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WST P
Ksika ta sk9ada si# z trzech rozdzia9(w, kt(re przedstawiaj
niekt(re podstawowe elementy ycia chrze$cijaBskiego.
Teksty tutaj zamieszczone zosta9y wcze$niej opublikowane w+postaci broszur: Sp'dzanie czasu z Panem i Prosty spos1b dotykania
Pana Witnessa Lee oraz G'bia przyzywa g'bi' Watchmana Nee.

ROZDZIAJ PIERWSZY

SP DZANIE CZASU Z PANEM
W swej ksice na temat modlitwy Andrew Murray m(wi o pytaniu, kt(re zada9 niegdy$ prowadzcy na konferencji dla pastor(w:
MKady z obecnych tutaj, kto modli si# codziennie trzydzie$ci minut,
niech podniesie r#k#N. Spo$r(d ca9ego zgromadzenia podnios9a si#
w+g(r# tylko jedna r#ka! Nast#pnie prowadzcy poprosi9, aby podnie$li r#ce wszyscy, kt(rzy modl si# pi#tna$cie minut dziennie. W+g(r# posz9a po9owa rk. Gdy zapyta9, kto modli si# pi#% minut dziennie,
podnios9a r#ce ca9a reszta. Czy nie tak wyglda dzi$ nasza sytuacja?
Wszyscy musimy zada% sobie to pytanie: ile czasu sp#dzam codziennie z Panem? Chrze$cijanie najbardziej potrzebuj dzi$ codziennie
po$wi#ca% czas na czytanie i modlitw# w obecno$ci Pana.
W sferze fizycznej co dzieB musimy po$wi#ca% czas na zdobywanie fizycznego posilenia. Robimy to, spoywajc fizyczny pokarm.
O+ile wi#cej czasu musimy po$wi#ci%, by uzyska% duchowe posilenie spoywajc duchowy pokarm! Sytuacja obecnie wyglda tak, e
prawie wszyscy chrze$cijanie potrafi studiowa%, zapami#tywa%, rozwaa% i bada% Pismo, poszukujc wiedzy, natomiast bardzo nieliczni
tylko wiedz, jak przychodzi% do S9owa Boego, by radowa% si# Panem
i przyjmowa% duchowe posilenie.
Jako ludzie, w kt(rych yje B(g, musimy kadego dnia wyznaczy% sobie okre$lony czas na kontakt z Boym S9owem, by radowa%
si# Panem, karmi% Nim i przyjmowa% od Niego duchowe posilenie.
Z+do$wiadczeB i $wiadectw innych jasno wynika, e codziennie musimy sp#dza% z Panem co najmniej p(9 godziny, by kontaktowa% si#
z+Nim i otrzyma% od Niego wzmocnienie. Powinni$my sp#dza% ten
czas na czytaniu i modlitwie, a nie mona tego zrobi% w9a$ciwie w+cigu
dziesi#ciu minut. Na to, aby si# odpowiednio modli% i czyta%, potrzeba
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wi#cej czasu. Nawet p(9 godziny na czytanie i modlitw# to za kr(tko,
ale z pewno$ci moemy codziennie sp#dzi% z Panem p(9 godziny,
modlc si# czytanym S9owem, a najlepsz por na to jest poranek.
W cigu tych trzydziestu minut musimy zapomnie% o wiedzy,
poselstwie, o tym, co mamy zrobi%, pracy itd. Wszystko to trzeba
od9oy%, a ca9 sw uwag# musimy zwr(ci% na to, by$my w9a$ciwie
i+odpowiednio sp#dzili czas w obecno$ci Pana. To pierwsze i podstawowe do$wiadczenie, kt(re musz posi$% wszyscy chrze$cijanie ,
chrze$cijanie to przecie synowie Boy. Przez co najmniej trzydzie$ci minut kadego dnia musimy uczy% si# nie korzysta% tyle z w9asnego umys9u, ile w zamian %wiczy% ducha modlc si# S9owem. To
niemoliwe, by chrze$cijanin, kt(ry sp#dza mniej ni trzydzie$ci
minut dziennie w obecno$ci Pana, by9 odpowiednio duchowy i zdrowy. Jest to ustalona zasada. Czy kto$, kto nie je codziennie, moe
by% zdrowy?
Je$li b#dziemy to robili przez d9uszy okres, Pan dokona w nas
wielkiej zmiany. Nasze do$wiadczenie Chrystusa si# pog9#bi, czego
efektem b#dzie nasz zwyci#ski wp9yw na innych. Sytuacja w$r(d nas
radykalnie si# zmieni , nie dzi#ki nauczaniu, studiowaniu i napominaniu, lecz dzi#ki kontaktowaniu si# z Panem.
Musimy ponie$% koszt, aby sp#dza% ten czas z Panem ze wzgl#du
na nasz duchowy wzrost. Rano nie powinni$my z przyjemno$ci lee% d9ugo w 9(ku. Watchman Nee powiedzia9 nam kiedy$, e je$li
kochamy 9(ko, nigdy nie b#dziemy mogli kocha% Pana. W kadym
z+nas toczy si# prawdziwa walka pomi#dzy wyborem Pana a 9(ka.
Je$li dzi#ki mi9osierdziu i 9asce Pana postanowimy, e chcemy
sp#dza% codziennie wi#cej czasu w Jego obecno$ci, co w(wczas mamy
zrobi%? W jaki spos(b moemy dotkn% S9owa Boego, aby uzyska%
posilenie i rado$%? Musimy nauczy% si# jednego , po9czy% czytanie
z modlitw. Musimy kontaktowa% si# z Panem, 9czc czytanie Biblii
z modlitw i modlitw# z czytaniem. Dlatego w9a$nie uywamy nowego wyraenia: modlitwa S9owem. Musimy czyta% S9owo z modlitw.
Zacznij spontanicznie, ofiarowujc Panu kr(tk modlitw#. Nast#pnie otw(rz Bibli# i zacznij czyta%. Podczas czytania spontanicznie odpowiadaj Panu tym, co czytasz. Nie czytaj zbyt wielu werset(w
naraz, na przyk9ad ca9ego paragrafu czy d9uszego fragmentu, zanim
zaczniesz si# modli%. W trakcie czytania odpowiadaj Panu modlitw.
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Nie staraj si# modli% d9ugimi zdaniami i nie m(dl si# o wiele
spraw, proszc Pana, by co$ dla ciebie zrobi9. Po prostu ucz si# modli% s9owami, kt(re czytasz. Warto$ciowa modlitwa to taka modlitwa, podczas kt(rej nawizujesz kontakt z Panem poprzez wypowiadanie bdE wyraanie swojej wewn#trznej reakcji na S9owo, kt(re
czytasz.
Nie powinni$my sp#dza% tych trzydziestu minut dziennie, proszc Pana, by uczyni9 wiele rzeczy, lecz po prostu pozostawa% w 9czno$ci z Nim i radowa% si# Nim. Im wi#cej si# Nim radujemy, tym bardziej On b#dzie zadowolony. Je$li b#dziemy prosili Go, by zrobi9 to
czy tamto, On odpowie: MNiemdre dziecko, nie musisz prosi% Mnie,
bym to wszystko zrobi9. Potrafi# si# o to zatroszczy%; ty masz tylko
si# Mn radowa%N.
W Nowym Testamencie Pan Jezus m(wi, e S9owo Boe jest duchowym pokarmem: MLecz On mu odpar9: Napisane jest: Nie samym chlebem yje cz9owiek, lecz kadym s9owem, kt(re pochodzi
z+ust BoychN (Mt 4,4). Kade s9owo, kt(re wychodzi z ust Pana, to
duchowy pokarm, kt(ry nas posila. Pismo pokazuje co najmniej trzy
przyk9ady tych, kt(rzy jedli S9owo Boe. Jednym z nich jest Jeremiasz, kt(ry powiedzia9: MIlekro% pojawia9y si# Twoje s9owa, jad9em
jeN... (Jr 15,16). Stwierdzenie to nie pasuje do naszej ludzkiej koncepcji. Gdyby nie by9o to napisane w Biblii, nigdy by$my nie pomy$leli,
e musimy je$% S9owo Boe. Mogliby$my powiedzie%, e musimy uczy%
si# S9owa i studiowa% je. Co najwyej stwierdziliby$my, e musimy
przyjmowa% S9owo Boe. Nigdy jednak nie uyliby$my s9owa M je$%N!
Jeremiasz jad9 s9owo Boga. Znaczy to, e przyjmowa9 je w g9b swej
istoty, przyswaja9 je i czyni9 cz#$ci siebie.
W tym samym wersecie Jeremiasz powiedzia9 r(wnie: MTwoje
s9owo stawa9o si# dla mnie rozkosz i rado$ci serca megoN. To swego rodzaju radowanie si#. Kiedy S9owo zosta9o zjedzone, sta9o si#
rozkosz i rado$ci proroka. Rozkoszy do$wiadcza si# wewntrz, a+rado$% wyraa si# na zewntrz. S9owem Boym moemy si# radowa%;
kiedy przyjmujemy je w g9b swej istoty i przyswajamy je, staje si#
ono rozkosz wewntrz nas i rado$ci na zewntrz.
Jest r(wnie wiele innych werset(w, kt(re przedstawiaj t# sam
my$l. Dawid powiedzia9: MO, jak s9odkie jest s9owo Twoje dla podniebienia mego, s9odsze ni mi(d dla ust moich!N (Ps 119,103). S9owo
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jest rado$ci i jest jeszcze s9odsze i przyjemniejsze dla naszego podniebienia ni mi(d. Na podstawie wszystkich tych werset(w moemy sobie u$wiadomi%, e S9owo Boe jest nie tylko po to, by$my si#
go uczyli, lecz jeszcze bardziej po to, by$my je smakowali, jedli, by$my si# nim radowali i trawili je.
W Pierwszym Li$cie Piotra 2,2-3 widzimy, e jedzenie S9owa to
kosztowanie Pana. MJako nowonarodzone niemowl#ta zapragnijcie
niesfa9szowanego mleka S9owa, aby$cie dzi#ki niemu wzrastali ku
zbawieniu , jeeli tylko zasmakowali$cie, e dobry jest PanN. W+wersecie drugim mamy jedzenie S9owa, a w wersecie trzecim smakowanie Pana. Kiedy jemy S9owo Boe jako duchowe posilenie, smakujemy Pana. Dlatego w9a$nie, tak jak Jeremiasz, musimy je$% S9owo;
wtedy b#dziemy radowali si# Panem i otrzymamy duchowe posilenie.
Innym wanym wersetem jest Pierwszy List do Tymoteusza 4,6b:
MB#dziesz dobrym s9ug Chrystusa Jezusa, karmionym s9owami wiaryN. By% moe jeste$ w chrze$cijaBstwie od wielu lat. Czy pomy$la9e$
kiedy$ o tym, e musisz by% karmiony S9owem Boym? Na og(9+my$limy, e musimy by% MnauczaniN w S9owie, przez S9owo i za pomoc
S9owa. Ilu chrze$cijan jednak zauway9o s9owo MkarmionyN? Ilu s9ysza9o kiedy$ poselstwo akcentujce wano$% karmienia S9owem?
Tymczasem aposto9 Pawe9 zdawa9 sobie doskonale spraw# z tego,
e S9owo Boe jest pokarmem, kt(ry ma posila% dzieci Boe. Musimy
posila% si# S9owem, a nie jedynie si# go uczy%. Chwa9a Panu, mamy
si# posila%! Alleluja, musimy posila% si# S9owem, a nie tylko uczy%
si# litery! Pawe9 nie k9adzie tu nacisku na to, e powinni$my uczy%
si# w celu zdobycia wiedzy, lecz na to, e powinni$my posila% si#
bogactwami S9owa.
Jaki zamys9 towarzyszy nam, gdy bierzemy do r#ki Pismo? Czy
nie robili$my tego przez wiele lat po to tylko, eby je pozna%, nauczy% si# czego$ lub co$ zrozumie%? Uwaali$my, e Biblia jest swego rodzaju nauk, ksi#g pe9n doktryn. Podchodzili$my wi#c do S9owa, by co$ zrozumie% i czego$ si# dowiedzie%. Do tego jednak, by
zrozumie% S9owo Boe, nie powinni$my uywa% jedynie naszego wspania9ego umys9u wraz z jego tajemnicz zdolno$ci wnioskowania.
Musimy o tym zapomnie%. Nie powinni$my tak bardzo ceni% umys9u
i umiej#tno$ci wnioskowania. Musimy by% $lepcami, a nawet g9upcami, kt(rzy przychodz po prostu do S9owa po to, by uywa% ducha
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i+modli% si# czytanym S9owem. Zapomnij o starym, tradycyjnym sposobie!
Je$li nie umiemy modli% si# czytanym S9owem, b#dziemy modli%
si# w nast#pujcy spos(b. Najpierw wstaniemy wcze$nie rano z odczuciem, e musimy si# pomodli%. Nast#pnie b#dziemy pr(bowali
modli% si# nast#pujco: MPanie, dzi#kuj# Ci, e jeste$ taki dobry... e
da9e$ mi pok(j... e uchroni9e$ mnie od r(nych niebezpieczeBstw...N
Wtedy nagle przypomnimy sobie, e musimy gdzie$ pojecha%: MOj,
udaj# si# w podr(... Panie, bdE dla mnie mi9osierny w podr(y... daj
mi bezpieczeBstwo... uchroB mnie od wypadku samochodowego...N Po
d9uszym wahaniu dopowiemy: MMam przyjaciela w Wietnamie...
Panie, pami#taj o nim... pami#taj o Jakubie w Wietnamie... i o Janie
w Niemczech... Panie, Jan tam jest... potrzebuje Twojej opieki...N
Musimy sobie uczciwie odpowiedzie% na jedno pytanie. Co daje
nam taka modlitwa? Wi#kszo$% chrze$cijan modli si# w ten spos(b.
Czy jednak otrzymuj posilenie? Czy zyskuj co$, co sprawia, e s
pe9ni rozkoszy od wewntrz i rado$ci na zewntrz? Nie!
W9a$ciwy spos(b wyglda tak: najpierw weE Bibli# do r#ki, eby
si# modli%. Nie musisz zamyka% przy tym oczu. Gdy si# modlisz, skieruj wzrok na S9owo. We wszystkich sze$%dziesi#ciu sze$ciu ksi#gach
Biblii nie zdo9amy znaleE% ani jednego wersetu, kt(ry by m(wi9, e
powinni$my modli% si# z zamkni#tymi oczami. Jest za to werset,
kt(ry m(wi, e Jezus podni(s9 oczy ku niebu, m(wic: MOjczeN...
(J+17,1). Gdy si# modli9, patrzy9 na niebo! Nie chcemy spiera% si# tu
o doktryny, ale musimy sobie u$wiadomi%, e nie ma potrzeby, aby$my zamykali oczy do modlitwy. Po prostu patrz na wydrukowan
stron#, kt(ra m(wi: MNa pocztkuN... Wtedy, z oczami skupionymi na
S9owie, modlc si# z g9#bi swej istoty, m(w: MO, Panie, na pocztku!
Panie, wychwalam Ci#, na pocztku by9o S9owo. Chocia nie wiem,
czym jest S9owo, S9owo tam by9o. Chwal# Ci#, Panie! Na pocztku!
Alleluja! Na pocztku! O, Panie! Na pocztku by9o S9owo, a S9owo
by9o u Boga, i Bogiem by9o S9owoN. Spr(buj si# po prostu modli%
w+ten spos(b. By% moe si#gniesz po inny werset. MPrzeto teraz nie
ma adnego pot#pieniaN. MO, Panie, przeto teraz nie ma adnego pot#pienia! O, Panie, teraz nie ma adnego pot#pienia. Amen. Teraz.
O, Panie. Teraz. Amen! Teraz nie ma adnego pot#pienia. Chwa9a
Panu! Alleluja! Radnego pot#pienia!N itd.
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Podczas modlitwy S9owem nie ma potrzeby, by$my uk9adali jakie$ zdania i tworzyli modlitw#. Po prostu czytaj S9owo, modlc si#
nim. M(dl si# s9owami Biblii dok9adnie tak, jak s one napisane. Na
koniec zobaczysz, e ca9a Biblia jest modlitewnikiem! Nie tylko MModlitwa PaBskaN jest modlitw, lecz ca9a Biblia jest modlitw. Otw(rz
j na dowolnej stronie, dowolnej linijce, dowolnym s9owie i zacznij
modli% si# t cz#$ci S9owa. Je$li b#dziesz kontynuowa9 tak modlitw# S9owem w obecno$ci Pana przez trzydzie$ci minut, zobaczysz,
jakie otrzymasz o$wiecenie, nawodnienie, posilenie, od$wieenie,
wzmocnienie i zaspokojenie. W cigu tych trzydziestu minut zjesz
duchowe $niadanie, kt(re wystarczy ci na ca9y dzieB!
Chocia moesz nie rozumie% danego fragmentu, b#dziesz jednak posilony, poniewa naprawd# jest co$ z Boga w Jego S9owie.
S9owo Boe jest Jego oddechem. (Drugi List do Tymoteusza 3,16
m(wi: MCa9e Pismo jest tchnione przez BogaN).
Nie pr(buj jedynie uczy% si# Biblii. Musimy sobie u$wiadomi%, e
jest to ksi#ga ycia, a nie ksi#ga wiedzy. Ksi#ga ta jest boskim uciele$nieniem ywego Ducha, On za$ jest yciem. W9a$ciwy spos(b to
nie studiowanie ani nauka, tylko kontaktowanie si# ze S9owem poprzez %wiczenie ducha w modlitwie S9owem. Do$wiadczenie tysi#cy
$wi#tych dowiod9o, e jest to w9a$ciwy spos(b. Ten spos(b przychodzenia do Biblii zrewolucjonizowa9 ich ycie. Je$li zechcesz spr(bowa% tego przez pi#% porank(w, r(wnie przeyjesz zmian#. Ca9e twoje wyobraenie na temat Biblii radykalnie si# zmieni. Moe to nie
dzia9a% zbyt dobrze na pocztku, ale z czasem zaczniesz dotyka% ywego Ducha.
Ko$ci(9 dzisiaj nie potrzebuje wi#cej poznania ani nauk, lecz posilenia, a Pan posila swoje Cia9o za pomoc swego S9owa. Pan z niecierpliwo$ci oczekuje na moliwo$%, by nas posili% i sta% si# nasz
rado$ci. Modlitwa czytanym S9owem daje Mu tak moliwo$%. Dzi#ki takiej modlitwie Chrystus b#dzie m(g9 wprowadzi% w nas, a nawet wtopi% wszystkie swe bogactwa. Radna nauka, doktryna ani wiedza nie zdo9a do takiego stopnia wtopi% w nas Chrystusa. Jest to
moliwe wy9cznie dzi#ki takiemu rodzajowi modlitwy. Dlatego
wszyscy musimy uczy% si# modli% w ten spos(b. Ostatecznie zostaniemy wyprowadzeni z siebie, przepojeni Chrystusem i przesikni#ci Duchem.

ROZDZIAJ DRUGI

PROSTY SPOSB DOTYKANIA PANA
W swoich Listach Pawe9 odkrywa przed nami wyraEnie i stanowczo ostateczny, a take obiektywny cel chrze$cijaBskiej drogi: MReby
pozna% GoN (Flp 3,10), MDla mnie yciem jest ChrystusN (Flp 1,21),
MChrystus, kt(ry jest yciem naszymN (Kol 3,4). Na podstawie tych
werset(w widzimy, e rzeczywisto$ci i centrum ycia chrze$cijaBskiego jest po prostu sam Chrystus.
Jako ludzie, kt(rzy narodzili si# z Boga i w kt(rych yje Chrystus, wszyscy chrze$cijanie musz dzi#ki mi9osierdziu Pana osign%
stan, w kt(rym nie b#d ju zajmowali si# wy9cznie uczeniem si#
o+Chrystusie, robieniem czego$ dla Niego, a nawet s9ueniem Mu,
lecz raczej b#d naprawd# Go dotyka% i do$wiadcza% w ywy spos(b
kadego dnia. List do Rzymian 5,10 sk9ada nast#pujce $wiadectwo:+MJeeli bowiem, b#dc nieprzyjaci(9mi, zostali$my pojednani
z+Bogiem przez $mier% Jego Syna, to tym bardziej, b#dc ju pojednani, dostpimy zbawienia w yciu JegoN. MTym bardziejN musi oznacza%, e potrzebujemy wi#cej Chrystusa. Do$wiadczenie pocztkowego zbawienia to dla chrze$cijanina naprawd# co$ wspania9ego. Jest
on teraz tym, kt(ry narodzi9 si# z Boga, Mtym bardziejN jednak musi
zosta% zbawiony przez ycie Chrystusa. Kady, kto zna Chrystusa
jako swego Zbawiciela, moe i musi wej$% w to do$wiadczenie Mtym
bardziejN, kt(re jest wej$ciem w pe9ni# i rzeczywisto$% ycia ca9kowicie skupionego na Chrystusie , w do$wiadczanie Go, dotykanie Go
i+radowanie si# Nim w kadej chwili.
ODKUPIENIE

Dzisiaj Pan uczyni9 siebie dost#pnym dla wszystkich chrze$cijan,
aby mogli oni si# z Nim kontaktowa% oraz do$wiadcza% Go w pe9ny

18

PODSTAWY RYCIA CHRZETCIJANINA

i+ywy spos(b. Biblia ukazuje nam fakt, e na pocztku Jezus Chrystus by9 Bogiem (J 1,1). Nast#pnie, pewnego dnia, ten B(g sta9 si#
cz9owiekiem, by zamieszka% na ziemi (J 1,14) i wszystkich odkupi%.
Ry9 w$r(d nas jako Baranek Boy, aby$my przez przelanie Jego krwi
mogli uczestniczy% w odkupieniu (Ef 1,7) i pojedna% si# z Bogiem. To
naprawd# chwalebne! Chrystus sta9 si# cz9owiekiem, y9 na ziemi
przez trzydzie$ci trzy i p(9 roku oraz dokona9 odkupienia dla wszystkich. Gdyby jednak na tym poprzesta9, by9by to ju koniec naszego
chrze$cijaBskiego do$wiadczenia. Wszyscy mogliby si# radowa% przebaczeniem grzech(w, ale nikt nie m(g9by zosta% zbawiony przez Jego
ycie. Nikt nie m(g9by Go dotyka% i do$wiadcza% w normalny, praktyczny spos(b. Co wi#c uczyni9 Chrystus, aby kady chrze$cijanin
m(g9 do$wiadczy% tego Mtym bardziejN? Czy zosta9 jedynie ukrzyowany, a nast#pnie pogrzebany? Czy to by9 koniec? Musimy chwali%
Go za to, e jest co$ znacznie wi#cej!
YCIODAJNY DUCH

Na kr(tko przed ukrzyowaniem Pan powiedzia9 swoim uczniom,
e jest teraz pomi#dzy nimi, lecz b#dzie w nich (J 14,16-20). W jaki
spos(b mog9o si# to dokona%? Gdyby Jezus tylko umar9, zosta9 pogrzebany i na tym poprzesta9, nigdy nie m(g9by wej$% do wn#trza
swoich uczni(w ani te dzisiaj nie m(g9by wej$% w sw(j lud. Jednake chwa9a Panu, e w trzy dni po pogrzebie przebi9 si# On przez
wi#zy $mierci i zosta9 wzbudzony z martwych. Zadajmy wi#c sobie
pytanie: w jakiej postaci On dzisiaj istnieje? Jest Duchem! MOstatni
Adam [Chrystus] sta9 si# yciodajnym DuchemN (1 Kor 15,45).
Jezus powiedzia9 swoim uczniom, e wejdzie w nich. Dlatego
wkr(tce po swym zmartwychwstaniu pojawi9 si# przed nimi w pokoju, kt(rego drzwi by9y zamkni#te. Nigdy nie m(g9by tego zrobi%, gdyby nie by9 Duchem. Tam Mtchn9 na nich i powiedzia9 im: Przyjmijcie
Ducha Twi#tegoN (J 20,22). W tym momencie Jezus, kt(ry by9 pomi#dzy nimi i na zewntrz nich, wszed9 w nich. Chrystus nie m(g9by
nigdy wej$% w swoich uczni(w, gdyby nie by9 Duchem. MPan za$ jest
DuchemN (2 Kor 3,17) i ten yciodajny Duch mieszka we wszystkich,
kt(rzy pojednali si# z Bogiem, by by% ich obfitym zasobem i wszystkim, czego potrzebuj. Poniewa Chrystus sta9 si# Duchem i wszed9
w tych, kt(rzy Go przyj#li, jest teraz dla nich bardzo dost#pny; bar-
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dzo 9atwo mog si# z Nim kontaktowa%, do$wiadcza% Go, a nawet
radowa% si# Nim. MTym bardziej dostpimy zbawienia w yciu JegoN.
WZYWANIE PANA

Wszystko to jest doprawdy wspania9e! To prawdziwy cud, e Chrystus sta9 si# cz9owiekiem, dokona9 dla nas odkupienia, sta9 si# Duchem, a teraz wszed9 w nas, by by% naszym yciem i wszystkim dla
nas. Musimy sobie jednak zada% nast#pujce pytanie: w jaki spos(b
moemy praktycznie dotyka% i do$wiadcza% Chrystusa jako ycia
w+kadej chwili? Pan da9 nam co$ bardzo prostego. Jedyne, co musimy robi%, to wzywa% Go , a w(wczas b#dziemy dotykali Tego, kt(ry
jest zasobem ycia. W Li$cie do Rzymian 10,12b-13 Biblia m(wi: MGdy
jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, kt(rzy Go wzywaj. Kady bowiem, kto wzywa imienia PaBskiego, zbawiony b#dzieN. W przesz9o$ci by% moe uwaali$my, e wersety te odnosz si#
tylko do do$wiadczenia pocztkowego zbawienia. Jednake kady
chrze$cijanin potrzebuje take codziennego zbawienia od grzechu,
od swego M jaN, od ludzkiej s9abo$ci i od innych negatywnych rzeczy.
Od strony pozytywnej potrzebuje take obfitego zasobu Pana, kt(ry
go posili i wzmocni, aby we wszystkim m(g9 wzrasta% w Chrystusa.
Drog do urzeczywistnienia tego wszystkiego jest po prostu wzywanie imienia Pana. On jest bogaty dla wszystkich, kt(rzy Go wzywaj.
W Drugim Li$cie do Tymoteusza 2,22 widzimy, jak Pawe9 przynagla
Tymoteusza, aby prowadzi9 ycie chrze$cijaBskie wraz z tymi, kt(rzy wzywaj Pana z czystego serca.
Do$wiadczanie Chrystusa, jakie B(g przygotowa9 dla chrze$cijanina, ma by% dla niego rzeczywiste i ma by% $wiadectwem dla ludzi
ze $wiata. Jak wyglda9o $wiadectwo pierwszych chrze$cijan? Byli
oni ludEmi, kt(rzy wzywali imienia PaBskiego. Widzimy to w Dziejach Apostolskich 9,14, kt(re m(wi, e Pawe9 przed swym nawr(ceniem prze$ladowa9 wszystkich tych, kt(rzy wzywali imienia Pana.
Pawe9 otrzyma9 od arcykap9an(w prawo, by wtrca% do wi#zienia
kadego, kto wzywa9 Jego imienia. Potwierdza to Pierwszy List do
Koryntian 1,2, kt(ry pokazuje nam, e pierwsi chrze$cijanie wzywali imienia Pana na kadym miejscu.
Wielu chrze$cijan zacz#9o dzi$ praktykowa% wzywanie Pana codziennie, o kadej porze i w kadej chwili, w bardzo prosty i praktyczny spos(b. Odkryli oni, ku swej rado$ci, e Pan jest wszystkim,
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czego potrzebuj oraz e mog Go dotyka% i mie% z Nim spo9eczno$%
o kadym czasie i w kadych okoliczno$ciach, po prostu wzywajc Go
z g9#bi swej istoty. Nie powinni$my wzywa% Pana w spos(b obiektywny. Nie wzywamy Chrystusa, kt(ry mieszka w niebie. Wzywamy
Chrystusa, kt(ry jest Duchem i mieszka w naszym duchu (2 Tm
4,22). Wzywajc Go z g9#bi swej istoty, b#dziemy odczuwali przep9yw
i+spo9eczno$% Chrystusa w nas.
PRAWDZIWA CZE

MLecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele
b#d oddawali Ojcu cze$% w duchu i w rzeczywisto$ci; bo i Ojciec
takich szuka, kt(rzy by Mu tak cze$% oddawali. B(g jest Duchem,
a+ci, kt(rzy Mu cze$% oddaj, winni Mu j oddawa% w duchu i w rzeczywisto$ciN (J 4,23-24). B(g pragnie, eby prawdziwa cze$%, oddawana Mu poprzez spo9eczno$%, by9a dla kadego chrze$cijanina czym$
sta9ym i yciodajnym. Prawdziwa cze$% w tych wersetach to nie zachowywanie okre$lonych zasad, form i nakaz(w ani uczestniczenie
w obrz#dach, tylko wzywanie Pana z g9#bi swej istoty, kontaktowanie si# i spo9eczno$% z Jezusem Chrystusem, kt(ry jest prawd i+rzeczywisto$ci. Ojciec pragnie, aby$my radowali si# Chrystusem i+uczestniczyli w prawdziwym oddawaniu czci, kt(re polega na dotykaniu
Jego Syna i spo9eczno$ci z Nim przez ca9y dzieB, kadego dnia. B(g
pragnie, aby$my , czy to w pracy, czy w klasie, podczas jazdy samochodem, rozmowy z przyjacielem lub na spotkaniach z innymi chrze$cijanami , kontaktowali si# i mieli spo9eczno$% z naszym Panem.
Jeszcze raz musimy uwielbia% Pana i dzi#kowa% Mu za to, e nie
tylko powiedzia9 nam, i musimy Go wzywa%, oddajc Mu cze$% w+duchu i w rzeczywisto$ci, ale r(wnie da9 nam bardzo praktyczny i prosty spos(b dotykania Go w tej prawdziwej czci. Biblia podaje nam
wyraEne przyk9ady, by pokaza%, e moemy dotyka% i do$wiadcza%
Pana, oddajc Mu cze$% po prostu przez wzywanie Jego imienia.
W+Ewangelii Mateusza 8,2 czytamy: MI oto tr#dowaty, przystpiwszy,
odda9 Mu cze$%, m(wic: PanieN... Nast#pnie, w tej samej Ewangelii,
w wersecie 15,25 czytamy: MLecz ona przysz9a i odda9a Mu cze$%,
m(wic: PanieN...
Wersety te pomagaj nam zobaczy%, e moemy uczestniczy%
w+prawdziwej czci na kadym miejscu, o kadym czasie i w kadej
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sytuacji. Niezalenie od tego, w jakichkolwiek by$my si# znaleEli
okoliczno$ciach, moemy oddawa% Mu cze$%, modlc si# po prostu:
MO, Panie, o, PanieN. Wielu chrze$cijan odkrywa, e proste wdychanie Jego imienia Mo, PanieN, kiedy odczuwaj pokus#, znajduj si#
w+ucisku lub s bezradni, wprowadza ich w rzeczywisty kontakt i+spo9eczno$% z Panem oraz w pe9ne wybawienie od w9asnego M jaN, grzechu i $wiata. Kiedy wo9amy w ten spos(b do Pana z g9#bi swej istoty,
mamy g9#bokie wewn#trzne poczucie Chrystusa i Jego ycia, kt(re
p9ynie i porusza si# w nas. W Psalmach odkrywamy, e gdy psalmi$ci
modlili si# do Pana, wo9ali Mo, PanieN, ponad sto osiemdziesit razy.
W jednym przypadku psalmista powiedzia9: MZ ca9ego serca wo9am:
wys9uchaj mi#, PanieN (Ps 119,145). Innym razem jeden z nich oznajmi9: MAle wezwa9em imienia PaBskiego: O PanieN (Ps 116,4). Wzywanie Pana naprawd# nie jest b9ah spraw, a przy tym jest tak proste
i praktyczne. W ten spos(b moemy codziennie, w kadej chwili dotyka% i do$wiadcza% Chrystusa jako naszego wewn#trznego zaspokojenia i rado$ci.
Biblia podaje inny przyk9ad prawdziwego oddawania czci w Ksi#dze Objawienia 19,4: MI upad9o dwudziestu czterech starszych i cztery ywe postacie, i oddali cze$% Bogu, siedzcemu na tronie, m(wic:
Amen, Alleluja!N Drugi List do Koryntian 1,20 stwierdza: MAlbowiem
ile tylko obietnic Boych, wszystkie s Ztak[ w Nim. Dlatego te
przez Niego wypowiada si# nasze ZAmen[ Bogu na chwa9#N. Natomiast w Ksi#dze Objawienia 3,14 odkrywamy, e MAmenN to kolejne
imi# nadane Chrystusowi. Kiedy wo9amy MAmenN z g9#bi swej istoty,
odczuwamy, e dotkn#li$my Chrystusa, tak samo jak wtedy, gdy
wo9ali$my: MO, Panie, o, PanieN, poniewa ma On na imi# tak samo
MPanN, jak i MAmenN. Z kolei w Pierwszej Ksi#dze Kronik 16,36 widzimy, e gdy wo9amy MAmenN, jest to prawdziwa chwa9a dla Pana: MB9ogos9awiony Pan, B(g Izraela, od wiek(w na wieki! A ca9y nar(d odpowiedzia9: Amen i chwali9 PanaN. Wo9anie MAmenN z g9#bi siebie jest
dla nas wzywaniem Pana i dotykaniem Go.
MAllelujaN oznacza Mchwalcie PanaN, czyli Mchwalcie JahweN. Psalmista bardzo cz#sto uywa9 s9owa MallelujaN, gdy oddawa9 chwa9#
i+cze$% Bogu. Ostatnich pi#% Psalm(w rozpoczyna si# i koBczy tym
niebiaBskim s9owem oddajcym cze$%. Znajdujemy to s9owo r(wnie
w kontek$cie oddawania czci Bogu w Ksi#dze Objawienia 19,1.3.4.6.
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Dzisiaj nic si# nie zmieni9o. Moemy oddawa% cze$% naszemu Panu
i+mie% z Nim spo9eczno$% w ten sam prosty spos(b. Przez ca9y dzieB
moemy z g9#bi swej istoty wo9a%: MO, Panie! Amen! Alleluja!N
Podsumujmy. Jezus Chrystus, Syn Boy, przyszed9 na ziemi#, y9
tu jako cz9owiek, zosta9 ukrzyowany za nasze grzechy, pogrzebany,
zmartwychwsta9 i sta9 si# yciodajnym Duchem. Kiedy w Niego uwierzyli$my, jako Duch wszed9 do naszego ducha, do najg9#bszej cz#$ci
naszej istoty, by by% naszym yciem, by by% dla nas wszystkim. Dzisiaj jako Duch jest dla nas niczym powietrze , tak $wiey i dost#pny.
Kiedy wo9amy: MO, Panie!N, MAmen!N lub MAlleluja!N, przyjmujemy
Go do swego wn#trza jako yciodajny oddech, kt(ry zaopatruje nas
we wszystkie bogactwa Jego Osoby. Dzisiaj musimy wdycha% te cztery s9owa jako nasz modlitw# i chwa9# dla Boga. Z g9#bi siebie po
prostu oddychaj: MO, PanieN, MAmenN, MAllelujaN, a zasmakujesz s9odyczy i rzeczywisto$ci samego Chrystusa. Zaczniesz u$wiadamia%
sobie coraz bardziej, e Jego ycie jest naprawd# yciem, kt(re zbawia. Wielu chrze$cijan odkry9o dzi$, e mog Go poznawa%, doznawa% mocy Jego zmartwychwstania, do$wiadcza% Jego natychmiastowego zbawienia i post#powa% w jedno$ci z Nim poprzez wo9anie
w+kadej chwili: MO, Panie! Amen! Alleluja!N

ROZDZIAJ TRZECI

G BIA PRZYZYWA G BI
Wersety biblijne: Ps 42,8; Mk 4,5-6; Iz 39,1-6; 2 Kor 12,1-4; Obj 5,1-5.

Ksi#ga Psalm(w 42,8 m(wi: MG9#bia przyzywa g9#bi#N. Tylko wo9anie z g9#bi moe otrzyma% odpowiedE z g9#bi. Nic z tego, co powierzchowne, nie moe dotrze% do g9#bi, ani te nic z tego, co p9ytkie, nie moe dotkn% wn#trza. G9#bia odpowie jedynie na g9#bi#.
Radna z rzeczy, kt(re nie pochodz z g9#bi, nie jest w stanie dotrze%
do g9#bi. Inni odpowiedz g9#boko w swym wn#trzu jedynie na to, co
pochodzi z g9#bi nas. Kiedy idziemy gdzie$ i s9uchamy poselstwa,
dotyka nas wy9cznie to, co pochodzi z g9#bi innych. Je$li nic nie
pochodzi z g9#bi ich istoty, otrzymujemy jedynie powierzchown pomoc. Musimy dostrzec wano$% g9#bi. To, co nie pochodzi z g9#bi,
nigdy nie dosi#gnie g9#bi innych. Je$li sami nigdy nie otrzymali$my
pomocy czy korzy$ci w g9#bi swej istoty, to nic nigdy nie b#dzie wyp9ywa9o z naszej g9#bi. Je$li chcemy udzieli% innym duchowej pomocy, co$ musi wyp9yn% z g9#bi nas samych. Je$li nie b#dziemy kopali
g9#boko, nigdy nie zdob#dziemy innych. Je$li w tym, jak si# wyraamy brak g9#bi, nie moemy dotkn% g9#bi innych, mimo i na kr(tk
chwilk# zdob#dziemy ich uczucia i my$li, pobudzimy ich do p9aczu
czy rado$ci i szcz#$cia. Tylko g9#bia przyzywa g9#bi#. To, co powierzchowne, nigdy nie dotknie g9#bi innych.
G BOKO ZAPUSZCZONE KORZENIE

W przypowie$ci Pana o siewcy znajdujemy pewn zasad# g9oszenia i przyjmowania s9owa. Gdy siewca sia9, niekt(re ziarna upad9y
ko9o drogi, niekt(re na ska9y, niekt(re pomi#dzy ciernie, a inne na
dobry grunt. Wskazuje to na cztery r(ne sposoby przyjmowania s9owa. Pan Jezus m(wi nam, e w$r(d tych r(nych warunk(w jedno
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miejsce jest skaliste. Na powierzchni znajduje si# nieco ziemi, ale
pod ni , tylko ska9y. Kiedy ziarno pada na taki grunt, szybko kie9kuje, jednak gdy tylko pojawi si# s9oBce, usycha, poniewa brak mu
korzeni.
Czym jest korzeB? Wzrostem, kt(ry dokonuje si# pod ziemi. Czym
s li$cie? Wzrostem, kt(ry odbywa si# ponad gleb. Innymi s9owy,
korzenie to ycie ukryte, podczas gdy li$cie to ycie na zewntrz.
Problem wielu chrze$cijan polega na tym, e podczas gdy wida% wiele ycia na zewntrz, bardzo ma9o jest w nich ycia ukrytego. Jeste$
ju chrze$cijaninem od wielu lat, prawda? Pozw(l, e zapytam ci#:
ile twojego ycia ukryte jest przed wzrokiem innych ludzi? Jaka jego
cz#$% jest nie znana innym? Podkre$lasz zewn#trzne czyny. Tak,
dobre uczynki s wane, ale ile tego ycia obok jego ujawnionego
wyrazu pozostaje w ukryciu? Je$li ca9e twoje duchowe ycie jest jawne, to brak ci korzeni. Czy wszystkie swoje cnoty przed Bogiem ukazujesz wobec ludzi, czy jest jeszcze co$ wi#cej, o czym inni nie wiedz?
Je$li wszystkie twoje do$wiadczenia s jawne na zewntrz, to ca9y
tw(j duchowy wzrost odbywa si# w g(r#, brak mu wzrostu w d(9.
W+takim przypadku jeste$ osob, kt(ra posiada jedynie li$cie, pozbawion korzeni, p9ytko ugruntowan.
W naszym chrze$cijaBskim yciu konieczne jest, by$my poznali
znaczenie Cia9a Chrystusa. Musimy nauczy% si# y% w tym Ciele.
Z+drugiej strony musimy nauczy% si#, e ycie, jakie ma kady cz9onek Jego Cia9a, jest mu dane przez Pana i jest jego osobistym, jednostkowym yciem. Musisz strzec miary, jaka zosta9a ci osobi$cie
dana przez Niego, w przeciwnym razie bowiem utraci ona sw(j specyficzny charakter i przestanie by% uyteczna dla Boga. Je$li to, co
zosta9o ci w szczeg(lny spos(b powierzone, ujawni si#, w(wczas
uschnie.
Kazanie Pana Jezusa na G(rze mia9o niezwyk9e znaczenie. Z jednej strony powiedzia9 On: MWy jeste$cie $wiat9em $wiata. Nie moe
si# ukry% miasto po9oone na g(rzeN (Mt 5,14). Wida% je. Z drugiej
za$ strony Pan oznajmi9: MKiedy za$ dajesz ja9mun#, niech nie wie
lewa twoja r#ka, co czyni prawa, aby twoja ja9muna pozosta9a
w+ukryciu\ gdy chcesz si# modli%, wejdE do swej izdebki, zamknij
drzwi i m(dl si# do Ojca twego, kt(ry jest w ukryciuN (Mt 6,3-4.6).
Z+jednej strony, je$li jeste$ chrze$cijaninem, musisz wyj$% na ze-
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wntrz i sk9ada% publicznie swoje wyznanie, z drugiej za$ strony istniej pewne cnoty chrze$cijaBskie, kt(rych nie powiniene$ wystawia% na widok publiczny. Chrze$cijanin, kt(ry obnosi si# ze wszystkimi swoimi cnotami, nie ma niczego w g9#bi swej istoty, brak mu
korzenia. Cz9owiek ten nie b#dzie w stanie wytrwa% w dniu pr(by
i+pokusy.
My, kt(rzy jeste$my dzie%mi Pana od wielu lat, miejmy oczy szeroko otwarte, by Pan m(g9 pokaza% nam, w jakim stopniu nasze
do$wiadczenia by9y ukryte przed oczami innych. Ile pozosta9oby w+nas,
gdyby zosta9o nam zabrane to, co wiedz o nas inni? Oby Pan wykonywa9 w nas sw prac# tak, aby$my zapuszczali g9#boko korzenie.
G BOKIE DOWIADCZENIA

Piszc List do Koryntian, Pawe9 powiedzia9: MJeeli trzeba si#
chlubi% , cho% co prawda nie wypada...N (2 Kor 12,1). Przyzna9 on, e
jemu Mnie wypadaN chlubi% si# z tego, co napisa9 w 12 rozdziale Drugiego Listu do Koryntian, lecz ze wzgl#du na innych musia9 to zrobi%; musia9 m(wi% o Mwidzeniach i objawieniach PaBskichN. Bracia
i+siostry, taka powinna by% r(wnie nasza postawa. Wielu z nas nie
potrafi przej$% przez sprawdzian wizji i objawieB. Gdy tylko zdob#dziemy niewielkie do$wiadczenie, zaczynamy rozpowiada% o nim na
wszystkie strony. Pawe9 wiedzia9, e wspominanie wizji i objawieB
nie przynosi mu adnej korzy$ci. Dlaczego wi#c o nich m(wi9? By9
zmuszony do m(wienia o tym, poniewa niekt(rzy wtpili w jego
apostolstwo i pojawia9y si# problemy dotyczce podstaw chrze$cijaBskiej wiary.
Czy Pawe9 ods9oni9 wszystkie swoje objawienia? Daleki by9 od
tego. Napisa9: MZnam cz9owieka w Chrystusie, kt(ry przed czternastu laty , czy w ciele, nie wiem, czy poza cia9em, te nie wiem, B(g
to wie , zosta9 porwany a do trzeciego niebaN (w. 2). Przez czterna$cie lat nie wyjawi9 tego do$wiadczenia. Jaka g9#bia by9a w Pawle!
Czym$ niezwyk9ym by by9o, gdyby$my umieli ukry% co$, co otrzymali$my od Boga, przez siedem lat. Tymczasem Pawe9 przez czterna$cie lat ani razu nie wyjawi9 swojego do$wiadczenia. Przez czterna$cie lat Boy ko$ci(9 nic o tym nie wiedzia9. Przez czterna$cie lat ani
jeden aposto9 o tym nie s9ysza9. Pawe9 zapu$ci9 swe korzenie g9#boko
w ziemi#.
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Niekt(rzy z pewno$ci by pytali: MPawle, chcieliby$my us9ysze%
wszystko na temat twojego do$wiadczenia sprzed czternastu lat.
Opowiedz nam o do$wiadczeniu trzeciego nieba. Poznanie ca9ej tej
historii bardzo by nam pomog9oN. Pawe9 za$ powiedzia9: MI wiem, e
ten cz9owiek , czy w ciele, nie wiem, czy poza cia9em, <te nie wiem>,
B(g to wie , zosta9 porwany do raju i s9ysza9 tajemne s9owa, kt(rych
si# nie godzi cz9owiekowi powtarza%N (w. 3-4). Do dnia dzisiejszego to
do$wiadczenie Paw9a nie zosta9o wykorzenione. Wci nikt nie wie
wi#cej na temat tego do$wiadczenia.
Bracia i siostry, sprawa korzeni jest niezwykle istotna. Je$li chcesz
wykonywa% prac# Paw9a, musisz mie% MkorzeB Paw9aN. Je$li w swoim zewn#trznym post#powaniu chcesz by% taki jak Pawe9, musisz
mie% wewn#trzne ycie Paw9a. Je$li chcesz przejawia% moc Paw9a,
musisz mie% jego ukryte do$wiadczenie. Dzi$ problem chrze$cijan
polega na tym, e nie potrafi oni zachowa% w tajemnicy adnego
swego duchowego do$wiadczenia. Gdy tylko zdob#d niewielkie nawet do$wiadczenie, zaraz musz wszystkim o nim opowiedzie%. Ryj
przed ludEmi i nie maj w sobie nic ukrytego. Nie maj adnego
korzenia. Oby B(g ukaza9 nam do$wiadczenie Paw9a i prowadzi9 nas
do posiadania g9#bi!
POWIERZCHOWNE YCIE

W Ksi#dze Izajasza 39 czytamy, e kiedy na dw(r babiloBski dotar9a wiadomo$% o chorobie i wyzdrowieniu Ezechiasza, wys9ano do
niego pos9aBc(w z listami i prezentem. Ezechiasz otrzyma9 9ask# Bo,
ale nie potrafi9 zda% jej sprawdzianu. S9owo Boe m(wi: MEzechiasz
by9 rad pos9om i pokaza9 im ca9y sw(j skarbiec, srebro i z9oto, wonno$ci i cenn oliw#, ca9 te swoj zbrojowni# oraz wszystko, co si#
znajdowa9o w jego sk9adachN (w. 2). Ezechiasz nie m(g9 oprze% si#
pokusie, by pokaza% im wszystko. W9a$nie zosta9 cudownie uzdrowiony z choroby i bez wtpienia poczu9 si# bardzo wany. Pomy$la9,
e na $wiecie niewielu jest ludzi, kt(rzy mieli tak niezwyk9e do$wiadczenie jak on. Ilu przecie otrzyma9o tak wspania9y znak przy swoim
uzdrowieniu, kiedy to cieB na zegarze s9onecznym Achaza cofn9 si#
o dziesi#% stopni (Iz 38,8)? W uniesieniu Ezechiasz pokaza9 wszystkie swoje skarby. Oznacza to, e nie przeszed9 przez krzy i nie do$wiadczy9 jego dzia9ania. B(g nie rozprawi9 si# jeszcze z jego natural-
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nym yciem. To oczywiste, e wszystkie jego korzenie by9y odkryte.
Wszystko, co Ezechiasz widzia9, wszystko, co posiada9, sta9o si# znane BabiloBczykom. Wskutek tego obnaenia Izajasz powiedzia9 mu:
MPos9uchaj s9owa Pana Zast#p(w! Oto nadchodz dni, gdy to wszystko, co jest w twoim pa9acu i co nagromadzili twoi przodkowie a do
dzisiejszego dnia, zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie pozostanie,
m(wi PanN (39,5-6). Miara, w jakiej pokaemy innym to, co posiadamy, stanie si# miar straty, jak poniesiemy. Miara, w jakiej nasze
ycie zostanie obnaone przed innymi, b#dzie miar, w jakiej sami
si# poddamy. To powana sprawa, wymagajca naszej uwagi.
Niestety, tylu ludzi nie umie powstrzyma% si# od ujawniania swoich do$wiadczeB! M(wi o nich bez przerwy. Przypomina to sytuacj#,
kiedy Ezechiasz otworzy9 przed innymi sw(j skarbiec. Pewien brat
powiedzia9 kiedy$: MWielu braci choruje, a kiedy wyzdrowiej, sk9adaj $wiadectwa. R(wnie ja chcia9bym popa$% w jak$ chorob# , nie
$mierteln , eby B(g m(g9 mnie uzdrowi% i ebym mia9 o czym
za$wiadczy% na nast#pnym spotkaniuN. Motywacja, jak mia9 (w brat,
pragnc zosta% uzdrowionym, polega9a na tym, i chcia9 on z9oy%
$wiadectwo. Szuka9 do$wiadczenia, eby mie% o czym m(wi%. O! Takie powierzchowne ycie przynosi nam powane straty i wyklucza
moliwo$% post#pu duchowego.
WIADCZY NIE OBNAAJC SI

Czy w takim razie nie powinni$my sk9ada% $wiadectwa? Radn
miar! Robi9 to Pawe9, robi9o to r(wnie wiele Boych dzieci z pokolenia na pokolenie. Jednake sk9adanie $wiadectwa to jedno, a rozkoszowanie si# obnaaniem w9asnych do$wiadczeB to zupe9nie inna
sprawa. Co jest naszym celem, kiedy sk9adamy $wiadectwo? Czy to,
by inni mogli wycign% z niego korzy$ci, czy te to, aby$my mogli
mie% przyjemno$% z m(wienia? Uwielbianie brzmienia w9asnego g9osu
a pragnienie niesienia pomocy innym to dwie zupe9nie r(ne rzeczy.
Twiadczymy, poniewa pojawi9 si# problem i musimy o nim m(wi%.
Twiadectwo to sprawa powaniejsza ni zwyk9e pogaduszki przy herbacie. Nieraz gdy plotkujemy, duchowe bogactwa wyciekaj z nas.
Kiedy B(g nas tak prowadzi, powinni$my sk9ada% $wiadectwo,
poniewa chcemy przyj$% innym z pomoc. Pawe9 z9oy9 swoje $wiadectwo w Drugim Li$cie do Koryntian 12. Poniewa jednak nie
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traktowa9 jego lekko, zrobi9 to dopiero po czternastu latach. Przez
czterna$cie lat trzyma9 je w tajemnicy i nikt o nim nie wiedzia9.
Nawet gdy m(wi9 o tym do$wiadczeniu, nie zdradzi9 wszystkiego.
Wspomnia9 jedynie, e do$wiadczenie takie mia9o miejsce; nie opowiada9 ca9ej historii. Powiedzia9 tylko, e otrzyma9 objawienie i s9ysza9 tajemne s9owa. Nie powiedzia9 nikomu, co to by9y za s9owa. Nawet dzisiaj trzecie niebo wci pozostaje tajemnic i nadal nie wiemy,
jak ono wyglda.
Bracia i siostry, czym s nasze skarby? Czym jest nasze z9oto,
srebro, wonno$ci, drogie olejki i cenne przedmioty? Czym jest nasza
zbroja? Musimy pami#ta%, e z9otem jest wszystko to, co pochodzi
z+Boga, a srebro to rzeczy zwizane z odkupieniem krzya. Wonno$ci
s wynikiem poniesionych przez nas ran, a cenne przedmioty to rzeczy zwizane z kr(lestwem; natomiast zbroja to dzie9o Pana, kt(re
przyj#li$my od Boga i od Pana. Nie s to doktryny, techniki biblijne
ani teologia. To rzeczy, kt(re zdobyli$my dzi#ki spo9eczno$ci z Panem. Kiedy mamy spo9eczno$% z Bogiem, porozumiewamy si# z Nim
i jeste$my do$wiadczani, nabywamy wiele z tych rzeczy. Nie naley
m(wi% o nich bez ograniczeB. Nie oznacza to, e nie powinni$my
$wiadczy%. Powinni$my jednak u$wiadomi% sobie, e wiele do$wiadczeB winno pozosta% w ukryciu. Bracia i siostry, to wana sprawa
w+yciu chrze$cijanina. Wiele duchowych do$wiadczeB powinno si#
ukrywa%, a nie ujawnia%.
Pan Jezus sk9ada9 czasem $wiadectwo, nie by9 jednak nigdy wielom(wny. Sk9adanie $wiadectwa to jedno, natomiast wielom(wno$%
to co$ innego. Pan Jezus uzdrawia9 chorych i nalega9, aby zachowano to w tajemnicy. Taki nakaz powtarza si# nieustannie w Ewangelii
Marka. Pewnego razu Pan powiedzia9 komu$: MWracaj do domu, do
swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczyni9 i jak ulitowa9 si#
nad tobN (5,19). Moemy m(wi% o wielkich rzeczach, kt(re Pan dla
nas uczyni9, lecz nie powinni$my og9asza% tego na zewntrz, niczym
wiadomo$ci. To jedynie obnaa fakt, i brakuje nam korzeni. By% bez
korzeni to to samo, co nie posiada% adnego skarbu, adnego ukrytego ycia i ukrytych do$wiadczeB. To istotne, by niekt(re nasze do$wiadczenia pozostawa9y zakryte. Odkry% wszystko to inaczej utraci% wszystko.
Pami#tajmy r(wnie, e je$li wystawimy na pokaz ca9y sw(j skarb,
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w(wczas nieunikniona staje si# niewola. Tmier% i wystawianie wszystkiego na zewntrz id ze sob w parze, podobnie jak duchowa posucha i ujawnianie ca9ego swego wn#trza. Nawet je$li musimy z9oy%
$wiadectwo, powinni$my by% tacy jak Pawe9, kt(ry chlubi9 si# z konieczno$ci, Mcho% co prawda nie wypada9oN (2 Kor 12,1). Atak Szatana
cz#sto przychodzi w(wczas, gdy cz9owiek jest obnaony. Wszelkie
wystawianie si# na pokaz wystawia nas w rzeczywisto$ci na strat#.
Wielu ludzi zostaje uzdrowionych ze swych chor(b i $wiadczy na chwa9# Boga. Wiele $wiadectw uzdrowienia jednak nie jest dla chwa9y
Boga, lecz dla chwa9y w9asnej wiary. Rezultatem tego jest nawr(t
choroby. Po z9oeniu $wiadectwa ludzi tych ponownie atakuje ta sama
rzecz. Widzimy przez to, e B(g okrywa tych, kt(rzy ukrywaj w9asne korzenie, nie chroni za$ tych, kt(rzy je obnaaj. Ci, kt(rzy tak
post#puj, b#d naraeni na ataki. Je$li B(g chce, aby$my z9oyli
$wiadectwo, powinni$my to zrobi%. Jest jednak wiele rzeczy, kt(re
powinni$my dobrze ukry%. B(g ochrania to, co ukrywamy przez wzgld
na Niego i pozwala nam si# tym radowa%.
To samo dotyczy naszej pracy. Dzi#ki swojej 9asce i mi9osierdziu
B(g przez nas czego$ dokona9. Pami#tajmy jednak, e to, czego On
dokona9, nie s9uy reklamie ani propagandzie. Je$li obnaymy Boe
dzie9o, przekonamy si#, e natychmiast dotknie je $mier%. Stracimy
tyle, w jakiej mierze ujawnili$my samych siebie. Gdy tylko Dawid
policzy9 dzieci Izraela, pojawi9a si# $mier% (2 Sm 24). Oby B(g uchroni9 nas od takiego rodzaju obnaenia.
Kada tajemnica, kt(r mamy z Panem, musi zosta% zachowana.
Moemy porusza% si# jedynie zgodnie z Boym pouczeniem w naszym wn#trzu. Tmiemy co$ obnay% wy9cznie wtedy, gdy On poruszy nas w g9#bi i sk9oni nas do tego. Je$li On chce, aby$my podzielili
si# pewnym do$wiadczeniem z bratem, nie moemy si# od tego wzbrania%, by9oby to bowiem pogwa9ceniem prawa cz9onk(w Cia9a Chrystusa. Jednym z praw cz9onk(w Cia9a Chrystusa jest spo9eczno$%.
Je$li zdusimy to prawo, przep9yw si# zatrzyma. Powinni$my by% nastawieni pozytywnie, a nie negatywnie i us9ugiwa% innym yciem.
Je$li jeste$my przez ca9y dzieB poch9oni#ci sob i w9asnymi sprawami, nasza wielom(wno$% i obnaanie siebie wystawi nas na atak ze
strony wroga. Ufam, e nauczymy si#, czym jest Cia9o Chrystusa
i+wzajemny przep9yw ycia pomi#dzy cz9onkami. Ufam jednak
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r(wnie, e u$wiadomimy sobie potrzeb# ochrony tych ukrytych cz#$ci, kt(re mamy przed Panem oraz do$wiadczeB, kt(rych nie znaj
inni. Radnego korzenia nie wolno obnaa%.
W miar# pog9#biania si# naszego ycia i zapuszczania korzeni
odkryjemy, e Mg9#bia przyzywa g9#bi#N. Gdy b#dziemy w stanie wydoby% bogactwa z g9#bi swego wewn#trznego ycia, odkryjemy, e
wywieramy g9#boki wp9yw na ycie innych. Gdy tylko nasza wewn#trzna istota zostanie dotkni#ta, inni otrzymaj pomoc i zostan o$wieceni. Poznaj, e istnieje co$, co przewysza ich poznanie. Gdy g9#bia
dotknie g9#bi, g9#bia odpowie na g9#bi#. Je$li nasze ycie nie posiada
g9#bi, nasza powierzchowna praca wp9ynie na ycie innych jedynie
w+powierzchowny spos(b. Powtarzamy raz jeszcze , jedynie Mg9#bia
przyzywa g9#bi#N.

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

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

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

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

