzawieraj�ce, wy-
starczaj�ce we wszystkim zaopatrzenie Ducha Jezusa jest moc� Jego
zmartwychwstania. Ta moc i zaopatrzenie to nic innego, jak wieczny
Duch, Duch oddzielenia, kt(ry znajduje si# dzisiaj w nas. Czy to nie
wystarczy? Czego wi#cej mieliby$my pragn�%? Powinni$my zawo<a%
KAlleluja!L Musimy dzi#kowa% Mu za Jego krzy� i uwielbia% Go za
Jego Ducha. Jego krzy� zako-czy< wszystko, co negatywne, a teraz
Jego wieczny Duch zamieszkuje w nas jako moc zmartwychwstania.

Podsumujmy. Nie mo�emy autentycznie do$wiadcza% krzy�a, je-
$li nie jeste$my w wiecznym Duchu. Bez wzgl#du na to, jak dobrze
Go znamy i ile o Nim m(wimy, je$li nie jeste$my w wiecznym Du-
chu, nie mo�emy w �aden spos(b do$wiadczy% mocy krzy�a. Im wi#-
cej b#dziemy �yli i post#powali w wiecznym Duchu oddzielenia, tym
lepiej b#dziemy sobie u$wiadamia% u$miercaj�c� moc krzy�a. Nie
ma ju� d<u�ej potrzeby uwa�a% si# za umar<ych; to pope<nianie du-
chowego samob(jstwa. Chocia� wielu chrze$cijan codziennie usi<uje
pope<ni% duchowe samob(jstwo, jednak . chwa<a Panu . nigdy im
si# to nie uda! Je$li b#dziemy po prostu �y% i post#powa% w Duchu,
w+znajduj�cej si# w nas wszechzawieraj�cej dawce, b#dziemy do$wiad-
czali u$miercaj�cej mocy krzy�a. Skoro zasada i rzeczywisto$% za-
r(wno zmartwychwstania, jak i $mierci Chrystusa znajduj� si#
w+wiecznym Duchu, zmartwychwstanie zawiera w sobie r(wnie� sku-
teczno$% $mierci Chrystusa. W wiecznym Duchu zmartwychwstania
zawiera si# czynnik u$miercaj�cy, u$miercaj�ca moc krzy�a.

Ponownie wi#c wo<amy: KChwa<a Panu!L Je$li tylko jeste$my we
wszechzawieraj�cym Duchu, do$wiadczenie krzy�a jest naszym udzia-
<em i rzeczywisto$% zmartwychwstania znajduje si# w nas. Nie musi-
my robi% niczego; wystarczy, �e przyjmiemy to �yw� wiar�. Je$li to
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zobaczymy, powiemy: KAlleluja, chwa<a Panu!L Mamy �yw� wiar#,
przyjmujemy to i domagamy si# tego przez wiar#. Wtedy zasada krzy-
�a i zasada zmartwychwstania b#d� dla nas rzeczywiste w zamiesz-
kuj�cym w nas Duchu. Mamy Go ju� w swoim wn#trzu. Nie musimy
ju� prosi%. Musimy Go po prostu wzi�%, do$wiadcza% Go i radowa% si#
Nim. Wtedy do$wiadczymy prawdziwego wzrostu w �ycie. Mog# was
o+tym zapewni%. To wizja, kt(r� musimy zobaczy% i przyj�% przez wiar#.





ROZDZIAP SZESNASTY

BOGACTWA ZMARTWYCHWSTANIA

KTakie jest przymierze, kt(re zawr# z domem Izraela w owych dniach,
m(wi Pan. Dam prawo moje w ich my$li, a na sercach ich wypisz# je,
i+b#d# im Bogiem, a oni b#d� Mi ludem. I nikt nie b#dzie uczy< swojego
rodaka ani nikt swego brata, m(wi�c: Poznaj Pana! Bo wszyscy Mnie
poznaj�, od ma<ego a� do wielkiegoL (Hbr 8,10.11).

KCo do was, to namaszczenie, kt(re otrzymali$cie od Niego, trwa
w+was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, poniewa� Jego na-
maszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest
k<amstwem. Tote� trwajcie w nim tak, jak was nauczy<L (1 J 2,27).

Zar(wno (smy rozdzia< Listu do Hebrajczyk(w, jak i drugi roz-
dzia< Pierwszego Listu Jana og<aszaj�, �e dzisiaj, w czasach Nowego
Testamentu, nie potrzebujemy zewn#trznej, ludzkiej nauki. List do
Hebrajczyk(w 8,10 m(wi, �e prawo jest zapisane w naszym wn#-
trzu; nie ma wi#c potrzeby, by jaki$ brat uczy< nas, aby$my poznali
Pana. Pierwszy List Jana 2,27 m(wi, �e trwa w nas namaszczenie,
nie ma wi#c potrzeby ludzkiej nauki. Jeden fragment stwierdza, �e
zapisane jest w nas prawo, a drugi, �e trwa w nas namaszczenie.
Czym s� te dwie rzeczy? Mo�na by% chrze$cijaninem przez wiele lat,
a nie wiedzie%, �e mamy w swoim wn#trzu te dwie niezwyk<e rzeczy.
Zapisane jest w nas wspania<e prawo i trwa w nas tajemnicze na-
maszczenie. Jak�e cudownie to sobie u$wiadamia%, lecz jak�e �a<o-
$nie nie zdawa% sobie z tego sprawy! To dzi#ki temu wewn#trznemu
prawu i wewn#trznemu namaszczeniu nie potrzebujemy zewn#trz-
nego, ludzkiego nauczania.

KRZY� I ZMARTWYCHWSTANIE

Wewn#trzne prawo i wewn#trzne namaszczenie to co$ ze zmar-
twychwstania. Zobaczyli$my zasad# krzy�a . to znaczy wszechza-
wieraj�ce zako-czenie negatywnych element(w wszech$wiata. Zo-
baczyli$my te� zasad# i rzeczywisto$% zmartwychwstania. Krzy�
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ko-czy stare stworzenie, podczas gdy zmartwychwstanie rodzi bo-
gactwa nowego stworzenia. Dzi#ki krzy�owi ko-czy si# stare stwo-
rzenie. Dzi#ki $mierci Pana dwana$cie sk<adnik(w starego stworze-
nia zosta<o zaprowadzonych na krzy� i zosta<o przeze- ca<kowicie
u$mierconych. Nie by< to jednak jeszcze koniec historii, gdy� po
$mierci nasta<o zmartwychwstanie. Co zosta<o wzbudzone z mar-
twych? Szatan? Kr(lestwo Szatana? Grzech? Cia<o? Po tysi�ckro%
nie! Wieczny Duch wzbudzi< z martwych jedynie istot# tego, co B(g
pierwotnie stworzy< dla realizacji swego zamiaru.

Ludzka natura by<a cz#$ci� pierwotnego Bo�ego stworzenia. B(g
stworzy< j� dla realizacji swego zamiaru, lecz Szatan j� zniszczy<.
Dlatego przez swoj� $mier% Pan u$mierci< zniszczon� przez Szatana
natur#, natomiast przez swe zmartwychwstanie doprowadzi< stwo-
rzon� przez Boga natur# do zmartwychwstania. Pan nie tylko odku-
pi< ludzk� natur#, lecz r(wnie� podni(s< j� do wy�szej rangi. Tak
wi#c nowe stworzenie sk<ada si# z Chrystusa w wiecznym Duchu
oraz z odzyskanej i wyniesionej w zmartwychwstaniu ludzkiej natury.

Co sk<ada si# na bogactwa zmartwychwstania? Po pierwsze, Tr(j-
jedyny B(g, nie w sensie starotestamentowym, lecz w sensie nowo-
testamentowym. Nast#pnie boskie �ycie wieczne, kt(rym jest sam
B(g jako nasze �ycie. (R(�nica pomi#dzy Bogiem a boskim �yciem
jest taka sama, jak pomi#dzy elektryczno$ci� i $wiat<em. Mci$le rzecz
bior�c, elektryczno$% jest $wiat<em, a $wiat<o elektryczno$ci�, nadal
jednak istnieje mi#dzy nimi r(�nica. Na przyk<ad elektryczno$% u�y-
wana jest nie tylko jako $wiat<o, lecz tak�e jako moc, ogrzewanie
itd. Podobnie B(g jest naszym �yciem, jak r(wnie� wieloma innymi
rzeczami). Trzecim sk<adnikiem jest boska natura (2 P 1,4); czwar-
tym . prawo �ycia (Rz 8,2; Hbr 8,10); pi�tym . namaszczenie
(1+J+2,27). Tych pi#% sk<adnik(w to wszechzawieraj�ce bogactwa zmar-
twychwstania: w nich zawiera si# wszystko inne. Nowe stworzenie
wszystkie te sk<adniki dziedziczy w zmartwychwstaniu.

Mo�na powiedzie%, �e wszystkie bogactwa zmartwychwstania to
po prostu sam B(g. Boska natura to oczywi$cie sam B(g; tak�e prawo
�ycia i namaszczenie s� czym$ z Boga i Jego dzie<a. Jednak�e cz<o-
wiek nie jest jednym z bogactw zmartwychwstania, lecz tym, kt(ry
dzi#ki tym bogactwom zostaje odzyskany i wyniesiony. Wiemy co
nieco o Tr(jjedynym Bogu, boskim �yciu i boskiej naturze, lecz wi#k-
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szo$% chrze$cijan nie wie nic o prawie �ycia ani o wewn#trznym na-
maszczeniu. W dzisiejszym chrze$cija-stwie rzeczy te zaniedbano.
Tymczasem wewn#trzne prawo i wewn#trzne namaszczenie to prak-
tyczne bogactwa zmartwychwstania . je$li ich nie znamy, nie mo�e-
my w praktyczny spos(b pozna% zmartwychwstania. Je$li nie pozna-
my prawa �ycia i wewn#trznego namaszczenia, b#dziemy znali
zmartwychwstanie jedynie obiektywnie. Tylko dzi#ki nim mo�emy
do$wiadczy% zmartwychwstania w spos(b subiektywny.

PRAWO I PROROCY

Rozwa�my Stary Testament razem z prawem i prorokami. W+pew-
nym sensie Stary Testament nazywano nawet prawem i prorokami
(Mt 7,12; 22,40). Jaka istnieje mi#dzy nimi r(�nica? Prawo to zbi(r
niewzruszonych zasad, kt(re nie podlegaj� zmianie. Na przyk<ad je-
den z wymog(w prawa to szacunek do rodzic(w. Jest to niezmienna
zasada i ka�dy musi j� zachowywa%. Nie ma potrzeby szuka% prowa-
dzenia w sprawie szanowania rodzic(w; to prawo jest niewzruszone.
Inna zasada brzmi: KNie kradnijL. To r(wnie� jest sta<e, niewzruszo-
ne prawo. Nie ma potrzeby, by$my si# modlili: KPanie, powiedz, czy
kradzie� jest zgodna z Twoj� wol�. Udziel mi prowadzenia w kwestii
kradzie�yL. Nie ma potrzeby szuka% takiego prowadzenia. Ta sama
zasada dotyczy pozosta<ych dziesi#ciu przykaza-. Tak wi#c prawo
stanowi zesp(< niewzruszonych zasad, kt(rych ka�dy musi przestrze-
ga%. Nie jest ono r(�ne dla ka�dego z osobna. Bez wzgl#du na to, czy
dana osoba jest m#�czyzn�, czy kobiet�, czy jest to kto$ stary, czy
m<ody, bogaty, czy biedny, ka�dy zobowi�zany jest do przestrzegania
tych zasad.

A co z prorokami? Prorocy m(wi� na temat konkretnej sytuacji.
Przypu$%my, �e kto$ poszed<by do Jeremiasza i zapyta<: KCzy powi-
nienem p(j$% do Jeruzalem?L Tym razem prorok m(g<by powiedzie%:
KMo�esz i$%L; innym razem jednak m(g<by stwierdzi%: KNie mo�esz
i$%L. Prorocy udzielaj� �ywego prowadzenia Pana zgodnie z konkretn�
indywidualn� sytuacj�. W prawie nie ma �adnych zmian, natomiast
mowa prorok(w cz#sto si# zmienia, zale�nie od sytuacji os(b zainte-
resowanych. Kiedy ju� mamy prawo, mamy je na zawsze, poniewa�
przykazania s� sta<e, natomiast prowadzenie otrzymane od prorok(w
dotyczy jedynie danej okazji. Z prorokiem trzeba wi#c kontaktowa%
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si# bezustannie. Ten, kt(ry szuka< Jeremiasza, nie m(g<by powie-
dzie%: KMiesi�c temu prorok powiedzia<, �e mog# p(j$% do Jeruza-
lem. Mog# wi#c p(j$% teraz, nie pytaj�c go o rad#L. Gdyby chcia< jesz-
cze raz p(j$% do Jeruzalem, musia<by ponownie szuka% prowadzenia
proroka. To, czy powinien szanowa% swoich rodzic(w, nie wymaga
prowadzenia, poniewa� jest to nienaruszalna zasada prawa. Jednak-
�e to, jak szanowa% rodzic(w, jest z pewno$ci� spraw� prowadzenia.
Czy powinien uszanowa% rodzic(w w danych okoliczno$ciach w taki
spos(b, czy w inny? Do tego potrzebne jest prowadzenie. Dlatego te�
musi on skontaktowa% si# z prorokiem.

Stary Testament zabrania< kobietom noszenia m#skiej odzie�y,
a+m#�czyznom damskiej. Pan wyraEnie ustanowi< to jako sta<� zasa-
d# i niezmienne prawo. Kiedy jednak idziemy, by kupi% sobie jak�$
cz#$% odzie�y, jedna rzecz mo�e kosztowa% dwie$cie dolar(w, a inna
dwadzie$cia. To kwestia szukania prowadzenia Pana, a nie Jego pra-
wa. Na tym polega r(�nica pomi#dzy prawem i prorokami. Ustalona
zasada prawa brzmi dla wszystkich tak samo, natomiast prowadze-
nie uzyskane od prorok(w jest dla ka�dego inne. Czasem nawet
w+przypadku tej samej osoby mo�e si# ono r(�ni%, zale�nie od oko-
liczno$ci.

WEWN"TRZNE PRAWO I WEWN"TRZNE NAMASZCZENIE

Czy zatem w Nowym Testamencie istnieje jakie$ prawo? Owszem,
lecz nie jest to prawo litery. W Nowym Testamencie wida% jedynie
prawo �ycia. Nie jest to prawo zewn#trzne, lecz wewn#trzne; zapisa-
ne nie na kamiennych tablicach, lecz na tablicy serca. A co z proro-
kami w Nowym Testamencie? Tak jak prawo �ycia zast#puje liter#
prawa, tak samo wewn#trzne namaszczenie zajmuje miejsce proro-
k(w. Na przyk<ad, gdybym nosi< si# z zamiarem obci#cia w<os(w, czy
powinienem szuka% prowadzenia Pana, modl�c si# w nast#puj�cy
spos(b: KPanie, poka� mi, czy powinienem obci�% sobie w<osy na kow-
boja, czy na gwiazdora filmowegoL? Nie ma potrzeby szukania pro-
wadzenia w tego typu sprawach, poniewa� jest we mnie prawo, kt(re
zabrania mi stylu gwiazdora filmowego i kowboja. W takich spra-
wach kieruje mn� wewn#trzne prawo �ycia. Za<(�my, �e jeste$ siostr�
w+Panu i pr(bujesz u<o�y% sobie w<osy w stylu gwiazdy filmowej. Co$
g<#boko w twoim wn#trzu b#dzie ci# ogranicza<o i powstrzymywa<o.
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To wewn#trzne, reguluj�ce prawo �ycia. W przesz<o tysi�cu rozdzia-
<ach Pisma nie ma ani s<owa zabraniaj�cego noszenia modnych fry-
zur, jakie maj� gwiazdy filmowe. Pismo nie wspomina nawet s<o-
wem o gwiazdach filmowych! Istnieje jednak wewn#trzne prawo,
kt(re powstrzymuje ci# od wzorowania si# na gwiazdach filmowych.

Za<(�my, �e jaki$ brat w<a$nie przygotowuje si# do us<ugiwania
S<owem Pa-skim. Nie musi pyta%: KPanie, czy powinienem za<o�y%
kowbojskie spodnie?L Je$li zacznie ubiera% si# w ten spos(b, we-
wn#trzne, reguluj�ce prawo powstrzyma go i zabroni mu tego. To
nienaruszalna zasada prawa w jego wn#trzu. Nie ma te� potrzeby,
by szuka< prowadzenia w sprawie obcinania w<os(w w stylu kowboj-
skim. Jednak�e to, kiedy i gdzie ma ostrzyc sobie w<osy, jest ju�
spraw� prowadzenia Pana. Dlatego musi si# modli%: KPanie, czy jest
twoj� wol�, abym dzisiaj obci�< sobie w<osy? Czy powinienem ostrzyc
je u fryzjera, czy w mieszkaniu brata?L Nie chodzi tu o wewn#trzne
prawo, lecz o wewn#trzne namaszczenie. Wewn#trzne namaszcze-
nie jest zamieszkuj�cym w nim KProrokiemL, kt(ry daje mu prowa-
dzenie. Je$li zlekcewa�y to i nie b#dzie szuka< prowadzenia wewn#trz-
nego KProrokaL, mo�e zanadto po$pieszy% si# z p(j$ciem do brata, by
obci�% w<osy, i mie% z tego powodu k<opoty. Wskutek braku dba<o$ci
o namaszczenie w swoim wn#trzu musi cierpie%. Czy rozumiesz, o co
chodzi?

Wi#kszo$% pa- lubi robi% zakupy! Kiedy wejd� do sklepu, nie maj�
�adnych ogranicze- ani zahamowa-, poza ilo$ci� posiadanych pie-
ni#dzy. Jednak�e w przypadku drogich si(str, kt(re kochaj� Pana
i+ucz� si# �y% i+post#powa% wed<ug Niego, jest zupe<nie inaczej. Kiedy
wchodz� one do sklepu i bior� jak�$ rzecz, jest w ich wn#trzu co$, co
je powstrzymuje i m(wi: KZostaw toL. I zostawiaj�. Gdy dotykaj� na-
st#pnej rzeczy, znowu: KNie dotykaj tego, zostaw toL. Czym jest ten
wewn#trzny protest? To wewn#trzne prawo, prawo �ycia. Mwiatowe
panie mog� dotkn�% wszystkiego, czego zapragn�, niezale�nie od
kroju, koloru i+kszta<tu. Je$li tylko dana rzecz im si# podoba, kupuj�
j�. Jednak siostry, kt(re kochaj� Pana, gdy bior� co$ do r#ki, maj�
wewn#trzne negatywne uczucie. To reguluj�ce dzia<anie wewn#trz-
nego prawa.

Z drugiej strony, je$li potrzebujesz czego$, musisz szuka% prowa-
dzenia wewn#trznego namaszczenia w kwestii tego, ile na dan� rzecz
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mo�esz wyda% pieni#dzy. Musisz mie% spo<eczno$% z Panem i+szuka%
Jego prowadzenia przez wewn#trzne namaszczenie. Nikt inny nie
mo�e ci tego powiedzie%. Gdyby$ przysz<a z tym problemem do mnie,
powiedzia<bym: KNie pytaj mnie, zapytaj Tego, kt(ry jest w+twoim
wn#trzu. Sama wiesz, ile powinna$ wyda%, dzi#ki namaszczeniu, kt(re
jest w tobieL. Po prostu zapytaj: KPanie, sto pi#%dziesi�t dolar(w?L
Wewn#trzne namaszczenie mo�e powiedzie%: KNieL. KDziewi#%dzie-
si�t pi#%?L KNieL. KSze$%dziesi�t pi#%?L KMo�eL. KPi#%dziesi�t?L KW po-
rz�dku!L Co$ wewn�trz ciebie b#dzie czu<o: KW porz�dkuL.

Nawet m�� nie mo�e powiedzie% swojej �onie, co powinna zrobi%.
Je$li �ona zapyta go o kapelusz za trzydzie$ci dolar(w, on niech le-
piej powie: KKochanie, musisz i$% do Pana i szuka% Jego prowadze-
nia przez wewn#trzne namaszczenieL. Wewn#trzne namaszczenie
powie jej, lecz potrzebuje ona czasu, by pomodli% si# i skontaktowa%
z Panem. KPanie, uwielbiam Ci#. Ty jeste$ moim Nyciem! Ty jeste$
moim Panem! I Ty zamieszkujesz we mnie. Panie, daj mi w<a$ciwe
odczucie, ile powinnam wyda% na kapeluszL. B#dzie wtedy odczuwa<a
g<os Pana wewn�trz: KTrzydzie$ci dolar(w?L KNieL. KDwadzie$cia pi#%?L
KNieL. KDwadzie$cia?L KNieL. KPi#tna$cie?L KNieL. KDwana$cie?L KW+po-
rz�dkuL. Wreszcie wewn#trzne namaszczenie da jej w<a$ciwe we-
wn#trzne odczucie.

Je$li nie masz takiego do$wiadczenia, to obawiam si#, �e mo�esz
nie by% dzieckiem Bo�ym. KAlbowiem wszyscy ci, kt(rych prowadzi
Duch Bo�y, s� synami Bo�ymiL (Rz 8,14). W jaki spos(b Duch Bo�y
nas prowadzi? Poprzez wewn#trzne namaszczenie. Chwa<a Panu,
jeste$my nowym stworzeniem w zmartwychwstaniu. W zmartwych-
wstaniu mamy samego Tr(jjedynego Boga. Mamy Go jako swoje �ycie
i natur#. Mamy te� zar(wno wewn#trzne prawo �ycia, jak i+Jego
Ducha, kt(ry dzia<a w nas jako olejek, bezustannie poruszaj�cy si#
i+namaszczaj�cy nas samym Bogiem. Im bardziej b#dziemy w ten
praktyczny spos(b namaszczani, tym wi#cej b#dzie w naszym wn#-
trzu istoty Boga. To tak jak z malarzem, maluj�cym st(<. Im d<u�ej
maluje on st(<, tym wi#cej farby dodaje do tego sto<u. Im wi#cej
b#dziemy mieli namaszczenia Ducha Mwi#tego w naszym wn#trzu,
tym wi#cej zyskamy esencji samego Boga. Je$li b#dziemy chcieli, by
Duch Mwi#ty nas nieustannie wewn#trznie namaszcza<, po pewnym
czasie b#dziemy mieli wi#cej esencji czy te� substancji Boga. B(g
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jest farb�, Duch Mwi#ty malarzem, a namaszczenie . malowaniem.
Duch Mwi#ty maluje nas od wewn�trz samym Bogiem jako farb�.
Malowanie to da nam wewn#trzne odczucie Bo�ej woli.

Musimy by% wewn#trznie regulowani i wewn#trzne namaszczani.
Wewn#trzne prawo reguluje nas, zachowuj�c nas na drodze Pana,
a+wewn#trzne namaszczenie namaszcza nas, by$my we wszystkim
znali Jego wol#. W ten spos(b esencja Boga powi#ksza si# w naszym
wn#trzu przez ca<y czas. Im bardziej Duch Mwi#ty b#dzie malowa<
nas Bogiem jako farb�, tym wi#cej substancji samego Boga b#dzie
si# dodawa<o do naszego wn#trza. Oto bogactwa zmartwychwstania,
kt(re s� naszym wewn#trznym, praktycznym do$wiadczeniem.





ROZDZIAP SIEDEMNASTY

SPO!ECZNO�- �YCIA I ODCZUCIE �YCIA

KCo by<o od pocz�tku, co$my us<yszeli o S<owie �ycia, co ujrzeli$my
w<asnymi oczami, na co patrzyli$my i czego dotyka<y nasze r#ce . bo
�ycie objawi<o si#. My$my je widzieli, o nim $wiadczymy i g<osimy
wam �ycie wieczne, kt(ry by<o w Ojcu, a+nam zosta<o objawione .
oznajmiamy wam, co$my ujrzeli i+us<yszeli, aby$cie i wy spo<eczno$%
z+nami mieli. A mie% z+nami spo<eczno$% znaczy: mie% j� z Ojcem
i+z+Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby
nasza rado$% by<a pe<na. Nowina, kt(r� us<yszeli$my od Niego i kt(r�
wam g<osimy, jest taka: B(g jest $wiat<o$ci�, a nie ma w Nim �adnej
ciemno$ci. Je�eli m(wimy, �e mamy z Nim spo<eczno$%, a+chodzimy
w+ciemno$ci, k<amiemy i nie post#pujemy zgodnie z+prawd�. Je�eli
za$ chodzimy w $wiat<o$ci, tak jak On sam trwa w+$wiat<o$ci, wtedy
mamy jedni z drugimi spo<eczno$%, a krew Jezusa, Syna Jego, oczysz-
cza nas z wszelkiego grzechuL (1+J+1,1-7).

W tym kr(tkim fragmencie najpierw pojawia si# �ycie wieczne.
Z+tego wiecznego �ycia wyp<ywa boska spo<eczno$%, kt(ra przynosi
$wiat<o, a $wiat<em tym jest sam B(g. Mamy tu wi#c �ycie, spo<ecz-
no$% i $wiat<o.

List do Rzymian 8,6 m(wi nam: KUmys< skierowany na cia<o to
$mier%, a umys< skierowany na ducha to �ycie i pok(jL. Werset ten
m(wi o $mierci oraz o �yciu i pokoju. Musimy u$wiadomi% sobie, �e
przedstawiona tu alternatywa: $mier% albo �ycie i pok(j to co$, co
odczuwamy g<#boko w swoim wn#trzu. W przeciwnym razie, sk�d
by$my wiedzieli, �e mamy $mier% albo �e mamy �ycie i pok(j? Wie-
my, �e mamy $mier% albo �ycie i pok(j dzi#ki odczuciu w naszym
wn#trzu. W wersecie tym nie pada s<owo KodczucieL, lecz jasne jest,
�e kiedy kierujemy sw(j umys< na cia<o, poznajemy $mier% dzi#ki
temu, i� j� odczuwamy, a z drugiej strony, kiedy kierujemy umys<
na ducha, r(wnie� dzi#ki zdolno$ci odczuwania poznajemy �ycie i+po-
k(j. Tak wi#c widzimy w tym wersecie wewn#trzne odczucie �ycia.
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Wydaje si#, �e werset ten nie ma nic wsp(lnego z Pierwszym Listem
Jana, jednak�e w rzeczywisto$ci duchowej $ci$le wi��e si# on z jego
pierwszym rozdzia<em. W pierwszym rozdziale Pierwszego Listu Jana
widzimy spo<eczno$% �ycia, a w Li$cie do Rzymian 8,6 odczucie �ycia.

W ostatnim rozdziale zobaczyli$my, �e bogactwa zmartwychwsta-
nia obejmuj� prawo �ycia i wewn#trzne namaszczenie. Naszymi bogac-
twami jest te� sam B(g, boskie �ycie, kt(rym jest Chrystus w+Duchu
oraz boska natura. To pi#% g<(wnych sk<adnik(w bogactw zmartwych-
wstania, a my jako ci, kt(rzy s� w nowym stworzeniu, stoimy na
w<a$ciwej pozycji i mamy pe<ne prawo, by si# nimi radowa%. Z pozy-
cji nowego stworzenia mo�emy do$wiadcza% zmartwychwstania, co
obejmuje Boga jako nasz dzia<, Chrystusa jako nasze �ycie, bosk�
natur#, prawo �ycia oraz wewn#trzne namaszczenie. Pomy$lcie, jak
drogocenne jest to wszystko! Codziennie radujemy si# tymi pi#cio-
ma sk<adnikami bogactw zmartwychwstania, niezale�nie od tego,
czy sobie to u$wiadamiamy, czy te� nie. Nawet jako $wie�o narodzo-
ne dzieci Bo�e radujemy si# tymi bogactwami i �yjemy nimi ka�dego
dnia.

SPO!ECZNO�- �YCIA

Z bogactw osoby Boga, boskiego �ycia, boskiej natury, prawa �ycia
i wewn#trznego namaszczenia wyp<ywaj� dwa inne sk<adniki: spo-
<eczno$% �ycia i odczucie �ycia. S� to owoce bogactw zmartwychwsta-
nia. Nycie wieczne przynosi ze sob� bosk� spo<eczno$%. Kiedy mamy
Chrystusa jako �ycie w Duchu, mamy spo<eczno$% z tym �yciem.
Spo<eczno$% �ycia przypomina przep<yw krwi. Krew w naszym ciele
jest jego �yciem . je$li nasze cia<o nie ma w sobie krwi, nie ma
r(wnie� �ycia, gdy� �ycie jest we krwi. W ciele istnieje r(wnie� prze-
p<yw krwi, dzi#ki kt(remu usuwane s� z cia<a wszystkie negatywne
pierwiastki i do ka�dej cz#$ci cia<a dostarczane jest zaopatrzenie. Co
dzie- przep<yw krwi usuwa zb#dne sk<adniki i do ka�dego cz<onka
cia<a doprowadza zapas pokarmu. Przep<yw krwi bezustannie spe<-
nia obie te funkcje. Od strony negatywnej obmywa cz<onki cia<a i+usu-
wa brud, a od strony pozytywnej dostarcza cia<u zdrowia.

Czym za$ jest spo<eczno$% �ycia? Tak jak fizyczna krew to �ycie,
tak samo nasza duchowa krew to Chrystus w Duchu jako nasze �ycie.
Z Chrystusem, nasz� duchow� krwi� jako naszym �yciem, wi��e si#
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przep<yw �ycia. Chrystus jako nasze �ycie przez ca<y czas p<ynie w+na-
szym wn#trzu, tak jak krew nieustannie p<ynie w ciele. Ten prze-
p<yw �ycia to spo<eczno$% �ycia. To za po$rednictwem tego przep<ywu
�ycia, tej spo<eczno$ci �ycia s� nam dostarczane wszystkie bogactwa
Chrystusa. Sta<y przep<yw bogactw Chrystusa zaspokaja, od strony
pozytywnej, nasz� potrzeb# posilenia oraz, od strony negatywnej,
oczyszczenia i opr(�nienia. Tylko medycyna mo�e nam powiedzie%,
ile posilenia i wydalania zachodzi codziennie w wyniku przep<ywu
krwi. Spo<eczno$% �ycia jest wi#c przep<ywem �ycia wiecznego, kt(-
rym jest Chrystus.

WeEmy za przyk<ad �ar(wk#. Przep<yw elektryczno$ci do �ar(wki
rejestruje licznik. Je$li nast�pi zatrzymanie pr�du w liczniku, w �ar(w-
ce nie b#dzie $wiat<a. Wszystkie funkcje elektryczno$ci zale�� od jej
przep<ywu. Kiedy pr�d zostaje wy<�czony, funkcja �ar(wki daj�cej
$wiat<o zanika.

Jako niewierz�cy, zanim zostali$my zbawieni, nie mieli$my tego
przep<ywaj�cego pr�du. Bardzo dobrze pami#tam moje w<asne do-
$wiadczenie. Zanim zosta<em zbawiony, nie mia<em tego �ywego,
przep<ywaj�cego w moim wn#trzu odczucia. Odk�d jednak zosta<em
zbawiony, im bardziej kocha<em Pana, im cz#$ciej kontaktowa<em
si# z Nim i im wi#cej �y<em dla Niego, tym mocniej odczuwa<em, jak
co$ w moim wn#trzu p<ynie i p<ynie, i p<ynie. To w<a$nie przep<yw
�ycia czy te� spo<eczno$% �ycia. Nycie wieczne, kt(rym jest Bo�y Syn,
jest tak rzeczywiste i namacalne. Mo�na je nawet s<ysze%, widzie%
i+dotyka%, a tak�e $wiadczy% o nim i zwiastowa% je (1 J 1,1-3). Odk�d
je przyj#li$my, mamy spo<eczno$%, przep<yw �ycia. Dzi#ki tej spo-
<eczno$ci �ycia bardzo <atwo nam wej$% w Bo�� obecno$%.

ODCZUCIE �YCIA

Sk�d mo�emy wiedzie%, kiedy znajdujemy si# w Bo�ej obecno$ci?
B(g jest $wiat<em i kiedy przebywamy w Jego obecno$ci, wyczuwamy
to $wiat<o. Czujemy nie tylko wewn#trzny przep<yw, lecz r(wnie�
wewn#trzne $wiat<o, kt(re przychodzi jedynie poprzez spo<eczno$%
�ycia. Nie jest to doktryna, lecz wyja$nienie naszego do$wiadczenia.
Je$li nie mo�emy powiedzie% KamenL na te do$wiadczenia, to oba-
wiam si#, �e co$ z nami jest nie w porz�dku. Tego w<a$nie powinni-
$my do$wiadcza% od dnia naszego zbawienia, cho% mo�e nie byli$my
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w stanie tego wyja$ni%. Pozw(lcie, �e powt(rz#: co$ w naszym wn#-
trzu porusza si# i przep<ywa, a kiedy znajdujemy si# w tym przep<y-
wie, po prostu przebywamy w Bo�ej obecno$ci. W konsekwencji mamy
w sobie $wiat<o i wszystko zostaje o$wietlone. Wszystko jest dla nas
jasne . czy co$ jest dobre, czy z<e, czy dana rzecz jest wol� Bo��, czy
te� nie, czy jest ona czym$ ze $mierci, czy z �ycia. Dzi#ki temu we-
wn#trznemu odczuciu wszystko staje si# jasne i zrozumia<e.

Odczucie �ycia $ci$le zatem si# wi��e ze spo<eczno$ci� �ycia. Spo-
<eczno$% �ycia pomaga nam urzeczywistni% nasze odczucie �ycia po-
przez wprowadzenie nas w Bo�� obecno$%, gdzie mo�emy radowa%
si# $wieceniem Boga jako $wiat<a. Mwiecenie to sprawia, i� wszystko
staje si# dla nas jasne. Przenika ono do ka�dego ciemnego zak�tka
i+uliczki naszej istoty, daj�c nam bardzo wyostrzone i wra�liwe od-
czucie. Odczucie, kt(re jest w stanie wytropi% najmniejszy b<�d. Im
wi#kszy mamy w sobie przep<yw �ycia, tym bardziej jeste$my w Bo-
�ej obecno$ci i tym wi#cej do$wiadczymy Bo�ego o$wiecenia. Wtedy
te� bardziej konkretne b#dzie si# w nas stawa<o to wra�liwe i wy-
ostrzone odczucie. Dzi#ki niemu w<a$nie mo�emy poznawa% Boga,
Jego wol# i drog#. Odczucie to przeszukuje i sprawdza wszystko.

To wewn#trzne odczucie �ycia zale�y te� zawsze od stanu naszej
wewn#trznej wi#zi z Panem. Kieruj�c nasz umys< na cia<o, jak o tym
ju� m(wili$my w zwi�zku z Listem do Rzymian 8,6, kierujemy na
nie po prostu nasze K jaL. Skierowanie umys<u na cia<o oznacza, �e
nasze K jaL wsp(<dzia<a z cia<em, a je$li wsp(<dzia<amy z cia<em, na-
sza wi#E z Bogiem jest oczywi$cie niew<a$ciwa. Przypomnij sobie trzy
koncentryczne okr#gi, ilustruj�ce trzy cz#$ci cz<owieka. Cia<o, o kt(-
rym m(wi ten werset, to cia<o (zewn#trzny okr�g) zmienione w na-
turze wskutek ska�enia dokonanego przez Szatana. Umys< znajduje
si# w duszy ($rodkowy okr�g), kt(ra reprezentuje nasz� ludzk� isto-
t#, czyli nasze K jaL. W duchu (centralny okr�g) zamieszkuje Tr(jje-
dyny B(g. Umys<, po<o�ony pomi#dzy cia<em i duchem, ma mo�li-
wo$% poruszania si# w obu kierunkach. Nigdy nie zapominaj o Li$cie
do Rzymian 8,6 . to jeden z najwa�niejszych werset(w w Pi$mie.
W+pewnym sensie jest on nawet wa�niejszy ni� Ewangelia Jana 3,16.
Je$li pami#tamy tylko Ewangeli# Jana 3,16, a zapominamy o Li$cie
do Rzymian 8,6, jeste$my chrze$cijanami zbawionymi jedynie powierz-
chownie. Nigdy nie b#dziemy mogli by% zwyci#zcami. Ewangelia Jana
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3,16 potrzebna jest, by$my przyj#li �ycie wieczne, natomiast List do
Rzymian 8,6 pokazuje, jak by% zwyci#skim chrze$cijaninem.

Skierowanie umys<u . czyli naszego K jaL . na cia<o to $mier%.
Skierowanie umys<u, czyli naszego K jaL, na ducha to �ycie i pok(j.
Oto klucz do �ycia lub $mierci. Umys< jest ca<kowicie neutralny: znaj-
duje si# Kna granicyL. Mo�e zwr(ci% si# w stron# cia<a lub w stron#
ducha. Jeszcze raz musimy powt(rzy% histori# z ogrodu Eden. Wolna
wola mo�e dokona% wyboru mi#dzy dwiema rzeczami. Wybranie drze-
wa poznania oznacza $mier%, natomiast wybranie drzewa �ycia ozna-
cza �ycie. Znajdujemy si# pomi#dzy tymi dwoma drzewami; jeste-
$my neutralni wobec �ycia i $mierci. Rezultat zale�y od naszego
wyboru, od postawy, jak� zajmiemy. Uosobiony Grzech, reprezentu-
j�cy Szatana, znajduje si# w naszym ciele; Tr(jjedyny B(g, odk�d
zostali$my zbawieni, mieszka w naszym duchu; a nasze K jaL jest
w+umy$le. Tajemnica �ycia lub $mierci zale�y od tego, czy b#dziemy
wsp(<pracowali z dusz�, czy z cia<em. Kiedy wsp(<pracujemy z cia-
<em, jest w nas $mier%; kiedy wsp(<pracujemy z duchem, jeste$my
uczestnikami Boga, kt(ry jest �yciem.

(1) Wyczuwanie smaku 1mierci

Sk�d wiemy, �e jest w nas $mier%? Dzi#ki temu, i� j� wyczuwa-
my. Mmier% daje nam swoiste wewn#trzne odczucie. Po pierwsze,
jest to poczucie pustki. Wyczuwamy $mier%, kiedy czujemy si# we-
wn�trz opustoszali. Innym odczuciem, kt(re daje nam $mier%, jest
odczucie ciemno$ci. Kiedy czujemy w sobie ciemno$%, jest w nas
$mier%. Mmier% daje nam te� odczucie niepokoju, kt(re zawiera w+so-
bie zniecierpliwienie i zdenerwowanie. Jest to odczucie braku ukoje-
nia, odczucie, �e wszystko w nas znajduje si# w stanie tarcia, odczu-
cie braku pokoju, odpoczynku, pocieszenia i uciszenia. Kolejne
odczucie to odczucie s<abo$ci. Cz#sto m(wimy: KNie mog# ju� tego
znie$%L. Pokazuje to, �e jeste$my bardzo s<abi. Nie mamy si<y, mocy,
przeciwci#�aru, kt(rym mogliby$my stawi% op(r naszym zawiedzio-
nym oczekiwaniom. Wreszcie $mier% daje nam odczucie przygn#bie-
nia, uci$nienia lub przygniecenia! Poniewa� jeste$my s<abi, <atwo
jest nam popa$% w przygn#bienie. Dlaczego? Poniewa� nasz umys<
skierowany jest na cia<o, czego rezultatem jest $mier%. Pustka, ciem-
no$%, niepok(j, s<abo$% i przygn#bienie . wszystko to sk<ada si# na



EKONOMIA BONA154

smak odczucia $mierci. Rozpoznajemy $mier% w naszym wn#trzu,
kiedy wyczuwamy pustk#, ciemno$%, niepok(j, s<abo$% i przygn#bie-
nie. Odczucie takie dowodzi, �e jeste$my w ciele i stoimy po stronie
cia<a.

W rzeczywisto$ci jednak to odczucie $mierci pochodzi ze strony
odczucia �ycia. Za<(�my, �e kto$ by<by naprawd# martwy. Nie mia<by
wtedy �adnego odczucia pustki, ciemno$ci, niepokoju itd., poniewa�
brak mu �ycia. Je$li jednak ma w sobie �ycie, to chocia� �ycie to
mo�e by% chore i s<abe, nadal istnieje w nim pewne odczucie pustki
i ciemno$ci. Jest on w stanie odczuwa% to wszystko, poniewa� wci��
jest �ywy. Styka si# ze $mierci� jako �ywa osoba i to w<a$nie �ycie
w+jego wn#trzu daje mu odczucie $mierci. Jedn� z funkcji i jednym
z+cel(w odczucia �ycia jest wyczuwanie smaku $mierci.

(2) Wyczuwanie smaku =ycia i pokoju

Odczucie $mierci jest jednak czym$ wy<�cznie negatywnym. Po
stronie pozytywnej znajduje si# odczucie �ycia i pokoju. Co to za
odczucie, smak �ycia i pokoju? Po pierwsze, w przeciwie-stwie do
pustki, odczuwamy zaspokojenie i pe<ni#. Czujemy, �e Pan nas za-
spokaja. Jeste$my w Jego obecno$ci nape<nieni, nie odczuwamy ani
pragnienia, ani g<odu. Po drugie, czujemy $wiat<o, przeciwie-stwo
ciemno$ci. Pr(cz wewn#trznego zaspokojenia o$wietla nasze wn#-
trze $wiat<o. Ka�dy zak�tek, ka�da uliczka naszej istoty jest pe<na
$wiat<a. Ka�da cz#$% jest przejrzysta; nic nie jest m#tne. Nast#pnie,
jako przeciwie-stwo niepokoju, mamy pok(j, kt(ry koi wszelkie nasze
zdenerwowanie. Odczucie, kt(rego do$wiadczamy w swoim wn#trzu,
to pok(j wraz z odpoczynkiem, pok(j z pocieszeniem i pok(j z ukoje-
niem. Nie ma �adnego uczucia tarcia ani sprzeczno$ci. Kolejnym
smakiem odczucia �ycia, w przeciwie-stwie do s<abo$ci, jest si<a.
Czujemy pe<n� si<# i moc �ycia. Jest w nas �ywa pr�dnica. Wydaje si#
nawet, jakby by< w nas nie tylko jeden silnik, lecz cztery. Czasem
czujemy w sobie si<# silnika o mocy miliona koni mechanicznych.
Jest w+naszym wn#trzu ogromne wzmocnienie, kt(re pokonuje
wszelk� s<abo$%! Nie niepokoj� nas smutne miny naszych �on. Je$li
nasze �ony zrobi� nam awantur#, my powiemy: KAlleluja!L Nie zde-
nerwuj� nas ani nie sprawi�, �e stracimy nad sob� panowanie, ponie-
wa� jeste$my silni. Nie jeste$my chwiejni ani s<abi, lecz+zr(wnowa-
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�eni+i+pe<ni mocy. Nic nie jest w stanie nami wstrz�sn�%! Chwa<a
Panu! To w<a$nie jest wewn#trzne odczucie �ycia i pokoju. Wreszcie,
w przeciwie-stwie do przygn#bienia, mamy wolno$%. Dzi#ki przep<y-
wowi �ycia zostajemy nie tylko uwolnieni, lecz r(wnie� wywy�szeni
ponad wszelki ucisk. Nic nie jest w stanie nas przygn#bi%. Im wi#k-
sze przychodzi na nas przygn#bienie, tym bardziej znajdujemy si#
w+okr#gach niebia-skich.

W ten w<a$nie spos(b rozumiemy �ycie i pok(j. Rozumiemy je po
prostu przez odczuwanie ich, a odczuwamy je, poniewa� mamy �ycie.
To �ycie w naszym wn#trzu jest �yciem p<yn�cym. Dzi#ki przep<ywo-
wi �ycia jeste$my �ywi i przebywamy w Bo�ej obecno$ci. Dlatego
mamy g<#bokie wewn#trzne odczucie, �e jeste$my zaspokojeni, o$wie-
ceni, wzmocnieni, pocieszeni, wyniesieni, uwolnieni i wywy�szeni!
Im wi#cej b#dziemy trwali w tej spo<eczno$ci �ycia, tym bardziej b#-
dziemy odczuwali �ycie; a im bardziej b#dziemy odczuwali �ycie, tym
bardziej b#dziemy si# radowali pot#guj�c� si# spo<eczno$ci� �ycia.
Tych dw(ch rzeczy zawsze do$wiadcza si# cyklicznie . to znaczy, im
wi#cej spo<eczno$ci �ycia, tym wi#cej odczucia �ycia; im wi#cej od-
czucia �ycia, tym wi#cej spo<eczno$ci �ycia. To wspania<e! Chwa<a
Panu!

Spo<eczno$% i odczucie �ycia s� Kproduktami ubocznymiL zmar-
twychwstania. G<(wne bogactwa zmartwychwstania to: B(g, Chry-
stus jako �ycie, boska natura, prawo �ycia i namaszczenie Ducha
Mwi#tego. Z bogactw tych wyp<ywaj� drugorz#dne, lecz praktyczne
sk<adniki: spo<eczno$% �ycia i odczucie �ycia.





ROZDZIAP OSIEMNASTY

U�YWANIE DUCHA I WCHODZENIE W DUCHA

W rozdziale siedemnastym zobaczyli$my, �e boskie �ycie, kt(re
przyj#li$my, owocuje spo<eczno$ci� �ycia czy te� przep<ywem �ycia,
kt(ry wzbudza wewn#trzne odczucie, g<#bsz� $wiadomo$% �ycia. Roz-
wa�my teraz r(�nic# pomi#dzy dusz� a duchem.

Nie zapominajcie, �e przybytek i $wi�tynia maj� trzy cz#$ci: dzie-
dziniec zewn#trzny, miejsce $wi#te i $wi#te $wi#tych. Pami#tajcie
te�, �e Nowy Testament og<asza, i� my jeste$my $wi�tyni� Bo��.
Dlatego te� przybytek i $wi�tynia to nie tylko typ Chrystusa, lecz
r(wnie� typ chrze$cijanina. Cz<owiek sk<ada si# z trzech cz#$ci: z+cia<a,
duszy i ducha (1 Tes 5,23). Te trzy cz#$ci odpowiadaj� trzem cz#-
$ciom przybytku: cia<o . dziedzi-cowi zewn#trznemu, dusza . miej-
scu $wi#temu, a duch . $wi#temu $wi#tych.

W typie przybytku, w $wi#tym $wi#tych, znajdowa<a si# Bo�a obec-
no$% albo chwa<a Bo�a zwana Szekin� oraz arka, kt(ra jest typem
Chrystusa. Nowotestamentowym zastosowaniem albo inaczej wype<-
nieniem tego typu jest Chrystus w naszym duchu. Dzisiaj znajduje
si# On w najg<#bszej cz#$ci naszej istoty, kt(ra teraz jest $wi#tym
$wi#tych.

Dlatego w<a$nie List do Hebrajczyk(w zajmuje si# t� kwesti�.
Rozdzia< 4, werset 12, jak ju� widzieli$my, przedstawia potrzeb# od-
dzielenia ducha od duszy. Innymi s<owy, aby zamieszkuj�cy w na-
szym duchu �ywy Chrystus m(g< urzeczywistnia% si# w naszym do-
$wiadczeniu, musimy odr(�nia% ducha od duszy. Jest to zgodne
z+nauczaniem ca<ego Nowego Testamentu. Cztery Ewangelie nawo-
<uj� nas do wyrzeczenia si# i zaparcia duszy, a Listy zach#caj� nas do
chodzenia wed<ug ducha i �ycia w ludzkim duchu. To w<a$nie w tym
duchu mieszka Pan Jezus jako boski Duch (2 Tm 4,22). Dlatego te�
jeste$my w stanie coraz precyzyjniej odr(�nia% ludzkiego ducha od
duszy poprzez zapieranie si# duszy oraz na$ladowanie Pana w+na-
szym duchu.
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DO�WIADCZENIE O!TARZA

Zastan(wmy si# nad zastosowaniem tej zasady. Pewnego razu
przysz<a do mnie siostra, m(wi�c: KSkoro nie jeste$my w $wi#tym
$wi#tych, to znaczy, �e nadal jeste$my w ciele lub w duszy. W jaki
spos(b wi#c mo�emy u�ywa% ducha?L Wydaje si# to ca<kiem logicz-
ne. Je$li wci�� jeste$my w ciele lub w duszy i nie weszli$my w ducha,
to jak mo�emy u�y% ducha? Nie potrafimy odpowiedzie% na to pyta-
nie przy pomocy jakiego$ logicznego wyja$nienia. Mimo to jednak,
je$li �yjemy w ciele lub w duszy, nie znaczy to, �e jeste$my zupe<nie
odci#ci od ducha. Gdy u�ywamy swoich r�k lub st(p, to czy znaczy to,
�e nasze r#ce albo stopy s� odci#te od g<owy? Jeste$my istot� inte-
graln�: mamy cia<o, dusz# i ducha. Nie mo�emy poci�% tej istoty na
trzy kawa<ki. Powiedzia<em tej siostrze, �e nawet w chwili nawr(ce-
nia i+uwierzenia w Pana Jezusa u�y<a swego ducha. Prawdziwe na-
wr(cenie wymaga skruszonego ducha. Je$li nawr(cenie ma miejsce
jedynie w naszym umy$le, nie jest g<#bokim i prawdziwym nawr(ce-
niem. Musi urzeczywistni% si# g<#boko we wn#trzu naszego ducha.
Kiedy przyj#li$my Pana Jezusa, chocia� nie znali$my poj#cia KduchL,
u�yli$my swojego ducha. Ka�dy etap w naszym do$wiadczeniu Pana
jest czym$, co ma miejsce w naszym duchu.

Kiedy przyj#li$my Pana Jezusa jako Zbawiciela, podeszli$my do
krzy�a, gdzie zostali$my odkupieni. W typie przybytku symbolem
krzy�a by< o<tarz, kt(ry sta< na dziedzi-cu zewn#trznym. Upami#ta-
li$my si# i przyj#li$my Pana Jezusa przy krzy�u. Chwila, w+kt(rej
zostali$my zbawieni, by<a prawdziwym u�yciem ducha. Poniewa�
u�yli$my swojego ducha, dotkn#li$my Boga, odczuli$my Go i nawi�-
zali$my z Nim �ywy kontakt.

Mo�liwe jednak, �e p(Eniej nie �yli$my przez ducha ani nawet
przez dusz#, lecz chadzali$my drogami $wiata. Tak, zostali$my zba-
wieni przy krzy�u, co oznacza, �e przeszli$my przez o<tarz na dzie-
dzi-cu zewn#trznym; potem jednak nie �yli$my przez ducha ani na-
wet przez dusz#, lecz chodzili$my $wiatowymi drogami.

Mo�ecie zapyta%, co to s� $wiatowe drogi. Pozw(lcie, �e zilustruj#
to histori� brata o nazwisku S<o-ce, kt(ry pracowa< w s�dzie jako
s#dzia. Pewnego dnia zosta< przyprowadzony na spotkanie ewangeli-
zacyjne, na kt(rym g<osi<em ewangeli#. Po spotkaniu ten niewierz�cy
podszed< do mnie ze $wiatowym pytaniem: KPanie Lee, prosz# mi
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powiedzie%, czy B(g jest rodzaju m#skiego, czy �e-skiego?L Powie-
dzia<em mu wi#c troch# o Bogu i Chrystusie. Wtedy on odpar<, �e
jest Kpod wra�eniemL mojego zwiastowania, lecz nie umie uwierzy%.
Powiedzia<em mu, by po prostu otworzy< si# i przyj�< Chrystusa,
poniewa� Chrystus jest Duchem i jest wsz#dzie. Powiedzia<em mu
tak: KNiech pan p(jdzie do domu i zamknie drzwi, ukl#knie, wyzna
grzechy i otworzy si# na Chrystusa. Niech pan powie Mu, �e wierzy,
�e umar< za pana i �e przyjmuje Go pan jako swego ZbawicielaL.
Obieca<, �e to zrobi.

Tego wieczoru, gdy by< ze swoj� rodzin�, kt(ra nic nie wiedzia<a
o+chrze$cija-stwie, zamkn�< nagle drzwi do swego pokoju. Jego �ona
i syn zapytali, co chce zrobi%, na co on odpar<, �e ma pewn� spraw#
do za<atwienia i �e musi zamkn�% drzwi. Ukl�k< i modli< si#. Jego
�ona i syn, podgl�daj�c go przez okno, zastanawiali si#, dlaczego kl#-
czy i $miali si# z niego. Kiedy si# pomodli<, my$la<, �e co$ si# z nim
nagle stanie, ale nic si# nie sta<o. Nazajutrz rano po $niadaniu mu-
sia< p(j$% do s�du, aby zaj�% si# pewn� spraw� i w drodze co$ si#
nagle wydarzy<o. Powiedzia< mi, �e ca<y wszech$wiat si# zmieni<. Jak�e
wspania<e by<o niebo i ziemia! Nawet ma<y pies i kot, kt(rymi daw-
niej pogardza<, teraz by<y mu bardzo mi<e. By< tak radosny, �e a�
zacz�< si# $mia%. Zastanawia< si#: KCo si# dzieje?L Kiedy wszed< do
s�du i rozpocz#<a si# sprawa, nie m(g< opanowa% $miechu; a po spra-
wie wr(ci< do domu, $miej�c si# jeszcze bardziej. Nona zapyta<a go:
KCo ci si# sta<o? Czy dosta<e$ du�o pieni#dzy? Dlaczego jeste$ taki
szcz#$liwy i radosny?L Odpowiedzia<: KNie wiem. Po prostu si# cie-
sz#! Ca<y wszech$wiat si# zmieni<L. Nast#pnego dnia spotka< m<odego
brata, kt(ry pom(g< mu u$wiadomi% sobie, �e naprawd# jest zbawiony.

P(Eniej jednak, mimo i� by< zbawiony, nadal post#powa< i �y<
w+spos(b $wiatowy i patrzy< na r(�ne rzeczy tak, jak patrz� na nie
ludzie ze $wiata. Pozostawa< wci�� na dziedzi-cu zewn#trznym, w+na-
turalnym $wietle s<o-ca; wszystkie jego zmys<y funkcjonowa<y tak
samo jak dawniej. Trzeciego dnia ponownie przyszed< na spotkanie
ko$cio<a. Cieszy<em si#, �e go widz#. Po spotkaniu powiedzia<: KPa-
nie Lee, jest pan bardzo dobrym i elokwentnym m(wc�. Jak� szko<#
pan uko-czy<?L Jego uwagi objawia<y $wiatowy spos(b, w jaki pa-
trzy< na wszystko. Nast#pnie rozmawia< ze mn� o wielu sprawach
dotycz�cych ko$cio<a. Powiedzia<: KW jaki spos(b przyprowadzili$cie
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tu tylu ludzi? Jakich $rodk(w u�ywali$cie? Korzystali$cie z reklamy
czy pos<ugiwali$cie si# propagand� w stylu partii politycznej?L To
zupe<nie $wiatowy spos(b patrzenia na sprawy. Potem zapyta< mnie:
KPanie Lee, chcia<bym by% chrze$cijaninem. Prosz# mi powiedzie%,
jak wygl�da procedura. Czy musz# wype<ni% jakie$ formularze lub
podpisa% jakie$ papiery?L Oczywi$cie, pomog<em mu uzyska% w<a$ciwe
zrozumienie. Wtedy jednak on zapyta< mnie: KPrzypu$%my, �e zo-
sta<bym cz<onkiem waszego ko$cio<a. Jak� sum# pieni#dzy musia<-
bym rocznie wnosi%? I co mam zrobi% ze swoj� rodzin�? Czy wasz
ko$ci(< przejmie kontrol# nad ca<� moj� rodzin�? Czy na<o�ycie wiele
ogranicze- na moj� �on# i dziecko?L O co tu chodzi? Oto $wiatowa
droga. Cz<owiek ten by< autentycznie zbawiony, lecz wszystko to do-
wodzi<o, i� wci�� znajduje si# na dziedzi-cu zewn#trznym, w Egipcie.
Do$wiadczy< Paschy, jednak nie przekroczy< jeszcze Morza Czerwo-
nego. Nadal przebywa< w $wiecie fizycznym.

DO�WIADCZENIE PIERWSZEJ ZAS!ONY

U�yjmy dalej jako ilustracji tego samego brata. Zosta< on zbawio-
ny w 1938 roku. Przez nast#pny rok nic si# nie wydarzy<o. By<
naprawd# zbawiony, lecz wci�� po uszy tkwi< w $wiecie. Dopiero w+1941
roku dozna< przebudzenia; co$ go zrewolucjonizowa<o. Pewnego dnia,
gdy si# modli<, porzuci< wszystko, co $wiatowe. Powiedzia<: KPanie,
porzucam moj� wiedz#, m(j zaw(d s#dziego, moj� rodzin# i wszyst-
ko, co jest ze $wiata. O, Panie, odt�d kocham Ciebie! Zosta<em zba-
wiony trzy lata temu, ale teraz wiem, �e musz# porzuci% wszystko co
$wiatoweL. I+porzuci< $wiat.

W efekcie brat ten przeszed< przez pierwsz� zas<on# z dziedzi-ca
zewn#trznego i wszed< do miejsca $wi#tego. Tamtego dnia odkry<, jak
mie% spo<eczno$% z Chrystusem i jak przyjmowa% Go jako codzienn�
mann# przez czytanie Biblii. Biblia sta<a si# dla niego bardzo cenna
i+s<odka. Codziennie radowa< si#, przyjmuj�c co$ z Biblii jako pokarm.
Od tamtego dnia nie tylko radowa< si# chlebami pok<adnymi na sto-
le, ale te� doznawa< o$wiecenia przez wewn#trzne $wiat<o. Zyska<
te� wtedy rado$% modlitwy. Powiedzia< mi: KBracie Lee (ju� mnie nie
nazywa< panem Lee), ilekro% zamykam oczy i modl# si#, mam takie
uczucie, jakbym by< w niebieL. Co to jest? To s<odka wo- ofiary ca<o-
palnej. Odczuwa< Bo�� obecno$%, poniewa� do$wiadcza< Chrystusa
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jako swej codziennej manny, jako wewn#trznego $wiat<a i jako s<od-
kiej woni zmartwychwstania.

W tym momencie musimy dok<adnie zrozumie%, gdzie ten brat
tego do$wiadczy<. Wszed< z dziedzi-ca zewn#trznego do miejsca $wi#-
tego, przechodz�c przez pierwsz� zas<on#. Nie przeszed< przez drug�
zas<on#. Najpierw, przy o<tarzu krzy�a, rozprawi< si# ze swymi grze-
chami, ale $wiat i jego sprawy wci�� na nim ci��y<y. Trzy lata p(E-
niej, przechodz�c przez pierwsz� zas<on#, porzuci< $wiat i jego spra-
wy i wszed< do miejsca $wi#tego. Codziennie zacz�< do$wiadcza%
Chrystusa jako swego �ycia, jako swego pokarmu, $wiat<a i s<odkiej
woni zmartwychwstania.

DO�WIADCZENIE DRUGIEJ ZAS!ONY

Nadal jednak nie by< w miejscu naj$wi#tszym. Grzechy i $wiato-
we rzeczy odesz<y, lecz pozosta<o jedno . upad<e cia<o. By<a wi#c jesz-
cze jedna oddzielaj�ca zas<ona. Z ostatnich list(w z Dalekiego Wschodu
dowiedzia<em si#, �e brat ten w ci�gu minionego roku albo dw(ch
do$wiadcza< <amania zewn#trznego cz<owieka. Pamanie zewn#trz-
nego cz<owieka to w<a$nie rozdzieranie drugiej zas<ony! To rozdzie-
ranie albo <amanie upad<ego cia<a. Listy te m(wi�, �e dzi#ki temu
do$wiadczeniu uzyskuje on prawdziwe rozpoznanie ducha. Potrafi
rozpozna% nie tylko w<asnego ducha, ale r(wnie� ducha innych, po-
niewa� jest teraz bardziej w duchu.

Kiedy przez zbawienie weszli$my na dziedziniec zewn#trzny, roz-
prawili$my si# z naszymi grzechami. Gdy weszli$my do miejsca $wi#-
tego, zosta< w nas u$miercony $wiat. Je$li jednak nie weszli$my do
$wi#tego $wi#tych, nasze K jaL wci�� pozostaje. Mo�emy co dzie- ra-
dowa% si# Chrystusem jako wspania<� mann�, niebia-skim $wiat<em
i s<odk� woni� zmartwychwstania; wci�� jednak jest to do$% p<ytkie,
poniewa� wszystko w miejscu $wi#tym wystawione jest na widok
publiczny. Chleby pok<adne nie s� ukryt� mann�, $wiat<o nie jest
ukrytym prawem, a ofiara ca<opalna nie jest ukryt� lask� zmartwych-
wstania. Kiedy przychodzimy na spotkanie, ka�dy widzi, �e pokazu-
jemy mann#, $wiecimy $wiat<em i wydzielamy s<odk� wo- ofiary
ca<opalnej. Je$li tak jest, nie powinni$my my$le%, �e jeste$my tacy
zn(w g<#bocy. Nieraz, gdy przychodzimy na spotkanie, wnosz�c s<odk�
wo- ofiary ca<opalnej, kto$ to skomentuje: KCo to za mi<y brat! Ale



EKONOMIA BONA162

s<odka siostra! Gdy tylko otworz� usta, ka�dy ju� czuje s<odk� wo-
ChrystusaL.

Nie jest to jednak ukryta manna, ukryte prawo i ukryta laska,
kt(ra zakwit<a. Z drugiej strony, nie powinni$my odrzuca% tych do-
brych do$wiadcze- miejsca $wi#tego. Wr#cz przeciwnie, powinni$my
je szanowa%. Chwa<a Panu, wielu raduje si# Chrystusem jako sw�
codzienn� mann�. Ka�dego dnia raduj� si# r(wnie� Chrystusem jako
swoim $wiat<em i jako s<odk� woni� w zmartwychwstaniu. Musimy
sobie jednak u$wiadamia%, �e nie to jest celem. Nie jest to jeszcze
ziemia Kanaan. To tylko pustynia, gdzie jest �ywa Ska<a, z kt(rej
wyp<ywa �ywa woda i gdzie Chrystus codziennie dostarcza nam man-
ny. Spo�ywanie manny z nieba i picie �ywej wody ze Ska<y nie dowo-
dzi jeszcze, �e dotarli$my do Bo�ego celu. Pokazuje jedynie, �e nie
jeste$my w Egipcie, czyli w $wiecie. Innymi s<owy, znajdujemy si#
w+miejscu $wi#tym, ale nie w $wi#tym $wi#tych. Jest ono $wi#te, ale
nie jest naj$wi#tsze. Musimy pod��a% naprz(d, by radowa% si# tym,
co najlepsze. Samo opuszczenie Egiptu nie wystarczy . to jedynie
aspekt negatywny. Istnieje co$ daleko bardziej pozytywnego. Musi-
my wej$% do pi#knej ziemi, kt(ra jest typem wszechzawieraj�cego
Chrystusa w naszym duchu. Ani Baranek paschalny w Egipcie, ani
codzienna manna na pustyni nie mog� dor(wna% pi#knej ziemi Ka-
naan. Pi#kna ziemia Kanaan obejmuje nie tylko jeden aspekt czy
jedn� cz#$% Chrystusa, lecz ca<ego wszechzawieraj�cego Chrystusa.

Raz jeszcze musimy zaznaczy%, �e w chwili, gdy zostali$my zba-
wieni, nie$wiadomie u�yli$my naszego ducha. Nie ma co do tego
w�tpliwo$ci. Teraz w miejscu $wi#tym codziennie czytamy Pismo,
kontaktujemy si# z Chrystusem i do$wiadczamy o$wiecenia przez
$wiat<o. Wszystkiego tego musimy do$wiadcza% r(wnie�, u�ywaj�c
naszego ducha, mimo i� mo�emy by% ludEmi tkwi�cymi mocniej w+du-
szy ni� w duchu. Mo�e czytamy rano Pismo, u�ywaj�c swojego ducha
i dzi#ki temu karmimy si# Chrystusem jako codzienn� mann�. Je$li
jednak chodzi o nas samych, nie jeste$my jeszcze w duchu; wci��
tkwimy w duszy. Wreszcie pewnego dnia b#dziemy musieli sobie
u$wiadomi%, �e musimy rozprawi% si# z naszym K jaL, �e musi ono
zosta% z<amane. Kiedy zdamy sobie spraw# z tego, �e ju� zostali$my
ukrzy�owani, zastosujemy wobec siebie krzy�. Kiedy za$ do$wiad-
czymy urzeczywistnienia faktu, �e nasze K jaL zosta<o pogrzebane,
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nasza osoba zostanie przeniesiona do ducha. Wtedy nie tylko b#dzie-
my u�ywali ducha, by dotyka% Pana, lecz ca<a nasza istota b#dzie
w+duchu. Istniej� wi#c trzy strategiczne punkty, kt(re musimy prze-
kroczy%: o<tarz, pierwsza zas<ona oraz druga zas<ona. Przy o<tarzu
rozprawiamy si# z naszymi grzechami, przy pierwszej zas<onie roz-
prawiamy si# ze $wiatem, a przy drugiej zas<onie . z samymi sob�:
z+�yciem duszewnym, z naturalnym cz<owiekiem, z zewn#trznym cz<o-
wiekiem, z cia<em grzechu i z naszym ego, z naszym K jaL. Wtedy
stajemy si# ludEmi w duchu. To co$, co przekracza zwyk<e u�ywanie
ducha w celu do$wiadczenia czego$ z Pana.

DO�WIADCZENIE MORZA CZERWONEGO I RZEKI JORDAN

Sp(jrzmy dalej na geografi# i histori# dzieci Izraela. W Egipcie
lud izraelski spo�y< Pasch#, kt(ra rozwi�za<a problem ich grzech(w.
Zostali zbawieni, kiedy Baranek paschalny rozprawi< si# z ich grze-
chami, lecz si<y egipskie, faraon i jego armia, nadal trzymali ich
w+niewoli. Musieli wi#c przej$% przez Morze Czerwone. Pod wodami
Morza Czerwonego pogrzebane zosta<y $wiatowe si<y zbrojne. W armii
faraona jest zast#p ludzi i wszystko, co $wiatowe. Dla niekt(rych
ludzi nawet okulary mog� by% �o<nierzem armii egipskiej, poniewa�
w ich przypadku to w<a$nie jest element $wiata. Dla innych sprawa
ubioru jest nie tylko pojedynczym �o<nierzem, ale ca<� dywizj� �o<-
nierzy egipskiej armii! Wiele $wiatowych rzeczy wi��e nas i trzyma
w tyranii. Kiedy jednak Izrael przekroczy< Morze Czerwone, rozpra-
wi< si# z ca<ym $wiatem. Ca<a armia egipska zosta<a pochowana w+wo-
dach Morza Czerwonego. Jego wody to typ pierwszego aspektu sku-
teczno$ci $mierci Chrystusa. Wszystko, co $wiatowe, zostaje odci#te
i+pogrzebane w $mierci Chrystusa.

P(Eniej, gdy Izrael opu$ci< Egipt, zacz�< w#drowa% po pustyni i co
dzie- korzysta< z manny, kt(ra by<a czym$ niebia-skim z Chrystusa.
Cho% zawsze mogli za$wiadczy% przed innymi, w jaki spos(b raduj�
si# Chrystusem, r(wnocze$nie jednak w#drowali po pustyni. Pewnego
dnia przekroczyli rzek# Jordan, w kt(rej wodach pogrzebali dwana-
$cie kamieni symbolizuj�cych stary Izrael. W wodach Morza Czer-
wonego pogrzebane zosta<y si<y zbrojne Egiptu, natomiast w wodach
Jordanu . K jaL i stary cz<owiek Izraelit(w. Wtedy weszli do trzeciego
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miejsca, do ziemi Kanaan, gdzie radowali si# jej wszechzawieraj�cymi
bogactwami.

Kiedy lud Izraela przebywa< w Egipcie, znajdowa< si# na dziedzi--
cu zewn#trznym. Kiedy wyszed< na pustyni#, by< w miejscu $wi#tym.
Wreszcie, gdy wszed< do Kanaanu, znalaz< si# w $wi#tym $wi#tych.
Morze Czerwone odpowiada pierwszej zas<onie, a rzeka Jordan dru-
giej. To jasne, �e obie te wody ukazuj� w formie typ(w dwa aspekty
krzy�a Chrystusa. Pierwszy jego aspekt rozprawia si# ze wszystkim,
co mamy ze $wiata, natomiast drugi . z K jaL w naszej duszy. Innymi
s<owy, to krzy� rozdziera obydwie zas<ony. Musimy przej$% przez te
dwie zas<ony, tak jak Izraelici musieli przej$% przez obydwie wody.

Musimy teraz sprawdzi% i ustali% swoje po<o�enie. Czy jeste$my
w Egipcie, na pustyni czy w Kanaanie? Innymi s<owy, czy znajduje-
my si# na dziedzi-cu zewn#trznym, w miejscu $wi#tym czy w miej-
scu naj$wi#tszym? Czy tkwimy w $wiatowej atmosferze, gdzie wszyst-
ko wystawione jest na $wiat<o s<oneczne? Ci, kt(rzy s� na dziedzi-cu
zewn#trznym, nie maj� $wiat<a miejsca $wi#tego . maj� tylko s<o--
ce. Wszystkie $wiatowe sprawy dziej� si# w $wietle s<o-ca. Czy jeste-
$my takimi chrze$cijanami, kt(rzy wierz� w Pana Jezusa, przyjmuj�
Go jako Zbawiciela i wierz�, �e umar< na krzy�u za ich grzechy, lecz
wci�� maj� $wiatowe spojrzenie i �yj� w $wiatowej atmosferze? Czy
te� jeste$my w miejscu $wi#tym, gdzie radujemy si# dzie- po dniu
Chrystusem jako mann�, niebia-skim $wiat<em i s<odk� woni� zmar-
twychwstania?

Czy mo�e jeste$my jeszcze g<#biej? W $wi#tym $wi#tych mo�emy
do$wiadcza% Chrystusa jako ukryt� osob# . nie jako Aarona na dzie-
dzi-cu zewn#trznym, lecz jako Melchizedeka w niebia-skim $wi#-
tym $wi#tych. Tutaj mo�emy radowa% si# Chrystusem jako ukryt�
mann�, ukrytym prawem i ukryt� w<adz� zmartwychwstania, panu-
j�c nad wszystkim. Wszystko tutaj jest ukryte, poniewa� do$wiad-
czamy teraz Chrystusa bardzo g<#boko w swoim wn#trzu. Oby Pan
by< dla nas <askawy, aby$my poznali, gdzie si# znajdujemy i dok�d
powinni$my i$%.
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Przybytek i $wi�tynia, jak ju� ujrzeli$my, sk<adaj� si# z trzech
cz#$ci: z dziedzi-ca zewn#trznego, miejsca $wi#tego i $wi#tego $wi#-
tych. Zanim zobaczymy, co znajduje si# w miejscu naj$wi#tszym,
musimy najpierw przyjrze% si# dziedzi-cowi zewn#trznemu i miej-
scu $wi#temu.

DZIEDZINIEC ZEWN"TRZNY

Na dziedzi-cu zewn#trznym stoj� dwa przedmioty: o<tarz i obmy-
walnia. Wszyscy badacze Biblii zgodz� si#, �e o<tarz stanowi typ Chry-
stusa, a obmywalnia typ dzie<a Ducha Mwi#tego. Czy do$wiadczyli-
$my o<tarza i obmywalni? Chrystus zosta< ofiarowany na krzy�u jako
nasza ofiara za grzechy. Umar< za nasze grzechy, a nawet zosta< na
krzy�u uczyniony za nas Grzechem. Jest wi#c nasz� Pasch�. Znacze-
nie Paschy polega na tym, i� On, prawdziwy Baranek Bo�y, poni(s<
nasze grzechy i umar< na krzy�u. Pierwszy List do Koryntian 5,7
wyraEnie stwierdza, �e Chrystus jest nasz� Pasch�. Tamtego w<a-
$nie dnia radowali$my si# Chrystusem jako Barankiem paschalnym.

Po tym, jak do$wiadczyli$my o<tarza krzy�a, natychmiast roz-
pocz�< prac# Duch Mwi#ty, kt(rego typem jest obmywalnia. Obmy-
walnia to miejsce, w kt(rym ludzie mog� obmy% si# i oczy$ci%. Kiedy
przyjmiemy Chrystusa jako Pasch#, Duch Mwi#ty rozpoczyna swe
dzie<o obmywania od wewn�trz i na zewn�trz. Kiedy lud Izraela wcho-
dzi< do przybytku, musia< przej$% przez o<tarz z ofiarami za grzech
i+wykroczenia, ale musia< te� w obmywalni obmy% swoje stopy i r#ce
z wszelkiego ziemskiego brudu. Odk�d zostali$my zbawieni, Duch
Mwi#ty obmywa nas z wszelkiego ziemskiego brudu naszego codzien-
nego post#powania. Je$li tego do$wiadczyli$my, oznacza to, �e zosta-
li$my zbawieni i �e nie jeste$my ju� poza dziedzi-cem zewn#trznym.
Odk�d weszli$my na dziedziniec zewn#trzny, znajdujemy si# w gra-
nicach i na terytorium Boga. Innymi s<owy, jeste$my w kr(lestwie
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Bo�ym, poniewa� zostali$my odrodzeni, odkupieni, otrzymali$my
przebaczenie i zostali$my obmyci dzi#ki dzie<u Ducha Mwi#tego. Je$li
nie do$wiadczyli$my o<tarza i obmywalni, nie mo�emy by% prawdzi-
wymi dzie%mi Bo�ymi. Mimo i� w sensie zewn#trznym mogli$my
wej$% do chrze$cija-stwa, bez do$wiadczenia tych dw(ch rzeczy wci��
znajdujemy si# na zewn�trz Bo�ego kr(lestwa.

MIEJSCE �WI"TE

To jednak jeszcze nie wszystko. To zaledwie abecad<o �ycia chrze-
$cija-skiego. Przeszli$my ju� przez g<(wn� bram# $wi�tyni, lecz jest
jeszcze jedna zas<ona albo inaczej brama, kt(r� musimy przekro-
czy%. Z dziedzi-ca zewn#trznego, z miejsca, do kt(rego przyszli$my
dzi#ki uwierzeniu w Pana, musimy wej$% do miejsca $wi#tego.

Pierwszym przedmiotem w miejscu $wi#tym jest st(<, na kt(rym
s� wy<o�one chleby pok<adne. Chleb jest typem Chrystusa jako po-
karmu, poniewa� to On jest Chlebem Nycia (J 6,35). Chrystus jest
dla nas zasobem �ycia. Jest nasz� codzienn� mann�, kt(ra posila
nas, aby$my mogli �y% przed Bogiem. Na stole na chleby pok<adne
nie le�y tylko jeden kawa<ek chleba. Jest to st(<, na kt(rym le�y
ogromna ilo$% chleba. Oznacza to, �e mo�emy do$wiadcza% obfitego
zasobu �ycia, tak jak to jest z mann� z nieba. Ka�dego ranka Izrael
mia< obfity zas(b manny. Czy odk�d do$wiadczyli$my Chrystusa jako
Paschy i obmywaj�cego dzie<a Ducha Mwi#tego, poczynili$my post#p
i zacz#li$my do$wiadcza% Chrystusa jako codziennej manny? Je$li
tak, to znamy st(< na chleby pok<adne w+�ywy spos(b.

Nast#pnym elementem po stole na chleby pok<adne jest $wiecz-
nik. Oznacza to, �e Chrystus jest $wiat<em, tak samo jak jest �yciem.
Ewangelia Jana 1,4 m(wi, �e �ycie jest w Chrystusie, i to �ycie jest
prawdziwym $wiat<em ludzi. Ewangelia Jana 8,12 oznajmia tak�e,
�e to $wiat<o jest $wiat<em �ycia. Je$li b#dziemy radowali si# Chry-
stusem i do$wiadczali Go jako �ycia, wtedy z pewno$ci� stanie si#
On naszym $wiat<em. Kiedy karmimy si# Chrystusem, wyczuwamy
o$wietlaj�ce nas od wewn�trz $wiat<o. To wewn#trzne $wiat<o mo�e-
my odczu% dopiero wtedy, gdy przyjmiemy Chrystusa jako swoj�
Pasch# i gdy oczy$cimy si# dzi#ki dzie<u Ducha Mwi#tego, a tak�e
gdy nauczymy si# karmi% Chrystusem jako codzienn� mann� �ycia.

Po stole na chleby pok<adne i $wieczniku widzimy trzeci przed-



UKRYTY CHRYSTUS W NASZYM DUCHU 167

miot, o<tarz kadzidlany. Do$wiadczamy go, gdy odczuwamy wo-, s<od-
ki zapach. Ten s<odki zapach, kt(rym jest Chrystus w zmartwych-
wstaniu, rozprzestrzenia si# i unosi ku Bogu. Nie jeste$my w stanie
potwierdzi% tego wiedz� ani doktryn�. Musimy to skonfrontowa% z+do-
$wiadczeniem. Czy mamy takie do$wiadczenie? Mimo i� mo�emy nie
mie% zbyt wielu takich do$wiadcze-, najwa�niejsze w tej chwili jest
to, �e w og(le je mieli$my. Mog# za$wiadczy%, �e jest to wspania<e!
Trzydzie$ci trzy lata temu przebywa<em w miejscu $wi#tym codzien-
nie, a nawet w ka�dej godzinie. Chrystus by< moj� codzienn� mann�
i by<em pe<en Jego osoby i $wiat<a. B(g by< moim zaspokojeniem,
a+ja Jego, i co$ z Chrystusa si# we mnie rozprzestrzenia<o i wznosi<o
jako s<odka wo- ku Bogu.

ARKA W MIEJSCU NAJ�WI"TSZYM

Czy na tym koniec? To co$ $wi#tego, ale nie naj$wi#tszego. Jest
to dobre, lecz nie najlepsze. Przez pierwsz� zas<on# musimy przej$%,
natomiast druga musi zosta% rozdarta. Zas<on� t� jest cia<o (Hbr
10,20), kt(re . nim b#dziemy mogli wej$% do $wi#tego $wi#tych .
musi zosta% z<amane.

W miejscu naj$wi#tszym znajduje si# tylko jeden przedmiot .
arka. Wszyscy badacze Biblii zgodz� si#, �e arka jest typem Chrystusa.
Chocia� mo�na radowa% si# Chrystusem jako pokarmem, $wiat<em
i+s<odk�, unosz�c� si# ku Bogu woni�, jednak w miejscu naj$wi#t-
szym jest sam Chrystus. Chrystus jako pokarm, $wiat<o i s<odka wo-
to trzy sk<adniki, kt(re znajduj� si# w miejscu $wi#tym, teraz jed-
nak musimy dotkn�% samego Chrystusa. Nie wystarczy dotyka% Go
jedynie w jakim$ Jego aspekcie; musimy dotkn�% samego Chrystusa.
To g<#bsze do$wiadczenie. Musimy nawi�za% kontakt z samym Chry-
stusem. Do$wiadczyli$my Go jako naszej Paschy i jako obmycia przez
Ducha Mwi#tego. Nast#pnie do$wiadczyli$my Go jako �ycia, $wiat<a
i+s<odkiej woni; teraz musimy skontaktowa% si# z samym Chrystusem.

Rozwa�my teraz zawarto$% arki. Bardzo istotne jest to, �e znaj-
dujemy w niej mann#. Nie jest to manna odkryta, lecz ukryta; nie
manna wystawiona na widok publiczny, lecz manna w tajemnym
miejscu. Ukryta manna bez w�tpienia jest odpowiednikiem chle-
b(w pok<adnych. Istnieje jednak pewna r(�nica: chleby pok<adne
wystawione s� na pokaz, a manna w arce jest ukryta. Chleb jest
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wy<o�ony na stole, a manna w arce jest ukryta w z<otym naczyniu.
Nie tylko manna jest ukryta w naczyniu, ale samo naczynie jest
ukryte w arce. Jest wi#c ona ukryta podw(jnie! Na pustyni nar(d
izraelski korzysta< z manny, lecz manna ta by<a mann� publiczn�.
By<a to manna, kt(ra spad<a na ziemi#, nie za$ manna ukryta w+nie-
bie. Ukryta manna to sam Chrystus.

Musimy do$wiadcza% g<#bszego Chrystusa, Chrystusa w miejscu
ukrytym, Chrystusa w okr#gach niebia-skich. Chrystusa, o kt(rym
mowa w si(dmym rozdziale Listu do Hebrajczyk(w, wed<ug porz�dku
Melchizedeka . nie wed<ug porz�dku Aarona. Aaron sk<ada ofiary na
o<tarzu na dziedzi-cu zewn#trznym, a Melchizedek zasiada na tro-
nie <aski w okr#gach niebia-skich. Mo�emy do$wiadcza% Chrystusa
jako pokarmu, lecz to radowanie si# odbywa si# jedynie w miejscu
$wi#tym i o tym, czego do$wiadczymy, natychmiast wie wielu ludzi.
Czasami wiadomo$% o naszym KchwalebnymL do$wiadczeniu roznosi
si# na ca<y nar(d. Na tym w<a$nie polega publiczne do$wiadczenie
chleb(w pok<adnych. Musimy pod��a% g<#biej, do tajemnego miejsca
wszechmocnego Boga, by dotkn�% samego niebia-skiego Chrystusa.

W arce znajduje si# r(wnie� reguluj�ce i o$wiecaj�ce prawo. Pra-
wo odpowiada $wiecznikowi w miejscu $wi#tym. Jest $wiadectwem
o+Bogu, podobnie jak $wiecznik, zar(wno w Starym, jak i w Nowym
Testamencie, jest $wiadectwem o Bogu. Chocia� prawo jest odpo-
wiednikiem $wiecznika, zasada pozostaje taka sama: $wiecznik $wieci
otwarcie, natomiast prawo jest $wiat<em ukrytym, wewn#trznym
i+g<#bszym. Nieraz bracia i siostry maj� jedynie $wiat<o $wiecznika.
Jak�e ono $wieci! Z jednej strony jest to dobre, podczas gdy z+drugiej
strony pozostaje to p<ytkie; wszystko wida% na powierzchni. Potrze-
buj� oni, by Chrystus sta< si# ich wewn#trznym $wiat<em. Ci, dla
kt(rych Chrystus jest prawem ukrytym w ich wn#trzu, nie okazuj�
zbyt wiele na zewn�trz, lecz znaj� wewn#trznie Chrystusa w g<#bszy
spos(b.

Po trzecie, w arce znajduje si# laska, kt(ra zakwit<a. Laska, kt(ra
wypu$ci<a p�czki, to typ zmartwychwsta<ego Chrystusa. Jest ona
odpowiednikiem woni kadzid<a, gdy� oba te przedmioty symbolizuj�
zmartwychwsta<ego Chrystusa. Zn(w jednak r(�nica polega na tym,
i� kadzid<o wyra�a si# publicznie, podczas gdy zakwit<ej laski do$wiad-
cza si# w ukryty, g<#bszy spos(b.
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W miejscu $wi#tym widzieli$my trzy przedmioty: Chrystusa jako
pokarm, Chrystusa jako �ycie i Chrystusa jako s<odk� wo-. Jednak�e
trzy przedmioty, kt(re znajduj� si# w arce w miejscu naj$wi#tszym,
s� czym$ g<#bszym. Chleby pok<adne to co$, co wy<o�ono na pokaz;
$wiecznik to co$, co $wieci na zewn�trz, a kadzid<o to co$, co rozpo-
$ciera si# wok(< . wszystkie te przedmioty s� wystawione na zew-
n�trz. Natomiast trzy przedmioty w arce s� ukryte g<#boko w $rodku.

WCHODZENIE G!"BIEJ W CHRYSTUSA

Rozumiemy teraz, �e miejsce $wi#te z jednej strony symbolizuje
pustyni#, a z drugiej, dusz#. W dawnych czasach Izraelici najpierw
byli w Egipcie. Poniewa� to tam do$wiadczyli Paschy, Egipt by< dla
nich dziedzi-cem zewn#trznym. Po spo�yciu Paschy zostali wypro-
wadzeni z Egiptu na pustyni#. Innymi s<owy, przeszli z dziedzi-ca
zewn#trznego do miejsca $wi#tego.

Podczas gdy miejsce $wi#te jest dla Izraelit(w odpowiednikiem
pustyni, dla wierz�cych Koryntian i Hebrajczyk(w jest ono odpo-
wiednikiem ludzkiej duszy. Wierz�cy w Koryncie do$wiadczyli Chry-
stusa jako Paschy (1 Kor 5,7), a nast#pnie wyszli w swoim do$wiad-
czeniu na pustyni#, gdzie radowali si# Chrystusem jako mann� i+�yw�
wod� (1 Kor 10,1-5). Oni tak�e, jak niegdy$ Izraelici, byli na pustyni,
lecz dla Koryntian pustyni� by<a ich dusza. Czytaj�c uwa�nie Pierw-
szy List do Koryntian widzimy, �e byli oni duszewni i ciele$ni. Owszem,
radowali si# Chrystusem jako pokarmem i $wiat<em, a tak�e mieli
wiele wspania<ych do$wiadcze- Chrystusa, jednak�e to wszystko
mia<o miejsce w ich duszy. Ich cia<o, zas<ona, kt(ra oddziela $wi#te
$wi#tych od miejsca $wi#tego, nie zosta<o z<amane. Nie rozprawili
si# ze swoj� dusz�, nie byli wi#c w duchu, kt(ry jest $wi#tym $wi#-
tych. Wszyscy radowali si# czym$ z Chrystusa, lecz nie samym Chry-
stusem.

Izraelici na pustyni byli r(wnie� typem hebrajskich chrze$cijan
(Hbr 3,6-8). Aposto< Pawe< pokaza< zar(wno Hebrajczykom, jak i+Ko-
ryntianom, �e lud izraelski stanowi ilustracj# ich w<asnego stanu.
Czwarty rozdzia< Listu do Hebrajczyk(w m(wi, �e wej$cie do odpocz-
nienia oznacza wej$cie do miejsca naj$wi#tszego i dotkni#cie tronu
<aski, gdzie jest dzi$ Chrystus, nasz Arcykap<an. Hebrajczycy radowali
si# czym$ z Chrystusa dzi#ki naukom. Pierwszy List do Koryntian
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traktuje o darach, podczas gdy List do Hebrajczyk(w podejmuje kwe-
sti# doktryn. Wierz�cy Koryntianie tkwili w duszy, piel#gnuj�c swo-
je dary, a Hebrajczycy r(wnie� tkwili w duszy, piel#gnuj�c swoje
doktryny. Dlatego nie mogli zrozumie% g<#bszych rzeczy. Poniewa�
zar(wno Koryntianie, jak i Hebrajczycy byli na<ogowo przywi�zani
b�dE to do dar(w, b�dE do podstawowych doktryn, musieli cierpie%
pustyni# w swojej duszy.

Dlatego w<a$nie Aposto< Pawe< b<aga< Koryntian, by poznawali
ducha i z ludzi duszewnych stali si# duchowymi (1 Kor 2,11-15). W+Li-
$cie do Hebrajczyk(w 4,12 powiedzia< to samo . �e musz� oddziela%,
czyli odr(�nia%, ducha od duszy. Zasada w obydwu ksi#gach jest iden-
tyczna. Tylko te dwie ksi#gi w Nowym Testamencie odwo<uj� si# do
historii Izraela na pustyni. Jest tak dlatego, i� Koryntianie byli du-
szewni w swoich darach, a Hebrajczycy w swych doktrynach. Podob-
nie dzi$ jest wielu chrze$cijan, kt(rzy s� duszewni w swoich darach
i+wielu innych, kt(rzy s� duszewni w doktrynach. Bez w�tpienia dok-
tryny pomog<y Hebrajczykom, a dary Koryntianom. Wszyscy oni jed-
nak tkwili w duszy, kt(ra jest miejscem $wi#tym . nie w duchu, $wi#-
tym $wi#tych, gdzie mogliby dotyka% i do$wiadcza% samego Chrystusa.
Je$li chcemy nawi�za% z Nim kontakt w swoim duchu, musimy po-
rzuci% dusz#. Nie powinni$my pozostawa% w duszy. Je$li pozostaje-
my w duszy, b<�kamy si# po pustyni.

Mo�esz zapyta%: KAle dlaczego to jest takie wa�ne? Przecie� ra-
duj# si# czym$ z Chrystusa. Dlaczego m(wisz, �e te doktryny s� zale-
dwie podstawowe? Dzi#ki nim wiem przecie� co$ o Chrystusie i ra-
duj# si# czym$ z Niego. M(wisz, �e za bardzo podkre$lam dary.
Dlaczego wi#c, mimo to, dzi#ki darom raduj# si# czym$ z Chrystu-
sa?L Sp(jrz na obraz na pustyni. Przez ponad trzydzie$ci osiem lat
Izraelici b<�kali si# po pustyni i ka�dego dnia, przez ca<y ten czas
spo�ywali mann#. B(g jest bardzo mi<osierny! Nie jest On ma<ym
Bogiem, lecz Bogiem niezwykle szczodrym. Nawet gdy Izraelici b<�-
dzili, On wci�� ich obdarowywa<. Jednak�e manna, spadaj�ca codzien-
nie z nieba, nie usprawiedliwia<a w#dr(wki ludu izraelskiego po pu-
styni. Wr#cz przeciwnie, pokazywa<a ona, jak dziecinni i ciele$ni byli
Izraelici, przez trzydzie$ci osiem lat karmi�c si# sam� mann�. Manna
by<a dobra na kr(tki czas; powinni byli j� szybko zostawi%, by rado-
wa% si# owocami Kanaanu.
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Mo�emy st�d wyci�gn�% nast#puj�c� lekcj#: dopuszczalne jest
posiadanie dar(w przez kr(tki czas, lecz nieustanne obstawanie przy
nich dowodzi jedynie, �e jeste$my dziecinni. Musimy pod��a% na-
prz(d, a nawet prze% naprz(d. To nie dary s� naszym dzia<em, lecz
Chrystus, dzia< przyznany nam przez Boga. Zanim Aposto< Pawe<
w+Pierwszym Li$cie do Koryntian powiedzia< o darach, zaznaczy< naj-
pierw, �e naszym dzia<em jest sam Chrystus. Nie zostali$my powo<a-
ni do spo<eczno$ci dar(w, lecz do spo<eczno$ci Chrystusa (1 Kor 1,9).
B(g nie uczyni< nasz� m�dro$ci� dar(w, tylko Chrystusa. To przez
Niego jeste$my usprawiedliwieni, u$wi#ceni i odkupieni (1 Kor 1,30).
Musimy dzi#kowa% Bogu za Jego dary. S� one jednak pomoc� jedy-
nie przez kr(tki czas. Izrael z pewno$ci� m(g< by% wdzi#czny Bogu za
sw� codzienn� mann#; manna jednak by<a jedynie tymczasowym
zabezpieczeniem, dop(ki nie dotarli do obiecanej ziemi. Nie powinni
byli pozostawa% na pustyni, jedz�c codziennie mann# przez trzydzie-
$ci osiem lat. Chwa<a Bogu za Jego m�dro$% i mi<osierdzie i+dzi#ki
Mu za Jego dary, poniewa� kiedy w#drujemy po pustyni, rzeczywi-
$cie potrzebujemy pomocy codziennej manny i dar(w. Nie usprawie-
dliwia to jednak naszego trwania w tym przez nadmiernie d<ugi czas.
Wr#cz przeciwnie, mo�e to dowodzi%, �e nadal jeste$my m<odzi, a+na-
wet dziecinni. Gdyby$my zmierzali naprz(d, nie by<oby ju� d<u�ej
potrzeby radowa% si# mann�. Mogliby$my natychmiast zacz�% rado-
wa% si# owocami pi#knej ziemi Kanaan. Gdy radujemy si# p<odami
pi#knej ziemi, dowodzi to, i� przebywamy w odpocznieniu i w duchu.
W przeciwnym razie jeste$my jak Izrael: pozostajemy na pustyni
naszej duszy. Je$li nie jeste$my w duchu, krzy� musi rozprawi% si#
z+naszym cia<em i dusz�.

List do Hebrajczyk(w 4, 5 i 6 wzywa nas, by$my pod��ali na-
prz(d, a Pierwszy List do Koryntian 9 nawo<uje do biegu w wy$cigu.
Musimy pod��a% naprz(d, by wej$% w ducha i dotyka% samego Chry-
stusa oraz do$wiadcza% g<#biej Jego osoby jako ukrytej manny, we-
wn#trznego prawa i kwitn�cej w ukryciu laski. Autor Pierwszego
Listu do Koryntian radzi< adresatom, by poprawili si# i ograniczyli
w+kwestii dar(w. Mieli oni nauczy% si# u�ywa% dar(w we w<a$ciwy
spos(b (1 Kor 14). Je$li uwa�nie i obiektywnie przeczytamy Pierwszy
List do Koryntian, zobaczymy, �e autor nie mia< zamiaru zach#ca%
wierz�cych do u�ywania dar(w, lecz poprawia< spos(b, w jaki
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w+praktyce z nich korzystali. Aby w<a$ciwie biec w wy$cigu, musimy
zna% g<#bsze aspekty Chrystusa w duchu.

Teraz wszyscy musimy sprawdzi%, gdzie jeste$my. Czy stoimy przy
o<tarzu, czy przy obmywalni? A mo�e jeste$my nawet za g<(wn�
bram�?! Czy do$wiadczyli$my tych dw(ch element(w na dziedzi-cu
zewn#trznym i przeszli$my do sto<(w na chleby pok<adne, do $wiat<a
i do s<odkiej woni? Czy mo�e przeszli$my przez miejsce $wi#te i je-
ste$my teraz w $wi#tym $wi#tych? Je$li tak, to jeste$my w duchu,
gdzie dotykamy i do$wiadczamy w najg<#bszy spos(b samego Chry-
stusa. Oby Pan by< dla nas mi<osierny, aby$my mogli rozpozna%, gdzie
jeste$my.



ROZDZIAP DWUDZIESTY

TR�JCZ"�CIOWY CZ!OWIEK A KO�CI�!

Musimy pami#ta%, �e Bo�� ekonomi� i jej celem jest udzielenie
si# nam Boga. Zostali$my uczynieni z trzech cz#$ci: zewn#trznego
cia<a, wewn#trznego ducha i znajduj�cej si# pomi#dzy nimi duszy.
B(g pragnie udzieli% si# duchowi cz<owieka, a nast#pnie wtopi% sie-
bie do wn#trza jego duszy.

SKOMPLIKOWANA SYTUACJA TR�JCZ"�CIOWEGO CZ!OWIEKA
WSKUTEK ISTNIENIA W NIM TRZECH OS�B

Zanim B(g zdo<a< wype<ni% sw(j zamys<, Szatan, Bo�y wr(g, wto-
pi< si# w cia<o cz<owieka. W efekcie w cz<onkach cia<a znajduje si#
Grzech . osoba. Jako nielegalny kr(l mo�e on panowa% nad nami
i+zmusza% nas do robienia tego, co jest sprzeczne z nasz� wol�. Sza-
tan jako z<a natura i jako prawo grzechu mieszka w nas, zanieczysz-
czaj�c nasze cia<o. Cia<o to zosta<o zatrute przez Szatana, w rezulta-
cie czego nie mieszka w nas, czyli w naszym upad<ym ciele, �adne
dobro (Rz 7,18). Nasze upad<e cia<o, wbrew naszemu umys<owi i woli,
s<u�y prawu grzechu (Rz 7,15.20).

Szatan wszed< do naszego cia<a jako prawo grzechu, lecz chwa<a
Panu, �e kiedy zostali$my zbawieni, Tr(jjedyny B(g zamieszka<
w+naszym duchu jako nasze �ycie. Chrystus jako nasze �ycie jest
w+naszym duchu. Co w takim razie znajduje si# w naszej duszy? Ego.
W naszej duszy jest nasze K jaL. Czy u$wiadamiacie sobie wystarcza-
j�co g<#boko, �e dzi$ znajduj� si# w nas wszystkie trzy istoty . Adam,
Szatan i B(g? Jeste$my mocno skomplikowani. Jest w nas cz<owiek,
Adam; jest w nas diabe<, Szatan, a tak�e Pan �ycia, sam B(g. Tak
wi#c stali$my si# miniatur� ogrodu Eden. Adam przedstawiaj�cy ras#
ludzk�, drzewo �ycia symbolizuj�ce Boga oraz drzewo poznania .
symbol Szatana . to trzy strony w ogrodzie Eden. Teraz za$ wszyst-
kie one znajduj� si# w nas. Adam, ego jest w naszej duszy, Szatan,
diabe< jest w naszym ciele, a B(g, Tr(jjedyny B(g . w naszym duchu.
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Jeste$my jednak wi#cej ni� miniatur� ogrodu. Jeste$my wielkim
polem bitwy. Szatan w nas walczy przeciwko Bogu, a B(g w nas walczy
przeciwko Szatanowi. Szatan za pod<o�e swoich bitew obiera nasze
cia<o, kt(re jest upad<ym cia<em; B(g czyni pod<o�em swojej walki
naszego ducha.

List do Galacjan 5,17 m(wi: Kcia<o po��da przeciwko duchowiL.
W+greckim tek$cie interlinearnym KduchL pisany jest tu ma<� liter�
(podobnie w przek<adzie Biblii Tysi"clecia . przyp. t<um.). Oznacza
to, �e nasze upad<e cia<o po��da przeciwko duchowi, a duch przeciw-
ko cia<u. Te dwa organy s� sobie przeciwne, nie mo�emy wi#c czyni%
tego, co czyni% pragniemy. Zepsute cia<o walczy przeciwko duchowi,
a duch walczy przeciwko cia<u. Obydwie strony wci�� prowadz� ze
sob� wojn#. Szatan przebywa w naszym ciele jako Grzech, a Tr(jje-
dyny B(g mieszka w naszym duchu jako Nycie. Ka�dego dnia na polu
bitwy naszej duszy wre pomi#dzy nimi duchowa walka.

UMYS! . PRZEDSTAWICIEL TR�JCZ"�CIOWEGO CZ!OWIEKA

Jak ju� zobaczyli$my, dusza sk<ada si# z trzech cz#$ci: z umys<u,
emocji i woli. Umys<, my$l�cy organ duszy, reprezentuje nasze K jaL.
To, co my$limy i uwa�amy, poprzedza zawsze to, co robimy. Dlatego
nasz umys< przedstawia nasze K jaL. Z tego powodu rozdzia<y 7, 8 i 12
Listu do Rzymian zajmuj� si# umys<em. Rozdzia< si(dmy m(wi nam,
�e umys< stoi po stronie prawa Bo�ego. M(j umys< pragnie zachowy-
wa% prawo Bo�e i sam z siebie pragnie s<u�y% Bogu (Rz 7,25). Jednak
m(j umys<, kt(ry przedstawia mnie, jest zbyt s<aby. Ja sam jestem
zbyt s<aby. Ilekro% postanawiam post#powa% dobrze, jest we mnie
co$ silniejszego ni� ja sam, silniejszego ni� m(j umys< . to uosobie-
nie grzechu, zamieszkuj�ce w moim upad<ym ciele. Ilekro% pr(buj#
przy pomocy umys<u wykona% Bo�� wol# i zachowa% Bo�e prawo, Z<y
w moich cz<onkach powstaje przeciwko mnie, pokonuje mnie i bie-
rze w niewol# (Rz 7,23). M(j umys<, przedstawiaj�cy mnie samego,
nie jest w stanie zachowywa% Bo�ego prawa. Je$li stara si# wykona%
wol# Bo�� o w<asnych si<ach, zawsze zostaje pokonany.

Umys< w si(dmym rozdziale Listu do Rzymian to umys< niezale�-
ny, kt(ry stara si# post#powa% dobrze sam z siebie; dlatego aposto<
wprowadza nas w rozdzia< (smy i m(wi nam, w jaki spos(b nasz
umys< musi by% zale�ny. Niezale�ny umys<, kt(ry pr(buje dzia<a%
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o+w<asnej mocy, zostanie pokonany. Od czego w takim razie umys<
musi si# uzale�ni%? List do Rzymian 8,6 m(wi: K Umys< skierowany
na cia<o to $mier%, a umys< skierowany na ducha to �ycie i pok(jL.
Umys< ma dwie mo�liwo$ci: mo�e polega% albo na ciele, albo na du-
chu. Je$li polega na ciele, rezultatem jest $mier%; je$li natomiast
polega na duchu, rezultatem jest �ycie i pok(j. Czy zrozumieli$my
r(�nic# pomi#dzy umys<em niezale�nym, ukazanym w rozdziale si(d-
mym a umys<em zale�nym, przedstawionym w rozdziale (smym?
Niezale�ny umys< zostanie pokonany, podczas gdy umys< polegaj�cy
na duchu odniesie zwyci#stwo. Poniewa� znajduj� si# w nas dwie
strony . Szatan w naszych cz<onkach i Tr(jjedyny B(g w naszym
duchu . nie jeste$my ju� w stanie zachowa% prawdziwej niezale�no-
$ci; nie powinni$my nawet nigdy tego pr(bowa%. Je$li b#dziemy to
robili, z pewno$ci� zostaniemy pokonani. Je$li b#dziemy usi<owali
pokona% wroga, to ostatecznie on pokona nas. Musimy wi#c, przyj-
muj�c postaw# zale�no$ci, zwr(ci% si# do drugiej strony, do Tr(jjedy-
nego Boga w naszym duchu. Kluczem do zwyci#stwa jest kierowanie
umys<u zawsze na ducha.

Musimy dobrze zapami#ta% ten obraz: jest w nas Szatan i Chry-
stus, a nasze K jaL stoi po$rodku. Wr(g kusi nas, by$my czynili dobrze
za pomoc� w<asnych wysi<k(w, a my zazwyczaj reagujemy na to na-
st#puj�co: KKocham Pana i nale�# do Niego, chc# wi#c czyni% do-
brze, by Go zadowoli%L. To pokusa! Kiedy jeste$my niezale�ni i po-
dejmujemy postanowienie, i� b#dziemy czynili dobrze o w<asnych
si<ach, wystawiamy si# na pokus# i z pewno$ci� poniesiemy pora�k#.
Mo�e uda nam si# dobrze post#powa% dzi$, jutro, a nawet przez trzy
dni, lecz na pewno nie zdo<amy tego kontynuowa% przez trzy i p(<
dnia. Musimy nauczy% si# tego, �e nigdy nie wolno nam trwa% w+nie-
zale�no$ci ani pr(bowa% cokolwiek czyni% o w<asnych si<ach, lecz
mamy zawsze polega% na Panu. Ilekro% przychodzi na nas pokusa,
by czyni% dobrze w oparciu o w<asne wysi<ki, powinni$my powiedzie%
wrogowi: KNie, Szatanie! Nie! Nie mog# i nie chc# i$% t� drog�. Nie
wiem nic na temat czynienia dobrze; wiem tylko jedno . jak polega%
na moim Panu. Chc# opiera% si# na Nim i nie dam si# od tego odci�-
gn�%L. Osi�gniemy wtedy zwyci#stwo i b#dziemy mieli �ycie i pok(j.
To naprawd# proste. Tr(jjedyny B(g udzieli< si# naszemu duchowi
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jako nasze �ycie i wszystko dla nas. Dlatego musimy nauczy% si#
nigdy nie robi% niczego niezale�nie ani polegaj�c na w<asnych si<ach.

Zanim przejdziemy dalej, musimy jeszcze przyjrze% si# prawom,
om(wionym w tych dw(ch rozdzia<ach Listu do Rzymian. Zobaczyli-
$my ju�, �e w ciele mieszka Grzech, z kt(rym zwi�zane jest r(wnie�
prawo, z<e prawo grzechu. Wiemy wszyscy, czym jest prawo. Je$li
wezm# ksi��k# i podrzuc# j� do g(ry, z pewno$ci� spadnie ona na
ziemi#. Tak dzia<a prawo przyci�gania ziemskiego. Za<(�my jednak,
�e zechc# zrobi% co$ przeciwko temu prawu: na przyk<ad podnios#
ksi��k# do g(ry i b#d# trzyma< j� w tej pozycji przez kilka godzin.
Mog# wytrzyma% jaki$ czas, w ko-cu jednak b#d# musia< zrezygno-
wa%. Dlaczego? Poniewa� m(j w<asny wysi<ek nie jest w stanie prze-
ciwstawi% si# prawu ci#�ko$ci. Nasz osobisty wysi<ek nie jest zdolny
przeciwstawia% si# prawu naturalnemu. Rano mo�emy powiedzie%
sobie: KMusz# by% cierpliwy. Nie wolno mi traci% panowania nad sob�.
Musz# wytrwa% przez ca<y dzie-L. Mo�e uda nam si# zachowa% cier-
pliwo$% nawet przez dwa dni, ale trzeciego dnia nast�pi wielka Keks-
plozjaL. Wybuchowo$% jest prawem grzechu; unikanie wybuch(w gnie-
wu jest naszym w<asnym wysi<kiem. Prawem dzia<aj�cym w+naszym
wn#trzu jest r(wnie� zarozumia<o$%. Nikt z nas nigdy nie uko-czy<
szko<y zarozumia<o$ci. Jednak�e nawet ma<e dziecko potrafi by% za-
rozumia<e. Rodzice nigdy nie uczyli tego swoich dzieci . jak to si#
wi#c dzieje, �e s� one zarozumia<e? Pochodzi to z KnaturyL, a ta grzesz-
na KnaturaL jest w nas prawem . prawem grzechu.

Powr(%my do ilustracji trzymania ksi��ki w powietrzu. Post#po-
wa<bym niem�drze, gdybym widz�c przed sob� st(<, wysila< si#, by
utrzyma% t# ksi��k# w powietrzu. St(< reprezentuje inne prawo .
prawo trwa<ego oparcia, dzia<aj�cego przeciwnie do prawa przyci�-
gania. Mog# po<o�y% ksi��k# na stole i krzykn�% KAlleluja!L Mog# j�
tam zostawi% i mie% spok(j. Ksi��ka jest na stole zupe<nie bezpiecz-
na, poniewa� prawo trwa<ego oparcia pokonuje prawo przyci�gania
ziemskiego. Kto jest prawdziwym oparciem? Chrystus, Ska<a. Gdzie
On jest? W naszym duchu. Dlatego mo�emy skierowa% sw(j umys<
na ducha i zostawi% Kksi��k#L na Stole. Zapomnij o w<asnych wysi<-
kach. Nigdy nie postanawiaj czyni% dobrze. Nie m(w: KDot�d by<am
bardzo okrutna wobec swego m#�a. Od dzi$ postanawiam by% dobraL.
Mo�emy by% dobrzy przez dzie- lub dwa, ale nie mo�e to trwa% d<u�ej.
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Nigdy nie pr(buj podejmowa% dobrych postanowie-. To nie dzia<a.
Chrystus w naszym wn#trzu jest wiecznie trwaj�c� Ska<�. Jest On
w+nas Ksto<emL, nasz� Ska<�. Powinni$my po prostu mie% umys< przez
ca<y czas skierowany na Niego, siebie zostawi% na Skale i p(j$% spa%.
Oto droga do zwyci#stwa i uwolnienia. Kiedy kierujemy sw(j umys<
na ducha, oddajemy si# w r#ce Chrystusa. Gdy polegamy na Nim,
m(wimy Mu tylko: KPanie, oto jestem . beznadziejny i potrzebuj�cy
pomocy. Odt�d nie b#d# ju� pr(bowa< postanawia% w umy$le, �e co$
zrobi#. Oddaj# m(j umys< Tobie. Kieruj# go na CiebieL. Gdy robimy
co$ takiego, oddajemy si# w r#ce Pana. On b#dzie mia< w(wczas pod-
<o�e i sposobno$%, by rozprzestrzenia% si# w nas i przepaja% nas sob�.
Jakie to wspania<e!

TR�JCZ"�CIOWY CZ!OWIEK
URZECZYWISTNIA �YCIE CIA!A

Przechodzimy teraz od rozdzia<u 8 do rozdzia<u 12 Listu do Rzy-
mian. Rozdzia<y 9, 10 i 11 s� rozdzia<ami wtr�conymi. Rozdzia< 12
stanowi zatem kontynuacj# rozdzia<u 8. W rozdziale 7 umys< by< nie-
zale�ny, podczas gdy w rozdziale 8 umys< jest zale�ny . uzale�niony
od ducha. Umys< w rozdziale 7 przedstawia niezale�ne K jaL, kt(re
walczy o w<asnych si<ach, co zawsze ko-czy si# pora�k�. Umys< w+roz-
dziale 8 reprezentuje zale�ne K jaL, kt(re odpoczywa w Panu Jezusie.
Dzi#ki temu Pan ma sposobno$% przepoi% ca<� nasz� istot# sob�, co
sprawia, �e stajemy si# �ywymi cz<onkami Jego Cia<a. To wprowadza
nas w rozdzia< 12, kt(ry zajmuje si# trzema rzeczami, s<u��cymi
urzeczywistnianiu �ycia ko$cio<a: cia<em, umys<em, kt(ry stanowi
g<(wn� cz#$% duszy, oraz duchem.

(1) Ofiarowanie cia0 =yciu ko1cio0a

Gdy zaczynamy polega% na Chrystusie i gdy On bierze w posiada-
nie ca<� nasz� istot#, nasze cia<o uwalnia si# z r#ki wroga, kt(ry je
sobie bezprawnie przyw<aszczy<. Gdy prowadzili$my niezale�ne �ycie,
Szatan m(g< obj�% w posiadanie nasze cia<o i zmusi% nas do robienia
tego, co by<o sprzeczne z nasz� wol�. Teraz, gdy polegamy na Chry-
stusie, kim$ najsilniejszym, uwalnia On nasze cia<o z przyw<aszcza-
j�cej je sobie r#ki wroga. Jaki jest nast#pny krok? Musimy ofiaro-
wa% swoje cia<o Panu (Rz 12,1). To co$, czego wielu braci i si(str
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jeszcze nie zrobi<o. Musimy postanowi%, i� oddamy swoje cia<a Jemu,
m(wi�c: KPanie, dzi#kuj# Ci, �e moje cia<o, kt(re przedtem by<o cia-
<em grzechu, podlegaj�cym $mierci, jest teraz o�ywione i uwolnio-
ne. Oddaj# je Tobie dla Twojego Cia<a. Je$li b#d# trzyma< moje cia<o
w swoich r#kach, Twoje Cia<o nie zdo<a si# urzeczywistni%L. Je$li
chcemy uczyni% Cia<o Chrystusa rzeczywisto$ci�, musimy zdecydo-
wanie i praktycznie odda% swoje cia<o Chrystusowi.

Podr(�uj�c ostatnio od wybrze�a do wybrze�a, spotka<em wielu
chrze$cijan, kt(rzy m(wili o �yciu Cia<a. Co jednak z naszym cia-
<em? M(wimy tyle na temat Cia<a Chrystusa, ale co robimy z na-
szym w<asnym cia<em? Czy nadal trzymamy je w swoich r#kach?
Dop(ki tak post#pujemy, nie jeste$my w stanie urzeczywistni% Cia<a
Chrystusa. Dwunasty rozdzia< Listu do Rzymian m(wi nam, �e je$li
pragniemy urzeczywistnia% �ycie ko$cio<a, musimy najpierw odda%
swoje uwolnione cia<o Panu. Poniewa� nie jest to ju� nasze cia<o,
musi ono zosta% oddane Panu jako �ywa ofiara.

Bracia, czy przychodzimy na spotkania sercem, czy cia<em? Tylu
chrze$cijan m(wi: KMam serce dla �ycia ko$cio<a!L Tak, mog� mie%
serce dla �ycia ko$cio<a, ale ich cia<o nie jest w �yciu ko$cio<a. Zostaje
w domu. Musimy by% w stanie powiedzie%: KMam dla �ycia ko$cio<a
nie tylko serce, ale r(wnie� cia<oL. Czy nasze serce jest dla �ycia
ko$cio<a, a nasze cia<o dla naszego prywatnego �ycia? Je$li tak, to
w+jaki spos(b mo�emy czyni% �ycie ko$cio<a rzeczywisto$ci�? Mo�e-
my bardzo <adnie o nim m(wi%: wszystko jest KAlleluja!L i ka�dy jest
w Kokr#gach niebia-skichL! W rzeczywisto$ci jednak wszystko dzieje
si# tylko w sercu i jest Kzawieszone w powietrzuL. Je$li chcemy urze-
czywistnia% �ycie Cia<a Chrystusa, musimy kategorycznie odda% swoje
cia<o Panu. KPanie, niegdy$ moje cia<o przyw<aszczy<a sobie r#ka
wroga. Teraz dzi#kuj# Ci, �e je uwolni<e$. Oto daj# je Tobie. Nie jest
to ju� moje cia<o, lecz Twoja ofiara!L Wtedy b#dziemy w stanie urze-
czywistnia% �ycie ko$cio<a.

(2) Umys0 odnowiony dla =ycia ko1cio0a

Gdy ju� oddamy Panu swoje cia<o, natychmiast musi nast�pi% co$
jeszcze, co s<u�y urzeczywistnianiu �ycia ko$cio<a. Musimy prze-
obra�a% si# przez odnawianie swego umys<u (Rz 12,2). Przedtem nasz
umys< ci�gle pr(bowa< sam z siebie robi% co$ dla Boga; teraz polega
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na Chrystusie. Ten umys<, kt(ry polega na Panu, musi zosta% odno-
wiony, o$wiecony i ponownie wykszta<cony.

Oto przyk<ad z �ycia. Brat, kt(ry naprawd# kocha Pana i �ycie
ko$cio<a, prawdziwie z<o�y< swoje cia<o w ofierze dla Pana i dla ko-
$cio<a. Po tym jednak, jak to uczyni<, zacz�< przysparza% ko$cio<owi
wielu problem(w. Gdy by< oboj#tny wobec �ycia ko$cio<a, w ko$ciele
panowa< spok(j; teraz jednak, gdy do ko$cio<a wesz<o jego cia<o, wraz
z nim wszed< r(wnie� jego umys<, kt(ry nie zosta< jeszcze odnowio-
ny. Stare rzeczy z tradycyjnego chrze$cija-stwa nie zosta<y jeszcze
usuni#te przez krzy� i oczyszczone. Zanim ofiarowa< swoje cia<o, by<
oboj#tny wobec ko$cio<a. M(wi<: KJe$li b#d# mia< czas i ochot#, przyj-
d# na spotkanie. Je$li nie, to po prostu nie przyjd#L. Teraz jednak
bardziej kocha Pana, odda< si# wi#c Jemu i ko$cio<owi. Ofiarowa< si#
ko$cio<owi ca<kowicie. Razem z jego cia<em jednak wszed< jego k<o-
potliwy umys<, wnosz�c ze sob� wiele opinii, nauk, my$li i+r(�nych
rozwa�a-, kt(re wywo<uj� w �yciu ko$cio<a liczne problemy.

Gdy oddamy swoje cia<o, musi zosta% odnowiony nasz umys<. Kie-
dy bierzemy pe<ny udzia< w praktycznym �yciu ko$cio<a, nasz umys<
musi zosta% oczyszczony, odnowiony i ponownie wykszta<cony. Aby
nasz umys< m(g< zosta% odnowiony i na nowo wykszta<cony, musimy
porzuci% wszystkie nasze stare my$li i naturalne pogl�dy oraz wszyst-
kie nauki i przekonania wyniesione z tradycyjnego chrze$cija-stwa.
To w<a$nie znaczy przeobra�enie przez odnowienie umys<u. Wtedy
mo�liwe jest �ycie ko$cio<a. W przeciwnym razie nasz umys< b#dzie
w ko$ciele najwi#kszym problemem i nieustannym Er(d<em k<opo-
t(w. Niekt(rzy bracia, odk�d przyszli do ko$cio<a, wywo<uj� mn(-
stwo problem(w. Przed ich przyj$ciem w ko$ciele panowa<y pok(j
i+jedno$%, jednak�e odk�d tylko si# pojawili, ich umys< nieustannie
przysparza ko$cio<owi problem(w. My$l� oni: KMam dobre serceL,
podczas gdy w rzeczywisto$ci ich umys< jest okropny. By w ich umy-
$le dokona<o si# przeobra�enie, musz� dos<ownie odrze% go z+wielu
starych rzeczy.

(3) Duch p0omienny dla =ycia ko1cio0a

Najpierw musimy ofiarowa% swoje cia<o. Nast#pnie wymaga od-
nowienia umys<, kt(ry przedstawia dusz#. Wreszcie nasz duch musi
p<on�%, pali% si# �arliwie. Musimy by% p<omienni duchem (Rz 12,11).
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Mo�e oddali$my swoje cia<o Panu i ko$cio<owi i, poniewa� porzucili-
$my wszystkie stare rzeczy, jeste$my zupe<nie odnowieni w umy$le,
a mimo to wci�� mamy lodowatego ducha! Nie jeste$my ju� wtedy
dla ko$cio<a problemem, lecz stajemy si# ci#�arem. Za ka�dym ra-
zem, gdy przychodzimy na spotkanie, siedzimy zimni jak gr(b. Za-
wsze jeste$my cisi i nigdy nie sprawiamy k<opot(w, lecz ko$ci(< musi
dEwiga% nas niczym ci#�ar. Kiedy na spotkaniu starszych lub diako-
n(w nast#puje podzia< odpowiedzialno$ci, my po prostu sobie tam
siedzimy. Nasza postawa wygl�da tak: KJestem zupe<nie po waszej
stronie i jestem dla ko$cio<a. Nie mam �adnych problem(w, zgadzam
si# na wszystko, co tylko wy, bracia, powiecieL. Przypu$%my, �e wszyscy
odpowiedzialni bracia spotykaj� si# i zachowuj� w taki spos(b. Kto
poniesie ci#�ar? Wszyscy oni, zamiast wsp(lnie nie$% ci#�ar ko$cio-
<a, sami staj� si# dla niego ci#�arem. Z jednej strony nie powinni$my
by% k<opotliwi, z drugiej jednak musimy by% Kpod�egaczamiL. Innymi
s<owy, nie powinni$my spiera% si# z bra%mi i sta% wci�� po przeciw-
nej stronie, lecz powinni$my p<on�%. Powinni$my by% rozpaleni i p<o-
n�cy. Musimy by% p<omienni w duchu.

Nycie chrze$cija-skie mo�e wydawa% si# czym$ osobistym i pry-
watnym, lecz w rzeczywisto$ci wcale takie nie jest; jest ono �yciem
zbiorowym, �yciem cia<a. Ty sam nie jeste$ Cia<em; jeste$ cz<onkiem
i potrzebujesz innych cz<onk(w, by urzeczywistnia% �ycie ko$cio<a.
Gdy rezygnujemy z pr(b dobrego post#powania o w<asnych si<ach
i+uczymy si# polega% na Chrystusie oraz �y% przez Niego, stajemy
si# �ywymi cz<onkami i jeste$my przygotowani do funkcjonowania
jako cz<onki Jego Cia<a. Wtedy musimy urzeczywistnia% �ycie ko-
$cio<a poprzez zupe<ne oddanie swego cia<a Panu, odnowienie umy-
s<u i posiadanie p<on�cego ducha. Gdy ofiarujemy swoje cia<o, gdy
nasza dusza b#dzie przeobra�ona, a duch p<on�cy, wtedy b#dziemy
mieli �ycie ko$cio<a. B#dziemy �ywymi, funkcjonuj�cymi cz<onkami .
nie cz<onkami k<opotliwymi, zimnymi ani martwymi. Nie b#dziemy
cz<onkami, kt(re nie funkcjonuj�, lecz cz<onkami funkcjonuj�cymi,
zwyci#skimi i przebojowymi. Wtedy b#dziemy mieli rzeczywisto$%
�ycia ko$cio<a.



ROZDZIAP DWUDZIESTY PIERWSZY

BUDOWA BO�EGO MIESZKANIA

Jest jeszcze wiele wa�nych szczeg(<(w, kt(re nale�a<oby rozwa-
�y% w zwi�zku z duchem i dusz�, teraz jednak musimy skupi% uwag#
na budowie Bo�ego mieszkania. Po<o�yli$my du�y nacisk na przyby-
tek, Bo�e mieszkanie. Zobaczyli$my, �e sk<ada si# on z dziedzi-ca
zewn#trznego i dw(ch cz#$ci namiotu przybytku: miejsca $wi#tego
i+$wi#tego $wi#tych. Przypomnijmy sobie pokr(tce, co znajdowa<o
si# w tych trzech miejscach.

Na dziedzi-cu zewn#trznym sta< o<tarz, b#d�cy typem krzy�a Chry-
stusa oraz obmywalnia, typ obmywaj�cego dzie<a Ducha Mwi#tego.

Miejsce $wi#te zawiera<o st(< na chleby pok<adne, $wiecznik i+o<-
tarz kadzidlany. Te trzy sprz#ty ukazuj� w formie typu r(�ne aspek-
ty Chrystusa jako naszego �ycia. St(< na chleby pok<adne objawia
Chrystusa jako codzienny zas(b �ycia . jest On dla nas chlebem
�ycia. Mwiecznik to typ Chrystusa jako $wiat<a �ycia. Zas(b �ycia,
kt(ry jest naszym udzia<em, staje si# $wiat<em, $wiec�cym w na-
szym wn#trzu. Z kolei o<tarz kadzidlany jest typem woni zmartwych-
wstania Chrystusa.

Mwi#te $wi#tych mie$ci w sobie jeden przedmiot . ark#, typ sa-
mego Chrystusa. W arce znajduj� si# trzy rzeczy: ukryta manna,
czyli wewn#trzne �ycie, wewn#trzny zas(b �ycia, ukryte prawo, czyli
wewn#trzne o$wiecenie w nas oraz ukryta laska z rozkwitni#tymi
p�kami, kt(ra jest wewn#trzn� moc� i w<adz� zmartwychwstania.
Ukryta manna, ukryte prawo i ukryta w<adza pochodz� ze zmar-
twychwstania i s� znacznie g<#bsze ni� trzy odpowiadaj�ce im sprz#-
ty, kt(re sta<y w miejscu $wi#tym.

ZAWARTO�- PRZYBYTKU

Wszystkie te przedmioty stanowi� zawarto$% przybytku, miesz-
kania Boga. Do$wiadczenie ka�dego z tych o$miu element(w na dzie-
dzi-cu zewn#trznym, w miejscu $wi#tym i miejscu naj$wi#tszym
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stanowi rzeczywist� zawarto$% prawdziwej Bo�ej budowli, ko$cio<a.
Je$li pragniemy by% budowl�, w kt(rej mieszka B(g, musimy do-
$wiadczy% wszystkiego, czego dokona< Chrystus przez sw(j krzy�,
oraz obmycia Ducha Mwi#tego. Musimy r(wnie� odpowiednio g<#bo-
ko do$wiadczy% Chrystusa jako �ycia, $wiat<a i woni zmartwychwsta-
nia. Ponadto musimy autentycznie do$wiadcza% samego Chrystusa
jako ukrytej manny, ukrytego prawa i ukrytej w<adzy. Do$wiadcze-
nie Chrystusa we wszystkich tych aspektach stanowi rzeczywist�
zawarto$% Bo�ej budowli i dostarcza materia<(w do budowania.

W ci�gu minionych kilku lat ludzie m(wili bardzo wiele na temat
nowotestamentowego ko$cio<a. Jednak nowotestamentowy ko$ci(<
nie jest ko$cio<em o okre$lonym wygl�dzie, lecz ko$cio<em pe<nym
�ycia i do$wiadczania Chrystusa. Przypu$%my, �e powiedzieliby$my:
KZr(bmy cz<owieka na wz(r tej osobyL. Robimy wi#c rami# z wosku,
g<ow# z marmuru, tors z drzewa oraz nogi i stopy z gliny. Gdy po<�-
czymy ze sob� te wszystkie cz#$ci i nadamy im dok<adne rozmiary
i+kszta<t oraz pomalujemy na identyczny kolor, mo�e otrzymamy
prawdziwy wygl�d tego cz<owieka, ale nie b#dziemy mieli jego rze-
czywisto$ci. Prawdziwy cz<owiek nie powstaje poprzez wytworzenie
okre$lonego wygl�du, lecz rodzi si# i dojrzewa poprzez wzrost �ycia.
Cz<owiek ten najpierw narodzi< si# z �ywej matki, a nast#pnie wzra-
sta<, przyjmuj�c codzienny pokarm. W ko-cu sta< si# cz<owiekiem
o+okre$lonym wygl�dzie. W przeciwnym razie b#dzie istnia< jedynie
wygl�d, nie cz<owiek.

Pewnego razu, gdy byli$my w Pittsburghu, powiedzia<em do przy-
jaciela: KZapomnijmy o wygl�dzie i pe<n� uwag# po$wi#%my �yciuL.
Za<(�my, �e masz ma<ego synka. Nie zwracasz uwagi na jego wygl�d.
Nie starasz si# kszta<towa% go dzie- po dniu w szczeg(lny spos(b.
Najpierw rodzi si# ze swej matki, a nast#pnie karmicie go mlekiem
i pokarmem dla niemowl�t. Ro$nie on wtedy i ro$nie, przyjmuj�c
pewien kszta<t i wygl�d. Wygl�d ten wynika z jego narodzin i wzro-
stu w �ycie. Tak jak nie mogliby$my utworzy% dziecka, tak te� nie
mo�emy utworzy% nowotestamentowego ko$cio<a. Je$li staramy si#
go utworzy%, otrzymujemy jedynie pozbawiony �ycia wygl�d. Mo�emy
utworzy% wygl�d ko$cio<a, lecz nie mo�emy utworzy% ko$cio<a �ycia.

W ci�gu ostatnich kilku lat ci�gle napominam i prosz# ludzi: KNi-
czego nie tw(rzcie!L To, co tworzymy, nie jest rzeczywistym ko$cio-
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<em. Na tej ziemi w ci�gu ostatnich sze$ciu tysi#cy lat nie wytworzo-
no ani jednego �ywego cz<owieka. Ka�dy urodzi< si# i wzrasta< w �ycie.
Ko$ci(< jest Cia<em Chrystusa i �adna ludzka r#ka nie mo�e go utwo-
rzy%. Mo�emy wytworzy% wiele rzeczy, lecz nie mo�emy wytworzy%
�ywego Cia<a z<o�onego z wielu cz<onk(w. Nowy Testament nigdy
nie nakazuje nam ani nas nie poucza, aby$my tworzyli ko$ci(<; je-
ste$my za to powo<ani do tego, by do$wiadcza% Chrystusa, us<ugiwa%
Nim innym i rodzi% liczne duchowe dzieci. Prawdziwy ko$ci(<, Cia<o
Chrystusa, pochodzi wy<�cznie z narodzin i wzrostu w �ycie. Dlatego
w<a$nie podkre$lamy zasad#, �e przybytek wynika z do$wiadczania
jego zawarto$ci.

ODDZIELENIE DZIEDZI:CA ZEWN"TRZNEGO

Opieraj�c si# na tej zasadzie, zobaczmy, jakie g<(wne materia<y
znajduj� si# w przybytku. Przede wszystkim znajduje si# tam Kod-
dzielenieL dziedzi-ca zewn#trznego (Wj 27,9-19; 38,9-20). Oddziele-
nie to przypomina otaczaj�cy twoj� posiad<o$% p<ot, odgradzaj�cy i+za-
chowuj�cy j� od wszystkiego, co znajduje si# na zewn�trz. Oddzielenie
dziedzi-ca zewn#trznego wykonane jest z trzech g<(wnych elemen-
t(w: 1) podstaw z miedzi, 2) kolumn i 3) zas<on ze skr#conego bisioru
(przedniego lnu). Podstawy oddzielaj�cych $cian wykonane s� z mie-
dzi. Dwadzie$cia podstaw znajduje si# po stronie p(<nocnej, nast#p-
nych dwadzie$cia po stronie po<udniowej, dziesi#% po stronie zachod-
niej, od ty<u i dziesi#% z przodu (Wj 27) . razem sze$%dziesi�t
miedzianych podstaw. Na ka�dej z tych podstaw stoi kolumna,
a+wszystkie kolumny po<�czone s� ze sob� i spojone za pomoc� kla-
mer. Zas<ony na kolumnach wykonane s� z czystego lnu skr#conego
z dw(ch nici. Trzy g<(wne elementy oddzielenia zatem to: miedziane
podstawy, kolumny oraz zas<ony z czystego, skr#conego lnu.

MiedE, z kt(rej wykonana jest podstawa przegrody, to ten sam
materia<, z kt(rego wykonane s� dwa przedmioty dziedzi-ca zewn#trz-
nego: miedziany o<tarz i miedziana obmywalnia. W sensie ducho-
wym oznacza to, �e miedziane podstawy s� rezultatem do$wiadcze-
nia o<tarza i obmywalni. Zar(wno o<tarz, jak i obmywalnia wykonane
s� r(wnie� z miedzi. Dlatego te� wszystkie podstawy przegrody wyko-
nane s� z miedzi. Na dziedzi-cu zewn#trznym znajduj� si#:+miedzia-
ny o<tarz, miedziana obmywalnia i miedziane podstawy. Pierwsze
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wra�enie, jakie si# odnosi, wchodz�c na dziedziniec zewn#trzny, to
�e podstawy przegrody s� z miedzi, czyli z tego samego materia<u,
z+kt(rego wykonany jest o<tarz i obmywalnia. Oznacza to, �e do$wiad-
czenie krzy�a i obmycia przez Ducha Mwi#tego stanowi podstaw# dla
oddzielenia budowli Pana.

Wiemy, �e miedE w typologii oznacza boski s�d Boga. Wszystko,
co mamy, wszystko, czym jeste$my, wszystko, co robimy, musi zna-
leE% si# na o<tarzu, by tam zosta<o os�dzone. O<tarz czy te� krzy� jest
przede wszystkim miejscem s�du. B(g os�dzi< wszystko na krzy�u.
MiedE u�yta do pokrycia tego o<tarza, jak podaje Ksi#ga Liczb 16,
pochodzi z miedzianych kadzielnic 250 buntownik(w. Gdy ludzie,
kt(rzy zbuntowali si# przeciwko Bogu i Moj�eszowi, zostali os�dzeni
przez ogie-, B(g powiedzia< Moj�eszowi, by zebrano wszystkie ich
miedziane kadzielnice i wykonano z nich blachy na pokryw# o<tarza
dla przypomnienia. By<o to przypomnienie Bo�ego s�du nad buntow-
nikami (Lb 17,3). Po to, by$my mogli budowa% ko$ci(<, wszystko, co
mamy, wszystko, co potrafimy zrobi% i wszystko, czym jeste$my, musi
zosta% os�dzone przez krzy� Chrystusa. Oto podstawa odgradzaj�ca
Bo�� budowl#.

Mo�emy $wietnie rozumie% zasad# oddzielenia, nie umiej�c jed-
nak jej zastosowa%. Przypu$%my, �e jestem bratem zbawionym w+dzi-
siejszym tradycyjnym chrze$cija-stwie. Dzi#ki og<oszeniu mi ewan-
gelii us<ysza<em, �e jestem grzesznikiem, �e Chrystus mnie kocha
i+�e umar< na krzy�u. W rezultacie przyzna<em, �e jestem grzeszni-
kiem. Modli<em si#: KO, Bo�e, przebacz mi . jestem grzesznikiem.
Dzi#kuj# Ci, �e da<e$ mi swego Syna, Pana Jezusa, aby umar< za
mnie na krzy�u. Uwielbiam Ci#, �e On jest moim Zbawicielem i �e
odpu$ci< mi moje grzechy. Alleluja! Mam wewn�trz rado$% i pok(jL.
Oczywi$cie, nast#pnie poszed<em do pastora, kt(ry by< moim dobrym
przyjacielem i pozwoli<em mu si# ochrzci%. Po przyj#ciu chrztu sta-
<em si# Kcz<onkiemL jego ko$cio<a. Pewnego dnia Pan otworzy< mi
oczy i zobaczy<em, dlaczego mnie zbawi<. Zbawi< mnie, zamierzaj�c
zbudowa% mnie wraz z innymi na mieszkanie Boga. Kiedy us<ysza-
<em, jak grupa wierz�cych w mojej miejscowo$ci m(wi o �yciu Cia<a
i budowaniu ko$cio<a, zapragn�<em wraz z nimi budowa% si# w �ycie
Cia<a. Wreszcie Duch Mwi#ty powiedzia< mi: KChcesz budowa% si# wraz
z innymi? Chcesz urzeczywistni% �ycie ko$cio<a? Wi#c najpierw
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musisz p(j$% na krzy�! Wszystko, co potrafisz, wszystko, czym jeste$
i+wszystko, co masz, musi zosta% os�dzone na krzy�uL. Musz# wtedy
wyznawa% i pokutowa% m(wi�c: KPanie, nic we mnie nie jest Ci mi<e
i nic nie nadaje si# do Twojej budowli. Wszystko musi zosta% os�dzo-
neL. Je$li nie zrobi# kroku naprz(d i nie poddam si# os�dowi krzy�a,
nie b#d# m(g< budowa% si# z innymi; brakuje podstawy, fundamen-
tu. Je$li wnosz# do ko$cio<a swoj� dum#, mog# da% si# zorganizowa%
z innymi, lecz budowanie si# z innymi w ko$ciele jest niemo�liwe.
Fundament, jak to widzimy w podstawach oddzielenia Bo�ej budow-
li, pochodzi z do$wiadczenia krzy�a. Nie ma innej drogi. Wszystko
musi ulec spaleniu na o<tarzu, spaleniu i os�dzeniu. Przy g<(wnym
wej$ciu do ko$cio<a stoi krzy�. Je$li chcemy wej$% do ko$cio<a, musi-
my z<o�y% siebie na o<tarzu krzy�a.

Gdy ju� ca<a nasza istota i wszystkie nasze czyny spocz#<y na
krzy�u, mo�emy stwierdzi%, jak bardzo jeste$my brudni, $wiatowi
i+grzeszni. U$wiadamiamy sobie, �e potrzebujemy nie tylko Chry-
stusowego odkupienia, lecz r(wnie� obmycia Ducha Mwi#tego. Pew-
nego dnia mia<em wewn�trz odczucie, �e chc# wskoczy% do obmy-
walni. Modli<em si#: KPanie, oczy$% mnie! Jestem grzeszny i $wiatowy!
Ka�da cz�stka mojej osoby jest brudna! Potrzebuj# obmycia Ducha
Mwi#tego!L Dzi#ki temu ci#�arowi modlitwy do$wiadczy<em krzy�a
i+obmywalni. Przy krzy�u u$miercamy wszystko, co jest z nas sa-
mych, a przy obmywalni poddajemy wszystko obmywaj�cej mocy
Ducha Mwi#tego. Czyni to nas nie tylko czystymi, lecz wr#cz wyszo-
rowanymi. Wtedy z pokor� wejdziemy do ko$cio<a dzi#ki Jego mi<o-
sierdziu, odkupieniu i obmyciu. Kiedy brat w ko$ciele do$wiadczy
o<tarza i obmywalni i kiedy oczy$ci si# z wszelkiej dumy i fa<szu,
posi�dzie miedziane podstawy, na kt(rych wznosz� si# kolumny.

Pismo nie m(wi nam, z jakich materia<(w zosta<y wykonane ko-
lumny, stwierdza jednak, �e spinaj�ce je haczyki i klamry oraz wie--
cz�ce je g<owice wykonane by<y ze srebra. Srebro jest typem odku-
pienia. Oznacza to, �e dla Bo�ej budowli wszyscy jeste$my po<�czeni
i zjednoczeni oraz pokryci wy<�cznie Bo�ym odkupieniem. Je$li chce-
my praktykowa% �ycie ko$cio<a, musimy sobie u$wiadomi%, �e jeste-
$my zjednoczeni dzi#ki odkupieniu Pana i to odkupienie nas przy-
krywa, oddzielaj�c nas dla Bo�ej budowli.

Na kolumnach wisz� r(wnie� zas<ony z czystego, skr#conego lnu,
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$wiadectwo dla ludzi, �e ko$ci(< jest czysty i nieskalany w post#po-
waniu i zachowaniu. Stanowi� one lini# graniczn�. W przybytku
wzniesionym wraz z otaczaj�c� go lini� graniczn� wida% z daleka
bia<y len, kt(ry go odgranicza. To $wiadectwo ko$cio<a dla pogr��o-
nego w ciemno$ci $wiata. Ca<y $wiat jest czarny, lecz oto wzniesione
jest co$, co $wiadczy, �e ko$ci(< jest nieskalany, czysty i bia<y. Mwia-
dectwo takie mo�e wynika% jedynie z s�du o<tarza i obmycia obmy-
walni, kt(rych rezultatem jest czyste zachowanie i niesplamione
post#powanie przed $wiatem. To czysty, skr#cony len, wisz�cy na
podtrzymuj�cych kolumnach, kt(re stoj� na podstawach z miedzi.
To linia odgraniczaj�ca $wiadcz�ca o tym, �e ko$ci(< jest oczyszczony
z wp<ywu $wiata. Poza t� lini� wszystko jest czarne, natomiast w jej
obr#bie wszystko jest bia<e.

DESKI PRZYBYTKU

Chocia� to, o czym tu powiedzieli$my jest dobre, jest to zaledwie
do$wiadczenie dziedzi-ca zewn#trznego. Na dziedzi-cu zewn#trznym
znajduje si# wiele dobrych rzeczy: miedE, srebro i bia<y len. Nie ma
jednak nic ze z<ota, kt(re jest typem boskiej natury. Oznacza to, �e
kiedy znajdujemy si# na dziedzi-cu zewn#trznym, nie zosta<o w nas
jeszcze wtopione nic z boskiej natury, co mo�na by by<o wyrazi%.
Dokonuje si# tu tylko s�dzenie i oczyszczanie tego, co negatywne.
Innymi s<owy, brat, kt(ry przyszed< do nas jako cz<owiek bardzo dum-
ny, jest teraz bardzo pokorny i wydaje si#, �e nie ma w sobie cienia
fa<szu, w<asnej chwa<y ani dumy. To jednak zaledwie co$ z zakresu
ludzkiego post#powania i jego oczyszczania. W brata tego nie wtopi<o
si# jeszcze nic z Boga, co mog<oby si# wyrazi% na zewn�trz . nie
przejawia si# w nim nic ze z<ota. To, co ma, jest dobre zewn#trznie,
lecz jest to jedynie dziedziniec, a nie budynek. Wszystko to znajduje
si# wci�� na otwartym powietrzu, brak zacisza, przykrycia, budowli.
Potrzebujemy, by z nasz� natur� zespoli<o si# co$ boskiego: potrze-
bujemy zespolenia bosko$ci z cz<owiecze-stwem. Dlatego musimy
przej$% od dziedzi-ca zewn#trznego do miejsca $wi#tego, a nawet do
$wi#tego $wi#tych.

Je$li dzi#ki mi<osierdziu i <asce Pana wejdziemy do miejsca $wi#-
tego i do $wi#tego $wi#tych, niemal wsz#dzie zobaczymy z<oto . z<oty
st(<, z<oty $wiecznik, z<oty o<tarz kadzidlany, z<ot� ark# i z<ote deski.
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Ca<e otoczenie jest ze z<ota, podobnie jak zawarto$% i ka�de naczy-
nie. Co to znaczy? Chwa<a Panu, drewno desek (Wj 26,15) symboli-
zuje cz<owiecze-stwo, ludzk� natur#, a z<oto pokrywaj�ce deski .
bosko$%. Bosko$% i cz<owiecze-stwo sta<y si# teraz jedno! Z jednej
strony jest to drewno, a z drugiej strony, z<oto. Tutaj, w miejscu
$wi#tym i w miejscu naj$wi#tszym, bosko$% zespolona jest z cz<owie-
cze-stwem. Te dwa miejsca nazywaj� si# odpowiednio miejscem
$wi#tym i miejscem naj$wi#tszym dlatego, �e wszystko, co $wi#te,
musi by% z Boga. Na dziedzi-cu zewn#trznym jeste$my sprawiedli-
wi, ale nie $wi#ci. Ka�dy aspekt naszego zachowania i post#powania
na dziedzi-cu zewn#trznym jest w<a$ciwy, poniewa� jest os�dzony
na krzy�u i oczyszczony w obmywalni. Jest tam sprawiedliwo$%, ale
nie ma $wi#to$ci, czyli wbudowanej w cz<owieka boskiej natury.
Dopiero gdy wejdziemy do miejsca $wi#tego i miejsca naj$wi#tszego,
widzimy, �e wszystko pokryte jest z<otem. Niemal wszystko, ka�da
cz#$% posiada w sobie pierwiastek drewna, lecz jest pokryta z<otem.
Jest tutaj cz<owiecze-stwo, lecz jest ono zespolone z bosk� natur�.

Je$li nie wejdziemy do miejsca $wi#tego i miejsca naj$wi#tszego
i+je$li nie zostanie w nas wbudowane co$ boskiego, nie mo�emy by%
deskami zbudowanymi w Bo�e mieszkanie. Ko$ci(< buduje si# w efek-
cie zespolenia Boga z cz<owiekiem. Zespalanie si# samego Boga z+na-
mi staje si# materia<em na budow# Cia<a Chrystusa. Niezale�nie od
tego, jak bardzo zostali$my oczyszczeni, mo�emy by% jedynie bia<ym
lnem. Nie mo�emy by% deskami na budow# przybytku. Im wi#cej
jednak jeste$my pokrywani z<otem, tym bardziej stajemy si# mate-
ria<em na Bo�� budowl#. Dlatego w<a$nie musimy wchodzi% w du-
cha, %wiczy% go, pod��a% za nim i by% zawsze zespoleni z Panem
w+duchu. To w<a$nie dzi#ki zespoleniu si# bosko$ci z cz<owiecze--
stwem stajemy si# materia<em na budowanie Bo�ego domu.

Deski pokryte z<otem w miejscu $wi#tym i w $wi#tym $wi#tych
osadzone s� na srebrnych kolumnach, co oznacza, �e odkupienie
Chrystusa jest podstaw� i fundamentem budowania domu Bo�ego.
Sk�d jednak pochodzi z<oto na pokrycie desek? Z do$wiadczenia z<o-
tego sto<u, z<otego $wiecznika, z<otego o<tarza kadzidlanego i z<otej
arki. Im wi#cej do$wiadczamy Chrystusa jako naszego �ycia, $wiat<a
i woni zmartwychwstania oraz im wi#cej do$wiadczamy w najg<#bszy
spos(b samego Chrystusa, tym wi#cej wtapia si# w nas boskiej natury.
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Z<oto, kt(re pokrywa deski, pochodzi z do$wiadczania miejsca $wi#-
tego i $wi#tego $wi#tych. Bosko$%, kt(ra jest zespolona z naszym
cz<owiecze-stwem, pochodzi nie tylko z do$wiadczania Chrystusa jako
naszego �ycia, $wiat<a i woni zmartwychwstania, lecz tak�e z naj-
g<#bszego do$wiadczenia samego Chrystusa. To w<a$nie wytwarza
materia<y na Bo�� budowl#. Codziennie musimy do$wiadcza% Chry-
stusa jako naszej manny, $wiat<a, woni zmartwychwstania oraz do-
$wiadcza% Jego osoby w najg<#bszy spos(b, aby uzyska% boskie ze-
spolenie.

S� jeszcze co najmniej trzy inne przedmioty, kt(rych znaczenie
musimy zrozumie%, aby$my mogli si# budowa% wraz z innymi. Po
pierwsze, ka�da deska ma p(<tora <okcia szeroko$ci (Wj 26,16). Mu-
simy u$wiadomi% sobie, �e mamy tylko p(<tora <okcia, nie wi#cej.
W+przybytku znajduje si# czterdzie$ci osiem desek, po<�czonych ze
sob� w pary, a ka�da para ma trzy <okcie szeroko$ci. Powodem, dla
kt(rego ka�da deska ma zaledwie p(<tora <okcia szeroko$ci jest to,
�e ka�da jest tylko po<ow� pe<nej miary i potrzebuje dope<nienia ze
strony drugiej deski. Musimy sobie u$wiadomi%, �e jeste$my jedynie
po<(wk�. Kiedy Pan Jezus posy<a< swoich uczni(w, wysy<a< ich za-
wsze po dw(ch. Piotr potrzebowa< Jana, a Jan Piotra. Jeste$my tyl-
ko po<(wk� i potrzebujemy uzupe<nienia ze strony drugiej po<owy.
Nigdy nie powinni$my dzia<a% ani pracowa% niezale�nie czy indywi-
dualnie. Ca<a nasza s<u�ba i funkcjonowanie w ko$ciele musz� odby-
wa% si# w spos(b zbiorowy. Dwie deski musz� by% ze sob� po<�czone.
Nie stanowimy kompletnej ca<o$ci. Potrzebujemy drugiej po<owy. Kto
jest twoj� drug� po<ow�? Musimy sobie u$wiadomi%, �e ka�dy z nas
ma nie trzy <okcie, lecz tylko p(<tora. Nie mo�emy i$% sami, nie
mo�emy s<u�y% indywidualnie, nie mo�emy funkcjonowa% ani praco-
wa% niezale�nie. Musimy by% skoordynowani z innymi cz<onkami Bo�ej
budowli.

Ka�da deska ma te� dwa czopy, dwie dodatkowe cz#$ci wchodz�ce
w podstawy (Wj 26,19). Dlaczego deska ma po dwa czopy zamiast
jednego? To jasne. Jeden czop pozwoli<by desce si# obraca%, ale dwa
czopy trzymaj� j� mocno w miejscu. Dw(jka oznacza utwierdzenie.
Przypomina to cz<owieka o dw(ch nogach. Je$li stoi na jednej nodze,
<atwo mu si# obr(ci% lub przewr(ci%, ale kiedy stoi na dw(ch nogach,
nie jest mu si# tak <atwo przewr(ci% i niezr#cznie mu si# obraca%.
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Nie chcemy mie% zbyt wielu Kobracaj�cych si#L braci. Rano kto$ mo�e
i$% w jednym kierunku, a po po<udniu w przeciwnym. Nast#pnego
ranka skr#ci w jeszcze inn� drog# . bez przerwy si# gdzie$ obraca.
Poniewa� nie wiemy, gdzie jest, nigdy nie mo�emy go z<apa%. Bez
przerwy si# obraca na jednym czopie. Z takimi niesta<ymi bra%mi
i+siostrami nie mo�na budowa%. Musz� si# oni ustabilizowa%. Bez
wzgl#du na to, co si# dzieje, musz� trwa% a� do $mierci. Budowanie
ko$cio<a mo�liwe jest wtedy, gdy dana osoba jest gotowa po$wi#ci%
swoje �ycie. Potrzebujemy innych, by nas dope<niali i nieustannie
potrzebujemy ich jako utwierdzenia.

Poza tym s� jeszcze z<ote poprzeczki i z<ote pier$cienie, kt(re <�-
cz� i zespalaj� wszystkie deski w jedno. Pier$cienie symbolizuj� Ducha
Mwi#tego. Ducha Mwi#tego jako pier$cienie przyj#li$my na samym
pocz�tku naszego chrze$cija-skiego �ycia, kiedy zostali$my odrodzeni
(Pk 15,22 i Rdz 24,47). Pier$cienie podtrzymuj� poprzeczki, kt(re s�
r(wnie� typem Ducha Mwi#tego, ale w odniesieniu do ludzkiej natu-
ry . wewn�trz z<otych poprzeczek jest drzewo akacjowe. Jak ju�
zobaczyli$my, po zmartwychwstaniu i wniebowst�pieniu Pana, Duch
Mwi#ty zst�pi< z nieba z natur� bosk� i ludzk�. Jest On teraz zatem
Duchem Jezusa. To w<a$nie ten wspania<y Duch Mwi#ty, posiadaj�cy
bosk� i ludzk� natur#, <�czy nas i jednoczy ze sob�. Wszystkie deski
staj� si# wtedy niczym jedna. Za<(�my, �e z desek, pier$cieni i po-
przeczek zedrzemy ca<e z<oto. W(wczas wszystkie deski stan� si#
niepo<�czonymi, osobnymi kawa<kami. Jedno$% nie jest w drzewie,
lecz w z<ocie. Je$li zabierzemy z<oto, zabraknie wtedy elementu jed-
nocz�cego i deski pozostan� jako oddzielne, osobne kawa<ki. Obraz
ten pokazuje nam wyraEnie, �e zjednoczenie, jedno$%, budowanie
nie tkwi� w drewnie, lecz wy<�cznie w z<ocie. Oznacza to, �e budowa-
nie ko$cio<a nie dokonuje si# w ludzkiej naturze, ale w boskiej. To
w+boskiej naturze wszyscy budujemy si# w jedno. Ona w<a$nie nas
<�czy, jednoczy i trzyma razem jako jedno.

Ty i ja musimy si# nauczy% przede wszystkim, �e jeste$my tylko
po<(wkami. Po drugie, nigdy nie wolno nam dzia<a% niezale�nie i+in-
dywidualnie, bez wsparcia innych. Wreszcie, musimy post#powa%,
�y% i s<u�y% w boskiej naturze. To w<a$nie w boskiej naturze jeste-
$my jako deski jednoczeni ze sob�. Wtedy b#dziemy stanowili Bo��
budowl#. Raz jeszcze musimy powt(rzy%, �e wszystko to pochodzi
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z+do$wiadczania Chrystusa jako chleb(w pok<adnych, lampy, woni
zmartwychwstania oraz arki z ukryt� mann�, ukrytym prawem
i+ukryt� lask�. Jak�e to pe<ne znaczenia! Oby Pan w pe<ni, g<#boko
i+ca<kowicie dotkn�< nas tym obrazem. Oto w<a$ciwa droga, dzi#ki
kt(rej mo�emy zbudowa% si# w Bo�e mieszkanie. Ko$ci(< nie jest
spraw� wygl�du, lecz rzeczywistego do$wiadczania Chrystusa jako
naszego �ycia i wszystkiego dla nas. Dlatego te� jedynym sposobem,
by$my wsp(lnie mi#dzy sob� mogli zbudowa% ko$ci(<, jest do$wiad-
czanie Chrystusa w duchu.



ROZDZIAP DWUDZIESTY DRUGI

NAKRYCIE BO�EJ BUDOWLI

KUczynisz przybytek z dziesi#ciu zas<on ze skr#conego bisioru, z b<#-
kitnej, fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu . z cherubami
wykonanymi przez bieg<ego tkaczaL Wj (26,1).

KNast#pnie uczynisz nakrycie przybytku z koziej sier$ci, a uczynisz je
z jedenastu nakry%. ...Opr(cz tego uczynisz nakrycie na namiot ze sk(r
baranich, barwionych na czerwono, i w ko-cu nakrycie na wierzch ze
sk(r foczychL (Wj 26,7.14).

Z powy�szych fragment(w dowiadujemy si#, �e przykrycie przy-
bytku stanowi� cztery warstwy. Pierwsza sk<ada si# z dziesi#ciu za-
s<on z bisioru (czystego lnu); druga z zas<on z koziej sier$ci; trzecia
jest nakryciem ze sk(r baranich; czwarta . wierzchnim nakryciem
ze sk(r z borsuk(w lub z fok. Te cztery warstwy nakry% tworz� dach
przybytku. Wiele napisano na temat przybytku i jego nakry%, ja jed-
nak pragn# wykaza%, w jaki spos(b nakrycia te wi��� si# z budowl�
Pana.

KO�CI�! BUDOWANY PRZEZ CHRYSTUSA JAKO �YCIE

W poprzednim rozdziale zobaczyli$my, �e budowla Pana to nie
jedynie zewn#trzna forma, lecz wbudowany w cz<owiecze-stwo Chry-
stus. Ko$cio<a nie da si# wyprodukowa% ludzkimi r#kami poprzez
na$ladowanie zewn#trznego wzorca lub utworzenie go w spos(b or-
ganizacyjny. Oczywi$cie, poprzez narodziny i wzrost �ycia sponta-
nicznie pojawi si# pewna forma, tak jak w przypadku cz<owieka, kt(ry
rozwija si# pod wzgl#dem wielko$ci dzi#ki swym narodzinom i wzro-
stowi �ycia. Nikt nie jest w stanie wytworzy% ani uformowa% cz<o-
wieka w jego obecnej postaci. Nawet gdyby to by<o mo�liwe, budowla
ko$cio<a to nie wykonany ludzk� r#k� wzorzec ani wyprodukowana
imitacja, lecz spontaniczny wzrost Chrystusa jako naszego �ycia.

Ka�da cz#$% i ka�dy aspekt przybytku jest typem b�dE to dzie<a,
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b�dE osoby Chrystusa . to daleko wi#cej ni� model. Przybytek po-
kazuje, �e za pomoc� swego odkupie-czego dzie<a Chrystus musi
wbudowa% si# w nas i sta% si# dla nas wszystkim. O<tarz na dziedzi--
cu zewn#trznym jest typem wszechzawieraj�cej $mierci Chrystusa
na krzy�u, kt(ra da<a nam w<a$ciw� wi#E z Bogiem. Wyznaj�c, �e
jeste$my grzesznikami i �e Jego $mier% po<o�y<a nam kres, przyjmu-
jemy Go jako nasze �ycie. Nast#pnie obmywaj�ce i oczyszczaj�ce dzie-
<o Jego Ducha, kt(rego typem jest obmywalnia, usuwa z nas wszelki
brud $wiata, dzi#ki czemu nadajemy si# do tego, by Chrystus wbudo-
wa< w+nas siebie.

Po om(wieniu tych dw(ch przedmiot(w mo�emy przej$% do Bo�ej
budowli. Natychmiast widzimy, �e we wszystkim przejawia ona wto-
pionego w nas Chrystusa. Niemal wsz#dzie w miejscu $wi#tym i+$wi#-
tym $wi#tych znajdujemy pokryte z<otem drewno, co oznacza, �e
natura ludzka pokryta jest bosk� natur�, �e bosko$% wtopi<a si# w+cz<o-
wiecze-stwo i odcisn#<a na niej swe pi#tno. St(< na chleby pok<adne,
$wiecznik, o<tarz kadzidlany, arka, wszystkie deski, kt(re tworz�
szkielet przybytku, a nawet cztery warstwy nakrycia objawiaj� i pod-
kre$laj� jedn� rzecz: Chrystus jako uciele$nienie Boga wtopi< si#
w+nas, aby$my mogli do$wiadcza% Go jako �ycia i jako wszystkiego
dla nas.

Pan musi otworzy% nam oczy i wywrze% na nas za pomoc� wszyst-
kich tych rzeczy g<#bokie wra�enie. Nie mo�emy poprzesta% na tym,
�e znajdziemy sobie w Dziejach Apostolskich form#, ustanowimy star-
szych i diakon(w i nazwiemy to ko$cio<em. Nie jest to ko$ci(<, lecz
jego imitacja. Je$li zapytamy kogo$, w jaki spos(b powsta< i sta< si#
takim wysokim cz<owiekiem, odpowie on nam: KUrodzi<em si#, ja-
d<em du�o po�ywnego pokarmu i uros<em taki wysokiL. Mo�emy wy-
produkowa% zabawk# albo lalk#, nie jeste$my jednak w stanie wy-
produkowa% cz<owieka. Ko$ci(< to prawdziwy cz<owiek. Nikt nie mo�e
uczyni% ko$cio<a! Musi on by% czym$, co narodzi<o si# w Duchu i+wzra-
sta w �ycie w Chrystusie. Musimy powtarza% to wci�� od nowa: KBra-
cia, r#ce z daleka!L Nie powinni$my pr(bowa% niczego formowa% ani
organizowa%.

W ostatnich kilku latach b<aga<em braci w ten spos(b w tylu miej-
scach, niewielu z nich jednak rozumie, o co mi chodzi. M(wi�: KJe$li
w takim razie mamy nie formowa% ko$cio<a i niczego nie organizo-



NAKRYCIE BONEJ BUDOWLI 193

wa%, to co mamy robi%?L Powinni$my zaj�% si# jednym: je$% i pi%
Chrystusa, a� zostaniemy przez Niego poch<oni#ci. Im wi#cej b#dzie-
my rozkoszowa% si# Nim jako uczt�, tym bardziej On nas poch<onie.
Wydaje si# nam, �e tylko karmimy si# i radujemy Nim, w rzeczywi-
sto$ci jednak, im wi#cej si# Nim karmimy, tym bardziej zostajemy
przez Niego poch<oni#ci. Ko$cio<a nie da si# uformowa% ani zorgani-
zowa%. Musi on narodzi% si# z Chrystusa w Duchu. Musi by% �ywym
Cia<em Chrystusa, kt(re wzros<o w Jego �ycie. Wtedy, w nast#p-
stwie tego procesu, Cia<o to spontanicznie przyjmie okre$lony kszta<t
i b#dzie mo�na dostrzec pewn� form#. Cia<o ro$nie za pomoc� Chry-
stusa, przez Chrystusa i w Chrystusie.

Na dziedzi-cu zewn#trznym do$wiadczamy dokonanego przez
Chrystusa dzie<a, kt(re umo�liwia nam wej$cie do miejsca $wi#tego.
Miejsce $wi#te i $wi#te $wi#tych nie s� spraw� do$wiadczania dzie<a
Chrystusa, lecz do$wiadczania Jego osoby. Do$wiadczamy tutaj sa-
mego Chrystusa jako pokarmu, kt(ry zaopatruje nas w �ycie, jako
$wiat<a �ycia, jako woni zmartwychwstania i jako wszechzawieraj�-
cej osoby. Gdy Chrystus wtapia si# w nas, zdobywa materia<y s<u��ce
do budowania ko$cio<a. W ten spos(b my zostajemy zjednoczeni i+zbu-
dowani w jedno przez Ducha Mwi#tego, kt(ry nas odradza i sprawia
w nas dojrzewanie (co obrazuj� z<ote pier$cienie i z<ote poprzeczki).
Na tym polega Cia<o Chrystusa i mieszkanie Boga. Powtarzamy raz
jeszcze: budowanie ko$cio<a jest spraw� wzrostu, kt(rym jest Chry-
stus stopniowo wbudowywuj�cy si# w nas jako wszystko dla nas.
Jedynie w ten spos(b powstaj� materia<y do budowania ko$cio<a.
Dzi#ki odrodzeniu i procesowi doskonalenia przez Ducha wszystkie
te materia<y b#d� si# odpowiednio sk<ada<y razem i <�czy<y w+jedn�
ca<o$%. Takie budowanie w jedno$ci jest Cia<em Chrystusa i miesz-
kaniem Boga.

KO�CI�! PRZYKRYTY PRZEZ CHRYSTUSA
JAKO JEGO WYRAZ

Musimy jednak widzie%, �e a� do tego etapu przybytek wci�� nie
posiada dachu, kt(ry by go przykrywa<. Niezale�nie od stopnia, w+ja-
kim zostali$my wbudowani w Chrystusa i w jakim Chrystus wbudo-
wa< si# w nas, jeste$my jedynie deskami . nikt z nas nie mo�e sta%
si# przykryciem. Je$li my b#dziemy przykryciem, ko$ci(< stanie si#
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wyrazem cz<owieka. Tylko Chrystus mo�e by% przykryciem, poniewa�
ko$ci(< mo�e wyra�a% wy<�cznie Chrystusa. Jak zobaczyli$my, w ty-
pie przybytku dach sk<ada si# z czterech warstw, z kt(rych ka�da
jest aspektem Chrystusa. Ca<y dach objawia Chrystusa jako jedyne
przykrycie. Przybytek staje si# wi#c wyrazem Chrystusa, w kt(rym
Chrystus jest ca<kowitym przykryciem. Kiedy przykrycie spocz#<o
na przybytku, od zewn�trz nie by<o wida% nic pr(cz przykrycia. Zna-
laz<y si# pod nim r(wnie� deski i naczynia. Przykrycie to nie tylko
chroni<o wszystkie deski i naczynia przybytku, ale r(wnie� wyra�a<o
ca<y przybytek. W rzeczywisto$ci wi#c to wyraz przybytku chroni<
wszystkie deski i naczynia. Oznacza to, �e je$li nie wyra�amy Chry-
stusa, nie mamy Jego ochrony. Je$li oczekujemy, �e Chrystus b#dzie
chroni< ko$ci(<, musimy Go wyra�a%.

W niekt(rych miejscach mo�na odnie$% wra�enie, �e ko$ci(< nie
jest przykryty Chrystusem, lecz jak�$ doktryn�. Gdzie indziej zno-
wu przykrycie stanowi przejaw pewnych dar(w . to dary sta<y si#
dachem. R(�ne grupy wierz�cych znajduj� si# albo pod przykryciem
nauk, albo pod przykryciem dar(w . lecz nie pod przykryciem Chry-
stusa. Tymczasem dary i nauki nie s� w stanie nas ochroni%. Nadne
dary, nauki ani doktryny nie mog� przykry% grupy wierz�cych. Wy-
niesiony, wywy�szony i wyra�ony jako dach musi by% wy<�cznie Chry-
stus, kt(ry jest naszym przykryciem.

Je$li odczytamy wymiary przybytku, odkryjemy, �e przykrycie
obejmuje nie tylko dach, lecz r(wnie� dwa boki. Od zewn�trz nie
wida% nic pr(cz przykrycia. Podstawy, deski i zawarto$% wn#trza s�
niewidoczne. Oznacza to, �e ci, kt(rzy znajduj� si# na zewn�trz, musz�
jako przykrycie ko$cio<a widzie% jedynie Chrystusa. Kiedy ludzie
wchodz� do wn#trza przybytku, nie widz� nic poza zespoleniem si#
Chrystusa z cz<owiekiem. Na zewn�trz nie ma niczego pr(cz Chry-
stusa, a wewn�trz nie ma nic opr(cz Chrystusa wbudowanego w cz<o-
wieka i zespolonego z nim. Innymi s<owy, kiedy patrz# na ko$ci(<
z+zewn�trz, widz# jedynie Chrystusa, kiedy za$ wchodz# do ko$cio<a
i patrz# na ludzi, widz# zespolenie si# Chrystusa z ka�dym cz<owie-
kiem. Oto prawdziwy ko$ci(<. Z zewn�trz ludzie nie widz� nic pr(cz
Chrystusa; tak samo od wewn�trz nie widz� nic opr(cz Chrystusa
wbudowanego w wielu ludzi.

To wspania<y obraz. Nawet gdybym mia< przesz<o dziesi#% List(w
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do Rzymian, dwana$cie List(w do Koryntian i sze$%dziesi�t List(w
do Efezjan, to bez tego obrazu nie m(g<bym tego tak dobrze zrozu-
mie%. Jestem prostym, ma<ym dzieckiem, kt(re wci�� potrzebuje
obraz(w i rysunk(w. Kiedy uczymy dzieci w przedszkolu, potrzebne
s� nam obrazki. Na przyk<ad przeliterowanie s<owa k-o-t nie pomo�e
dzieciom w zrozumieniu, co to s<owo znaczy. Musimy przynie$% i po-
kaza% im obrazek kota. Podobnie dzi#ki obejrzeniu obrazu przybyt-
ku mo�emy zrozumie%, na czym polega prawdziwe budowanie ko-
$cio<a. Nie chodzi tu o form#, organizacj# ani o co$, co s� w stanie
uformowa% ludzkie r#ce, lecz o to, �e Chrystus wtapia si# w wielu
ludzi, kt(rzy teraz wynosz� i wywy�szaj� Go oraz przyoblekaj� si#
w+Niego, wyra�aj�c Go, znajduj�c si# pod Jego przykryciem i ochron�.

Sp(jrzmy teraz na cztery warstwy przykrycia. Od wewn�trz znaj-
duje si# pierwsza warstwa, wykonana z najdelikatniejszych mate-
ria<(w . zas<ony z czystego lnu z wyhaftowanymi na nich cheruba-
mi, zabarwione pi#knymi kolorami: b<#kitem, purpur� i karmazynem.
B<#kit oznacza niebia-sko$%, purpura kr(lestwo, a szkar<at . odku-
pienie. Podstawowym materia<em jednak jest czysty len, symbol cz<o-
wiecze-stwa Chrystusa wraz ze wszystkimi Jego wspania<ymi ce-
chami i post#powaniem. Cztery Ewangelie podaj� nam opis tego
cz<owieka, kt(rego ludzka natura i post#powanie dok<adnie przypo-
minaj� ten czysty delikatny len. Jest on bardzo delikatny, a zarazem
bardzo mocny, a poniewa� jest wykonany ze skr#conego lnu, jest
podw(jnie wzmocniony. Pan Jezus jest w<a$nie tak delikatny, a mimo
to tak bardzo silny. Nie ma w Nim niczego, co by<oby szorstkie albo
s<abe.

Wyhaftowane cheruby oznaczaj�, �e chwa<a Boga przejawia si#
w+Jego stworzeniu. Cheruby s� typem Bo�ej chwa<y, a to, i� s� one
wyhaftowane na delikatnym i czystym lnie oznacza, �e chwa<a Boga
wtopi<a si# w cz<owiecze-stwo i w Jego stworzenie. Mo�emy zoba-
czy%, �e gdy Jezus by< na ziemi, w<a$nie w tym cz<owieku o czystej
i+delikatnej ludzkiej naturze i takim te� charakterze Bo�a chwa<a
zosta<a wbudowana w Jego stworzenie. Jest On prawdziwym cz<o-
wiekiem o+czystej i delikatnej ludzkiej naturze i identycznym post#-
powaniu, ale te� uciele$nieniem Bo�ej chwa<y, wbudowanej w Jego
stworzenie. On sam jako cz<owiek jest odblaskiem Bo�ej chwa<y. In-
nymi s<owy, wyhaftowane s� na Nim cheruby. Czy rozumiesz taki
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j#zyk? Chrystus jest nie tylko ludzki, ale tak�e boski. Jego ludzka
natura nosi bosk� chwa<#. Nie jeste$my w stanie tego wyczerpa%,
ale musimy i$% dalej.

Druga warstwa wykonana jest z koziej sier$ci. W typologii Pisma
koz<y s� obrazem grzesznych ludzi. Ewangelia Mateusza 25,31-46
m(wi o podziale i r(�nicy pomi#dzy owcami i koz<ami. Koz<y ukazane
s� jako grzeszni ludzie. Odpowiada to dok<adnie Drugiemu Listowi
do Koryntian 5,21: B(g uczyni< grzechem za nas Tego, kt(ry nie zna<
grzechu. Dlatego warstwa zas<on wykonana z koziej sier$ci symboli-
zuje Chrystusa, kt(ry zosta< uczyniony za nas grzechem. Mimo �e
jest On czystym, delikatnym lnem, uczyniony zosta< kozi� sier$ci�:
nie ma w Nim �adnego grzechu i nie zna On grzechu, lecz zosta<
uczyniony grzechem za nas.

Nast#pna warstwa po warstwie z koziej sier$ci to warstwa z ufar-
bowanych na czerwono sk(r baranich. Kolor czerwony oznacza prze-
lanie krwi przez Chrystusa w Jego dziele odkupienia. Chrystus by<
kim$ bezgrzesznym, kto zosta< uczyniony za nas grzechem i poni(s<
nasze grzechy . to proste zdanie wyja$nia pierwsze trzy warstwy.
Pierwsza warstwa obrazuje Chrystusa jako bezgrzeszn� osob#; dru-
ga oznacza, �e zosta< On uczyniony grzechem za nas, a+trzecia, �e
poni(s< nasze grzechy i przela< swoj� krew, by nas odkupi%.

Po ufarbowanych na czerwono sk(rach baranich nast#puje czwar-
ta warstwa, kt(ra staje si# zewn#trznym przykryciem. Przykrycie
to wykonane jest ze sk(r borsuk(w i fok, kt(re s� bardzo mocne.
Mog� one przetrwa% ka�dy rodzaj pogody, ka�dy atak. Zewn#trzne
przykrycie nie jest zbyt poci�gaj�ce, i jest nieco szorstkie. Dzisiaj
Chrystus nie jest poci�gaj�cy dla ludzi ze $wiata w sensie zewn#trz-
nym: wygl�da jak mocne sk(ry borsucze, nieatrakcyjne w swym wy-
gl�dzie zewn#trznym. Cho% jednak nie jest zbyt urodziwy na zewn�trz,
od wewn�trz jest pi#kny, wspania<y i niebia-ski. Nie wygl�da jak
dzisiejsze chrze$cija-stwo, pe<ne ogromnych, pi#knych budowli .
zewn#trznie pretensjonalne, lecz wewn#trznie i duchowo brzydkie,
puste i zepsute. Wszystkie te $wiatowe organizacje chrze$cija-skie
s� tak naprawd# brzydkie. We wn#trzu w<a$ciwego ko$cio<a, Bo�ej
budowli, kryje si# co$ niebia-skiego i pi#knego, natomiast od ze-
wn�trz jest on niepozorny, szorstki, pozbawiony urody i pi#kna.

Chc# skorzysta% z tej okazji i powiedzie%, �e wszyscy powinni$my
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stara% si# pozostawa% w ukryciu. Nigdy nie powinni$my umieszcza%
swego zdj#cia w gazecie. Nie jest to co$ z ko$cio<a, lecz ca<kowicie
z+upad<ej, $wiatowej religii chrze$cija-skiej. Bracia, je$li to mo�li-
we, nie pozw(lcie nikomu reklamowa% swego nazwiska w gazetach.
Pan Jezus nigdy nie robi< sobie reklamy. Czytamy w czterech Ewan-
geliach, jak zawsze stara< si# ukrywa% i, je$li to by<o mo�liwe, pozo-
stawa% w ukryciu. Pi#kno i uroda musz� by% do$wiadczeniem Chry-
stusa we wn#trzu naszego ducha. Oto prawdziwe pi#kno przed Bogiem.

Skorzystam te� z tej okazji, by powiedzie% nieco wi#cej o budowa-
niu sal spotka-. Bracia, je$li to mo�liwe, powinni$my spotyka% si#
w+miejscach zwyk<ych i prostych z wygl�du. Nie budujcie luksuso-
wych i pi#knych budynk(w. Nie mo�emy przyci�ga% ludzi do Pana za
pomoc� pi#knych, okaza<ych budynk(w. By<em raz w Rzymie i wi-
dzia<em tak zwan� Katedr# Piotra. Nie wiem, ile milion(w dolar(w
jest wart ten budynek ani ilu ludzi codziennie tam przychodzi. Gdy
tam wszed<em, by< on zat<oczony. Obawiam si# jednak, �e nawet jedna
osoba na tysi�c nie by<a zbawiona. Jaki zysk przynosi przyci�ganie
ludzi takimi $rodkami? Powiedzia<bym, �e je$li to mo�liwe, powinni-
$my si# pozby% tego rodzaju budynk(w. Nie jest to mi<e Panu; jest to
dla Niego obraz�.

Nie to jednak chc# podkre$la%, lecz tylko Chrystusa, kt(ry jest
pe<en pi#kna od wewn�trz, a tak�e bardzo prosty i niepozorny od ze-
wn�trz. Taki Chrystus musi by% wyrazem naszego $wiadectwa i+przy-
kryciem ko$cio<a. Nie jest to zdanie ani my$l cz<owieka. Taki obraz
ukazuje nam S<owo Bo�e. Nie wolno nam wyra�a% niczego innego.
Musimy wynosi% i wywy�sza% naszego wspania<ego Chrystusa jako
przykrycie Bo�ej budowli . Chrystusa od wewn�trz, pe<nego boskiej
urody oraz Chrystusa od zewn�trz, tak prostego i niepozornego
w+oczach $wiata. Taki w<a$nie ko$ci(< jest w stanie przetrwa% ka�dy
atak i oprze% si# wszelkiej pokusie. Kiedy wr(g zaatakuje, ludzie
zgromadzeni w pi#knych budynkach tak zwanych ko$cio<(w chrze-
$cija-skich upadn� jako pierwsi. Tylko ci, kt(rzy nie pokazuj� si# na
zewn�trz, lecz maj� w swym wn#trzu niebia-skie pi#kno i bosk�
urod#, wytrwaj� do ko-ca. Ich zawarto$ci� i przykryciem jest Chry-
stus. Nic nie zdo<a zniszczy% ani pokona% prawdziwej budowli ko$cio-
<a, przykrytej takim Chrystusem.
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Nauczmy si# wprowadza% to wszystko w praktyk# i poszukiwa%
Chrystusa w duchu. Nauczmy si# rozpoznawa% swojego ducha i +do-
$wiadcza% Chrystusa jako Tego, kt(ry jest dla nas wszystkim. Wtedy
b#dziemy mieli miar# pe<ni Chrystusa i staniemy si# materia<em,
odpowiednim do zbudowania si# z innymi w Bo�� budowl#, przykryt�
Chrystusem jako jej wyrazem. To b#dzie w<a$ciwy, mocny ko$ci(<,
kt(ry zdo<a odeprze% ka�dy atak, przetrwa% ka�d� pr(b# i pokona%
wszelk� pokus# i kt(ry przyniesie Bogu najwy�sz� chwa<#.



ROZDZIAP DWUDZIESTY TRZECI

KO�CI�! . B�G OBJAWIONY W CIELE

KGdybym za$ si# op(Enia<, pisz#, by$ wiedzia<, jak nale�y post#powa%
w domu Bo�ym, kt(ry jest ko$cio<em Boga �ywego, filarem i podpor�
prawdy. A bez w�tpienia wielka jest tajemnica pobo�no$ci. Ten, kt(ry
objawi< si# w ciele, usprawiedliwiony zosta< w Duchu, ukaza< si#
anio<om, og<oszony zosta< poganom, znalaz< wiar# w $wiecie, wzi#ty
zosta< w chwaleL (1 Tm 3,15.16).

W wersecie 15 Pierwszego Listu do Tymoteusza mowa jest o trzech
aspektach ko$cio<a: o Kdomu Bo�ym,L Kko$ciele Boga �ywegoL oraz
Kfilarze i podporze prawdyL. Werset 16 m(wi dalej o tajemnicy pobo�-
no$ci, kt(r� jest B(g objawiony w ciele. W jaki spos(b te dwa werse-
ty si# ze sob� wi���? Niekt(rzy s<usznie uwa�aj�, �e $rednik na ko--
cu wersetu 16 jest poprawniejszy ni� oznaczaj�ca przerw# kropka:
KFilarem i podpor� prawdy; a bez w�tpienia wielka jest tajemnica
pobo�no$ci; Ten, kt(ry objawi< si# w ciele...L

KO�CI�! . DOM BO�Y

Dlaczego mowa jest tu o ko$ciele, gdy m(wi si# tu jednocze$nie
o+objawieniu si# Boga w+ciele? Poniewa� ko$ci(< jest domem Bo�ym.
Co oznacza termin Kdom Bo�yL? Kiedy m(wisz o Kswoim domuL, masz
na my$li miejsce, w kt(rym przebywasz, w kt(rym mieszkasz, w+kt(-
rym sp#dzasz swoje �ycie. Takie te� jest znaczenie domu Bo�ego.
Nie jest to rzucone mimochodem luEne okre$lenie. KDom Bo�yL to
miejsce, gdzie przebywa, mieszka i gdzie sp#dza swoje �ycie B(g.

Dom ten jest te� ko$cio<em �ywego Boga. Zauwa�, �e nie u�yto
tutaj prostego s<owa KB(gL, lecz wyra�enia K�ywy B(gL. Jest On bar-
dzo �ywy, i przebywa teraz w ko$ciele, dzia<a w nim, mieszka i ca<e
swoje �ycie sp#dza w<a$nie w nim. Kiedy m(wimy, �e ko$ci(< jest
domem Boga, musimy mie% bardzo g<#bok� $wiadomo$% tego, �e B(g
w tym domu przebywa, mieszka i sp#dza swoje �ycie. Czy rozumiemy
dom Bo�y w taki g<#boki spos(b?
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KO�CI�! . FILAR I PODPORA PRAWDY

Ko$ci(< jest nie tylko domem Bo�ym, w kt(rym B(g przebywa,
mieszka i sp#dza swoje �ycie. Jest on tak�e filarem i podpor� praw-
dy. Czym jest prawda? Nie my$l, �e prawda oznacza doktryn#. S<owo
KprawdaL w tym tek$cie znaczy Krzeczywisto$%L. Nic w ca<ym wszech-
$wiecie nie jest rzeczywiste, nic nie jest prawd�. Wszystko jest jedy-
nie cieniem. Wszystko, co mo�na zobaczy%, wszystko, czego mo�na
dotkn�%, wszystko, co mo�na posiada% i czego mo�na u�ywa% nie jest
rzeczywiste i w najlepszym razie jest jedynie cieniem. Ka�da rzecz,
kt(ra istnieje we wszech$wiecie, jest jedynie cieniem, a nie rzeczy-
wisto$ci�.

Co jest prawdziwe? Chrystus jako rzeczywisto$% wszystkiego.
Pokarm, kt(ry przyjmujesz, nie jest prawdziwym pokarmem, a je-
dynie cieniem rzeczywistego pokarmu. Prawdziwym pokarmem jest
Chrystus. Je$li nie masz Chrystusa, nie masz rzeczywisto$ci pokar-
mu. Mo�e my$lisz, �e ludzkie �ycie, kt(re masz, jest rzeczywiste, ale
to nieprawda: ono r(wnie� jest tylko cieniem. Prawdziwym �yciem
jest Chrystus. Je$li masz Syna Bo�ego, masz �ycie. Je$li nie masz
Syna Bo�ego, nie masz �ycia (1 J 5,12).

Je$li jaki$ brat przy$le ci swoj� fotografi#, powiesz: KTo brat XL.
Tak naprawd# jednak to nie jest ten brat. Jest to tylko jego podobi-
zna, i to w dodatku fa<szywa. W rzeczywisto$ci wszystkie podobizny
s� fa<szywe, poniewa� w podobiznach nie ma rzeczywistych rzeczy.
Ca<y wszech$wiat jest niczym innym, jak podobizn�, obrazem. Wszyst-
kie typy, wszystkie przeno$nie, wszystkie cienie w Starym Testa-
mencie by<y jedynie obrazami rzeczywisto$ci, kt(ra mia<a nadej$%
i+kt(r� jest sam Chrystus. Chrystus jest prawd�; Chrystus jest rze-
czywisto$ci� ca<ego wszech$wiata; Chrystus jest rzeczywisto$ci� Sta-
rego, a tak�e Nowego Testamentu. Je$li masz jedynie nauk# o Chry-
stusie, nie masz Jego rzeczywisto$ci. Prawd� jest sam Chrystus,
a+Jego Duch jest Duchem prawdy (J 14,17; 15,26; 16,13; 1 J 5,7). On
sam jest rzeczywisto$ci�, a Jego Duch . Duchem rzeczywisto$ci.

Ko$ci(<, w kt(rym ten �ywy B(g przebywa, mieszka i dzia<a, jest
filarem i podpor�, na kt(rej opiera si# rzeczywisto$%. Ko$ci(< niesie
rzeczywisto$%. We wn#trzu tego ko$cio<a przebywa �ywy B(g, a na
tym ko$ciele opiera si# prawda, rzeczywisto$%. Nie popieramy dok-
tryn, tylko Chrystusa, rzeczywisto$%, prawd#. Powinni$my m(c
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powiedzie%: KPrzyjaciele, przyjdEcie i zobaczcie. PrzyjdEcie do ko$cio-
<a i zobaczcie rzeczywisto$% wszech$wiata. PrzyjdEcie i zobaczcie rze-
czywisto$% �ycia, mi<o$ci, cierpliwo$ci, rzeczywisto$% wielu innych
rzeczyL.

Pewnego popo<udnia, w 1933 roku, kiedy by<em w odwiedzinach
u brata Nee, on zapyta< mnie nagle: KBracie, czym jest cierpliwo$%?L
W pierwszej chwili pomy$la<em, �e to dziecinne pytanie. Nauczono
mnie, czym jest cierpliwo$%, gdy by<em ma<ym dzieckiem. Poniewa�
jednak pytanie to wysz<o z jego ust, wiedzia<em, �e nie powinienem
go zlekcewa�y%. Zastanawia<em si# wi#c: KCo on ma na my$li pyta-
j�c, czym jest cierpliwo$%?L Nie $mia<em odpowiedzie%. Brat Nee sie-
dzia< w bujanym fotelu, ko<ysz�c si# w ty< i w prz(d. W ko-cu zaryzy-
kowa<em: KCierpliwo$% to co$ takiego, dzi#ki czemu kto$ jest w stanie
cierpie% i znosi% z<e traktowanie ze strony innych. To jest cierpli-
wo$%L. Wtedy on powiedzia<: KNie!L Zapyta<em wi#c: KBracie, je$li
cierpliwo$% nie jest wytrwaniem, to powiedz mi, prosz#, czym ona
jest?L On, wci�� si# ko<ysz�c w fotelu, powtarza< pytanie: KTak, czym
jest cierpliwo$%? Czym jest cierpliwo$%?L

Po d<ugiej przerwie nagle odpowiedzia<: KCierpliwo$% to ChrystusL.
By<o to bardzo kr(tkie i bardzo proste. KCierpliwo$% to ChrystusL. Po
prostu nie mog<em zrozumie% tego KobcegoL j#zyka. Powiedzia<em:
KBracie, to brzmi bardzo dziwnie. Nie rozumiem. Powiedz mi, co masz
na my$liL. Nie chcia< powiedzie% nic wi#cej, tylko powtarza<: KCier-
pliwo$% to Chrystus, cierpliwo$% to ChrystusL. Przez ca<e popo<udnie
nie m(wili$my o niczym innym. By<em wi#cej ni� zak<opotany.

Po trzech lub czterech godzinach opu$ci<em go, bardzo rozczaro-
wany. Po powrocie do pokoju ukl#kn�<em i modli<em si#: KPanie,
powiedz mi, co to znaczy, �e cierpliwo$% to Chrystus? Nie mog# tego
zrozumie%L. Wreszcie Pan pokaza< mi, �e nasz� cierpliwo$ci� musi
by% On sam. Cierpliwo$% to Chrystus �yj�cy we mnie i przeze mnie.
Ach, kiedy to zobaczy<em, by<o to prawdziwe objawienie! By<em bar-
dzo szcz#$liwy!

Musimy zrozumie%, �e ludzka cierpliwo$%, kt(r� mo�emy osi�gn�%
sami z siebie, nie jest prawdziw� cierpliwo$ci�. Ludzka cierpliwo$%
jest jedynie form� i cieniem. Prawdziw� cierpliwo$ci� jest Chrystus.
Wszystko, czego potrzebujemy . cierpliwo$%, pokor#, uprzejmo$%,
mi<o$% do innych, a nawet mi<o$% do Boga . musimy odnajdywa%
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w+samym Chrystusie. Nawet dziesi#cioro przykaza- to tylko cie-.
Ich rzeczywisto$ci� jest Chrystus. Je$li Chrystus �yje przez nas, mamy
rzeczywisto$% i wype<nienie wszystkich wymaga- dziesi#ciorga przy-
kaza-.

Ko$ci(< musi nie$% prawd#, rzeczywisto$%. Musi by% filarem i pod-
por� tej rzeczywisto$ci o wymiarach wszech$wiata, kt(r� jest sam
Chrystus. Musimy by% w stanie powiedzie% innym: KPrzyjdE do ko-
$cio<a i zobacz prawdziw� cierpliwo$% i prawdziw� pokor#. PrzyjdE do
nas i zobacz prawdziw� wierno$% i rzeczywisto$% uczciwo$ciL.

W ko$ciele przebywa B(g, poniewa� ko$ci(< jest Jego domem.
B(g mieszka, dzia<a i sp#dza swe �ycie w ko$ciele. Mwiadectwo za$
i+rzeczywisto$% opieraj� si# na ko$ciele. Musimy rozwa�y% te dwa
aspekty: wewn#trzny . przebywanie Boga w ko$ciele oraz zewn#trz-
ny . niesienie przez ko$ci(< $wiadectwa i rzeczywisto$ci. Oba te aspek-
ty pokazuj� prawdziwe zespolenie si# Boga z cz<owiekiem. We wn#-
trzu ko$cio<a . grona odkupionych, odrodzonych i przeobra�onych
ludzi . przebywa B(g. Na tym gronie ludzi za$ spoczywa rzeczywi-
sto$% wszech$wiata. Ca<a rzeczywisto$% wszech$wiata skupia si# w+tym
gronie. Je$li kto$ chce wiedzie%, czym jest �ycie, musi przyj$% do
ko$cio<a i zobaczy%. Je$li chce wiedzie%, czym jest mi<o$%, tak�e musi
przyj$% i zobaczy%. Je$li chcemy pozna% rzeczywisto$% pokory i uprzej-
mo$ci, ko$ci(< jest miejscem, w kt(rym mo�na j� ujrze%. W tym gro-
nie ludzi mo�na ujrze% rzeczywisto$% wszechzawieraj�cego Chrystu-
sa. Mwiadectwo ko$cio<a nie polega na doktrynie, lecz na niesieniu
Chrystusa jako rzeczywisto$ci. Im cz#$ciej wykrzykujemy KChrystusL,
nie maj�c Jego rzeczywisto$ci, tym bardziej Chrystus odchodzi. Mamy
Chrystusa jedynie w krzyczeniu, m(wieniu i nauczaniu. Nie mamy
Go w swoim wewn#trznym �yciu ani nie do$wiadczamy Go w naszej
zewn#trznej codzienno$ci, w codziennym post#powaniu. Ko$ci(< musi
by% podstaw� i filarem, kt(ry niesie Chrystusa jako jedyn� rzeczywi-
sto$% wszystkiego. Je$li nie znamy prawdziwego znaczenia �ycia, musi
istnie% mo�liwo$% przyj$cia do ko$cio<a, by je tam odnaleE%.

KO�CI�! . OBJAWIENIE SI" BOGA W CIELE

Oto w<a$ciwe znaczenie Kdomu Bo�egoL oraz Kfilaru i podpory praw-
dyL. Ko$ci(< jest kontynuacj� i pomno�eniem KBoga objawionego
w+cieleL. Dlatego w<a$nie aposto< Pawe< umieszcza te dwa wersety
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obok siebie. Objawienie si# Boga w ciele ma bardzo wiele wsp(lnego
z Chrystusem jako domem Bo�ym oraz filarem i podpor� prawdy.
Je$li jeste$my �ywym Cia<em Chrystusa w jakim$ miejscu, jeste-
$my tak naprawd# domem Bo�ym oraz filarem i podpor� rzeczywi-
sto$ci. Jeste$my wtedy rozrostem, powi#kszeniem objawienia si#
Boga w ciele. B(g objawia si# ponownie w ciele, lecz w szerszy spo-
s(b. Zasad� Nowego Testamentu jest zasada wcielenia, kt(ra brzmi
nast#puj�co: B(g objawiony w ciele. Innymi s<owy, B(g zespolony
z+ludEmi . nie w spos(b zewn#trzny, lecz wewn#trzny. Ko$ci(< jest
objawianiem si# Boga, nie doktryn ani dar(w. Ko$ci(< musi objawia%
Boga w Chrystusie poprzez Ducha, a nie pokazywa% doktryny czy
dary.

BUDOWANY NIE PRZEZ ZEWN"TRZNE ZMIANY

Odczuwamy w sercu ci#�ar, poniewa� obawiamy si#, �e wielu braci
i si(str pod$wiadomie uwa�a, i� chcemy utworzy% nowy ruch albo
wyszkoli% ludzi, by tworzyli nowy model dla ko$cio<a. Bardzo nas to
martwi. Musimy prosi% Pana, by$my porzucili zupe<nie takie my$li
i+rozumienie. Musimy to z siebie ca<kowicie wykorzeni%. Nie mamy
zamiaru tworzy% nowego ruchu. Nie! Po stokro% nie! Je$li tak my$li-
my, dowodzi to jedynie, �e nie znamy Bo�ej ekonomii. Musz# pod-
kre$la% wci�� na nowo, �e ko$ci(< nie jest czym$, co tworzy si# we-
d<ug okre$lonego wzoru. Nywy B(g zamieszkuj�cy w nas to nie sprawa
doktryny. S�dz�c z codziennego post#powania, wi#kszo$% chrze$ci-
jan nie zna dzi$ drogi wewn#trznego �ycia ani Chrystusa jako swego
�ycia. To naprawd# niepokoi i obci��a nasze serce. Kiedy ludzie zdo-
b#d� pewn� $wiadomo$% lub naucz� si# pewnych metod, staraj� si#
rozpocz�% co$ nowego tam, gdzie mieszkaj�. Nie jest to droga Pana.

Dzi$ potrzebujemy nie zmiany ubra-, lecz wymiany krwi. Natu-
raln� krew nale�y wymieni%. Musimy zmieni% nie tylko zewn#trzn�
drog#, ale te� wewn#trzny spos(b. Za<(�my, �e jaki$ cz<owiek by<
dawniej pastorem z tytu<em KwielebnyL. Mo�e nawet nosi< sutann#
i+koloratk#. Nast#pnie otrzyma< $wiat<o, �e wszystkie te rzeczy s�
niew<a$ciwe: tytu<y KwielebnyL i KpastorL, a tak�e koloratka i sutan-
na. Pozby< si# wi#c tego wszystkiego. Przekre$li< sw(j tytu< klery-
kalny i zacz�< nosi% normalne ubranie. Nast#pnie poszed< pracowa%
dla Pana w innym miejscu i w inny spos(b, bez tytu<u i sutanny.
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Nie chc# tu orzeka%, czy jest to s<uszne, czy te� nie, ale chc#
powiedzie% jedno: musimy dowiedzie% si#, czy w takim cz<owieku
dokona<a si# autentyczna zmiana. Bez w�tpienia porzuci< on wszyst-
kie dawne rzeczy, lecz zmiana ta jest zbyt zewn#trzna. Poprzednio
cz<owiek ten s<u�y< Bogu sam z siebie, ze swego naturalnego �ycia.
Teraz zasz<a w nim zmiana w zakresie rzeczy zewn#trznych, czy jed-
nak nast�pi<a jaka$ zmiana w jego �yciu wewn#trznym? Bardzo praw-
dopodobne jest, �e nadal pracuje i s<u�y Panu tym samym �yciem,
kt(re mia<, kiedy u�ywa< tytu<u. Chocia� zewn#trznie przeszed< praw-
dziw� zmian#, wewn#trznie wci�� pozostaje taki sam. Zmiana taka
staje si# po prostu zewn#trznym dzia<aniem. Wcze$niej praktykowa<
Kko$ci(<L przez g<osowanie i tworzenie komitetu wykonawczego. Te-
raz porzuca to i zbiera grup# starszych. Chocia� zmiana ta jest praw-
dziwa, nic nie zmieni<o si# w jego �yciu wewn#trznym. Zmiana ze-
wn#trzna nie jest wynikiem wewn#trznej zmiany w �yciu, staje si#
wi#c po prostu kolejnym religijnym dzia<aniem.

Musimy p(j$% jeszcze dalej, wyj$% poza �ycie wewn#trzne i urze-
czywistnia% ko$ci(<. Ko$ci(< jest zespoleniem si# Boga z cz<owiekiem.
Powodem, dla kt(rego m(wili$my tyle o duszy, duchu i sercu jest to,
i� pomaga nam to u$wiadomi% sobie, �e B(g jest nasz� zawarto$ci�,
a my Jego pojemnikami. Musimy wiedzie%, jak Kdostroi%L swoje ser-
ce, by$my mogli je otworzy% i pozwoli% Mu wej$%. Musimy te� umie%
%wiczy% swojego ducha, aby si# z Nim kontaktowa%, zawiera% Go,
a+tak�e trawi%. Za<(�my na przyk<ad, �e jesz na obiad stek wo<owy.
Gdy b#dziesz go mia< w �o<�dku ju� od czterech godzin, ulegnie on
strawieniu i stanie si# sk<adnikiem twojego cia<a. Oto prawdziwy
obraz ko$cio<a. Obecne chrze$cija-stwo jednak jest bardziej religi�
ni� rzeczywisto$ci� �ycia. Problem dzi$ nie polega jedynie na zewn#trz-
nej zmianie formy, lecz na wymianie �ycia wewn�trz.

BUDOWANY NIE PRZEZ SAME NAUKI

Nie powinni$my te� skupia% si# jedynie na samych naukach. Po-
zw(lcie, �e pos<u�# si# prost� ilustracj�. Kiedy by<em ch<opcem, ja
i+wielu innych uczyli$my si# w chrze$cija-skiej szkole i otrzymali-
$my chrze$cija-skie wykszta<cenie. Uczono nas za pomoc� historii
biblijnych. Chocia� nie byli$my zbawieni, wi#kszo$% z nas zapozna<a
si# z chrze$cija-stwem i nauczy<a si# doktryn. Nieraz spierali$my
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si# z ludEmi o to, �e chrze$cija-stwo jest prawdziw� religi�. Misjona-
rze us<ugiwali nam wszelkimi doktrynami i naukami. Nauczyli$my
si#, �e B(g jest Bogiem w trzech osobach . Ojca, Syna i Ducha.
Nauczyli$my si#, �e Chrystus narodzi< si# z dziewicy i �y<, chodzi<
i+dzia<a< na tej ziemi. Wierzyli$my nawet, �e zmartwychwsta<. Gdy-
by$cie jednak zapytali nas: KCzy jeste$cie zbawieni?L . nie wiedzieli-
by$my. B(g i Chrystus byli dla nas jedynie poj#ciami. Musz# za$wiad-
czy%, �e w(wczas prawie nikt z kilkuset cz<onk(w tamtejszego ko$cio<a
nie rozumia< kwestii zbawienia. Znani byli jednak jako Kchrze$cija-
nieL. Czasami wszyscy cz<onkowie ko$cio<a paradowali po ulicach,
trzymaj�c wysoko krzy�e i $piewaj�c: KNaprz(d, chrze$cija-scy �o<-
nierzeL. Dziel# si# tym, by zilustrowa% pustk# samych nauk.

Dzisiaj chrze$cijanie opowiadaj� si# za us<ugiwaniem naukami,
takimi jak predestynacja, wolna wola, <aska absolutna oraz wieczne
bezpiecze-stwo zbawienia. Mo�esz us<ugiwa% wszystkimi tymi na-
ukami, lecz nigdy nie dotkn�% �ycia ani ducha w innych ludziach.
Kontynuuj�c moje $wiadectwo, pami#tam, jak pewnego dnia zba-
wiony zosta< jeden cz<onek naszej rodziny, a po nim ja. Wreszcie
osi�gn#li$my prawdziwy kontakt z Bogiem: �ycie dotkn#<o nas g<#-
boko od wewn�trz i wypracowa<o w nas autentyczn� przemian#.
Zmieni<o si# i �ycie zewn#trzne, i zewn#trzne post#powanie. Praw-
dziwa przemiana w naszym �yciu wywar<a wp<yw na innych, tak i�
oni r(wnie� zostali zbawieni. Potem ju� wiedzieli$my, �e potrzebuje-
my czego$ wi#cej ni� nauk. Wszystkie nauki w Pi$mie musz� by% po
prostu $rodkami przekazuj�cymi nam Chrystusa. Je$li nie spe<niaj�
one tego celu, jeste$my czego$ dotkliwie pozbawieni.

BUDOWANY NIE PRZEZ SAME DARY

Ta sama zasada odnosi si# do kwestii dar(w. Wielu chrze$cijan
dzi$ uwa�a, �e poniewa� maj� dary, s� bardzo duchowi. W rzeczywi-
sto$ci jednak tak nie jest. Je$li przeczytacie Pierwszy List do Koryn-
tian, zobaczycie stan wierz�cych w Koryncie. U�ywali oni dar(w na-
wet wi#cej ni� sam aposto< (1 Kor 14,18-20), ale czy mieli prawdziwy
wzrost w �ycie? Nie! Byli ciele$ni i dziecinni (1 Kor 3,1-3). Tak jak
nauki musz� by% $rodkiem s<u��cym do przekazywania Chrystusa
innym, tak te� i dary. B(g wcale nie chce dawa% nam dzisiaj wielu
nauk i dar(w, lecz us<ugiwa% nam Chrystusem i wszczepia% Go w+nas.
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Opowiem wam autentyczne wydarzenie. Spotka<em cz<owieka,
kt(ry by< pe<en wiedzy biblijnej, lecz gdy m(wi< o Biblii . pali<. Po
tym, jak przez p(<torej godziny m(wi< o Ewangelii Mateusza i dzie-
si#ciu pannach, powiedzia<: KPrzepraszam, ale musz# zapali%. Wiem,
�e to z<e, ale jestem s<abyL. Nast#pnie przeszed< do Ksi#gi Objawie-
nia i m(wi< o dziesi#ciu rogach, siedmiu g<owach i czterdziestu dwu
miesi�cach. Mia< si<# naucza%, ale w ko-cu musia< powiedzie%: KPrze-
praszam, musz# jeszcze raz zapali%L. Cho% by< niezwykle silny w na-
uczaniu Biblii, w �yciu duchowym by< bardzo s<aby.

Widzia<em te� wielu ludzi, kt(rzy m(wili j#zykami. Obnosili si#
ze swoim darem, podczas gdy w �yciu codziennym post#powali bar-
dzo niedbale. Niekt(rzy byli nawet bardziej niedbali od niewierz�-
cych. W domu bardzo <atwo tracili nad sob� panowanie. Wszystko to
dowodzi tylko jednego . B(g wcale nie pragnie da% nam nauk ani
dar(w, lecz Chrystusa, �ywego Chrystusa. B(g u�ywa nauk, gdy s�
one podane we w<a$ciwy spos(b, by przekaza% nam Chrystusa. Czasem
te� u�ywa pewnych dar(w, by przy ich pomocy us<u�y% nam Chrystu-
sem oraz pobudzi% innych do Jego przyj#cia. Musimy jednak u$wia-
domi% sobie, �e Bo�ym zamys<em jest, aby$my poznawali �ywego,
Tr(jjedynego Boga i do$wiadczali Chrystusa w Duchu Mwi#tym.

Czy pami#tasz ze Starego Testamentu histori# o o$le, kt(ry prze-
m(wi< ludzkim j#zykiem? To by<o prawdziwe m(wienie j#zykami!
W�tpi#, czy wszystkie j#zyki dzisiaj s� tak autentyczne. Czyta<em
ostatnio artyku<, kt(rego autor opisywa<, jak skontaktowa< si# z po-
nad setk� ludzi m(wi�cych j#zykami. Powiedzia<, �e ka�dy bez wy-
j�tku w�tpi<, czy j#zyk, kt(rym m(wi, jest prawdziwy. Autor mimo
to jednak zach#ca< ludzi, aby nie w�tpili, lecz by kontynuowali swoje
do$wiadczenie. Kiedy to przeczyta<em, powiedzia<em sam do siebie:
KCzy w dniu Pi#%dziesi�tnicy Piotr w�tpi< w autentyczno$% j#zyka,
kt(rym m(wi<? Czy by< tam kto$, kto by mia< takie w�tpliwo$ci?L
Dlaczego jednak dzi$ tylu ludzi kwestionuje prawdziwo$% swego j#-
zyka? OdpowiedE jest prosta: bardzo wiele spo$r(d dzisiejszych j#zy-
k(w nie jest autentycznymi j#zykami.

Jednak�e nawet je$li m(wisz prawdziwym j#zykiem, musz# ci
powiedzie%, �e nie jest to �ycie. Tak�e kr(l Saul otrzyma< wylanie
Ducha Mwi#tego (1 Sm 19,22-24), nie my$l jednak, �e do$wiadczy<
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�ycia. Wr#cz przeciwnie, tylko go to obna�y<o. Kiedy otrzyma< wyla-
nie, rozebra< si# do naga! Ilustruje to fakt, �e wylanie Ducha Mwi#tego
r(�ni si# od �ycia. Nycie nie jest wylaniem. Nycie to jedynie sam
Chrystus w Duchu.

Bracia i siostry, b<agam was, by$cie postarali si# zrozumie%, �e
nie pr(buj# nikogo krytykowa%, lecz �e naprawd# jestem chory z+po-
wodu ci#�aru, jaki mam. Kiedy widz# beznadziejn� sytuacj# ludu
Pa-skiego, nie wiem, co powiedzie% ani co zrobi%. Kiedy g<osi si#
nauki, ludzie reaguj� bardzo �ywo. Kiedy m(wi si# o darach, wielu
zostaje pobudzonych. Kiedy jednak us<uguje si# wewn#trznym �yciem
i zamieszkuj�cym Chrystusem, jak�e wielka istnieje potrzeba we-
wn#trznego objawienia! Doktryny i dary s� czym$ zewn#trznym,
a+Chrystus ukryty jest wewn�trz. Jak�e bardzo lud Pana musi po-
znawa% t# zamieszkuj�c� w nim osob#, kt(ra jest tak �ywa i mocna .
kt(ra nas nawraca, kieruje nami, wzmacnia nas, od$wie�a i bezu-
stannie nas przeobra�a oraz przesyca.

BUDOWANY NIE DZI"KI POZYCJI

Musimy te� zobaczy%, �e budowanie ko$cio<a nie jest spraw� po-
zycji ani odpowiedzialno$ci cz<owieka, lecz �ycia w wewn#trznej isto-
cie. Nie polega ono na umieszczaniu kogo$ na okre$lonej pozycji,
lecz na wzro$cie ku dojrza<o$ci w �yciu wewn#trznym. Nasza we-
wn#trzna istota musi zosta% wypracowana przez wewn#trzn� prac#
Boga w nas. Im bardziej b#dziemy umieszczali ludzi na pewnej pozy-
cji, tym gorsze b#d� rezultaty. Natomiast im wi#cej b#dziemy poma-
gali ludziom zdawa% sobie spraw# ze wzrostu w �ycie, tym bardziej
�ycie b#dzie si# pomna�a<o. Wzrost �ycia wewn#trznego to pewny
spos(b budowania ko$cio<a. Wtedy dzi#ki dojrza<o$ci w �yciu b#dzie-
my spontanicznie przysposobieni do niesienia odpowiedzialno$ci.

Raz jeszcze musimy powt(rzy%: B(g pragnie wszczepi% w nas
Chrystusa i uczyni% Go wszystkim w naszym wn#trzu. B(g pomaga
jednym za pomoc� nauk, innym za pomoc� dar(w. Nie odgrywaj�
one jednak g<(wnej roli. By ujrze% cel �ywego, zamieszkuj�cego w+nas
Chrystusa, konieczne jest wewn#trzne objawienie. Wtedy wsz#dzie,
gdzie si# ze sob� b#dziemy spotykali, b#dziemy �ywym domem �ywe-
go Boga. Nywy B(g przebywa, mieszka i pracuje w nas, a my nosimy
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$wiadectwo Jezusa, kt(ry jest rzeczywisto$ci� ca<ego tego wszech-
$wiata. Wtedy naprawd# B(g b#dzie objawia< si# w ciele. Oto dzisiej-
sza droga Bo�ego odzyskiwania. Pro$my Pana o wewn#trzn� <ask#,
aby$my mieli rzeczywisto$% ko$cio<a.



ROZDZIAP DWUDZIESTY CZWARTY

WIZJA CELU BO�EJ EKONOMII

Ekonomia Bo�a wraz z jej celem zosta<a ju� przedstawiona na
pocz�tku tej ksi��ki, mo�liwe jednak jest, �e po przeczytaniu wszyst-
kich tych rozdzia<(w nadal jej nie uchwycili$my. Prosto rzecz ujmu-
j�c, ekonomi� Boga jest Jego wbudowanie si# w nas; by za$ tego
dokona%, musi On to uczyni% w trzech osobach . w Ojcu, Synu i+Du-
chu. Od pocz�tku tej ksi��ki wiele miejsca po$wi#cili$my ekonomii
Tr(j-Jedynego Boga. B(g nigdzie w Pi$mie nie mia< zamiaru poda-
wa% nam doktryny Tr(jcy. Doktryna wik<a nas jedynie w wiele r(�-
nych koncepcji. Pismo objawia natomiast, w jaki spos(b B(g wyko-
na< sw� bosk� ekonomi# w swoich trzech r(�nych osobach.

Zaznaczyli$my ju�, �e s<owo KekonomiaL w j#zyku greckim ozna-
cza administracj#, szafarstwo, zarz�dzanie, porz�dek, dyspensacj#.
S<owo KdyspensacjaL nie oznacza tu r(�nych okres(w w historii, lecz
udzielanie si# nam Boga. W ca<ym wszech$wiecie . w czasie, w prze-
strzeni i w wieczno$ci . centrum Bo�ej ekonomii jest udzielanie si#
Boga ludzko$ci.

Wreszcie, ostatecznym ukoronowaniem ca<ego Bo�ego dzie<a stwo-
rzenia, odkupienia i przeobra�enia jest pe<ne zespolenie si# Boga
z+cz<owiekiem we wszech$wiecie. Tak wi#c Nowa Jeruzalem powstaje
jako ostateczny rezultat ca<ego Bo�ego dzie<a, zapisanego w sze$%-
dziesi#ciu sze$ciu ksi#gach Pisma. Rezultatem tym jest w<a$nie ca<ko-
wite zespolenie si# Boga z cz<owiekiem we wszech$wiecie. Nowa
Jeruzalem jest zespoleniem si# samego Boga z ludEmi jako zbioro-
wym cia<em. Nie b#d� oni ju� w(wczas naturalni, lecz ka�da ich cz#$%
i ka�dy aspekt b#dzie odrodzony, przeobra�ony i upodobniony przez
Boga i za pomoc� Boga jako �ycia. Ludzie ci b#d� ju� przeobra�eni
w+naturze i+upodobnieni w wygl�dzie do samego Boga. Je$li chcemy
s<u�y% Panu we w<a$ciwy spos(b, musimy mie% t# wizj#. Nie jest ona
niczym nowym. To pierwotna wizja, istniej�ca od samego pocz�tku
wieku ko$cio<a. Musi jednak ci�gle by% dla nas nowa i odnawia% si#
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w nas dzie- po dniu. Wizja ta musi kierowa% ca<� nasz� prac�, �yciem
i+dzia<alno$ci�.

OSI�GNI"CIE CELU ZA POMOC� CZTERECH KROK�W

Co jest celem Bo�ej ekonomii? Po pierwsze, Ojciec, kt(ry jest
Er(d<em, umie$ci< si# w Synu. Ojciec z ca<� sw� pe<ni� wyst�pi< w+oso-
bie Syna. Syn jest zar(wno uciele$nieniem, jak i wyrazem Ojca. Nikt
inny pr(cz Syna nigdy nie widzia< Boga Ojca. W Synu B(g dokona<
wszystkiego, co zaplanowa<, za pomoc� czterech g<(wnych krok(w:
wcielenia, ukrzy�owania, zmartwychwstania i wniebowst�pienia. Te
cztery kroki pozwoli<y Mu wype<ni% wszystko, co zaplanowa< w wiecz-
no$ci.

Przez wcielenie B(g zosta< wprowadzony w cz<owieka. Zosta< On
wniesiony w ludzk� natur# i �y< w niej na tej ziemi przez trzydzie$ci
trzy i p(< roku. B(g na tej ziemi przeszed< przez wszelkie mo�liwe
cierpienia. Cierpia< przy tym nie tylko cz<owiek imieniem Jezus, ale
cierpia< w Nim r(wnie� B(g.

Nast#pnie mia<o miejsce ukrzy�owanie. Wszystkich dwana$cie
negatywnych element(w: Szatan, upad<y cz<owiek, grzech, $wiat,
$mier% itd. zosta<o zaprowadzonych na krzy�, kt(ry po<o�y< im kres.
Wszystko, co negatywne, zako-czy<o si# na krzy�u.

Po ukrzy�owaniu nast�pi<o zmartwychwstanie. Przywr(ci<o ono
i podnios<o poziom stworzonej przez Boga ludzko$ci oraz wprowadzi<o
w Boga ludzk� natur#. Przez wcielenie boska natura zosta<a wpro-
wadzona w cz<owieka. Przez zmartwychwstanie ludzka natura zo-
sta<a wprowadzona w Boga. Teraz cz<owiek mo�e mie% wi#cej ni�
tylko stworzon� ludzk� natur#, poniewa� natura ta zosta<a odrodzo-
na, wyniesiona i wprowadzona w Boga. Po zmartwychwstaniu Chry-
stus zosta< przedstawiony ca<emu wszech$wiatu jako KmodelL. W+mo-
delu tym B(g znajduje si# w cz<owieku, a cz<owiek w Bogu. Poniewa�
krzy� rozprawi< si# ze wszystkim, co negatywne i po<o�y< temu kres,
w modelu tym nie ma niczego negatywnego.

Model ten nast#pnie wst�pi< do nieba i w chwale i w<adzy zosta<
osadzony na tronie. Umys< ludzki nie jest w stanie ogarn�% tego
obrazu. W tym momencie wszystko si# wykona<o; nic nie pozosta<o
nie doko-czone. Model ten, kt(rym jest B(g zespolony z cz<owie-
kiem i cz<owiek zespolony z Bogiem, wst�pi< wysoko ponad wszystko
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w przestrzeni i czasie. Wzni(s< si# na najwy�sze miejsce we wszech-
$wiecie i zosta< osadzony na tronie w chwale i w<adzy.

Nast#pnie od otoczonego chwa<� Pana przyszed< Duch Mwi#ty,
niczym wylany p<yn, z<o�ony z wielu element(w. Natura boska, ludz-
ka, ludzkie �ycie, ludzkie cierpienie, $mier% na krzy�u, zmartwych-
wstanie, wniebowst�pienie i osadzenie na tronie . wszystko to s�
elementy zawarte w Duchu Mwi#tym. Jak ju� widzieli$my, ten wspa-
nia<y wyp<yw jest Kwszechzawieraj�c� pigu<k�L . w Kpigu<ceL tej znaj-
duje si# wszystko, czego potrzebujemy. Jako wyp<yw Duch Mwi#ty
zosta< wlany w nas. W dniu zmartwychwstania i w dniu Pi#%dziesi�t-
nicy Mwi#ty Duch Jezusa, Duch zawieraj�cy wszystkie elementy,
wszed< w pierwszych chrze$cijan i zst�pi< na nich. Z jednej strony
wchodzi On w+nas, a z drugiej strony zst#puje na nas. B(g w swych
trzech osobach zespala z nami samego siebie.

CEL DZIA!AJ�CY W DUCHU LUDZKIM

Cel Bo�ej ekonomii jest nast#puj�cy: B(g w trzech osobach, kt(-
ry wchodzi w nas. Nowy Testament wi#cej zajmuje si# faktem, �e
B(g w Duchu wszed< w nas ni� tym, �e na nas zst�pi<. To kr(tkie
s<owo KwL pojawia si# w Nowym Testamencie wielokrotnie . Chry-
stus Kwe mnieL, Chrystus K�yje we mnieL, Chrystus Kkszta<towany
we mnieL, Chrystus Kczyni sobie we mnie mieszkanieL, Ktrwajcie we
mnie, a Ja w wasL itd. Je$li masz czas, policz, ile razy w Nowym
Testamencie u�yte zosta<o to kr(tkie s<owo. B(g celowo uczyni< cz<o-
wieka z trzech cz#$ci, by m(g< w niego wej$% i by cz<owiek odpowiada<
Jego zamiarowi. Cz<owiek, jak ujrzeli$my, jest istot� tr(jcz#$ciow� .
cia<em, dusz� i duchem . co odpowiada trzem cz#$ciom przybytku .
dziedzi-cowi zewn#trznemu, miejscu $wi#temu i $wi#temu $wi#tych.
Tylko najbardziej wewn#trzna cz#$% jest miejscem, w kt(rym prze-
bywa Szekina, chwa<a Bo�a i gdzie znajduje si# arka, typ Chrystusa.
Pokazuje nam to wyraEnie, �e B(g i Chrystus przyszli, by zamiesz-
ka% w naszym duchu. Nasz duch jako miejsce naj$wi#tsze jest naj-
bardziej wewn#trzn� cz#$ci�.

Mo�emy to wywnioskowa% z Pisma bardzo wyraEnie, zw<aszcza
z+Drugiego Listu do Tymoteusza 4,22: KPan niech b#dzie z duchem
twoimL. Tak samo z Listu do Efezjan 4,6: B(g Ojciec jest w nas,
z+Drugiego Listu do Koryntian 13,5: B(g Syn jest w nas i z Listu do
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Rzymian 8,11: B(g Duch jest w nas. Tr(j-Jedyny B(g w osobie Ojca,
Syna i Ducha znajduje si# teraz w naszym duchu. Oto cel Bo�ej eko-
nomii: Tr(j-Jedyny B(g w naszym duchu jest naszym �yciem i+wszyst-
kim dla nas. Jak�e bardzo Bo�e dzieci zaniedbywa<y Jego ekonomi#
w minionych stuleciach! Musimy odzyska% ten Bo�y cel w+naszym
duchu.

Czyni�c naszego ducha swoim o$rodkiem, B(g pracuje w nas,
wyra�aj�c siebie poprzez nas. Tr(j-Jedyny B(g znajduje si# w cen-
trum naszej istoty. Jakie to wspania<e! B(g wszed< w ludzk� natur#,
wprowadzi< j� w bosk� natur# i po<o�y< kres wszystkiemu, co nega-
tywne. Teraz Tr(j-Jedyny B(g, wraz ze wszystkim, czego dokona<,
przebywa w naszym duchu jako nasze �ycie i wszystko dla nas. Z+tego
o$rodka Tr(j-Jedyny B(g rozprzestrzenia si# na zewn�trz, przesyca-
j�c sob� wewn#trzne cz#$ci naszej istoty. Ludzki duch jest punktem,
w kt(ry celuje Bo�a ekonomia. Je$li w niego nie trafimy, po prostu
chybimy celu Bo�ej ekonomii. Nie m(wi#, �e jest to cel Bo�ej ekono-
mii jako d��enie og(lne, ale �e jest to konkretny punkt, w+kt(ry ona
celuje. Wielu chrze$cijan zaniedbuje dzisiaj ten punkt. Mo�emy m(-
wi% o wielu biblijnych rzeczach, a mimo to nie trafia% w dziesi�tk#!
W rzeczywisto$ci musimy sobie u$wiadomi%, �e wszystkie nauki sze$%-
dziesi#ciu sze$ciu ksi�g Biblii s<u�� temu celowi i na nim musz� si#
ogniskowa%.

W jaki spos(b mo�emy urzeczywistnia% zamieszkuj�cego w na-
szym duchu Tr(j-Jedynego Boga? Jak mo�emy do$wiadcza% Ducha
zamieszkuj�cego w naszym duchu? Musimy u$wiadomi% sobie, �e
Tr(j-Jedyny B(g bezustannie w nas pracuje (Flp 2,13). Pracuje w+nas,
nie na zewn�trz nas. Pracuje wi#cej w nas ni� na nas. Greckie s<owo
KpracujeL mo�na te� przet<umaczy% Kzasila energi�L. Zamieszkuj�cy
B(g przez ca<y czas zasila nas od wewn�trz energi�. B(g r(wnie�
�yje w nas przez Chrystusa, kt(ry K�yje we mnieL. Innymi s<owy,
Tr(j-Jedyny B(g jest w nas dzisiaj jako nasze �ycie. Nycie to posiada
r(wnie� swoje wewn#trzne prawo, �ywe prawo . nie prawo litery,
lecz prawo �ycia. To boskie prawo �ycia nieustannie reguluje nas od
wewn�trz (Hbr 8,10). Opr(cz wewn#trznej regulacji zamieszkuj�cy
w nas Tr(j-Jedyny B(g stale nas od wewn�trz namaszcza (1 J 2,27).

Rozwa�my g<#biej te cztery s<owa . pracuje, �yje, reguluje i na-
maszcza. Jak bardzo ko$ci(< potrzebuje wewn#trznego objawienia
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i+do$wiadczenia tych czterech rzeczy! Nie powinni$my uwa�a% ich za
nauk#, lecz winni$my codziennie do$wiadcza% tego, jak Tr(j-Jedyny
B(g dzia<a w nas, �yje w nas, reguluje nas i namaszcza. Powinni$my
pozwoli%, by ten wspania<y Tr(j-Jedyny B(g nieustannie nas regulo-
wa< w naszym sposobie my$lenia, motywach, s<owach, w naszej po-
stawie i stosunkach z innymi. Nawet nasze jedzenie i ubi(r powinny
podlega% Jego regulacji. Musimy do$wiadcza% Go do takiego stopnia
i w tak praktyczny spos(b. Nie mo�e to spa$% do rangi doktryny;
doktryna nie dzia<a. Gdy wprowadzimy to w praktyk#, zrewolucjoni-
zuje to nasze �ycie. Musimy u$wiadomi% sobie, �e ten wspania<y
Chrystus zamieszkuje w naszym duchu, pracuj�c i �yj�c w nas oraz
reguluj�c nas i namaszczaj�c.

CEL BUDUJ�CY KO�CI�!

Je$li nie do$wiadczamy Go w taki praktyczny spos(b, budowanie
ko$cio<a jest absolutnie niemo�liwe. Ilustruje to typ Ewy, kt(ra za-
istnia<a, gdy zosta<a wyj#ta z Adama (Rdz 2,21-24; Ef 5,30-32). Ewa
by<a cz#$ci� Adama, pochodzi<a z niego. Tylko ta, kt(ra wysz<a z+Ada-
ma, mog<a by% jego �on�. Zar(wno ka�da cz#$%, jak i ka�dy aspekt
Ewy pochodzi<y z Adama. Potwierdza to fakt, �e ko$ci(< mo�na budo-
wa% wy<�cznie z tego, co pochodzi z Chrystusa. Doktryny i dary nie
buduj� ko$cio<a. Chrystus w $wi#tych to jedyny materia<, kt(ry bu-
duje Cia<o Chrystusa. Je$li brak nam do$wiadcze- praktycznego �ycia
Chrystusem, b#dziemy jedynie czym$ w rodzaju Kreligijnego ko$cio<aL.

Nast#pnie musimy nauczy% si# do$wiadcza% Chrystusa nie tylko
jako naszego �ycia, ale tak�e jako naszego pokarmu, Chleba Nycia.
Jest On dla nas zasobem po�ywienia. Codziennie musimy karmi% si#
i posila% Chrystusem. Nie mo�e to by% dla nas jedynie nauka. Musimy
tego do$wiadcza% codziennie, co godzina. W Ewangelii Jana 6,57 Pan
m(wi, �e ten, kto Go spo�ywa, b#dzie �y< przez Niego. Je$li chcemy
�y% przez Chrystusa, musimy Go je$%. Wtedy b#dzie On dla nas tak
bardzo rzeczywisty. To �a<osne, �e wielu chrze$cijan nie spo�ywa co-
dziennie Chrystusa.

Pozw(l, �e zilustruj# to w nast#puj�cy spos(b. Kiedy si# urodzi-
<e$, wa�y<e$ prawdopodobnie trzy albo cztery kilogramy, teraz jed-
nak wa�ysz ponad pi#%dziesi�t. Twoje cia<o zosta<o zbudowane, ale
powiedz mi, prosz#, dzi#ki czemu? Dzi#ki chodzeniu do restauracji
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i+czytaniu menu? Oczywi$cie, �e nie. Twoje cia<o zbudowa<y rzeczy,
kt(re jad<e$: liczne jajka, kurczaki, ziemniaki, jab<ka, banany itd.
W+jaki spos(b zatem mo�e zosta% zbudowane Cia<o Chrystusa? Nie
przez nauczanie, poniewa� im wi#cej uczysz si# je$%, tym mniejszy
si# stajesz. W rzeczywisto$ci, je$li nauczysz si# jedynie sztuki jedze-
nia, wkr(tce odb#dzie si# tw(j pogrzeb. Mo�esz nauczy% si# wielu
rzeczy, a nawet by% najlepszym dietetykiem, lecz w ten spos(b wkr(tce
umrzesz! Podobnie, mo�esz zna% wszystkie dobre, biblijne, a nawet
duchowe nauki, a mimo to umiera% z g<odu wskutek braku po�ywie-
nia. Ko$cio<y dzi$ potrzebuj� KmatekL, kt(re by piel#gnowa<y m<o-
dych i dawa<y im do jedzenia i picia nie nauki, lecz co$ z Chrystusa.

Je$li zapytasz mnie, co mnie w tych dniach niepokoi, odpowiem
ci, �e tylko dwie rzeczy. Pierwsza to fakt, i� cho% tyle cennych braci
i si(str rzeczywi$cie ujrza<o wiele negatywnych rzeczy w chrze$ci-
ja-stwie i zobaczy<o po cz#$ci spos(b, w jaki Pan post#puje ze swoim
ko$cio<em, to jednak obawiam si#, �e b#d� oni praktykowali �ycie
ko$cio<a za pomoc� zewn#trznych metod. Powiecie: KDawniej spra-
wowa<em urz�d pastora w ko$ciele w okre$lony spos(b, ale teraz
widz#, �e jest on niew<a$ciwy. Porzuc# wi#c ten spos(b i skorzystam
z innegoL. Nadal mamy w(wczas do czynienia z religijn� aktywno-
$ci�, a nie z budowaniem Cia<a Chrystusa. Budowanie Cia<a Chry-
stusa to co$, co dokonuje si# od wewn�trz. Musisz karmi% si# Chry-
stusem, je$% Go i pi%, aby On ci# posila<. Kiedy b#dziesz pe<en
Chrystusa, b#dziesz us<ugiwa< innym czym$ z Niego jako pokarmem.
Wtedy Cia<o Chrystusa b#dzie budowane.

To nie kwestia metody. Je$li przeczytasz ca<y Nowy Testament,
nie odkryjesz w nim ani jednej metody. Je$li w og(le mam jak�$
metod#, to nast#puj�c�: po pierwsze, musisz znaleE% si# na krzy�u;
po drugie, musisz codziennie karmi% si# Chrystusem w duchu; po
trzecie, kiedy sam b#dziesz posilony i pe<en Chrystusa, musisz posi-
la% Chrystusem innych. Wtedy zaistnieje ko$ci(<. Jedyn� metod� jest
p(j$cie na krzy�, karmienie si# Chrystusem i posilanie Nim innych.

Oto druga rzecz, kt(ra mnie niepokoi. Chocia� tyle m(wimy na
temat Chrystusa jako �ycia, obawiam si#, �e jest to dla nas jedynie
poselstwo, termin, temat. Nie do$wiadczamy tego co dzie- ani co
godzina. Musimy by% przez Niego nieustannie regulowani i namaszcza-
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ni. Codziennie, o ka�dej porze musimy karmi% si# Nim i mie% z+Nim
intymn� spo<eczno$%. Musimy zapomnie% o sobie samych i+kontak-
towa% si# z Nim, radowa% si# Nim, pozwala%, by On przez ca<y czas
regulowa< nas i namaszcza<. Na tym polega wewn#trzne �ycie, we-
wn#trzne do$wiadczenie zamieszkuj�cego w nas Chrystusa. Pragn#
poleci% wam ksi��k# Andrew Murray`a zatytu<owan� The Spirit of
Christ (Duch Chrystusa). B#dzie ona wielk� pomoc� . nie w+uzyskaniu
wiedzy, lecz w do$wiadczaniu w �yciu codziennym zamieszkuj�cego
w nas Chrystusa. Kiedy pozwolicie, by On by< waszym codziennym
pokarmem, b#dziecie mogli za$wiadczy% wobec ca<ego wszech$wia-
ta: KCodziennie kosztuj# Chrystusa. O ka�dej porze mam z Nim bar-
dzo intymn�, �yw� spo<eczno$%. Przez ca<y czas podlegam Jego regu-
lowaniu i namaszczeniuL. Musimy na t# spraw# zwr(ci% wielk� uwag#.
To cel Bo�ej ekonomii. Je$li rozminiemy si# z+tym celem w naszym
duchu, to jak B(g b#dzie m(g< zrealizowa% w+ko$ciele swoj� ekono-
mi#? Je$li prowadzisz samoch(d, wiesz, gdzie wla% benzyn# i jak go
zapali%; w to w<a$nie celujesz, chc�c uruchomi% samoch(d. Je$li nie
zrealizujesz tego celu, w(wczas . cho% mo�esz mie% pi#kny samo-
ch(d . nie b#dzie on jeEdzi<!

Dlatego w<a$nie List do Hebrajczyk(w podaje nam taki werset,
jak werset dwunasty w rozdziale czwartym. S<owo Bo�e jest tak �ywe
i przenikaj�ce, �e oddziela naszego ducha od duszy. Wszystkie do-
$wiadczenia, o kt(rych uczy List do Hebrajczyk(w, musz� si# reali-
zowa% poprzez rozpoznawanie ducha. Wszechzawieraj�cy Chrystus
jako pi#kna ziemia znajduje si# w duchu, a Jego zamieszkiwanie
w+miejscu naj$wi#tszym r(wnie� ma miejsce w naszym duchu. Je$li
nie b#dziesz umia< odr(�ni% ducha od duszy, nie trafisz w cel i nie
b#dziesz m(g< radowa% si# Chrystusem. Codziennie musisz mie% do
czynienia z �ywym Chrystusem, kt(ry b#dzie dla ciebie tak subiek-
tywny. Chrystus jest w tobie; tak �ywy, tak rzeczywisty i tak prak-
tyczny. Kiedy b#dziesz Go jad<, pi< i rozkoszowa< si# Nim jako co-
dziennym posileniem, b#dziesz �y< przez Niego i z Nim i b#dziesz
stale podlega< Jego regulowaniu i namaszczeniu. Tego w<a$nie musi-
my do$wiadcza% przez ca<y czas, je$li chcemy wszczepia% Chrystusa
jako pokarm w innych. Je$li ludzie b#d� si# karmili Chrystusem,
stanie si# On w nich odpowiednim do budowy materia<em; wtedy
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Cia<o Chrystusa b#dzie stopniowo ros<o i budowa<o si#. Prosz# Pana,
by otworzy< nam oczy na t# niebia-sk� wizj# i wewn#trzne objawie-
nie �ywego, zamieszkuj�cego i subiektywnego Chrystusa w naszym
duchu jako celu Bo�ej ekonomii.



O DW�CH 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<awie-stwem
dla Pa-skich 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$wi#conych zar(wno �yciu
chrze$cija-skiemu, jak i+�yciu ko$cio<a. Do ko-ca �ycia pozosta< da-
rem, kt(ry Pan da< swoim dzieciom, aby ods<oni% im objawienie S<owa
Bo�ego. Sp#dziwszy ostatnie dwadzie$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$cija-skiego
�ycia znajdowa< si# pod silnym wp<ywem Kbraci brytyjskichL. Nast#p-
nie spotka< Watchmana Nee i+przez kolejne siedemna$cie lat, do 1949



roku, by< jego wsp(<pracownikiem w Chinach. Podczas drugiej wojny
$wiatowej, gdy Chiny znalaz<y si# pod okupacj� japo-sk�, uwi#ziony
przez Japo-czyk(w, cierpia< za swoj� wiern� s<u�b# dla Pana. Pos<uga
i+dzie<o tych dw(ch s<ug Bo�ych doprowadzi<y do wielkiego przebu-
dzenia w$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<awie-stwu, 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$%dziesi�tych Witness Lee, prowadzony przez
Pana, przeni(s< si# do Stan(w Zjednoczonych, gdzie us<ugiwa< i pra-
cowa< dla dzieci Pa-skich przez ponad 35 lat. Od 1974 roku a� do
swego odej$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$mie Mwi#tym, pos<uga brata Lee pomaga nam po-
zna% Chrystusa, co prowadzi do zbudowania ko$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 przekona- Watchmana Nee i+Witnessa
Lee:

1. Pismo Mwi#te jest kompletnym boskim objawieniem, nieomyl-
nym i wytchnionym przez Boga, kt(rego s<owa zosta<y natchnione
przez Ducha Mwi#tego.

2. B(g jest jedynym, Tr(jjedynym Bogiem . Ojcem, Synem
i+Duchem Mwi#tym, kt(rzy wsp(<istniej� r(wni sobie i+wzajemnie
wsp(<zamieszkuj� od wieczno$ci po wieczno$%.



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 Mwi#-
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 $wi#ci b#d� panowali wraz z Chrystusem w+tysi�c-
letnim kr(lestwie, a wszyscy wierz�cy w Chrystusa b#d� mieli udzia<
w boskich b<ogos<awie-stwach w Nowej Jeruzalem w nowym niebie
i na nowej ziemi przez wieczno$%.
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