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WST�P

Wiemy, 6e B,g zapragn'� i zamy9li� uzyska: zbiorowego cz�owie-
ka, wyrazi: si8, objawi: swoj' chwa�8 i sprawowa: w�adz8, by roz-
prawi: si8 z wrogiem i w ten spos,b osi'gn': wieczne odpocznienie.
Niewielu z nas jednak wie, 6e to wielkie Bo6e pragnienie i zamys�
mo6e si8 wype�ni: jedynie dzi8ki Jego 6yciu. Jeszcze nieliczniejszym
uda�o si8 pozna: i do9wiadczy: 6ycia, kt,re wype�nia Bo6y zamiar.
Dlatego 9wi8ci s' dzi9 s�abi i niedojrzali. Wprawdzie jest wielu poszu-
kuj'cych, ma�o kto jednak znalaz� drog8 6ycia. Wielu za9 mylnie
wzi8�o gorliwo9:, poznanie, moc, dary itd. za 6ycie.

Dzi8kujemy Bogu, 6e w tych ostatnich dniach, w obliczu tak na-
gl'cej potrzeby, objawi� nam przez poselstwa naszego brata lini8 swego
wspania�ego i ukrytego 6ycia, dzi8ki czemu ka6dy wierz'cy mo6e
ujrze: i dotkn': tej sprawy. Poselstwa te mo6na uzna: za 9mietank8
zebran' z poznania i do9wiadczenia 6ycia 9wi8tych w ci'gu ostatnich
dw,ch tysi8cy lat oraz rezultat trzydziestu lat osobistego do9wiad-
czenia naszego brata; s' one doprawdy kompletne i znakomite. Ich
zawarto9: podzielona zosta�a na dwie g�,wne cz89ci. Cz89: pierwsza
m,wi o poznaniu 6ycia i dzieli si8 na dwana9cie punkt,w ukazuj'-
cych w�a9ciwo9ci 6ycia i r,6ne zasady jego dzia�ania. Cz89: druga
(ksi'6ka Do+wiadczenie ,ycia) m,wi o do9wiadczeniach 6ycia i<po-
dzielona jest na dziewi8tna9cie punkt,w, kt,re wyja9niaj' do9wiad-
czenia na r,6nych etapach 6ycia duchowego oraz pokazuj', jak d'6y:
do 6ycia. Je9li b8dziemy poszukiwali i praktykowali kolejno wszyst-
kie te lekcje, staniemy na prostej drodze i szybko osi'gniemy doj-
rza�o9: 6ycia.

Dzi8ki tym poselstwom trudna do uj8cia i podania nauka o 6yciu
sta�a si8 czym9 bardzo praktycznym. Wszyscy 9wi8ci, kt,rzy kochaj'
Pana i d'6' do wzrostu w 6ycie, powinni te poselstwa przeczyta:.

Dr Y. L. Chang
listopad 1956 r.
Tajpej, Tajwan, Republika Chi(ska





CZTERNA�CIE PUNKT�W DOTYCZ�CYCH �YCIA

Aby z r,6nych stron zobaczy:, czym jest 6ycie oraz przyjrze: si8
sprawom z nim zwi'zanym u6yjemy czternastu rozdzia�,w, w kt,-
rych om,wimy czterna9cie punkt,w dotycz'cych 6ycia. W ksi'6ce
tej budujemy fundament poznania 6ycia. Spraw8 do9wiadczania 6ycia
om,wili9my w ksi'6ce LDo9wiadczenie 6yciaM.





ROZDZIAO PIERWSZY

CZYM JEST �YCIE?

Najpierw przyjrzymy si8 temu, czym jest 6ycie. Aby pozna: 6ycie,
musimy wiedzie:, czym ono jest. Do9: trudno to wyt�umaczy:; dlate-
go naprawd8 potrzebujemy Pa(skiego mi�osierdzia. Qeby to zagad-
nienie wyja9ni:, musimy w 9wietle nauk Biblii wymieni: co najmniej
sze9: punkt,w.

I. TYLKO BO�E �YCIE JEST �YCIEM

Wyja9niaj'c, czym jest 6ycie, musimy najpierw zrozumie: jedno:
kt,re 6ycie we wszech9wiecie mo6na uzna: za 6ycie. Pierwszy List
Jana 5,12 stwierdza: LTen, kto ma Syna, ma 6ycie, a kto nie ma Syna
Bo6ego, nie ma te6 i 6yciaM. Tak6e Ewangelia Jana 3,36 m,wi: LKto
wierzy w Syna, ma 6ycie wieczne; kto za9 nie ulega Synowi, nie
ujrzy 6yciaM. Te dwa fragmenty Pisma m,wi', 6e je9li kto9 nie ma
6ycia Bo6ego, nie ma 6ycia. Pokazuje to, 6e w oczach Boga tylko Jego
6ycie jest 6yciem; pr,cz niego 6adnego innego rodzaju 6ycia nie mo6-
na uzna: za 6ycie. Gdy zatem Biblia m,wi o 6yciu Bo6ym, traktuje je
jako jedyny rodzaj 6ycia (J 1,4; 10,10; 11,25; 14,6 itd.).

Tylko Bo6e 6ycie jest 6yciem; innych rodzaj,w 6ycia nie mo6na
uzna: za 6ycie, poniewa6 tylko Bo6e 6ycie jest boskie i wieczne.

Co to znaczy LboskieM? LBoskieM to inaczej nale6'ce do Boga, po-
siadaj'ce Jego natur8, transcendentne i r,6ne od wszystkiego inne-
go. Tylko B,g jest Bogiem, tylko On ma natur8 Boga i tylko On jest
transcendentny i inny; dlatego tylko B,g jest boski. Qycie Bo6e to
sam B,g (zastanowimy si8 nad tym p,Sniej), a skoro tak jest, to
automatycznie posiada ono Bo6' natur8. Na przyk�ad z�oty puchar
jest z�otem, a poniewa6 jest on z�otem, posiada natur8 z�ota; z�oto
stanowi w rzeczywisto9ci jego natur8. Podobnie 6ycie Bo6e jest Bo-
giem i ma Bo6' natur8; B,g jest natur' swojego 6ycia. Skoro Bo6e
6ycie to B,g i skoro ma ono Bo6' natur8, 6ycie to jest boskie.

Co to znaczy LwieczneM? LWieczneM to inaczej nie stworzone, bez



POZNANIE QYCIA14

pocz'tku i ko(ca, samoistne i zawsze istniej'ce, niezmienne w swym
istnieniu. Tylko B,g jest nie stworzony; tylko On jest Lod wieczno9ci
po wieczno9:M (Ps 90,2; oryg.), czyli nie ma pocz'tku ani ko(ca. On
jest LJestem, kt,ry JestemM (Wj 3,14), zawsze Lten samM (Ps 102,27).
Poniewa6 B,g jest taki, Jego 6ycie, kt,rym jest On sam, r,wnie6
takie jest. Qycie Bo6e, tak samo jak B,g, jest nie stworzone, bez
pocz'tku i ko(ca, samoistne i wiecznie istniej'ce, i nigdy si8 nie
zmienia; dlatego 6ycie to jest wieczne. St'd Pismo nazywa 6ycie Boga
6yciem wiecznym.

Poniewa6 zar,wno bosko9:, jak i wieczno9: stanowi' natur8 Boga
i okazuj' Jego cechy, s' one tak6e natur' Jego 6ycia i ukazuj' cechy
Jego 6ycia. O ile jednak wieczno9: jest jedynie cech' Bo6ego 6ycia,
bosko9: jest czym9 wi8cej ni6 tylko cech': stanowi jego esencj8. Przyj-
rzyjmy si8 ponownie ilustracji z�otego pucharu. Jego natur' jest za-
r,wno z�oto, jak i odporno9: na rdz8. Z�oto jednak nie tylko charak-
teryzuje puchar, lecz zarazem stanowi jego esencj8, podczas gdy
natura pucharu T odporno9: na rdz8 T wynika z faktu, i6 jest on
z�oty. Podobnie przyczyn', dla kt,rej 6ycie Bo6e jest wieczne, jest
jego bosko9:. (Bosko9: oznacza nie tylko to, co nale6y do Boga, lecz
r,wnie6 samego Boga). Qycie Bo6e jest wieczne, poniewa6 jest bo-
skie. We wszech9wiecie nie ma stworzonego 6ycia, kt,re mia�oby
bosk' natur8; dlatego stworzone 6ycie nie jest wieczne. Tylko Bo6e,
nie stworzone 6ycie ma bosk' i wieczn' natur8. Poniewa6 taka jest
jego natura, ono samo r,wnie6 jest takie. Qycie Bo6e jest wieczne,
poniewa6 jest boskie. W ca�ym wszech9wiecie tylko 6ycie Boga jest
zar,wno boskie, jak i wieczne; dlatego tylko je mo6na uwa6a: za
6ycie.

Za 6ycie mo6na uzna: tylko 6ycie, kt,re jest zar,wno boskie, jak
i wieczne, poniewa6 6ycie oznacza co9, co 6yje, a wszystko, co uwa6a
si8 za 6ycie, musi by: nie9miertelne. To, co jest nie9miertelne, jest
niezmienne; pozostaje takie samo i 6yje dalej nawet po r,6nych cio-
sach czy zniszczeniu. Qycie, kt,re podlega 9mierci i zmianom i kt,re
nie potrafi przetrwa: cios,w ani pr,b zniszczenia, nie jest ani wiecz-
ne, ani nie9miertelne, ani niezmienne i dlatego nie mo6na go uzna:
za 6ycie. To, co jest 6yciem, musi 6y: na zawsze i nigdy nie mo6e si8
zmieni:. Tylko to, co wieczne, mo6e takie by:. Co w takim razie jest
wieczne? Tylko to, co boskie! To, co boskie, nale6y do Boga; jest to
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sam B,g. B,g jest bez pocz'tku i ko(ca, samoistny i wiecznie istnie-
j'cy; jest zatem wieczny. Poniewa6 tylko to, co boskie, jest wieczne
i<tylko to, co wieczne, mo6e 6y: na wieki bez zmian, tylko to, co
zarazem boskie i wieczne, mo6na uzna: za 6ycie.

Wszystkie rodzaje 6ycia we wszech9wiecie, czy to 6ycie anielskie,
czy ludzkie, zwierz8ce czy ro9linne, s' 9miertelne i podlegaj' zmia-
nom; dlatego 6adne z nich nie jest wieczne. Nie maj' one Bo6ej na-
tury ani nie s' boskie. Tylko Bo6e 6ycie posiada natur8 Boga; dlate-
go jest ono boskie i wieczne, nie9miertelne i niezmienne, 9mier: nie
mo6e go utrzyma: i jest niezniszczalne (Dz 2,24; Hbr 7,16). Niezale6-
nie od tego, jaki cios na nie spadnie albo jakie go dotyka zniszczenie,
pozostaje ono niezmienione, zawsze takie samo. Qadne inne 6ycie
we wszech9wiecie pr,cz 6ycia Bo6ego nie zdo�a wykaza: si8 takimi
w�a9ciwo9ciami. Z perspektywy wieczno9ci zatem tylko Bo6e 6ycie
jest 6yciem. Jest ono 6yciem nie tylko z nazwy, lecz posiada jego
rzeczywisto9:, dzi8ki czemu ca�kowicie odpowiada znaczeniu s�owa
L6ycieM. Inne rodzaje 6ycia s' 6yciem jedynie z nazwy, lecz nie s' nim
w rzeczywisto9ci; dlatego nie s' w stanie spe�ni: kryteri,w nie9mier-
telno9ci i niezmienno9ci 6ycia, przez co nie mo6na ich uzna: za 6ycie.
Jak wi8c wskazuje boska i wieczna natura 6ycia Bo6ego, to 6ycie
w�a9nie jest jedynym 6yciem we wszech9wiecie *.

II. �YCIE TO WYP�YWANIE BOGA

Je9li chodzi o to, czym jest 6ycie, musimy najpierw zobaczy:, 6e
tylko Bo6e 6ycie jest 6yciem. Nast8pnie musimy ujrze:, 6e 6ycie to
wyp�ywanie Boga. Ksi8ga Objawienia 22,1-2 m,wi o rzece wody 6ycia,
kt,ra wyp�ywa z tronu Boga i w kt,rej ro9nie drzewo 6ycia. Zar,wno
woda 6ycia, jak i drzewo 6ycia symbolizuj' 6ycie. Widzimy zatem
tutaj wyraSnie, 6e 6ycie jest tym, co wyp�ywa z Boga. Mo6emy wi8c
powiedzie:, 6e 6ycie to wyp�ywanie Boga.

* Poniewa6 6ycie Bo6e jest jedynym 6yciem, ilekro: w oryginalnym tek-
9cie greckim Nowego Testamentu mowa jest o tym 6yciu, zawsze wyst8puje
tam s�owo zoe, kt,re oznacza najwy6szy rodzaj 6ycia (J 1,4; 1 J 1,2; 5,12
itd.). Pr,cz tego grecki orygina� Nowego Testamentu u6ywa r,wnie6 nast8-
puj'cych s�,w: (1) bios T gdy mowa o 6yciu cia�a (Ok 8,43; 21,4 itd.) oraz
(2)<psyche T gdy mowa o 6yciu duszy albo naturalnym 6yciu cz�owieka (Mt
16,25-26; Ok 9,24 itd.).
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Zobaczyli9my ju6, 6e 6ycie musi by: boskie i wieczne. Skoro B,g
jest Bogiem, z natury jest On boski. Biblia m,wi te6, 6e B,g jest
wieczny. Skoro zatem B,g jest boski i wieczny, jest On 6yciem. Wy-
p�ywanie Boga zatem to 6ycie.

B,g, w zgodzie ze swoj' bosk' i wieczn' natur', jest 6yciem. Gdy-
by jednak nie wyp�ywa�, to chocia6 w stosunku do samego siebie
nadal by�by 6yciem, dla nas by nim nie by�. B,g musi wyp�ywa:;
wtedy b8dzie dla nas 6yciem. B,g wyp�ywaj'c wykonuje dwa kroki.
Pierwszy obejmuje wcielenie, kt,re pozwoli�o Mu wyp�yn': z nieba
i<wp�yn': mi8dzy ludzi, przejawiaj'c siebie jako 6ycie (J 1,1.14.4).
Dlatego Biblia z jednej strony nazywa to Lobjawieniem si8 w cieleM
(1<Tm 3,16), z drugiej za9 m,wi, 6e L6ycie objawi�o si8M (1 J 1,2).
B8d'c w ciele, B,g oznajmi�, 6e jest 6yciem (J 14,6). Jednak6e, mimo
i6 w pierwszym kroku swojego wyp�ywania m,g� objawi: si8 nam
jako 6ycie, nie mogli9my Go przyj': jako 6ycie. Dlatego musia� wy-
kona: drugi krok: da: si8 przybi: do krzy6a. Przez 9mier: rozbite
zosta�o cia�o, kt,re na siebie przybra�, dzi8ki czemu m,g� On wyp�y-
n': z cia�a i sta: si8 6yw' wod', kt,r' mogli9my przyj': (J 19,34;
4,10.14). Przedstawia�a Go w formie typu ska�a w Starym Testamen-
cie, z kt,rej po uderzeniu wyp�yn8�a dla ludu Izraela 6ywa woda (Wj
17,6; 1 Kor 10,4). B,g sta� si8 cia�em po to, 6eby by: ziarnem pszeni-
cy zawieraj'cym 6ycie. Zosta� ukrzy6owany, 6eby m,c wyp�yn': z<�u-
piny cia�a i wp�yn': w nas T Jego liczne owoce T staj'c si8 naszym
6yciem (J 12,24).

Qycie, kt,re przyjmujemy od Boga, jest zatem Jego wyp�ywaniem.
Gdy patrzymy na to od naszej strony, wp�ywa w nas B,g; od strony
Boga jest to Jego wyp�ywanie. Kiedy zatem 6ycie to wyp�ywa z nas,
wyp�ywa z nas B,g. Wyp�ywanie Boga rozpocz8�o si8 od Jego tronu:
najpierw wp�yn8�o w Jezusa z Nazaretu, nast8pnie przesz�o przez
krzy6 i wp�yn8�o w aposto�,w, potem wyp�yn8�o z aposto�,w rzekami
6ywej wody (J 7,38) i p�yn8�o przez 9wi8tych wszystkich wiek,w, a6
w ko(cu wp�yn8�o w nas. B8dzie wyp�ywa: z nas i wp�ywa: w miliony
ludzi po wieczno9:, p�yn'c bez ustanku, tak jak m,wi o tym Ksi8ga
Objawienia 22,1-2 i Ewangelia Jana 4,14.

Wyp�ywanie Boga symbolizuj' wody, o kt,rych mowa w czter-
dziestym si,dmym rozdziale Ksi8gi Ezechiela. Wsz8dzie, dok'd do-
cieraj' wody, wszystko otrzymuje 6ycie. Podobnie, dok'dkolwiek
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dotrze Bo6e wyp�ywanie, pojawi si8 tam 6ycie, bo wyp�ywanie to jest
6yciem. Kiedy wyp�ywanie to wp�ynie w wieczno9:, w,wczas wiecz-
no9: wype�ni si8 klimatem 6ycia i stanie si8 wieczno9ci' 6ycia.

Biblia ju6 na samym pocz'tku m,wi o 6yciu, pokazuj'c nam p�y-
n'c' rzek8 (Rdz 2,9-14). Pod koniec, w Ksi8dze Objawienia, widzimy,
6e wszystko, co wi'6e si8 z 6yciem i co dotyczy nas T czy to woda
6ycia, czy drzewo 6ycia T wyp�ywa z Boga. Wskazuje to wyraSnie, 6e
6ycie dla nas to wyp�ywanie Boga. B,g wyp�yn'� z nieba i przez cia�o
wp�yn'� mi8dzy nas jako 6ycie, kt,re si8 nam objawi�o. Nast8pnie
wyp�yn'� z cia�a i wp�yn'� w nas jako 6ycie, kt,re przyj8li9my.

III. �YCIE   ZAWARTO�CI� BOGA

Trzecia rzecz, kt,r' powinni9my pozna:, je9li chodzi o 6ycie, to
6e 6ycie jest zawarto9ci' Boga. Skoro 6ycie jest wyp�ywaniem Boga,
stanowi ono Jego zawarto9:, bo wyp�ywanie Boga to sam B,g, a B,g
jest zawarto9ci' Boga.

Skoro zawarto9ci' Boga jest sam B,g, zawarto9: ta obejmuje
wszystko, czym B,g jest: jest ona pe�ni' B,stwa. Biblia m,wi nam,
6e ca�a pe�nia B,stwa znajduje si8 w Chrystusie (Kol 2,9). Jest tak,
poniewa6 Chrystus jako uciele9nienie Boga objawi� si8 jako 6ycie dla
cz�owieka. Qycie to zawiera ca�' pe�ni8 B,stwa, czyli wszystko, czym
B,g jest. Wszystko, czym B,g jest, zawiera si8 w tym 6yciu. Qycie to
jest zatem zawarto9ci' Boga, pe�ni' B,stwa. Gdy przyjmujemy to
6ycie, przyjmujemy wraz z nim zawarto9: Boga, wszystko, co znaj-
duje si8 w Bogu. Qycie, kt,re jest w nas, to wszystko, czym B,g jest.
Dzisiaj B,g staje si8 dla nas wszystkim i jest wszystkim, co mamy,
w<tym w�a9nie 6yciu. To w nim B,g staje si8 naszym Bogiem i jest
Nim. Poniewa6 to 6ycie w Chrystusie jest pe�ni' B,stwa i zawarto-
9ci' Boga, mamy w sobie pe�ni8 B,stwa i zawarto9: Boga.

IV. �YCIE TO SAM B�G

Zobaczyli9my, 6e 6ycie jest Bo6ym wyp�ywaniem i zawarto9ci'
Boga. Wyp�ywanie Boga bierze si8 z samego Boga; zawarto9: Boga to
r,wnie6 sam B,g. Skoro 6ycie jest zar,wno wyp�ywaniem Boga, jak
i Jego zawarto9ci', jest ono w naturalny spos,b samym Bogiem. To
czwarty punkt dotycz'cy 6ycia, kt,ry powinni9my zna:.

W Ewangelii Jana 14,6 Pan Jezus powiedzia�, 6e jest 6yciem.
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Nast8pnie, w wersetach 7-11, oznajmi� uczniom, 6e On i B,g to jed-
no T 6e kiedy On wypowiada te s�owa, to B,g w Nim m,wi. Pan
Jezus to B,g, kt,ry sta� si8 cia�em: B,g w ciele (J 1,1.14; 1 Tm 3,16).
Kiedy m,wi, 6e jest 6yciem, to B,g m,wi, 6e jest 6yciem. Jego s�owa
zatem r,wnie6 pokazuj', 6e 6ycie to sam B,g.

Powinni9my zwr,ci: uwag8 na fakt, 6e Biblia rzadko pos�uguje
si8 terminem L6ycie Bo6eM. Nauka Biblii objawia przede wszystkim,
6e B,g j e s t  6yciem. Pismo m,wi przewa6nie o Bogu j a k o  6yciu;
rzadko pada w nim sformu�owanie L6ycie Bo6eM. Biblia oznajmia nam,
6e B,g j e s t  naszym 6yciem i m,wi o nim j a k o  o naszym 6yciu;
niemal nigdy nie stwierdza, 6e B,g chce, aby9my przyj8li LJego 6ycieM.
Sformu�owanie L6ycie Bo6eM r,6ni si8 od sformu�owania LB,g jest
6yciemM albo LB,g jako 6ycieM. LQycie Bo6eM niekoniecznie oznacza
ca�o9: Boga, podczas gdy stwierdzenie LB,g jest 6yciemM albo LB,g
jako 6ycieM wskazuje na ca�ego Boga. Hci9le rzecz bior'c, gdy przyj-
mujemy 6ycie, przyjmujemy nie 6ycie B o g a , lecz Boga j a k o  6ycie.
B,g nie tylko da� nam swoje 6ycie; On sam przyszed�, by by: naszym
6yciem. Poniewa6 jest 6yciem, Jego 6ycie to Jego w�asne L jaM.

Czym zatem jest 6ycie? To sam B,g. Co to znaczy mie: 6ycie? To
mie: Boga. Co to znaczy 6y: tym 6yciem? To 6y: Bogiem, wyra6aj'c
Boga. Qycie nie r,6ni si8 w najmniejszym stopniu od Boga. W prze-
ciwnym razie nie by�oby 6yciem. Powinni9my to dobrze zrozumie:.
Nie wystarczy tylko wiedzie:, 6e mamy 6ycie; musimy jeszcze wie-
dzie:, 6e 6ycie, kt,re mamy, to sam B,g. Nie wystarczy tylko wie-
dzie:, 6e powinni9my 6y: tym 6yciem; musimy te6 wiedzie:, 6e 6ycie,
kt,re powinni9my wyra6a:, to sam B,g.

Bracia i siostry, czym tak naprawd8 jest 6ycie, kt,rym powinni-
9my 6y:? Co wyra6amy, gdy prowadzimy 6ycie? Czy wyra6anie mi�o-
9ci, pokory, �agodno9ci i cierpliwo9ci to wyra6anie 6ycia? Nie, ponie-
wa6 ani mi�o9:, ani pokora, �agodno9: ani cierpliwo9: nie s' 6yciem.
Tak samo nie jest nim dobro: ani cnotliwe 6ycie. Tylko B,g jest 6yciem.
Wyra6anie tych cn,t nie jest wi8c wyra6aniem 6ycia. Tylko wyra6a-
nie Boga jest wyra6aniem 6ycia. Je9li mi�o9:, pokora, �agodno9: i<cier-
pliwo9:, kt,re wyra6amy, nie s' wyp�ywaniem Boga ani Go nie prze-
jawiaj', nie s' one 6yciem. Dobro: ani cnota nie s' 6yciem, je6eli nie
wyra6aj' za naszym po9rednictwem Boga. Cnoty, kt,re wyra6amy,
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musz' by: wyp�ywaniem Boga, Jego przejawem i wyrazem. Wtedy
wyra6amy 6ycie, poniewa6 6ycie to sam B,g.

List do Kolosan 2,9 i List do Efezjan 3,19 pokazuj' pe�ni8 Boga.
Qycie, kt,re przyjmujemy, jest pe�ne Boga. Dlatego jest ono pe�ne:
jest w nim mi�o9: i 9wiat�o, pokora i �agodno9:, cierpliwo9: i wyrozu-
mia�o9:, wsp,�czucie i zrozumienie. W 6yciu tym jest wszelka dobro:
i wszystkie cnoty, kt,re znajduj' si8 w Bogu. Dlatego 6ycie to mo6e
wyra6a: przez nas wszystkie cnoty. Wyra6a: je to inaczej wyra6a:
Boga, bo 6ycie to B,g. Mimo i6 przejawia si8 ono na wiele sposo-
b,w<T poprzez mi�o9:, pokor8, �agodno9: i cierpliwo9: T wszystkie
one s' wyrazem Boga, bo to On je wyra6a, 6yj'c swoim 6yciem w<nas.
Gdy B,g 6yje w nas, wyra6a siebie albo inaczej wyra6a swoje 6ycie,
poniewa6 B,g to 6ycie, a 6ycie to B,g.

V. �YCIE TO CHRYSTUS

Biblia pokazuje, 6e 6ycie to sam B,g. Pokazuje jeszcze wi8cej: 6e
6ycie to Chrystus. Qycie by�o Bogiem; nast8pnie B,g sta� si8 cia�em,
kt,rym jest Chrystus. Chrystus zatem jest Bogiem, a tak6e 6yciem
(1 J 5,12). Qycie, kt,re by�o Bogiem, 6ycie, kt,rym jest B,g, znajduje
si8 w Chrystusie (J 1,4). Dlatego Chrystus wci'6 powtarza�, 6e jest
6yciem (J 14,6; 11,25) i 6e przyszed� na ziemi8, aby wielu mia�o 6ycie
(J 10,10). Z tego w�a9nie powodu Biblia m,wi, 6e ten, kto ma Chry-
stusa, ma 6ycie (1 J 5,12) i 6e On w nas jest naszym 6yciem (Kol 3,4).

Qycie to B,g i tak samo 6ycie to Chrystus. Mie: 6ycie to mie:
Boga i tak samo mie: 6ycie to mie: Chrystusa. Wyra6a: 6ycie to
wyra6a: Boga; tak samo wyra6a: 6ycie to wyra6a: Chrystusa. Qycie
nie r,6ni si8 niczym od Boga i tak samo nie r,6ni si8 w najmniej-
szym stopniu od Chrystusa. Niewielkie cho:by odej9cie od Boga nie
jest 6yciem, podobnie jak nie jest nim niewielkie nawet odej9cie od
Chrystusa, bowiem Chrystus to B,g jako 6ycie. B,g przejawia si8
jako 6ycie przez Chrystusa i jako Chrystus; Chrystus wi8c to 6ycie,
a<6ycie to Chrystus.

VI. �YCIE TO DUCH �WI�TY

Kiedy Pan Jezus powiedzia� w Ewangelii Jana 14,6, 6e jest 6yciem,
da� pozna: swoim uczniom nie tylko, 6e On i B,g s' jedno (w. 7-11),
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lecz r,wnie6, 6e Duch Hwi8ty i On te6 s' jedno (w. 16-20) *. W werse-
tach 7-11 Pan pokaza�, 6e jest uciele9nieniem Boga T On jest w Bogu,
a B,g w Nim. To zatem, 6e jest 6yciem, oznacza, 6e B,g jest 6yciem.
W wersetach 16-20 Pan objawi� dalej, 6e Duch Hwi8ty jest Jego ucie-
le9nieniem, inn' Jego postaci'; kiedy Jego fizyczna obecno9: nas
opu9ci, Duch rzeczywisto9ci, kt,rym jest On sam jako inny Pocie-
szyciel, przyjdzie do nas i w nas zamieszka. Duch ten, kt,ry 6yje
w<nas i mieszka w nas, to po prostu sam Pan, 6yj'cy w nas jako
nasze 6ycie, 6eby9my my mogli 6y:. Te dwa fragmenty pokazuj' nam
zatem, 6e Pan jest 6yciem dzi8ki temu, i6 B,g jest w Nim i 6e On jest
Duchem Hwi8tym. B,g jest w Nim jako 6ycie i jest On Duchem Hwi8-
tym jako 6ycie. Pan jako 6ycie to B,g jako 6ycie, a tak6e Duch Hwi8ty
jako 6ycie. Dlatego Ewangelia Jana 14,10.14 oznajmia, 6e 6ywa woda,
kt,r' On daje, to 6ycie wieczne. Wersety 7,38-39 m,wi' dalej, 6e
6ywa woda, kt,ra z nas wyp�ywa, to Duch Hwi8ty, kt,rego otrzyma-
li9my. Pokazuje to, 6e Duch Hwi8ty jest 6yciem wiecznym. Duch
Hwi8ty, kt,rego otrzymujemy, to 6ycie wieczne, kt,rego do9wiadcza-
my, albo inaczej Chrystus, kt,rego do9wiadczamy jako 6ycia. Musi-
my do9wiadcza: 6ycia wiecznego albo inaczej Chrystusa, kt,ry jest
6yciem, jako Ducha Hwi8tego. Dlatego Duch Hwi8ty nazwany jest
LDuchem 6yciaM (Rz 8,2).

Duch Hwi8ty jest LDuchem 6yciaM, poniewa6 to od Niego zale6y,
6e B,g i Chrystus s' 6yciem. Duch Hwi8ty jest nierozerwalnie zwi'-
zany z 6yciem. On nale6y do 6ycia, a 6ycie nale6y do Niego. Qycie jest
Jego zawarto9ci', a On jest rzeczywisto9ci' 6ycia. M,wi'c jeszcze
dok�adniej, jest On nie tylko rzeczywisto9ci' 6ycia, lecz r,wnie6 sa-
mym 6yciem.

Wiemy wszyscy, 6e B,g jest Bogiem tr,jjedynym: Ojcem, Synem
i Duchem. Ojciec jest w Synu, a Syn jest Duchem. Ojciec w Synu
objawia si8 w9r,d ludzi; tak wi8c Syn jest przejawem Ojca. Syn jako
Duch wchodzi w cz�owieka; tak wi8c Duch jest wej9ciem Syna. Oj-
ciec jest Sr,d�em 6ycia, samym 6yciem. Poniewa6 Syn objawia Ojca

* W w. 16-17 Pan m,wi� o Duchu Hwi8tym w trzeciej osobie, natomiast
w<w. 18 zmieni� zaimek na LJaM. Przechodz'c z LOnM do LJaM da� do zrozu-
mienia, 6e LOnM to LJaM. Pokazuje to, 6e Duch Hwi8ty, o kt,rym mowa w<w.<16-
17 to sam Pan.
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(1 Tm 3,16), objawia te6 6ycie (1 J 1,2). A poniewa6 Duch jest wej-
9ciem Syna, jest te6 wej9ciem 6ycia. Pierwotnie 6ycie znajdowa�o si8
w Ojcu; w Synu przejawi�o si8 ono w9r,d ludzi; jako Duch wchodzi
w<nas, 6eby9my mogli go do9wiadcza:. Tak wi8c Duch staje si8 Du-
chem 6ycia. Poniewa6 jest On Duchem 6ycia, mo6emy przyj': 6ycie
przez Ducha, a kiedy kierujemy umys� na Ducha, nasz umys� jest
6yciem (Rz 8,6). Poniewa6 Duch jest Duchem 6ycia, kiedy :wiczymy
swojego ducha, 6eby dotkn': Ducha, dotykamy 6ycia. Kiedy mamy
kontakt z Duchem, mamy kontakt z 6yciem, a kiedy okazujemy po-
s�usze(stwo Duchowi, do9wiadczamy 6ycia.

Podsumujmy. Qycie to Tr,jjedyny B,g. Dla nas jednak 6ycie to
nie Tr,jjedyny B,g w niebie, lecz Tr,jjedyny B,g, kt,ry wyp�ywa.
Wyp�ywanie Tr,jjedynego Boga oznacza, 6e Jego zawarto9:, kt,r'
jest On sam, najpierw wyp�yn8�a przez Chrystusa, a nast8pnie wy-
p�yn8�a jako Duch, kt,rego przyj8li9my jako 6ycie. Kiedy wi8c doty-
kamy Boga w Chrystusie jako Ducha, dotykamy 6ycia, bo 6ycie to
B,g w Chrystusie jako Duch.





ROZDZIAO DRUGI

CZYM JEST DO�WIADCZENIE �YCIA?

Zadamy teraz drugie pytanie: na czym polega do9wiadczenie 6ycia?
Skoro zobaczyli9my, czym jest 6ycie, �atwo nam teraz b8dzie zrozu-
mie:, czym jest do9wiadczenie 6ycia.

I. DO�WIADCZANIE BOGA

Zobaczyli9my, 6e 6ycie to sam B,g. B,g, kt,ry w nas wp�ywa,
kt,rego przyjmujemy i do9wiadczamy, jest 6yciem. Do9wiadcza: Boga
zatem to do9wiadcza: 6ycia. Ka6de do9wiadczenie 6ycia jest do9wiad-
czeniem i dotkni8ciem Boga. Wszelkie do9wiadczenie, kt,re nie do-
tyka Boga, nie jest do9wiadczeniem 6ycia.

Na przyk�ad niekiedy nawr,cenie nie wynika z o9wiecenia przez
Boga, lecz jest skutkiem zg�8biania przez cz�owieka tajnik,w w�a-
snego wn8trza. Poniewa6 do9wiadczenie takie nie prowadzi do do-
tkni8cia Boga, nie jest do9wiadczeniem 6ycia. Nawr,cenie spowodo-
wane o9wieceniem przez Boga z pewno9ci' sprawia, 6e cz�owiek, kt,ry
go do9wiadcza, dotyka Boga, jest wi8c ono do9wiadczeniem 6ycia.

To, co ma swoje Sr,d�o w okre9lonym zachowaniu, nie jest do-
9wiadczeniem 6ycia. Jest czym9 sztucznym, prac', kt,r' cz�owiek
sam wykonuje. Do9wiadczenie takie nie wynika z dotkni8cia Boga
przez cz�owieka ani cz�owieka przez Boga; dlatego nie mo6na go uzna:
za do9wiadczenie 6ycia.

Co w takim razie mo6na uzna: za do9wiadczenie 6ycia? Do9wiad-
czenie, kt,re wynika st'd, i6 cz�owiek dotkn'� Boga i B,g dotkn'�
cz�owieka. Na przyk�ad podczas modlitwy spotykamy Boga, doznaje-
my o9wiecenia, widzimy sw,j b�'d i rozprawiamy si8 z nim przed
Bogiem. Nie wykrywamy go sami, lecz gdy zbli6amy si8 do Boga, On
nas spotyka w naszym wn8trzu, dzi8ki czemu zaczynamy dostrzega:
sw,j b�'d. B,g jest 9wiat�em, kiedy wi8c spotykamy si8 z Nim, widzi-
my w Jego 9wietle w�asne b�8dy. Spontanicznie wyznajemy je Bogu
i<prosimy Go, 6eby oczy9ci� nas Pa(sk' krwi'. W konsekwencji B,g
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dotyka nas, a my dotykamy Jego. Do9wiadczenie takie sprawia, 6e
do9wiadczamy Boga; jest ono zatem do9wiadczeniem 6ycia.

Ka6de do9wiadczenie 6ycia pochodzi od Boga i jest Jego dzia�a-
niem wewn'trz nas; do9wiadczenie takie mo6e wi8c sprawi:, 6e do-
tykamy Boga i do9wiadczamy Go. Wszelkie inne do9wiadczenia nie
s' do9wiadczeniami 6ycia, bo 6ycie to B,g; do9wiadcza: 6ycia to do-
9wiadcza: Boga. Dlatego ka6de do9wiadczenie Boga przejawia 6ycie
(Flp 2,13-16).

II. DO�WIADCZANIE CHRYSTUSA

Do9wiadczenie 6ycia niew'tpliwie jest do9wiadczeniem Boga, lecz
musimy do9wiadcza: Boga w Chrystusie. Chrystus jest przejawem
i<uciele9nieniem Boga; jest Bogiem, kt,ry staje si8 naszym do9wiad-
czeniem. Ka6de nasze do9wiadczenie Boga jest wi8c do9wiadczeniem
Chrystusa i jest w Chrystusie. Poniewa6 zatem do9wiadczenie 6ycia
jest to6same z do9wiadczeniem Boga, jest ono zarazem do9wiadcze-
niem Chrystusa.

Chocia6 B,g jest 6yciem, nie mo6e by: naszym 6yciem inaczej,
jak b8d'c w Chrystusie i staj'c si8 Chrystusem. Jedynie wtedy mo-
6emy Go do9wiadcza:. Qeby9my mogli do9wiadczy: Boga, musi On
by: naszym 6yciem. Nie mo6e jednak nim by:, przebywaj'c w nie-
bie, w niedost8pnej 9wiat�o9ci (1 Tm 6,16). Co wi8cej, 6eby by: na-
szym 6yciem, musi mie: nasz' ludzk' natur8. Jego boskie 6ycie musi
si8 zespoli: z nasz' ludzk' natur', 6eby si8 zjednoczy: z nami, kt,-
rzy posiadamy ludzk' natur8, i by: naszym 6yciem. Dlatego zst'pi�
z<nieba, sta� si8 cia�em i zespoli� z ludzk' natur'. W ten spos,b B,g
sta� si8 Chrystusem i staje si8 naszym 6yciem w ludzkiej naturze,
6eby9my mogli Go do9wiadcza:. Gdy do9wiadczamy Go jako naszego
6ycia, do9wiadczamy Chrystusa.

Pokr,tce, do9wiadczanie Chrystusa obejmuje nast8puj'ce Jego
aspekty:

A. Chrystus objawiony w nas (Ga 1,16)

To wst8pne do9wiadczenie Chrystusa, zwi'zane ze zbawieniem.
Do9wiadczamy Boga, kt,ry objawia w nas Chrystusa przez Ducha
Hwi8tego, co uzdalnia nas do tego, 6eby9my mogli pozna: Chrystusa
i przyj': Go jako nasze 6ycie i wszystko.
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B. Chrystus 4yj5cy w nas (Ga 2,20)

To ci'g�e do9wiadczanie Chrystusa, kt,ry 6yje w nas jako nasze
6ycie, kiedy ju6 zostali9my zbawieni. Innymi s�owy, do9wiadczamy
Chrystusa, kt,ry mieszka w nas i 6yje za nas. Nieustanne do9wiad-
czanie Chrystusa w codziennym 6yciu stanowi g�,wn' cz89: do9wiad-
czania Chrystusa przez 9wi8tych.

C. Chrystus kszta;towany w nas (Ga 4,19)

Do9wiadczenie to polega na tym, 6e pozwalamy, aby wszystko, co
jest z Chrystusa, by�o pierwiastkiem naszego 6ycia wewn8trznego,
6eby Chrystus r,s� i kszta�towa� si8 w nas. Chrystus jest w nas nie
tylko po to, by9my do9wiadczali Go jako 6ycia, jako Tego, kt,ry 6yje
za nas, lecz r,wnie6, a nawet jeszcze bardziej po to, 6eby9my do-
9wiadczali Go jako Tego, kt,ry jest wszystkim dla nas. Pozwoli Mu
to rosn': i kszta�towa: si8 w naszym 6yciu, a6 Jego 6ycie osi'gnie
w<nas dojrza�o9:.

D. Chrystus uwielbiony w naszym ciele (Flp 1,20-21)

Do9wiadczenie to polega na tym, 6e pozwalamy, aby wszystko, co
jest z Chrystusa, znalaz�o wyraz w naszym post8powaniu, 6eby Chry-
stus m,g� si8 przez nas przejawia:. Czy to przez 6ycie, czy przez
9mier:, w ka6dych okoliczno9ciach pozwalamy, by Chrystus by� uwiel-
biony w naszym ciele. Innymi s�owy, dla nas 6y: to Chrystus. Oczy-
wi9cie, jest to nieco g�8bsze do9wiadczenie Chrystusa: do9wiadcza-
my nie tylko tego, 6e jest On ukszta�towany w nas, lecz r,wnie6
tego, 6e jest On uwielbiony w nas. Chrystus ukszta�towany w nas to
dojrza�o9: 6ycia wewn8trznego; na tym etapie wszystko, kim On jest,
stanowi nasze wewn8trzne pierwiastki. Uwielbienie Chrystusa w<na-
szym ciele to inaczej wyraz naszego post8powania; pozwalamy w ten
spos,b, by wszystko, co Jego, przejawia�o si8 przez nas. W tym aspek-
cie do9wiadczamy zatem Chrystusa nie tylko jako pierwiastk,w na-
szego 6ycia wewn8trznego, lecz r,wnie6 jako zewn8trznego post8po-
wania, kt,re przejawiamy.

E. Pe;nia miary postaci pe;ni Chrystusa (Ef 4,13)

Oznacza to, 6e my wszyscy, czyli Cia�o, do9wiadczamy Chrystusa,
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a6 b8dziemy pe�ni Jego pierwiastk,w i budulca; ro9niemy w ten spo-
s,b i jeste9my pe�ni postaci pe�ni Chrystusa. To do9wiadczenie Chry-
stusa w pe�ni ma, rzecz jasna, charakter zbiorowy.

F. Przeobra4eni w obraz Chrystusa (2 Kor 3,18)

Do9wiadczanie Chrystusa jest w stanie przeobrazi: nas, a6 b8-
dziemy tacy jak On. Rozpoczyna si8 to od do9wiadczania Chrystusa
objawionego w nas i trwa a6 do odkupienia naszego cia�a (Rz 8,23).
Im wi8cej Go do9wiadczamy, tym bardziej zostajemy przemienieni,
a6 tak6e nasze cia�o zmieni sw' posta: i upodobni si8 do Jego chwa-
lebnego cia�a (Flp 3,21). Wtedy b8dziemy ca�kowicie upodobnieni do
Jego obrazu (Rz 8,29) i b8dziemy L jak OnM (1 J 3,2). Do9wiadczymy
Go wtedy w pe�ni.

Wszystko, co wi'6e si8 z 6yciem, kt,re jest w nas i z u9wi8conym
zachowaniem, kt,re przejawiamy, powinno by: dla nas do9wiadcze-
niem Chrystusa. Poniewa6 Chrystus jest naszym 6yciem, jest zara-
zem naszym u9wi8ceniem (Kol 3,4; 1 Kor 1,30). Ka6de do9wiadcze-
nie zwi'zane z 6yciem wewn8trznym powinno by: Chrystusem, kt,ry
6yje w nas; podobnie nasze zewn8trzne u9wi8cone 6ycie powinno by:
Chrystusem, kt,ry wyra6a si8 przez nas. Wszelkie do9wiadczenie
6ycia powinno by: do9wiadczaniem Chrystusa. Powinni9my do9wiad-
cza: Chrystusa nie tylko w rzeczach wielkich, takich jak to, 6e umar-
li9my wraz z Nim, zmartwychwstali9my i wst'pili9my na niebiosa,
lecz r,wnie6 we wszystkich ma�ych, codziennych sprawach. Powin-
ni9my do9wiadcza: Chrystusa we wszystkim: w uwolnieniu od grze-
chu, przezwyci86eniu 9wiata, wyra6aniu u9wi8cenia i duchowo9ci,
mi�o9ci i pokory. Nawet wyrozumia�o9: i cierpliwo9: wobec innych
powinny by: do9wiadczaniem Chrystusa.

Do9wiadczanie Chrystusa polega na tym, 6e pozwalamy Mu 6y:
w nas i wyra6a: si8 przez nas. Do9wiadcza: Chrystusa to obiera: Go
za swoje 6ycie i w ten spos,b 6y: Nim. To, 6e do9wiadczamy Chrystu-
sa oznacza, 6e ca�e nasze post8powanie i wszystkie nasze czyny to
Chrystus, kt,ry post8puje w nas i dokonuje wszystkiego przez nas.
Do9wiadcza: Chrystusa to inaczej do9wiadcza: mocy Jego zmartwych-
wstania (Flp 3,10) T to do9wiadcza: Go jako 6ycia; do9wiadczenie
takie jest wi8c zarazem do9wiadczeniem 6ycia.
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III. DO�WIADCZANIE DUCHA �WI�TEGO

W czternastym rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus powiedzia�,
6e jest 6yciem (w. 6), a nast8pnie pokaza�, 6e On i B,g s' jedno, 6e On
jest w Bogu, a B,g w Nim i 6e to, i6 On jest 6yciem oznacza, 6e B,g
jest 6yciem (w. 7-11). Pokaza� r,wnie6, 6e tak6e Duch Hwi8ty i On s'
jedno, 6e to, i6 Duch Hwi8ty wchodzi w nas i mieszka u nas, jest
to6same z tym, i6 Chrystus 6yje w nas, by by: naszym 6yciem (w. 16-
19). Pokaza� jednak te6 co9 wi8cej: 6e to, i6 On jako Duch Hwi8ty
wchodzi w nas i 6yje w nas, oznacza, 6e zar,wno On, jak i B,g jako
Duch wchodz' w nas i mieszkaj' u nas jako nasze 6ycie (w. 20-23).
Prosto rzecz ujmuj'c, kiedy Pan oznajmi�, 6e jest 6yciem, pokaza�
nam trzy rzeczy: (1) 6e B,g jest w Nim jako 6ycie; (2) 6e On jest
Duchem Hwi8tym jako 6ycie; (3) 6e Tr,jjedyny B,g wchodzi w nas
jako 6ycie. Kiedy zatem do9wiadczamy 6ycia, do9wiadczamy nie tyl-
ko Boga i Chrystusa, lecz r,wnie6 Ducha Hwi8tego. W rzeczywisto-
9ci Duch Hwi8ty to zar,wno B,g, jak i Chrystus jako 6ycie, kt,rego
do9wiadczamy albo inaczej B,g w Chrystusie jako 6ycie, kt,rego do-
9wiadczamy.

Tak jak Chrystus jest uciele9nieniem Boga, tak Duch Hwi8ty jest
uciele9nieniem Chrystusa. B,g jako 6ycie jest w Chrystusie, a Chry-
stus jako 6ycie jest Duchem Hwi8tym. Do9wiadczamy Boga w Chry-
stusie i Chrystusa jako Ducha Hwi8tego. Do9wiadczenie 6ycia jest
zatem w r,wnej mierze do9wiadczeniem Boga i Chrystusa, jak i Ducha
Hwi8tego.

B,g jest 6yciem, Chrystus to B,g, kt,ry przychodzi jako 6ycie,
a<Duch Hwi8ty to Duch Boga w Chrystusie jako 6ycie albo inaczej
Duch 6ycia (Rz 8,2). To w�a9nie ten Duch 6ycia, Duch Hwi8ty, spra-
wia, 6e do9wiadczamy ca�ej zawarto9ci Boga w Chrystusie jako 6ycia.
To dzi8ki Niemu do9wiadczamy zamieszkiwania Chrystusa i Bo6ej
mocy zmartwychwstania w Chrystusie (Rz 8,9-11). To On prowadzi
nas do u9miercenia niegodziwych uczynk,w cia�a i to On modli si8
w<nas (Rz 8,13.26). Wszystkie nasze do9wiadczenia 6ycia, g�8bsze i<p�yt-
sze, pochodz' od Ducha Hwi8tego; s' wi8c one wszystkie do9wiad-
czeniami Hwi8tego Ducha 6ycia.

Jak pokazuje List do Rzymian 8,9-11, Duch Hwi8ty uzdalnia nas
do do9wiadczania tego, 6e Chrystus w nas zamieszkuje, do do9wiad-
czania Bo6ej mocy zmartwychwstania; pokazuje r,wnie6, 6e dzi8ki
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Duchowi Hwi8temu, kt,ry w nas zamieszkuje, do9wiadczamy tego,
6e 6ycie jest w Chrystusie, a B,g, kt,ry w nas mieszka, sprawia, 6e
do9wiadczamy 6ycia. Do9wiadczamy zatem 6ycia Boga w Chrystusie
przez Ducha Hwi8tego. Qeby wi8c do9wiadcza: tego 6ycia, musimy
do9wiadcza: Ducha Hwi8tego; do9wiadczaj'c tego 6ycia, do9wiadcza-
my Ducha Hwi8tego.

Do9wiadczenie 6ycia jest zatem do9wiadczaniem Tr,jjedynego Boga
albo inaczej do9wiadczaniem Boga w Chrystusie i Chrystusa jako
Ducha Hwi8tego, kt,ry jest naszym 6yciem. Duch Hwi8ty pracuje
w<nas, prowadz'c nas do do9wiadczania Chrystusa i Boga w Chry-
stusie T oto do9wiadczenie 6ycia. Do9wiadczenie 6ycia polega na tym,
6e w Duchu Hwi8tym dotykamy Boga i Chrystusa oraz pozwalamy,
by B,g i Chrystus dotykali nas. Tylko takie do9wiadczenie Ducha
Hwi8tego, Chrystusa i Boga jest do9wiadczeniem 6ycia. Innych do-
9wiadcze( nie mo6na uzna: za do9wiadczenie 6ycia. Mo6na powie-
dzie:, 6e to gorliwo9:, 6ycie religijne albo samodoskonalenie, ale nie
do9wiadczenie 6ycia. Do9wiadcza: 6ycia to do9wiadcza: Boga, Chry-
stusa i Ducha Hwi8tego. Do9wiadczenie 6ycia to nie w�asne dzia�a-
nia, wysi�ki ani samodoskonalenie; przeciwnie, to wynik poruszania
si8 Boga w nas, wyra6ania si8 Chrystusa przez nas i wewn8trznego
namaszczenia Duchem Hwi8tym. Oby9my szukali tego do9wiadczenia.



ROZDZIAO TRZECI

PIERWSZE DO�WIADCZENIE �YCIA  
ODRODZENIE

Zobaczyli9my, czym jest 6ycie i do9wiadczenie 6ycia. Teraz przyj-
rzymy si8 pierwszemu do9wiadczeniu 6ycia T odrodzeniu. Odrodze-
nie stanowi pierwszy krok w do9wiadczaniu przez nas Bo6ego 6ycia;
jest zatem dla nas pierwszym do9wiadczeniem Bo6ego 6ycia. Do9wiad-
czenie to jest bardzo zasadnicze i niezwykle wa6ne. Przyjrzymy mu
si8 dok�adniej w kilku aspektach. Najpierw zobaczmy, dlaczego od-
rodzenie jest potrzebne.

I. DLACZEGO POTRZEBUJEMY ODRODZENIA

Dlaczego musimy zosta: odrodzeni? S' po temu dwa powody. Po
pierwsze, rozpoczynaj'c od powodu bardziej powierzchownego, od-
rodzenie jest potrzebne, poniewa6 nasze 6ycie uleg�o ska6eniu, sta�o
si8 z�e (Jr 17,9; Rz 7,18) i nie mo6na go zmieni: na dobre (Jr 13,23).
Taki pow,d podajemy zwykle, wyja9niaj'c potrzeb8 odrodzenia. Po-
niewa6 nasze 6ycie (1) jest zepsute i z�e i (2) nie mo6na go naprawi:,
musimy zosta: odrodzeni. Wszyscy dawni i dzisiejsi m8drcy bronili
i<nadal broni' doktryny samodoskonalenia, kt,ra ma poprawi: cz�o-
wieka. Poniewa6 jednak nasze ludzkie 6ycie jest ju6 zepsute i nie
mo6na go poprawi:, Bo6e zbawienie nie naprawia ani nie doskonali
cz�owieka, lecz go odradza. To pierwszy pow,d, dla kt,rego musimy
zosta: odrodzeni.

Pow,d drugi jest bardziej wznios�y. Najpierw jednak zadam ci
pytanie: czy gdyby nasze 6ycie nie uleg�o ska6eniu i nie sta�o si8 z�e,
nadal potrzebowaliby9my odrodzenia? Tak; wci'6 potrzebowaliby9my
odrodzenia, poniewa6 nasze ludzkie 6ycie jest jedynie 6yciem stwo-
rzonym, nie jest Bo6ym nie stworzonym 6yciem. Gdy zostali9my stwo-
rzeni, nie otrzymali9my nie stworzonego 6ycia Boga, lecz jedynie
stworzone 6ycie. B,g pragnie, aby9my T ludzkie istoty T otrzymali
Jego nie stworzone 6ycie i przeobrazili si8 w Jego obraz, staj'c si8
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podobni do Niego, tacy jak On. Dlatego, nawet gdyby nasze ludzkie
6ycie nie uleg�o ska6eniu, nadal potrzebowaliby9my odrodzenia.

Na pocz'tku, chocia6 6ycie Adama nie by�o zepsute, by�o ono je-
dynie 6yciem stworzonym, ludzkim; nie by�o to nie stworzone, Bo6e
6ycie. Dlatego, nawet gdyby cz�owiek nie upad� ani jego 6ycie nie
uleg�o ska6eniu, nawet gdyby by� dobry i wolny od z�a, nadal potrze-
bowa�by odrodzenia. B,g, stwarzaj'c cz�owieka, pragn'� mie: nie tylko
dobrego cz�owieka, lecz przede wszystkim Boga-cz�owieka, kogo9,
kto ma Bo6e 6ycie i natur8 i jest taki sam jak B,g. Gdyby B,g tylko
pragn'�, 6eby cz�owiek by� dobry, a cz�owiek nie upad�by i nie uleg�
ska6eniu, nie zachodzi�aby potrzeba odrodzenia. B,g jednak pragn'�
czego9 wi8cej, ni6 tylko 6eby cz�owiek by� dobry; On pragn'� Boga-
cz�owieka, kogo9, kto by�by taki sam jak On. Dlatego nawet dobry
cz�owiek musi si8 odrodzi:.

Nie bagatelizuj tego drugiego powodu. To bardzo istotna sprawa.
Celem odrodzenia jest, aby9my mieli Bo6e 6ycie i byli tacy jak B,g!
Nie ma potrzeby m,wi:, 6e jeste9my zepsuci i Sli i nie mo6na nas
poprawi:; nawet jednak, gdyby9my byli ca�kowicie dobrzy albo mo6-
na by�o nas udoskonali:, nadal potrzebowaliby9my odrodzenia, 6eby
posi'9: Bo6e 6ycie.

B,g stworzy� cz�owieka po to, 6eby by� on taki jak On i 6eby by�
Bogiem-cz�owiekiem, posiadaj'cym Jego 6ycie i natur8. Stwarzaj'c
go jednak, nie umie9ci� w nim swego 6ycia. Chcia�, 6eby cz�owiek
z<w�asnej woli wybra� Go i przyj'� Jego 6ycie. Dlatego, nawet gdyby
stworzone ludzkie istoty nie upad�y, nadal musieliby9my otrzyma:
Bo6e 6ycie opr,cz pierwotnie posiadanego ludzkiego 6ycia. Oznacza
to, 6e musimy narodzi: si8 na nowo.

Istniej' zatem dwa powody albo aspekty odrodzenia: powierzchow-
ny, kt,ry wskazuje na to, 6e nasze 6ycie jest zepsute i z�e i nie mo6-
na go zmieni:, a wi8c potrzebujemy innego 6ycia, poprzez kt,re b8-
dziemy 6y:, oraz wznio9lejszy, w 9wietle kt,rego B,g pragnie, by9my
byli tacy jak On, i dlatego opr,cz naszego 6ycia musimy otrzyma:
Jego 6ycie. Oby9my to wszyscy zobaczyli i odt'd, m,wi'c o odrodze-
niu, wskazywali r,wnie6 na ten wznio9lejszy aspekt, aby ludzie wi-
dzieli, 6e nawet gdyby9my byli doskonali i bezgrzeszni, nadal potrze-
bowaliby9my odrodzenia.
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II. NA CZYM POLEGA ODRODZENIE?

Jak pokazuje Pismo, odrodzenie to narodziny z Ducha (J 3,3-6).
Pierwotnie nasz duch by� martwy, lecz kiedy uwierzyli9my, Duch
Bo6y dotkn'� naszego ducha, kt,ry otrzyma� dzi8ki temu Bo6e 6ycie
i zosta� o6ywiony. W ten w�a9nie spos,b Bo6y Duch nas zrodzi�, nie-
zale6nie od naszych pierwszych, naturalnych narodzin. Pokr,tce,
zosta: odrodzonym to inaczej narodzi: si8 na nowo, narodzi: si8 z<Boga
(J 1,13), albo opr,cz pierwotnego ludzkiego 6ycia otrzyma: 6ycie Bo6e.

Zosta: odrodzonym to narodzi: si8 na nowo. Dlaczego u6ywamy
okre9lenia LnowonarodzonyM? Pierwotnie narodzili9my si8 ze swo-
ich rodzic,w; teraz jednak rodzimy si8 ponownie, tym razem z Boga;
dlatego do9wiadczenie to nazywamy nowymi narodzinami. Dzi8ki
narodzinom z naszych rodzic,w otrzymujemy ludzkie 6ycie, nato-
miast dzi8ki narodzinom z Boga mamy Bo6e 6ycie. Tak wi8c my,
kt,rzy zostali9my odrodzeni, opr,cz ludzkiego 6ycia posiadamy Bo6e
6ycie.

Musimy wyraSnie zobaczy:, 6e zosta: odrodzonym to narodzi: si8
z Boga albo inaczej, opr,cz swojego pierwotnego ludzkiego 6ycia,
posi'9: Bo6e 6ycie. Mamy swoje pierwotne ludzkie 6ycie, obok kt,-
rego B,g umieszcza w nas swoje 6ycie: na tym polega odrodzenie.

III. JAK MO�EMY ZOSTAG ODRODZENI?

Jak mo6na zosta: odrodzonym? Pokr,tce, Bo6y Duch wchodzi do
ducha cz�owieka i umieszcza w nim Bo6e 6ycie; w ten spos,b cz�o-
wiek si8 odradza.

W jaki spos,b Bo6y Duch mo6e wej9: do ducha cz�owieka? Kiedy
kto9 s�yszy ewangeli8 albo czyta Pismo, Duch Bo6y dzia�a w nim
i<wywo�uje w nim poczucie grzeszno9ci i ska6enia; cz�owiek taki zo-
staje przekonany o grzechu, sprawiedliwo9ci i s'dzie (J 16,8). Kiedy
widzi, 6e jest grzesznikiem, uznaje swoje zepsucie i pragnie nawr,-
cenia, Duch Bo6y pozwala mu zobaczy:, 6e Pan Jezus jest jego Zba-
wicielem, kt,ry umar� na krzy6u i przela� swoj' krew na odpuszcze-
nie jego grzechu. W tym momencie cz�owiek ten automatycznie
zaczyna wierzy: w Pana i przyjmuje Go jako swojego Zbawiciela.
Wtedy w�a9nie Bo6y Duch wchodzi do jego ducha i umieszcza w nim
Bo6e 6ycie, dokonuj'c dzie�a odrodzenia.
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Patrz'c zatem z perspektywy Ducha Bo6ego, mo6na powiedzie:,
6e Duch Bo6y wchodzi do naszego ducha, 6eby umie9ci: w nim Bo6e
6ycie, dzi8ki czemu zostajemy odrodzeni. Z naszej perspektywy za9
odrodzenie, czyli otrzymanie 6ycia Bo6ego opr,cz pierwotnie posia-
danego 6ycia, dokonuje si8 dzi8ki nawr,ceniu, uwierzeniu i przyj8-
ciu Pana Jezusa jako Zbawiciela.

IV. REZULTATY ODRODZENIA

To, czego dokonuje w nas odrodzenie, mo6na zwi8Sle przedstawi:
w trzech punktach:

1) Dzi8ki odrodzeniu stajemy si8 dzie:mi Bo6ymi. Poniewa6 od-
rodzenie oznacza narodziny z Boga, automatycznie stajemy si8 dzi8-
ki niemu dzie:mi Bo6ymi (J 1,12.13) i mamy wi8S 6ycia z Bogiem.
Qycie, kt,re otrzymujemy od Boga dzi8ki odrodzeniu, sprawia, 6e
stajemy si8 Jego dzie:mi; daje nam ono te6 w�adz8, by9my nimi by-
li.<Dzieci Bo6e, maj'ce 6ycie i natur8 Boga oraz zdolne do tego, by
by: takimi jak B,g, mog' wype�ni: cel, jaki mia� B,g, stwarzaj'c
cz�owieka.

2) Dzi8ki odrodzeniu stajemy si8 nowym stworzeniem. Nowe stwo-
rzenie posiada w sobie pierwiastki Boga. Kiedy co9 ma w sobie pier-
wiastki Boga, jest nowym stworzeniem. W starym stworzeniu nie
by�o Bo6ego pierwiastka. My, ludzkie istoty, pocz'tkowo nie mamy
w sobie w og,le Bo6ego pierwiastka; dlatego jeste9my starym stwo-
rzeniem. Dopiero kiedy dodany do nas zostanie Bo6y pierwiastek,
stajemy si8 nowym stworzeniem. Tego w�a9nie dokonuje w nas od-
rodzenie. Dzi8ki odrodzeniu mamy Bo6e 6ycie i Jego pierwiastek, co
czyni nas nowym stworzeniem (2 Kor 5,17). Nowe stworzenie jest
krystalizacj' zespolenia Boga z cz�owiekiem i najwspanialsz' rze-
cz'<we wszech9wiecie: ma ono w sobie pierwiastki ludzkie i boskie,
jest zar,wno cz�owiekiem, jak i Bogiem, jest takie samo jak B,g
i<cz�owiek.

3) Dzi8ki odrodzeniu jeste9my zjednoczeni z Bogiem. Nie tylko
otrzymujemy 6ycie Boga i Jego pierwiastki, lecz r,wnie6 zostajemy
po�'czeni z Bogiem w jedno. Odradzaj'c nas, B,g Duch wchodzi do
naszego ducha i sprawia, 6e �'czymy si8 z Nim w jednego ducha
(1<Kor 6,17). W ten spos,b B,g ustanawia najg�8bsz' wi8S mi8dzy
nami a sob' sprawiaj'c, i6 stajemy si8 jedno z Nim.
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Podsumujmy. Odrodzenie polega na tym, 6e kiedy uwierzymy
w<Pana Jezusa, Duch Hwi8ty umieszcza w naszym duchu Bo6e 6ycie
i sprawia, i6 rodzimy si8 z Boga, stajemy si8 dzie:mi Bo6ymi i w<no-
wym stworzeniu jednoczymy si8 z Bogiem.





ROZDZIAO CZWARTY

CO ZYSKUJEMY DZI�KI ODRODZENIU

Je9li pragniemy wzrasta: w 6yciu, musimy zrozumie:, z czym
wi'6e si8 odrodzenie, a tak6e wiedzie:, co dzi8ki niemu zyskali9my.
Odrodzenie pozwala nam rozpocz': 6ycie, a to, co dzi8ki odrodzeniu
zyskujemy, pozwala nam wzrasta: w 6yciu. Je9li zatem zale6y nam
na tym, by wzrasta: w 6yciu, powinni9my pozna: nieco odrodzenie
i<wiedzie:, co dzi8ki niemy zyskujemy.

To, co zyskujemy dzi8ki odrodzeniu, wi'6e si8 bezpo9rednio z jego
rezultatami. Rezultaty odrodzenia wynikaj' z tego, co si8 dzi8ki od-
rodzeniu zyskuje; to pierwsze dokona�o si8 ze wzgl8du na to drugie.
Rezultaty te obejmuj' to, czego odrodzenie w nas dokona�o, nato-
miast to, co dzi8ki odrodzeniu zyskujemy, obejmuje wszystko, co za
po9rednictwem odrodzenia otrzymujemy. Poniewa6 dzi8ki odrodze-
niu zyskali9my pewne rzeczy, czego9 ono w nas dokona�o. Odrodzenie
mo6e uczyni: nas dzie:mi Bo6ymi, poniewa6 dzi8ki niemu zyskuje-
my Bo6e 6ycie. Odrodzenie mo6e uczyni: nas nowym stworzeniem,
poniewa6 dzi8ki niemu zyskujemy Bo6e pierwiastki. Odrodzenie mo6e
nas zjednoczy: z Bogiem, poniewa6 dzi8ki niemu zyskujemy Ducha
Bo6ego. Wszystko, co odrodzenie w nas osi'gn8�o, zyskujemy dzi8ki
temu, co otrzymali9my za po9rednictwem odrodzenia. Rzeczy te po-
zwalaj' nam nie tylko zdoby: r,6norodne do9wiadczenia w 6yciu du-
chowym w momencie odrodzenia, lecz tak6e wzrasta: w 6yciu ju6 po
odrodzeniu. Je9li zatem zale6y nam na wzro9cie w 6yciu, musimy
pozna: to, co uzyskali9my dzi8ki odrodzeniu.

Jak naucza Biblia, dzi8ki odrodzeniu otrzymali9my co najmniej
siedem rzeczy. Rzeczy te s' b'dS boskie i wielkie, b'dS bardzo wa6ne
i bliskie nam. Przyjrzyjmy si8 pokr,tce ka6dej z nich.

I. �YCIE BO�E

Pierwsza rzecz, jak' otrzymujemy dzi8ki odrodzeniu, to 6ycie Bo6e.
Zobaczyli9my ju6 w poprzednim rozdziale, 6e odrodzenie dokonuje
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si8 wtedy, kiedy Duch Bo6y umieszcza Bo6e 6ycie w naszym duchu.
Pierwszorz8dn' rzecz', jak' czyni Duch Bo6y odradzaj'c nas, jest
umieszczenie w nas Bo6ego 6ycia. Tak wi8c pierwszorz8dn' rzecz',
jak' daje nam odrodzenie, jest Bo6e 6ycie.

Czym jednak jest Bo6e 6ycie? To zawarto9: Boga i sam B,g. To
wszystko, co jest w Bogu i czym On jest. W 6yciu Bo6ym kryje si8
ca�a pe�nia B,stwa. Zawarta jest w nim r,wnie6 Bo6a natura. Ka6dy
aspekt tego, czym B,g jest, zawiera si8 w Bo6ym 6yciu.

W przypadku ka6dej 6ywej istoty wszystko, czym ona jest, nale6y
do jej 6ycia. To z 6ycia wynikaj' wszystkie zdolno9ci i funkcje danej
istoty i to z niego bior' pocz'tek jej zewn8trzne czynno9ci i przeja-
wy. Istota ta jest taka, a nie inna, poniewa6 ma w sobie okre9lony
rodzaj 6ycia. Byt danej istoty wynika z 6ycia, kt,re ona posiada. To
oczywista zasada.

B,g jest najwy6sz' spo9r,d 6yj'cych istot i wszystko, czym jest,
a<nawet wi8cej, kryje si8 w Jego 6yciu. Wszystko, czym B,g jest T
prawda, 9wi8to9:, 9wiat�o czy mi�o9: T wywodzi si8 z Jego 6ycia. Tak
samo wszystko, co B,g wyra6a T dobro:, sprawiedliwo9:, uprzejmo9:,
przebaczenie T wywodzi si8 z Jego 6ycia. To Jego 6ycie sprawia, i6
ma On w sobie takie boskie zdolno9ci i funkcje oraz wyra6a na ze-
wn'trz okre9lone dzia�ania i cechy. Jest takim Bogiem, poniewa6
posiada takie w�a9nie 6ycie. To, 6e jest Bogiem, wynika st'd, 6e ma
On w sobie takie 6ycie.

Poniewa6 6ycie Bo6e jest zawarto9ci' Boga, kryje si8 w nim ca�a
Jego pe�nia i zawiera si8 w nim Jego natura; kiedy wi8c przyjmuje-
my Bo6e 6ycie, przyjmujemy pe�ni8 Boga (Kol 2,9-10) i mamy Bo6'
natur8 (2 P 1,3-4). Poniewa6 wszystko, co B,g w sobie ma i czym
jest, wynika z Jego 6ycia, kiedy to 6ycie przyjmujemy, przyjmujemy
wszystko, co B,g w sobie ma i czym jest. Poniewa6 to dzi8ki swoje-
mu 6yciu B,g ma w sobie takie boskie zdolno9ci i funkcje, Jego 6ycie
w nas r,wnie6 mo6e da: nam te same zdolno9ci i funkcje, kt,re s'
w<Nim. Poniewa6 wszystko, czym B,g jest i co czyni, wywodzi si8
z<Jego 6ycia, to 6ycie w nas r,wnie6 mo6e sprawi:, 6e b8dziemy tym,
czym jest B,g i b8dziemy robi: to, co On T czyli, 6e b8dziemy tacy jak
B,g i b8dziemy Go wyra6ali.

Bracia i siostry, czy zdali9cie sobie kiedykolwiek spraw8 z tego,
6e poniewa6 jest w nas 6ycie Boga, mamy te same zdolno9ci i funk-
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cje, kt,re s' w Nim? Czy u9wiadomili9cie sobie, 6e poniewa6 mamy
w sobie Bo6e 6ycie, mo6emy by: tym, czym jest B,g i robi: to, co On?
B,g ma w sobie zdolno9: 9wi8to9ci i funkcj8 9wiat�a. Poniewa6 Jego
6ycie jest w nas, znajduje si8 w nas ta sama zdolno9: i funkcja co
w<Nim. Tak jak B,g mo6e wyra6a: swoj' 9wi8to9: i 9wieci: 9wiat�em
ze swojego wn8trza, tak samo i my, dzi8ki Jego 6yciu w nas, mo6e-
my wyra6a: Jego 9wi8to9: i 9wieci: Jego 9wiat�em, czyli mo6emy
by: tak 9wi8ci jak B,g i 9wieci: tak jak On. B,g jest mi�o9ci' i czyni
sprawiedliwo9:. Skoro mamy w sobie Jego 6ycie, mo6emy by: tym,
czym On jest i robi: to, co On. Tak jak B,g mo6e by: mi�o9ci' i czyni:
sprawiedliwo9:, tak samo i my, dzi8ki Jego 6yciu w nas, mo6emy by:
mi�o9ci', kt,r' On jest i czyni: sprawiedliwo9:, kt,r' On czyni. Ozna-
cza to, 6e mo6emy kocha: tak jak B,g i by: sprawiedliwi jak On.
Mo6emy zatem by: tacy jak B,g i mo6emy Go wyra6a:.

Powinni9my nast8pnie wiedzie:, 6e 6ycie Bo6e to wielka moc,
kt,ra wzbudzi�a z martwych Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus powsta�
z martwych, zrzuci� z siebie 9mier: i pokona� j'. Hmier: jest bardzo
mocna (Pnp 8,6). W ca�ym wszech9wiecie poza Bogiem i Jego 6yciem
nie ma niczego mocniejszego ni6 9mier:. Kiedy Pan Jezus wszed�
w<9mier:, ta si8gn8�a po ca�' sw' moc, by Go utrzyma:, lecz Pan
przebi� si8 przez moc jej u9cisku i zmartwychwsta�! Pan mo6e wi8c
powsta: i nie pozwoli: si8 zatrzyma: 9mierci (Dz 2,24), poniewa6 jest
w Nim pot86ne Bo6e 6ycie. To 6ycie wielkiej Bo6ej mocy uzdolni�o
Go do tego, by przebi: si8 przez pot86n' moc u9cisku 9mierci. Qycie
Bo6e, kt,re daje nam odrodzenie, to wielkie i pot86ne 6ycie Boga! To
wielkie i pot86ne 6ycie jest dzi9 wielk' moc' zmartwychwstania w<nas,
kt,ra uzdalnia nas do zrzucenia z siebie 9mierci i pokonania wszyst-
kiego, co do niej nale6y, tak samo jak B,g to pokona�.

Biblia pokazuje nam, 6e B,g ma dwa rodzaje wielkiej mocy: pierw-
szy rodzaj to wielka moc stw,rcza, a druga T wielka moc zmartwych-
wstania. Pot86na Bo6a moc stw,rcza powo�uje do istnienia to, co nie
istnieje. Wielka moc zmartwychwstania daje 6ycie umar�ym. W ni'
w�a9nie uwierzy� Abraham (Rz 4,17). Wielka Bo6a moc stw,rcza, kt,ra
tkwi w Jego 6yciu, jest zdolna stworzy: wszystko dla cz�owieka. Wielka
Bo6a moc zmartwychwstania, kt,ra tkwi w Bo6ym 6yciu i jest tym
6yciem, wybawia nas od wszystkiego, co martwe i co nie nale6y do
Boga, i pozwala nam Go wyra6a:. O, 6ycie Bo6e, kt,re przyj8li9my za
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po9rednictwem odrodzenia, jest wielk' Bo6' moc' zmartwychwsta-
nia! Dzi8ki odrodzeniu B,g wtopi� w nas swoje 6ycie, czyli swoj'
wielk' moc zmartwychwstania. Oby9my zobaczyli, 6e to 6ycie Bo6e,
kt,re otrzymujemy, gdy zostajemy odrodzeni, jest wielk' Bo6' moc'
zmartwychwstania! Qycie, kt,re jest dzi9 w nas, potrafi uczyni: nas
tak mocnymi jak B,g. Tak jak B,g mo6e pokona: 9mier:, tak samo
i my mo6emy j' pokona: dzi8ki wielkiej mocy 6ycia, kt,re jest w<nas.
Jak6e wspania�e jest Bo6e 6ycie, kt,re otrzymali9my za po9rednic-
twem odrodzenia! Jak dalece mo6e ono uczyni: nas takimi jak B,g!
Jak6e powinni9my Pana czci: i dzi8kowa: Mu za nie!

II. PRAWO �YCIA

Skoro odrodzenie daje nam Bo6e 6ycie, daje nam ono r,wnie6
prawo 6ycia. Poniewa6 6ycie Bo6e wesz�o w nas, wnios�o wraz z sob'
prawo 6ycia w sobie zawarte.

Ka6dy rodzaj 6ycia posiada w�asn' wrodzon' zdolno9:, kt,ra sta-
nowi jego naturaln' funkcj8. Z kolei naturalna funkcja ka6dego ro-
dzaju 6ycia jest jego naturalnym prawem albo inaczej prawem 6ycia.
Gdy dany rodzaj 6ycia wchodzi do danego stworzenia, stworzenie to
otrzymuje swoje naturalne prawo albo swoje prawo 6ycia. Podobnie
Bo6e 6ycie posiada swoj' bosk' zdolno9:, kt,r' stanowi' jego boskie
naturalne funkcje. Z kolei naturalne funkcje Bo6ego 6ycia s' jego
naturalnym prawem albo inaczej prawem 6ycia. Kiedy Bo6e 6ycie
wchodzi w nas, wnosi wraz z sob' naturalne prawo w sobie zawarte,
kt,re staje si8 w nas prawem 6ycia. Kiedy wi8c wchodzi w nas Bo6e
6ycie, wraz z nim wchodzi prawo 6ycia w nim zawarte. Skoro uzyska-
li9my 6ycie Bo6e za po9rednictwem odrodzenia, tak samo za po9red-
nictwem odrodzenia uzyskali9my prawo 6ycia, kt,re ono wraz z sob'
wnios�o.

Zobaczyli9my w rozdziale pierwszym, 6e w Bo6ym 6yciu zawarta
jest Bo6a natura i 6e kryje ono w sobie pe�ni8 Boga. Prawo zawarte
w 6yciu Boga pasuje zatem do Boga, do tego, czym On jest i do Jego
natury; prawo to zatem jest prawem samego Boga. Kiedy Bo6e 6ycie
wnosi w nas swoje prawo, oznacza to r,wnie6, 6e wnosi ono do na-
szego wn8trza prawo Boga.

Prawo 6ycia, kt,re wnosi do naszego wn8trza Bo6e 6ycie, to pra-
wa, o kt,rych mowa w Li9cie do Hebrajczyk,w 8,10, a kt,re B,g
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w�o6y� w nasz umys� i wypisa� na naszym sercu. Prawa te r,6ni' si8
od praw Starego Testamentu. Prawa Starego Testamentu to prawa
Bo6e, kt,re B,g wypisa� literami na kamiennych tablicach, a nie
w<cz�owieku (Wj 34,1.28). Prawa 6ycia to prawa Bo6e, kt,re B,g wy-
pisa� swoim 6yciem w nas, na tablicach naszych serc. Prawa zapisa-
ne na kamiennych tablicach to prawa zewn8trzne, prawa litery, mar-
twe i pozbawione mocy; nie mog' one uczyni: nic z cz�owiekiem (Rz
8,3; Hbr 7,18-19). Prawa wypisane na tablicach naszego serca to pra-
wa wewn8trzne, prawa 6ycia, 6ywe prawa, prawa o wielkiej mocy;
uzdalniaj' nas one nie tylko do poznania pragnienia Bo6ego serca
i<pe�nienia Jego woli, lecz r,wnie6 do poznania samego Boga i wyra-
6ania Go.

Prawa naturalne zawarte w ka6dym rodzaju 6ycia zawsze spra-
wiaj', 6e dane stworzenie samo potrafi 6y: i post8powa:; staj' si8
zatem w tym stworzeniu 6ywymi prawami. WeSmy za przyk�ad kur8:
to, w jaki spos,b ma ona 6y: i sk�ada: jaja, s' to wszystko naturalne
prawa zawarte w jej kurzym 6yciu; dzi8ki nim kura sama wie, jak to
wszystko robi: i jak wyra6a: to na zewn'trz. Cz�owiek nie musi nada-
wa: jej 6adnych praw z zewn'trz. Naturalne prawa zawarte w 6yciu,
kt,re si8 w niej znajduje, s' w niej 6ywymi prawami. Dzi8ki nim
kura sama wie, 6e powinna 6y: w taki w�a9nie spos,b. Uzdalniaj' j'
te6 do tego, by tak 6y�a.

Podobnie naturalne prawa zawarte w Bo6ym 6yciu w nas s' na-
turalnymi zdolno9ciami tego 6ycia; dzi8ki nim sami wiemy, jak B,g
chce, by9my si8 zachowywali i post8powali, jak mamy Mu si8 podo-
ba: i jak Go wyra6a:. Naturalne zdolno9ci albo inaczej naturalne
prawa 6ycia Bo6ego daj' nam pozna:, daj' nam odczu:, czy dana
rzecz zgadza si8 z natur' Boga, czy te6 si8 jej sprzeciwia, czy B,g
chce, 6eby9my dan' rzecz zrobili, czy te6 nie. Tak wi8c naturalne
zdolno9ci albo naturalne prawa Bo6ego 6ycia staj' si8 naszymi we-
wn8trznymi prawami.

Poniewa6 prawa zapisane w nas s' naturalnymi zdolno9ciami i<na-
turalnymi prawami 6ycia Bo6ego, Biblia nazywa je LprawemM. LPra-
wo Ducha 6yciaM, o kt,rym mowa w Li9cie do Rzymian 8,2, to prawo
6ycia, kt,re jest w nas. Poniewa6 prawo to pochodzi od 6ycia Bo6ego,
a 6ycie Bo6e znajduje si8 w Bo6ym Duchu i nie da si8 go od Niego
oddzieli:, ,smy rozdzia� Listu do Rzymian nazywa je Lprawem Ducha
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6yciaM. Qycie Bo6e znajduje si8 w Duchu Bo6ym i jest z Nim po�'czo-
ne. Duch Bo6y zawiera je w sobie, jest wi8c Duchem 6ycia Bo6ego.
Skoro prawo to wywodzi si8 z 6ycia Boga, pochodzi ono od Ducha
6ycia Bo6ego. Skoro jest ono prawem 6ycia Bo6ego, jest ono r,wnie6
prawem Ducha 6ycia Bo6ego.

Qycie Bo6e jest pot86ne; Duch Bo6y r,wnie6 jest pot86ny. Prawo
Ducha 6ycia, wywodz'ce si8 z pot86nego 6ycia Bo6ego i od pot86nego
Ducha Bo6ego, te6 jest pot86ne. Mo6emy powiedzie:, 6e 6ycie Bo6e
w<nas jest Sr,d�em tego prawa, a Duch Bo6y w nas T jego wyko-
nawc'. Prawo to wi8c jest szczeg,lnie mocne i pot86ne; uzdalnia nas
nie tylko do boskiego poznania, lecz r,wnie6 do posiadania boskiej
mocy. Z chwil' gdy zostajemy odrodzeni i otrzymujemy Bo6e 6ycie,
B,g pragnie, aby9my byli Jego ludem i 6yli w Nim w zgodzie z tym
mocnym i pot86nym prawem, prawem wielkiej mocy. Kiedy zostaje-
my zbawieni, B,g chce, by9my 6yli w Jego 6yciu, a tak6e wyra6ali je
zgodnie z prawem, kt,re jest w nas, prawem 6ycia, 6ywym prawem.

III. NOWE SERCE

Ksi8ga Ezechiela 36,26 m,wi, 6e kiedy B,g nas oczyszcza, zbawia
i odradza, daje nam nowe serce. Tak wi8c, jak naucza Biblia, odro-
dzenie daje nam r,wnie6 nowe serce.

Czym jest nowe serce? Nowe serce oznacza, 6e stare serce sta�o
si8 nowe; nowe serce pochodzi z odnowienia starego serca. To, 6e<B,g
daje nam nowe serce, oznacza, 6e odnawia nasze stare serce. Ksi8ga
Ezechiela 36,26 najpierw m,wi, 6e B,g daje nam nowe serce, po
czym oznajmia, 6e zabiera nam serce kamienne i daje nam serce
z<cia�a, serce mi8siste. Na podstawie tego wersetu wida:, 6e B,g
daje nam nowe serce, odnawiaj'c nasze stare serce.

Pierwotnie nasze serce sprzeciwia�o si8 Bogu, nie pragn8�o Go
i<by�o wobec Niego twarde jak kamie(; sta�o si8 wi8c Lsercem ka-
miennymM. Kiedy Duch Hwi8ty nas odradza, sprawia, 6e nasze serce
nawraca si8 z grzechu i staje si8 mi8kkie wobec Boga. Po odrodzeniu
zatem nasze kamienne serce staje si8 Lsercem z cia�aM. Twarde, ka-
mienne serce to stare serce, kt,re mieli9my; mi8kkie serce z cia�a
to nowe serce, kt,re B,g nam daje. Oznacza to, 6e kiedy zostajemy
odrodzeni, B,g odnawia nasze stare serce i zmi8kcza je.

Nasze serce jest organem, kt,ry wyra6a nasze sk�onno9ci i uczu-
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cia, kt,ry reprezentuje nas w wyra6aniu sk�onno9ci i uczu:, upodo-
ba( i pragnie(. Wszystkie sk�onno9ci, uczucia, upodobania i pragnie-
nia to funkcje serca. Zanim zostali9my odrodzeni, nasze serce sk�a-
nia�o si8 ku grzechowi, mi�o9ci 9wiata i pragn8�o tego, czego si8
nami8tnie po6'da; wobec Boga natomiast by�o zimne i twarde, nie
sk�ania�o si8 ku Niemu ani nie mia�o wobec Niego 6adnych uczu:;
nie mia�o upodobania w rzeczach Bo6ych i duchowych ani w og,le
ich nie pragn8�o. Kiedy wi8c B,g nas odradza, odnawia nasze serce
i<czyni je sercem nowym, o nowych sk�onno9ciach, nowych uczu-
ciach, nowych upodobaniach i pragnieniach. Gdy zatem zostajemy
odrodzeni i zbawieni, nasze serce sk�ania si8 ku Bogu, kocha Go
i<pragnie, a tak6e ma upodobanie w rzeczach Bo6ych, duchowych
i<niebia(skich oraz pragnie ich. Ilekro: mowa jest o takich rzeczach,
nasze serce si8 cieszy, reaguje na to i pragnie tego.

Bracia i siostry, czy zobaczyli9cie? Powodem, dla kt,rego B,g
odnawia nasze serce i daje nam nowe serce, gdy zostajemy odrodze-
ni, jest to, i6 pragnie On, by9my sk�aniali si8 ku Niemu, uwielbiali
Go, pragn8li i kochali. Przedtem nie kochali9my Boga ani nie mogli-
9my Go kocha:, bo mieli9my stare i twarde serce. Teraz On odnowi�
nasze serce, zmi8kczy� je i zwr,ci� ku sobie; mo6emy wi8c, a tak6e
pragniemy Go kocha:. Skoro nasze serce dzi8ki odnowieniu sta�o si8
nowe, ma teraz now' funkcj8. Ta nowa funkcja polega na tym, 6e
mo6e ono sk�ania: si8 ku Bogu i kocha: Boga oraz Jego rzeczy.

Skoro odrodzenie daje nam nowe serce, mamy dzi8ki niemu now'
sk�onno9: i mi�o9:, nowe pragnienie i t8sknot8. Ta nowa sk�onno9:,
mi�o9:, pragnienie i t8sknota T wszystkie one skierowane s' ku Bogu
i Jego rzeczom. Na tym polega funkcja nowego serca; taki r,wnie6
ma cel B,g, daj'c nam nowe serce.

IV. NOWY DUCH

Ksi8ga Ezechiela 36,26 najpierw m,wi o tym, 6e B,g daje nam
nowe serce, a nast8pnie oznajmia, 6e wk�ada On w nas r,wnie6 no-
wego ducha. Dzi8ki odrodzeniu otrzymujemy zatem nie tylko nowe
serce, lecz tak6e nowego ducha.

Czym jest nowy duch? Nowy duch oznacza, 6e nasz martwy, sta-
ry duch zosta� odnowiony i o6ywiony. Tak jak nowe serce jest odno-
wionym starym sercem, tak nowy duch jest odnowionym starym
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duchem. Stare serce w rezultacie odnowienia zostaje zmi8kczone;
natomiast stary duch w wyniku odnowienia zostaje o6ywiony. Dzieje
si8 tak, poniewa6 problemem naszego starego serca jest zatwardzia-
�o9:, podczas gdy k�opot z naszym starym duchem wynika z jego
martwoty. Dlatego B,g, odradzaj'c nas, tak samo jak odnawia nasze
twarde stare serce, zmi8kczaj'c je i czyni'c nowym, tak te6 odna-
wia<naszego umar�ego starego ducha, o6ywiaj'c go i czyni'c nowym
duchem.

Stworzony duch cz�owieka by� pierwotnie organem, za pomoc'
kt,rego cz�owiek m,g� kontaktowa: si8 z Bogiem. Cz�owiek mia�
spo�eczno9: z Bogiem i porozumiewa� si8 z Nim za po9rednictwem
swego ducha. P,Sniej, wskutek upadku, duch ludzki uleg� uszkodze-
niu przez skalanie grzechem. Zatraci� zatem swoj' funkcj8 w sto-
sunku do Boga i sta� si8 martwy. Poniewa6 obumar�, uleg� zestarze-
niu. Kiedy zostajemy odrodzeni, dzi8ki temu, 6e krew Pana Jezusa
oczyszcza nas ze skalania, jakiemu uleg� nasz duch, Duch Bo6y
umieszcza w naszym duchu Bo6e 6ycie, czyli pierwiastek Boga, i o6y-
wia naszego ducha (zob. Kol 2,13). W ten spos,b nasz stary, martwy
duch odnawia si8 i staje 6ywym, nowym duchem.

Nasz duch by� pierwotnie starym stworzeniem; nie mia� w sobie
Bo6ego pierwiastka. P,Sniej ju6 nie tylko nie mia� w sobie Bo6ego
pierwiastka, lecz zosta� jeszcze dalej skalany grzechem; uleg� wi8c
zestarzeniu. Istniej' dwa powody, dla kt,rych dana rzecz nale6y do
starego stworzenia: po pierwsze, gdy B,g j' stwarza�, nie mia�a w<so-
bie Jego pierwiastka; po drugie, uleg�a skalaniu i ska6eniu przez
grzech i Szatana. Nasz duch r,wnie6 zestarza� si8 z obydwu tych
powod,w. Kiedy wi8c B,g nas odradza, 6eby odnowi: naszego stare-
go ducha i uczyni: go nowym, pracuje na obie strony. Z jednej strony
za pomoc' krwi Pana Jezusa zmywa z naszego ducha skalanie grze-
chem, 6eby go oczy9ci:. Z drugiej strony za pomoc' swojego Ducha
umieszcza w naszym duchu swoje 6ycie, 6eby nasz duch mia� Jego
pierwiastek. Odnawia zatem naszego starego ducha i czyni go no-
wym. Oznacza to, 6e wk�ada w nas nowego ducha.

Skoro w chwili odrodzenia B,g da� nam ju6 nowe serce, dlaczego
jeszcze idzie dalej i umieszcza w nas nowego ducha? Poniewa6 serce
mo6e jedynie pragn': Boga i Go kocha:, nie mo6e za9 si8 z Nim
kontaktowa: ani Go dotyka:. Nie wystarczy zatem, 6e B,g da nam
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nowe serce; musi On r,wnie6 w�o6y: w nas nowego ducha. Gdyby
B,g da� nam tylko nowe serce, m,g�by jedynie sprawi:, 6eby9my Go
pragn8li i kochali, nie zdo�a�by za9 sprawi:, 6eby9my si8 z Nim skon-
taktowali. Dlatego B,g musi w�o6y: w nas nowego ducha, 6eby9my
mogli si8 z Nim kontaktowa: i mie: z Nim spo�eczno9:.

Wspomnieli9my ju6, 6e serce jest organem, za pomoc' kt,rego
sk�aniamy si8 ku r,6nym rzeczom i kochamy. W stosunku do Boga
zatem funkcja serca polega na sk�anianiu si8 ku Niemu i kochaniu
Go. Biblia m,wi, 6e serce pragnie Boga, jest spragnione Jego osoby
(Ps 42,2-3). Serce mo6e pragn': Boga, nie jest jednak w stanie skon-
taktowa: si8 z Nim ani dotkn': Go. Jego funkcja ogranicza si8 do
jednego: mi�owania Boga i pragnienia Go. Nie ma ono zdolno9ci kon-
taktowania si8 z Bogiem ani dotykania Go. Z Bogiem mo6e si8 skon-
taktowa: nie serce, lecz duch. Serce nadaje si8 jedynie do kochania
Boga, duch natomiast mo6e kontaktowa: si8 z Bogiem i mie: z Nim
spo�eczno9:.

Przypu9:my na przyk�ad, 6e mam dobre pi,ro. Moje serce bardzo
je lubi, lecz nie mo6e go dotkn': ani posi'9:, bo nie ma takich zdol-
no9ci. Zdolno9ci te nale6' wy�'cznie do r8ki. R8ka ilustruje ducha.
Chocia6 nasze serce kocha Boga i g�8boko Go pragnie, nie mo6e si8
z Nim skontaktowa: ani mie: z Nim spo�eczno9ci. Tylko nasz duch
to potrafi. Dlatego, gdy zostajemy odrodzeni, B,g nie tylko daje nam
nowe serce, lecz r,wnie6 wk�ada w nas nowego ducha.

Nowym sercem mo6emy pragn': Boga i kocha: Go, a nowym
duchem mo6emy si8 z Nim kontaktowa: i Go dotyka:. Nasze nowe
serce uzdalnia nas do nowych upodoba( i sk�onno9ci, nowych uczu:
do Boga i zainteresowania Nim oraz Jego rzeczami. Nasz nowy duch
uzdalnia nas do posiadania nowego kontaktu T kontaktu z Bogiem
oraz duchowego wgl'du T nowej duchowej zdolno9ci i funkcji wobec
Boga i Jego rzeczy. Przedtem ani nie kochali9my Boga, ani nie podo-
ba�y nam si8 rzeczy duchowe z Nim zwi'zane. Nie byli9my te6 w<sta-
nie skontaktowa: si8 z Bogiem ani zrozumie: Jego duchowych rze-
czy. Teraz jednak mamy nowe serce i nowego ducha; mo6emy wi8c
nie tylko kocha: Boga i Jego rzeczy, lecz tak6e kontaktowa: si8 z<Nim
oraz zna: Jego i Jego rzeczy. Przedtem nie mieli9my 6adnych uczu:
wobec Boga ani nie byli9my Nim zainteresowani; byli9my s�abi i nic
nie mogli9my je9li chodzi o Boga i Jego rzeczy. Teraz jednak, maj'c
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nowe serce i nowego ducha, nie tylko czujemy co9 do Boga i Jego
rzeczy oraz jeste9my zainteresowani Nim i Jego rzeczami, lecz tak-
6e mo6emy znakomicie kontaktowa: si8 z Nim i Jego rzeczami oraz
rozumie: Jego samego i Jego rzeczy. Nasze serce zatem kocha Boga,
nasz duch Go dotyka, a kiedy nasze serce znajduje upodobanie w<rze-
czach Bo6ych, nasz duch je rozumie. Taki zamys� mia� B,g, daj'c
nam opr,cz nowego serca tak6e nowego ducha.

V. DUCH �WI�TY

Ksi8ga Ezechiela 36,26 m,wi najpierw, 6e B,g daje nam nowe
serce i wk�ada w nas nowego ducha, a werset 27 nast8pnie oznaj-
mia, 6e B,g umieszcza w nas swojego Ducha. W9r,d rzeczy, kt,re
otrzymali9my za po9rednictwem odrodzenia, jest wi8c r,wnie6 Duch
Bo6y.

Pierwotnie nie mieli9my Ducha Bo6ego. I nie tylko nie mieli9my
Go, lecz nasz duch by� martwy wobec Boga. Kiedy B,g nas odrodzi�,
z jednej strony sprawi�, 6e Jego Duch umie9ci� w naszym duchu Jego
6ycie, o6ywiaj'c naszego martwego ducha; z drugiej za9 umie9ci�
w<naszym duchu swojego Ducha, czyli sprawi�, 6e Jego Duch zamiesz-
ka� w naszym o6ywionym, nowym duchu. Jako odrodzeni ludzie,
mamy wi8c w sobie nie tylko o6ywionego, nowego ducha, kt,ry po-
siada pierwiastek Bo6ego 6ycia, lecz r,wnie6 Ducha Bo6ego, kt,ry
mieszka w naszym nowym duchu *.

Dlaczego B,g umieszcza w nas swojego Ducha? Jak' funkcj8 pe�-
ni Bo6y Duch zamieszkuj'cy w naszym duchu? W 9wietle Biblii Duch
Bo6y funkcjonuje w co najmniej siedmiu g�,wnych aspektach.

A. Jako Duch zamieszkuj5cy

B,g umieszcza w nas swojego Ducha, 6eby On w nas zamieszki-
wa�, aby9my mogli pozna: Boga i do9wiadcza: wszystkiego, czego
dokona� dla nas w Chrystusie (Rz 8,9-11). Jest to szczeg,lne b�ogos�a-
wie(stwo, kt,re B,g daje nam w epoce Nowego Testamentu; nie

* List do Rzymian 8,9 m,wi: LDuch Bo6y w was mieszkaM, a werset 16
stwierdza: LSam Duch 9wiadczy z naszym duchemM. Na podstawie tych
dw,ch werset,w widzimy, 6e to, i6 Duch Bo6y mieszka w nas, oznacza, 6e
mieszka On w naszym duchu; On jest z naszym duchem.
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istnia�o ono w Starym Testamencie. W Starym Testamencie B,g
sprawia� jedynie, 6e Jego Duch przychodzi� i pracowa� nad cz�owie-
kiem od zewn'trz. Duch nie mieszka� w,wczas w cz�owieku. Dopiero
po 9mierci i zmartwychwstaniu Pana B,g da� nam swojego Ducha
i<sprawi�, 6e Jego Duch w nas zamieszka� (J 14,16-17). Dzi8ki temu,
6e Duch jest Duchem zamieszkuj'cym, mo6e objawia: nam od we-
wn'trz Boga i Chrystusa, 6eby9my w Chrystusie przyj8li pe�ni8 Bo6'
i radowali si8 ni' (Kol 2,9-10).

B. Jako Pocieszyciel

Pan powiedzia� nam o Pocieszycielu w Ewangelii Jana 14,16-17.
Oznajmi�, 6e b8dzie modli� si8, aby Ojciec da� nam Ducha Hwi8tego,
kt,ry w nas zamieszka jako inny Pocieszyciel. S�owo LPocieszycielM
w tek9cie oryginalnym to to samo s�owo co LRzecznikM w Pierwszym
Li9cie Jana 2,1, kt,re dos�ownie brzmi LParakletM albo Lrzecznik u<bo-
kuM. Pierwotnie B,g da� nam Syna, 6eby by� naszym Pocieszycielem,
Parakletem. Gdy Syn do Niego powr,ci�, B,g da� nam nast8pnie swo-
jego Ducha, 6eby by� innym Pocieszycielem, innym Parakletem.
Oznacza to r,wnie6, 6e pos�a� swojego Ducha jako uciele9nienie swego
Syna, 6eby by� On naszym Pocieszycielem. Dlatego Duch Bo6y, kt,-
ry w nas mieszka, jest w nas uciele9nieniem Chrystusa. Troszczy si8
On o nas od wewn'trz i ca�kowicie za nas odpowiada, tak jak Chry-
stus stoi jako nasz rzecznik przed Bogiem.

C. Jako Duch prawdy

W Ewangelii Jana 14,16-17 Pan m,wi nam, 6e Duch Hwi8ty, kt,-
ry przychodzi, by w nas zamieszka: jako Pocieszyciel, jest LDuchem
prawdyM. Tak wi8c Duch Bo6y, kt,ry w nas mieszka, te6 jest Duchem
prawdy. S�owo LprawdaM w j8zyku oryginalnym oznacza rzeczywisto9:.
Duch Bo6y zatem, kt,ry mieszka w nas jako LDuch prawdyM albo
LDuch rzeczywisto9ciM, sprawia, 6e wszystko, czym s' B,g i Chry-
stus, mo6e by: w nas rzeczywisto9ci'. Duch Bo6y, kt,ry w nas miesz-
ka, objawia nam i udziela jako rzeczywisto9ci wszystkiego, czym B,g
jest i co dla nas w Chrystusie przygotowa�, a tak6e wszystkiego, czym
Chrystus jest oraz czego dla nas dokona� przez swoj' 9mier: i zmar-
twychwstanie. W ten spos,b mo6emy tego wszystkiego dotkn': i<do-
9wiadczy:, dzi8ki czemu staje si8 to nasze.
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D. Jako Duch 4ycia

Zsmy rozdzia� Listu do Rzymian nazywa Ducha Hwi8tego, kt,ry
w nas mieszka, LDuchem 6yciaM (w. 9, 2). Pokazuje to nam, 6e Duch
Bo6y, kt,ry w nas mieszka, jest te6 Duchem 6ycia Bo6ego. Cho: 6ycie
Bo6e jest w Chrystusie (J 1,4), poznajemy je i do9wiadczamy go przez
Ducha Hwi8tego, kt,ry w nas mieszka. Wszystko, co wi'6e si8 z<6y-
ciem, poznajemy dzi8ki Duchowi Hwi8temu, kt,ry w nas mieszka.
R,wnie6 wszystkie do9wiadczenia 6ycia staj' si8 naszym udzia�em
dzi8ki Duchowi Hwi8temu, kt,ry w nas mieszka.

E. Jako pieczIJ

List do Efezjan 1,13 i 4,30 pokazuje nam, 6e Duch Hwi8ty, kt,re-
go otrzymujemy w chwili odrodzenia, jest w nas piecz8ci'. Kiedy
B,g umieszcza w nas swojego Ducha, oznacza to, 6e piecz8tuje nas
swoim Duchem niczym piecz8ci'. Kiedy stawia si8 na czym9 piecz8:,
staje si8 ona znakiem, i6 w�a9ciciel piecz8ci dan' rzecz posiada, a<tak6e
pozostawia na tej rzeczy odcisk. Na tym polega funkcja Ducha Bo6e-
go w nas jako piecz8ci. Duch Bo6y, kt,ry w nas mieszka, s�u6y z<jed-
nej strony za znak pokazuj'cy, 6e nale6ymy do Boga, i odznaczaj'cy
nas spo9r,d ludzi ze 9wiata, z drugiej za9 T jako uciele9nienie Boga
i<Chrystusa T piecz8tuje nas na obraz Boga i Chrystusa, 6eby9my
stali si8 tacy jak B,g, jak Chrystus.

F. Jako zadatek

List do Efezjan 1,14 i Drugi List do Koryntian 1,22 m,wi' nam,
6e Hwi8ty Duch Bo6y mieszka w nas jako zadatek. Zadatek to inaczej
gwarancja albo r8kojmia. Duch Bo6y, kt,ry w nas mieszka, jest nie
tylko piecz8ci' odznaczaj'c' nas jako Bo6' w�asno9: i piecz8tuj'c'
nas na obraz Boga; jest On r,wnie6 zadatkiem, gwarancj', 6e B,g
i<wszystko, co Bo6e, jest naszym dzia�em i dziedzictwem, z kt,rego
mo6emy korzysta: i kt,rym mo6emy si8 cieszy:.

G. Jako namaszczenie

Pierwszy List Jana 2,27 m,wi, 6e mamy w sobie LnamaszczenieM,
kt,re otrzymali9my od Pana. Namaszczenie w Biblii odnosi si8 do
Ducha Bo6ego (Ok 4,18). Werset ten zatem m,wi nam, 6e Duch Bo6y,
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kt,ry w nas mieszka, jest namaszczeniem. Namaszczenie to cz8sto
nas namaszcza. Namaszczenie to poruszanie si8 Ducha Bo6ego w<na-
szym wn8trzu. Poruszanie si8 Ducha Bo6ego w nas albo inaczej na-
maszczenie oznacza, 6e Duch ten wmaszcza w nas Boga, 6e Bo6y
pierwiastek staje si8 naszym wewn8trznym budulcem oraz 6e mo6e-
my pozna: Boga, Jego pragnienie i wol8 we wszystkim *.

Jak6e wznios�e i wspania�e jest tych siedem funkcji! Pokazuj'
nam one funkcje Ducha Bo6ego, kt,ry w nas mieszka, jak r,wnie6
poznajemy dzi8ki nim, jaki jest Duch Bo6y, kt,rego otrzymali9my
dzi8ki odrodzeniu.

VI. CHRYSTUS

List do Rzymian 8,9-10 pokazuje nam, 6e Duch Bo6y mieszkaj'cy
w nas jest Duchem Chrystusa mieszkaj'cym w nas; z kolei Duch
Chrystusa mieszkaj'cy w nas to Chrystus, kt,ry w nas mieszka.
Objawia to, 6e Duch Bo6y w nas jest uciele9nieniem Chrystusa. Sko-
ro dzi8ki odrodzeniu mamy w sobie Ducha Bo6ego, mamy te6 w so-
bie Chrystusa.

Gdy zaczynamy wierzy:, B,g przez swojego Ducha objawia w nas
Chrystusa (Ga 1,16). Dlatego, kiedy przyjmujemy Chrystusa jako
Zbawiciela, On jako Duch zaczyna mieszka: w nas (2 Kor 13,5).

Po co Chrystus w nas mieszka? Qeby by: naszym 6yciem. Chocia6
Chrystus mieszka w nas, 6eby by: dla nas wszystkim, g�,wnym po-
wodem Jego zamieszkiwania jest to, 6e pragnie On by: naszym
6yciem.

B,g, zbawiaj'c nas, odrodzi� nas, 6eby9my mogli przyj': Jego 6ycie,
mie: Jego natur8 i dzi8ki temu by: zupe�nie tacy jak On. Umieszcza
On swoje 6ycie w Chrystusie, 6eby9my je przyj8li (J 1,4; 1 J 5,11.12).
Innymi s�owy, B,g pragnie, by Chrystus by� naszym 6yciem (J 14,6;
Kol 3,4). Chocia6 to Jego Duch umieszcza w nas Jego 6ycie i daje
nam je pozna:, do9wiadczy: i wyra6a:, Jego 6ycie to Chrystus. Cho-
cia6 dzi8ki Jego Duchowi otrzymujemy to 6ycie, poznajemy je i do-
9wiadczamy go, to On czyni Chrystusa naszym 6yciem. To, 6e B,g

* Dok�adne wyja9nienie tego, czym jest namaszczenie, znajdzie Czytel-
nik w ksi'6ce Do+wiadczenie ,ycia (wydanej przez Living Stream Ministry),
w rozdziale 7.
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przez swojego Ducha objawia w nas Chrystusa, oznacza, i6 pragnie
On, by Chrystus by� naszym 6yciem. To, 6e Chrystus w nas mieszka,
znaczy, 6e 6yje On w nas jako nasze 6ycie (Ga 2,20) i pragnie wyra6a:
swoje 6ycie przez nas (2 Kor 4,10-11). Chce zatem, 6eby9my wzrastali
w Jego 6yciu na Jego obraz i stali si8 tacy jak On (2 Kor 3,18). Kiedy
wzro9niemy w Jego 6yciu na Jego obraz i staniemy si8 tacy jak On,
wzro9niemy w obraz Boga i staniemy si8 tacy jak B,g, poniewa6 On
jest obrazem Boga (Kol 1,15).

Zobaczyli9my ju6, 6e 6ycie Bo6e to wszystko, czym B,g jest; kie-
dy wi8c B,g umieszcza swoje 6ycie w Chrystusie, umieszcza w Nim
wszystko, czym jest. Chrystus jest wcieleniem Boga, Jego uciele-
9nieniem. Wszystko, czym B,g jest i ca�a pe�nia B,stwa mieszka
w<Chrystusie w spos,b cielesny (Kol 2,9). Chrystus mieszkaj'cy w<nas
sprawia zatem, 6e nape�niamy si8 ca�' pe�ni' Bo6' (Ef 3,17-19).

Chrystus, kt,ry mieszka w nas jako nasze 6ycie, uzdalnia nas nie
tylko do radowania si8 ca�' pe�ni' Boga dzisiaj, lecz tak6e do wej9cia
w Bo6' chwa�8 w przysz�o9ci (Rz 8,17; Hbr 2,10). Mieszkaj'c w nas
dzi9, jest wi8c z jednej strony naszym 6yciem, z drugiej za9 nadziej'
chwa�y (Kol 3,4; 1,27). To, 6e w nas dzi9 zamieszkuje jako 6ycie, ozna-
cza, 6e dzi8ki 6yciu Bo6emu, kt,re w sobie ma, sprawi, i6 b8dziemy
rosn': i staniemy si8 tacy jak B,g, 6e wzro9niemy i upodobnimy si8
do obrazu Boga, i ostatecznie wzro9niemy w Bo6' chwa�8.

VII. B�G

Chrystus jest uciele9nieniem Boga. Skoro dzi8ki odrodzeniu otrzy-
mujemy Chrystusa, otrzymujemy r,wnie6 dzi8ki niemu Boga. Chry-
stus jest uciele9nieniem Boga, a Duch Hwi8ty jest rzeczywisto9ci'
Chrystusa. B,g jest w Chrystusie, a Chrystus jest Duchem Hwi8tym.
Dlatego, kiedy dzi8ki odrodzeniu otrzymujemy Ducha Hwi8tego, po-
siadamy nie tylko Chrystusa, lecz tak6e Boga.

Odk'd B,g nas odrodzi�, zamieszkuje w nas w Chrystusie przez
swego Ducha. Aposto� Jan m,wi, 6e wiemy, i6 B,g mieszka w nas,
przez Ducha Hwi8tego, kt,rego nam da� (1 J 3,24; 4,13). Pan Jezus
m,wi r,wnie6, 6e On i B,g mieszkaj' razem w nas (J 14,23). Tak
wi8c, czy mieszka w nas Duch Hwi8ty, czy Chrystus, mieszka w nas
B,g. B,g jest w Chrystusie, a Chrystus jest Duchem. To, 6e mieszka
w nas Duch, jest zatem to6same z tym, 6e mieszka w nas Chrystus;
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to, 6e mieszka w nas Chrystus, jest to6same z tym, 6e mieszka w nas
B,g. B,g jest w Chrystusie, kt,ry w nas mieszka, a Chrystus jest
Duchem, kt,ry w nas mieszka. Kiedy wi8c mieszka w nas Duch,
mieszka w nas Chrystus i B,g. Duch, Chrystus i B,g T wszyscy trzej<T
mieszkaj' w nas jako jedno, co oznacza, 6e mieszka w nas Tr,jjedyny
B,g.

Kiedy jednak Biblia m,wi o tym, 6e mieszka w nas Duch Hwi8ty,
podkre9la Jego namaszczenie w nas (1 J 2,27); kiedy m,wi o tym, 6e
mieszka w nas Chrystus, akcent pada na to, 6e 6yje On w nas jako
6ycie (Ga 2,20); kiedy za9 wspomina o tym, 6e mieszka w nas B,g,
akcentuje Jego dzia�anie w nas (Flp 2,13; Hbr 13,21; 1 Kor 12,6).
Pismo bardzo wyraSnie rozgranicza te trzy sprawy. M,wi'c o tym, 6e
mieszka w nas Duch, wspomina o LnamaszczeniuM; m,wi'c o tym, 6e
mieszka w nas Chrystus, wspomina o L6yciuM; m,wi'c o tym, 6e miesz-
ka w nas B,g, wymienia Ldzia�anieM. Nigdy nie m,wi, 6e namaszcza
nas B,g albo Chrystus, 6e 6yje w nas Duch Hwi8ty albo B,g, ani 6e
dzia�a w nas Duch Hwi8ty albo Chrystus. Stwierdza jedynie, 6e Duch
Hwi8ty nas namaszcza, Chrystus w nas 6yje, a B,g w nas dzia�a. Te
trzy sposoby m,wienia s' niewymienne. LNamaszczenieM odnosi si8
do Ducha Hwi8tego, kt,ry jest w nas olejkiem; L6ycieM T do Chrystusa,
kt,ry jest w nas 6yciem, a Ldzia�anieM T do Boga, kt,ry w nas dzia�a.

Duch Hwi8ty mieszka w nas jako olejek; dlatego Jego dzie�o w<nas
polega na tym, 6e nas namaszcza. Chrystus mieszka w nas jako 6ycie;
dlatego Jego dzie�o w nas polega na tym, 6e w nas 6yje. Mieszkanie
Boga w nas jest kwesti' dzia�ania; dlatego Jego dzie�o w nas polega
na dzia�aniu w naszym wn8trzu. Duch Hwi8ty, namaszczaj'c nas,
wmaszcza w nas pierwiastek Boga. Chrystus, 6yj'c w nas, prowadzi
w nas 6ycie Boga i wyra6a je na zewn'trz. B,g, dzia�aj'c w nas, wta-
pia w nas swoj' wol8, 6eby ona si8 w nas wype�ni�a.

Musimy zobaczy:, 6e to, co otrzymujemy za po9rednictwem odro-
dzenia, przeogromne, niezwykle wznios�e, bogate i chwalebne. Dzi8-
ki odrodzeniu otrzymujemy Bo6e 6ycie i prawo tego 6ycia. Otrzymu-
jemy te6 nowe serce i nowego ducha, a tak6e Ducha Hwi8tego,
Chrystusa i samego Boga. Jest to dla nas doprawdy wystarczaj'ce:
wystarcza, by uczyni: nas 9wi8tymi i duchowymi, by zrobi: z nas
zwyci8zc,w, kt,rzy wykraczaj' ponad wszystko wok,�, oraz by9my
wzrastali i osi'gn8li dojrza�o9: w 6yciu.
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ODCZUCIE �YCIA

Zobaczyli9my, czym jest 6ycie i do9wiadczenie 6ycia. Zobaczyli-
9my r,wnie6 pierwsze do9wiadczenie 6ycia, czyli odrodzenie, oraz
r,6ne rzeczy, kt,re dzi8ki niemu zyskujemy. Skoro ju6 to wszystko
ujrzeli9my, mo6emy przej9: do kwestii odczucia 6ycia.

Od naszej strony odczucie 6ycia jest czym9 bardzo subiektywnym,
osobistym i praktycznym. Je9li wi8c mamy w og,le szuka: 6ycia,
musimy zwr,ci: uwag8 na odczucie 6ycia i dobrze je pozna:. Wszy-
scy, kt,rzy maj' do9wiadczenie 6ycia, znaj' g�8bok' wi8S, jaka ist-
nieje mi8dzy odczuciem 6ycia a do9wiadczeniem 6ycia. Je9li zatem
chcemy zbada: zagadnienie poznania 6ycia, musimy wejrze: w kwe-
sti8 odczucia 6ycia.

I. PODSTAWA BIBLIJNA

Chocia6 Biblia nie m,wi wprost o odczuciu 6ycia, podejmuje t8
spraw8. List do Rzymian 8,6 oznajmia: LBo umys� cia�a to 9mier:,
a<umys� Ducha to 6ycie i pok,jM. Werset ten m,wi bardzo wyraSnie
o<odczuciu 6ycia, poniewa6 pok,j, kt,ry wymienia, w oczywisty spo-
s,b jest kwesti' 9wiadomo9ci. Nie oznacza on zewn8trznego 9rodo-
wiska, lecz stan wewn8trzny; jest to zatem stanowczo kwestia od-
czucia. Skoro pok,j, o kt,rym tutaj mowa, jest odczuciem, 9mier:
i<6ycie w tym wersecie r,wnie6 stanowi' odczucie.

Odczucie 9mierci sprawia, 6e odczuwamy pierwiastek 9mierci.
Pierwiastki 9mierci to: s�abo9:, pustka, przygn8bienie, ciemno9: i<b,l.
Hmier: obejmuje co najmniej tych pi8: element,w; ich ca�kowita
suma r,wna si8 w znacznej mierze 9mierci. Hmier: sprawia, 6e lu-
dzie s�abn'; kiedy za9 kto9 nadzwyczaj s�abnie, umiera. Hmier: spra-
wia, 6e ludzie popadaj' w pustk8, poniewa6 9mier: k�adzie kres
wszystkiemu. Hmier: sprawia, 6e ludzie odczuwaj' przygn8bienie i<s'
przybici; najbardziej przygn8bieni i cisi s' umarli. Hmier: r,wnie6
sprowadza na ludzi ciemno9:; w najwi8kszej ciemno9ci znajduj' si8
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ci, kt,rzy weszli w 9mier:. Jednocze9nie 9mier: sprawia, 6e ludzie
cierpi'; najwi8cej cierpi' ci, kt,rzy znajduj' si8 w 9mierci. Wszystko
to s' pierwiastki 9mierci; kiedy je odczuwamy, odczuwamy 9mier:.

Wymienione odczucia 9mierci s' wynikiem kierowania umys�u
na cia�o. Ilekro: zwracamy sw,j umys� na cia�o, natychmiast odczu-
wamy 9mier: na wy6ej wymienione sposoby. Na przyk�ad, je9li w<dzie(
Pa(ski po po�udniu zwr,cisz troch8 sw,j umys� na cia�o, to kiedy
wieczorem przyjdziesz na spotkanie �amania chleba, b8dziesz odczu-
wa� wewn'trz s�abo9: i nie b8dziesz m,g� si8 podnie9:. Jednocze9nie
b8dziesz odczuwa� pustk8, przygn8bienie, a mo6e nawet ciemno9:
i<b,l. Wszystkie te odczucia s' odczuciami 9mierci. Niekiedy jedno
z<nich jest silniejsze od pozosta�ych; kiedy indziej czujesz je wszyst-
kie naraz. Niezale6nie od tego, odczucie 9mierci bierze si8 st'd, i6
kierujemy sw,j umys� na cia�o.

Odczucie 6ycia jest dok�adnym przeciwie(stwem odczucia 9mier-
ci. Odczucie 9mierci sprawia, 6e czujemy s�abo9: i pustk8, natomiast
odczucie 6ycia daje nam si�8 i zaspokojenie. Odczucie 9mierci spro-
wadza na nas przygn8bienie, ciemno9: i b,l. Odczucie 6ycia daje nam
o6ywienie, jasno9: i poczucie przyjemno9ci. Poniewa6 odczucie 6ycia
sprawia, 6e mamy poczucie si�y, zaspokojenia, 6e czujemy si8 o6y-
wieni, ja9ni i jest nam przyjemnie, daje nam ono r,wnie6 poczucie
pokoju, czyli sprawia, 6e czujemy si8 dobrze i swobodnie.

Powinni9my zda: sobie spraw8 z tego, 6e rzeczy, o kt,rych m,wi
List do Rzymian 8,6, s' swoimi wzajemnymi przeciwie(stwami. Cia-
�o jest przeciwie(stwem ducha, a 9mier: T 6ycia i pokoju. Przeci-
wie(stwem 9mierci jest nie tylko 6ycie, ale i pok,j. Hmier: zatem
obejmuje nie tylko s�abo9:, pustk8, przygn8bienie i ciemno9:, lecz
r,wnie6 b,l. S�abo9:, pustka, przygn8bienie i ciemno9: s' przeci-
wie(stwem 6ycia, natomiast b,l jest przeciwie(stwem pokoju.

Odczucie 9mierci bierze si8 z kierowania umys�u na cia�o, pod-
czas gdy odczucie 6ycia i pokoju wynika z kierowania umys�u na
ducha. Kiedy 6yjemy w duchu, idziemy za duchem i zwa6amy na
ducha, czujemy si8 wewn'trz mocni i zaspokojeni; jednocze9nie od-
czuwamy o6ywienie, jasno9:, przyjemno9: i jest nam dobrze. Na przy-
k�ad, je9li Duch Hwi8ty daje ci jakie9 odczucie, a ty zwa6asz na nie
i<okazujesz mu pos�usze(stwo, poczujesz si8 wewn'trz mocny i za-
spokojony, a przy tym b8dziesz odczuwa� o6ywienie, jasno9:, przy-
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jemno9: i swobod8. B8dziesz zatem mia� odczucie 6ycia i pokoju, po-
niewa6 zwa6asz na ducha.

Powodem, dla kt,rego List do Rzymian 8,6 m,wi o odczuciu 6ycia,
jest to, i6 wcze9niej mowa tam by�a o trzech rzeczach: o Duchu,<6y-
ciu i prawie 6ycia. Duch jest w nas i staje si8 jednym duchem z<na-
szym duchem; Duch ten zawiera w sobie 6ycie; prawo za9 jest natu-
raln' zdolno9ci' i funkcj' 6ycia. Te trzy rzeczy razem staj' si8 prawem
Ducha 6ycia, kt,re odpowiada w nas za wszystkie sprawy zwi'zane
z<6yciem, daj'c nam w ka6dej chwili i w dowolnym miejscu okre9lo-
ne odczucie. Ilekro: zwa6amy na ducha i post8pujemy oraz 6yjemy
wed�ug ducha, prawo to daje nam odczucie 6ycia i pokoju. Odczuwa:
6ycie to inaczej czu: si8 silnym, zaspokojonym, energicznym, jasnym
i 9wie6ym. Odczuwa: pok,j to czu: si8 przyjemnie, swobodnie, do-
brze i naturalnie. Je9li b8dziemy zwa6ali na cia�o i post8powali oraz
6yli wed�ug niego, prawo to b8dzie dawa�o nam odczucie 9mierci,
czyli b8dziemy odczuwali s�abo9:, pustk8, przygn8bienie, ciemno9:
i<b,l.

To zatem, o czym m,wi List do Rzymian 8,6, jest ca�kowicie kwe-
sti' 9wiadomo9ci pochodz'cej od prawa Ducha 6ycia. Poniewa6 pra-
wo Ducha 6ycia nale6y do 6ycia, 9wiadomo9:, kt,r' daje, r,wnie6
nale6y do 6ycia. Skoro zatem 9wiadomo9:, o kt,rej mowa w tym
wersecie, otrzymujemy od tego prawa, nale6y ona do odczucia 6ycia.

Drugie miejsce w Pi9mie, gdzie mowa jest o odczuciu 6ycia, to
List do Efezjan 4,19. Werset ten oznajmia, 6e poganie Ldoprowadziw-
szy siebie do nieczu�o9ci, oddali si8 rozpu9cie, dopuszczaj'c si8 wszel-
kiej nieczysto9ci z chciwo9ci'M. Pokazuje on nam przez to, 6e ludzie
w 9wiecie ch8tnie pope�niaj' grzech i wyst8pki, poniewa6 porzucili
swoje uczucia. Rzeczywi9cie, kiedy kto9 grzeszy i pope�nia wyst8pki,
znaczy to, 6e musia� porzuci: swoje uczucia. Nie mo6emy powiedzie:,
6e osoba taka nic nie czuje, lecz mo6emy przynajmniej stwierdzi:, i6
wyzby�a si8 swoich uczu:. Czy uwa6asz, 6e kto9, kto nie wyzbywa si8
swoich wewn8trznych uczu:, tylko ulega ich ograniczeniom, mo6e
pope�ni: grzech albo wyst8pek? Wszyscy, kt,rzy grzesz' i czyni'
wyst8pki, to ci, kt,rzy wyzbyli si8 swoich uczu:. Ka6dy, kto pope�nia
grzech i czyni wyst8pek, musia� wyzby: si8 swoich uczu:. Kiedy kto9
k�amie, kradnie, bije innych, ograbia ich albo pope�nia inne wyst8p-
ki, znaczy to, 6e od�o6y� na bok swoje uczucia. Im wi8cej grzeszy i im
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wi8cej pope�nia wyst8pk,w, tym bardziej musia� wyzby: si8 swojej
wewn8trznej 9wiadomo9ci. Dlatego cz�owiek z�y, niegodziwy, to cz�o-
wiek bez uczu:, natomiast cz�owiek dobry i 6yczliwy to cz�owiek bo-
gaty w uczucia.

Zastan,wmy si8 teraz, kto ma silniejsze wewn8trzne odczucie:
chrze9cijanin czy poganin? Je9li por,wnamy ze sob' chrze9cijan i<nie-
wierz'cych, to czyja 9wiadomo9: oka6e si8 silniejsza: nasza czy ich?
Musimy odpowiedzie:, 6e nasze uczucia s' znacznie silniejsze, po-
niewa6 opr,cz uczu:, kt,re oni maj', my mamy w sobie jeszcze od-
czucia 6ycia, kt,rych tamtym brak. Je9li wi8c grzeszymy i pope�nia-
my niegodziwo9ci, oznacza to, 6e wyzbyli9my si8 swoich uczu: jeszcze
bardziej ni6 oni. Dlatego w�a9nie Pismo napomina nas, 6eby9my nie
wyzbywali si8 uczu:, jak czyni' to poganie, tylko 6eby9my zatrosz-
czyli si8 o swoje wewn8trzne odczucie. Naturalnie, podkre9la to po-
trzeb8 baczenia na wewn8trzne odczucie 6ycia. Czwarty rozdzia� Listu
do Efezjan napomina nas najpierw, 6eby9my nie byli jak niewierz'-
cy, kt,rzy odrzucaj' wszelkie uczucia, po czym stwierdza, 6e mamy
zdj': z siebie starego cz�owieka i przyoblec si8 w nowego cz�owieka.
Nowy cz�owiek nale6y do 6ycia w Duchu. Qeby 6y: w nowym cz�owie-
ku, musimy 6y: 6yciem, kt,re jest w Duchu. Czwarty rozdzia� Listu
do Efezjan zatem napomina nas, aby9my nie porzucali uczu:, jak to
czyni' niewierz'cy, lecz 6yli w nowym cz�owieku. Oznacza to, 6e
musimy 6y: 6yciem, kt,re jest w Duchu, troszczy: si8 o odczucie
6ycia w Duchu i 6y: zgodnie z tym odczuciem.

Prawie wszystkie listy aposto�,w zawieraj' s�owa b�ogos�awie(-
stwa i pozdrowienia, w kt,rych wymienione s' �aska i pok,j. Oaska
to B,g, kt,rego zyskujemy, a pok,j to uczucie, kt,re mamy, gdy
zyskali9my Boga. B,g, kt,rego zyskujemy i kt,ry staje si8 naszym
6yciem, kt,rym mo6emy si8 radowa:, to �aska. Oaska ta owocuje
w<nas pokojem; mamy w sobie dzi8ki niej uczucie pokoju. Ten, kto
do9wiadcza Boga, raduje si8 Jego 6yciem i codziennie kosztuje mocy
6ycia Bo6ego, musi zatem mie: w sobie pok,j. Pok,j ten jest uczu-
ciem, kt,re mamy, gdy radujemy si8 �ask'. Je9li wi8c nie mamy
w<sobie pokoju albo nie za bardzo go odczuwamy, dowodzi to, 6e bra-
kuje nam �aski. Gdy brakuje nam �aski, oznacza to, 6e brakuje nam
Boga. Poniewa6 nie zdobyli9my Go w swoim wn8trzu w wystarczaj'-
cy spos,b, nie uzyskali9my wystarczaj'cego zasobu Jego 6ycia ani
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niewystarczaj'co do9wiadczyli9my mocy Jego 6ycia, brakuje nam
wewn8trznego pokoju. Kiedy zyskamy Boga w swoim wn8trzu w<wy-
starczaj'cym stopniu i do9wiadczymy Go i Jego 6ycia, b8dziemy mie-
li w sobie pok,j. Pok,j ten nie jest pokojem wynikaj'cym z zewn8trz-
nych okoliczno9ci, lecz stanem pokoju wewn8trznego. Musimy
wierzy:, 6e pok,j zawarty w pozdrowieniach aposto�,w to taki w�a-
9nie wewn8trzny pok,j. Pok,j wewn8trzny to kwestia 9wiadomo9ci.
Gdy aposto�owie wyra6ali pragnienie, by ludzie mieli pok,j, oznacza-
�o to, i6 pragn8li oni, by ludzie mieli pok,j wewn8trznego odczucia,
pok,j w sobie. Wewn8trzne odczucie pokoju to odczucie 6ycia. Kiedy
wi8c wyra6ali pragnienie, by9my mieli w sobie uczucie pokoju, chcieli,
6eby9my zwracali uwag8 na wewn8trzne odczucie 6ycia.

II. KR�D�O ODCZUCIA �YCIA

Sk'd bierze si8 odczucie 6ycia, o kt,rym m,wimy? Z czego wyni-
ka? Jego Sr,d�em jest to, co otrzymali9my dzi8ki odrodzeniu T 6ycie
Bo6e, prawo 6ycia, Duch Hwi8ty, Chrystus i B,g. Bo6e 6ycie, prawo
6ycia, Duch Hwi8ty, Chrystus i B,g sprawiaj', i6 mamy w sobie od-
czucie; to odczucie w�a9nie nazywamy odczuciem 6ycia.

Ka6de 6ycie ma w�asne odczucia. Im silniejsze jest to 6ycie, tym
subtelniejsze towarzysz' mu odczucia. Qycie Bo6e jest najmocniej-
szym rodzajem 6ycia; dlatego, b8d'c w nas, daje nam odczucia, kt,re
s' silnymi odczuciami.

Poniewa6 prawo 6ycia wywodzi si8 z danego rodzaju 6ycia, posia-
da ono r,wnie6 w�asne odczucia. Prawo, kt,re jest w nas, daje nam
odczucia, zw�aszcza wtedy, gdy okazujemy mu niepos�usze(stwo. Na
przyk�ad, kiedy nasze cia�o czuje si8 dobrze, nic szczeg,lnego nie
czujemy. Kiedy jednak zaczyna chorowa:, pojawia si8 silniejsze od-
czucie, kt,re daje o sobie zna: wtedy, gdy nie s�uchamy prawa funk-
cjonuj'cego w naszym ciele. Podobnie, kiedy okazujemy pos�usze(-
stwo prawu 6ycia, nie daje nam ono silnych odczu:, kiedy jednak go
nie us�uchamy, daje nam bardzo charakterystyczne odczucia.

Duch Hwi8ty jako olejek namaszcza nas i porusza si8 w nas; Chry-
stus 6yje w nas i jest aktywny; tak6e B,g w nas pracuje. Dzia�aj'
w<nas wszyscy Trzej. Nie s' Oni cisi ani bez ruchu, mog' wi8c powo-
dowa: w nas r,6ne uczucia.

Uczucia te pochodz' od 6ycia Bo6ego i prawa 6ycia, od Ducha
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Hwi8tego, Chrystusa i Boga w nas. Daj'c nam te uczucia, wszyscy
oni s' zespoleni ze sob'. Uczucia pochodz'ce z wymienionych pi8ciu
Sr,de� nie s' wi8c pi8cioma r,6nymi rodzajami uczu:, lecz jednym T
odczuciem 6ycia, o kt,rym m,wimy.

Dlaczego uczucia pochodz'ce z tych pi8ciu Sr,de� T 6ycia Bo6ego,
prawa 6ycia, Ducha Hwi8tego, Chrystusa i Boga T s' jednym rodza-
jem uczucia? I dlaczego uczucie to jest odczuciem 6ycia? Poniewa6
Duch Hwi8ty, Chrystus i B,g s' Tr,jjedynym Bogiem, 6ycie Bo6e to
sam B,g, a prawo 6ycia wynika z 6ycia Bo6ego. Hci9le rzecz bior'c,
tych pi8cioro stanowi jedno. Poniewa6 zar,wno Bo6e 6ycie i prawo
6ycia, jak i Duch Hwi8ty, Chrystus i B,g s' w nas, uczucia, kt,re
nam daj', s' tego samego rodzaju. S' one odczuciem 6ycia, ponie-
wa6 pochodz' od Tr,jjedynego Boga 6ycia, 6ycia Bo6ego i prawa 6ycia.
Tr,jjedyny B,g jest w nas przede wszystkim po to, by by: naszym
6yciem, a 6ycie to obejmuje prawo 6ycia. Uczucia, kt,re nam daj',
pochodz' z 6ycia i nale6' do 6ycia; s' wi8c odczuciem 6ycia. Odczucie
to jest jedno, lecz ma pi8: aspekt,w. Pochodzi ono od 6ycia Bo6ego
i<prawa tego 6ycia; posiada zatem natur8 Bo6ego 6ycia, a tak6e funk-
cj8 prawa tego 6ycia. Jednocze9nie odczucie to pochodzi od Ducha
Hwi8tego, Chrystusa i Boga; zawiera zatem w sobie pierwiastek na-
maszczenia Duchem Hwi8tym, kt,re si8 w nas dokonuje, Chrystusa,
kt,ry 6yje w nas i Boga, kt,ry dzia�a w nas i wype�nia w nas sw'
wol8. Dzi8ki tym r,6norodnym aspektom odczucie to jest bogate,
mocne i subtelne; jest g�8bsze, silniejsze i bardziej subtelne ni6 u<nie-
wierz'cych. Najlepsze uczucia, jakie mog' mie: niewierz'cy, to je-
dynie stworzone odczucie dobroci, jakie posiadaj' ludzkie istoty.
W<naszym przypadku, opr,cz stworzonego odczucia dobroci, dzi8ki
temu, co otrzymali9my za po9rednictwem odrodzenia, dodane do nas
zosta�o odczucie 6ycia, boskie odczucie.

III. FUNKCJA ODCZUCIA �YCIA

Jak' funkcj8 pe�ni zatem odczucie 6ycia albo jaki p�ynie z niego
po6ytek? Pozwala nam ono nieustannie poznawa:, gdzie 6yjemy. Czy
6yjemy w naturalnym 6yciu, czy w 6yciu Ducha? Czy 6yjemy w ciele,
czy w duchu? To w�a9nie mo6emy w ka6dej chwili wiedzie: dzi8ki
odczuciu 6ycia i do tego ono s�u6y. Umieszczone w nas odczucie 6ycia
prowadzi nas zatem i sprawdza. Je9li za nim pod'6amy, pod'6amy za



ODCZUCIE QYCIA 57

prowadzeniem, kt,re B,g nam daje, a tak6e otrzymujemy potwier-
dzenie, gdzie w danej chwili 6yjemy.

Teraz zastosujemy to, co powiedzieli9my. Odczucie 9mierci daje
nam pozna:, 6e nie 6yjemy w duchu, tylko w ciele. Kiedy mamy
takie odczucie, powinni9my wiedzie:, 6e nie jeste9my w duchu, lecz
w ciele. Odczucie 9mierci obejmuje s�abo9:, pustk8, przygn8bienie,
ciemno9: i b,l. Gdy czujemy co9 takiego, oznacza to, 6e odczucie
6ycia informuje nas, i6 co9 jest nie tak, 6e ju6 nie 6yjemy w duchu,
tylko w ciele.

Jakie uczucie daje nam odczucie 6ycia, 6eby9my wiedzieli, i6 je-
ste9my w porz'dku przed Bogiem i 6yjemy w duchu? Daje nam ono
uczucie 6ycia i pokoju albo, innymi s�owy, czujemy si8 dzi8ki niemu
silni, zaspokojeni, o6ywieni, ja9ni i jest nam wewn'trz przyjemnie,
mamy wewn8trzny dow,d, 6e jeste9my w porz'dku przed Bogiem
i<6yjemy w duchu.

Wewn8trzne odczucie 6ycia odgrywa wi8c olbrzymi' rol8. Nie-
ustannie nas prowadzi, daje nam pozna:, gdzie powinni9my 6y:, i<sta-
le informuje o tym, gdzie w danej chwili 6yjemy. Odczucie to prowa-
dzi nas dalej w 6yciu, a tak6e nieustannie pokazuje nam nasz
prawdziwy stan je9li chodzi o 6ycie. Jest zatem naszym wewn8trz-
nym przewodnikiem i 9wiadectwem. Ilekro: sprawia ono, i6 czujemy
wewn8trzne 6ycie i pok,j, dowodzi to, 6e 6ycie w nas nie napotyka
problem,w. Ilekro: sprawia, 6e czujemy si8 pozbawieni 6ycia i poko-
ju, wskazuje to, 6e 6ycie w nas napotka�o problem.

Mo6esz powiedzie:, 6e nie masz w sobie odczucia 6ycia i pokoju
ani nie odczuwasz ich braku; nie czujesz si8 mocny, zaspokojony,
o6ywiony, jasny ani nie jest ci przyjemnie, ale te6 nie masz odczucia
niemocy, niezaspokojenia, braku energii, ciemno9ci ani nie czujesz,
6e jest ci Sle. Je9li znajdujesz si8 w takiej sytuacji, dowodzi to, 6e
masz problem. Musimy mie: pozytywne odczucie 6ycia i pokoju.
Musimy czu: si8 mocni, zaspokojeni, energiczni, ja9ni i musi nam
by: wewn'trz przyjemnie i dobrze; wtedy wszystko jest w porz'dku.
Cho: czasami B,g chce nas wyprowadzi: z naszych uczu: i wprowa-
dzi: jakby do jaskini, to jednak nawet w jaskini w najg�8bszej cz89ci
naszej istoty wci'6 mamy odczucie 6ycia i pokoju. Mimo i6 zewn8trz-
ne uczucia prys�y, nadal w najg�8bszej cz89ci pozostaje odczucie 6ycia
i pokoju.
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Qycie i pok,j to uczucia pozytywne, kt,re daje nam odczucie 6ycia
w naszym wn8trzu wskazuj'c, 6e nasz stan je9li chodzi o 6ycie jest
normalny. S�abo9: i niepok,j to uczucia negatywne, kt,re daje nam
odczucie 6ycia w naszym wn8trzu wskazuj'c, 6e mamy problem je9li
chodzi o 6ycie. Zar,wno uczucie s�abo9ci, jak i niepokoju to odczucie
9mierci. Wynika ono st'd, i6 kierujemy umys� na cia�o i mamy stycz-
no9: z rzeczami, kt,re nie maj' zwi'zku z Bogiem. Ka6de odczucie
9mierci dowodzi, 6e w mniejszym czy wi8kszym stopniu kierujemy
sw,j umys� na cia�o i mamy styczno9: z rzeczami nie nale6'cymi do
Boga. To zatem, czy kierujemy umys� na cia�o, czy te6 6yjemy w<du-
chu i mamy kontakt z Bogiem, zale6y od tego, czy mamy w sobie
6ycie i pok,j, czy te6 s�abo9: i niepok,j. Je9li mamy w sobie 6ycie
i<pok,j, dowodzi to, 6e 6yjemy w duchu i mamy kontakt z Bogiem.
Je6eli czujemy si8 wewn'trz s�abi i niespokojni, dowodzi to, 6e mamy
umys� skierowany na cia�o i dotykamy czego9, co nie ma zwi'zku
z<Bogiem.

Nie mo6na powiedzie:, 6e chrze9cijanin nigdy nie mo6e poczu:
si8 s�aby, nawet jednak je9li czuje si8 s�aby, powinien czu: si8 moc-
ny. Odczuwa s�abo9:, poniewa6 pozna� siebie; czuje, 6e jest mocny,
bo dotyka Chrystusa i zna Go jako swoje 6ycie. Je9li stale odczuwa-
my tylko s�abo9: i nigdy nie czujemy, 6e jeste9my mocni, co9 jest
z<nami nie tak. Aposto� powiedzia�, 6e ilekro: jest s�aby, wtedy jest
mocny (2 Kor 12,10). Cz�owiek mocny, mimo i6 odczuwa w�asn' s�a-
bo9:, nie zwa6a na ni'. Je9li zawsze patrzymy tylko na swoj' s�abo9:
i nie potrafimy by: mocni, dowodzi to, i6 mamy problem. By: mo6e
jeste9my mniej lub bardziej w ciele, bo s�abo9: jest odczuciem 9mierci,
a odczucie 9mierci zawsze wynika z kierowania umys�u na cia�o.

Chrze9cijanin mo6e by: s�aby, a mimo to czu:, 6e jest mocny;
mo6e odczuwa: b,l, a jednak mie: odczucie pokoju. Czuje b,l, bo
spotyka go ucisk z zewn'trz; odczuwa pok,j, bo spotyka si8 z Panem
i dotyka Go od wewn'trz. Je9li napotykamy zewn8trzny ucisk, a przy
tym nie mamy w sobie pokoju, co9 jest nie tak. Pan m,wi, 6e w<9wie-
cie b8dziemy mie: ucisk, lecz w Nim mamy pok,j (J 16,33). Ten, kto
6yje w Panu albo kto 6yje w duchu, mo6e wielokrotnie spotyka: si8
z uciskiem na zewn'trz, lecz wewn'trz wci'6 ma pok,j; je9li tak nie
jest, dowodzi to, 6e nie 6yje w duchu. Je9li brakuje nam wewn8trz-
nego pokoju, gdy przechodzimy przez ucisk, dowodzi to, i6 nie 6yje-
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my w duchu; je6eli T nie uciskani z zewn'trz T r,wnie6 nie mamy
w<sobie pokoju, w jeszcze wi8kszym stopniu dowodzi to, 6e nie 6yje-
my w duchu.

Je9li wi8c chodzi o nasz stan pod wzgl8dem 6ycia, dzi8ki odczuciu
6ycia wiemy o tym, czy kierujemy umys� na cia�o, czy na ducha, czy
6yjemy w ciele, czy w duchu. Dzi8ki temu sprawdzianowi odczucie
6ycia udziela nam wewn8trznego prowadzenia. Mo6emy prowadzi:
Bo6e 6ycie dopiero wtedy, gdy pod'6amy za prowadzeniem, kt,rego
dostarcza nam ,w sprawdzian. Je9li wi8c pragniemy rozwija: si8
w<6yciu, musimy zwraca: uwag8 na sprawdzian i prowadzenie, kt,-
re daje nam wewn8trzne odczucie 6ycia.





ROZDZIAO SZZSTY

SPO�ECZNO�G �YCIA

W ksi'6ce tej zwracamy uwag8 na kwesti8 6ycia w nadziei, 6e
osi'gniemy przez to podw,jny cel: po pierwsze, pomo6emy ka6demu
bratu i siostrze zorientowa: si8, czy ma do9wiadczenie 6ycia, kt,re
opisujemy, oraz po drugie, doprowadzimy braci i siostry do gruntow-
nego zrozumienia drogi 6ycia, 6eby nast8pnie mogli oni sami p,j9:
do innych i powiedzie: im o tym w duchu. Ksi'6ka ta nie ma na celu
udzieli: og,lnych poucze(, lecz przeprowadza szczeg,�owe rozr,6-
nienia. Pragniemy poruszy: wszystkie kwestie zwi'zane z 6yciem,
6eby9cie mogli zorientowa: si8, czy tego do9wiadczyli9cie, czy te6
nie. Je9li tak, to czy potraficie to wyrazi:? Tak, 6eby poruszy: uczu-
cia innych? Czy potraficie opowiedzie: o tych rzeczach tak, 6eby prze-
kaza: je nie tylko jako doktryn8, lecz tak6e do9wiadczenie? Z tego
w�a9nie powodu chcemy zbada:, czy posiadamy to, co kryje si8 pod
ka6dym terminem zwi'zanym z 6yciem, a tak6e odkry: definicje i<za-
stosowanie tych poj8:.

Mam w sobie olbrzymi' trosk8, bardzo g�8bokie odczucie, kt,re
m,wi mi, 6e ka6dy ko9ci,� potrzebuje dzi9 najbardziej jednego: tego,
co wi'6e si8 z 6yciem. Ca�a nasza praca i dzia�alno9: musz' wynika:
z 6ycia. Nie oznacza to, 6e nie powinni9my anga6owa: si8 w 6adn'
prac8 ani dzia�alno9:. By: mo6e nast'pi p,Sniej przyrost pod tym
wzgl8dem i nasza praca oraz dzia�alno9: wzrosn' w por,wnaniu
z<dniem dzisiejszym. Je9li jednak nasze dzie�o i s�u6ba nie wynikaj'
z 6ycia, to nie przetrwaj' ani nie nabior' istotniejszego znaczenia.
Je6eli pragniemy, by nasze dzie�o wyda�o obfity i trwa�y owoc, musi-
my mie: fundament w 6yciu. Sami musimy dotyka: Pana w 6yciu
i<prowadzi: innych do tego samego. Wy�'cznie w taki spos,b mo6e-
my pasowa: do dzie�a, kt,rego B,g pragnie dokona: w tym wieku.

Wszystkie wyniki naszej pracy powinny da: si8 zmierzy: 6yciem.
B,g uznaje tylko to, co pochodzi z 6ycia. W si,dmym rozdziale
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Ewangelii Mateusza Pan m,wi, 6e niekt,rzy g�osz' ewangeli8 i wy-
p8dzaj' demony, lecz On ich nie pochwala (w. 22-23). W pierwszym
rozdziale Listu do Filipian aposto� Pawe� stwierdza ponadto, 6e nie-
kt,rzy g�osz' ewangeli8 z zazdro9ci (w. 15). Takie uczynki niew'tpli-
wie nie pochodzi�y z 6ycia, lecz by�y w�asnymi dzia�aniami cz�owieka.
Nie mo6emy ani nie powinni9my wykonywa: takiego dzie�a. Powin-
ni9my nauczy: si8 prowadzi: 6ycie Pana i pozwoli:, by prowadzi�o
nas ono do wykonywania Jego dzie�a. Nie powinni9my pragn': wiel-
kich dzie� ani ogromnych osi'gni8: w pracy. Powinni9my mie: tylko
jedno pragnienie: coraz bardziej poznawa: i do9wiadcza: 6ycia Pana
oraz m,c dzieli: si8 z innymi tym, co poznali9my i czego do9wiadczy-
li9my, 6eby oni te6 mogli co9 zyska:. Gdy pracujemy, nie powinni-
9my zak�ada: w�asnego dzie�a ani organizacji. Nasza praca powinna
by: po prostu uwalnianiem 6ycia Pana, udzielaniem go innym i za-
opatrywaniem ich w nie. Oby Pan mia� nad nami mi�osierdzie i otwo-
rzy� nam oczy, aby9my zobaczyli, 6e w centrum Bo6ego dzie�a w tym
wieku stoi to, 6eby cz�owiek zyska� Jego 6ycie i wzrasta� oraz osi'gn'�
w nim dojrza�o9:. Jedynie to dzie�o, kt,re pochodzi z Bo6ego 6ycia,
mo6e osi'gn': Jego wieczny poziom i zosta: przez Niego przyj8te.

W poprzednim rozdziale zobaczyli9my odczucie 6ycia. Wi'6e si8
z<nim 9ci9le spo�eczno9: 6ycia. Przyjrzyjmy si8 zatem spo�eczno9ci
6ycia.

I. KR�D�O SPO�ECZNO�CI �YCIA

Sk'd pochodzi spo�eczno9: 6ycia? Jak' ma przyczyn8? Jakie ma
Sr,d�o? Pierwszy List Jana 1,2-3 m,wi: L[My aposto�owie]^ g�osimy
wam [wierz'cym] 6ycie wieczne^, aby9cie i wy spo�eczno9: z nami
mieli. A spo�eczno9: nasza jest spo�eczno9ci' z Ojcem i z Synem Jego,
Jezusem ChrystusemM. Wersety te pokazuj', 6e aposto�owie g�osili
nam L6ycie wieczneM, 6eby9my mieli Lspo�eczno9:M. Qycie wieczne to
6ycie Bo6e, kt,re T wchodz'c w nas T uzdalnia nas do spo�eczno9ci.
Skoro spo�eczno9: ta wynika z 6ycia Bo6ego, jest ona spo�eczno9ci'
6ycia. Spo�eczno9: 6ycia zatem wyp�ywa z 6ycia Bo6ego; dzi8ki nie-
mu istnieje, z niego si8 wywodzi i dzi8ki niemu j' otrzymujemy. Gdy
tylko przyjmujemy Bo6e 6ycie, uzdalnia nas ono do posiadania spo-
�eczno9ci 6ycia. Qycie Bo6e jest zatem Sr,d�em spo�eczno9ci 6ycia.
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II. �RODEK PO�REDNICZ�CY W SPO�ECZNO�CI �YCIA

Qycie Bo6e znajduje si8 w Hwi8tym Duchu Bo6ym i dzi8ki Niemu
wchodzi w nas i mieszka w nas. Wprawdzie spo�eczno9:, kt,r' przy-
nosi nam Bo6e 6ycie, wywodzi si8 z Bo6ego 6ycia, lecz przychodzi do
nas za po9rednictwem Ducha Hwi8tego. Dlatego Biblia nazywa j'
r,wnie6 Lspo�eczno9ci' Ducha Hwi8tegoM (2 Kor 13,13).

To Duch Hwi8ty sprawia, 6e do9wiadczamy Bo6ego 6ycia; to On
zatem uzdalnia nas do spo�eczno9ci w 6yciu Bo6ym. Wszelka nasza
spo�eczno9: 6ycia odbywa si8 w Duchu Hwi8tym i dzi8ki Niemu. Dla-
tego w�a9nie List do Filipian 2,1 m,wi: L jaka9 spo�eczno9: DuchaM^

Hwi8ty Duch Bo6y porusza si8, stawia wymagania i nak�ania nas
od wewn'trz do spo�eczno9ci, kt,ra pochodzi od 6ycia Bo6ego. Je9li
wi8c pragniemy mie: spo�eczno9: 6ycia, musimy nie tylko mie: 6ycie
Bo6e, lecz tak6e 6y: w Hwi8tym Duchu Bo6ym. Qycie Bo6e jest Sr,-
d�em spo�eczno9ci 6ycia, a Hwi8ty Duch Bo6y jest 9rodkiem po9red-
nicz'cym w tej spo�eczno9ci. Qycie Bo6e daje nam spo�eczno9: 6ycia,
natomiast Hwi8ty Duch Bo6y sprawia, 6e w praktyczny spos,b si8
ni' radujemy. Dopiero gdy 6yjemy w Duchu Hwi8tym i zwa6amy na
Niego w swoim post8powaniu, mo6emy si8 radowa: spo�eczno9ci'
6ycia Bo6ego w praktyczny spos,b.

III. ZNACZENIE SPO�ECZNO�CI �YCIA

Przed podaniem definicji spo�eczno9ci 6ycia trzeba co9 wyja9ni:.
Qycie Bo6e by�o pierwotnie w Bogu, a nast8pnie wesz�o w nas, ludzi,
kt,rzy nale6' do Boga. Czy to Bo6e 6ycie, kt,re w nas wesz�o, jest
cz89ci', czy ca�o9ci'? Ostateczna odpowiedS na to pytanie brzmi: nie
jest ono ani cz89ci', ani ca�o9ci', lecz p � y n i e .

WeSmy na przyk�ad pr'd elektryczny w 6ar,wce. Czy jest to cz89:
pr'du, czy ca�y pr'd z elektrowni? OdpowiedS brzmi: ani jedno, ani
drugie, poniewa6 ta sama elektryczno9:, kt,ra jest w elektrowni,
znajduje si8 w 6ar,wkach. Jest to nieustanny przep�yw pr'du elek-
trycznego. Kiedy pr'd ustanie, 6ar,wki przestan' 9wieci:.

WeSmy inny przyk�ad: krew w mojej d�oni. Czy jest to miejscowa
krew, czy krew ca�ego cia�a? Gdyby by�a to miejscowa krew, nie mia-
�aby �'czno9ci; gdyby by�a to krew ca�ego cia�a, te6 nie mia�aby
�'czno9ci. Jest to krew kr'6'ca, p�yn'ca. To krew ca�ego cia�a, kt,ra
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nieustannie kr'6y i bez przerwy p�ynie. To ca�o9:, a zarazem cz89:;
to cz89:, a zarazem ca�o9:.

Tak samo jest z Bo6ym 6yciem w nas. Wyp�yn8�o ono z Boga i<wp�y-
n8�o w tysi'ce 9wi8tych, w�'cznie z nami. Przep�yw 6ycia rozpoczyna
si8 od Boga; przechodzi przez Niego, a nast8pnie przez tysi'ce 9wi8-
tych, w tym r,wnie6 nas. Dzi8ki niemu mamy spo�eczno9: z Bogiem
i tysi'cami 9wi8tych.

Przypomina to 9wiat�o w 6ar,wce elektrycznej. Pr'd p�ynie w<niej
nieustannie, dzi8ki czemu posiada ona �'czno9: z elektrowni' i wie-
loma innymi 6ar,wkami. O'czno9: ta zale6y od przep�ywu elektrycz-
no9ci w 6ar,wce. Podobnie spo�eczno9: 6ycia w nas zale6y od prze-
p�ywu 6ycia w naszym wn8trzu. Qycie Bo6e wewn'trz nas przynosi
ze sob' przep�yw 6ycia, dzi8ki kt,remu mamy spo�eczno9: 6ycia.
Spo�eczno9: ta umo6liwia nam kontakt z Bogiem, a tak6e tysi'cami
9wi8tych. Spo�eczno9: 6ycia oznacza zatem p r z e p � y w  6ycia. Prze-
p�yw ten nie jest czym9 oddzielnym od 6ycia; jest on spo�eczno9ci'
przep�ywu samego 6ycia. Spo�eczno9: przep�ywu 6ycia wymaga, by-
9my nieustannie post8powali i 6yli, pod'6aj'c za ni' i ulegaj'c jej.
Ilekro: nie pod'6amy za ni' albo nie ulegamy jej, przestaje ona p�y-
n':. Spo�eczno9: mi8dzy nami a Bogiem ulega wtedy wstrzymaniu,
tak samo jak spo�eczno9: mi8dzy nami i 9wi8tymi.

IV. FUNKCJA SPO�ECZNO�CI �YCIA

Jak' rol8 odgrywa spo�eczno9: 6ycia? Jaki p�ynie z niej po6ytek?
S�u6y ona temu, by od wewn'trz zaopatrywa: nas we wszystko, co
znajduje si8 w Bo6ym 6yciu i w Bogu. Spo�eczno9: 6ycia zaopatruje
nas w ca�' pe�ni8, kt,ra jest w Bogu. Im wi8cej b8dziemy pozwalali,
by 6ycie w nas p�yn8�o, tym wi8cej b8dziemy zaopatrywani w Bo6'
pe�ni8. Zas,b spo�eczno9ci 6ycia przypomina kr'6enie krwi, kt,re
zaopatruje cia�o, a tak6e przep�yw pr'du elektrycznego, kt,ry za-
opatruje 6ar,wki.

Odczucie 6ycia pokazuje, czy 6yjemy w Bogu, czy te6 nie. Nato-
miast spo�eczno9: 6ycia nieustannie zaopatruje nas we wszystko, co
wi'6e si8 z 6yciem. Ilekro: zaopatrzenie w 6ycie ustaje, oznacza to,
6e spo�eczno9: 6ycia uleg�a przerwaniu. Je6eli stale 6yjemy w spo-
�eczno9ci 6ycia, b8dziemy nieustannie i nieprzerwanie zaopatrywani
w 6ycie.
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Spo�eczno9: 6ycia i odczucie 6ycia wzajemnie si8 ze sob' wi'6'.
Gdy tylko spo�eczno9: 6ycia ulega przerwaniu, odczucie 6ycia spra-
wia, i6 czujemy, 6e utracili9my zaopatrzenie w 6ycie. Gdy spo�ecz-
no9: 6ycia nie ulega przerwaniu, odczucie 6ycia sprawia, i6 czujemy
si8 zaopatrzeni w 6ycie. To zatem, czy 6yjemy w spo�eczno9ci 6ycia
i<czy jeste9my zaopatrywani w 6ycie, zale6y ca�kowicie od tego, co
pokazuje nam odczucie 6ycia. Im wi8cej 6yjemy w spo�eczno9ci 6ycia,
tym wra6liwsze mamy odczucie 6ycia i tym wi8cej otrzymujemy za-
opatrzenia w 6ycie.

Niech tyle wystarczy na temat spo�eczno9ci 6ycia. Powinni9my
pami8ta:, 6e odczucie 6ycia zawsze nas sprawdza i bada, podczas gdy
spo�eczno9: 6ycia zawsze nas zaopatruje. Odczucie 6ycia okre9la na-
sze po�o6enie przed Panem; dzi8ki spo�eczno9ci 6ycia przyjmujemy
zas,b 6ycia duchowego.





ROZDZIAO SIZDMY

ODCZUCIE DUCHA I POZNANIE DUCHA

Przyjrzymy si8 teraz si,dmemu g�,wnemu elementowi zwi'za-
nemu z 6yciem, a mianowicie odczuciu ducha i poznaniu ducha. Po-
niewa6 ka6de do9wiadczenie 6ycia ma miejsce w duchu, poznanie
ducha stanowi zasadnicz' kwesti8 w do9wiadczaniu 6ycia.

Czym w rzeczywisto9ci jest to, co nazywa si8 duchem? Jak mo6e-
my pozna: ducha? Jak mo6emy go dotkn':? Przyznaj8, 6e nie�atwo
na te pytania odpowiedzie:. Trudno bowiem wyja9ni:, czym jest duch.
M,wi: o ciele jest bardzo �atwo, bo je widzimy i mo6emy dotkn':.
M,wi: o duszy te6 nie jest trudno, poniewa6, cho: jest ona abstrak-
cyjna, mo6emy j' poczu: i pozna: dzi8ki jej funkcjom i czynno9ciom,
takim jak my9lenie, zastanawianie si8, postanawianie, podejmowa-
nie decyzji, odczuwanie zadowolenia, z�o9ci, smutku i rado9ci. Do-
piero gdy m,wimy o duchu, okazuje si8 to naprawd8 trudne. Nawet
zrozumie: ducha nie jest rzecz' �atw', a co dopiero m,wi: o nim.
Niemniej jednak spr,bujemy o nim powiedzie:.

O duchu m,wi ,smy rozdzia� Listu do Rzymian. Trudno znaleS:
inne miejsce w Biblii, kt,re tak wyraSnie m,wi�oby o naszym stanie
w duchu. Je9li zatem pragniemy pozna: ducha, musimy koniecznie
zwr,ci: uwag8 na ten fragment Pisma.

I. CZTERY RZECZY

M,wi'c o duchu, aposto� Pawe� nawi'zuje do czterech rzeczy. S'<to:

A. �ycie

W wersecie 2 Pawe� m,wi o LDuchu 6yciaM. Pokazuje nam w ten
spos,b, 6e Duch, o kt,rym tutaj mowa, jest Duchem 6ycia, Duchem,
kt,ry jest zwi'zany z 6yciem, zawiera 6ycie i nale6y do 6ycia. Na-
st8pnie, w wersecie 6, aposto� oznajmia: Lumys� skierowany na du-
cha to 6ycieM. Oznacza to, 6e 6ycie jest owocem ducha, a duch T Sr,-
d�em 6ycia, a wi8c dotykaj'c ducha, dotykamy 6ycia. Qycie i duch s'
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ze sob' wzajemnie zwi'zane, mo6emy zatem pozna: ducha poprzez
6ycie. Mimo i6 mo6e by: trudno pozna: ducha, do9: �atwo jednak jest
zrozumie: 6ycie.

B. Prawo

W wersecie 2 aposto� m,wi nie tylko o LDuchu 6yciaM, lecz tak6e
o Lprawie Ducha 6yciaM. Pokazuje to, 6e Duch, o kt,rym tutaj mowa,
nie tylko nale6y do 6ycia, ale te6 posiada jego prawo. Pawe� zatem,
m,wi'c o Duchu, m,wi o 6yciu, a tak6e o prawie. Wi'6e ze sob' te
trzy rzeczy: 6ycie, Ducha i prawo. Qycia i Ducha nie mo6na od siebie
oddzieli:; podobnie nie mo6na oddziela: prawa od Ducha. Qycie sta-
nowi zawarto9: i wynik Ducha, natomiast prawo T Jego funkcj8
i<czynno9:. Kontaktuj'c si8 z 6yciem, dotykamy ducha; odczuwaj'c
prawo, odczuwamy zarazem ducha. Cho: trudno jest zlokalizowa:
ducha, nie nastr8cza trudno9ci ujrzenie prawa. Dzi8ki prawu wi8c
mo6emy znaleS: ducha.

C. PokLj

W wersecie 6 aposto� m,wi: LUmys� skierowany na ducha to 6ycie
i pok,jM. Oznacza to, 6e kierowanie umys�u na ducha daje nie tylko
6ycie, lecz r,wnie6 pok,j. Qycie, podobnie jak pok,j, jest wi8c owo-
cem Ducha. Gdy dotykamy ducha, dotykamy 6ycia, a tak6e pokoju.
Podobnie jak 6ycie pozwala nam poj': ducha, tak samo pok,j poma-
ga nam u9wiadomi: sobie, czym jest duch.

D. �mierJ

W wersecie 6, przed oznajmieniem, 6e umys� skierowany na du-
cha to 6ycie i pok,j, aposto� m,wi, i6 Lumys� skierowany na cia�o to
9mier:M. Pawe� pisze tutaj o czym9 negatywnym, by za pomoc' kon-
trastu wydoby: to, co pozytywne. Cia�o i duch to przeciwie(stwa,
podobnie jak 6ycie i 9mier:. Qycie jest owocem ducha i wywodzi si8
z<Ducha. Hmier: jest owocem cia�a i wywodzi si8 z cia�a. Dzi8ki 6yciu
poznajemy to, co wywodzi si8 z ducha, przez co z kolei mo6emy po-
zna: ducha od strony pozytywnej. Za po9rednictwem 9mierci pozna-
jemy to, co wywodzi si8 z cia�a, dzi8ki czemu mo6emy pozna: ducha
od strony negatywnej. Tak jak 6ycie wi8c daje nam pozna: ducha od
strony pozytywnej, tak 9mier: pozwala nam zrozumie: ducha od stro-
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ny negatywnej. Qeby pozna: ducha, musimy pozna: 6ycie, a tak6e
zrozumie: jego przeciwie(stwo, czyli 9mier:.

W 9wietle s�,w aposto�a Paw�a te cztery rzeczy T 6ycie, prawo,
pok,j i 9mier: T 9ci9le wi'6' si8 z duchem, zar,wno w sensie pozy-
tywnym, jak i negatywnym. Je9li dog�8bnie zrozumiemy te cztery
rzeczy, b8dziemy mogli dobrze pozna: ducha, kt,ry jest z nimi bez-
wzgl8dnie zwi'zany. Wszystkie wymienione cztery rzeczy zawieraj'
w sobie albo inaczej przekazuj' okre9lony rodzaj 9wiadomo9ci.

II. �WIADOMO�G

Z wyj'tkiem najni6szego rodzaju 6ycia, 6ycia ro9linnego, ka6dy
rodzaj 6ycia posiada okre9lon' 9wiadomo9:. Im wy6szy rodzaj 6ycia,
tym bogatsza jego 9wiadomo9:. Qycie Ducha 6ycia, o kt,rym tutaj
mowa, to 6ycie samego Boga, kt,re jest najwy6szym rodzajem 6ycia,
a zatem jest najbogatsze w 9wiadomo9:. To 6ycie w nas sprawia, 6e
jeste9my pe�ni duchowej 9wiadomo9ci, dzi8ki czemu odczuwamy ducha
i rzeczy ducha.

Prawo bytu pozbawionego 9wiadomo9ci nie nale6y wprawdzie do
sfery 9wiadomo9ci, jednak6e prawo 6ycia 9wiadomego do niej nale6y.
Je9li na przyk�ad uderz8 drugiego brata, on natychmiast poczuje b,l;
je9li wyci'gn8 r8k8 w kierunku jego oczu, jego powieki natychmiast
zamrugaj'. Zareaguje on w taki spos,b, poniewa6 w jego ciele znaj-
duje si8 prawo, kt,re go do tego popycha. Gdy ja go uderz8, on po-
czuje b,l T to prawo. Kiedy wyci'gn8 r8k8 w jego kierunku, on za-
mruga oczami T to r,wnie6 prawo. Mimo i6 s' to prawa, je9li jednak
zapytacie go o to, co to jest, on wam odpowie, 6e to kwestia 9wiado-
mo9ci. Dowodzi to, 6e prawo rzeczy fizycznych nale6y do porz'dku
9wiadomo9ci. Skoro 6ycie Ducha jest 6yciem Bo6ym, bogatym w 9wia-
domo9:, prawo Ducha 6ycia naturalnie r,wnie6 jest pe�ne 9wiado-
mo9ci.

Pok,j, o kt,rym tutaj mowa, jest oczywi9cie pokojem wewn8trz-
nym. Pok,j wewn8trzny to ca�kowicie kwestia 9wiadomo9ci. To ma�o
prawdopodobne, 6eby9my mieli pok,j wewn8trzny, a jednak go nie
czuli. Pok,j, o kt,rym Pawe� tutaj m,wi, jest zatem te6 kwesti'
9wiadomo9ci.

Tak6e 9mier: wymieniona w tym wersecie jest kwesti' 9wiado-
mo9ci. Hmier: sprawia, i6 cz�owiek traci 9wiadomo9:. Kiedy kto9
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umiera, traci 9wiadomo9:. Gdy cz�owiek nie ma 9wiadomo9ci, dowo-
dzi to, i6 dzia�a w nim 9mier:; chocia6 mo6e jeszcze nie umar� zupe�-
nie, jest bliski 9mierci.

W sprawach duchowych 9mier: nie tylko powoduje utrat8 odczu-
cia 6ycia, lecz r,wnie6 wywo�uje odczucie 9mierci. Gdy kierujemy
umys� na cia�o, 9mier: zaczyna w nas dzia�a:. Z jednej strony powo-
duje utrat8 wewn8trznego odczucia 6ycia, z drugiej za9 wywo�uje
w<nas poczucie niepokoju, niewygody, przygn8bienia, ucisku, ciem-
no9ci i pustki. Tego rodzaju uczucie niepokoju, niewygody, przygn8-
bienia, ucisku, ciemno9ci i pustki jest odczuciem 9mierci i sprawia,
i6 odczuwamy 9mier:.

Tak wi8c wszystkie te cztery rzeczy T 6ycie, prawo, pok,j i 9mier:<T
maj' 9wiadomo9: z nimi zwi'zan'. Ich 9wiadomo9: pozwala nam
dotkn': odczucia ducha i przez to pozna: ducha. Powinni9my wi8c
po9wi8ci: troch8 czasu na zbadanie 9wiadomo9ci tych czterech rzeczy.

III. ODCZUCIE �YCIA

Qycie, o kt,rym tutaj mowa, odnosi si8 do 6ycia Ducha 6ycia.
Qycie to jest 6yciem Ducha, pochodz'cym od Ducha i w Nim si8 miesz-
cz'cym. Duch, w kt,rym si8 ono znajduje, to nie tylko Duch Bo6y,
lecz r,wnie6 nasz duch. To Duch Bo6y i nasz duch, zespolone w jed-
nego ducha. W czasach Starego Testamentu Duch Bo6y jedynie zst8-
powa� na ludzi, daj'c im moc Bo6' z zewn'trz. Nie wchodzi� do cz�o-
wieka, 6eby cz�owiek m,g� przyj': Bo6e 6ycie od wewn'trz. W czasach
Starego Testamentu Duch Bo6y by� wi8c jedynie Duchem mocy; nie
by� jeszcze Duchem 6ycia. Dopiero w czasach Nowego Testamentu
Duch Bo6y wszed� w cz�owieka jako Duch 6ycia, dzi8ki czemu cz�o-
wiek otrzyma� 6ycie Bo6e od wewn'trz. Dzisiaj, w czasach Nowego
Testamentu, Duch Bo6y jest nie tylko Duchem mocy, lecz tak6e
Duchem 6ycia. Nie tylko zst8puje na cz�owieka, daj'c mu z zewn'trz
Bo6' moc, i nie tylko pobudza cz�owieka, by pozna� sw,j grzech, wyzna�
go, nawr,ci� si8 i uwierzy� w Pana, ale robi co9 wi8cej: wchodzi w<cz�o-
wieka, dzi8ki czemu mo6e on mie: w swoim wn8trzu Bo6e 6ycie,
i<porusza si8 w nim jako Duch 6ycia. Kiedy, pobudzeni przez Niego,
nawracamy si8, zaczynamy wierzy: i przyjmujemy Pana Jezusa jako
swojego Zbawiciela, On wchodzi w nas i umieszcza w nas Bo6e 6ycie.
Wchodzi w,wczas w nas jako Duch 6ycia, Duch 6ycia Bo6ego. Jest
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w<Nim Bo6e 6ycie, a zatem jest On 6yciem Bo6ym; kiedy wi8c w nas
wchodzi, wchodzi w nas Bo6e 6ycie. Wchodzi On w nas wraz z Bo6ym
6yciem jako D u c h  6ycia. Wchodzi do n a s z e g o  d u c h a , nie do
naszego umys�u, emocji ani woli. Wchodzi do naszego d u c h a ,
umieszcza w nim Bo6e 6ycie i zamieszkuje w nim; Duch 6ycia wi8c
zespala si8 z naszym duchem. Teraz Duch Bo6y wraz z Bo6ym 6yciem
(jest On 6yciem samego Boga) zamieszkuje w naszym duchu, 6eby
tych troje T On sam, 6ycie Bo6e i nasz duch T zespoli�o si8 w jedno
i<nigdy nie zosta�o rozdzielone.

Mo6emy u6y: ilustracji szklanki, kt,ra pierwotnie zawiera sam'
wod8, a do kt,rej dodajemy nierozcie(czonego soku owocowego z<cu-
krem, tak i6 staje si8 szklank' Ltr,j-jednegoM napoju: wody zespolonej
z sokiem i cukrem. Woda obrazuje naszego ducha, nierozcie(czony
sok T Ducha Bo6ego, a cukier T Bo6e 6ycie. Duch Bo6y zawieraj'cy
Bo6e 6ycie zespala si8 z naszym duchem, czyni'c tych troje T Ducha
Bo6ego, Bo6e 6ycie i naszego ducha T tr,j-jednym duchem 6ycia. O<tym
w�a9nie m,wi List do Rzymian 8,2.

Tak wi8c duch, w kt,rym mie9ci si8 6ycie Ducha 6ycia, o kt,rym
tutaj m,wimy, obejmuje zar,wno Ducha Bo6ego, jak i naszego du-
cha. Jest to duch, kt,ry jest zespoleniem Ducha Bo6ego z naszym
duchem. T�umacze Biblii uznali Ducha w ,smym rozdziale Listu do
Rzymian za Ducha Hwi8tego; dlatego pisz' to s�owo wielk' liter'.
Tak6e wielu czytelnik,w Biblii uwa6a, 6e Duch, o kt,rym tutaj mowa,
oznacza wy�'cznie Ducha Hwi8tego. Tymczasem duchowy fakt i du-
chowe do9wiadczenie m,wi' nam, 6e Duch tutaj jest zespoleniem
Ducha Hwi8tego z naszym duchem. Aposto� przedstawia ten ducho-
wy fakt (kt,ry jest zarazem naszym do9wiadczeniem) w wersecie 16
tego rozdzia�u. M,wi: LSam Duch 9wiadczy z naszym duchemM. M,-
wi'c w ten spos,b, wyraSnie daje do zrozumienia, 6e duch wymie-
niony wcze9niej to jeden duch, zespolenie LDucha Hwi8tego z na-
szym duchemM. S�uszne jest stwierdzenie, i6 jest to Duch Hwi8ty,
podobnie jak nie zawiera b�8du stwierdzenie, 6e jest to nasz duch.
Przypomina to wod8 w szklance z nierozcie(czonym sokiem owoco-
wym. Mo6esz powiedzie:, 6e jest to sok, ale te6 mo6esz powiedzie:,
i6 jest to woda. Przyczyn' tego jest to, 6e te dwie rzeczy zespoli�y si8
w jedno. Podobnie Duch Hwi8ty i nasz duch s' zespolone w jednego
ducha. W duchu tym, kt,ry jest zespoleniem dw,ch duch,w, jest
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6ycie, kt,rym B,g nas darzy; staje si8 on wi8c duchem 6ycia. Prosto
rzecz ujmuj'c, 6ycie Bo6e jest w Duchu Bo6ym, a Duch Bo6y wcho-
dzi do naszego ducha, tak wi8c tych troje jest zespolone w jedno
i<staje si8 duchem 6ycia.

Pierwotnie nasz duch by� jedynie duchem cz�owieka i by� mar-
twy. Kiedy wszed� do niego Duch Bo6y, o6ywi� go, a tak6e doda� do
niego Bo6e 6ycie. Teraz nasz duch jest nie tylko 6ywy, lecz r,wnie6
posiada Bo6e 6ycie; nie jest jedynie zwyk�ym duchem, lecz jest du-
chem 6ycia. Ca�a 9wiadomo9: 6ycia w nim zawarta pozwala nam go
pozna:. Gdy b8dziemy post8powa:, kieruj'c umys� na tego ducha,
i<gdy nasze dzia�ania i uczynki b8d' zgodne z tym duchem, zawarte
w nim 6ycie sprawi, i6 b8dziemy mieli 9wiadomo9: tego 6ycia. Skoro
6ycie to nale6y do Boga, jest 9wie6e i pe�ne energii, umocnione, ja-
sne i 9wi8te, rzeczywiste i wolne od pustki, odczucie tego 6ycia z<pew-
no9ci' sprawi, i6 b8dziemy odczuwali Bo6' obecno9:; b8dziemy wi8c
czuli si8 9wie6y i pe�ni energii, umocnieni, ja9ni i 9wi8ci, pe�ni rze-
czywisto9ci i wolni od pustki. Maj'c takie uczucia wiemy, 6e kie-
rujemy umys� na ducha, post8pujemy wed�ug ducha i 6yjemy w du-
chu. Odczucia takie s' odczuciem 6ycia w naszym duchu albo inaczej
9wiadomo9ci' naszego ducha 6ycia, i prowadz' nas od wewn'trz, 6eby-
9my post8powali wed�ug ducha i 6yli przez niego. Gdy dotykamy ta-
kich uczu:, dotykamy ducha. Kiedy zwa6amy na nie, zwa6amy na
ducha. Samego ducha trudno jest odczu:, �atwo jednak mo6emy roz-
pozna: w duchu takie uczucia 6ycia. Je9li b8dziemy ich uwa6nie s�u-
chali, b8dziemy mogli pozna: ducha i 6y: w duchu.

Mo6na powiedzie:, 6e 6ycie Bo6e w naszym duchu to sam B,g;
odczucie tego 6ycia wi8c z pewno9ci' sprawi, 6e b8dziemy odczuwali
Boga. Je9li 6yjemy w duchu i post8pujemy zwa6aj'c na ducha, odczu-
cie tego 6ycia pozwoli nam poczu:, 6e mamy kontakt z Bogiem i 6e
B,g jest w nas jako nasze 6ycie, moc i wszystko dla nas. B8dziemy
wtedy szcz89liwi, spokojni, wolni od trosk i zaspokojeni. Kiedy za-
tem dotykamy Boga w wewn8trznym odczuciu 6ycia, dotykamy 6ycia;
wiemy przez to, 6e 6yjemy w duchu i kierujemy sw,j umys� na ducha.

Skoro duch, w kt,rym mie9ci si8 6ycie, jest zespoleniem Ducha
Bo6ego z naszym duchem, to wszystko, co to odczucie 6ycia daje
nam poczu:, musi wi'za: si8 z Duchem Bo6ym w naszym duchu.
Duch Bo6y w naszym duchu objawia nam Chrystusa, udziela nam
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Boga w Chrystusie i pozwala nam do9wiadcza: Chrystusa oraz kon-
taktowa: si8 z Bogiem w duchu. Do9wiadczamy wi8c dzi8ki temu
Chrystusa T czyli do9wiadczamy Boga T jako naszego 6ycia; oznacza
to r,wnie6, 6e do9wiadczamy w ten spos,b 6ycia, czyli do9wiadczamy
6ycia Boga w naszym duchu. Gdy do9wiadczamy w ten spos,b 6ycia,
daje nam to poczucie zaspokojenia 6yciem, mocy 6ycia, jego jasno-
9ci, 9wie6o9ci, o6ywienia i nieprzeci8tno9ci. Kiedy mamy w sobie ta-
kie odczucie 6ycia, wiemy, 6e 6yjemy w duchu i dotykamy ducha.

IV. ODCZUCIE PRAWA DUCHA �YCIA

W Duchu 6ycia, kt,ry jest w nas, znajduje si8 nie tylko Bo6e
6ycie, lecz tak6e prawo. Prawo to jest prawem 6ycia Bo6ego. Ka6de
6ycie posiada w�asne prawo. Qycie w naszym ciele posiada prawo,
kt,re funkcjonuje w naszym ciele. Prawo naszego cia�a pochwala
i<przyjmuje wszystko, co zgadza si8 z natur' cia�a, i odrzuca wszyst-
ko, co jest jej przeciwne. Podobnie Bo6e 6ycie w naszym duchu r,w-
nie6 ma swoje prawo. Nale6y ono do ducha i w nim si8 mie9ci; jego
natura jest wi8c ca�kowicie i wy�'cznie duchowa. Je9li to, czym je-
ste9my i co robimy, zgadza si8 z jego duchow' natur', prawo w na-
szym duchu pochwala to i akceptuje; je9li jest odwrotnie, prawo to
sprzeciwia si8 temu i odrzuca to. To wszystko, z czym si8 ono zgadza
i co przyjmuje, z pewno9ci' pochodzi z ducha, poniewa6 tylko to, co
wywodzi si8 z ducha, mo6e by: zgodne z jego duchow' natur'. Wszyst-
ko, czym jeste9my i co robimy, musi pochodzi: z ducha i odbywa: si8
w duchu; wtedy prawo 6ycia w naszym duchu b8dzie to pochwala�o
i<akceptowa�o.

Prawo 6ycia w naszym duchu nale6y do porz'dku 9wiadomo9ci
i<posiada w�asn' 9wiadomo9:. Wszystko, z czym si8 zgadza i co przyj-
muje b'dS czego nie pochwala i co odrzuca, poznajemy dzi8ki temu,
co ono odczuwa i co pragnie, by9my poczuli. Je9li to, czym jeste9my
i co robimy, jest w duchu i w zgodzie z natur' ducha 6ycia w nas,
prawo to da nam odczu:, 6e to pochwala i akceptuje. W przeciwnym
razie poczujemy, 6e si8 temu sprzeciwia i to odrzuca. Tak wi8c dzi8ki
odczuciu pochodz'cemu od prawa 6ycia, mo6emy pozna:, czy 6yjemy
i post8pujemy poprzez ducha. Poniewa6 prawo to jest prawem ducha
6ycia w nas, odczucie tego prawa jest odczuciem ducha 6ycia w nas;
odczucie prawa ducha 6ycia pozwala nam zatem pozna: naszego ducha.



POZNANIE QYCIA74

Prawo jest czym9 naturalnym; dlatego odczucie, kt,re nam daje,
r,wnie6 jest naturalne. Na przyk�ad, pij'c szklank8 soku owocowe-
go, w naturalny spos,b czujemy jego s�odki smak. Dzieje si8 tak
dzi8ki temu, 6e jest w naszym ciele fizyczne prawo, kt,re sprawia, i6
w naturalny spos,b czujemy smak. Gdy tylko nasze usta dotkn' soku,
natychmiast czujemy jego s�odycz. To naturalne odczucie jest pra-
wem 6ycia naszego cia�a. Prawo to w naturalny spos,b sprawia, 6e
czujemy smak soku. Tak samo jest z prawem 6ycia w naszym duchu.
Nie potrzebujemy, by inni m,wili nam, czy jako chrze9cijanie zacho-
wujemy si8 i post8pujemy w duchu albo czy zwa6amy na ducha i<po-
dobamy si8 Bogu; prawo 6ycia w naszym duchu w naturalny spos,b
pozwoli nam pozna: nasz' sytuacj8, daj'c nam okre9lone odczucie.
To naturalne odczucie, kt,re otrzymujemy od prawa 6ycia, stanowi
naturaln' funkcj8 ducha 6ycia w nas. Dzi8ki temu mo6emy �atwo
rozpozna:, czy sami 6yjemy w duchu.

Odczucie p�yn'ce z prawa 6ycia nie tylko jest naturalne, lecz r,w-
nie6 czyni nas naturalnymi. Im wi8cej 6yjemy w duchu i im bardziej
to, czym jeste9my i co robimy, zgadza si8 z natur' ducha 6ycia w nas,
tym bardziej dzi8ki temu prawu w naszym duchu b8dziemy czuli si8
naturalnie. Je9li nie jeste9my naturalni jako chrze9cijanie, dowodzi
to, 6e mamy problem i nie 6yjemy w duchu. Skoro duch 6ycia w nas
jest naturalnym prawem ducha, mo6emy czu: si8 naturalnie we-
wn'trz jedynie wtedy, gdy nasze 6ycie i praca zgadzaj' si8 z jego
duchow' natur'. Kiedy czujemy si8 naturalnie, dowodzi to, 6e 6yje-
my w zgodzie z prawem ducha 6ycia w naszym duchu. To naturalne
odczucie p�yn'ce z prawa 6ycia w nas pozwala nam zorientowa: si8,
czy 6yjemy w duchu i post8pujemy wed�ug ducha. Je9li wi8c pod'6a-
my za prawem 6ycia w naszym duchu albo za naturaln' 9wiadomo-
9ci', jak' prawo to nam daje, oznacza to, 6e pod'6amy za duchem
6ycia w nas. Prosto rzecz ujmuj'c, pod'6anie za odczuciem prawa
6ycia w duchu jest pod'6aniem za duchem, poniewa6 odczucie prawa
6ycia w duchu jest odczuciem samego ducha.

V. ODCZUCIE POKOJU

Duch 6ycia w nas jest nie tylko miejscem, w kt,rym mieszka
Duch Bo6y i Bo6e 6ycie; jest te6 miejscem, w kt,rym znajduje si8
nowy cz�owiek. Co wi8cej, duch w nas T duch zespolony z Bo6ym
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6yciem T jest tak6e nowym cz�owiekiem w nas. Je9li w zewn8trznym
post8powaniu i zachowaniu zwa6amy na ducha 6ycia w nas, w,wczas
6yjemy duchowym nowym cz�owiekiem w nas. W ten spos,b nasz
wewn8trzny cz�owiek i zewn8trzne dzia�ania zgadzaj' si8 ze sob';
dlatego odczuwamy naturalno9: i spok,j. Mo6emy powiedzie:, 6e
9wiadomo9: naturalno9ci i spokoju powstaje dzi8ki odczuciu prawa
ducha 6ycia. Je9li zwa6amy na prawo ducha 6ycia w nas, w naturalny
spos,b post8pujemy i 6yjemy zgodnie z tym prawem. Czujemy si8
dzi8ki temu naturalnie wewn'trz i mamy odczucie pokoju. Odczucie
to idzie w parze z odczuciem 6ycia. Odczucie 6ycia jest 9wie6e i 6ywe;
odczucie pokoju jest naturalne i spokojne. Odczucie 6ycia to zaspo-
kojenie i pe�nia wigoru; odczucie pokoju to odpocznienie i przyjem-
no9:. Je9li b8dziemy zwa6ali na ducha i post8powali oraz 6yli przez
niego, nie tylko b8dziemy mieli odczucie 6ycia, b8dziemy czuli si8
9wie6o, b8dziemy o6ywieni, zaspokojeni i pe�ni wigoru, lecz tak6e
b8dziemy mieli odczucie pokoju, b8dziemy czuli si8 naturalnie, b8-
dziemy zrelaksowani, wolni od trosk i spokojni. Odczucie takie r,w-
nie6 jest odczuciem ducha. Dzi8ki niemu mo6emy pozna:, 6e 6yjemy
w duchu. Gdy pod'6amy za takim odczuciem, pod'6amy za odczu-
ciem ducha, co oznacza, 6e pod'6amy za duchem. Odczucie to pozwa-
la nam pozna: ducha i nauczy: si8 go rozpoznawa:. Im wi8cej post8-
pujemy wed�ug ducha i 6yjemy w duchu, tym bogatsze i g�8bsze staje
si8 to odczucie w naszym wn8trzu.

VI. ODCZUCIE �MIERCI

W Li9cie do Rzymian 8,6 widzimy kontrast. Aposto� m,wi, 6e
zwa6anie na cia�o przynosi 9mier:, natomiast zwa6anie na ducha
owocuje 6yciem i pokojem. S�owo to objawia, 6e tak jak cia�o jest
przeciwie(stwem ducha, tak rezultat zwa6ania na cia�o, czyli 9mier:,
jest przeciwie(stwem wyniku zwa6ania na ducha, czyli 6ycia i poko-
ju. Aposto� zatem m,wi nam tutaj, 6e 9mier: jest nie tylko przeci-
wie(stwem 6ycia, lecz r,wnie6 pokoju. Odczucie 9mierci stanowi
zatem nie tylko przeciwie(stwo odczucia 6ycia, lecz tak6e odczucia
pokoju. Odczucie 6ycia daje nam poczucie 9wie6o9ci, o6ywienia, za-
spokojenia i si� witalnych. Odczucie 9mierci daje co9 odwrotnego:
uczucie staro9ci, przygn8bienia, pustki i niemocy. Dzi8ki odczuciu
pokoju czujemy si8 naturalnie, jeste9my odpr86eni, wolni od trosk
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i<swobodni. Hwiadomo9: 9mierci daje nam odczucie dok�adnie odwrot-
ne: czujemy si8 nienaturalnie, jeste9my zm8czeni, napi8ci i niespo-
kojni. Ilekro: wi8c odczuwamy wewn'trz spustoszenie, przygn8bie-
nie, pustk8, posuch8, s�abo9: i niemoc, ciemno9: i ot8pienie czy te6
niepok,j, brak poczucia bezpiecze(stwa, niewygod8, brak harmonii,
mas8 konflikt,w, nienaturalno9:, smutek i zwi'zanie, powinni9my
wiedzie:, 6e nie 6yjemy w duchu; przeciwnie, 6yjemy w czym9, co
stanowi przeciwie(stwo ducha, czyli w ciele.

Cia�o, o kt,rym m,wi tutaj aposto�, odnosi si8 nie tylko do po6'-
dliwo9ci naszego cia�a, lecz tak6e do ca�ego naszego starego cz�owie-
ka. Wszystko, co nale6y do naszego wewn8trznego nowego cz�owie-
ka, nale6y do ducha; podobnie wszystko, co nale6y do naszego
zewn8trznego starego cz�owieka, nale6y do cia�a. Wszystko, co nie
pochodzi z ducha i nie nale6y do niego, jest z cia�a i nale6y do cia�a.
Dusza r,6ni si8 wprawdzie od cia�a, poniewa6 jednak sta�a si8 upad�a
i zosta�a zniewolona przez cia�o, wszystko, co z niej pochodzi b'dS do
niej nale6y, r,wnie6 pochodzi z cia�a i nale6y do niego. Je9li wi8c
6yjemy dusz', 6yjemy cia�em. Niezale6nie od tego, czy zwa6amy na
cia�o, czy na dusz8, ostatecznie zwa6amy na cia�o. Efektem zwa6ania
na cia�o jest 9mier:. Odczucie 9mierci daje nam za9 poczucie przy-
gn8bienia i pustki b'dS niepokoju i braku bezpiecze(stwa. Ilekro:
mamy tak' 9wiadomo9:, powinni9my wiedzie:, 6e zwa6amy na cia�o
i 6e 6yjemy w ciele albo w duszy. Dzi8ki takiemu odczuciu poznaje-
my przeciwie(stwo ducha, czyli cia�o, i uczymy si8 je rozpoznawa:.
Poznaj'c przeciwie(stwo ducha, poznajemy samego ducha.

Wszystko, co robimy, bez wzgl8du na to, czy uwa6amy to za do-
bre, czy z�e, duchowe czy nieduchowe, je9li n8ka nas w g�8bi uczucie
niepokoju, braku bezpiecze(stwa, pustki i przygn8bienia, dowodzi
to, 6e post8pujemy przez cia�o i nie 6yjemy w duchu. Nawet podczas
modlitwy i g�oszenia S�owa, nie m,wi'c o innych rzeczach czy z�ym
post8powaniu, je9li odczuwamy wewn'trz pustk8 i przygn8bienie,
czujemy si8 niezaspokojeni b'dS nieszcz89liwi, dowodzi to, 6e modli-
my si8 albo nauczamy przez cia�o, a nie w duchu. Niejednokrotnie
modlimy si8 umys�em lub cia�em (bo nie jest to duch), tak jakby9my
recytowali z ksi'6ki. Im wi8cej si8 modlimy, tym wi8ksz' odczuwa-
my posuch8 i przygn8bienie, brak nawodnienia i rado9ci. Po modli-
twie czujemy tylko pustk8; nie odczuwamy zaspokojenia. Taka mo-
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dlitwa Lz g�owyM sprawia, 6e nasz duch nie jest w stanie uzyska:
zaopatrzenia w 6ycie; zamiast tego dotyka jedynie odczucia 9mierci.
Mimo i6 modlili9my si8 mo6e nawet o co9 w�a9ciwego, modlitwa ta
nie by�a w duchu i dlatego nie uda�o nam si8 dotkn': nawodnienia
ani rado9ci 6ycia i pokoju, tylko zamiast tego poczuli9my posuch8
i<przygn8bienie 9mierci. Nieraz tak wygl'da te6 nasze g�oszenie S�o-
wa. Gdy robimy to nie wed�ug ducha, lecz z g�owy, odczuwamy posu-
ch8 i pustk8 albo inaczej 9mier:; nie czujemy si8 zaspokojeni ani
nawodnieni i nie mamy odczucia 6ycia. Gdyby9my byli w duchu, gdy-
by9my m,wili przez ducha, to z pewno9ci' czuliby9my si8 wewn8trz-
nie zaspokojeni i wypocz8ci, co by oznacza�o, 6e odczuwamy 6ycie
i<pok,j. Dzi8ki temu odczuciu mo6emy si8 zorientowa:, czy to, co
robimy, jest w ciele, czy w duchu. Odczucie to pozwala nam pozna:
cia�o, a przez nie T ducha.

Hmier: nie tylko sprawia, 6e odczuwamy przygn8bienie, pustk8,
niepok,j i brak szcz89cia, lecz tak6e tracimy przez ni' odczucie 6ycia.
Uczucia 9mierci nas ostrzegaj' i nak�aniaj' do tego, by9my szukali
wybawienia od cia�a i zacz8li 6y: w duchu. Je9li mamy takie odczucie
9mierci, a mimo to nadal post8pujemy i zachowujemy si8, prowa-
dz'c 6ycie cia�a, to po jakim9 czasie 9mier: mo6e pozbawi: naszego
ducha 9wiadomo9ci i wprowadzi: go w stan odr8twienia. Je9li nasz
duch jest odr8twia�y i nie9wiadomy, to dzieje si8 tak dlatego, 6e 6yli-
9my przez d�ugi czas cia�em, a6 dozna� on szkody ze strony 9mierci.
Mo6emy zatem i powinni9my wiedzie:, jak traktujemy swojego du-
cha oraz czy 6yjemy w nim, czy te6 nie.

VII. POZNANIE DUCHA DZI�KI ODCZUCIU DUCHA

Wszystkie odczucia, o kt,rych m,wili9my, mamy dzi8ki duchowi
6ycia; mo6emy zatem powiedzie:, 6e s' one odczuciami ducha. Je9li
pragniemy pozna: ducha bezpo9rednio, jest to do9: trudne, stosun-
kowo �atwo jednak jest nam pozna: ducha za po9rednictwem jego
odczu:. Nie potrafimy poj': bezpo9rednio, czym naprawd8 jest duch,
jednak6e dzi8ki jego odczuciu nietrudno nam go pozna:. Je9li post8-
pujemy i 6yjemy, pod'6aj'c bezpo9rednio za odczuciem ducha, w,w-
czas pod'6amy za duchem i zwa6amy na ducha. Je6eli pod'6amy za
naturalno9ci' prawa Ducha 6ycia, troszczymy si8 o odczucie 6ycia
i<pokoju, baczymy na ostrze6enia, jakich udziela nam odczucie 9mierci
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oraz 6yjemy kieruj'c si8 tymi odczuciami, to 6yjemy w duchu. Od-
czucia te pochodz' od ducha; dlatego mo6emy dzi8ki nim dotyka:
ducha i w ten spos,b go pozna:.



ROZDZIAO ZSMY

R��NICA MI�DZY DUCHEM A DUSZ�

Zobaczyli9my, czym jest odczucie ducha i poznanie ducha; teraz
przyjrzymy si8 r,6nicy pomi8dzy duchem a dusz'.

I. ROZDZIELENIE DUCHA I DUSZY

Tak zwani psychologowie w wyniku swoich bada( wyodr8bniaj'
w cz�owieku dwie cz89ci: fizyczn' i metafizyczn'. Cz89: fizyczna od-
nosi si8 do cia�a, natomiast metafizyczna do psyche, czyli duszy, o<kt,-
rej m,wi Biblia. Twierdz' oni, 6e w ciele cz�owieka znajduje si8 tylko
psyche, dusza. Biblia jednak oznajmia nam, 6e w cz�owieku opr,cz
duszy istnieje jeszcze duch. Pierwszy List do Tesaloniczan 5,23 nie
wymienia jedynie duszy, lecz m,wi o duchu i duszy. Duch i dusza to
dwie r,6ne rzeczy. Dlatego w�a9nie List do Hebrajczyk,w 4,12 m,wi
o rozdzieleniu duszy i ducha.

Je9li pragniemy prawdziwego duchowego wzrostu w 6yciu, musi-
my wiedzie:, 6e duch i dusza to dwie r,6ne rzeczy, a tak6e musimy
umie: odr,6ni:, co jest duchem, a co dusz', co jest duchowe, a co
duszewne. Je9li potrafimy rozpozna: r,6nic8 mi8dzy duchem a dusz',
w,wczas mo6emy zaprze: si8 duszy, by: od niej wybawieni i 6y: przez
ducha przed Bogiem.

A. Dusza a duch

Pierwszy List do Koryntian 2,14-15 m,wi o dw,ch kategoriach
ludzi: cz�owieku duszewnym (w tek9cie oryginalnym s�owo Lzmys�o-
wyM oznacza LduszewnyM) i cz�owieku duchowym. Pokazuje to, 6e
cz�owiek 6yje albo dusz', albo duchem i nale6y b'dS do jednego, b'dS
do drugiego. Mo6na albo 6y: dusz' i nale6e: do duszy, staj'c si8 tym
samym cz�owiekiem duszewnym, albo 6y: duchem i nale6e: do du-
cha, staj'c si8 tym samym cz�owiekiem duchowym. Je9li cz�owiek
jest duchowy, mo6e rozpozna: i przyjmowa: rzeczy Ducha Bo6ego;
je9li jednak jest duszewny, nie mo6e takich rzeczy przyj': ani nawet
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ich pozna:. WyraSnie zatem widzimy, 6e dusza jest przeciwie(stwem
ducha. Duch mo6e porozumiewa: si8 z Bogiem i rozpoznawa: rzeczy
Ducha Bo6ego. Dla duszy rzeczy te s' czym9 absurdalnym i niedo-
rzecznym. Duch znajduje rado9: w rozkoszowaniu si8 rzeczami Bo-
6ymi i przyjmowaniu ich, natomiast dusza nie; ona nie tylko tych
rzeczy nie przyjmuje, lecz nawet uwa6a je za g�upstwo.

W Biblii znajduje si8 nie tylko ,smy rozdzia� Listu do Rzymian,
kt,ry pokazuje nam, 6e cia�o sprzeciwia si8 duchowi, lecz tak6e dru-
gi rozdzia� Pierwszego Listu do Koryntian, w 9wietle kt,rego dusza
r,wnie6 sprzeciwia si8 duchowi. Kiedy cz�owiek 6yje cia�em, jest z<cia-
�a zamiast by: z ducha; podobnie, kiedy cz�owiek 6yje dusz', jest
z<duszy zamiast by: z ducha. Zsmy rozdzia� Listu do Rzymian, m,-
wi'c o ciele, podkre9la jego zwi'zek z grzechem; dlatego wszyscy,
kt,rzy grzesz', s' ciele9ni. Dusza jednak niekoniecznie jest bezpo-
9rednio zwi'zana z grzechem. Niejednokrotnie cz�owiek nie grzeszy
ani nie jest cielesny (ze swojego punktu widzenia), a mimo to, za-
miast by: duchowym, nadal jest duszewny. (Hci9le rzecz bior'c, gdy
kto9 jest duszewny, jest zarazem cielesny, poniewa6 dusza cz�owieka
podporz'dkowa�a si8 cia�u. Czym innym jednak jest by: z duszy,
a<czym innym by: z cia�a). Nawet wi8c kiedy nie grzeszymy i zostali-
9my uwolnieni od grzechu, tak i6 nikomu nie wydajemy si8 ciele9ni,
niekoniecznie oznacza to, 6e z duszewnych stali9my si8 duchowi. Nie
oznacza to r,wnie6, 6e na pewno potrafimy zrozumie: rzeczy Ducha
Bo6ego albo 6e umiemy poj':, doceni: i przyj': rzeczy Bo6e. Cz8sto
uwa6amy, 6e gdyby9my tylko mogli uwolni: si8 od grzechu i przesta-
li folgowa: szale(stwom cia�a, wtedy mogliby9my by: duchowi, mie:
�'czno9: z Bogiem i rozumie: rzeczy Ducha Bo6ego. Nie jest to jed-
nak wcale takie pewne. Mog�oby by: tak, 6e cho: wydawaliby9my si8
uwolnieni od grzechu i nie folgowaliby9my szale(stwom cia�a, nadal
6yliby9my dusz' zamiast duchem.

Pa(skie zbawienie wybawia nas nie tylko od grzechu i cia�a, lecz
r,wnie6 od duszy. Ma ono na celu nie tylko wydoby: nas z grzechu
i<cia�a, ale te6 wprowadzi: w ducha. Pa(skie zbawienie nie tylko zba-
wi nas do takiego stopnia, i6 b8dziemy prowadzili moralne 6ycie,
lecz uczyni z nami co9 wi8cej, co9 duchowego: sprawi, i6 staniemy
si8 ludSmi duchowymi. Cz�owiek wysoce moralny niekoniecznie jest
cz�owiekiem duchowym; przeciwnie, mo6e by: cz�owiekiem duszew-
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nym, cz�owiekiem, kt,ry 6yje swoj' dusz'. Dany brat czy siostra
mog' zatem by: bardzo moralni i dobrzy, a jednak mo6e im brako-
wa: o9wiecenia w duchowych rzeczach Bo6ych, mog' ich nie pra-
gn': ani nie docenia:, a tak6e nie przyjmowa:, poniewa6 6yj' swoj'
dusz' i s' duszewni.

B. BezsilnoMJ duszy w rzeczach duchowych

Pierwszy List do Koryntian 2,14 m,wi: Lcz�owiek duszewny bo-
wiem nie pojmuje tego, co jest z Bo6ego Ducha^ i nie mo6e tego
pozna:M. S�owa te wyraSnie i dok�adnie informuj' o stanie duszy je9li
chodzi o rzeczy Ducha Bo6ego. Dusza Lnie przyjmujeM tych rzeczy ani
Lnie mo6eM ich pozna:. Nie pragnie ich ani nie mo6e ich przyj':;
a<nawet je9li chce je przyj':, nie mo6e, poniewa6 nie mo6e ich po-
zna: ani zrozumie:. Natura duszy nie zgadza si8 z rzeczami Ducha
Bo6ego; z tego wzgl8du nie chce ich ona ani ich nie przyjmuje. Co
wi8cej, brak jej zdolno9ci, by te rzeczy pozna:. Dlatego cz�owiek,
kt,ry 6yje dusz', nie ma 6adnego odczucia, zainteresowania ani pra-
gnienia wobec rzeczy Ducha Bo6ego; nie szuka ich, nie przyjmuje
ani ich nie rozumie. Z tego powodu B,g musi wybawi: nas od naszej
duszy, 6eby9my ni' nie 6yli; wtedy te6 sprawi, 6e b8dziemy mogli
kocha:, rozumie: i przyjmowa: rzeczy nale6'ce do Jego Ducha.

Musimy zrozumie:, 6e dusz8 cechuje bezsilno9: w rzeczach du-
chowych, i uzna: to za wa6ne. Dusza nie przyjmuje rzeczy Ducha
Bo6ego ani nie mo6e ich pozna:. Kto9, kto 6yje dusz', mo6e by: bar-
dzo dobrym bratem albo siostr', dobrze si8 zachowywa: i mie: odpo-
wiednie cnoty, lecz mimo to mo6e w og,le nie zna: rzeczy ducho-
wych ani nawet ich nie pragn':. Spotka�em wielu takich braci i wiele
si,str. Dobrze si8 prowadz' i o ich zachowaniu mo6na powiedzie:, 6e
jest nienaganne, a jednak w stosunku do rzeczy duchowych cechuje
ich umys�owa blokada; nie szukaj' tego, co duchowe. Oceniaj' sie-
bie oraz innych kryteriami ludzkiej moralno9ci, dobra i z�a, s�uszno-
9ci i nies�uszno9ci i we wszystkich sprawach brakuje im 9wiadomo-
9ci oraz wgl'du, kt,rych udzieli: mo6e tylko Duch Bo6y. By: mo6e
rozumiej' co9 umys�em i maj' silnie rozwini8ty intelekt, lecz brak
im o9wiecenia w duchu i ich duchowa 9wiadomo9: jest pozbawiona
wra6liwo9ci. Mo6na nazwa: ich dobrymi chrze9cijanami, lecz nie
mo6na o nich powiedzie:, 6e s' duchowymi chrze9cijanami. Naprawd8
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dobrze post8puj'. Potrafi' si8 zachowa: i umiej' sobie radzi:; s' in-
teligentni i uwa6ni, pilni i dok�adni. Gdy tylko jednak zetkn' si8
z<rzeczami Ducha Bo6ego, s' zagubieni. S' jak drewno albo kamie(,
bez odrobiny 9wiadomo9ci czy w�adzy rozumienia. Co wi8cej, ich ser-
ca cz8sto wion' ch�odem wobec rzeczy duchowych; nie tylko trudno
im je zrozumie:, lecz tak6e s' opieszali w ich szukaniu.

Dobrzy chrze9cijanie niekoniecznie wi8c s' duchowymi chrze9ci-
janami. Duchowi chrze9cijanie s' nie tylko dobrzy pod wzgl8dem
zachowania, lecz r,wnie6 6yj' w duchu, maj' odczucie ducha, rozu-
miej' rzeczy duchowe, znaj' spos,b, w jaki B,g post8puje oraz s'
biegli w sprawach duchowych. Dobro: i duchowo9: bardzo si8 od sie-
bie r,6ni'. Cz8sto bracia i siostry s' dobrzy, lecz nie s' duchowi; s'
dobrzy, lecz nie 6yj' w duchu. Spotykasz w nich dobro:, lecz nie du-
cha. Widzisz w nich cnoty cz�owieka, lecz nie czujesz woni Boga.
Z<pewnego punktu widzenia nie wydaje si8, by byli ludSmi w ciele,
lecz z pewno9ci' s' w duszy. Chocia6 nie folguj' cia�u, nie 6yj' te6
w<duchu; wprawdzie nie pochwalaj' tego, co grzeszne, lecz nie pragn'
te6 tego, co duchowe; chocia6 nie grzesz' wed�ug cia�a, 6yj' swoim
LjaM, czyli dusz'. Dusza jest Sr,d�em ich 6ycia, a tak6e sposobem<po-
st8powania. S' ludSmi duszewnymi, kt,rzy 6yj' w duszy i<6yj' dusz';
dlatego nie pragn' rzeczy duchowych ani nie mog' ich zrozumie:.

C. ZawartoMJ duszy

Dusza to nasza indywidualna osobowo9:, nasze LjaM. Analitycznie
rzecz ujmuj'c, mo6na powiedzie:, 6e dusza sk�ada si8 z trzech cz8-
9ci: umys�u, emocji i woli. Umys� jest organem my9lenia cz�owieka.
Jest tym, co okre9lamy mianem Lm,zgM (z fizjologicznego punktu
widzenia jest to m,zg, z psychologicznego umys�). Umys� stanowi
g�,wn' cz89: duszy. My9lenie, rozmy9lanie, zastanawianie si8 i za-
pami8tywanie T to wszystko funkcje umys�u, kt,ry nale6y do duszy.
Po upadku, a zw�aszcza obecnie, cz�owiek 6yje opieraj'c si8 w du6ej
mierze na swoim umy9le i kieruj' nim my9li jego umys�u. Zachowu-
je si8 tak, jak my9li. Jego dzia�anie zawsze zwi'zane jest z jego my-
9lami. Trudno znaleS: kogo9, kto nie 6yje w swoich my9lach. Dlatego
niezale6nie od tego, nad kim albo nad czym si8 zastanawiamy, musi-
my zacz': od my9li cz�owieka, 6eby zdoby: jego umys�. Wsp,�cze9nie
jest tyle teorii, szk,� i metod kszta�cenia, a wszystkie one maj' je-
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den cel: przez my9l cz�owieka zdoby: jego umys�. Je9li potrafisz zdo-
by: czyj9 umys� poprzez my9li tej osoby, to mo6esz zdoby: j' sam',
poniewa6 cz�owiek 6yje w umy9le, czyli m,zgu, i podlega kontroli
my9li.

Emocje w duszy to organ ludzkiej mi�o9ci, z�o9ci, rado9ci i smut-
ku. Cz�owiek kocha, nienawidzi, raduje si8, smuci, ekscytuje b'dS
oddaje przygn8bieniu T wszystko to s' funkcje emocji w ludzkiej
duszy. Wielu ludzi jest emocjonalnych. Posiadaj' oni bogate 6ycie
emocjonalne i bardzo �atwo ich pobudzi:. W tym, co robi', cz8sto
kieruj' si8 emocjami. Gdy z nimi dyskutujesz, si8gaj'c po argumen-
ty my9lowe, cz8sto trudno jest do nich dotrze:; bardzo �atwo za to
poruszy: ich emocje. Nie zdo�asz �atwo ich przekona:, apeluj'c do
ich umys�u, lecz mo6esz to zrobi: bez trudu, zwracaj'c si8 do ich
uczu:.

Wola w duszy jest organem podejmowania decyzji. Cz�owiek de-
cyduje, postanawia, os'dza, wybiera, przyjmuje i odmawia T s' to
wszystko funkcje woli w duszy cz�owieka. Niekt,rzy ludzie tkwi'
w<umy9le, inni w emocjach, jeszcze inni za9 T w woli. Tak samo jak
ci, kt,rzy tkwi' w umy9le albo emocjach, 6yj' w swoim umy9le b'dS
emocjach, tak samo ci, kt,rzy tkwi' w woli, 6yj' w swojej woli. Czy
to umys�, emocje, czy wola T stanowi' one najsilniejsz' cz89: u tych,
kt,rzy w nich 6yj'. Ten, kto tkwi w woli, z pewno9ci' jest cz�owie-
kiem bardzo zdecydowanym. Gdy co9 poweSmie, nie zdo�asz zmieni:
jego postanowienia. Mo6esz si8 z nim spiera:, lecz argumenty do
niego nie docieraj'; mo6esz apelowa: do jego emocji, lecz on nie
zwa6a na emocje. Dzia�a wol' i ca�kowicie tkwi w niej.

W duszy znajduj' si8 trzy cz89ci: umys�, emocje i wola. Istniej'
one r,wnocze9nie w ka6dym cz�owieku. Ka6dy ma my9li, uczucia
i<wol8. Niekt,rzy jednak znajduj' si8 bardziej w umy9le, inni maj'
bogate 6ycie emocjonalne, a jeszcze inni T siln' wol8.

Niekt,rzy maj' bardzo rozwini8t' umys�owo9:. Cho:by9 nie wiem
jak stara� si8 ich wzruszy: emocjonalnie, jest to niemo6liwe. Je6eli
chcesz ich zdoby:, musisz pos�u6y: si8 rozumem. Qyj' oni bowiem
w<umy9le; s' Lm,zgowcamiM, intelektualistami.

Inni maj' szczeg,lnie 6ywe emocje. Post8puj' tak jakby nie mie-
li rozumu ani nie my9leli, tylko czuli. Ludzie tacy cz8sto swoimi
emocjami wywo�uj' zam8t wok,� siebie. Je9li si8 z nimi spierasz, oni
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cz8sto ani ci8 nie rozumiej' i nie obchodzi ich to, co m,wisz, ani nie
czuj' w sercu wzruszenia. Je9li podchodzisz do nich w spos,b emo-
cjonalny, bardzo �atwo dotkn': ich wn8trza. Tysi'c ani dziesi8: ty-
si8cy argument,w nie b8dzie mia�o takiej mocy jak jedna czy dwie
�zy. Czasami, niezale6nie od tego, jakich u6yjesz argument,w, nie
dadz' si8 przekona:; jednak6e, gdy tylko uronisz jedn' czy dwie �zy,
zdo�asz ich zdoby:. Obchodz' ich wy�'cznie uczucia, nie argumenty,
poniewa6 nie tkwi' w umy9le, tylko w emocjach.

Niekt,rzy ludzie maj' szczeg,lnie siln' wol8. Zawsze maj' jak'9
propozycj8 albo pomys�. Kiedy za9 ju6 podejm' decyzj8, trzymaj' si8
jej mocno i nie�atwo im j' zmieni:. Ludzie tacy zwykle s' bardzo
stabilni i uparci, i nie obchodz' ich ani emocje, ani argumenty. Za-
wsze, z powodu swej upartej woli, wysuwaj' pomys�y i ustalaj' zasa-
dy. Spierasz si8 z nimi, ale oni nie rozumiej'. Odwo�ujesz si8 do emocji,
ale oni s' nieporuszeni. Nie tkwi' ani w umy9le, ani w emocjach,
tylko w woli.

II. CZ�OWIEK DUSZEWNY I DUCHOWY

A. Cz;owiek duszewny

Niezale6nie od tego, czy kto9 tkwi w swoim umy9le, w emocjach,
czy w woli, jest duszewny. Niezale6nie od tego, czy 6yje w umy9le,
w<emocjach, czy w woli, 6yje w duszy. Bez wzgl8du na to, czy 6yje
umys�em, emocjami, czy wol', 6yje dusz'. Bardzo �atwo zatem os'-
dzi:, czy dany cz�owiek jest duszewny. Musimy jedynie zobaczy:, czy
opiera on swoje dzia�anie na umy9le, emocjach albo woli i czy 6yje
w<umy9le, emocjach albo woli czy te6 nie. Dop,ki post8puje i zacho-
wuje si8, opieraj'c si8 na kt,rej9 z tych trzech cz89ci b'dS 6yje w<kt,-
rej9 z nich, jest cz�owiekiem duszewnym.

Cz�owiek duszewny cz8sto bywa nazywany Ldobrym cz�owiekiemM.
Nieraz jest w oczach innych bez skazy. Rozwini8ta umys�owo9: za-
wsze sprawia, 6e ci, kt,rzy si8 ni' wykazuj', zbieraj' pochwa�y in-
nych. Umiarkowane emocje zawsze wywo�uj' akceptacj8 dla tych,
kt,rzy w nich 6yj'. Nieugi8ta wola r,wnie6 zdobywa uznanie dla
tych, kt,rzy na niej polegaj'. Kiedy jednak cz�owiek 6yje w nich, to
cho: nie 6yje w grzechu, nie 6yje te6 w duchu. Mimo i6 kto9 taki
ludziom zdaje si8 bez grzechu i skazy, przed Bogiem jego duch jest
zablokowany, a jego duchowe zrozumienie jest przyt8pione.



RZQNICA MIYDZY DUCHEM A DUSZ[ 85

Spotka�em kiedy9 w pewnej miejscowo9ci wsp,�pracownika. Na-
prawd8 dobrze post8powa�, lecz za bardzo 6y� w umy9le; z tego powo-
du trudno mu by�o zrozumie: i ogarn': rzeczy duchowe. Ilekro: roz-
mawia�em z nim o sprawach dotycz'cych s�u6by Bo6ej, ba�em si8, 6e
zacznie wywraca: oczami. Gdy m,wi�em, on s�ucha�, a6 prawie zro-
zumia�, a potem zaczyna� wywraca: oczami i znowu wszystko mu si8
pl'ta�o. Kiedy wywraca� ga�kami ocznymi, oznacza�o to, 6e jego umys�
si8 zastanawia. Brat ten pos�ugiwa� si8 jedynie umys�em, kt,rym
wszystko rozwa6a�; nie u6ywa� ducha, by odczu: rzeczy Bo6e. Dlate-
go niezwykle trudno by�o mu zrozumie: i odczu: rzeczy duchowe.

My9lenie cz8sto utrudnia i przeszkadza braciom w rzeczach du-
chowych. Wielu braci cz8sto pr,buje umys�em poradzi: sobie z rze-
czami duchowymi. My9l', 6e potrafi' je zrozumie: wysi�kiem swego
umys�u. Nie wiedz', 6e umys�, cz89: duszy, nie jest w stanie zrozu-
mie: ducha. Cz�owiek 6yj'cy w umy9le 6yje w duszy i z pewno9ci'
staje si8 cz�owiekiem duszewnym, pozbawionym zdolno9ci zrozumie-
nia rzeczy duchowych.

Tak jak umys� sprawia trudno9: braciom w rzeczach duchowych,
tak emocje cz8sto przeszkadzaj' siostrom. Wiele si,str nie potrafi
zrozumie: ani odczu: rzeczy duchowych dlatego, 6e za bardzo tkwi'
w emocjach. W ko9cio�ach w r,6nych miejscowo9ciach widuj8 sio-
stry pe�ne entuzjazmu i mi�o9ci, uwa6nie post8puj'ce i trzeSwo si8
zachowuj'ce, a jednak, gdy przychodzi do rzeczy duchowych, braku-
je im 9wiadomo9ci i prawie nie potrafi' ich poj':. Jest tak, poniewa6
zbytnio 6yj' w emocjach i zanadto si8 nimi kieruj' w swoim post8po-
waniu. Z pozoru emocje to nie grzech, lecz przeszkadzaj' one sio-
strom 6y: w duchu, dotyka: duchem rzeczy Bo6ych, posiada: ducho-
we odczucie i rozumie: rzeczy duchowe. Emocje s' pu�apk' si,str;
trzymaj' je w sferze duszy, tak i6 6yj' dusz' i staj' si8 osobami du-
szewnymi.

Dla wielu braci wola r,wnie6 stanowi trudno9: i przeszkod8 w<zro-
zumieniu rzeczy duchowych. Niekt,re siostry te6 maj' ten problem.
Os'dzaj' i podejmuj' decyzje, kieruj'c si8 zanadto swoj' wol'; bez-
wiednie wi8c 6yj' w duszy, nie maj'c duchowego odczucia ani zrozu-
mienia dla rzeczy duchowych.

Osoba, kt,ra tkwi w danej cz89ci duszy, b8dzie sk�onna opiera:
si8 na tej cz89ci w swoim post8powaniu b'dS 6y: t' cz89ci'. Ilekro:
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kto9, kto tkwi w umy9le, napotka jak'9 sytuacj8, b8dzie w naturalny
spos,b nieustannie j' przemy9liwa�, rozpatruj'c j' od wielu stron.
Ten, kto tkwi w emocjach, w kontakcie z innymi i w swoim post8po-
waniu b8dzie nie9wiadomie zwraca� uwag8 przede wszystkim na swoje
emocje. Ten, kto ma siln' wol8, z �atwo9ci' opiera si8 na swojej woli
w kontakcie z innymi i swoim post8powaniu, podejmuj'c mocne po-
stanowienia i nieodwo�alne decyzje. Cz�owiek, kt,remu �atwo i w<na-
turalny spos,b przychodzi 6y: w danej cz89ci duszy, zdecydowanie
nale6y do tej cz89ci. Je9li widzisz kogo9, kto w naturalny spos,b roz-
my9la, zastanawia si8, wszystko wa6y i odmierza, mo6esz mie: pew-
no9:, 6e cz�owiek ten dzia�a w oparciu o intelekt, a zatem znajduje
si8 w umy9le. Je6eli r,6ne sytuacje wprawiaj' kogo9 w stan rozgo-
r'czkowania, je9li kto9 taki �atwo wpada w 9miech i p�acz, w jednej
chwili si8 cieszy, a za chwil8 popada w przygn8bienie, to wiesz, 6e
jest to osoba o wybuja�ych uczuciach, bardzo emocjonalna. Je9li w<ob-
liczu r,6nych sytuacji bez wysi�ku podejmujesz plany i decyzje i two-
ja wola bez trudu sobie z tym radzi, to niew'tpliwie jeste9 cz�owie-
kiem o silnej woli, cz�owiekiem, kt,ry tkwi w woli. Ta cz89: duszy,
kt,ra jest w nas silna i rozwini8ta, zawsze wysuwa si8 na prowadze-
nie, ilekro: co9 napotykamy i musimy temu sprosta:. Je9li dana cz89:
duszy przejmuje prowadzenie, dowodzi to, 6e znajdujemy si8 w tej
w�a9nie cz89ci i 6e jeste9my duszewni.

B. Cz;owiek duchowy

Je9li umiemy rozpozna: cz�owieka duszewnego, nietrudno nam
si8 zorientowa:, jakim cz�owiekiem jest cz�owiek duchowy. Skoro
cz�owiek duszewny to cz�owiek, kt,ry 6yje umys�em, emocjami albo
wol', cz�owiek duchowy musi by: kim9, kto nie 6yje w ten spos,b.
Skoro cz�owiek duszewny 6yje dusz' zamiast duchem, cz�owiek du-
chowy musi prowadzi: 6ycie w duchu, a nie w duszy. Cho: ludzie
duchowi maj' dusz8 i chocia6 ich umys�, emocje i wola mog' by:
silniejsze i bogatsze ni6 u zwyk�ych ludzi duszewnych, jednak nie
6yj' oni organami duszy ani nie prowadz' 6ycia w nich. Ludzie du-
chowi 6yj' duchem i prowadz' 6ycie w duchu, pozwalaj'c, by duch
by� panem i Sr,d�em wszelkiego ich post8powania i zachowania. Duch
zajmuje w nich pierwsze miejsce; jest Sr,d�em ich zachowania i po-
cz'tkiem ich post8powania. Dusza zajmuje w nich pozycj8 uleg�'.
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Mimo i6 umys�, emocje i wola w ich duszy te6 funkcjonuj', s' podda-
ne rz'dom ducha i podlegaj' jego kierownictwu. Cho: ludzie ci u6y-
waj' umys�u, emocji i woli, pos�uguj'c si8 tymi organami, zawsze
pod'6aj' za odczuciem ducha. Nie s' jak ludzie duszewni, kt,rzy
pozwalaj' duszy we wszystkim panowa: i wysuwaj' sw,j umys�,
emocje i wol8 na czo�o, daj'c im przewodni' rol8. Ludzie duchowi
zapieraj' si8 pierwsze(stwa duszy i nie chc', by przewodzi� im umys�,
emocje ani wola. Pozwalaj', by to duch w nich panowa�; oddaj' mu
kierownictwo nad ca�' swoj' istot' i pod'6aj' za jego odczuciem.
Ilekro: znajduj' si8 w okre9lonej sytuacji, nie zaczynaj' od razu u6y-
wa: umys�u, emocji ani woli swojej duszy, 6eby stawi: czo�a tej sytu-
acji, tylko dotykaj' jej i odczuwaj' j' swoim duchem, szukaj'c naj-
pierw w duchu, jakie odczucie ma Pan w tej sprawie. Dopiero gdy
dotkn' Pa(skiego odczucia w swoim duchu, umys�em duszy staraj'
si8 je zrozumie:, emocjami wyrazi:, a wol' T zrealizowa:. Cho: u6y-
waj' organ,w duszy, nie s' duszewni ani nie 6yj' 6yciem duszy. S'
duchowi i 6yj' 6yciem ducha, a dusza jest dla nich jedynie organem
wykonawczym.

III. NIENORMALNA SYTUACJA

Zobaczyli9my, 6e upad�y cz�owiek, obumar�y w duchu, potrafi 6y:
tylko dusz'. Jednak6e my, kt,rzy zostali9my zbawieni i mamy o6y-
wionego ducha, mo6emy 6y: duchem. Co wi8cej, B,g zbawia nas,
6eby9my mogli powr,ci: do ducha i 6y: nim. Upadek spowodowa�, 6e
cz�owiek wypad� z ducha i wpad� w dusz8, wskutek czego przesta� 6y:
dusz' i zacz'� 6y: duchem. Bo6e zbawienie zbawia cz�owieka od du-
szy i przenosi w ducha, dzi8ki czemu cz�owiek nie 6yje dusz', tylko
duchem. Jednak6e wielu zbawionych ludzi jeszcze tak nie 6yje. Nie-
kt,rzy trwaj' w duszy i 6yj' ni', poniewa6 nie znaj' r,6nicy mi8dzy
ni' a duchem ani tego, co si8 z tym wi'6e. Nie wiedz' te6, 6e B,g
pragnie uwolni: ich od duszy i sprawi:, by zacz8li 6y: w duchu. Cho:
niekt,rzy wiedz', 6e ich duch zosta� o6ywiony, 6e r,6ni si8 od duszy
i 6e B,g chce, by 6yli w duchu, nadal trwaj' w duszy i 6yj' ni', ponie-
wa6 przyzwyczaili si8 6y: dusz' zamiast duchem i poniewa6 6ycie
w<duchu nie jest dla nich tak wa6ne. Ci, kt,rzy nie znaj' r,6nicy
mi8dzy duchem a dusz' ani nie wiedz' o tym, 6e B,g pragnie wyba-
wi: ich od duszy i wprowadzi: w 6ycie w duchu, uwa6aj', 6e 6ycie
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umys�em, emocjami i wol' jest odpowiednie i potrzebne oraz 6e je9li
tylko b8d' uwa6ali i b8d' bez skazy, wszystko b8dzie jak trzeba. Nie
wiedz' jednak, 6e dla chrze9cijan to o wiele za ma�o!

B,g nie chce jedynie wybawi: nas od naszych skaz i wprowadzi:
w stan nieskazitelno9ci. On zamierza wybawi: nas od czego9 znacz-
nie wi8cej: od duszy, by9my 6yli duchem. Chce, aby9my nie tylko
prowadzili 6ycie bez skazy, lecz wi8cej: by9my wiedli 6ycie duchowe,
6ycie duchowo nieskazitelne. B,g pragnie, 6eby9my prowadzili 6ycie
bez skazy nie dusz', lecz duchem. Jednak6e wskutek niewiedzy wie-
lu chrze9cijan wci'6 6yje w duszy, staraj'c si8 i podejmuj'c wysi�ki,
by by: ludSmi bez skazy w swoim 6yciu duszewnym. Cho: ich duch
ju6 zosta� o6ywiony, nie wiedz', 6e powinni go u6ywa: i nim 6y:.
Chc' sta: si8 doskonali, prowadzi: zaspokajaj'ce 6ycie moc' samej
duszy. Patrz' na wszystko, os'dzaj' wszystko, kochaj' r,6ne rzeczy
i sk�aniaj' si8 ku nim swoj' dusz', a nie duchem. Cho: s' dobrze
wychowanymi chrze9cijanami i post8puj' oraz prowadz' si8 bez ska-
zy, wci'6 6yj' w duszy zamiast w duchu. Mimo i6 maj' czyste my9li,
zr,wnowa6one emocje i m'dre decyzje, nadal s' duszewni, a nie
duchowi. Ich sytuacja jako chrze9cijan jest nienormalna. Prowadz'
nienormalne 6ycie chrze9cija(skie. Nawet je9li im si8 udaje, mog'
zaspokoi: tylko siebie. Czasem niekt,rzy s' naprawd8 zadowoleni ze
swoich sukces,w (sukces,w doprawdy w'tpliwych), lecz nie mog'
spodoba: si8 Bogu, bo B,g chce wybawi: cz�owieka od duszy i spra-
wi:, by zacz'� 6y: przez ducha.

Ci, kt,rzy poznali r,6nic8 mi8dzy duchem a dusz' i wiedz', 6e
B,g pragnie wybawi: nas od duszy i sprawi:, by9my 6yli w duchu,
a<mimo to nadal 6yj' poprzez dusz8, te6 prowadz' nienormalne 6ycie
chrze9cija(skie. Cho: maj' 9wiadomo9:, 6e ich duch zosta� o6ywio-
ny, nie 6yj' nim. Wiedz' wprawdzie, 6e B,g pragnie wybawi: ich od
duszy i sprawi:, by 6yli w duchu, lecz wci'6 pozostaj' w duszy i 6yj'
ni'. Mimo i6 wiedz', 6e cz�owiek powinien mie: z Bogiem kontakt
w<duchu, nadal dusz' dotykaj' Bo6ych rzeczy. Wiedz', 6e maj' du-
cha, lecz go nie u6ywaj'. Wiedz', 6e powinni 6y: duchem, lecz nie
6yj' w duchu. Wygodnie im pos�ugiwa: si8 umys�em, emocjami i<wol'
duszy i nie przywykli do u6ywania ducha; w konsekwencji zanie-
dbuj' 6ycie duchem. Ilekro: co9 ich spotyka, najpierw reaguj' na to
umys�em, emocjami i wol'. Nie u6ywaj' w pierwszej kolejno9ci du-
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cha, by stawi: czo�a sytuacji. Potrafi' co najwy6ej by: dobrymi i nie-
skazitelnymi chrze9cijanami (co doprawdy jest w'tpliwe), lecz nie
umiej' by: duchowymi chrze9cijanami. Mog' jedynie zaspokoi: sie-
bie; nie s' w stanie podoba: si8 Bogu. Mog' chwali: ich ludzie, ale
nie otrzymuj' pochwa�y od Boga. Potrzebuj' Jego wybawienia T nie
od grzechu, tylko od duszy; nie od brudu cia�a pot8pionego przez
cz�owieka, tylko od czystej duszy, kt,r' cz�owiek chwali. W przeciw-
nym razie wci'6 b8d' obcymi i przychodniami w stosunku do rzeczy
nale6'cych do Ducha Bo6ego.

IV. SPOS�B WYBAWIENIA OD DUSZY

Jak mo6emy zosta: wybawieni od duszy? Wymaga to objawienia
z dw,ch perspektyw: duszy i krzy6a. Musimy zobaczy:, 6e dusz8 ce-
chuje bezsilno9: w dziedzinie rzeczy Bo6ych i 6e dusza jest w nich
bezwarto9ciowa. Niezale6nie od tego, jak doskona�a i silna jest dana
cz89: naszej duszy, dusza nie jest zdolna poj': rzeczy Bo6ych ani
zrozumie: spraw duchowych. Cho:by nasz umys� wszystko rozumia�,
cho:by nasze emocje by�y ca�kowicie zr,wnowa6one, a wola w�a9ci-
wa, nie uczyni to nas duchowymi. Musimy tak6e zobaczy:, 6e nasza
dusza i wszystko, co do niej nale6y, zosta�y przybite do krzy6a Chry-
stusa. W Li9cie do Galacjan 2,20, gdy aposto� m,wi: LZ Chrystusem
jestem ukrzy6owanyM, s�owo L jestemM odnosi si8 do duszy. Dusza
w<ocenie Boga zas�uguje tylko na 9mier:. B,g ju6 zaj'� si8 nasz'
dusz' za pomoc' krzy6a Chrystusa. Nie powinni9my wi8c ceni: tego,
co do niej nale6y; powinni9my raczej przyzna:, 6e nasza dusza po-
winna umrze:, 6e zas�uguje na 9mier: i 6e ju6 umar�a. Takie obja-
wienie i wizja pozwol' nam pot8pi: dusz8, zaprze: si8 jej, odrzuci:
j', zabroni: jej przewodnictwa we wszystkim i odebra: jej oparcie.
U9miercamy dusz8 Duchem Hwi8tym; pozwalamy, by u9mierca� On
6ycie duszy i rozprawia� si8 z jej dzia�alno9ci' przez krzy6.

Musimy zobaczy: bezsilno9: duszy w stosunku do Boga, to, 6e nie
jest ona w stanie poj': rzeczy Bo6ych ani podoba: si8 Bogu. Musimy
r,wnie6 zobaczy: to, jak B,g ocenia dusz8 i jak si8 z ni' rozprawia.
Dopiero wtedy b8dziemy mogli zaprze: si8 jej, odrzuci: j' i zosta: od
niej wybawieni. Dlatego musimy prosi: Pana, by da� nam zobaczy:
nie tylko niemo6no9: duszy, lecz r,wnie6 to, jak krzy6 rozprawia si8
z nasz' dusz'. W ten spos,b we wszystkim nauczymy si8 odrzuca:
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dusz8 i nie 6y: ni'. Ten, kto tkwi w umy9le, powinien odrzuci: sw,j
intelekt jako niezdatny we wszystkich rzeczach duchowych; powi-
nien zupe�nie zrezygnowa: z takich funkcji jak rozmy9lanie i zasta-
nawianie si8 i powr,ci: do ducha, 6eby nim odczuwa: Bo6' 9wiado-
mo9:. Cz�owiek taki, czytaj'c Bibli8, modl'c si8 lub rozmawiaj'c
o<sprawach duchowych, powinien rezygnowa: z w�asnego my9lenia,
wyobraSni, teoretyzowania i badania, pod'6a: bezpo9rednio za od-
czuciem w swoim duchu i rozwija: sw' spo�eczno9: z Bogiem. Ten,
kto obfituje w emocje, powinien rezygnowa: z nich w ka6dej sytu-
acji; zamiast ulega: ich prowadzeniu, powinien pozwoli:, by rozpra-
wi� si8 z nimi Duch Hwi8ty; dzi8ki temu b8dzie m,g� odczu: wol8
Bo6' w swoim duchu. Cz�owiek taki powinien si8 ba: swoich emocji
tak samo jak grzechu i w bojaSni oraz dr6eniu 6y: w duchu, nie
pozwalaj'c, by emocje nim kierowa�y albo wywiera�y na( wp�yw. Ten,
kto tkwi w swojej woli, powinien zobaczy:, 6e jego wola jest wro-
giem Boga je9li chodzi o rzeczy Bo6e, przeciwnikiem ducha. Wtedy
j' pot8pi, zrezygnuje z niej i b8dzie si8 jej zapiera�. Cz�owiek taki
powinien pozwoli:, by Duch Hwi8ty skruszy� jego wol8 krzy6em, prze-
sta: 6y: przed Bogiem swoj' niewzruszon' i siln' wol', tylko zacz':
6y: 9wiadomo9ci' swego ducha.

Niezale6nie od tego, w kt,rej cz89ci duszy si8 znajdujemy, powin-
ni9my t8 cz89: pot8pi: i odrzuci:. Umys�, emocje czy wola T ka6da
z<tych cz89ci powinna zosta: skruszona i B,g powinien si8 z ni' roz-
prawi:. We wszystkich rzeczach Bo6ych powinni9my odrzuca: pro-
wadzenie umys�u, emocji i woli. Zamiast tego powinni9my pozwoli:,
by to duch w pierwszej kolejno9ci rz'dzi�, kierowa� i pos�ugiwa� si8
naszym umys�em, emocjami i wol'. W ten spos,b b8dziemy mogli
zosta: wybawieni od duszy. Wtedy z jednej strony b8dziemy mogli
pos�ugiwa: si8 przez ducha wszystkimi organami naszej duszy, z dru-
giej za9 nie b8dziemy 6yli dusz'; z ludzi duszewnych staniemy si8
duchowi.
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TRZY RODZAJE �YCIA I CZTERY PRAWA

Przechodzimy teraz do dziewi'tego g�,wnego elementu zwi'za-
nego z poznaniem 6ycia T trzech rodzaj,w 6ycia oraz czterech praw.
Prawda ta ma w Biblii olbrzymi' wag8. Je6eli chcemy dobrze pozna:
stan naszego wewn8trznego 6ycia duchowego albo je9li pragniemy
prowadzi: zwyci8skie 6ycie, wolne od grzech,w, niezb8dne jest grun-
towne poznanie tej podstawowej prawdy.

I. TRZY RODZAJE �YCIA

A. Definicja trzech rodzajLw 4ycia

Trzy rodzaje 6ycia, o kt,rych tu m,wimy, obecne s' w ka6dym
zbawionym cz�owieku. S' to: 6ycie ludzkie, 6ycie Szatana i 6ycie Boga.

Ludzie zazwyczaj uwa6aj', 6e maj' w sobie jeden rodzaj 6ycia T
6ycie ludzkie, kt,re otrzymuj' od rodzic,w. Biblia jednak pokazuje
nam, 6e wskutek upadku cz�owiek opr,cz ludzkiego 6ycia ma w so-
bie r,wnie6 6ycie Szatana. Dlatego List do Rzymian 7,18 i 20 m,wi,
6e w cz�owieku, to jest w ciele cz�owieka, mieszka tak6e Grzech.
Grzech tutaj odnosi si8 do 6ycia Szatana. Cia�o, kt,re zawiera w so-
bie 6ycie Szatana, w 9wietle Listu do Galacjan 5,17 nadal pozostaje
w cz�owieku po jego zbawieniu i cz8sto po6'da przeciwko Duchowi.
Kiedy wi8c zostajemy zbawieni, wci'6 mamy w sobie 6ycie Szatana.

Ewangelia Jana 3,36 m,wi ponadto: LKto wierzy w Syna, ma 6ycie
wieczneM. Pierwszy List Jana 5,12 r,wnie6 oznajmia: LKto ma Syna,
ma 6ycieM, 6ycie Bo6e. Pokazuje to, 6e ten, kto wierzy w Syna Bo6ego
i zostaje zbawiony, ma w sobie nie tylko ludzkie 6ycie, kt,re by�o
w<nim od pocz'tku, oraz 6ycie Szatana, kt,re uzyska� wskutek upad-
ku, lecz tak6e wieczne 6ycie Boga.

B. KrLd;o trzech rodzajLw 4ycia

Biblia m,wi, 6e kiedy B,g stworzy� Adama, tchn'� w jego nozdrza
tchnienie 6ycia, dzi8ki czemu Adam uzyska� stworzone ludzkie 6ycie.
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Nast8pnie B,g umie9ci� cz�owieka w ogrodzie Eden przed dwoma
drzewami: drzewem 6ycia i drzewem poznania dobra i z�a. W 9wietle
dalszego objawienia Biblii widzimy, 6e drzewo 6ycia symbolizuje Boga,
drzewo poznania dobra i z�a T Szatana, a Adam T ludzko9:. Owego
dnia zatem w ogrodzie Eden T czyli we wszech9wiecie T wywi'za�a
si8 sytuacja, w kt,r' zaanga6owane by�y trzy strony: cz�owiek, B,g
i<Szatan.

Szatan jest Bo6ym przeciwnikiem, a obiektem jego walki z Bo-
giem jest cz�owiek. Zar,wno Szatan, jak i B,g chcieli cz�owieka. B,g
pragn'� cz�owieka, 6eby wype�ni: swoj' wol8, natomiast Szatan chcia�
go dla wype�nienia swojego niecnego pragnienia. Metoda Szatana
by�a taka sama jak Boga: chcia� on zdoby: cz�owieka, pos�uguj'c si8
6yciem. B,g zamierzy�, by cz�owiek zjad� owoc z drzewa 6ycia i w ten
spos,b uzyska� Jego nie stworzone 6ycie oraz zjednoczy� si8 z Nim.
Szatan za9 skusi� cz�owieka do zjedzenia owocu z drzewa poznania
dobra i z�a, wskutek czego cz�owiek uzyska� jego upad�e 6ycie i po�'-
czy� si8 z Szatanem.

Adam, zwiedziony przez Szatana, zjad� w,wczas z owocu drzewa
poznania dobra i z�a. W tamtym momencie 6ycie Szatana wesz�o do
cz�owieka i skazi�o go. Opr,cz swego pierwotnego stworzonego 6ycia
cz�owiek uzyska� zatem r,wnie6 upad�e 6ycie Szatana.

W czasach Nowego Testamentu B,g umie9ci� swoje 6ycie w Synu,
aby objawi�o si8 w9r,d ludzi i 6eby ci, kt,rzy uwierz' w Jego Syna
i<przyjm' Go, mogli je uzyska:. Tak wi8c, opr,cz stworzonego ludz-
kiego 6ycia i 6ycia Szatana, kt,re uzyskali9my w wyniku upadku,
otrzymujemy r,wnie6 6ycie Bo6e.

Trzy rodzaje 6ycia, kt,re mamy w sobie jako ludzie zbawieni,
uzyskujemy zatem odpowiednio w rezultacie stworzenia, upadku i<zba-
wienia. Wychodz'c z r'k Boga, kt,ry nas stworzy�, uzyskali9my stwo-
rzone ludzkie 6ycie. Przechodz'c przez Adama, stali9my si8 upadli
i<uzyskali9my upad�e 6ycie Szatana. Wchodz'c w Chrystusa, zostaje-
my zbawieni i uzyskujemy nie stworzone 6ycie Boga.

C. Usytuowanie trzech rodzajLw 4ycia

W 9wietle biblijnego objawienia wymienione trzy rodzaje 6ycia T
6ycie cz�owieka, Szatana i Boga T wesz�y odpowiednio w nasz' du-
sz8, cia�o i ducha, trzy cz89ci naszej istoty. Gdy B,g ukszta�towa�
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cz�owieka z prochu ziemi, tchn'� w niego tchnienie 6ycia i Lcz�owiek
sta� si8 dusz' 6yj'c'M (Rdz 2,7). Oznacza to, 6e ludzkie 6ycie uzyska-
ne dzi8ki stworzeniu znajduje si8 w duszy. Kiedy cz�owiek zosta� sku-
szony przez Szatana i upad�, przyj'� do swego cia�a owoc drzewa po-
znania dobra i z�a, symbol Szatana. Tak wi8c 6ycie Szatana, kt,re
uzyskali9my wskutek upadku, znajduje si8 w naszym ciele. Kiedy
przyjmujemy Pana Jezusa jako Zbawiciela i zostajemy zbawieni, Duch
Bo6y, przynosz'c ze sob' Bo6e 6ycie, wchodzi do naszego ludzkiego
ducha. Qycie Bo6e, kt,re uzyskujemy dzi8ki zbawieniu, znajduje si8
wi8c w naszym ludzkim duchu. Cz�owiek zbawiony posiada zatem
6ycie Boga w swoim duchu, 6ycie ludzkie w swojej duszy oraz 6ycie
Szatana w swoim ciele.

Qeby zrozumie: dok�adniej trzy cz89ci, w kt,rych usytuowane s'
wymienione trzy rodzaje 6ycia, po9wi8cimy nieco wi8cej czasu na
om,wienie 9wiadomo9ci tych trzech cz89ci. Cia�o, nasza najbardziej
zewn8trzna, fizyczna cz89:, jest widzialne i namacalne; obejmuje ono
wszystkie cz�onki i posiada pi8: zmys�,w: wzroku, s�uchu, powonie-
nia, smaku i dotyku, za pomoc' kt,rych mamy styczno9: ze 9wia-
tem fizycznym. Hwiadomo9: cia�a zatem nazwiemy zmys�em 9wiata
albo zmys�em fizycznym.

Duch, nasza najg�8bsza, najbardziej wewn8trzna cz89:, obejmuje
sumienie, intuicj8 i spo�eczno9:. Sumienie jest organem, kt,ry s�u-
6y do odr,6niania dobra od z�a i, zgodnie z zasad' dobra i z�a, pozwa-
la nam odczu:, co jest dobre i do przyj8cia w oczach Boga, a co z�e
i<nie nadaj'ce si8 do przyj8cia. Intuicja uzdalnia nas do bezpo9red-
niego odczuwania woli Boga, nic innego ju6 nam do tego nie jest
potrzebne. Spo�eczno9: pozwala nam porozumiewa: si8 z Bogiem
i<mie: z Nim spo�eczno9:. Cho: to za pomoc' tej cz89ci mamy kon-
takt z Bogiem, dzi8ki sumieniu i intuicji odczuwamy Boga i sprawy
duchowe, czyli kontaktujemy si8 ze 9wiatem duchowym. Odczucie
p�yn'ce z tych dw,ch cz89ci jest odczuciem w duchu; dlatego nazy-
wamy je zmys�em duchowym albo inaczej odczuciem Boga.

Dusza, usytuowana pomi8dzy duchem a cia�em, stanowi nasz'
wewn8trzn', psychiczn' cz89: i obejmuje umys�, emocje oraz wol8.
Umys� jest organem, za pomoc' kt,rego my9limy i zastanawiamy
si8; emocje s' organem, za pomoc' kt,rego odczuwamy przyjem-
no9:, z�o9:, smutek i rado9:; wola to organ, dzi8ki kt,remu formu�u-
jemy opinie i podejmujemy decyzje. Cho: dusza sk�ada si8 z trzech
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cz89ci, tylko dwie z nich T umys� i emocje T posiadaj' 9wiadomo9:.
Zmys� umys�u opiera si8 na racjonalizacji, natomiast zmys� emocji T
na upodobaniu i niech8ci. Te dwa zmys�y w naszej duszy pozwalaj'
nam odczu: nasz' cz89: psychiczn', czyli nasze LegoM, nasze L jaM,
i<nawi'za: kontakt ze 9wiatem psychicznym; dlatego nazywamy je
zmys�ami psychicznymi albo samo9wiadomo9ci' *.

D. Natura i stan trzech rodzajLw 4ycia

Skoro ka6dy z trzech rodzaj,w 6ycia, kt,re otrzymali9my, ma
w�asne Sr,d�o i mieszka oddzielnie w jednej z trzech cz89ci naszej
istoty, musz' si8 one od siebie r,6ni:, i to znacznie, zar,wno pod
wzgl8dem natury, jak i stanu. B,g, tu6 po stworzeniu cz�owieka w�a-
snymi r8kami, widzia�, 6e jest on Lbardzo dobryM (Rdz 1,31) i LprawyM
(Koh 7,29). Stworzone 6ycie cz�owieka by�o zatem pierwotnie dobre
i<prawe; by�o nie tylko bez grzechu, lecz tak6e wolne od poznania
grzechu i 9wiadomo9ci wstydu; by�o niewinne i proste **.

Kiedy Adam zgrzeszy� i upad�, nie tylko obrazi� Boga swoim za-
chowaniem, kt,re doprowadzi�o do sytuacji grzechu, lecz, co gorsza,
Szatan zatru� jego 6ycie, wskutek czego uleg�o ono ska6eniu i zepsu-
ciu. Przypu9:my na przyk�ad, 6e ucz8 moje dzieci w domu, by nie
bawi�y si8 g'bk' do tablicy. Po moim wyj9ciu z domu one, kierowane
ciekawo9ci', bawi' si8 g'bk'; po swoim powrocie odkrywam, 6e po-
st'pi�y Sle. To niew�a9ciwe post8powanie jest jedynie pogwa�ceniem

* M,wi'c o L9wiadomo9ci cz�owiekaM, mamy tu na my9li odczucie upodo-
bania b'dS niech8ci, kt,re odczuwamy w emocjach duszy. Mimo i6 na odczu-
cie to mo6e mie: wp�yw umys� duszy, pi8: zmys�,w cia�a oraz sumienie
ducha, a tak6e w niewielkim stopniu intuicja ducha (jak w przypadku cz�o-
wieka duchowego), na 9wiadomo9: cz�owieka sk�adaj' si8 przede wszyst-
kim jego upodobania i niech8ci ulokowane w emocjach duszy.

** Po upadku B,g sprawi�, i6 w cz�owieku pojawi�o si8 poczucie wstydu.
Pe�ni ono dwojak' funkcj8: z jednej strony dowodzi, i6 mamy grzech, z dru-
giej za9 powstrzymuje nas przed pope�nieniem grzechu. Je9li kto9 nie ma
poczucia wstydu, zgrzeszy, gdy przyjdzie mu na to ochota. Im mocniejsze
kto9 ma poczucie wstydu, tym bardziej b8dzie zachowany od grzeszenia.
Mamy powiedzenie, kt,re m,wi, 6e kobiety nie powinny by: bezwstydne.
Cz�owiek pozbawiony poczucia wstydu z pewno9ci' jest cz�owiekiem naj-
ni6szej kategorii.
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zasad panuj'cych w rodzinie; nic nie dosta�o si8 do wn8trza moich
dzieci. Przypu9:my jednak, 6e nast8pnym razem zostawiam w domu
buteleczk8 z truj'cym lekarstwem i m,wi8 im: LNie pijcie tegoM.
Gdy wychodz8 z domu, one znajduj' w tym fajn' zabaw8 T i, nieste-
ty, wypijaj' truj'ce lekarstwo. Tym razem nie tylko nie pos�ucha�y
mojego nakazu i z�ama�y zasady panuj'ce w rodzinie, lecz tak6e, co
gorsza, przedosta�a si8 do nich trucizna. To w�a9nie przytrafi�o si8
Adamowi, kiedy tamtego dnia zjad� owoc z drzewa poznania. Nie
tylko nie us�ucha� Bo6ego zakazu, lecz r,wnie6 przyj'� do swojego
wn8trza 6ycie Szatana. Odt'd cz�owiek sta� si8 istot' wewn8trznie
skomplikowan'; ma w sobie nie tylko pierwotne, prawe i dobre 6ycie
ludzkie, ale te6 niegodziwe i ska6one 6ycie Szatana.

Qycie Szatana, wype�nione wszelkimi mo6liwymi grzechami, za-
wiera w sobie nasienie wszelkiego zepsucia i z�a. Szatan 6yje w cz�o-
wieku i popycha go do po6'dliwo9ci (J 8,44) i grzeszenia (1 J 3,8).
Qycie Szatana zatem jest korzeniem grzech,w, sprawia ono, i6 cz�o-
wiek wyra6a grzech. Rozmaite grzechy pope�niane przez cz�owieka
pochodz' od 6ycia Szatana albo inaczej 6ycia diab�a, kt,re znajduje
si8 w cz�owieku. Odk'd 6ycie diabelskie wesz�o w cz�owieka, ten,
cho: czasem potrafi okazywa: ludzk' dobro: w�a9ciw' ludzkiemu
6yciu, wyra6a na og,� diabelskie z�o, w�a9ciwe naturze diab�a. Nieraz
cz�owiek potrafi by: bardzo delikatny; naprawd8 post8puje jak cz�o-
wiek i wydaje z siebie wo( prawdziwego cz�owieka. Kiedy indziej
jednak, gdy przestaje nad sob' panowa:, przypomina diab�a i pe�no
w nim diabelskiego smrodu. Gdy cz�owiek wpada w pija(stwo i za-
czyna hula:, odwiedza prostytutki, uprawia hazard i pope�nia r,6ne
grzechy, nosi wygl'd diabelski i pe�en jest diabelskiego smrodu. Nie
z w�asnej woli wyra6a 6ycie diab�a; to ono oszukuje cz�owieka i spra-
wia, i6 staje si8 on cz�owiekiem diabelskim, kt,ry prowadzi 6ycie
pomieszania diab�a z cz�owiekiem.

Tak wygl'da dzi9 w rzeczywisto9ci od wewn'trz sytuacja ludzi na
9wiecie. Poniewa6 prowadz' oni jednocze9nie 6ycie cz�owieka i Sza-
tana, 6ycie o dobrej naturze i z�ej naturze, z jednej strony pragn'<by:
dobrzy i prawi, z drugiej za9 sk�aniaj' si8 ku zepsuciu i z�u. Dlatego
przez pokolenia filozofowie w d'6eniu do zg�8bienia ludzkiej natury
zajmowali zasadniczo dwa stanowiska: b'dS twierdzili, 6e cz�owiek
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ma dobr' natur8, b'dS, 6e z�'. W rzeczywisto9ci s' w nas obydwie te
natury, poniewa6 mamy w sobie zar,wno 6ycie dobra, jak i z�a.

Dzi8ki jednak niech b8d' Panu, 6e dzisiaj my, ludzie zbawieni,
mamy w sobie nie tylko 6ycie cz�owieka i diab�a, lecz tak6e 6ycie
Boga. Tak jak Szatan przez swoje zepsucie wstrzykn'� nam swoje
6ycie i zjednoczy� nas ze sob', zdoby� nas i sprawi�, i6 posiedli9my
wszelkie niegodziwe cechy jego natury, tak samo B,g, dzi8ki swoje-
mu wybawieniu, umieszcza w nas swoje 6ycie i jednoczy nas ze sob',
zdobywa nas i sprawia, 6e otrzymujemy ca�' bosk' dobro: Jego na-
tury. Qycie zatem odegra�o pierwszorz8dn' rol8 tak w upadku cz�o-
wieka, jak i w jego zbawieniu. Gdy przychodzimy na st,� Pa(ski,
najpierw �amiemy chleb 6ycia, a dopiero potem pijemy kielich od-
puszczenia. Obrazuje to, 6e kiedy do9wiadczamy Pa(skiego zbawie-
nia, chocia6 najpierw otrzymujemy krew, a dopiero potem 6ycie, to
jednak g�,wnym symbolem w Jego zbawieniu jest chleb, kt,ry ozna-
cza 6ycie. Kielich, kt,ry symbolizuje krew, ma znaczenie drugorz8d-
ne. Dlatego najpierw bierzemy chleb, a dopiero potem kielich.

Kiedy 6ycie Bo6e wchodzi w nas, stajemy si8 wewn8trznie bar-
dziej skomplikowani ni6 ludzie ze 9wiata. Mamy prawe 6ycie cz�o-
wieka, niegodziwe 6ycie Szatana i bosko dobre 6ycie Boga. Oznacza
to, 6e mamy cz�owieka, Szatana i Boga. Ta tr,jsk�adowa sytuacja,
jaka zaistnia�a w,wczas w ogrodzie Eden T cz�owiek, B,g i Szatan T
istnieje w nas r,wnie6 dzi9. Mo6emy powiedzie:, 6e znajduje si8 w<nas
miniatura ogrodu Eden, w kt,rej obecne s' wszystkie trzy strony:
cz�owiek, B,g i Szatan. Dlatego walka, jak' wszcz'� z Bogiem Szatan
o cz�owieka w ogrodzie Eden, toczy si8 w nas r,wnie6 dzi9. Szatan
porusza si8 dzisiaj w nas pragn'c, by9my z nim wsp,�pracowali, aby
on m,g� wype�ni: sw,j niegodziwy zamys� i posi'9: nas. B,g te6 po-
rusza si8 w nas pragn'c, 6eby9my wsp,�pracowali z Nim i zrealizo-
wali Jego upodobanie. Je9li b8dziemy 6yli 6yciem Szatana w nas,
b8dziemy wyra6ali szata(skie niegodziwo9ci i pozwolimy mu w ten
spos,b wype�ni: sw,j niegodziwy zamys� wobec nas. Je6eli b8dziemy
6yli 6yciem Boga w nas, b8dziemy wyra6ali Jego bosk' dobro:, przez
co pozwolimy Mu zrealizowa: swoje upodobanie w nas. Cho: niekie-
dy mo6e si8 nam wydawa:, 6e mo6emy by: niezale6ni i nie 6y: ani
6yciem Szatana, ani Boga, tylko swoim ludzkim 6yciem, jednak w<rze-
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czywisto9ci nie ma tu miejsca na niezale6no9:; albo 6yjemy 6yciem
Bo6ym, albo 6yciem Szatana.

W konsekwencji chrze9cijanin mo6e post8powa: jako trzy r,6ne
osoby i prowadzi: trzy r,6ne rodzaje 6ycia. Brat, kt,ry rano jest bar-
dzo uprzejmy, naprawd8 wygl'da jak cz�owiek; w po�udnie, gdy si8
zdenerwuje na swoj' 6on8, przypomina demona; wieczorem za9, kiedy
podczas modlitwy poczuje, 6e post'pi� niew�a9ciwie wobec 6ony i<wy-
znaje to Bogu i jej, okazuje si8 taki jak B,g. W ci'gu jednego dnia
post8puje jak trzy r,6ne osoby, wyra6aj'c trzy r,6ne stany. Rano jest
uprzejmy jak cz�owiek, w po�udnie z�o9ci si8 jak demon, a wieczo-
rem, gdy rozprawi si8 z grzechem, przejawia podobie(stwo Bo6e.
W<ci'gu jednego dnia w jego 6yciu objawia si8 cz�owiek, diabe� i B,g.
Przyczyna takiego post8powania tkwi w tym, 6e znajduje si8 w nim
6ycie ka6dej z tych trzech os,b T cz�owieka, diab�a i Boga. Kiedy 6yje
6yciem cz�owieka, wygl'da jak cz�owiek; gdy post8puje wed�ug 6ycia
diabelskiego, przypomina diab�a; a kiedy zachowuje si8 zgodnie z<6y-
ciem Bo6ym, przejawia podobie(stwo Boga. Rodzaj 6ycia, kt,re pro-
wadzimy, okre9la, co b8dziemy wyra6ali na zewn'trz.

Musimy wi8c dok�adnie zobaczy:, 6e cz�owiek zbawiony ma w<so-
bie trzy rodzaje 6ycia T stworzone 6ycie ludzkie, upad�e 6ycie Szata-
na i nie stworzone 6ycie Boga. Cho: mamy w sobie trzy rodzaje 6ycia,
otrzymujemy je w trzech r,6nych momentach wskutek trzech r,6-
nych zdarze(. Po pierwsze, w chwili stworzenia i dzi8ki stworzeniu,
otrzymali9my stworzone ludzkie 6ycie. Po drugie, podczas upadku,
wskutek styczno9ci z Szatanem i drzewem poznania dobra i z�a, otrzy-
mali9my upad�e 6ycie Szatana. Po trzecie, w chwili gdy zostali9my
zbawieni, poniewa6 uwierzyli9my w Syna Bo6ego i przyj8li9my Go,
otrzymali9my nie stworzone 6ycie Boga. Poniewa6 dokona�y si8 w<nas
te trzy wydarzenia: stworzenie, upadek i zbawienie, otrzymali9my
trzy r,6ne pod wzgl8dem natury rodzaje 6ycia: 6ycie cz�owieka, Sza-
tana i Boga. Ujrzawszy to i poznawszy, mo6emy wreszcie zrozumie:
znaczenie sposobu, w jaki 6yjemy. Skoro r,wnocze9nie istniej' w<nas
obok siebie trzy r,6ne rodzaje 6ycia: 6ycie cz�owieka, 6ycie Szatana
i<6ycie Boga, kt,rym z nich powinni9my 6y:? Qyciem cz�owieka? Boga?
A mo6e Szatana? Wyra6amy to 6ycie, kt,rym 6yjemy. Na tym polega
spos,b 6ycia.
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II. CZTERY PRAWA

Ka6dy z trzech rodzaj,w 6ycia, kt,re znajduj' si8 w nas, ludziach
zbawionych, posiada swoje prawo. S' wi8c w nas nie tylko trzy ro-
dzaje 6ycia, lecz tak6e trzy prawa do nich nale6'ce. Opr,cz nich ist-
nieje r,wnie6 obiektywne Bo6e prawo. W sumie wi8c istniej' dla nas
cztery prawa. Ukazuje to si,dmy i ,smy rozdzia� Listu do Rzymian.

A. Definicja czterech praw

Centralnym tematem si,dmego i ,smego rozdzia�u Listu do Rzy-
mian jest prawo. Wcze9niej, w rozdziale sz,stym, aposto� oznajmi�:
LAlbowiem grzech nie mo6e nad wami panowa:, skoro nie jeste9cie
poddani prawuM. Grzech nie mo6e nad nami panowa: wy�'cznie z<jed-
nego powodu: poniewa6 nie jeste9my poddani prawu. Qeby wyja9ni:
stwierdzenie Lnie jeste9cie poddani prawuM, aposto� rozwija kwesti8
prawa w rozdzia�ach si,dmym i ,smym. Rozdzia� si,dmy rozpoczyna
si8 od stwierdzenia: LCzy6 nie jest wam wiadomo, bracia T m,wi8
przecie6 do tych, co prawo znaj' T 6e prawo panuje nad cz�owiekiem,
dop,ki on 6yje?M. I znowu: LTeraz za9 prawo straci�o moc nad nami,
gdy umarli9my temu, co trzyma�o nas w jarzmieM (w. 6). Nast8pnie
aposto� oznajmia: LPrzez prawo zdoby�em znajomo9: grzechuM (w. 7).
I jeszcze: LAlbowiem wewn8trzny cz�owiek ma upodobanie w prawie
Bo6ymM (w. 22). Wszystkie te wersety odnosz' si8 do prawa Starego
Testamentu. Na koniec Pawe� stwierdza: LW cz�onkach za9 moich
spostrzegam prawo inne, kt,re toczy walk8 z prawem mojego umy-
s�u i podbija mnie w niewol8 pod prawo grzechu mieszkaj'cego w<mo-
ich cz�onkachM. I ponownie: LTak wi8c umys�em s�u68 prawu Bo6e-
mu, cia�em za9 T prawu grzechuM (w. 25). Nast8pnie, w rozdziale
,smym, m,wi: LBo prawo Ducha 6ycia w Chrystusie Jezusie uwolni-
�o mnie od prawa grzechu i 9mierciM (w. 2). W cytowanych s�owach
aposto� m,wi o czterech r,6nych prawach, kt,re wi'6' si8 z nami
bezpo9rednio.

Pierwsze z nich to Lprawo Bo6eM (7,22.25), czyli prawo Starego
Testamentu, kt,re oznajmia nam wszystkie Bo6e wymagania. Dru-
gie to Lprawo umys�uM (7,23), kt,re znajduje si8 w naszym umy9le
i<sprawia, 6e pragniemy czyni: dobrze; dlatego mo6na je r,wnie6
nazwa: prawem dobra w naszym umy9le. Trzecie to Lprawo grzechu
w cz�onkachM (7,23), kt,re sprawia, 6e grzeszymy. Poniewa6 funkcja
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tego prawa w nas, powoduj'ca, i6 grzeszymy, przejawia si8 w cz�on-
kach naszego cia�a, nazywa si8 Lprawem grzechu w cz�onkachM. Czwar-
te prawo, Lprawo Ducha 6yciaM (8,2), sprawia, 6e 6yjemy 6yciem Bo-
6ym. Duch, od kt,rego to prawo pochodzi, jest Duchem 6ycia,
zespolonym Duchem z�o6onym z Ducha Bo6ego, 6ycia Bo6ego i na-
szego ludzkiego ducha. Dlatego prawo to nazwane jest Lprawem
Ducha 6yciaM. Co wi8cej, skoro Duch ten zawiera w sobie 6ycie, nale-
6y do 6ycia i jest 6yciem, prawo tego Ducha nazwane jest Lprawem
6yciaM. Spo9r,d tych czterech praw jedno T Bo6e prawo T znajduje si8
na zewn'trz nas, natomiast pozosta�e trzy s' w nas: prawo dobra
w<umy9le, prawo grzechu w ciele i prawo Ducha 6ycia w naszym
duchu.

B. KrLd;o czterech praw

Ka6de z tych czterech praw ma inne Sr,d�o. Prawo Bo6e, zapisa-
ne na kamiennych tablicach, zosta�o nadane ludziom przez Boga za
po9rednictwem Moj6esza w czasach Starego Testamentu. Pozosta�e
trzy prawa wywodz' si8 z trzech rodzaj,w 6ycia, o kt,rych wcze9niej
m,wili9my. Wiemy, 6e ka6de 6ycie posiada swoje prawo. Cho: prawo
mo6e nie zawsze wywodzi: si8 z 6ycia, niemniej jednak 6ycie zawsze
posiada swoje prawo. Skoro mamy w sobie trzy r,6ne rodzaje 6ycia,
mamy trzy prawa odpowiadaj'ce ka6demu z trzech rodzaj,w 6ycia.

Prawo dobra w umy9le wywodzi si8 z dobrego, stworzonego 6ycia,
kt,re otrzymali9my nie w chwili zbawienia, lecz podczas narodzin.
Zostali9my nim w naturalny spos,b obdarzeni w Bo6ym stworzeniu,
nie jest to dar Bo6ego zbawienia. Zanim zostali9my zbawieni, cz8sto
w umy9le i my9lach sk�aniali9my si8 ku dobru i pragn8li9my post8-
powa: dobrze, czci: rodzic,w, by: uczynni dla ludzi i mie: wra6liwe
sumienie, w nadziei, 6e b8dziemy lepsi i bardziej prawi. Te my9li
o<czynieniu dobra i prawym post8powaniu wywodz' si8 z prawa do-
bra w naszym umy9le. Dowodz' r,wnie6, 6e jeszcze nim zostali9my
zbawieni, prawo to ju6 w nas by�o.

Niekt,rzy, opieraj'c si8 na Li9cie do Rzymian 7,18 (LJestem bo-
wiem 9wiadom, 6e we mnie^ nie mieszka dobroM), dochodz' do wnio-
sku, 6e ani przed zbawieniem, ani po zbawieniu nie ma w nas nic
dobrego, a zatem prawo dobra w naszym umy9le nie mo6e wywodzi:
si8 z naszego pierwotnego, stworzonego 6ycia ani tym bardziej nie
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mog�o w nas istnie:, zanim zostali9my zbawieni. Je9li jednak uwa6-
nie przeczytamy ten werset, zobaczymy, 6e wniosek ten jest niedo-
k�adny, poniewa6 kiedy Pawe� m,wi, 6e nie ma w nas nic dobrego,
ma na my9li stan naszego cia�a. A cia�o, o kt,rym tutaj mowa, w<9wie-
tle kontekstu (w. 21, 23 i 24) odnosi si8 do naszego upad�ego i zmie-
nionego cia�a. W naszym upad�ym i zmienionym ciele, ciele grzechu,
nie mieszka nic dobrego. Nie znaczy to, 6e w nas, upad�ych istotach,
nie ma niczego dobrego. Przeciwnie, dalej w tym samym rozdziale
czytamy, 6e my, upad�e istoty, mamy wol8, kt,ra pragnie czyni: do-
bro, oraz prawo dobra w umy9le. Zar,wno wola, jak i umys� stano-
wi' cz89ci duszy. Cho: wi8c w naszym upad�ym i zmienionym ciele
nie ma nic dobrego, w umy9le i woli naszej duszy znajduje si8 pier-
wiastek dobroci, r,wnie6 po upadku. Pierwiastek ten z natury nale-
6y do naszego dobrego stworzonego 6ycia. Tak wi8c prawo dobra w<na-
szym umy9le pochodzi z naszego pierwotnego, stworzonego 6ycia
i<istnia�o w nas od chwili narodzin, jeszcze zanim zostali9my zbawieni.

Niekt,rzy m,wi', 6e nasze dobre, stworzone 6ycie, kt,re uleg�o
ska6eniu przez Szatana podczas upadku, straci�o sw,j pierwiastek
dobroci. To r,wnie6 pochopne stwierdzenie. Na przyk�ad, dodaj'c
czego9 kwa9nego do szklanki wody z miodem, psujemy s�odki smak,
lecz nie eliminujemy go zupe�nie. Chocia6 cz�owiek zosta� zepsuty
przez Szatana, jego pierwiastek dobroci nadal istnieje. To prawda, 6e
pierwiastek ten, stworzony w cz�owieku, uleg� ska6eniu przez Szata-
na i znalaz� si8 w stanie nieuleczalnym, nie mo6emy jednak powie-
dzie:, 6e zosta� ska6ony do takiego stopnia, i6 przesta� istnie:. Je9li
pot�uczesz szklank8, rozpadnie si8 ona na kawa�ki, lecz zachowa sw,j
pierwiastek. Sztabk8 z�ota mo6na wrzuci: do brudnej ka�u6y, lecz
pierwiastek z�ota nadal istnieje. Wprawdzie nasza cze9: dla rodzi-
c,w, mi�o9: braterska, lojalno9:, szczero9:, przyzwoito9:, moralno9:,
skromno9: i poczucie wstydu s' przewa6nie nieczyste i pomieszane,
niemniej jednak s' one prawdziwe. Mo6emy zatem doj9: do wnio-
sku, 6e cho: nasze dobre pierwiastki uleg�y skalaniu, pomimo znisz-
cze( wci'6 pozostaj'; mimo i6 s' bardzo s�abe, nadal istniej'. Dlate-
go w�a9nie chi(scy m8drcy i filozofowie odkryli, 6e cz�owiek ma
w<sobie Lznamienite cnotyM i Lwrodzon' 9wiadomo9:M itd. oraz doszli
do wniosku, 6e natura cz�owieka jest dobra. Filozofowie ci dokonali
naprawd8 s�usznego odkrycia, je9li chodzi o ludzk' natur8, ponie-
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wa6 my, upad�e istoty, mamy w sobie pierwiastek dobroci oraz pra-
wo, kt,re w naturalny spos,b sprawia, i6 pragniemy czyni: dobro.

Prawo grzechu w naszych cz�onkach wywodzi si8 z upad�ego i<nie-
godziwego 6ycia Szatana. Powiedzieli9my wcze9niej, 6e wskutek upad-
ku Adama, kt,ry zgrzeszy� spo6ywaj'c owoc z drzewa poznania do-
bra i z�a, wesz�o w cz�owieka 6ycie Szatana. Qycie to zawiera w sobie
prawo z�a, czyli prawo grzechu, kt,re istnieje w cz�onkach cia�a. Skoro
6ycie Szatana jest z�e, prawo, kt,re si8 z tego 6ycia wywodzi, w natu-
ralny spos,b popycha cz�owieka do grzechu i z�a.

Prawo Ducha 6ycia wywodzi si8 od Ducha 6ycia, kt,ry jest w na-
szym duchu i od nie stworzonego boskiego 6ycia Boga. Kiedy przyj8-
li9my Pana i zostali9my zbawieni, Duch Bo6y wraz z 6yciem Bo6ym
wszed� do naszego ducha i zespoli� si8 z nim, staj'c si8 Duchem 6ycia.
W tym 6yciu Ducha 6ycia zawiera si8 prawo, kt,re jest prawem Ducha
6ycia albo inaczej prawem 6ycia.

Musimy wi8c wyraSnie zobaczy:, 6e kiedy zostali9my zbawieni,
B,g nie umie9ci� w nas prawa dobra, lecz prawo 6ycia. B,g pragnie
w<nas 6ycia, nie dobra. Kiedy nas zbawia, wk�ada w nas prawo 6ycia.
Prawo dobra otrzymujemy nie dzi8ki Bo6emu zbawieniu, tylko stwo-
rzeniu. Pierwiastek czynienia dobra, kt,ry w sobie mamy, jest czym9
nieod�'cznym od nas. Kiedy jednak B,g nas zbawia, umieszcza w<nas
swoje 6ycie. W 6yciu tym zawarte jest prawo 6ycia, prawo Ducha
6ycia. Prawo to otrzymujemy w chwili zbawienia i wywodzi si8 ono
z<Bo6ego zbawienia w 6yciu.

Je9li wi8c chodzi o pochodzenie tych czterech praw, mo6emy po-
wiedzie:, 6e prawo Bo6e, wywodz'ce si8 od Boga, pochodzi od Boga,
prawo dobra w umy9le, wywodz'ce si8 z 6ycia cz�owieka, pochodzi od
cz�owieka, prawo grzechu w cz�onkach cia�a, wywodz'ce si8 od 6ycia
Szatana, pochodzi od Szatana, a prawo Ducha 6ycia, wywodz'ce si8
od Ducha 6ycia, pochodzi od ducha.

C. Usytuowanie czterech praw

Qeby dok�adnie pozna: te cztery prawa, musimy dobrze zrozu-
mie:, gdzie ka6de z nich jest usytuowane.

Prawo Bo6e jest zapisane na kamiennych tablicach, a wi8c znaj-
duje si8 na zewn'trz nas.

Prawo dobra znajduje si8 w naszym umy9le, czyli w duszy. Skoro
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6ycie czynienia dobra usytuowane jest w duszy, prawo z niego si8
wywodz'ce, oczywi9cie, r,wnie6 znajduje si8 w naszej duszy. Funk-
cja tego prawa przejawia si8 zw�aszcza w umy9le duszy; dlatego pra-
wo to nazwane jest Lprawem umys�uM. Mamy zatem w swojej duszy
6ycie cz�owieka, prawo dobra wywodz'ce si8 z tego 6ycia oraz dobr'
ludzk' natur8.

Prawo grzechu znajduje si8 w naszych cz�onkach, czyli ciele.
W<chwili upadku cz�owiek wzi'� owoc drzewa poznania i wprowadzi�
go do swojego cia�a; w ten spos,b wesz�o do naszego ludzkiego cia�a
niegodziwe 6ycie Szatana. Tak wi8c prawo grzechu, wywodz'ce si8
z<6ycia Szatana, znajduje si8 r,wnie6 w naszym ciele. Skoro prawo
to jest w naszym ciele, a cia�o sk�ada si8 z cz�onk,w, prawo to znaj-
duje si8 w naszych cz�onkach. W ciele zatem mamy Szatana, jego
6ycie, prawo grzechu wywodz'ce si8 z tego 6ycia oraz niegodziw'
natur8 Szatana. Poniewa6 Szatan i jego niegodziwo9ci wesz�y do na-
szego cia�a i wymiesza�y si8 z nim, nasze cia�o zmieni�o si8 i sta�o si8
cia�em ska6onym.

Prawo Ducha 6ycia znajduje si8 w naszym duchu. Skoro Duch
6ycia razem z 6yciem Bo6ym mieszka w naszym duchu, prawo wy-
wodz'ce si8 z Niego r,wnie6 si8 tam znajduje. Prawo to wywodzi si8
z Ducha Bo6ego i jest w naszym duchu; Duch Bo6y jest wi8c jego
Sr,d�em, a nasz duch T jego siedzib'. Jest ono wi8c ca�kowicie kwe-
sti' ducha; nie nale6y ono ani do cia�a, ani do duszy. W duchu mamy
Boga, 6ycie Bo6e, prawo wywodz'ce si8 z Bo6ego Ducha 6ycia oraz
Jego natur8 6ycia.

D. Natura i funkcja czterech praw

Jak' natur8 oraz funkcje maj' te cztery prawa znajduj'ce si8
poza nami i w nas? Prawo Bo6e sk�ada si8 z Bo6ych ustaw i ma
9wi8t', praw' i dobr' natur8. Prawo to, znajduj'ce si8 na zewn'trz
nas, pozwala nam pozna:, co B,g pot8pia, a co usprawiedliwia. Wy-
maga ono od nas odrzucenia tego, co B,g pot8pia, i podporz'dkowa-
nia si8 9wi8tym, prawym i dobrym Bo6ym ustawom.

Prawo dobra w naszym umy9le, wywodz'ce si8 ze stworzonego,
dobrego ludzkiego 6ycia, zawiera w sobie dobr' ludzk' natur8 i do-
k�adnie pasuje do natury Bo6ego prawa, kt,re znajduje si8 na ze-
wn'trz nas. Prawo to stwarza w nas, czyli w naszym umy9le, pra-
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gnienie czynienia dobra. Zw�aszcza gdy prawo Bo6e, znajduj'ce si8
na zewn'trz, wymaga od nas dobroci, prawo dobra w nas sk�ania nas
ku czynieniu dobra. Nasz umys� ma upodobanie w pos�usze(stwie
Bo6emu prawu. O tym w�a9nie m,wi aposto�: LTak wi8c umys�em
s�u68 prawu Bo6emuM (Rz 7,25).

Prawo grzechu w naszych cz�onkach, wywodz'ce si8 ze z�ego i<upa-
d�ego 6ycia Szatana w naszym ciele, zawiera w sobie niegodziw' na-
tur8 Szatana. Z�e 6ycie Szatana to Lz�oM obecne w naszym ciele oraz
LgrzechM, kt,ry w nas mieszka (Rz 7,21.20). Prawo, kt,re pochodzi od
tego z�ego 6ycia, popycha nas do grzechu, poniewa6 jest Lprawem
grzechuM. Prawo to ujawnia naturaln' moc czynienia z�a naszego
cia�a i walczy przeciwko prawu dobra w naszym umy9le. Gdy prawo
dobra w naszym umy9le daje nam pragnienie czynienia dobra, pra-
wo grzechu zaczyna z tym walczy: i bierze nas w niewol8 (Rz 7,23).
Nie tylko wi8c nie jeste9my w stanie spe�ni: pragnienia, by czyni:
dobrze ani zaspokoi: dobrego wymagania Bo6ego prawa, lecz prze-
ciwnie, s�uchamy prawa grzechu w swoich cz�onkach, pope�niaj'c
wszelakie grzechy i otrzymuj'c 9mier:, jak to opisuje List do Rzy-
mian 7,21-24. Grzeszymy zatem nie z w�asnego wyboru ani przyzwo-
lenia; to prawo grzechu popycha nas do tego od wewn'trz.

Widzimy wi8c, 6e jako upad�e istoty mamy w sobie dwa sprzecz-
ne prawa. Jedno z nich wywodzi si8 ze stworzonego dobrego 6ycia
i<dzia�a w umy9le naszej duszy, daj'c nam pragnienie czynienia do-
bra, podczas gdy drugie wywodzi si8 z upad�ego, z�ego 6ycia Szatana
i dzia�a w cz�onkach naszego cia�a, popychaj'c nas do grzechu. S' to
dwa przeciwstawne prawa, kt,re dzia�aj' w spos,b wzajemnie sprzecz-
ny w naszym umy9le i cz�onkach cia�a, walcz'c w nas mi8dzy sob'.
W konsekwencji prawo grzechu zwykle zwyci86a nad prawem do-
bra; dlatego nie udaje nam si8 czyni: dobra, kt,rego pragniemy i<je-
ste9my zmuszeni czyni: z�o, kt,rego nie chcemy. Chi(czycy nazy-
waj' to wojn' mi8dzy rozumem a po6'daniem. Rozum jest elementem,
kt,ry pragnie czyni: dobro, nieod�'cznym od naszego stworzonego
6ycia; po6'danie to grzech, kt,ry zamieszkuje w naszym upad�ym
ciele albo inaczej z�o, kt,re jest w naszym ciele grzechu. Rozum
wywodzi si8 wprawdzie cz89ciowo z sumienia, lecz dzia�a w umy9le;
dlatego dobro powsta�e w rezultacie funkcjonowania rozumu albo
wywodzi si8 z intelektu, albo przeze( przechodzi. Po6'danie, cho:
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wi'6e si8 z upad�' ludzk' natur', dzia�a w cz�onkach cia�a; to z niego
wywodzi si8 z�o powsta�e w rezultacie po6'dania. Dlatego temu, kto
ma silniejszy intelekt, lepiej udaje si8 czyni: dobro, natomiast ten,
kto jest bardziej nami8tny, �atwiej czyni z�o. Innymi s�owy, ca�e do-
bro, jakie czyni' ludzie, albo pochodzi z intelektu w umy9le, albo
przez niego przechodzi, podczas gdy ca�e z�o przez nich czynione
wyp�ywa z po6'dliwo9ci w ich cz�onkach. Gdy rozum w naszym umy-
9le bierze g,r8, czynimy dobro; gdy g,r8 bierze po6'danie, czynimy
z�o.

Niekt,rzy uwa6aj', 6e wojna tu opisana to wsp,�zawodnictwo,
o<kt,rym mowa w pi'tym rozdziale Listu do Galacjan. Nie jest to
dok�adne stwierdzenie. Pi'ty rozdzia� Listu do Galacjan m,wi o cie-
le, kt,re po6'da przeciwko Duchowi; ma to miejsce dopiero w,w-
czas, gdy jeste9my zbawieni i otrzymujemy Ducha Hwi8tego. Jed-
nak6e wojna mi8dzy dwoma prawami wi'6e si8 z wojn' mi8dzy
upad�ym, z�ym 6yciem Szatana a stworzonym, dobrym 6yciem i ma
miejsce, jeszcze zanim zostajemy zbawieni. Jest to wewn8trzna woj-
na, kt,ra toczy si8 w nas przed naszym zbawieniem. Jest to r,wnie6
wojna mi8dzy dobrem a z�em, kt,ra toczy si8 dzi9 we wszystkich
ludziach ze 9wiata.

LGrzechM, od kt,rego pochodzi prawo grzechu, to 6ycie Szatana,
a<wi8c jest on 6ywy. Piszemy go tu wielk' liter', co pokazuje, i6 jest
on uosobieniem i 6e jest tylko jeden. We wszech9wiecie jest tylko
jeden B,g i tylko jeden Grzech. Grzech to szczeg,lny termin i jedyny
w swoim rodzaju przedmiot; to drugie imi8 Szatana. Dlatego List do
Rzymian 5=8 m,wi, 6e Grzech mo6e nad nami kr,lowa:, mie: nad
nami w�adz8, bra: nas w niewol8 i czyni: z nas przeciwnik,w Boga,
mieszka: w nas i zaw�adn': nami oraz popycha: nas do z�a, kt,rego
nie chcemy. Liczne grzechy, kt,re pope�niamy, s' zaledwie uczynka-
mi wynikaj'cymi z tego, 6e dzia�a w nas ten jeden Grzech. To on jest
korzeniem i matk' wszystkich grzech,w.

W jaki spos,b Grzech sprawia, i6 grzeszymy? Zobaczyli9my, 6e
mieszka on w naszym ciele. To jednak wola, nie cia�o, jest organem
popychaj'cym nas do dzia�ania. Wola, nale6'ca do ludzkiej duszy,
podporz'dkowana Grzechowi i pos�uszna jego rozkazom, namawia
cia�o cz�owieka do grzeszenia. Cho: wi8c Grzech mieszka w naszym
ciele, jego dzie�o zniszczenia posuwa si8 coraz bardziej do 9rodka.
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Cia�o stanowi dla niego baz8, z kt,rej zaczyna on rozprowadza: tru-
cizn8 grzechu, wyrz'dzaj'c zniszczenie naszej duszy i duchowi, a6
skazi ca�' nasz' istot8. Dlatego siedemnasty rozdzia� Ksi8gi Jere-
miasza m,wi: LSerce jest zdradliwsze ni6 wszystko inneM (w. 9). Pierw-
szy rozdzia� Listu do Rzymian i si,dmy rozdzia� Ewangelii Marka
r,wnie6 oznajmiaj', 6e w cz�owieku znajduj' si8 wszelkie rodzaje
grzech,w. Te fragmenty Pisma dowodz', 6e cz�owiek jest od wewn'trz
zupe�nie ska6ony przez Grzech i pe�en grzech,w. Dlatego umys� w<du-
szy cz�owieka jest dzi9 niegodziwy, emocje skalane, wola zbuntowa-
na, a duch T ociemnia�y. S' to wszystko efekty dzia�ania Grzechu
w<cz�owieku.

Musimy jednak dzi8kowa: Panu za to, 6e w nas, kt,rzy jeste9my
zbawieni, jest nie tylko prawo dobra i z�a, cz�owieka i Szatana, lecz
r,wnie6 prawo Ducha Bo6ego 6ycia. Skoro prawo to wywodzi si8 z<Du-
cha Bo6ego 6ycia, pochodzi od nie stworzonego, boskiego 6ycia Boga.
Zar,wno Boskie, jak i wieczne pod wzgl8dem natury, spo9r,d wszyst-
kich rodzaj,w 6ycia we wszech9wiecie tylko Bo6e 6ycie jest L6yciemM.
(Om,wili9my t8 kwesti8 szczeg,�owo w rozdziale pierwszym Czym
jest ,ycie?). Natur' tego 6ycia zatem jest L6ycieM. Skoro prawo Ducha
6ycia wywodzi si8 z 6ycia Bo6ego, jego natur' jest L6ycieM, tak samo
jak L6ycieM jest natur' 6ycia Bo6ego. R,6ni si8 to od dw,ch wcze9niej
om,wionych praw, kt,re s' albo dobre, albo z�e za spraw' 6ycia,
z<kt,rego si8 wywodz'.

W 9wietle biblijnego objawienia 6ycie i dobro r,6ni' si8 od siebie
pod trzema g�,wnymi wzgl8dami. Po pierwsze, 6ycie stanowi natur8
6ycia Boga, podczas gdy dobro stanowi natur8 6ycia cz�owieka; po
drugie, 6ycie jest dobre, natomiast dobro niekoniecznie jest 6yciem;
po trzecie, drzewo 6ycia i drzewo poznania dobra i z�a w ogrodzie
Eden pokazuj' nam, 6e 6ycie i dobro bardzo si8 od siebie r,6ni';
6ycie nie jest ani dobrem, ani z�em. Qycie, dobro i z�o to trzy r,6ne
i<niezale6ne od siebie rzeczy.

Powinni9my zda: sobie spraw8 nie tylko z tego, 6e 6ycie i dobro
to nie to samo, lecz r,wnie6, 6e dobro r,6ni si8 od dobra. Istnieje
Bo6e dobro, a tak6e ludzkie dobro. Bo6e dobro pochodzi z 6ycia Boga
i zawiera jego natur8. Ludzkie dobro pochodzi z 6ycia cz�owieka i<za-
wiera tylko jego natur8. Dobro, o kt,rym mowa w Li9cie do Efezjan
2,10 i Drugim Li9cie do Tymoteusza 2,21 to dobro, kt,re wyra6amy
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dzi8ki Bo6emu 6yciu; jest wi8c ono dobrem wywodz'cym si8 z 6ycia
Boga, Bo6ym dobrem. Dobro, o kt,rym mowa w Ewangelii Mate-
usza<12,35, Li9cie do Rzymian 7,18.19.21 oraz 9,11, to dobro, kt,re
wyra6amy w�asnym 6yciem; jest wi8c ono dobrem wywodz'cym si8
z<6ycia<cz�owieka, dobrem cz�owieka. Dobro wywodz'ce si8 z 6ycia
cz�owieka jest jedynie dobrem cz�owieka, nie maj'cym w sobie natu-
ry L6yciaM ani pierwiastka Boga. Jedynie dobro Bo6e, wywodz'ce
si8<z<6ycia Boga, nie tylko jest dobre, lecz r,wnie6 posiada natur8
L6yciaM i pierwiastek Boga. Kiedy wi8c m,wimy, 6e 6ycie i dobro si8
od siebie r,6ni', mamy na my9li, 6e 6ycie B o g a  r,6ni si8 od dobra
c z � o w i e k a . Dobro cz�owieka, wywodz'ce si8 z 6ycia cz�owieka i<nie
zawieraj'ce w sobie ani odrobiny Bo6ej natury, oczywi9cie r,6ni si8
od 6ycia Bo6ego. Poniewa6 jednak Bo6e dobro wywodzi si8 z 6ycia
Bo6ego i zawiera w sobie Bo6' natur8 6ycia, nie mo6emy powiedzie:,
6e r,6ni si8 od 6ycia Boga.

Widzimy zatem, 6e prawo Ducha 6ycia zawieraj'ce w sobie Bo6'
natur8 L6yciaM mo6e sprawi:, i6 b8dziemy wyra6ali Bo6e 6ycie, czyli
Bo6e dobro.

Te trzy r,6ne prawa, kt,re s' w nas, r,6ni' si8 te6 pod wzgl8dem
swojej mocy. Wiemy, 6e prawa r,6ni' si8 od siebie pod wzgl8dem
mocy, zale6nie od tego, jak' moc' dysponuje przedmiot b8d'cy ich
Sr,d�em. Prawo dobra wywodzi si8 z 6ycia cz�owieka, a 6ycie cz�owie-
ka jest najs�absze; zatem moc czynienia dobra, nale6'ca do prawa
dobra, te6 jest najmniejsza. Prawo grzechu wywodzi si8 od silniej-
szego 6ycia Szatana; dlatego moc prawa grzeszenia jest wi8ksza ni6
moc czynienia dobra, nale6'ca do prawa dobra; nie tylko uniemo6li-
wia nam ona czynienie dobra, lecz r,wnie6 popycha nas do grzechu
i<z�a. Prawo Ducha 6ycia wywodzi si8 z najsilniejszego 6ycia, 6ycia
Boga. Dlatego jego moc te6 jest najwi8ksza; nie tylko chroni ono nas
od s�uchania prawa grzechu i grzeszenia, lecz tak6e uzdalnia nas do
pos�usze(stwa wobec prawa Ducha 6ycia i naturalnego wyra6ania
Bo6ego 6ycia.

Od pokole( filozofowie formu�owali r,6ne tezy popieraj'ce mo-
ralno9: i popraw8 zachowania. W rzeczywisto9ci wszyscy g�osili
jedno:<6e aby odzyska: b'dS odnowi: pierwotne dobro w cz�owieku,
potrzebny jest wysi�ek intelektu, woli i w�asnych postanowie( w<sto-
sunku do ska6onego cia�a i duszy cz�owieka. Wszystko to nie jest
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w<stanie przezwyci86y: naturalnej mocy prawa grzechu. Si�a cz�o-
wieka jest ograniczona, natomiast moc prawa T wytrwa�a; zabiegi
cz�owieka s' jego w�asnym wysi�kiem, za9 moc prawa jest sponta-
niczna. Cz�owiek mo6e w�asnymi wysi�kami osta: si8 przez jaki9 czas,
lecz kiedy jego si�y si8 wyczerpi', prawo znowu da o sobie zna:. Dla-
tego B,g nie wybawia nas, oddzia�uj'c na nasze cia�o i rozprawiaj'c
si8 z Grzechem, kt,ry nas otacza; nie wybawia nas te6, oddzia�uj'c
na nasz' dusz8, kt,ra znajduje si8 pomi8dzy cia�em a duchem, wzmac-
niaj'c nasz' wol8 w czynieniu dobra. B,g dodaje do centrum naszej
istoty, czyli do naszego ducha, nowy pierwiastek, kt,ry wnosi ze sob'
pot86n' moc 6ycia. Nast8pnie posuwa si8 stamt'd na zewn'trz, ku
obwodowi, przenikaj'c ka6d' cz89: naszej istoty, podporz'dkowuj'c
swoim prawem drugie prawo i zwyci86aj'c moc grzechu w tym pra-
wie zawart'. Uzdalnia nas te6 do wyra6ania dobra, kt,rego wyma-
ga<od nas Bo6e prawo, a kt,rego nie mogli9my przedtem wyra6a: za
po9rednictwem prawa dobra. Co wi8cej, dzi8ki 6yciu wywodz'cemu<si8
od prawa Ducha 6ycia mo6emy wyra6a: 6ycie, kt,rego B,g pragnie.

Biblia pokazuje nam zatem, 6e wi'6' si8 z nami cztery prawa:
jedno, kt,re znajduje si8 na zewn'trz nas i trzy, kt,re s' w nas.
Prawo na zewn'trz to prawo Bo6e. Spo9r,d trzech praw, kt,re znaj-
duj' si8 w nas, jedno znajduje si8 w duszy, drugie w ciele, a trzecie
w<duchu. Prawo w naszej duszy, wywodz'ce si8 ze stworzonego, do-
brego ludzkiego 6ycia, jest dobre i daje nam pragnienie czynienia
dobra; prawo w naszym ciele, wywodz'ce si8 z upad�ego, z�ego 6ycia
Szatana, jest niegodziwe i popycha nas do grzechu; prawo w naszym
duchu, wywodz'ce si8 z nie stworzonego, boskiego 6ycia Boga, jest
boskie i sprawia, i6 wyra6amy boskie 6ycie Boga.

Prawo Bo6e na zewn'trz nas reprezentuje Boga, kt,ry nak�ada
na nas wym,g 9wi8to9ci, sprawiedliwo9ci i dobra. Prawo dobra w<na-
szej duszy, zetkn'wszy si8 ze 9wi8tymi i dobrymi wymaganiami Bo-
6ego prawa, pragnie i postanawia je wype�ni:. Gdy jednak prawo
grzechu w naszych cz�onkach u9wiadomi sobie, 6e prawo dobra w<na-
szej duszy pragnie wype�ni: 9wi8te i dobre wymagania Bo6ego pra-
wa, znajduj'cego si8 na zewn'trz nas, natychmiast zaczyna si8 temu
sprzeciwia:, opiera: i zazwyczaj pokonuje prawo dobra w naszej du-
szy. Nie tylko wi8c nie mo6emy wype�ni: Bo6ego prawa, lecz zamiast
tego gwa�cimy jego 9wi8te i dobre wymagania. Dzieje si8 tak dlatego,
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6e prawo grzechu w naszym ciele jest silniejsze ni6 prawo dobra
w<naszej duszy. Jednak6e prawo Ducha 6ycia w naszym duchu jest
jeszcze silniejsze ni6 prawo dobra w naszej duszy. Je9li wi8c zwr,ci-
my si8 do swojego ducha i b8dziemy 6yli wed�ug niego, prawo Ducha
6ycia w naszym duchu wybawi nas od prawa grzechu w naszym ciele
i sprawi, i6 b8dziemy wyra6a: boskie 6ycie Boga. B8dziemy nie tylko
mogli wype�ni: 9wi8te i dobre wymagania Boga, lecz tak6e osi'gnie-
my boski poziom samego Boga.

Zewn8trzne Bo6e prawo na przyk�ad nakazuje nam unika: po6'-
dliwo9ci. Prawo dobra w naszej duszy, zetkn'wszy si8 z tym wyma-
ganiem Bo6ego prawa, pragnie je wype�ni: i postanawia, 6e nie b8-
dziemy ju6 odt'd po6'dliwi. R,wnocze9nie jednak prawo grzechu
w<naszym ciele natychmiast powstaje przeciwko temu, wywo�uj'c
w<nas wewn8trzn' po6'dliwo9:; w efekcie nie jeste9my w stanie wy-
pe�ni: Bo6ego prawa, kt,re nakazuje nam unika: po6'dliwo9ci. W,w-
czas, cho: tak bardzo chcemy i jeste9my stanowczy pod tym wzgl8-
dem, nie mo6emy pozby: si8 po6'dliwego serca. Dzieje si8 na odwr,t,
im bardziej chcemy i pr,bujemy sami pozby: si8 po6'dliwo9ci, tym
bardziej ona w nas ro9nie. Ilekro: prawo dobra w naszej duszy, inspi-
rowane zewn8trznym wymaganiem Bo6ego prawa, pragnie czyni:
dobro, prawo grzechu w naszym ciele natychmiast sprawi, 6e za-
cznie dzia�a: w nas z�o, kt,re b8dzie walczy: z my9l' o dobru. Ponad-
to prawo dobra w naszej duszy nie jest w stanie zmierzy: si8 z pra-
wem grzechu w naszym ciele; niemal za ka6dym razem w konfrontacji
z nim przegrywa. Lecz chwa�a Panu, prawo Ducha 6ycia w naszym
duchu jest silniejsze od prawa grzechu w naszym ciele i mo6e wyba-
wi: nas i uwolni: od prawa grzechu. Je6eli przestaniemy walczy:
i<podejmowa: wysi�ki, opieraj'c si8 na prawie dobra w naszej duszy,
i zamiast tego b8dziemy post8powali wed�ug prawa Ducha 6ycia, b8-
dziemy wybawieni od po6'dliwych pragnie(, inspirowanych przez
prawo grzechu w naszym ciele. B8dziemy mogli wype�ni: wymaga-
nie, kt,re stawia zewn8trzne Bo6e prawo, i nie po6'da:, wyra6aj'c
najwy6sz' Bo6' 9wi8to9:.

Widzimy wi8c wyraSnie, 6e Bo6e prawo znajduj'ce si8 na zewn'trz
nas nak�ada na nas okre9lone wymagania, kt,re prawo dobra w na-
szej duszy natychmiast pragnie wype�ni:. Jednak6e prawo grzechu
w naszym ciele, rozpi8te mi8dzy tymi dwoma prawami T zewn8trz-
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nym prawem Bo6ym i prawem dobra w naszej duszy T przeszkadza
nam w tym i powstrzymuje nas, wskutek czego prawo dobra w na-
szej duszy nie mo6e wype�ni: wymogu zewn8trznego Bo6ego prawa
tak, jakby chcia�o. Tak jak cia�o otacza dusz8, tak prawo grzechu
w<ciele otacza prawo dobra w duszy i jest od niej silniejsze. Dlatego
bardzo trudno jest prawu dobra w naszej duszy przezwyci86y: prawo
grzechu w ciele, przebi: si8 przez jego otoczk8 i spe�ni: wymaganie,
jakie stawia nam Bo6e prawo od zewn'trz. Jednak prawo Ducha 6ycia
w naszym duchu jest silniejsze od wszystkich pozosta�ych praw; dla-
tego mo6e zwyci86y: prawo grzechu w ciele i wybawi: nas od domi-
nacji tego prawa, dzi8ki czemu daje nam zdolno9: do ca�kowitego
wype�nienia wymaga( Bo6ego prawa.

Qeby wyja9ni: zwi'zek, jaki zachodzi mi8dzy tymi czterema pra-
wami, mo6emy pos�u6y: si8 inn' ilustracj'. Prawo Bo6e istniej'ce
na zewn'trz przypomina szacownego m86czyzn8, kt,ry sk�ada o9wiad-
czyny, a prawo dobra w naszym umy9le T cnotliw' dam8, kt,ra jego
o9wiadczyny przyjmuje. Natomiast prawo grzechu w naszych cz�on-
kach jest niczym �otr, kt,ry ci'gle chodzi za niewiast' i pr,buje wy-
wo�a: konflikt mi8dzy ni' a m86czyzn'. Ilekro: ,w �otr widzi, jak
ona m,wi LtakM na propozycj8 tamtego, porywa j' i zmusza do tego,
by post8powa�a wbrew w�asnej woli i 6yczeniu. W tym samym mo-
mencie prawo Ducha 6ycia w naszym duchu, kt,re mo6na por,wna:
do anio�a z nieba, ratuje dam8 z r'k �otra i pozwala jej odpowiedzie:
na o9wiadczyny m86czyzny; w ten spos,b jej pragnienie si8 spe�nia.
Nast8pnie niewiasta odkrywa, 6e ,w anio� z nieba to w rzeczywisto-
9ci ta sama Osoba, kt,r' reprezentowa� ,w m86czyzna. Tak wi8c
anio�, pozwalaj'c jej wype�ni: propozycj8 m86czyzny, w rzeczywisto-
9ci uzdalnia j' do wype�nienia jego w�asnego pragnienia.

Dzi8ki tej ilustracji widzimy, 6e wprawdzie obiektywne Bo6e pra-
wo nak�ada na nas wymagania, lecz nie jest w stanie sprawi:, by9my
te wymagania spe�nili. Prawo dobra w naszym umy9le pragnie wy-
pe�ni: wymagania zewn8trznego Bo6ego prawa, ale nie ma si�y prze-
zwyci86y: prawa grzechu w naszych cz�onkach. Co wi8cej, prawo
grzechu zawsze sprzeciwia si8 prawu dobra i widz'c, 6e prawo to
pr,buje wype�ni: wymagania prawa Bo6ego, b8dzie mu w tym prze-
szkadza: i powstrzymywa: od spe�nienia tego, co prawo dobra pra-
gnie<spe�ni:. Jednak6e prawo Ducha 6ycia w naszym duchu, nasze
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wybawienie od Boga, pe�ne pot86nej mocy 6ycia Bo6ego, uwalnia nas
od prawa grzechu, dzi8ki czemu mo6emy wype�ni: wszystkie wyma-
gania Bo6ego prawa i wyra6a: boskie 6ycie Boga. Je9li b8dziemy 6yli
wed�ug prawa Ducha 6ycia, ono wybawi nas od prawa grzechu w<na-
szych cz�onkach i automatycznie staniemy si8 zwyci8skimi chrze9ci-
janami.

WNIOSKI

Mo6emy w tym momencie wyci'gn': kilka wniosk,w. Po pierw-
sze, Bo6e wybawienie r,6ni si8 od ludzkiej poprawy. R,6nica dotyczy
przede wszystkim pod�o6a. Ludzka poprawa opiera si8 na pierwot-
nym dobru cz�owieka, podczas gdy Bo6e wybawienie opiera si8 na
6yciu Boga i Duchu Bo6ym, czyli Duchu 6ycia. Po drugie, oba te spo-
soby<r,6ni' si8 metod'. Ludzka poprawa dokonuje si8 w wyniku
wzmo6onego wysi�ku, surowo9ci wobec cia�a i poddawania sobie jego
nami8tno9ci, co ma w konsekwencji zaowocowa: powstaniem dobra
w<cz�owieku. Natomiast wybawienie dokonuje si8 dzi8ki temu, 6e
B,g umieszcza w naszym duchu swojego Ducha i 6ycie, o6ywiaj'c<na-
szego ducha. Dzie�o odnowienia rozpoczyna si8 w,wczas od naszego
ducha i obejmuje najpierw r,6ne cz89ci duszy, by sko(czy: na fizycz-
nym ciele. Wreszcie, oba sposoby r,6ni' si8 wynikami. Ludzka po-
prawa prowadzi do najwy6szej ludzkiej doskona�o9ci; nie jest jed-
nak<w stanie sprawi:, by cz�owiek wyra6a� boski poziom Bo6ej natury.
Konsekwencj' Bo6ego wybawienia jest to, i6 stajemy si8 Bogiem-
-ludSmi, wyra6aj'cymi boskie 6ycie Boga.

Po drugie, Bo6e wybawienie nie czyni nas ludSmi dobrymi, lecz
ludSmi 6ycia. We wszech9wiecie s' trzy rodzaje ludzi: B,g-ludzie,
dobrzy ludzie i Sli ludzie. Bo6e wybawienie nie czyni nas ludSmi z�y-
mi ani dobrymi, lecz ludSmi 6ycia.

Po trzecie my, kt,rzy zostali9my wybawieni przez Boga, powinni-
9my 6y: w Bogu. B,g jest 6yciem i Jego wybawienie polega na tym,
6e stajemy si8 ludSmi 6ycia. Qycie to B,g; by: cz�owiekiem 6ycia to
inaczej by: Bogiem-cz�owiekiem. Qeby9my byli takimi ludSmi, musi-
my 6y: w Bogu. Qycie w Bogu jednak brzmi jak m8tna doktryna.
Je9li chcemy 6y: w Bogu, musimy 6y: kieruj'c si8 prawem Ducha
6ycia. Wymaga to od nas 6ycia w duchu, bo prawo Ducha 6ycia znaj-
duje si8 w duchu. Wymaga to r,wnie6 od nas 6ycia w odczuciu 6ycia,
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bo odczucie 6ycia to odczucie prawa Ducha 6ycia. Je9li jeste9my po-
s�uszni odczuciu 6ycia, zwa6amy na ducha i 6yjemy w duchu. Je9li
zwa6amy na ducha, 6yjemy w prawie Ducha 6ycia. Kiedy 6yjemy
w<prawie Ducha 6ycia, 6yjemy w Bogu. W rezultacie wyra6amy Boga.
B,g jest 6yciem; wyra6amy zatem 6ycie i stajemy si8 ludSmi 6ycia.

Po czwarte, celem Bo6ego wybawienia jest jedno9: Boga i cz�o-
wieka. Kiedy jeste9my pos�uszni prawu Ducha 6ycia i 6yjemy w Bogu,
B,g te6 6yje w nas i jeste9my z Nim zespoleni w praktyczny spos,b,
a6 stajemy si8 ca�kowicie zjednoczeni z Nim.

S' jeszcze dwie kwestie dotycz'ce strony subiektywnej. Po pierw-
sze, musimy dotyka: wewn8trznego odczucia, czyli s�ucha: tego, co
wewn'trz czujemy. Po drugie, musimy 6y: w spo�eczno9ci. Spo�ecz-
no9: to przep�yw 6ycia. Qy: w spo�eczno9ci to inaczej 6y: w przep�y-
wie 6ycia. Te dwie rzeczy pozwalaj' nam do9wiadczy: 6ycia w prak-
tyczny spos,b. Rozdzia� po9wi8cony trzem rodzajom 6ycia i czterem
prawom do tego w�a9nie ma nas doprowadzi:. Je9li b8dziemy doty-
kali wewn8trznego odczucia w praktyczny spos,b i 6yli w spo�eczno-
9ci, automatycznie: (1) b8dziemy uwolnieni od grzechu, (2) b8dziemy
zdolni do dobrych uczynk,w, do kt,rych normalnie nie jeste9my zdol-
ni, (3) b8dziemy mogli wype�ni: Bo6e prawo, oraz (4) b8dziemy wyra-
6ali 6ycie Boga. Na koniec b8dziemy mogli si8 sta: Bogiem-cz�owie-
kiem, przejawiaj'cym Bo6e 6ycie. Oto cel Bo6ego zbawienia, kt,ry
obejmuje wszystkie sprawy zwi'zane z 6yciem.





ROZDZIAO DZIESI[TY

PRAWO �YCIA

W poprzednim rozdziale zobaczyli9my trzy rodzaje 6ycia i cztery
prawa. Teraz przyjrzymy si8 dok�adniej prawu 6ycia, kt,re jest zara-
zem prawem Ducha 6ycia, o czym m,wili9my w ostatnim rozdziale.
Spo9r,d tych czterech praw tylko prawo 6ycia jest naturaln' zdolno-
9ci' prawa Bo6ego, pozwalaj'c' nam wyra6a: Bo6e 6ycie w spos,b
zupe�nie naturalny. Dlatego, je9li chcemy dotkn': drogi 6ycia, musi-
my dobrze zrozumie: prawo 6ycia.

I. PODSTAWA BIBLIJNA

W ca�ej Biblii tylko nast8puj'ce pi8: fragment,w m,wi bezpo-
9rednio lub po9rednio o prawie 6ycia:

A. List do Rzymian 8,2: LPrawo Ducha 6yciaM...
Prawo Ducha 6ycia, o kt,rym tutaj mowa, to prawo 6ycia. Duch,

od kt,rego to prawo pochodzi, zawiera 6ycie albo, inaczej m,wi'c,
jest 6yciem. Dlatego prawo to jest prawem Ducha, a tak6e prawem
6ycia.

B. List do Hebrajczyk,w 8,10: LTakie jest przymierze, kt,re za-
wr8 z domem Izraela po owych dniach, m,wi Pan. W�o68 prawa Moje
w ich umys�y, a na sercach ich wypisz8 je, i b8d8 im Bogiem, a oni
b8d' Mi ludemM.

C. List do Hebrajczyk,w 10,16: LTakie jest przymierze, kt,re za-
wr8 z nimi po owych dniach, m,wi Pan: dam prawa Moje w ich ser-
ca, tak6e w umy9le ich wypisz8 jeM.

Powy6sze dwa fragmenty z ,smego i dziesi'tego rozdzia�u Listu
do Hebrajczyk,w najpierw m,wi' o LdaniuM, a nast8pnie o Lwypisa-
niuM i w obu mowa jest o umy9le i sercu; oba zatem m,wi' o tym
samym. S' cytatem z Ksi8gi Jeremiasza 31,33.

D. Ksi8ga Jeremiasza 31,33: LLecz takie b8dzie przymierze, jakie
zawr8 z domem Izraela po tych dniach, m,wi Jahwe: Umieszcz8 swe
prawo w ich cz89ciach wewn8trznych i wypisz8 w ich sercu. B8d8 im
Bogiem, oni za9 b8d' Mi ludemM.
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E. Ksi8ga Ezechiela 36,25-28: LPokropi8 was czyst' wod', aby9cie
si8 stali czystymi, i oczyszcz8 was od wszelkiej zmazy i od wszyst-
kich waszych bo6k,w. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchn8
do waszego wn8trza, odbior8 wam serce kamienne, a dam wam ser-
ce z cia�a. Ducha Mojego chc8 umie9ci: w was i sprawi:, by9cie 6yli
wed�ug Mych nakaz,w i przestrzegali przykaza(, i wed�ug nich po-
st8powali^, i b8dziecie moim ludem, a Ja b8d8 waszym BogiemM.

Tych kilka werset,w m,wi o co najmniej pi8ciu rzeczach:
(1)<oczyszczeniu czyst' wod', (2) daniu nam nowego serca, (3) daniu
nam nowego ducha, (4) zabraniu naszego kamiennego serca i daniu
nam serca z cia�a oraz (5) umieszczeniu w nas Ducha Bo6ego. O'cznym
efektem tych pi8ciu rzeczy jest to, i6 mo6emy post8powa: wed�ug
Bo6ych nakaz,w i przestrzega: Jego przepis,w oraz je wype�nia:.
B8dziemy wtedy Jego ludem, a On b8dzie naszym Bogiem. Oznacza
to, 6e Duch Hwi8ty w nas da nam now' si�8, 6eby9my mogli wykony-
wa: wol8 Bo6' i zadowoli: Boga, dzi8ki czemu On b8dzie m,g� by:
naszym Bogiem, a my T Jego ludem. Jest to ten sam rezultat, o<kt,-
rym mowa w Ksi8dze Jeremiasza 31,33.

II. POCZ�TEK PRAWA �YCIA   ODRODZENIE

Je9li pragniemy m,wi: o tym, sk'd wzi8�o si8 prawo 6ycia, musi-
my rozpocz': od odrodzenia, bo to wtedy przyj8li9my Bo6e 6ycie do
swojego ducha. Gdy zostajemy odrodzeni, otrzymujemy do swojego
ducha Bo6e 6ycie, a skoro mamy w sobie Bo6e 6ycie, automatycznie
mamy prawo od tego 6ycia pochodz'ce.

A. Stworzenie cz;owieka

M,wi'c o odrodzeniu, musimy zacz': od stworzenia cz�owieka.
Kiedy cz�owiek zosta� stworzony Bo6' r8k', posiada� jedynie dobre
i<prawe ludzkie 6ycie; nie mia� boskiego i wiecznego 6ycia Boga. Kie-
dy jednak B,g stwarza� cz�owieka, Jego centralnym zamys�em by�o
wple9: w niego swoje 6ycie, zjednoczy: si8 z cz�owiekiem i osi'gn':
sw,j cel T jedno9: Boga i cz�owieka. Dlatego, kiedy B,g stwarza�
cz�owieka, opr,cz cia�a i duszy stworzy� jeszcze dla niego ducha. Duch
ten jest organem, za pomoc' kt,rego cz�owiek przyjmuje Bo6e 6ycie.
Kiedy u6ywamy tego organu, by skontaktowa: si8 z Bogiem, kt,ry
jest Duchem, w,wczas otrzymujemy Jego 6ycie i jednoczymy si8
z<Nim, wype�niaj'c w ten spos,b g�,wny Bo6y cel.
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B. Upadek cz;owieka

Nim jednak cz�owiek przyj'� Bo6e 6ycie, upad�. Najistotniejsze
w<jego upadku nie by�o wszak6e to, 6e pope�ni� grzech i obrazi� Boga,
lecz to, 6e jego duch obumar�, 6e upadek sprowadzi� 9mier: na organ
cz�owieka, kt,ry s�u6y� do przyjmowania Bo6ego 6ycia. Stwierdze-
nie, i6 duch umar�, nie znaczy, 6e przesta� on istnie:, tylko 6e utraci�
funkcj8 spo�eczno9ci z Bogiem i oddzieli� si8 od Niego; cz�owiek nie
m,g� ju6 mie: z Nim spo�eczno9ci. Odt'd cz�owiek nie m,g� u6ywa:
swojego ducha, by kontaktowa: si8 z Bogiem i przyjmowa: Jego 6ycie.

Cz�owiek mia� w,wczas dwojak' potrzeb8. Z jednej strony wsku-
tek upadku potrzebowa�, by B,g rozprawi� si8 z pope�nionym przez
niego grzechem; z drugiej strony, w jeszcze wi8kszym stopniu po-
trzebowa�, by B,g go odrodzi�, daj'c 6ycie jego umar�emu duchowi,
6eby cz�owiek m,g� przyjmowa: Bo6e 6ycie i wype�ni: g�,wny cel,
jaki mia� B,g, gdy go stwarza�.

C. Bo4y sposLb wybawienia

Wskutek powy6szych potrzeb Bo6y spos,b wybawienia obejmuje
dwa aspekty: negatywny i pozytywny. Od strony negatywnej, dzi8ki
przelaniu przez Pana Jezusa krwi na krzy6u dokona�o si8 odkupie-
nie i rozwi'zany zosta� problem grzechu cz�owieka. Od strony pozy-
tywnej, dzi8ki 9mierci Pana Jezusa uwolni�o si8 Bo6e 6ycie; nast8p-
nie, dzi8ki Jego zmartwychwstaniu 6ycie to zosta�o umieszczone
w<Duchu Hwi8tym, a na koniec Duch Hwi8ty wszed� w nas, dzi8ki
czemu otrzymali9my boskie i wieczne 6ycie Boga.

Kiedy Duch Hwi8ty uzdalnia nas do otrzymania Bo6ego 6ycia,
odradza nas. W jaki spos,b jednak to czyni? S�owem Bo6ym. Duch
Hwi8ty stwarza w naszym otoczeniu okazj8, 6eby9my us�yszeli s�owa
ewangelii. Nast8pnie dzi8ki tym s�owom zaczyna na nas 9wieci: i<po-
rusza: nas; sprawia, i6 przyznajemy si8 do swoich grzech,w, ganimy
siebie, nawracamy si8 i zaczynamy wierzy:, przyjmuj'c tym samym
Bo6e s�owa i otrzymuj'c Bo6e 6ycie. W s�owach Bo6ych kryje si8
Bo6e 6ycie i s' one 6yciem (J 6,63). Gdy te s�owa przyjmujemy, wcho-
dzi w nas Bo6e 6ycie, kt,re nas odradza.

Odrodzenie zatem polega w istocie na tym, 6e cz�owiek opr,cz
w�asnego 6ycia otrzymuje 6ycie Bo6e. Gdy zatem przyjmujemy to
6ycie, otrzymujemy w�adz8, kt,ra daje nam zdolno9:, by9my stali
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si8 dzie:mi Bo6ymi (J 1,12). Sama w�adza jest 6yciem Bo6ym; kiedy
wi8c to 6ycie mamy, mamy w�adz8 sta: si8 dzie:mi Bo6ymi.

Kiedy mamy Bo6e 6ycie i stajemy si8 dzie:mi Bo6ymi, automa-
tycznie mamy bosk' natur8 (2 P 1,4). Je6eli 6yjemy tym 6yciem i<je-
go natur', mo6emy si8 sta: tacy jak B,g i wyra6a: Jego obraz.

W jaki spos,b Bo6e 6ycie dzia�a w nas, czyni'c nas takimi samy-
mi jak On? Zaczyna ono od centrum albo inaczej od ducha i posuwa
si8 w stron8 obwodu, czyli cia�a, zagarniaj'c coraz wi8kszy obszar.
Kiedy 6ycie Bo6e wchodzi w nas, najpierw wchodzi do naszego mar-
twego ducha, o6ywia go, czyni 9wie6ym, mocnym, pe�nym wigoru
i<zdolnym dotyka: Boga, odczuwa: Go i mie: z Nim s�odk' spo�ecz-
no9:. Nast8pnie rozszerza si8 stopniowo z ducha na ka6d' cz89: du-
szy i sprawia, 6e nasze my9li, uczucia i decyzje staj' si8 stopniowo
Bo6e i maj' w sobie Bo6' wo(; nawet w naszym gniewie jest co9
z<Bo6ego podobie(stwa, Bo6ej woni. Co za cudowna zmiana!

Opr,cz tego 6ycie to b8dzie nieustannie dzia�a�o, a6 obejmie na-
sze cia�o, 6eby ono te6 otrzyma�o pierwiastek 6ycia. O tym w�a9nie
m,wi List do Rzymian 8,11: Duch Bo6y, kt,ry w nas mieszka, mo6e
o6ywi: nasze 9miertelne cia�o.

Qycie Bo6e b8dzie w nas dzia�a�o i rozwija�o si8 coraz bardziej, a6
ca�a nasza istota, duch, dusza i cia�o ca�kowicie wype�ni si8 Bo6'
natur', pierwiastkiem i woni', a my sami zostaniemy porwani i prze-
mienieni, i wejdziemy do chwa�y, staj'c si8 zupe�nie tacy jak On.

Qycie Bo6e, kt,re nieustannie dzia�a i rozwija si8 w nas, nie for-
suje sobie drogi z pomini8ciem nas; przeciwnie, potrzebuje zgody ze
strony emocji, wsp,�pracy ze strony umys�u i uleg�o9ci ze strony
woli. Je9li nie zgodzimy si8 na dzia�anie Bo6ego 6ycia w nas, nie
b8dziemy za nim wiernie pod'6a: ani z nim wsp,�pracowa:, nie b8-
dzie ono mog�o okaza: swej mocy ani przejawi: swojej funkcji. Po-
niewa6 cz�owiek jest 6yw' istot' obdarzon' uczuciami, umys�em
i<wol', kwestia jego wsp,�pracy i zdolno9ci wsp,�pracy nastr8cza pro-
blem,w. Dlatego B,g, odradzaj'c nas, daje nam opr,cz swojego 6ycia
r,wnie6 nowe serce i umieszcza w nas nowego ducha (Ez 36,26).
W<ten spos,b nabywamy ch8ci, a tak6e zdolno9ci do wsp,�pracy z<Bo-
6ym 6yciem.

Serce wi'6e si8 z ch8ci', natomiast duch T ze zdolno9ci'. Nasze
pierwotne serce, wskutek buntu przeciwko Bogu, sta�o si8 twarde
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albo inaczej zestarza�o si8; dlatego nazywa si8 Lsercem kamiennymM
albo LstarymM. To stare serce jest przeciwne Bogu, nie chce Go ani
nie ma ochoty z Nim wsp,�pracowa:. Teraz B,g daje nam nowe ser-
ce. Nie daje nam innego serca opr,cz naszego starego serca, tylko
dzi8ki odrodzeniu przez Ducha Hwi8tego zmi8kcza nasze kamienne
serce, kt,re staje si8 dzi8ki temu Lsercem mi8sistymM, i odnawia je,
czyni'c je nowym. To nowe serce sk�ania si8 ku Bogu i 6ywi dla
Niego i Jego rzeczy uczucie. Jest nowym organem, dzi8ki kt,remu
sk�aniamy si8 ku Bogu i kochamy Go, chcemy z Nim wsp,�pracowa:
i jeste9my gotowi pozwoli:, by Bo6e 6ycie si8 w nas rozwija�o i dzia-
�a�o swobodnie, posuwaj'c si8 od 9rodka na zewn'trz.

Duch, kt,rego pierwotnie mieli9my, wskutek oddzielenia od Boga
sta� si8 obumar�y i stary; dlatego Biblia nazywa go Lstarym duchemM.
Poniewa6 utraci� on zdolno9: spo�eczno9ci i kontaktu z Bogiem, au-
tomatycznie nie jest w stanie z Nim wsp,�pracowa:. Teraz B,g daje
nam Lnowego duchaM. Nie znaczy to, 6e opr,cz naszego starego du-
cha daje nam jeszcze jednego, lecz 6e dzi8ki odrodzeniu przez Ducha
Hwi8tego o6ywia naszego umar�ego ducha i czyni go 6ywym duchem,
odnawia go i czyni nowym. Ten nowy duch potrafi mie: spo�eczno9:
z Bogiem i poj': Boga i duchowe rzeczy. Jest nowym organem s�u6'-
cym do kontaktowania si8 z Bogiem; uzdalnia nas do wsp,�pracy
z<Nim i, dzi8ki spo�eczno9ci z Nim, Bo6e 6ycie w nas mo6e si8 rozwi-
ja: i dzia�a: na zewn'trz.

Dzi8ki temu, 6e mamy nowe serce, c h c e m y  wsp,�pracowa:
z<Bogiem, a dzi8ki temu, 6e mamy nowego ducha, j e s t e 9 m y
w< s t a n i e  z Nim wsp,�pracowa:. Nowe serce i nowy duch jednak
tylko co najwy6ej pozwalaj' nam pragn': Boga i kontaktowa: si8
z<Nim, dzi8ki czemu Bo6e 6ycie w nas mo6e swobodnie si8 rozwija:
i<dzia�a: na zewn'trz; nie s' natomiast w stanie spe�ni: nieograni-
czonego wymagania, jakie ma wobec nas B,g, kt,ry oczekuje, 6e
osi'gniemy boski poziom Jego osoby. Dlatego, odradzaj'c nas, B,g
dokonuje dodatkowo niezwykle chwalebnej i wznios�ej rzeczy: umiesz-
cza w naszym nowym duchu swojego Ducha, Ducha Hwi8tego. Duch
Hwi8ty jest uciele9nieniem Chrystusa, a Chrystus w zamian jest ucie-
le9nieniem Boga. Dlatego, kiedy wchodzi w nas Duch Hwi8ty, wcho-
dzi w nas Tr,jjedyny B,g. W ten spos,b Stw,rca jednoczy si8 ze
stworzeniem. To doprawdy zas�uguje na pochwa�8 z naszej strony!
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Co wi8cej, Duch Bo6y, Duch wieczny albo inaczej niesko(czony, po-
siada nieograniczone funkcje i najwy6sz' moc. Kiedy wi8c zaczyna
mieszka: w naszym duchu, mo6e t' nieograniczon' moc' namasz-
cza: nas i zaopatrywa:, dzia�a: w nas i porusza: si8 w nas. Dzi8ki
temu mo6emy spe�ni: nieograniczone Bo6e wymaganie wobec nas
pozwalaj'c, by Bo6e 6ycie nieustannie rozprzestrzenia�o si8 z nasze-
go ducha przez dusz8 na cia�o. Wreszcie dzi8ki temu Duchowi osi'-
gamy chwalebny etap, na kt,rym stajemy si8 zupe�nie tacy sami jak
B,g! Alleluja!

Widzimy tu wyraSnie jedno: spos,b Bo6ego wybawienia r,6ni si8
zasadniczo od ludzkiego samodoskonalenia. Samodoskonalenie to
jedynie praca nad tym, co si8 od pocz'tku posiada, czyli nad dusz'
i<cia�em wraz z ich zdolno9ciami. Nawet je9li odniesie to skutek, jest
to nadal mocno ograniczone, poniewa6 cz�owiek dysponuje ograni-
czon' moc'. Natomiast w przypadku Bo6ego wybawienia, cho: ono
te6 przechodzi przez wszystkie cz89ci naszej duszy i stopniowo je
odnawia, docieraj'c r,wnie6 do cia�a, istotne jest to, 6e Duch Bo6y,
przynosz'c ze sob' Bo6e 6ycie, dodaje siebie do naszego ducha. Ob-
darzony bosk', nieograniczon' moc', jest ca�kowicie w stanie spe�-
ni: nieograniczone wymaganie Boga. Mamy tu do czynienia z doda-
niem czego9, a nie ulepszeniem tego, co ju6 istnieje. Pr,ba ulepszenia
polega jedynie na tym, 6e w ograniczonym stopniu poprawiamy co9,
co ju6 mamy; dodanie czego9 z Boga takich granic nie zna.

To, co do tej pory powiedzieli9my, powinno pokaza: nam wyraS-
nie, 6e dzi8ki odrodzeniu przyjmujemy Bo6e 6ycie. Qycie to zawiera
w sobie naturaln' funkcj8 T Lprawo 6yciaM. Bo6e 6ycie jest zatem
Sr,d�em tego prawa, a odrodzenie jego pocz'tkiem. Cho: prawo 6ycia
wywodzi si8 z 6ycia Bo6ego, wchodzi w nas dzi8ki odrodzeniu.

III. ZNACZENIE PRAWA �YCIA

Je9li chcemy pozna: znaczenie prawa 6ycia, musimy najpierw
dowiedzie: si8, czym jest prawo. Prawo to naturalna regulacja, sta-
�a, niezmienna zasada. Prawo niekoniecznie wywodzi si8 z 6ycia, lecz
ka6demu rodzajowi 6ycia towarzyszy okre9lone prawo, zwane pra-
wem 6ycia. Prawo danego rodzaju 6ycia stanowi te6 naturaln' ce-
ch8, wrodzon' funkcj8, tego 6ycia. Na przyk�ad koty potrafi' �apa:
myszy, a psy ca�' noc warowa:; nasze ucho s�yszy dSwi8ki, nos wy-
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czuwa zapachy, j8zyk czuje smak, a 6o�'dek potrafi trawi:. Wszyst-
kie te zdolno9ci s' naturalnymi cechami i wrodzonymi funkcjami
6ycia. Dop,ki dany rodzaj 6ycia istnieje i cieszy si8 wolno9ci', auto-
matycznie rozwija swoje cechy i przejawia swe zdolno9ci. Nie wyma-
ga to nauczania przez cz�owieka ani poganiania; przeciwnie, rozwija
si8 w spos,b bardzo naturalny i bez najmniejszego wysi�ku. Takie
naturalne cechy i wrodzone zdolno9ci, kt,rymi dysponuje dany ro-
dzaj 6ycia, stanowi' prawo tego6 6ycia.

Qycie Bo6e jest najwy6szym rodzajem 6ycia; jest 6yciem przodu-
j'cym. Dlatego z pewno9ci' posiada najwy6sze i najdoskonalsze ce-
chy i zdolno9ci. Skoro te najwy6sze i najdoskonalsze cechy i zdolno-
9ci stanowi' prawo 6ycia Bo6ego, prawo to si�' rzeczy jest najwy6sze
i najdoskonalsze. Poniewa6 dzi8ki odrodzeniu otrzymali9my Bo6e
6ycie, automatycznie otrzymali9my od niego jego najwy6sze i przo-
duj'ce prawo.

W pierwszym rozdziale zatytu�owanym Czym jest ,ycie? stwier-
dzili9my, 6e jedynie Bo6e 6ycie jest 6yciem; dlatego prawo 6ycia, o<kt,-
rym teraz m,wimy, odnosi si8 szczeg,lnie do prawa 6ycia Bo6ego.

W nowym przymierzu otrzymujemy od Boga prawo 6ycia. R,6ni
si8 ono bardzo od praw, kt,re B,g da� na G,rze Synaj. W czasach
Starego Testamentu B,g da� prawo zapisane na kamiennych tabli-
cach, nie w ciele cz�owieka. Prawo to mia�o charakter zewn8trzny;
by�o prawem litery. Nak�ada�o na cz�owieka wiele zewn8trznym wy-
maga( okre9laj'c, co powinno si8 robi:, a czego nie. Nie przynios�o
to jednak 6adnych efekt,w; nikt nie by� w stanie tego prawa prze-
strzega:. Cho: prawo by�o dobre, z�y i martwy cz�owiek nie mia�
mocy 6ycia, kt,ra pozwoli�aby mu sprosta: wymaganiom prawa. Prze-
ciwnie, prawo to pot8pia�o cz�owieka. List do Rzymian 8,3 ujmuje to
nast8puj'co: LCo bowiem by�o niemo6liwe dla prawa, poniewa6 cia�o
czyni�o je bezsilnymM^

W erze Nowego Testamentu, kiedy B,g odradza nas przez Ducha
Hwi8tego, umieszcza w nas swoje 6ycie, kt,remu towarzyszy prawo
6ycia. Prawo to jest wewn8trznym prawem, szczeg,lnym darem Boga
dla nas w czasach Nowego Testamentu. Jest wype�nieniem Bo6ej
obietnicy zapisanej w Starym Testamencie: LUmieszcz8 swe prawo
w ich cz89ciach wewn8trznychM (Jr 31,33).

Prawo 6ycia zosta�o umieszczone w nas; dlatego, zwa6ywszy na
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jego umiejscowienie, jest ono prawem wewn8trznym. R,6ni si8 od
prawa Starego Testamentu, kt,re znajdowa�o si8 na zewn'trz cz�o-
wieka i dlatego mia�o charakter zewn8trzny. Wywodzi si8 z 6ycia
Bo6ego i nale6y do niego; dlatego, zwa6ywszy na jego natur8, jest
prawem 6ycia, a wi8c T mo6e nas zaopatrywa:. R,6ni si8 od prawa
Starego Testamentu, kt,re jest prawem litery i kt,re zamiast za-
opatrywa:, jedynie stawia wymagania. Prawo 6ycia w nas, b8d'ce
naturaln' cech' i zdolno9ci' 6ycia Bo6ego, jest w stanie w naturalny
spos,b wykona: w nas po kolei wszystko, co zawiera si8 w Bo6ym
6yciu. Wynik tego procesu doskonale czyni zado9: wymaganiom ze-
wn8trznego Bo6ego prawa.

Zilustrujmy dzia�anie prawa 6ycia na dw,ch przyk�adach. WeSmy
uschni8te drzewo brzoskwiniowe. Za�,6my, 6e ustanawiamy dla nie-
go prawa z nast8puj'cymi 6'daniami: LMusisz wypu9ci: zielone li-
9cie, zakwitn': na czerwono i zrodzi: owoceM. Wiemy, 6e takie 6'da-
nia, nawet gdyby9my stawiali je przez ca�y rok, s' zupe�nie pr,6ne
i<daremne, bo drzewo usch�o i nie ma mocy 6ycia, by spe�ni: wyma-
gania postawione mu przez zewn8trzne prawo. Je9liby9my jednak
zdo�ali wla: w nie 6ycie i przywr,ci: je do 6ycia, 6ycie to T nawet bez
zewn8trznych wymaga( z naszej strony T b8dzie mia�o naturaln'
zdolno9:, dzi8ki kt,rej drzewo to wypu9ci li9cie, pokryje si8 kwie-
ciem i zrodzi owoc w porze owocowania, wykraczaj'c nawet poza
wym,g zewn8trznego prawa. Na tym polega funkcja prawa 6ycia.

Za�,6my teraz, 6e wymagamy od umar�ego jak nast8puje: LMasz
oddycha:, je9:, spa: i si8 porusza:M. Wiemy, 6e wymagania postawio-
ne przez takie prawo umar�emu nie odnios' 6adnego skutku; umar-
�y 6adnego z nich nie zdo�a wype�ni:. Je9liby9my jednak umie9cili
w<umar�ym 6ycie zmartwychwstania i przywr,cili go do 6ycia, on
sam w naturalny spos,b zacz'�by oddycha:, je9:, spa: i si8 porusza:.
Wynika to z funkcji prawa 6ycia.

Na podstawie tych dw,ch przyk�ad,w widzimy wyraSnie, 6e 6ycia
duchowego przed Bogiem nie mo6emy prowadzi: w oparciu o w�asne
wysi�ki ani najintensywniejsze nawet samodoskonalenie, lecz od-
powiada za nie Bo6e 6ycie, kt,re ju6 otrzymali9my. Qycie Bo6e, kt,-
remu towarzyszy prawo tego 6ycia, mieszka w naszym duchu; je9li
b8dziemy 6yli i post8powali zgodnie z prawem tego 6ycia w naszym
duchu, prawo to b8dzie w naturalny spos,b stopniowo kierowa�o nami
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od wewn'trz, czyni'c ca�' zawarto9: Bo6ego 6ycia nasz' rzeczywi-
sto9ci'. B8dzie to doskonale odpowiada�o wymaganiom zewn8trzne-
go prawa Bo6ego, a nawet je przekroczy, nie pozostawiaj'c 6adnego
braku. List do Rzymian 8,4 m,wi o tym nast8puj'co: LAby to, co
nakazuje prawo, wype�ni�o si8 w nas, kt,rzy post8pujemy nie we-
d�ug cia�a, ale wed�ug DuchaM.

Prawo 6ycia zapisane w nas na tablicy naszego serca nazwane
jest w Li9cie do Rzymian 8,2 Lprawem Ducha 6yciaM. Oznacza to, 6e
prawo to nie tylko pochodzi od Bo6ego 6ycia i nale6y do niego, lecz
tak6e zale6y od Ducha Bo6ego i nale6y do Niego, poniewa6 6ycie
Bo6e zwi'zane jest z Bo6ym Duchem, o kt,rym mo6na powiedzie:,
6e jest Bo6ym 6yciem. Gdy m,wimy o Bo6ym 6yciu, podkre9lamy to,
co jest 6yciem Boga; gdy m,wimy o Bo6ym Duchu, k�adziemy nacisk
na Tego, kt,ry wykonuje Bo6e 6ycie. Innymi s�owy, 6ycie Bo6e nie
jest osob', za9 Duch Bo6y jest. Qycie to, kt,re nie jest osob', nale6y
do Ducha, kt,ry jest osob', i nie mo6na go od Niego oddzieli:. Ten
Duch, kt,ry jest osob', wprowadza Bo6e 6ycie do naszego wn8trza.
Qyciu temu towarzyszy prawo T prawo 6ycia albo prawo Ducha 6ycia.
`r,d�em tego prawa jest wieczne 6ycie Bo6e, a wykonawc' T Duch
Bo6y, kt,ry jest osob' obdarzon' wielk' moc'. Prawo Ducha 6ycia
posiada zatem wieczn' i nieograniczon' moc, dzi8ki kt,rej mo6e
uczyni: zado9: nieograniczonym wymaganiom Boga.

Zobaczyli9my wi8c, 6e prawo Starego Testamentu jest prawem
litery, zapisanym na kamiennych tablicach. Cho: prawo to nak�ada-
�o na nas wiele zobowi'za(, nie odnosi�o 6adnego skutku. Prawo
Nowego Testamentu to prawo 6ycia, zapisane na tablicy naszego serca.
Cho: nie nak�ada ono na nas 6adnych zobowi'za(, ostatecznie w<na-
turalny spos,b zdolne jest wydoby: z nas wszystkie Bo6e bogactwa,
dzi8ki czemu mo6emy bez trudu wype�ni: wszystkie Bo6e wymaga-
nia. Jak6e to cudowne i wspania�e! To najwi8ksza �aska, jak' B,g
daje nam w Nowym Przymierzu! Powinni9my Mu za to dzi8kowa:
i<wys�awia: Go!

IV. SIEDZIBA PRAWA �YCIA

A. Miejsce, w ktLrym dzia;a prawo 4ycia

Qycie, z kt,rego wyp�ywa prawo 6ycia, jest 6yciem Boga. Kiedy
przyjmujemy je w chwili odrodzenia, cho: w sensie organicznym
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kompletne, nie jest ono w poszczeg,lnych cz89ciach naszej istoty
dojrza�e ani doros�e. Przypomina owoc, kt,ry wydaje drzewo. Kiedy
owoc si8 zawi'zuje, jego 6ycie, cho: kompletne, jest kompletne jedy-
nie w sensie organicznym. Qeby sta�o si8 kompletne w ka6dej jego
cz89ci, owoc musi wpierw wyrosn': i dojrze:. Podobnie Bo6e 6ycie,
kt,re otrzymujemy w chwili odrodzenia, jest kompletne wy�'cznie
w sensie organicznym. Je9li chcemy, by osi'gn8�o pe�ni8 dojrza�o9ci,
ono te6 musi stopniowo rosn': i dojrzewa: w ka6dej cz89ci naszej
istoty. Wzrost i dojrza�o9: tego 6ycia dokonuje si8 dzi8ki dzia�aniu
prawa 6ycia w ka6dej cz89ci naszej istoty. Pokazuje to, 6e prawo 6ycia
dzia�a w ka6dej cz89ci naszej istoty. To w�a9nie ma na my9li Ksi8ga
Jeremiasza 31,33, m,wi'c o Lcz89ciach wewn8trznychM.

B. WewnItrzne czIMci i prawa

Jakie mamy cz89ci wewn8trzne? To nasz duch, dusza i serce. Nie
chodzi tu o serce biologiczne, tylko psychiczne. Jako ludzkie istoty,
mamy w sobie ducha i dusz8, kt,re s' cz89ciami od siebie niezale6-
nymi, natomiast serce ma natur8 z�o6on'. W 9wietle relacji biblijnej
serce obejmuje co najmniej nast8puj'ce cz89ci:

1. Umys�, np.: Lz�e my9li nurtuj' w waszych sercachM (Mt
9,4), Lmy9li sercaM (Hbr 4,12).

2. Wola, np.: Lzach8ca� wszystkich, aby zamierzyli w sercu
wytrwa: przy PanuM (Dz 11,23), Lzamys�y sercaM (Hbr 4,12).

3. Emocje, np.: LNiech si8 nie trwo6y serce waszeM (J<14,1),
Lrozraduje si8 serce waszeM (J 16,22).

4. Sumienie, np.: Loczyszczeni w sercu od z�ego sumieniaM
(Hbr 10,22), LA je9li nasze serce oskar6a nasM (1 J 3,20).

Odno9niki te pokazuj' nam, 6e serce obejmuje umys�, wol8 i<emo-
cje, czyli trzy cz89ci duszy, a tak6e sumienie, kt,re jest cz89ci' du-
cha. Z tych w�a9nie cz89ci sk�ada si8 serce. Nie tylko posiada ono
sk�adniki ducha i duszy, lecz tak6e stanowi prawdziwy �'cznik po-
mi8dzy duchem a dusz'.

Spo9r,d r,6norodnych cz89ci, jakie w sobie mamy, intuicja i spo-
�eczno9: T cz89ci ducha T s' bardziej zwi'zane z Bogiem i s�u6' Bogu;
sumienie, obdarzone moc' odr,6niania dobra od z�a, bardziej wi'6e
si8 z cz�owiekiem i s�u6y cz�owiekowi. Umys�, wola i emocje T cz89ci
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duszy T b8d'c siedzib' naszej osobowo9ci, te6 s�u6' raczej cz�owieko-
wi i s' z nim zwi'zane. Skoro serce obejmuje umys�, emocje, wol8
oraz sumienie, jest cz89ci' z�o6on', �'cz'c' r,6ne wewn8trzne cz8-
9ci cz�owieka. Mo6na je uzna: za jego g�,wnego przedstawiciela.

W cz89ciach tych nieustannie dzia�a prawo 6ycia, w nas umiesz-
czone. Gdy jego dzia�anie dociera do danej cz89ci, staje si8 prawem
tej cz89ci. Gdy jego dzia�anie dociera do umys�u, staje si8 prawem
umys�u. Gdy dociera do woli, staje si8 prawem woli. Gdy dociera do
emocji, staje si8 prawem emocji. Gdy dociera do sumienia, staje si8
prawem sumienia. W ten spos,b prawo 6ycia staje si8 prawem ka6-
dej naszej cz89ci wewn8trznej. Dlatego List do Hebrajczyk,w 8,10
i<10,16 nazywa je LprawamiM. Prawa te s' w rzeczywisto9ci tylko jed-
nym prawem wewn8trznym, prawem 6ycia albo inaczej tym, co B,g
nazywa LprawemM w Ksi8dze Jeremiasza 31,33; znajduje si8 jednak
w r,6nych Lcz89ciachM naszej istoty.

W Ksi8dze Jeremiasza prawo 6ycia nazwane jest LprawemM, na-
tomiast w Li9cie do Hebrajczyk,w T LprawamiM. Pierwsze wyst8puje
w liczbie pojedynczej, drugie T mnogiej. M,wi'c zatem o prawie,
u6ywamy liczby pojedynczej, bo jest tylko jedno prawo; natomiast
m,wi'c o skutkach jego dzia�ania, u6ywamy liczby mnogiej, ponie-
wa6 przejawiaj'c swoje zdolno9ci i funkcje w r,6nych cz89ciach na-
szej istoty, staje si8 ono r,6nymi prawami. Zar,wno Ksi8ga Jere-
miasza, u6ywaj'c liczby pojedynczej, jak i List do Hebrajczyk,w,
u6ywaj'c liczby mnogiej, m,wi' w rzeczywisto9ci o jednym prawie.

C. Zwi5zek miIdzy sercem a prawem 4ycia

Zobaczyli9my miejsce, w kt,rym dzia�a prawo 6ycia T poszczeg,l-
ne cz89ci wewn8trzne naszej istoty. G�,wne miejsce w9r,d nich zaj-
muje serce, poniewa6 jest ono po�'czeniem wewn8trznych cz89ci
cz�owieka i jego g�,wnym przedstawicielem. Serce wi8c wi'6e si8
bezpo9rednio z prawem 6ycia, kt,re dzia�a w naszych poszczeg,l-
nych cz89ciach wewn8trznych i dzi8ki temu staje si8 wieloma pra-
wami dzia�aj'cymi w poszczeg,lnych cz89ciach naszej istoty. Dlatego
szczeg,�owo zajmujemy si8 sytuacj' serca.

1. Serce wej
ciem i wyj
ciem dla �ycia

M,wili9my ju6, 6e serce �'czy ducha i dusz8, a wi8c znajduje si8
pomi8dzy nimi. Kiedy 6ycie wchodzi do naszego ducha, musi przej9:
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przez serce; kiedy 6ycie ma wydosta: si8 z ducha, te6 musi przej9:
przez serce. Serce zatem stanowi przej9cie, kt,rym 6ycie musi si8
przedosta:. Mo6na powiedzie:, 6e jest wej9ciem i wyj9ciem 6ycia. Na
przyk�ad, gdy kto9 s�yszy ewangeli8 o Panu i odczuwa b,l oraz 6al za
grzech albo s�odycz Bo6ej mi�o9ci, dotkni8te zostaj' uczucia jego ser-
ca, jego sumienie jest zasmucone, umys� si8 nawraca, a wola posta-
nawia uwierzy:. W,wczas serce takiego cz�owieka otwiera si8 na
Pana i przyjmuje on zbawienie, dzi8ki czemu Bo6e 6ycie wchodzi do
jego ducha. I odwrotnie, gdy jego serce nie wyra6a zgody ani si8 nie
otwiera, niezale6nie od tego, ile razy g�osisz mu ewangeli8, Bo6e
6ycie nie mo6e wej9: do jego ducha. Z tego w�a9nie powodu wielki
angielski ewangelista, C.H. Spurgeon, powiedzia� kiedy9, 6e aby po-
ruszy: czyjego9 ducha, trzeba poruszy: jego serce. Stwierdzenie to
jest w pe�ni prawdziwe; dopiero kiedy poruszone zostanie serce, duch
mo6e przyj': Bo6e 6ycie.

Podobnie, je9li po zbawieniu Bo6e 6ycie ma si8 z nas wydosta:,
musi przej9: przez serce i uzyska: z jego strony wsp,�prac8. Gdy
serce wyrazi zgod8, 6ycie mo6e przez nie przej9:. Je9li jej nie wyrazi,
jest to niemo6liwe. Czasami serce zgadza si8 cz89ciowo. Mo6e zgod8
wyra6a sumienie, a pozosta�e cz89ci m,wi' LnieM. Albo mo6e umys�
serca wyra6a zgod8, emocje za9 m,wi' LnieM. W,wczas 6ycie nadal
nie mo6e przez nie przej9:. Serce zatem naprawd8 jest wej9ciem
i<wyj9ciem dla 6ycia. Od niego rozpoczyna si8 zar,wno przyj8cie, jak
i wyra6anie 6ycia.

2. Serce �w��cznikiem� �ycia

Serce jest wej9ciem i wyj9ciem dla 6ycia: od niego zale6y zar,w-
no to, czy 6ycie wejdzie do cz�owieka, jak i to, czy ze( wyjdzie. Co
wi8cej, serce jest te6 w�'cznikiem 6ycia. Je9li jest wy�'czone, 6ycie
nie mo6e ani wej9:, ani si8 wydosta:. Jednak6e z chwil', gdy nasze
serce si8 otworzy, 6ycie mo6e swobodnie wchodzi: i wydostawa: si8
na zewn'trz. Je9li kt,ra9 z cz89ci serca jest zamkni8ta, Bo6e 6ycie
nie mo6e si8 do niej przedosta:; kiedy si8 otworzy, 6ycie mo6e si8 do
niej przedosta:. Serce zatem jest w rzeczywisto9ci w�'cznikiem 6ycia.
Chocia6 6ycie posiada wielk' moc, panuje nad ni' niewielkie serce.
To, czy 6ycie si8 wyrazi, zale6y ca�kowicie od tego, czy mamy otwar-
te serce. Przypomina to pr'd elektryczny wytwarzany w elektrowni,
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kt,ry T cho: wielkiej mocy T podlega w�adzy niewielkiego w�'czni-
ka, kt,rym zapalamy 9wiat�o w pokoju; je9li w�'cznik nie jest w�'-
czony, pr'd nie pop�ynie.

Nie znaczy to, oczywi9cie, 6e dop,ki mamy w�a9ciwe serce, to
wystarczy. Serce mo6e jedynie sprawi:, i6 b8dziemy kochali Boga
i<sk�aniali si8 ku Niemu. Nie mo6emy dotkn': nim Boga ani mie:
z<Nim spo�eczno9ci. To duch sprawia, 6e dotykamy Boga i mamy z<Nim
spo�eczno9:. Dlatego w�a9nie wielu braci i wiele si,str, pomimo ogrom-
nej mi�o9ci do Pana, nie mo6e dotkn': Go w modlitwie. Maj' oni
serce, lecz nie u6ywaj' ducha. Wielu kaznodziej,w przebudzenio-
wych ponosi fiasko w swojej pracy z tego samego powodu. Pobudzaj'
jedynie ludzkie emocje, wol8 i mi�o9: do Boga oraz pragnienie Jego
osoby; nie ucz', 6e aby mie: spo�eczno9: z Bogiem, trzeba :wiczy:
ducha.

To prawda, 6e do zrozumienia rzeczy duchowych musimy u6ywa:
umys�u serca. Najpierw jednak powinni9my dotkn': tych rzeczy
duchem, bo to on jest odpowiednim organem do nawi'zywania kon-
taktu ze 9wiatem duchowym. Musimy najpierw skontaktowa: si8 ze
wszystkimi rzeczami duchowymi za pomoc' ducha, a nast8pnie po-
j': je i zrozumie: umys�em serca. Przypomina to s�uchanie dSwi8-
ku: najpierw s�yszymy go uchem, a nast8pnie pojmujemy umys�em.
Podobnie z ogl'daniem barwy: najpierw musimy nawi'za: z ni' kon-
takt za pomoc' oczu, a nast8pnie rozpozna: j' umys�em. Kiedy wi8c
g�osimy innym ewangeli8, je9li mamy s�abego ducha, u6ywamy je-
dynie s�,w zrozumia�ych dla umys�u s�uchaczy; p,Sniej mo6emy do-
prowadzi: ich do dotkni8cia Ducha. Kiedy za9 nasz duch jest silny,
s�owami ewangelii przesy�amy Bo6e zbawienie wprost do ducha in-
nych ludzi. Gdy tylko s�ysz' oni ewangeli8, dotykaj' swojego ducha
i<zostaj' zbawieni. Potem stopniowo prowadzimy ich umys� do poj-
mowania i zrozumienia.

Mimo i6 w kontaktowaniu si8 z Bogiem i rzeczami duchowymi
g�,wn' rol8 odgrywa :wiczenie ducha, oboj8tno9: serca wi8zi ducha,
wskutek czego nie mo6e on przejawi: swojej funkcji. W takiej sytuacji,
nawet gdy B,g chce mie: z nami spo�eczno9: i komuni8, jest to nie-
mo6liwe. Z tego wzgl8du wi8c, 6eby skontaktowa: si8 z Bogiem i<rze-
czami duchowymi, musimy u6ywa: swojego ducha, a tak6e sk�oni:
do tego swoje serce. Duch jest organem s�u6'cym do kontaktowania
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si8 z Bo6ym 6yciem, a serce stanowi klucz, w�'cznik, punkt strate-
giczny, kt,ry pozwala temu 6yciu przez nas przej9:.

3. Serce mo�e przeszkodzi� dzia�aniu �ycia

Skoro serce jest wej9ciem i wyj9ciem dla 6ycia, a tak6e jego w�'cz-
nikiem, wywiera na nie olbrzymi wp�yw; najmniejszy problem z nim
zwi'zany mo6e zupe�nie przeszkodzi: dzia�aniu 6ycia. Je9li kt,ra9
z<cz89ci serca stwarza problem, 6ycie ulega zablokowaniu i znajduje
si8 w martwym punkcie, a prawo 6ycia przestaje nami kierowa:.

Qycie Bo6e w nas powinno m,c swobodnie dzia�a: i wzrasta:, 6eby-
9my codziennie otrzymywali objawienie i 6eby cz8sto sp�ywa�o na
nas 9wiat�o. Taka sytuacja jest normalna i w�a9ciwa. Tymczasem
wielokrotnie tak nie jest. U wielu braci i si,str 6ycie duchowe nie
wzrasta, a ich duchowe post8powanie nie wygl'da normalnie. Nie
jest tak dlatego, 6e Bo6e 6ycie nie jest dla nich rzeczywiste albo 6e
istnieje jaki9 problem z Bo6ym 6yciem w ich wn8trzu. Problemy stwa-
rza ich serce, kt,re nie jest zwr,cone odpowiednio do Boga, nie ko-
cha Go wystarczaj'co, nie szuka Go tak jak powinno, nie jest wy-
starczaj'co czyste ani otwarte. Pokazuje to, 6e n8ka je jaki9 problem.
By: mo6e jest to problem zwi'zany albo z sumieniem, kt,re odczu-
wa pot8pienie, lecz z kt,rym si8 nie uporali9my, albo z umys�em,
kt,ry czym9 si8 niepokoi, martwi, rozmy9la o czym9 niegodziwym,
k�,ci si8, w'tpi itd. By: mo6e jest to problem zwi'zany z upart' i<nie-
ugi8t' wol' albo z pe�nymi cielesnych pragnie( i naturalnych sk�on-
no9ci emocjami. Wszystkie te sprawy zwi'zane z sercem staj' si8
przeszkod' dla dzia�ania 6ycia w nas, uniemo6liwiaj'c prawu 6ycia
funkcjonowanie. Je9li wi8c pragniemy wzrasta: w 6yciu, musimy
najpierw rozprawi: si8 z sercem, a nast8pnie :wiczy: ducha. Je9li
nie uporamy si8 z sercem, nie ma w og,le co m,wi: o duchu. W<przy-
padku wielu braci i si,str problemem nie jest ich duch, lecz serce.
Je9li serce jest nie w porz'dku, w,wczas duch ulega zablokowaniu
i<prawo 6ycia nie mo6e swobodnie dzia�a:. Je6eli pragniemy szuka:
6ycia i kroczy: jego 9cie6k', musimy by: wolni od problem,w zwi'-
zanych z sercem. Wtedy prawo 6ycia b8dzie mog�o swobodnie dzia�a:
i porusza: si8 bez przeszk,d, docieraj'c do ka6dej cz89ci naszej istoty.

4. Jak upora� si" z sercem

Skoro serce w tak istotny spos,b wi'6e si8 z 6yciem, B,g nie ma
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innego wyj9cia, jak tylko upora: si8 z nim, 6eby Jego 6ycie mog�o si8
z nas wydostawa: na zewn'trz. W stosunku do Boga nasze serce ma
cztery powa6ne problemy: jest zatwardzia�e, nieczyste, pozbawione
mi�o9ci i niespokojne. Zatwardzia�o9: to kwestia woli; nieczysto9:
wi'6e si8 z umys�em, a tak6e emocjami; brak mi�o9ci to kwestia
emocji; niepok,j za9 odnosi si8 do sumienia. Gdy B,g rozprawia si8
z<naszym sercem, rozprawia si8 z tymi czterema aspektami, 6eby
nasze serce sta�o si8 mi8kkie, czyste, kochaj'ce i spokojne.

Po pierwsze, B,g chce, 6eby9my mieli mi8kkie serce. Mi8kko9:
oznacza poddanie i uleg�o9: woli serca wobec Boga, brak nieugi8to-
9ci i buntu. Gdy B,g rozprawia si8 z naszym sercem, 6eby je zmi8k-
czy:, zabiera nam z naszego cia�a serce kamienne i daje serce mi8si-
ste (Ez 36,26). Oznacza to, 6e zmi8kcza nasze zatwardzia�e, kamienne
serce, 6eby sta�o si8 mi8kkim sercem z cia�a.

Kiedy zostajemy zbawieni, mamy mi8kkie serce. Po jakim9 cza-
sie jednak serce niekt,rych odwraca si8 i na powr,t staje si8 zatwar-
dzia�e. Nieulegli Panu, a tak6e pozbawieni Jego bojaSni, stopniowo
odpadaj' oni od Jego obecno9ci. Ilekro: nasze serce popada w za-
twardzia�o9:, pojawia si8 problem mi8dzy nami a Bogiem. Je9li pra-
gniemy, 6eby stan naszego 6ycia duchowego przed Bogiem powr,ci�
do normalno9ci, nie mo6emy mie: zatwardzia�ego serca; przeciwnie,
nasze serce musi ulega: nieustannemu zmi8kczaniu. Powinni9my
obawia: si8 wy�'cznie jednego: 6eby nie obrazi: Boga. Nie b,jcie si8
nieba ani ziemi; b,jcie si8 obrazi: Boga. Musimy upora: si8 ze swo-
im sercem, a6 ulegnie ono zmi8kczeniu do takiego stopnia; wtedy
wszystko b8dzie jak trzeba. To doprawdy smutne, 6e liczni bracia
i<siostry w wielu dziedzinach s' mi8kcy, lecz gdy tylko kto9 wspomni
o Bogu i Jego woli, natychmiast staj' si8 zatwardziali. M,wi' nawet:
LPo prostu taki jestem; zobaczmy, co B,g z tym zrobiM. To okropne!
Niekt,rzy bracia i siostry za9 s' zatwardziali wobec wszystkiego,
kiedy jednak kto9 wspomni o Bogu i Jego woli, staj' si8 mi8kcy.
Chrze9cijanie tacy maj' mi8kkie serce. Powinni9my prosi: Boga, by
zmi8kczy� nasze serce w taki w�a9nie spos,b.

W jaki spos,b B,g czyni nasze serce mi8kkim? Jak je zmi8kcza?
Czasami porusza nas swoj' mi�o9ci', a kiedy indziej uderza nas swo-
im karceniem. B,g cz8sto najpierw porusza nas swoj' mi�o9ci'. Je-
6eli mi�o9: ta nas nie wzrusza, wtedy uderza nas swoj' r8k' za
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po9rednictwem naszego otoczenia, a6 nasze serce zmi8knie. Kiedy
to nast'pi, Jego 6ycie w nas mo6e dzia�a:.

Po drugie, B,g chce, 6eby9my mieli czyste serce. Czyste serce to
serce nastawione na Boga. To r,wnie6 serce o emocjach absolutnie
czystych i prostych wobec Niego (zob. 2 Kor 11,3), kochaj'ce i pra-
gn'ce tylko Jego i nie maj'ce opr,cz Niego 6adnej innej mi�o9ci,
sk�onno9ci ani pragnienia. Ewangelia Mateusza 5,8 m,wi: Lczystego
serca^ Boga ogl'da: b8d'M. Kiedy wi8c serce nie jest czyste, nie
mo6emy ujrze: Boga. Je9li nasze my9li s' cho:by odrobin8 zaj8te
czym9 innym ni6 B,g albo je9li nasze emocje troszeczk8 kochaj' co9,
co nie ma z Nim nic wsp,lnego, nasze serce przestaje by: czyste;
z<tego powodu 6ycie w naszym duchu r,wnie6 ulega wtedy zabloko-
waniu. Dlatego musimy i9: Lz tymi, kt,rzy wzywaj' Pana czystym
sercemM (2 Tm 2,22) i kt,rzy kochaj' Pana i chc' Boga czystym ser-
cem; wtedy Bo6e 6ycie b8dzie mog�o swobodnie w nas dzia�a:.

Po trzecie, B,g pragnie, by nasze serce by�o sercem mi�uj'cym.
Mi�uj'ce serce to serce, kt,rego emocje kochaj' Boga, chc' Go, pra-
gn', t8skni' do Niego i czuj' co9 do Niego. Jest w Biblii ksi8ga,
kt,ra m,wi o mi�o9ci 9wi8tych do Pana T Pie9( nad Pie9niami w<Sta-
rym Testamencie. Czytamy w niej, 6e jako lud Pa(ski, powinni9my
kocha: Pana tak jak kobieta kocha swego umi�owanego. Mi�o9: ta
jest g�8boka i niezmienna, mocniejsza od 9mierci (8,6-7). Poniewa6
ksi8ga ta m,wi w szczeg,lny spos,b o naszej mi�o9ci do Pana, poka-
zuje te6 nasz wzrost w Jego 6yciu. W Nowym Testamencie, w dwu-
dziestym pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, Pan zapyta� Piotra
trzykrotnie: LCzy Mnie kochasz?M. Oznacza to, 6e pragn'� pobudzi:
emocje Piotra do takiej mi�o9ci Jego osoby, 6eby serce Piotra by�o
sercem, kt,re b8dzie Go mi�owa�o. Pan uczyni� to, poniewa6 pragn'�,
6eby Piotr pozwoli�, by Jego 6ycie dzia�a�o w nim i ros�o. Zdarzenie to
jest odnotowane w Ewangelii Jana, ksi8dze, kt,ra m,wi o tym, jak
mo6emy przyj': Pana jako 6ycie i jak to 6ycie mamy nast8pnie pro-
wadzi:. Je6eli nasze serce b8dzie mia�o tak' mi�o9: wobec Niego,
Jego 6ycie w nas b8dzie mog�o porusza: si8 g�adko, jak tylko b8dzie
chcia�o.

Po czwarte, B,g chce, 6eby nasze serce mia�o spok,j. Spokojne
serce to serce, kt,rego sumienie jest wolne od wyrzut,w (Dz 24,16),
pot8pienia i nagany, kt,re jest bezpieczne i nie odczuwa zagro6enia.
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Sumienie w nas reprezentuje Boga, kt,ry nami rz'dzi. Je9li ono nas
pot8pia, B,g jest wi8kszy od niego i wie wszystko (1 J 3,20), i pot8pi�-
by nas jeszcze bardziej. Musimy wi8c dok�adnie rozprawi: si8 ze
wszystkimi wyrzutami, pot8pieniem i nagan', 6eby9my uspokoili
przed Nim swoje serce (1 J 3,19). Gdy nasze serce znajduje si8 w<ta-
kim spokoju, B,g mo6e przez nas przej9: i Jego prawo mo6e dalej
w<nas dzia�a:.

Je6eli nasze serce jest mi8kkie, czyste, mi�uj'ce i spokojne, w,w-
czas jest prawe. Tylko takie prawe serce jest w�a9ciwym partnerem
dla prawa 6ycia. Dzi8ki niemu Bo6e 6ycie mo6e si8 z nas w pe�ni
wydostawa:. Jak6e cz8sto nasze serce zdaje si8 stawia: Bogu znak
Lzakaz wjazduM, uniemo6liwiaj'c Mu tym samym przej9cie. W ten
spos,b Bo6e 6ycie ulega zablokowaniu i staje w martwym punkcie,
nie mog'c dzia�a: ani rozwija: si8 swobodnie z naszego wn8trza na
zewn'trz.

Cho: nie s' to s�owa wielkiej wymowno9ci i m'dro9ci, powinni-
9my uwa6nie zbada:, niczym lekarz badaj'cy pacjenta, stan swojego
serca. Musimy zada: sobie pytanie: czy wola naszego serca napraw-
d8 wybiera Boga? Czy jest wobec Niego uleg�a i poddana Mu? Czy te6
jest nieugi8ta i zbuntowana? Powinni9my te6 zapyta:, czy umys�
naszego serca jest czysty wobec Boga. A mo6e zachowuje si8 oszu-
ka(czo? Czy nasze my9li i troski skierowane s' wy�'cznie na Boga?
Czy mo6e jest co9 poza Nim, jaka9 osoba, sprawa albo rzecz, o kt,r'
si8 g�8boko niepokoimy i kt,ra zajmuje nasze serce? Nast8pnie
musimy zada: sobie pytanie: czy emocje naszego serca zwi'zane s'
wy�'cznie z Bogiem? Czy kochaj' Go i chc' Go ca�kowicie? Czy te6
maj' inn' mi�o9:, ku czemu innemu si8 sk�aniaj', do czego innego
ni6 B,g s' przywi'zane? Powinni9my te6 zapyta: o to, jak wygl'da
nasze sumienie przed Bogiem. Czy jest wolne od wyrzut,w? Czy jest
uspokojone? A mo6e odczuwa pot8pienie i nagan8? Powinni9my
starannie zbada: wszystkie te kwestie i porz'dnie si8 z nimi rozpra-
wi:, 6eby nasze serce sta�o si8 sercem mi8kkim, czystym, mi�uj'cym
i<spokojnym T innymi s�owy, sercem prawym. Wtedy 6ycie w na-
szym duchu z pewno9ci' b8dzie mog�o si8 wydosta: i prawo 6ycia
z<pewno9ci' b8dzie si8 z nas wydostawa�o na zewn'trz.

Tak wi8c w ka6dej cz89ci naszego serca, z kt,r' si8 uporali9my,
mo6e dzia�a: Bo6e 6ycie, a wraz z nim mo6e si8 wydostawa: prawo
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tego 6ycia. Gdy zbadamy ju6 wszystkie cz89ci naszego serca i upora-
my si8 z ka6d' z nich, prawo 6ycia Bo6ego b8dzie mog�o si8 wydosta-
wa: z naszego ducha poprzez serce, docieraj'c do ka6dej cz89ci na-
szej istoty. Tak wi8c ka6da cz89: naszej istoty mo6e przejawia:
zdolno9: prawa 6ycia i nape�nia: si8 pierwiastkiem 6ycia Bo6ego,
osi'gaj'c tym samym chwalebny cel T jedno9: Boga z cz�owiekiem.

V. WYMOGI PRAWA �YCIA

Poniewa6 przyjrzeli9my si8 siedzibie prawa 6ycia, wiemy, 6e pra-
wo to dzia�a w r,6nych cz89ciach wewn8trznych naszej istoty. W rze-
czywisto9ci jednak, je9li prawo 6ycia ma swobodnie dzia�a: w r,6-
nych cz89ciach wewn8trznych, musimy spe�ni: dwa wymagania:

A. KochaJ Boga

Pierwsze wymaganie to kocha: Boga. Ewangelia Jana m,wi przede
wszystkim o 6yciu; podkre9la te6 wiar8 i mi�o9:. Wiara to przyjmo-
wanie 6ycia, natomiast mi�o9: to jego wyp�ywanie. Je9li chcemy przy-
j': 6ycie, musimy uwierzy:. Je9li chcemy je wyra6a:, musimy ko-
cha:. Tylko wiara mo6e sprawi:, 6eby wesz�o w nas 6ycie, i tylko
mi�o9: pozwala, by 6ycie wyp�ywa�o. Dlatego mi�o9: jest niezb8dnym
warunkiem umo6liwiaj'cym prawu 6ycia dzia�anie.

W innym miejscu widzimy, 6e Biblia chce, aby9my kochali Boga
ca�ym sercem, ca�' dusz', ca�ym umys�em i ca�' nasz' si�' (Mk 12,30).
Gdy kochamy Boga do takiego stopnia, i6 pozwalamy, by nasza mi-
�o9: do Niego dotar�a do wielu naszych cz89ci wewn8trznych, Bo6e
6ycie mo6e zacz': funkcjonowa: i dzia�a: w tych cz89ciach. Staj' si8
one w,wczas stopniowo takie jak B,g.

B,g najpierw zasiewa w nas swoje 6ycie; nast8pnie mi�o9ci' po-
budza emocje naszego serca i sprawia, i6 serce zaczyna Go kocha:,
zwraca si8 ku Niemu i przywi'zuje do Niego. W ten spos,b zas�ona
w nas zostaje zdj8ta (zob. 2 Kor 3,16) i widzimy 9wiat�o, otrzymuje-
my objawienie i poznajemy Boga oraz Jego 6ycie. Co wi8cej, gdy
kochamy Boga ca�ym sercem, automatycznie chcemy by: Mu ulegli
i wsp,�pracowa: z Nim. W ten spos,b pozwalamy, by prawo 6ycia
Bo6ego swobodnie w nas dzia�a�o i zaopatrywa�o ka6d' cz89: naszej
istoty we wszystkie bogactwa tego 6ycia. W ka6dej cz89ci nape�nio-
nej mi�o9ci' do Boga dzia�a w,wczas prawo Bo6ego 6ycia. Je6eli ca�a
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nasza istota kocha Boga, prawo Jego 6ycia b8dzie dzia�a�o w ca�ej
naszej istocie. W,wczas stanie si8 ona, wewn'trz i na zewn'trz, taka
jak B,g, pe�na bogactw Jego 6ycia.

B. S;uchaJ pierwszego odczucia 4ycia

Drugie wymaganie to pos�usze(stwo pierwszemu odczuciu 6ycia.
W rozdziale si,dmym Odczucie ducha i poznanie ducha wspomnieli-
9my, 6e prawo 6ycia nale6y do 9wiadomo9ci i mo6e dawa: nam okre-
9lone odczucie. Gdy tylko zostajemy odrodzeni i mamy Bo6e 6ycie,
prawo 6ycia w naszym wn8trzu daje nam okre9lon' 9wiadomo9:.
Naszym zadaniem jest s�ucha: odczucia prawa 6ycia, pozwalaj'c, by
prawo to swobodnie w nas dzia�a�o.

Wprawdzie na pocz'tku 9wiadomo9: prawa 6ycia mo6e by: wzgl8d-
nie s�aba i rzadka, jednak6e je9li tylko b8dziemy chcieli okazywa:
pos�usze(stwo pierwszemu odczuciu, nawet gdy b8dzie ono do9: s�a-
be, 9wiadomo9: ta b8dzie si8 stawa�a coraz silniejsza. Po prostu
musimy zacz': podporz'dkowywa: si8 pierwszemu s�abemu odczu-
ciu i stale mu ulega:. W ten spos,b prawo 6ycia b8dzie mog�o dzia�a:
w nas nieustannie, a6 dotrze do r,6nych cz89ci naszej istoty. Tak
wi8c 6ycie w nas b8dzie mog�o si8 rozwija: na zewn'trz w spos,b
bardzo naturalny i przybiera: na g�8bi i wysoko9ci.

Niekt,rzy by: mo6e zapytaj': co powinni9my zrobi:, kiedy pos�u-
chamy pierwszej 9wiadomo9ci? OdpowiedS brzmi: zanim pos�ucha-
my pierwszego odczucia, nie martwmy si8 o to, co powinni9my zro-
bi: potem. B,g daje nam jedn' 9wiadomo9: naraz, tak samo jak daje
nam jeden dzie( naraz. Tak jak 6yjemy w danym dniu jednym dniem,
tak samo s�uchamy w danej chwili jednego odczucia. Gdy B,g daje
nam jedn' 9wiadomo9:, po prostu okazujemy jej pos�usze(stwo. Kiedy
pos�uchamy pierwszej 9wiadomo9ci, z pewno9ci' da nam nast8pn'.
Powo�uj'c Abrahama, B,g oznajmi� mu jedynie pierwszy krok: LWyjdS
z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojcaM. Dopiero po opuszczeniu
przez Abrahama tych miejsc B,g mia� mu pokaza:, co ma dalej robi:
i dok'd i9:. Powiedzia� mu: IdS Ldo kraju, kt,ry ci uka68M (Rdz 12,1).
Kiedy Pan Jezus si8 urodzi� i kr,l Herod chcia� Go zniszczy:, B,g
oznajmi� J,zefowi tylko pierwszy krok: ucieka: do Egiptu. J,zef mia�
tam przebywa:, a6 B,g oznajmi mu, co ma zrobi: dalej (Mt 2,13).

Pokazuje to, 6e B,g daje nam jedn' 9wiadomo9: naraz dlatego, i6
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chce, aby9my spogl'dali ku Niemu krok za krokiem i byli zale6ni od
Niego w ka6dej chwili, podporz'dkowuj'c si8 w ten spos,b Jemu.
Odczuciem prawa 6ycia kieruje ta sama zasada co drzewem 6ycia T
zasada zale6no9ci. Sprawia ona, i6 jeste9my zale6ni od Boga, to zna-
czy polegamy na tym, 6e On po jednej 9wiadomo9ci da nam nast8pn'.
Nasza zale6no9: od Niego nie ko(czy si8 na pierwszym razie; trwa
nieustannie. Jest czym9 dok�adnie odwrotnym od zasady drzewa po-
znania dobra i z�a, czyli niezale6no9ci od Boga. Ka6dy z nas wi8c, kto
pragnie 6y: prawem 6ycia, musi zwa6a: na pierwsze odczucie 6ycia
i<jego znaczenie, pos�ucha: tego odczucia i s�ucha: go dalej.

Prawo 6ycia daje nam te6 czasami odczucie negatywne. Kiedy
robimy co9 wbrew Bogu, co9, co nie zgadza si8 z Jego 6yciem, prawo
6ycia sprawia, i6 czujemy si8 nieswojo i niepewnie i mamy odczucie
9mierci. W ten spos,b B,g w nas Lzabrania namM i Lnie pozwalaM (Dz
16,6.7). Niezale6nie od tego, co chcemy zrobi: albo co robimy, gdy
tylko pojawi si8 w nas takie odczucie zakazuj'ce, powinni9my za-
przesta:. Je6eli b8dziemy umieli porusza: si8 lub zatrzymywa: zgod-
nie ze 9wiadomo9ci' prawa 6ycia w naszym wn8trzu, prawo to b8-
dzie mog�o dzia�a: w nas bez przeszk,d; 6ycie w nas te6 b8dzie mog�o
wzrasta: i nieustannie si8 rozwija:. Pos�usze(stwo 9wiadomo9ci pra-
wa 6ycia T zw�aszcza pierwszej 9wiadomo9ci T jest wi8c r,wnie6 bar-
dzo istotnym warunkiem dzia�ania prawa 6ycia w nas. Powodem, dla
kt,rego w drugim rozdziale Listu do Filipian aposto� chce, aby9my
s�uchali z bojaSni' i dr6eniem, jest to, 6eby B,g m,g� w nas dzia�a:
(w. 12-13). Dzia�anie Boga w naszym wn8trzu wymaga wsp,�pracy
z<naszej strony, polegaj'cej na pos�usze(stwie. Nasze pos�usze(stwo
staje si8 zatem warunkiem Bo6ego dzia�ania.

VI. FUNKCJA PRAWA �YCIA

Zobaczyli9my, 6e mi�o9: i pos�usze(stwo to dwa warunki dzia�a-
nia prawa 6ycia. S' to r,wnie6 rzeczy, za kt,re my jeste9my odpo-
wiedzialni w stosunku do prawa 6ycia. Je9li potrafimy kocha: i chce-
my by: pos�uszni, prawo 6ycia spontanicznie mo6e dzia�a: w r,6nych
cz89ciach naszej istoty i przejawia: swoj' naturaln' funkcj8.

Prawo 6ycia ma funkcje dwojakiego rodzaju. Pierwsza usuwa albo
zabija, a druga dodaje albo zaopatruje. Z jednej strony prawo 6ycia
usuwa z nas to, czego nie powinno w nas by:, a z drugiej strony
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dodaje to, co powinni9my w sobie mie:. Usuwany z nas zostaje pier-
wiastek Adama, a dodawany T pierwiastek Chrystusa jako 6yciodaj-
nego Ducha. Usuwane zostaje to, co stare, a dodawane to, co nowe.
Usuwane zostaje to, co martwe, a dodawane to, co 6ywe. Kiedy pra-
wo 6ycia dzia�a w nas, przejawia w nas te dwie funkcje: pierwsza
stopniowo usuwa z nas wszystko, co nale6y do starego stworzenia,
druga za9 stopniowo dodaje do nas wszystko, co nale6y do nowego
stworzenia. W ten spos,b 6ycie w nas stopniowo si8 rozwija.

Prawo 6ycia pe�ni w nas te dwie funkcje dzi8ki temu, 6e 6ycie,
z<kt,rego si8 wywodzi, posiada dwa szczeg,lne pierwiastki: 9mierci
i<6ycia. Pierwiastek 9mierci to wspania�a 9mier: Pana Jezusa na krzy-
6u, 9mier:, kt,ra obejmuje wszystkich i k�adzie kres ka6demu. Pier-
wiastek 6ycia to zmartwychwstanie Pana Jezusa albo inaczej 6ycie
Jego mocy zmartwychwstania; dlatego mo6na go te6 nazwa: pier-
wiastkiem zmartwychwstania.

Funkcja prawa 6ycia polegaj'ca na usuwaniu wywodzi si8 z pier-
wiastka Pa(skiej wszechzawieraj'cej 9mierci, zawartego w 6yciu.
Tak jak Pa(ska 9mier: na krzy6u wyeliminowa�a wszystkie prze-
szkody, jakie B,g znalaz� w cz�owieku, tak te6 dzi9, dzi8ki dzia�aniu
prawa 6ycia, Jego 9mier: jest wykonywana na nas. U9mierca ona
i<usuwa po kolei wszystko, co nie pasuje do Boga i co nie ma zwi'zku
z Nim, jak pierwiastek grzechu, 9wiata, cia�a, po6'dliwo9ci, starego
stworzenia i naturalnej konstytucji. Funkcja prawa 6ycia polegaj'ca
na dodawaniu wywodzi si8 z pierwiastka Pa(skiego zmartwychwsta-
nia, zawartego w tym 6yciu. Tak jak Pa(skie zmartwychwstanie
wprowadzi�o cz�owieka w Boga, uzdalniaj'c cz�owieka do uczestnic-
twa we wszystkim, co nale6y do Boga, tak te6 dzi9, dzi8ki dzia�aniu
prawa 6ycia, korzystamy w swoim wn8trzu z Jego zmartwychwsta-
nia. Oznacza to, 6e zmartwychwstanie to dodaje do naszego wn8trza
i zaopatruje nas w Bo6' moc, 9wi8to9:, mi�o9:, cierpliwo9: i wszystkie
pierwiastki Boga czy te6 nowego stworzenia, 6eby9my nape�nili si8
ca�' pe�ni' B,stwa.

Przypomina to branie lekarstwa, kt,re zawiera w sobie dwa pier-
wiastki: jeden zabija zarazki, a drugi od6ywia nasze cia�o. Funkcja
pierwiastka u9miercaj'cego polega na tym, 6e usuwa on chorob8,
kt,rej nie powinni9my mie:, natomiast funkcja pierwiastka od6y-
wiaj'cego polega na tym, i6 dostarcza nam pierwiastk,w 6ycia, kt,-
rych potrzebujemy.
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Przypomina to r,wnie6 krew w ciele, kt,ra zawiera w sobie dwo-
jakie pierwiastki: bia�e i czerwone cia�ka. Bia�e cia�ka pe�ni' jedn'
funkcj8: zabijaj' zarazki; czerwone cia�ka te6 pe�ni' jedn' funkcj8:
dostarczaj' zaopatrzenia. Kiedy krew kr'6y i p�ynie w naszym ciele,
bia�e cia�ka zabijaj' i oczyszczaj' zarazki, kt,re zaatakowa�y cia�o,
natomiast czerwone cia�ka zaopatruj' ka6d' cz89: naszego cia�a w<po-
trzebny jej pokarm. Podobnie, kiedy dzia�a w nas prawo Bo6ego 6ycia
albo inaczej kiedy dzia�a w nas Bo6e 6ycie, dwa pierwiastki w nim
zawarte, 9mier: i 6ycie, pe�ni' odpowiednio rol8 u9miercania i za-
opatrywania nas T czyli zabijaj' w nas duchowe zarazki, takie jak
9wiat i cia�o, oraz zaopatruj' nas w duchowy pokarm, na kt,ry sk�a-
daj' si8 wszystkie bogactwa Boga.

Powinni9my zobaczy:, 6e na tym w�a9nie polega w�a9ciwy spos,b
osi'gni8cia wzrostu w 6yciu. Gdy tylko zostajemy zbawieni i otrzy-
mujemy Bo6e 6ycie, prawo tego 6ycia w nas daje nam okre9lon'
9wiadomo9:. Je9li zale6y nam na wzro9cie w 6yciu, musimy kocha:
Boga i s�ucha: tej 9wiadomo9ci, porz'dkuj'c swoje sumienie, emo-
cje, my9li i wol8. Dzi8ki temu Bo6e 6ycie w naszym duchu b8dzie
dalej dawa�o nam okre9lone odczucie. Gdy oka6emy temu uczuciu
pos�usze(stwo, w,wczas prawo 6ycia w nas zadzia�a i przejawi swoj'
dwojak' funkcj8: usunie z nas to, co nie nale6y do Boga i doda to
wszystko, czym B,g jest. W ten spos,b b8dziemy mogli stopniowo
wzrasta: i dojrzewa: w 6yciu Bo6ym. S' to bardzo rzeczywiste i prak-
tyczne do9wiadczenia. Na tym w�a9nie polega droga 6ycia, o kt,rej
tu m,wimy!

VII. MOC PRAWA �YCIA

Opr,cz wymienionych dw,ch funkcji prawo 6ycia ma te6 moc.
Wspomnieli9my ju6, 6e prawo Starego Testamentu jest prawem za-
pisanym na zewn'trz cz�owieka, martwym prawem, prawem litery.
Nak�ada ono jedynie na nas wymagania, nie posiada za9 mocy, kt,ra
by pozwoli�a nam spe�ni: jego 6'dania. Dlatego jest LbezsilneM (Rz
8,3) i Lnie dawa�o niczemu pe�nej doskona�o9ciM (Hbr 7,19). Nato-
miast prawo Nowego Testamentu jest prawem zapisanym w naszych
cz89ciach wewn8trznych, 6ywym prawem, prawem 6ycia. Qycie to
jest LniezniszczalnymM 6yciem Boga, kt,re posiada LmocM (Hbr 7,16).
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Prawo, kt,re pochodzi od takiego 6ycia, te6 wi8c posiada moc, dzi8ki
kt,rej mo6emy wszystko.

Powinni9my tutaj zobaczy:, 6e moc prawa 6ycia to moc 6ycia Bo-
6ego, od kt,rego to prawo pochodzi. To ona sprawi�a, 6e Pan Jezus
powsta� z martwych i wst'pi� do nieba, wysoko ponad wszystko. To
ona r,wnie6 pr,buje kierowa: nami codziennie i mo6e daleko wi8cej
ni6 to, o co prosimy lub o czym my9limy (Ef 1,20; 3,20). Moc ta zdolna
jest dokona: dla nas nast8puj'cych rzeczy:

A. Moc mo4e sk;oniJ nasze serce ku Bogu

Po pierwsze, moc ta mo6e sk�oni: nasze serce ku Bogu. M,wi'c
o<zwi'zku mi8dzy prawem 6ycia a sercem wspomnieli9my, 6e serce
mo6e przeszkodzi: prawu 6ycia. Je9li nasze serce nie sk�ania si8 ku
Bogu, Bo6e 6ycie nie mo6e przez nas przej9:. Jednak6e, dzi8ki Bogu,
Jego 6ycie w nas si8 na tym nie zatrzymuje. B8dzie dzia�a�o w nas
dalej, a6 nasze serce, kt,re nie sk�ania si8 ku Bogu, sk�oni si8 ku
Niemu. Ksi8ga Przys�,w 21,1 m,wi: LSerce kr,la w r8ku Jahwe jak
p�yn'ca woda, On zwraca je, dok'd chceM. Mo6emy wi8c prosi: Boga:
LNak�o( me serce do Twoich napomnie(, a nie do zyskuM (Ps 119,36).
Gdy zechcemy Go o to poprosi:, moc prawa Bo6ego 6ycia b8dzie mog�a
w bardzo naturalny spos,b zwr,ci: nasze serce z powrotem na Niego
i w pe�ni sk�oni: je ku Niemu.

B. Moc mo4e uczyniJ nas uleg;ymi wobec Boga

Po drugie, moc ta mo6e uczyni: nas uleg�ymi wobec Boga. M,-
wi'c o wymogach prawa 6ycia, wspomnieli9my r,wnie6, 6e jego dzia-
�anie w nas wymaga od nas uleg�o9ci. Ile6 to razy jednak nie tylko
nie potrafimy ulec Bogu, lecz nawet nie chcemy okaza: Mu uleg�o-
9ci. W takich chwilach moc prawa 6ycia jest ca�kowicie w stanie roz-
prawi: si8 z nasz' sytuacj' i zmusi: nas do uleg�o9ci.

Mimo i6 my, kt,rzy jeste9my zbawieni i mamy Bo6e 6ycie, czasa-
mi cofamy si8 i nasze serce staje si8 zatwardzia�e i niezdolne do
pos�usze(stwa wobec Boga, On jest dla nas mi�osierny i Jego 6ycie
w<nas nie przestaje dzia�a:. Swoj' moc' B,g kieruje naszymi emo-
cjami i wol'; dzia�anie to sprawia, 6e na powr,t mo6emy zacz': oka-
zywa: Mu pos�usze(stwo.

List do Filipian 2,13 m,wi, 6e to, jak' mamy wol8 wobec Boga,
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wynika te6 z Bo6ego dzia�ania w nas. Uleg�o9: woli jest zatem r,w-
nie6 rezultatem dzia�ania mocy prawa Bo6ego 6ycia w nas. Moc ta
potrafi zwr,ci: nasz' niepos�uszn' wol8 ku pos�usze(stwu Bogu.

Qy�a kiedy9 siostra, kt,rej wydawa�o si8, 6e nie umie by: pos�usz-
na Bogu. Nie tylko mia�a niesforny umys�, lecz tak6e odczuwa�a oskar-
6enia w sumieniu. Prosi�a wi8c Boga, 6eby j' ratowa�. Gdy do Niego
wo�a�a, B,g pokaza� jej 9wiat�o w Li9cie do Filipian 2,13. Zrozumia�a
wtedy, 6e potrafi On zmusi: j' do pos�usze(stwa. Sta�a si8 wi8c rado-
sna i znalaz�a odpocznienie.

C. Moc mo4e sprawiJ, i4 bIdziemy pe;nili dobre dzie;o,
ktLre BLg dla nas wyznaczy;

Po trzecie, moc ta potrafi r,wnie6 sprawi:, i6 b8dziemy pe�nili
dobre uczynki, kt,re B,g dla nas uprzednio przygotowa�, aby9my
w<nich chodzili (Ef 2,10). Dobro to pochodzi od Boga i wyp�ywa z Jego
6ycia; pe�ni: takie dobre uczynki wi8c to wyra6a: Boga. Dobra tego,
daleko przekraczaj'cego dobro cz�owieka, nie da si8 wyrazi: ludz-
kim 6yciem. To dzi8ki Bo6emu 6yciu w nas, kieruj'cemu nami Jego
moc', mo6emy wyrazi: tak nadzwyczajne dobro.

D. Moc mo4e sprawiJ, i4 bIdziemy trudzili siI
ca;ym sercem i ze wszystkich si;

Po czwarte, moc ta mo6e sprawi:, i6 b8dziemy trudzili si8 dla
Pana ca�ym sercem i ze wszystkich si�. Aposto� Pawe� powiedzia�, 6e
trudzi� si8 wi8cej ni6 inni aposto�owie nie dzi8ki samemu sobie, lecz
dzi8ki �asce Bo6ej, kt,ra zosta�a mu okazana, �asce 6ycia Bo6ego,
kt,ra by�a z nim (1 Kor 15,10). Oznajmi� r,wnie6, 6e trudzi� si8, wal-
cz'c zgodnie z Bo6ym dzia�aniem w jego wn8trzu Lw mocyM (Kol 1,29).
S�owo LmocM mo6na r,wnie6 prze�o6y: LdynamitM. Oznacza to, 6e dzie�o
Paw�a nie zale6a�o od mocy jego duszy, lecz od dynamicznej mocy
6ycia Bo6ego, kt,ra w nim mieszka�a. We wszystkich minionych po-
koleniach ci, kt,rych Pan u6ywa�, trudzili si8 nieustannie i stale
cierpieli, wykonuj'c Jego dzie�o. Trudzili si8 nie w�asnym wysi�kiem,
lecz poniewa6 kochali Boga i sk�aniali si8 ku Niemu pozwalaj'c, by
Bo6e 6ycie dzia�a�o w nich, kierowa�o nimi, wydostawa�o si8 z nich
w<formie dzia�alno9ci i eksplodowa�o z ich wn8trza prac'. Ta wydo-
byta dzia�alno9: czy eksploduj'ca praca to dzia�anie dynamicznej mocy
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Bo6ego 6ycia. Gdy moc ta kieruje nami od wewn'trz, nikt nie mo6e
pozosta: bierny. Ka6dy, kto pozwala, by ta dynamiczna moc prawa
6ycia Bo6ego w nim dzia�a�a, z pewno9ci' b8dzie pracowa� ze wszyst-
kich si�, nie szcz8dz'c w�asnego 6ycia w podejmowanych wysi�kach.

Po wojnie chi(sko-japo(skiej wyruszyli9my, by pracowa: w kilku
ko9cio�ach miejscowych. B,g nam b�ogos�awi� i mieli9my znaczny
owoc. Po powrocie do Szanghaju brat Nee powiedzia� do mnie: LBra-
cie, jeste9my sprawcami k�opot,w. Dopiero co narozrabiali9my w<in-
nych ko9cio�ach, a teraz narozrabiamy w ko9ciele w SzanghajuM. Cho:
by�o to powiedziane dowcipnie, jednak, powa6nie rzecz bior'c, ka6-
dy, kto prowadzi Bo6e 6ycie i pozwala, by prawo tego 6ycia w nim
dzia�a�o, jest z pewno9ci' Lsprawc' k�opot,wM, poniewa6 Bo6e 6ycie
w nim jest 6yciem niesko(czonym i pot86nym, pozytywnym i inspi-
ruj'cym, 6yciem o dynamicznej mocy. Ilekro: 6ycie to dzia�a w nas
i<kieruje nami, eksplodujemy wewn'trz; wykonujemy dzie�o, kt,re
posiada dynamiczn' moc. W konsekwencji, automatycznie stajemy
si8 Lsprawcami k�opot,wM. I na odwr,t, ilekro: pracuj'c dla Pana,
nie wywo�ujemy zamieszania i o dziele Pa(skim nie s�ycha: ani nie
czu: jego woni, nie ma potrzeby dalej sprawdza: T 6ycie w tej pracy
musi by: skr8powane, a prawo 6ycia nie mo6e si8 przez ni' przebi:.

Nie chcia�bym by: Sle zrozumiany: pragn8 za9wiadczy:, 6e nieraz
nie 9miem sp8dza: czasu na modlitwie. Je9li modl8 si8 codziennie
tylko p,� godziny, ko�o 6ycia zaczyna si8 obraca:, prawo 6ycia zaczy-
na dzia�a: i inspiruj'ca moc zaczyna mnie ponagla: od wewn'trz, a6
nie mog8 znie9: tego, 6e nie pracuj8. Nawet gdybym mia� umrze:
w<miejscu pracy, musz8 pracowa:. Je6eli nie pracuj8, cierpi8, ale
je9li pracuj8, jestem zaspokojony. Na tym w�a9nie polega inspiruj'-
ca moc pracy!

E. Moc mo4e sprawiJ, 4e nasza s;u4ba
bIdzie 4ywa i Mwie4a

Po pi'te, moc ta mo6e sprawi:, i6 b8dziemy s�u6yli w spos,b 6ywy
i 9wie6y. S�u6ba Starego Testamentu by�a s�u6b' wed�ug litery.
Z<powodu swej staro9ci by�a ona martwa i u9mierca�a cz�owieka. S�u6-
ba Nowego Testamentu jest s�u6b' wed�ug Ducha; jest 9wie6a i dla-
tego jest 6ywa i o6ywia innych. S�u6ba Starego Testamentu jest dzia-
�alno9ci' opart' na zewn8trznych, martwych przepisach; dlatego nie
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mo6e udzieli: cz�owiekowi zaopatrzenia w 6ycie. S�u6ba Nowego Te-
stamentu jest wynikiem dzia�ania prawa 6ycia w duchu. Wynika ona
z 6ycia; dlatego mo6e da: innym 6ycie i sprawi:, i6 otrzymaj' oni
zas,b 6ycia. WeSmy na przyk�ad to, co robimy na spotkaniach. Je6eli
prawo 6ycia w nas si8 porusza, w,wczas nawet podzielenie si8 kilko-
ma s�owami, 9wiadectwo czy og�oszenie mo6e by: 6ywe i udzieli:
innym zaopatrzenia w 6ycie.

Stajemy si8 kompetentnymi s�ugami Nowego Testamentu, pro-
wadz'cymi 6yw' s�u6b8 nie w oparciu o w�asne zdolno9ci, elokwen-
cj8 i wykszta�cenie, lecz o Ducha Bo6ego (2 Kor 3,5-6) i wed�ug Ldaru
�aski Bo6ejM (Ef 3,7). Dar taki nie oznacza nadprzyrodzonych dar,w,
takich jak m,wienie j8zykami, wizje, uzdrowienie, wyp8dzanie de-
mon,w itd., tylko dar �aski, kt,ry otrzymujemy stosownie do dzia�a-
j'cej w nas mocy Bo6ej i kt,ry zdobywamy dzi8ki ci'g�emu dzia�aniu
mocy zawartej w 6yciu darmo danemu nam przez Boga. Dlatego apo-
sto� Pawe� m,wi, 6e dar �aski uzdalnia go do g�oszenia niezg�8bio-
nych bogactw Chrystusa i pokazywania wszystkim ludziom tajemni-
cy ukrytej od wiek,w w Bogu, kt,ry wszystko stworzy� (Ef 3,8-9).
C,6 za wspania�y dar! A jednak ten wspania�y dar Pawe� otrzyma�
zgodnie z dzia�aniem mocy prawa 6ycia Bo6ego. Dar �aski wi8c, kt,-
ry otrzymujemy dzi8ki dzia�aniu prawa 6ycia Bo6ego, w pe�ni mo6e
sprawi:, i6 b8dziemy s�u6yli Bogu w spos,b 6ywy i 9wie6y.

VIII. WYNIK PRAWA �YCIA

Gdy pozwalamy, by prawo 6ycia Bo6ego dzia�a�o w nas bez prze-
szk,d i wci'6 si8 rozszerza�o, 6ycie to mo6e si8 w nas w,wczas roz-
przestrzenia: do takiego stopnia, a6 Chrystus b8dzie ukszta�towany
w nas (Ga 4,19). Kiedy Chrystus zostaje stopniowo ukszta�towany
w<nas, my stopniowo przeobra6amy si8 w obraz Pana (2 Kor 3,18)
i<nosimy obraz Syna Bo6ego (Rz 8,29), a6 w ko(cu b8dziemy zupe�nie
tacy jak On (1 J 3,2). Oto chwalebny rezultat dzia�ania prawa 6ycia
w<nas.

Co to znaczy, 6e Chrystus zostaje w nas ukszta�towany? Pos�u6-
my si8 prostym przyk�adem. W jajku znajduje si8 6ycie kurcz8cia.
Je9li jednak w pierwszych kilku dniach, gdy kszta�tuje si8 piskl8,
prze9wietlimy jajko 9wiat�em elektrycznym, nie zdo�amy odr,6ni:
g�owy od n,g. Je9li za9 ponownie prze9wietlimy jajko 9wiat�em elek-
trycznym pod koniec okresu wyl8gania, kiedy piskl8 ma za chwil8
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przebi: skorupk8, by wyj9: z jajka, w,wczas zobaczymy w skorupce
w pe�ni ukszta�towane kurcz8. Oznacza to, 6e w jajku ukszta�towane
zosta�o piskl8. Podobnie, gdy Chrystus zostaje w nas ukszta�towany,
oznacza to, 6e znajduje si8 w nas pe�na Jego posta:. Kiedy przyj8li-
9my 6ycie Chrystusa dzi8ki odrodzeniu, On zaledwie narodzi� si8
w<nas, czyli by� w nas kompletny w sensie organicznym, ale nie mia�
pe�nej postaci. Dopiero p,Sniej, dzi8ki nieustannemu dzia�aniu pra-
wa 6ycia w naszych wewn8trznych cz89ciach, pierwiastek 6ycia stop-
niowo w nich si8 powi8ksza�; w ten spos,b Chrystus ro9nie w nas, a6
Jego 6ycie zostanie w nas ca�kowicie ukszta�towane.

W miar8, jak Chrystus stopniowo kszta�tuje si8 w nas, my stop-
niowo zostajemy przeobra6eni. Przeobra6enie to zachodzi w takiej
mierze, w jakiej Chrystus zostaje w nas ukszta�towany. Oba te pro-
cesy zachodz' r,wnocze9nie, tak od wewn'trz, jak i od zewn'trz.
Tak jak kszta�towanie si8 Chrystusa to przyrost Jego pierwiastka
w<r,6nych cz89ciach naszej istoty od wewn'trz na zewn'trz, tak samo
nasze przeobra6enie posuwa si8 w tych cz89ciach od wewn'trz na
zewn'trz, a6 stopniowo staniemy si8 tacy jak Chrystus. Przeobra6e-
nie post8puje zatem od ducha i obejmuje nasz' zdolno9: rozumienia
(czyli dusz8), a nast8pnie post8powanie (czyli cia�o). Kiedy duch zo-
staje o6ywiony w wyniku odrodzenia, zostaje przeobra6ony dzi8ki
odnowieniu (zob. s. 36, 37 o nowym duchu). P,Sniej, dzi8ki dzia�aniu
prawa 6ycia, zdolno9: rozumienia znajduj'ca si8 w duszy r,wnie6
podlega przeobra6eniu za po9rednictwem odnowienia. Nast8pnie,
dzi8ki 9wiat�u 6ycia Bo6ego, rozpoznajemy swoje L jaM, stawiamy mu
op,r i Duchem Hwi8tym krzy6ujemy je pozwalaj'c, by wyra6a�o si8
z<nas wy�'cznie Bo6e 6ycie. W duchowym do9wiadczeniu zatem zwle-
kamy z siebie starego cz�owieka i w post8powaniu przyoblekamy
coraz bardziej nowego cz�owieka; w ten spos,b nasze zewn8trzne
post8powanie te6 stopniowo si8 odnawia i przeobra6a. To, 6e Chry-
stus zostaje w nas ukszta�towany, oznacza wi8c, 6e nasza natura
przeobra6a si8 na podobie(stwo Pana. Kiedy przeobra6amy si8
z<ducha poprzez zdolno9: rozumienia po post8powanie, nasz wygl'd
przeobra6a si8 w wygl'd Pana. Przeobra6enie takie zawsze sprawia,
6e stajemy si8 tacy jak Pan Jezus albo, innymi s�owy, jak chwalebna
ludzka natura Pana. Na tym polega upodobnienie do obrazu Syna
Bo6ego, o kt,rym mowa w Li9cie do Rzymian 8,29. Przypomina to
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wykonanie odlewu Syna Bo6ego. Przeobra6enie zatem jest proce-
sem, a podobie(stwo do Pana, czy te6 posiadanie tego samego obra-
zu i natury co On, stanowi ko(cowy wynik przeobra6enia. Na tym
polega dzie�o przechodzenia Lz chwa�y w chwa�8M, kt,re Pan w nas
wykonuje. Jak6e powinni9my wielbi: Go!

Powinni9my r,wnie6 u9wiadomi: sobie, 6e celem przeobra6enia
jest nie tylko uczynienie nas takimi jak Pan czy te6 sprawienie, 6e
b8dziemy mieli ten sam obraz i natur8 co On, lecz co9 wi8cej: uczy-
nienie nas zupe�nie takimi jak On. Na tym w�a9nie polega Lodkupie-
nie naszego cia�aM, o kt,rym mowa w Li9cie do Rzymian 8,23. Gdy
Pan Jezus przyjdzie powt,rnie i si8 nam uka6e, Lprzekszta�ci nasze
cia�o poni6one, na podobne do swego chwalebnego cia�a, t' pot8g',
jak' mo6e On tak6e wszystko, co jest, sobie podporz'dkowa:M (Flp
3,21). Czyni On nas zatem takimi samymi jak On nie tylko w natu-
rze naszego ducha i w postaci naszej duszy czy post8powania, lecz
r,wnie6 ca�kowicie takimi jak On w naszym ciele, kt,re b8dzie chwa-
lebne i nieska6one i nigdy nie przeminie. Oto ostateczny rezultat
dzia�ania prawa 6ycia Bo6ego w nas. Jak6e to wspania�e! Jak chwa-
lebne! Wszyscy, kt,rzy mamy t8 nadziej8, powinni9my oczy9ci: si8,
tak jak On jest czysty (1 J 3,3). Powinni9my w 9wietle Bo6ego 6ycia
pozna: samych siebie oraz wszystko, co nie nale6y do Boga i rozpra-
wia: si8 codziennie ze swoim grzechem, 9wiatem, cia�em i ca�ym
starym stworzeniem, 6eby9my byli czy9ci, wolni od obcych domie-
szek. Wtedy B,g b8dzie m,g� szybko osi'gn': sw,j chwalebny cel,
a<my b8dziemy wkr,tce radowa: si8 chwa�' razem z Panem.

IX. B�G CHCE BYG BOGIEM W PRAWIE �YCIA

W Li9cie do Hebrajczyk,w 8,10 B,g najpierw powiedzia�: LW�o68
prawa Moje w ich my9li, a na sercach ich wypisz8 jeM, po czym rzek�:
Li b8d8 im Bogiem, a oni b8d' Mi ludemM. Pokazuje to, 6e B,g umiesz-
cza swoje prawo 6ycia w nas, poniewa6 chce by: naszym Bogiem
w<prawie 6ycia i chce, 6eby9my my byli Jego ludem w prawie 6ycia.
Ukazuje to Jego intencj8 i zamys�. Jest to bardzo wa6na kwestia,
dlatego nie mo6emy zaniedba: jej zbadania.

A. BLg chce byJ Bogiem dla cz;owieka

Po co B,g stworzy� cz�owieka? I dlaczego diabe� skrad� cz�owie-
ka? Biblia nie wyja9nia tych spraw wprost na pocz'tku. B,g wyjawi�
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sw,j zamys� wobec cz�owieka dopiero wtedy, gdy og�osi� Dziesi8cioro
Przykaza( na G,rze Synaj. W pierwszych trzech przykazaniach wi-
dzimy, 6e B,g pragnie by: Bogiem dla cz�owieka. Dopiero p,Sniej,
kiedy diabe� kusi� Pana na pustyni i chcia�, 6eby Pan odda� mu cze9:,
wyszed� na jaw zamys�, jaki mia� diabe� kradn'c cz�owieka. Okaza�o
si8 w,wczas, 6e diabe� chce zaw�aszczy: sobie pozycj8 Boga i pra-
gnie, by cz�owiek odda� mu cze9: jako Bogu. Pokazuje to wyraSnie,
6e walka mi8dzy diab�em i Bogiem toczy si8 o to, kim jest B,g dla
cz�owieka i komu cz�owiek odda cze9:. Tylko B,g jest Bogiem; tylko
On jest godzien tego, by by: Bogiem cz�owieka i tylko On zas�uguje
na to, by otrzyma: od cz�owieka cze9:. W czasach Starego Testamen-
tu B,g mieszka� w9r,d Izraelit,w jako ich B,g. W czasach Nowego
Testamentu, dzi8ki wcieleniu, B,g zamieszka� w9r,d ludzi i og�osi�,
6e jest Bogiem. Nast8pnie, przez Ducha Hwi8tego, B,g 6yje w ko-
9ciele i jest Bogiem dla cz�owieka w ko9ciele. W przysz�o9ci, w ty-
si'cletnim kr,lestwie, b8dzie On Bogiem dla ca�ej rodziny Izraela;
potem zamieszka w9r,d ludzi na wieki w nowym niebie i na nowej
ziemi i b8dzie dla nich wiecznym Bogiem.

B. BLg pragnie najpierw byJ Ojcem,
a dopiero potem Bogiem

B,g chce by: dla cz�owieka nie tylko Bogiem, lecz jeszcze bar-
dziej Ojcem. Chce nie tylko, 6eby cz�owiek uwa6a� Go za swojego
Boga, lecz jeszcze bardziej, 6eby cz�owiek mia� Jego 6ycie. B,g pra-
gnie by: Ojcem dla cz�owieka, b8d'c przez to dla niego w swoim
6yciu Bogiem. Cz�owiek mo6e naprawd8 pozna:, 6e On jest Bogiem,
i naprawd8 pozwoli: Mu nim by:, dopiero gdy posiada Jego 6ycie
i<staje si8 Jego synem.

W poranek swego zmartwychwstania Pan Jezus powiedzia� Ma-
rii Magdalenie: LWst8puj8 do Ojca Mego i Ojca waszego; do Boga
Mego i Boga waszegoM (J 20,17). Pan najpierw wspomnia� tutaj o<Ojcu,
a dopiero potem o Bogu. Oznacza to, 6e B,g musi by: naszym Ojcem;
dopiero wtedy mo6e by: naszym Bogiem. Pan Jezus w swojej modli-
twie w ostatni' noc te6 wyraSnie stwierdzi�, 6e dopiero gdy mamy
wieczne 6ycie Boga, mo6emy pozna: Jego, jedynego prawdziwego
Boga (J 17,3). Musimy zatem do9wiadcza: Boga jako Ojca w 6yciu;
wtedy b8dziemy mogli pozna: Go jako Boga. Im wi8cej pozwalamy,
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by dzia�a�o w nas 6ycie Ojca, tym bardziej oddajemy cze9: i s�u6ymy
chwalebnemu Bogu! B,g jest dla nas Ojcem, poniewa6 chce by: na-
szym Bogiem w 6yciu Ojca. Oznacza to r,wnie6, 6e chce On by: na-
szym Bogiem w dzia�aniu Jego 6ycia.

C. BLg chce byJ Bogiem w prawie 4ycia

B,g jest naszym Ojcem, poniewa6 mamy Jego 6ycie. Skoro we-
sz�o w nas Jego 6ycie, wnios�o ono wraz z sob' prawo tego 6ycia.
Dzia�aj'c w nas, prawo to wydobywa z nas samego Boga. B,g wi8c
pragnie by: naszym Bogiem w prawie 6ycia.

Muzu�manie w rzeczywisto9ci oddaj' cze9: Bogu w niebie; tym
bardziej czyni' to wyznawcy judaizmu. Czcz' oni jednak tylko obiek-
tywnego Boga, Boga, kt,ry znajduje si8 wysoko ponad wszystkim;
nie pozwalaj', by B,g by� ich Bogiem w ich wn8trzu. Dzi9 nawet
w9r,d chrze9cijan wielu oddaje cze9: obiektywnemu Bogu, kt,ry
znajduje si8 daleko ponad wszystkim. Kieruj'c si8 zewn8trznymi
naukami i zasadami litery, czcz' oni tylko Boga, kt,ry jest na ze-
wn'trz nich. Nie pozwalaj', by B,g by� dla nich 6ywym Bogiem w<6y-
ciu, kt,re w sobie maj'. Musimy jednak dobrze zrozumie:, 6e kiedy
czcimy Boga i pozwalamy, by by� On naszym Bogiem, nie powinni-
9my s�ucha: doktryn ani praw litery; przeciwnie, powinni9my robi:
to w Bo6ym 6yciu albo inaczej w prawie Bo6ego 6ycia. Prawo to jest
funkcj', kt,r' przejawia Bo6e 6ycie. Gdy prawo 6ycia Bo6ego funk-
cjonuje w nas albo inaczej kiedy B,g w nas dzia�a, jest naszym Bo-
giem w tym prawie, czyli w swoim dzia�aniu.

S�u6'c dzi9 Bogu, musimy s�u6y: Mu w prawie tego 6ycia, w Jego
dzia�aniu. Ilekro: pozwalamy, by Jego 6ycie dzia�a�o w nas i by prawo
Jego 6ycia kierowa�o nami, nasza s�u6ba staje si8 s�u6b' 6ycia, s�u6b'
duchow' albo inaczej 6yw' s�u6b'. Gdy pozwalamy Bogu w ten spo-
s,b by: naszym Bogiem w prawie Jego 6ycia, w,wczas B,g, kt,rego
czcimy, nie jest Bogiem w doktrynie ani wyobraSni, lecz jest 6ywym
Bogiem, Bogiem w praktyce, Bogiem, kt,rego mo6na dotkn':. Kie-
dy do9wiadczamy 6ycia na co dzie( i gdy dzia�amy, wykonuj'c Bo6'
prac8, nasz B,g naprawd8 jest 6ywym Bogiem, Bogiem, kt,rego
mo6emy dotkn': i z kt,rym mo6emy si8 spotka:. Nie jest On na-
szym Bogiem w wierze ani przepisach; jest Nim w 6ywym prawie
6ycia, w 6ywej funkcji 6ycia.

Czasem jednak, wskutek jakiego9 problemu zwi'zanego z naszym
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sercem, nie kochamy Go ani nie pozwalamy, by prawo Jego 6ycia
nami kierowa�o. W,wczas, chocia6 mamy Boga, staje si8 On tylko
Bogiem w doktrynie albo Bogiem w wierze. Kiedy odzyskujemy po-
przedni' mi�o9: do Niego i na powr,t pozwalamy Mu, by pokierowa�
nami obracaj'cym si8 ko�em swojego 6ycia, na powr,t przejawia si8
funkcja ko�a Jego 6ycia i na nowo zaczyna dzia�a: prawo Jego 6ycia,
poruszaj'c nami nieustannie i kieruj'c nami od 9rodka. Wtedy staje
si8 On zn,w naszym Bogiem w sensie praktycznym; przestaje by:
imieniem i doktryn', a staje si8 6ywym Bogiem.

Musimy wi8c z�o6y: siebie w Bo6e r8ce i pozwoli:, 6eby kierowa�o
nami prawo Jego 6ycia; wtedy naprawd8 b8dzie On naszym Bogiem.
Ilekro: nie pozwalamy, by Jego prawo nami kierowa�o, B,g nie mo6e
by: naszym Bogiem, a my nie mo6emy by: Jego ludem. Qeby On by�
naszym Bogiem, a my Jego ludem w najbardziej praktycznym sen-
sie, musimy pozwala:, by prawo Jego 6ycia kierowa�o nami i by On
by� naszym Bogiem w prawie swego 6ycia.

B,g musi by: naszym Bogiem w prawie swego 6ycia, a my musi-
my by: Jego ludem w prawie Jego 6ycia, poniewa6 nasza wi8S z Bo-
giem musi by: 6ywa. Gdy Jego 6ycie porusza si8 w nas i kieruje nami
od wewn'trz, Jego prawo 6ycia przynosi Go nam i przyprowadza nas
do Niego. Dzi8ki dzia�aniu Bo6ego prawa 6ycia mo6emy zyska: Boga,
a On mo6e zyska: nas. Ilekro: Bo6e prawo 6ycia przestaje nami kie-
rowa:, 6ywa wi8S, w kt,rej On jest naszym Bogiem, a my Jego lu-
dem, r,wnie6 ustaje. Dlatego musimy pozwala:, by prawo 6ycia Bo-
6ego nami kierowa�o; dopiero wtedy B,g mo6e by: naszym Bogiem,
a my mo6emy by: Jego ludem w wyrazi9cie 6ywy spos,b.

Widzimy zatem wyraSnie, 6e w Nowym Testamencie B,g jest
Bogiem dla cz�owieka w zupe�nie inny spos,b ni6 w Starym Testa-
mencie. W Starym Testamencie B,g by� Bogiem dla ludu Izraela
wysoko ponad wszystkim na swoim tronie, post8puj'c zgodnie z prze-
pisami prawa. Chcia� te6, by lud Izraela by� Jego ludem wed�ug tych
przepis,w. Kiedy wi8c lud Izraela przestrzega� tych przepis,w, by�
w<porz'dku wobec Boga. Jednak6e w Nowym Testamencie B,g wcho-
dzi w nas jako nasze 6ycie i to w prawie tego 6ycia jest naszym Bo-
giem, a my Jego ludem. Dlatego musimy 6y: prawem tego 6ycia.

X. WNIOSKI

Dzi8ki temu, 6e zobaczyli9my g�,wne punkty ka6dego aspektu



POZNANIE QYCIA144

prawa 6ycia, wiemy, jak wa6ne jest to prawo dla do9wiadczania 6ycia
duchowego. Dlatego musimy wyraSnie ujrze: i dok�adnie zrozumie:
ka6dy g�,wny punkt dotycz'cy tego zagadnienia; wtedy b8dziemy
mogli naprawd8 do9wiadcza: 6ycia. Bez obawy przed powtarzaniem
si8 podsumujemy wi8c teraz jeszcze raz te punkty, 6eby wywar�y
one na nas g�8bokie wra6enie.

Gdy zostajemy odrodzeni, przyjmujemy Bo6e 6ycie. Cho: 6ycie to
wchodzi w,wczas do naszego wn8trza, jest ono kompletne jedynie
w<sensie organicznym; nie ma jeszcze pe�nego wzrostu ani dojrza�o-
9ci. Dlatego musimy pozwoli:, by moc tego 6ycia dzia�a�a w nas nie-
ustannie i bez przerw, 6eby9my osi'gn8li Jego doskona�y cel wzro-
stu i dojrza�o9ci. Dzia�anie tego 6ycia wynika z naturalnej funkcji
i<cechy tego 6ycia; innymi s�owy, wynika ono z prawa tego 6ycia.

Je9li prawo 6ycia ma wydoby: z nas swoj' zawarto9:, musi przej9:
przez nasze serce; jego dzia�anie w nas wymaga wi8c wsp,�pracy ze
strony naszego serca. Gdy tylko serce zaczyna wsp,�pracowa:, pra-
wo 6ycia mo6e swobodnie nami kierowa:. Prowadzi to do powstania
w nas okre9lonej 9wiadomo9ci. Maj'c t8 9wiadomo9:, musimy by:
jej pos�uszni moc' tego 6ycia. Ilekro: jeste9my jej pos�uszni, stwa-
rzamy prawu 6ycia kolejn' okazj8, by nami kierowa�o, da�o nam
nast8pn' 9wiadomo9: i pozwoli�o p,j9: dalej w pos�usze(stwie. Im
bardziej jeste9my pos�uszni, tym wi8cej stwarzamy Bogu okazji do
dzia�ania. Takie ci'g�e wsp,�dzia�anie przyczyny i skutku w naszym
wn8trzu prowadzi do nieustannego przejawiania si8 funkcji dw,ch
pierwiastk,w zawartych w 6yciu: 9mierci i zmartwychwstania. Rola
9mierci polega na usuwaniu wszystkiego, czego nie powinni9my w<so-
bie mie:. Rola zmartwychwstania polega na dodawaniu wszystkiego,
co nale6y do 6ycia Bo6ego. Ponadto, dzia�anie prawa 6ycia Bo6ego
i<tych dw,ch funkcji, 9mierci i zmartwychwstania, jest te6 pe�ne mocy,
kt,ra uzdalnia nas do spe�nienia nieograniczonego Bo6ego wymaga-
nia i wyra6ania tego wszystkiego, co znajduje si8 w Bo6ym 6yciu.
Pozwalamy zatem, by 6ycie to stopniowo w nas ros�o i dojrzewa�o.

Kiedy Bo6e 6ycie dzia�a w nas, nieustannie nami kieruj'c, w tym
samym czasie nasza sk�onno9: ku Bogu, uleg�o9: wobec Niego i s�u6ba
Jemu staj' si8 naturalne i �atwe, 6ywe i 9wie6e. W tym 6ywym pra-
wie B,g staje si8 naszym 6ywym Bogiem, a my T Jego 6ywym ludem.
Mo6emy powiedzie:, 6e ca�a nasza wi8S z Bogiem mie9ci si8 w pra-
wie 6ycia. To naprawd8 zas�uguje na g�8bok' uwag8 z naszej strony!



ROZDZIAO JEDENASTY

WEWN�TRZNE POZNANIE

Przyjrzymy si8 teraz jedenastemu g�,wnemu elementowi zwi'-
zanemu z 6yciem: wewn8trznemu poznaniu albo inaczej poznaniu
Boga przez wewn8trzne prawo 6ycia i nauczanie namaszczenia. To,
do jakiego stopnia znamy Boga od wewn'trz, okre9la, ile Go mamy
i<w jakiej mierze do9wiadczamy Go jako 6ycia. Wewn8trzne pozna-
nie i wzrost w 6yciu s' wi8c w pe�ni ze sob' powi'zane. Je9li chcemy
pozna: 6ycie, 6eby 6ycie to w nas ros�o, musimy szczeg,�owo przyj-
rze: si8 kwestii wewn8trznego poznania.

I. ZNACZENIE POZNANIA BOGA

B,g uwielbia, gdy cz�owiek Go zna; dlatego chce, 6eby9my pozna-
wali Jego osob8 (Oz 6,6.3). Wszystko, co czyni w Nowym Testamen-
cie, s�u6y temu, by9my mogli Go pozna: (Hbr 8,10-11). Gdy zostaje-
my odrodzeni, Jego Duch, zawieraj'cy w sobie Jego 6ycie, wchodzi
w<nas, dzi8ki czemu mo6emy pozna: Go od wewn'trz. To poznanie
osoby Boga z jednej strony stopniowo wzrasta wraz z naszym wzro-
stem w 6yciu, z drugiej za9 samo sprawia, 6e 6ycie w nas ro9nie.
Poniewa6 B,g da� nam swoje 6ycie, mo6emy Go pozna:. Im bardziej
Jego 6ycie w nas ro9nie, tym lepiej Go znamy. Im lepiej Go znamy,
tym wi8cej do9wiadczamy Go jako 6ycia, tym bardziej si8 Nim radu-
jemy i tym bardziej pozwalamy Mu si8 przez nas wyra6a:. Mo6emy
wi8c powiedzie:, 6e ca�y wzrost naszego 6ycia duchowego zale6y od
tego, jakie mamy poznanie Boga. M,dlmy si8, 6eby B,g da� nam
ducha m'dro9ci i objawienia, aby9my mogli naprawd8 pozna: Go (Ef
1,17) i Lrosn': przez pe�ne poznanie BogaM (Kol 1,10).

II. TRZY KROKI W POZNANIU BOGA

Psalm 103,7 m,wi: LDrogi swoje objawi� Moj6eszowi, dzie�a swoje
synom IzraelaM. Pokazuje to nam, 6e dzieci Izraela zna�y Bo6e czyny,
natomiast Moj6esz zna� Jego drogi. List do Hebrajczyk,w 8,10-11
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oznajmia r,wnie6: LW�o68 prawa Moje w ich umys�y^ wszyscy Mnie
poznaj', od ma�ego a6 do wielkiegoM. Na podstawie tych werset,w
widzimy, 6e wszyscy, kt,rzy otrzymuj' wewn8trzne prawo w No-
wym Testamencie, mog' pozna: samego Boga. Te dwa fragmenty
Biblii pokazuj' nam, 6e uzyskujemy poznanie Boga w trzech kro-
kach: najpierw poznajemy Bo6e czyny, nast8pnie Bo6e drogi, a na
koniec samego Boga.

A. Poznanie Bo4ych czynLw

Cz�owiek poznaje Bo6e czyny przez to, co B,g robi i czego doko-
nuje. Na przyk�ad dzieci Izraela widzia�y dziesi8: plag zes�anych przez
Boga, kt,rymi uderzy� On Egipcjan. Nad Morzem Czerwonym Izra-
elici widzieli, jak B,g rozdziela wody, by umo6liwi: im przej9cie. Na
pustyni widzieli, jak B,g nakaza�, by ze ska�y wyp�yn8�a woda i za-
spokoi�a ich pragnienie. Codziennie te6 B,g zsy�a� mann8 z nieba, by
ich nakarmi:. Izraelici, b8d'c 9wiadkami takich Bo6ych cud,w, po-
znali Bo6e czyny. Tak samo, kiedy t�umy widzia�y cuda, kt,rych do-
konywa� Pan Jezus, jak nakarmienie pi8ciu tysi8cy ludzi pi8cioma
bochenkami i dwiema rybami, uciszenie burzy i morza, uzdrawianie
chorych, wyp8dzanie demon,w i wzbudzanie umar�ych, poznawa�y
Jego czyny. Albo na przyk�ad, gdy jeste9my chorzy i B,g nas uzdra-
wia, kiedy znajdujemy si8 w niebezpiecze(stwie i B,g nas zachowu-
je, gdy mamy potrzeby i B,g nas zaopatruje T we wszystkich tych
sytuacjach poznajemy Bo6e czyny. Jest to pierwszy krok w poznaniu
Boga. Poznanie to jest jednak powierzchowne i ma charakter ze-
wn8trzny, poniewa6 poznajemy wtedy zaledwie to, co B,g uczyni�.

B. Poznanie Bo4ych drLg

Poznanie Bo6ych dr,g oznacza poznanie zasad, kt,rymi B,g si8
kieruje w swoim dzia�aniu. Kiedy Abraham wstawia� si8 za Sodom8,
uzna�, 6e B,g jest sprawiedliwy i 6e nigdy nie post'pi wbrew swej
sprawiedliwo9ci. Abraham przem,wi� wi8c do Boga, opieraj'c si8 na
Jego sprawiedliwo9ci (Rdz 18,23-32). Oznacza to, 6e zna� drogi, kt,-
rymi B,g post8puje. Kiedy dzieci Izraela wci'6 szemra�y po buncie
Koracha i jego zgrai i poch�on'� je ogie(, Moj6esz, ujrzawszy chwa�8
Jahwe, powiedzia� do Aarona: LWeS kadzielnic8, w�,6 do niej ognia
z<o�tarza i rzu: kadzid�a, a idS pr8dko do ludu, by dokona: nad nimi
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przeb�agania, bo Pan rozgniewa� si8 i ju6 si8 zaczyna plagaM (Lb 17,11).
Pokazuje to, 6e Moj6esz zna� Bo6e drogi. Wiedzia�, 6e je9li cz�owiek
post'pi w okre9lony spos,b, B,g odpowiednio na to zareaguje.

Samuel powiedzia� Saulowi: LLepsze pos�usze(stwo od ofiary, ule-
g�o9: T od t�uszczu baran,wM (1 Sm 15,22). Dawid za9 rzek�: LNie
z�o68 dla Mojego Boga, Jahwe, ca�opale(, kt,re otrzymam za dar-
moM (2 Sm 24,24). Pokazuje to, 6e obaj znali Bo6e drogi.

Gdy g�osimy s�owo Pa(skie, g�8boko wierzymy, 6e nie b8dzie ono
daremne, lecz wykona to, co mi�e Panu (Iz 55,10-11). Tak samo, je9li
b8dziemy sia: dla Ducha, wiemy, 6e b8dziemy te6 6': z Ducha 6ycie
wieczne (Ga 6,8). Jest tak dzi8ki temu, 6e znamy Bo6e drogi.

Kiedy znamy drogi, kt,rymi B,g post8puje dokonuj'c swoich czy-
n,w, oznacza to, 6e wykonali9my drugi krok w poznaniu Jego osoby.
Poznanie to si8ga dalej ni6 poznanie Bo6ych czyn,w. Zanim B,g do-
kona swoich czyn,w, wiemy, co On zrobi i w jaki spos,b tego dokona.
Poznanie to mo6e zwi8kszy: nasz' wiar8 w modlitw8, a tak6e umo6-
liwi: nam negocjacj8 z Bogiem. Cho: jednak poznanie to jest rzecz'
dobr', nie jest ono wystarczaj'co g�8bokie i wewn8trzne.

C. Poznanie samego Boga

Pozna: samego Boga to pozna: Jego natur8. Gdy zostajemy odro-
dzeni i przyjmujemy Bo6e 6ycie, natychmiast otrzymujemy Bo6'
natur8. Dzi8ki Bo6emu 6yciu w nas mo6emy dotyka: natury Boga.
Kiedy dotykamy Bo6ej natury, dotykamy samego Boga; innymi s�o-
wy, poznajemy Boga. Poznanie takie r,6ni si8 od pierwszych dw,ch
krok,w, w kt,rych poznajemy czyny Boga i Jego drogi w spos,b ze-
wn8trzny. Poznanie, o kt,rym tu m,wimy, jest poznaniem Boga od
wewn'trz.

Zastan,wmy si8 nad przyk�adem brata, kt,ry by� nieuleczalnie
chory, lecz kt,rego B,g uzdrowi�. Brat ten wykrzykuje ze szcz89cia:
LB,g naprawd8 si8 o mnie troszczy, dzi8ki Mu!M. Pozna� troch8 Bo6e
czyny. P,Sniej jednak zn,w zapada na chorob8. Tym razem wie, 6e
sta�o si8 tak, poniewa6 zb�'dzi� i B,g go w ten spos,b smaga i karci.
Rozprawia si8 wi8c ze swoj' win'. Kiedy to uczyni�, wiedzia�, 6e B,g
go uzdrowi (1 Kor 11,30-32). I B,g rzeczywi9cie go uzdrowi�. Zanim
jednak otrzyma� uzdrowienie, wiedzia� ju6, 6e B,g go uzdrowi, po-
niewa6 zna� Bo6e drogi. W tym momencie, chocia6 jego poznanie
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Boga wzros�o T od poznania Bo6ych czyn,w do poznania Jego dr,g T
jednak wci'6 jest ono poznaniem obiektywnym, poznaniem od ze-
wn'trz, a nie subiektywnym poznaniem Boga od wewn'trz. P,Sniej
brat ten poczu�, 6e jest w nim co9, co nie pasuje do 9wi8tej natury
Boga; rozprawi� si8 wi8c z tym i usun'� to. To odczucie i poznanie nie
wzi8�y si8 sk'd9 z zewn'trz, lecz przysz�y do( ze 9wiadomo9ci, jak'
da�o mu wewn8trzne odczucie 6ycia Bo6ego. Tym razem wi8c brat
,w pozna� samego Boga od wewn'trz; posiad� subiektywne poznanie
Jego osoby.

Rozwa6my przyk�ad innego brata, kt,ry, gdy pojawi�y si8 w jego
6yciu powa6ne problemy, modli� si8 do Boga i On go przez nie prze-
prowadzi�. Brat ten pozna� w ten spos,b Bo6y czyny. P,Sniej, kiedy
zn,w wpad� w tarapaty, wiedzia�, jak powinien post'pi:, 6eby B,g go
przez t8 sytuacj8 przeprowadzi�. Pokazuje to, 6e pozna� Bo6e drogi.
Wreszcie, gdy po raz kolejny znalaz� si8 w k�opotach, mia� w sobie
dziwne odczucie. Czu�, 6e B,g z pewno9ci' go przez to przeprowadzi.
Odczucie to, czy te6 poznanie, nie wynika�o st'd, 6e ujrza� jakie9
Bo6e czyny albo pozna� zasady, kt,rymi B,g si8 kieruje w swoim
dzia�aniu. Spowodowane by�o tym, 6e dotkn'� Boga od wewn'trz;
st'd w�a9nie wzi8�o si8 to odczucie albo wiedza. Mo6na powiedzie:,
6e takie poznanie Boga jest poznaniem najwy6szego stopnia, naj-
g�8bszym i najbardziej wewn8trznym.

W czasach Starego Testamentu B,g objawia� ludziom jedynie
swoje czyny i drogi. Cz�owiek wi8c w,wczas m,g� jedynie wykona:
pierwsze dwa kroki w poznaniu Boga. Dzi9, w czasach Nowego Te-
stamentu, cho: nadal powinni9my poznawa: Bo6e czyny i drogi, naj-
wa6niejsze i najbardziej chwalebne jest to, 6e sam B,g w Duchu
mieszka w nas i sta� si8 naszym 6yciem. Dzi8ki temu mo6emy bezpo-
9rednio dotyka: Boga i poznawa: Go od wewn'trz. Ten trzeci krok
poznania Boga, poznanie samej Jego osoby, stanowi szczeg,lne
b�ogos�awie(stwo dla nas T ludzi zbawionych dzi8ki nowemu
przymierzu.

III. DWA RODZAJE POZNANIA BOGA

Mimo i6 poznajemy Boga w trzech krokach, istniej' tylko dwa
rodzaje poznania: zewn8trzne i wewn8trzne. Poznanie Bo6ych czy-
n,w i dr,g ma charakter zewn8trzny. Cho: oba te kroki poznania
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r,6ni' si8 od siebie pod wzgl8dem g�8bi, oba wywodz' si8 z czyn,w
i<dr,g Boga na zewn'trz nas, a zatem maj' charakter obiektywny
i<zewn8trzny. Natomiast poznanie samego Boga ma charakter we-
wn8trzny. Ten rodzaj poznania otrzymujemy, gdy dotykamy Boga
Jego 6yciem w nas i w ten spos,b poznajemy Go subiektywnie i od
wewn'trz.

W tek9cie oryginalnym Biblii wyst8puj' dwa s�owa, kt,rymi opi-
suje ona te dwa rodzaje poznania: wewn8trzne i zewn8trzne. O po-
znaniu Pana m,wi List do Hebrajczyk,w 8,11. S�owo Lpozna:M wy-
st8puje w tym wersecie dwukrotnie, lecz w tek9cie oryginalnym
znajduj' si8 tam dwa r,6ne s�owa o r,6nych znaczeniach. Za pierw-
szym razem s�owo Lpozna:M odnosi si8 do poznania og,lnego, zewn8trz-
nego, a 6eby takie poznanie otrzyma:, potrzebujemy pouczenia od
ludzi. Za drugim razem s�owo to oznacza poznanie w sensie wewn8trz-
nym, do kt,rego nie potrzebujemy nauki innych. Pokazuje to, 6e
zewn8trzne i wewn8trzne poznanie Boga naprawd8 bardzo si8 od
siebie r,6ni'.

Za�,6my na przyk�ad, 6e k�adziemy na stole czysty bia�y cukier
obok czystej bia�ej soli. Pod wzgl8dem wygl'du zewn8trznego obie te
substancje wygl'daj' czysto i bia�o i trudno je od siebie odr,6ni:.
Mo6emy zapyta: kogo9, kt,ra z nich jest cukrem, a kt,ra sol', lecz
wiedza ta pochodzi z pouczenia przez innych i jest zewn8trzna, obiek-
tywna i og,lna. Mo6e te6 by: b�8dna. Je9li jednak po prostu spr,buje-
my ka6dej z tych substancji, natychmiast poczujemy, kt,ra z nich
jest s�odka, a wi8c jest cukrem, a kt,ra s�ona, czyli jest sol'. Nie
potrzebujemy, by inni nam o tym m,wili. Poznanie to wywodzi si8
z<wewn8trznego odczucia, jest wi8c subiektywne i nale6y do wewn8trz-
nego odczucia.

Ilekro: kosztujemy Boga od wewn'trz, do9wiadczamy rado9ci
i<smaku, kt,rych nigdy by9my nie uzyskali, poznaj'c Boga od ze-
wn'trz na podstawie Jego czyn,w i dr,g. Psalm 34,9 m,wi: LSkosz-
tujcie i zobaczcie, jak dobry jest PanM. Dzi8ki Bogu, 6e mo6emy Go
skosztowa:! List do Hebrajczyk,w 6,4-5 m,wi r,wnie6: LTych, kt,-
rzy raz zostali o9wieceni, a nawet zakosztowali daru niebia(skiego
i<stali si8 uczestnikami Ducha Hwi8tego, zakosztowali r,wnie6 do-
brego s�owa Bo6ego i mocy przysz�ego wiekuM. Fragment ten poka-
zuje, 6e kosztowa: mo6na nie tylko Boga, lecz tak6e rzeczy Bo6e,
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rzeczy Ducha. Dzi8ki temu kosztowaniu poznajemy Boga od we-
wn'trz. Kiedy LkosztujemyM Boga i Jego rzeczy od wewn'trz, samo-
rzutnie otrzymujemy okre9lone, dok�adne poznanie, kt,re pochodzi
od wewn8trznego odczucia i nie potrzebujemy, 6eby inni nas poucza-
li. To naprawd8 chwalebne b�ogos�awie(stwo nowego przymierza!

IV. WEWN�TRZNE POZNANIE

W Nowym Testamencie s' cztery miejsca, kt,re bardzo wyraS-
nie m,wi' o wewn8trznym poznaniu. Pierwsze dwa to List do He-
brajczyk,w 8,11 i Pierwszy List Jana 2,27. Oba te fragmenty m,wi',
6e nie potrzebujemy, by inni nas uczyli, lecz sami mo6emy pozna:
Boga od wewn'trz. M,wi' jednak o tym w r,6ny spos,b. Zsmy roz-
dzia� Listu do Hebrajczyk,w oznajmia, 6e prawo 6ycia Bo6ego, kt,re
jest naturaln' funkcj' tego 6ycia, daje nam poznanie Boga. Nato-
miast Pierwszy List Jana w drugim rozdziale stwierdza, 6e poznanie
Boga daje nam nauczanie namaszczenia, czyli owocuj'ce objawie-
niem poruszanie si8 Ducha Hwi8tego. Pozna: Boga za pomoc' prawa
6ycia to inaczej pozna: Go poprzez 6ycie. Pozna: Boga za pomoc'
nauczania namaszczenia to inaczej pozna: Go poprzez Jego Ducha.

Pozosta�e dwa miejsca m,wi'ce o wewn8trznym poznaniu to
Ewangelia Jana 17,3 oraz List do Efezjan 1,17. Ewangelia Jana 17,3
m,wi, 6e ci, kt,rzy maj' wieczne 6ycie Boga, znaj' Boga. Oznacza
to, 6e Bo6e 6ycie w nas pozwala nam Go pozna:. List do Efezjan 1,17
stwierdza, 6e B,g daje nam ducha m'dro9ci i objawienia, 6eby9my
mogli Go pozna:. Duch, o kt,rym tutaj mowa, to nasz ludzki duch
powi'zany z Duchem Bo6ym. Oznacza to, 6e nasz duch z Duchem
Bo6ym pozwalaj' nam pozna: Boga od wewn'trz.

Te cztery miejsca w Biblii pokazuj' nam, 6e poznajemy Boga od
wewn'trz na dwa sposoby: poprzez prawo 6ycia, kt,re pochodzi od
6ycia Bo6ego, oraz poprzez nauczanie namaszczenia, kt,re pochodzi
od Hwi8tego Ducha Bo6ego. Dzi8ki tym dw,m sposobom mo6emy
pozna: Boga od wewn'trz w dw,ch fazach. Prawo 6ycia pozwala nam
przede wszystkim pozna: Jego natur8, kt,ra cechuje Jego 6ycie. Ile-
kro: Jego 6ycie dzia�a w nas i funkcjonuje, 6eby t8 cech8 wyrazi:,
spontanicznie objawia nam natur8 Boga i pozwala nam j' pozna:.
Nauczanie namaszczenia przede wszystkim pozwala nam pozna:
samego Boga, poniewa6 pochodzi ono od Ducha Hwi8tego, a Duch
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Hwi8ty jest uciele9nieniem Boga. Gdy Duch Hwi8ty namaszcza nas
i<dzia�a w nas, zawsze wmaszcza w nas siebie, dzi8ki czemu poznaje-
my Boga. Prawo 6ycia i nauczanie namaszczenia pozwalaj' nam po-
zna: od wewn'trz natur8 Boga i Jego osob8. To w�a9nie nazywamy
tutaj wewn8trznym poznaniem.

V. PRAWO I PROROCY

Cie( tych dw,ch faz poznania Bo6ej natury i samego Boga widzi-
my w Starym Testamencie. B,g da� prawo i prorok,w, 6eby dzieci
Izraela mog�y za ich po9rednictwem pozna: Jego natur8 i Jego sa-
mego. Poznanie to mia�o charakter zewn8trzny.

Prawo i prorocy charakteryzuj' Stary Testament. B,g da� prawo
i ustanowi� prorok,w po to, 6eby ludzie mogli Go pozna:. Prawo i<pro-
rocy zatem by�y dwoma sposobami, kt,rymi B,g prowadzi� lud Izra-
ela do poznania Jego osoby. Dzi8ki tym dw,m sposobom Izraelici
mogli pozna: Boga w dw,ch fazach.

B,g da� Izraelitom prawo, 6eby doprowadzi�o ich do poznania Jego
natury. Prawo pochodzi z natury Boga, bo m,wi o tym, co Bogu si8
podoba, a co nie. B,g chcia�, 6eby Izraelici robili wszystko, co podoba
si8 Jego naturze, i zabroni� im wszystkiego, czego Jego natura nie
cierpi. Na przyk�ad, B,g jest Bogiem zazdrosnym; dlatego zabroni�
Izraelitom oddawa: cze9: bo6kom. B,g jest mi�uj'cy; dlatego zabro-
ni� im zabija:. B,g jest 9wi8ty; dlatego chcia�, 6eby i oni byli 9wi8ci.
B,g jest uczciwy; dlatego chcia�, 6eby i oni byli uczciwi. Poszczeg,lne
przepisy prawa, kt,re Izraelici otrzymali od Boga, odpowiada�y okre-
9lonym cechom Jego natury. Prawo jako ca�o9: zatem pokazywa�o
im natur8 Boga. Niekt,re jego elementy m,wi' o Bo6ej jasno9ci,
inne o Jego 9wi8to9ci i dobroci, a jeszcze inne o Jego mi�o9ci. B,g za
pomoc' wymaga( i zakaz,w, zawartych w poszczeg,lnych punktach
prawa, prowadzi� lud Izraela do poznania ka6dego aspektu swojej
natury.

Aby doprowadzi: lud Izraela do poznania swojej osoby, B,g usta-
nowi� r,wnie6 prorok,w, kt,rzy mieli Go reprezentowa:. S�owa, kt,re
prorocy wypowiadali, by�y objawieniem i prowadzeniem danym przez
Boga zgodnie z Jego wol'. Na przyk�ad Moj6esz by� prorokiem usta-
nowionym przez Boga (Pwt 18,15). S�owa, kt,re wypowiada� do dzie-
ci Izraela na temat zbudowania przybytku, by�y Bo6ym objawieniem,
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kt,re B,g im da� w tej sprawie. Gdy Moj6esz prowadzi� Izraelit,w po
pustyni, to B,g ich prowadzi�. B,g zatem pos�ugiwa� si8 rozmaitymi
objawieniami i prowadzeniem prorok,w, 6eby doprowadzi: dzieci
Izraela do poznania samego siebie, swojej osoby.

Skoro prawo wywodzi si8 z Bo6ej natury, jego charakter jest sta-
�y i niezmienny. Prawo m,wi, 6e nale6y okazywa: szacunek rodzi-
com, nie wolno zabija:, pope�nia: cudzo�,stwa ani kra9:. S' to wszyst-
ko sta�e, 6elazne prawa, kt,rych nie mo6na zmieni:. Stosuj' si8 one
do ka6dego, niezale6nie od tego, czy mieszka w Jeruzalem, czy w<Sa-
marii. Nie podlegaj' zmianie w zale6no9ci od osoby, zdarzenia, czasu
ani miejsca. Gdyby dzieci Izraela zechcia�y przyj': normy okre9lone
tymi prawami, nie tylko pozna�yby wieczn' i niezmienn' Bo6' natu-
r8, lecz tak6e pasowa�by do tej natury styl, charakter oraz aromat
ich 6ycia.

Z drugiej strony, skoro prorocy reprezentowali Boga i wypowia-
dali Jego wol8 na konkretny czas, ich dzia�alno9: by�a elastyczna
i<mog�a podlega: zmianom. Nie by�a ograniczona ani sta�a, poniewa6
B,g czyni wszystko zgodnie ze swoj' wol', sam jest elastyczny i nie
podlega ograniczeniom. Prorocy mog' w danym momencie przeka-
zywa: ludziom okre9lone objawienie, a kiedy indziej T inne. Raz mog'
udziela: okre9lonego prowadzenia, innym razem za9 T innego. Nor-
my prawa wobec ludzi zatem by�y sta�e i ograniczone, natomiast
objawienie i prowadzenie udzielane przez prorok,w T elastyczne i<nie-
ograniczone. Gdyby Izraelici chcieli pos�ucha: objawienia i prowa-
dzenia, jakie zapewniali im prorocy, mogliby pozna: za ich po9red-
nictwem Boga w Jego osobie, a tak6e Jego wol8 na dany czas. Mogliby
r,wnie6 dostosowa: si8 do Boga i Jego woli, zar,wno w dzia�aniu,
jak i w odpocznieniu, w pracy, a tak6e w walce.

VI. PRAWO �YCIA I NAUCZANIE NAMASZCZENIA

Mimo i6 prawo i prorocy Starego Testamentu mogli da: dzieciom
Izraela poznanie Boga, poznanie to by�o czysto zewn8trzne. W No-
wym Testamencie wi8c B,g w�o6y� swego Ducha wraz ze swoim
6yciem do naszego wn8trza, umo6liwiaj'c nam w ten spos,b we-
wn8trzne poznanie Jego osoby. Prawo 6ycia, pochodz'ce z Jego 6ycia,
zajmuje miejsce prawa Starego Testamentu i pozwala nam pozna:
od wewn'trz Jego natur8. Nauczanie namaszczenia zajmuje miejsce
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prorok,w Starego Testamentu i pozwala nam pozna: od wewn'trz
Boga i Jego wol8.

A. Prawo 4ycia

Prawo 6ycia stanowi naturaln' cech8 i funkcj8 6ycia; cecha ta
jest natur' 6ycia. Kiedy wi8c prawo 6ycia Bo6ego w nas wyra6a swoj'
funkcj8 i kieruje nami, zawsze objawia nam natur8 Boga. Dzi8ki
niemu mo6emy wi8c pozna: natur8 Boga. Poznanie takie nie wyma-
ga nauczania zewn8trznej wiedzy ani nie potrzebuje zewn8trznych
zasad prawa litery i przepis,w, lecz uzyskujemy je dzi8ki naturalnej
9wiadomo9ci, jak' daje nam wewn8trzne prawo 6ycia. Na przyk�ad,
je9li podamy dziecku ocet, wypluje go. Je9li w�o6ymy mu do ust cu-
kier, po�knie go. Zdolno9: dziecka do odr,6nienia kwa9nego od s�od-
kiego nie opiera si8 na nauczaniu, tylko na naturalnej funkcji 6ycia.
Podobnie kto9, kto w�a9nie zosta� zbawiony i przyj'� Bo6e 6ycie, nie
lubi grzeszy:. Nie dlatego, 6e boi si8 kary za grzech, tylko dlatego, 6e
9wi8ta natura Bo6ego 6ycia w nim w spontaniczny spos,b daje mu
niezno9n' 9wiadomo9: wstr8tu i nienawi9ci wobec grzechu. Hwiado-
mo9: ta si8ga g�8biej ni6 pot8pienie ze strony sumienia. To dzi8ki tej
9wiadomo9ci nienawi9ci do grzechu mo6emy pozna: 9wi8t' natur8
Boga.

Pawe� powiedzia� 9wi8tym w Koryncie: LUtrudzeni prac' r'k w�a-
snych. B�ogos�awimy, gdy nam z�orzecz', znosimy, gdy nas prze9la-
duj', dobrym s�owem odpowiadamy, gdy nas spotwarzaj'M (1 Kor 4,12-
13). Pawe� potrafi� zachowywa: si8 w ten spos,b nie tylko dlatego, 6e
6ycie Bo6e w nim go takim uczyni�o, lecz r,wnie6 dlatego, 6e taka
by�a natura 6ycia Bo6ego w nim. Gdy prowadzi� 6ycie w Bogu w taki
spos,b, dotyka� Bo6ej natury; innymi s�owy, pozna� natur8 Boga.

Natura 6ycia Bo6ego, taka jak 9wi8to9:, mi�o9:, uczciwo9:, ja-
sno9: itd., nigdy si8 nie zmienia, pozostaje taka sama od wieczno9ci
po wieczno9:, bez wzgl8du na r,6nice czasu i przestrzeni. Charakter
prawa tego 6ycia tak samo jest sta�y i niezmienny. Niezale6nie od
czasu i przestrzeni, ilekro: dzia�a prawo 6ycia Bo6ego, natura Boga,
kt,r' dzi8ki temu mo6emy dotkn':, jest zawsze sta�a i niezmienna.

Kiedy prawo 6ycia dzia�a w nas, pozwalaj'c nam pozna: Bo6'
natur8, sprawia w efekcie, 6e nasz spos,b 6ycia, charakter i aromat
ca�ego naszego 6ycia na co dzie( pasuje do Bo6ej natury. R,6ni si8 to
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od prawa litery Starego Testamentu, kt,re jest jedynie zewn8trz-
nym przepisem wymagaj'cym, by zewn8trzne 6ycie cz�owieka by�o
zgodne z natur' Boga. To prawo Nowego Testamentu, kt,re T dzi8ki
temu, 6e dzia�a w nas 6ycie T zespala natur8 Boga z nasz' natur'.
Sprawia ono, i6 nasza natura zyskuje pierwiastek Bo6ej natury i<stop-
niowo staje si8 taka jak natura Boga. Je9li Bo6a natura co9 kocha
lub czego9 nie cierpi, nasza natura b8dzie post8powa�a podobnie. Ile-
kro: robimy albo chcemy zrobi: co9 nieczystego lub mrocznego, co
nale6y do przesz�o9ci, prawo 6ycia w nas daje nam odczucie niezr8cz-
no9ci, braku naturalno9ci i niepokoju. I odwrotnie, im wi8cej robimy
rzeczy jasnych i 9wi8tych, takich, kt,re pasuj' do Bo6ej natury, tym
bardziej odczuwamy wewn'trz 6ycie i pok,j. W ten spos,b nasze co-
dzienne 6ycie spontanicznie zmienia si8 i zaczyna odpowiada: natu-
rze Boga w naszym wn8trzu.

B. Nauczanie namaszczenia

W Pi9mie tylko Pierwszy List Jana 2,27 m,wi o Lnauczaniu na-
maszczeniaM. Wiemy, 6e s�owo LnamaszczenieM to rzeczownik odcza-
sownikowy okre9laj'cy dzia�anie ma9ci, wewn8trzne poruszanie si8
i prac8, kt,r' wykonuje ma9:. W 9wietle typu ukazanego w Starym
Testamencie i jego wype�nienia w Nowym Testamencie, ma9: albo
inaczej olej w Pi9mie oznacza Ducha Hwi8tego (Iz 61,1; Ok 4,18).
Poniewa6 ma9: czy te6 olej odnosi si8 do Ducha Hwi8tego, Lnamasz-
czenieM musi oznacza: dzia�anie Ducha Hwi8tego. Jego dzia�anie
w<nas przypomina namaszczenie ma9ci'; dlatego Pismo nazywa je
LnamaszczeniemM.

Skoro namaszczenie to Duch Hwi8ty, kt,ry w nas dzia�a, samo-
rzutnie otrzymujemy dzi8ki niemu wewn8trzne odczucie, kt,re daje
nam poznanie Boga i Jego woli. Gdy namaszczenie pozwala nam po-
zna: w taki spos,b Boga i Jego wol8, naucza nas od wewn'trz. Dlate-
go Pismo nazywa to nauczanie Lnauczaniem namaszczeniaM.

Poniewa6 namaszczenie to dzia�anie Ducha Hwi8tego w nas, jest
ono r,wnie6 dzia�aniem Boga w nas, bo Duch Hwi8ty jest uciele9nie-
niem Boga w nas. B,g jest nieograniczony; dlatego nauczanie, kt,-
rego nam udziela poprzez swoje dzia�anie i namaszczenie w nas, te6
nie mo6e by: ograniczone. Czasem B,g daje nam jeden rodzaj na-
uczania, a kiedy indziej T inny. R,6ni si8 to od sta�ego i niezmienne-
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go charakteru prawa Jego 6ycia. Prawo to pochodzi od sta�ej natury
Jego 6ycia; dlatego funkcja tego prawa w nas jest sta�a. Natomiast
dzia�anie Jego Ducha Hwi8tego pochodzi od Jego nieograniczonej isto-
ty i sprawia, i6 jej dotykamy; dlatego nauczanie, kt,re otrzymujemy
od wewn'trz dzi8ki temu dzia�aniu, te6 jest nieograniczone. Mo6e-
my dzi8ki niemu uzyska: Bo6e objawienie i otrzyma: Jego prowa-
dzenie, co sprawi, 6e poznamy Jego niesko(czon' istot8 i nieograni-
czon' wol8.

Poniewa6 nauczanie namaszczenia udziela nam objawienia i daje
nam prowadzenie od niesko(czonej Bo6ej istoty, mo6e ono sprawi:,
6e ca�e nasze zachowanie, dzia�anie, post8powanie i wszystkie nasze
wybory b8d' zgodne z wol' Boga. Inaczej by�o w czasach Starego
Testamentu, kiedy prorocy nauczali ludzi w spos,b zewn8trzny i<wy-
magali od nich post8powania zgodnego z wol' Bo6'. W naszym przy-
padku Duch Hwi8ty jako namaszczenie wmaszcza do naszego wn8-
trza pierwiastek Boga i dzi8ki temu, 6e dotykamy Boga, pozwala
nam poj': Jego wol8. W efekcie nie tylko nasze dzia�anie, lecz tak6e
ca�a nasza istota wype�nione s' pierwiastkiem Boga i zgodne z Jego
wol'.

Prawo 6ycia zatem pozwala nam dotyka: natury 6ycia Bo6ego.
Zgodnie z ni' kieruje nami od wewn'trz. Natomiast namaszczenie
pozwala nam dotyka: Boga, Jego osoby i wmaszcza w nas Jego esen-
cj8. Poniewa6 prawo 6ycia i namaszczenie nieustannie w nas dzia-
�aj' i nauczaj' nas, mo6emy pozna: Boga we wszystkim i nie potrze-
bujemy, 6eby nas kto9 naucza�. Ilekro: dochodzimy do kwestii sposobu
6ycia i aromatu 6ycia, prawo 6ycia daje nam pozna: natur8 Boga
w<tych dziedzinach. A ilekro: dochodzimy do kwestii dzia�ania czy
wyboru, nauczanie namaszczenia pozwala nam zrozumie:, co B,g
czuje na ten temat.

Za�,6my na przyk�ad, 6e chcemy kupi: sobie ubranie. To, czy je
kupimy, jest kwesti' prowadzenia Ducha Hwi8tego w dzia�aniu. Na-
maszczenie pouczy nas i poprowadzi. Gdy przyjdziemy do sklepu,
kr,j i kolor, kt,ry b8dziemy wybierali, b8dzie zwi'zany z odczuciem
i natur' Boga. Prawo 6ycia pozwoli nam poczu:, jaki kr,j i kolor s'
zgodne z natur' Boga. Prowadzenie dotycz'ce tego, czy powinni9my
p,j9: do sklepu i kupi: sobie ubranie, nie ma charakteru sta�ego.
By: mo6e tym razem powinni9my p,j9: na zakupy, a nast8pnym razem
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nie. Natomiast wyczucie tego, jaki kr,j i kolor powinni9my wybra:,
nigdy si8 nie zmienia; za ka6dym razem, gdy idziemy na zakupy, jest
taki sam.

Rozwa6my przyk�ad brata i siostry, kt,rzy chc' si8 pobra:. Data
9lubu to kwestia prowadzenia w dzia�aniu, kt,ra nie wi'6e si8 z Bo6'
natur'. Ani pierwszy, ani pi8tnasty dzie( miesi'ca nie s' bardziej
zgodne z Bo6' natur' ni6 pozosta�e dni. Skoro kwestia ta zale6y od
prowadzenia w dzia�aniu, decyduje o niej namaszczenie czy te6 pra-
ca Ducha Hwi8tego. Natomiast szczeg,�y zwi'zane ze 9lubem, takie
jak kr,j stroju, wygl'd sali, spotkanie oraz to, czy jego charakter,
atmosfera i spos,b przeprowadzenia pasuj' do ko9cio�a i s' stosow-
ne dla 9wi8tych T wszystko to wi'6e si8 z Bo6' natur'. Nie uczy tego
nauczanie namaszczenia, lecz kieruje tym prawo 6ycia.

C. Zwi5zek miIdzy prawem 4ycia
a nauczaniem namaszczenia

Chocia6 prawo 6ycia i nauczanie namaszczenia maj' r,6ne funkcje
i r,6ni' si8 od siebie, jednak blisko si8 ze sob' wi'6'. Nie spos,b<od-
dzieli: zwi'zku przyczynowo-skutkowego, jaki mi8dzy nimi zachodzi.

Prawo 6ycia wywodzi si8 z 6ycia Bo6ego, kt,re z kolei opiera si8
na Bo6ym Duchu i w Nim si8 zawiera. Dlatego prawo to nazwane
jest r,wnie6 Lprawem Ducha 6yciaM (Rz 8,2) i jest te6 prawem Ducha
Hwi8tego. Mimo i6 wywodzi si8 ono z 6ycia Bo6ego i od niego zale6y,
jest wykonywane przez Hwi8tego Ducha Bo6ego, a dzia�anie Ducha
Hwi8tego to namaszczenie. Funkcja prawa 6ycia zatem nieuchron-
nie przejawia si8 jednocze9nie z namaszczeniem. Ilekro: namasz-
czenie ustaje, funkcja prawa 6ycia nieuchronnie zanika. Dowodzi to,
6e namaszczenie i funkcja prawa 6ycia s' w rzeczywisto9ci ze sob'
zwi'zane i nie mo6na ich od siebie oddzieli:.

Co wi8cej, nauczanie namaszczenia tak6e wi'6e si8 z naszym ro-
zumieniem prawa 6ycia. Skoro prawo 6ycia stanowi naturaln' funk-
cj8 6ycia, dzia�anie tego prawa w nas nale6y do odczucia 6ycia. Dzi8ki
prawu tego 6ycia mo6emy jedynie mie: odczucie w najg�8bszej cz89ci
naszej istoty T odczucie, kt,re sprawia, i6 odczuwamy przynaglenie
albo zakaz, upodobanie b'dS niech8:. Nie potrafimy jednak jeszcze
zrozumie: znaczenia tego odczucia. Qeby zrozumie:, co to wewn8trz-
ne odczucie oznacza, potrzebujemy nauczania namaszczenia. Dopie-
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ro kiedy namaszczenie nas pouczy, mo6emy poj': znaczenie odczu-
cia, kt,re otrzymali9my od prawa 6ycia. Na przyk�ad dziecko, kt,re
po raz pierwszy smakuje cukier i s,l, dzi8ki naturalnej zdolno9ci
6ycia, kt,re w nim jest, mo6e poczu: r,6nic8 smaku; nie wie jednak,
czym s' te dwie substancje. Kiedy za9 jego mama powie mu, 6e ta
s�odka nazywa si8 cukier, a ta s�ona to s,l, dziecko nie tylko poczuje
r,6nic8 smaku, lecz r,wnie6 b8dzie wiedzia�o, czym s' te dwie sub-
stancje.

Podobnie, gdy brat zostaje zbawiony, ma w sobie Bo6e 6ycie. Je-
6eli wi8c idzie do kina, pije wino albo pali papierosy, poniewa6 rzeczy
te nie s' w zgodzie z Bo6ym 6yciem w jego wn8trzu, natura tego
6ycia sprawi, i6 poczuje si8 niezr8cznie i nie b8dzie mia� w sobie
pokoju, dop,ki nie zrzeknie si8 tych rzeczy. To w�a9nie daje mu po-
zna: wrodzone odczucie 6ycia Bo6ego. Cho: jednak brat ten czuje si8
niezr8cznie robi'c to wszystko, jeszcze nie rozumie, dlaczego tak si8
czuje. Pozna przyczyn8 dopiero wtedy, gdy namaszczenie, dzi8ki na-
uczaniu Pisma, pouczy go, 6e wszystkie te rzeczy s' niezgodne z<na-
tur' 9wi8tego 6ycia Bo6ego, kt,re w nim jest. W,wczas brat ten nie
tylko nabywa 9wiadomo9:, kt,r' daje mu wrodzone odczucie 6ycia
Bo6ego, lecz r,wnie6 uzyskuje nauczanie namaszczenia, dzi8ki kt,-
remu rozumie to odczucie. Przez namaszczenie zatem objawia si8
funkcja prawa 6ycia, natomiast przez nauczanie namaszczenia T zna-
czenie odczucia p�yn'cego z tego prawa.

Z drugiej strony dzia�anie prawa 6ycia wi'6e si8 te6 z naszym
pojmowaniem nauczania namaszczenia. Z do9wiadczenia wiemy, 6e
zrozumienie nauczania namaszczenia zale6y od wzrostu w 6yciu.
Poziom naszego wzrostu w 6yciu okre9la to, do jakiego stopnia rozu-
miemy nauczanie namaszczenia. Na przyk�ad, je6eli dziecko, kt,re
spr,bowa�o cukru i soli, jest za ma�e, to nawet je9li mama powie
mu, 6e s�odka substancja nazywa si8 cukier, a s�ona to s,l, ono i tak
nie zrozumie. Trzeba zaczeka:, a6 odpowiednio podro9nie; wtedy zro-
zumie, co to znaczy. Je9li chcemy zrozumie: nauczanie namaszcze-
nia, panuje tutaj ta sama zasada. Musimy osi'gn': odpowiedni wzrost
w 6yciu. Je6eli chcemy lepiej zrozumie: nauczanie namaszczenia,
musimy bardziej wzrosn': w 6yciu. Wzrost w 6yciu wynika z dzia�a-
nia prawa 6ycia. Im wi8cej prawo to w nas dzia�a, tym wi8kszy osi'-
gamy wzrost w 6yciu i tym lepiej mo6emy zrozumie: nauczanie
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namaszczenia. Tak wi8c dzia�anie prawa 6ycia zwi8ksza nasze rozu-
mienie namaszczenia.

Pami8tajmy zatem, 6e prawo 6ycia i namaszczenie nie tylko s'
ze sob' wzajemnie powi'zane, lecz tak6e oddzia�uj' na siebie nawza-
jem. Dzi8ki ich wzajemnemu zwi'zkowi i oddzia�ywaniu nasze we-
wn8trzne poznanie Boga ro9nie, a6 w ko(cu osi'gamy pe�ne i bogate
poznanie Boga.

D. PorLwnanie prawa 4ycia i nauczania namaszczenia

Zobaczyli9my ju6, czym r,6ni si8 prawo 6ycia od nauczania na-
maszczenia oraz w jaki spos,b s' one ze sob' wzajemnie powi'zane.
Teraz w prosty i przejrzysty spos,b chcemy por,wna: poznanie Boga,
jakie otrzymujemy od ka6dego z tych dw,ch Sr,de�; dzi8ki temu
kwestia ta stanie si8 dla nas jeszcze bardziej zrozumia�a.

Prawo 6ycia stanowi naturaln' funkcj8 6ycia Bo6ego, przez co
otrzymujemy od niego tylko jeden rodzaj poznania Boga: poznajemy
dzi8ki niemu natur8 6ycia Bo6ego.

Nauczanie namaszczenia natomiast jest dzia�aniem Ducha Bo6e-
go, przez co otrzymujemy a6 trzy rodzaje poznania Boga:

Po pierwsze, poznajemy dzi8ki niemu samego Boga. Oznacza to,
6e dotykamy Boga, dzi8ki czemu Go do9wiadczamy i zyskujemy.

Po drugie, dzi8ki nauczaniu namaszczenia poznajemy Bo6' wol8.
Oznacza to, 6e rozumiemy prowadzenie, jakie B,g nam daje w na-
szym post8powaniu. Prowadzenie to mo6na podzieli: na dwa rodza-
je: zwyczajne i szczeg,lne. Zwyczajnego prowadzenia mo6emy do-
9wiadczy: w 6yciu codziennym. Szczeg,lne prowadzenie odnosi si8
do naszego udzia�u w dziele Pa(skim. Jak ju6 wcze9niej m,wili9my,
to, czy powinni9my kupi: sobie ubranie, kt,rego dnia powinni9my
wzi': 9lub itd. to przyk�ady zwyczajnego prowadzenia w codziennym
6yciu. Natomiast, gdy brat Hudson Taylor poczu�, 6e powinien za-
wieS: Pa(sk' ewangeli8 do wn8trza Chin, by�o to szczeg,lne prowa-
dzenie zwi'zane z dzie�em Pa(skim.

Po trzecie, dzi8ki nauczaniu namaszczenia poznajemy prawd8.
Oznacza to, 6e otrzymujemy objawienie dotycz'ce prawdy. Objawie-
nie to r,wnie6 mo6na podzieli: na zwyczajne i szczeg,lne. Zwyczajne
objawienie wi'6e si8 z naszym ludzkim zachowaniem: na przyk�ad
wiedza, 6e wierz'cy nie powinni Lchodzi: w jednym jarzmie z nie-
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wierz'cymiM (2 Kor 6,14) albo 6e wszystko, co robimy, powinni9my
robi: Lna chwa�8 Bo6'M (1 Kor 10,31). Natomiast szczeg,lne objawie-
nie to objawienie dotycz'ce Bo6ego planu, np. ujrzenie tajemnicy
Bo6ej w<Chrystusie (Kol 2,2) czy roli ko9cio�a w stosunku do Chry-
stusa (Ef 1,23).

Widz'c to wszystko, u9wiadamiamy sobie, 6e wewn8trzne pozna-
nie, jakie osi'gamy dzi8ki prawu 6ycia i nauczaniu namaszczenia,
jest naprawd8 bogate. Obejmuje ono niemal ca�e Bo6e dzia�anie w<nas,
dzi8ki czemu mo6emy pozna: Boga w pe�ni, w spos,b bogaty i do-
g�8bny.

VII. WERYFIKACJA ZA POMOC� BIBLII

Wewn8trzne odczucie, jakie daje nam prawo 6ycia i nauczanie
namaszczenia, pozwala nam pozna: Boga. Cho: jednak odczucie to
mo6e by: najzupe�niej rzeczywiste i prawdziwe, nadal musi by: wspar-
te nauczaniem i zasadami zawartymi w Pi9mie. Je9li 9wiadomo9:,
jak' w sobie mamy, nie zgadza si8 z nauczaniem i zasadami Pisma,
nie powinni9my jej przyjmowa:. W ten spos,b mo6emy ustrzec si8
przed zwiedzeniem albo skrajno9ciami, a tak6e osi'gn': dok�adno9:
i stabilno9:.

Niezale6nie od tego, czy wewn8trzna 9wiadomo9: pochodzi od
prawa 6ycia w naszym duchu, czy te6 od Ducha Hwi8tego jako na-
maszczenia, powinna ona zgadza: si8 z prawd' objawion' w Pi9mie.
Je6eli 9wiadomo9:, kt,r' w sobie odczuwamy, nie zgadza si8 z prawd'
Pisma, to nie mo6e ona pochodzi: od prawa 6ycia ani nauczania na-
maszczenia. Hwiadomo9: w nas mo6e by: 6ywa, natomiast prawda
w<Pi9mie jest dok�adna i bezpieczna. Cho: jednak sama prawda w<Pi-
9mie jest dok�adna i bezpieczna, jest ona pozbawiona 6ywotno9ci;
z<kolei samo wewn8trzne odczucie mo6e czasem by: 6ywe, lecz nie-
dok�adne; 6ywe ale niekoniecznie bezpieczne. Przypomina to jad'cy
poci'g: powinien on mie: nie tylko silnik wewn'trz, lecz tak6e tory
na zewn'trz. Oczywi9cie, je9li s' tylko tory, a nie ma silnika, poci'g
nie mo6e ruszy:. Je9li jednak jest tylko silnik, bez tor,w, to chocia6
poci'g mo6e jecha:, z pewno9ci' sko(czy si8 to katastrof'. Potrzebu-
jemy zatem nie tylko 6ywego odczucia wewn'trz, lecz tak6e dok�ad-
nej prawdy na zewn'trz. Qywa 9wiadomo9: wewn'trz nas pochodzi<od
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prawa 6ycia i nauczania namaszczenia; dok�adna prawda na zewn'trz
opiera si8 na nauczaniu pisanego s�owa Biblii i 9wietle jej zasad.

Kiedy dzieci Izraela w8drowa�y przez pustyni8, w ci'gu dnia pro-
wadzi� je s�up ob�oku, a noc' s�up ognia. Podobnie, gdy nasz stan
duchowy jest jak jasne 9wiat�o dnia, gdy wewn'trz jeste9my ja9ni
jak po�udnie i mamy wyraSne i dok�adne wewn8trzne odczucie oraz
gdy towarzyszy nam prowadzenie Ducha Hwi8tego symbolizowane
przez s�up ob�oku T w,wczas mo6emy kroczy: praw' 9cie6k' Bo6'.
Nieraz jednak nasz stan duchowy przypomina mrok nocy: jest w nas
ciemno jak o p,�nocy, a nasze wewn8trzne odczucie jest zatarte i<nie-
wyraSne. Wtedy potrzebujemy Pisma, symbolizowanego przez s�up
ognia, by by�o lamp' dla naszych st,p i pochodni' dla naszej 9cie6ki,
i by prowadzi�o nas praw' drog' Bo6'.

Je6eli zatem pragniemy kroczy: bezpieczn' drog' 6ycia i prawdy,
powinni9my sprawdza: i weryfikowa: ka6d' 9wiadomo9:, prowadze-
nie i objawienie za pomoc' nauki i zasad prawdziwej mocy i bez-
piecznej si�y. Tylko takie zr,wnowa6enie pozwoli nam i9: naprz,d
i<unikn': jednostronno9ci.

VIII. ZEWN�TRZNE PNAUCZANIEQ

Wprawdzie z jednej strony Pismo m,wi, 6e skoro mamy w sobie
prawo 6ycia i nauczanie namaszczenia, mo6emy pozna: Boga i nie
potrzebujemy innych, by nas uczyli, lecz z drugiej strony jest w Pi-
9mie wiele miejsc m,wi'cych o nauczaniu przez cz�owieka. Na przy-
k�ad takie fragmenty jak Pierwszy List do Koryntian 4,17 i 14,19,
Pierwszy List do Tymoteusza 2,7 i 3,2, Drugi List do Tymoteusza
2,2.24 itd. pokazuj', 6e Pawe� naucza� ludzi i chcia�, 6eby oni te6
nauczyli si8 naucza: innych. Dlaczego tak jest? Z trzech g�,wnych
powod,w.

Po pierwsze, cho: wewn8trzne odczucie, kt,re otrzymujemy od
prawa 6ycia i nauczania namaszczenia, wystarcza nam do poznania
Boga, a wi8c nie potrzebujemy nauczania ludzi, to jednak cz8sto nie
s�uchamy tej 9wiadomo9ci ani nie zwa6amy na ni'. Jeste9my s�abi,
zw�aszcza gdy chodzi o s�uchanie s�owa Bo6ego. Czasami nie s�yszy-
my, a kiedy indziej nie mamy ochoty s�ucha:. Ci, kt,rzy maj' chory
umys�, ci, kt,rzy s' subiektywni, ci, kt,rzy upieraj' si8 przy swoim
zdaniu oraz ci, kt,rzy celowo si8 zamykaj', cz8sto nie s�ysz'. Z kolei
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ci, kt,rzy nie kochaj' Pana, kt,rzy nie chc' ponie9: koszt,w, 6eby
i9: za Nim, nie maj' ochoty s�ucha:. W konsekwencji, poniewa6 nie
chc' s�ucha:, faktycznie nie s�ysz'. Poniewa6 nie s�ysz', coraz bar-
dziej nie b8d' s�yszeli. Cz8sto wi8c nie jest tak, 6e to B,g nie m,wi,
6e Jego 6ycie nami nie kieruje albo Jego namaszczenie nas nie na-
ucza, tylko my nie s�yszymy. Ksi8ga Hioba 33,14 m,wi: LB,g raz si8
odzywa i drugi, tylko si8 na to nie zwa6aM. Z nami bywa jeszcze go-
rzej. Nawet kiedy B,g m,wi pi8:, dziesi8: czy dwadzie9cia razy, my
wci'6 nie s�yszymy. Jednak6e, dzi8ki Mu za to, On nam przebacza
i<okazuje nam bezbrze6n' cierpliwo9:. Je9li nie s�uchamy tego, co
m,wi do nas wewn'trz, On powtarza, pos�uguj'c si8 naukami ludzi
z<zewn'trz. B,g ju6 do nas przem,wi� wewn'trz nas, lecz poniewa6
my nie s�yszymy, naucza nas od zewn'trz za po9rednictwem ludzi,
6eby powt,rzy: to, co ju6 do nas powiedzia� od wewn'trz.

W Nowym Testamencie znaczna ilo9: nauk opiera si8 na zasa-
dzie powt,rzenia. W Listach cz8sto powtarza si8 zwrot: LCzy6 nie
wiecie?M. Oznacza on, 6e ju6 dan' rzecz s�yszeli9my i poznali9my,
lecz nie zwa6amy na ni' ani jej nie s�uchamy. Dlatego B,g uczy nas
ponownie za po9rednictwem ludzi. Wielokrotnie wi8c, kiedy B,g u6y-
wa s�,w Pisma b'dS swoich s�ug, 6eby nas nauczy:, nie robi tego, by
zast'pi: swoje nauczanie w nas, tylko 6eby powt,rzy: to, czego ju6
nas nauczy� wewn'trz. Cho: zewn8trzne prowadzenie i wewn8trzne
nauczanie wzajemnie si8 wspieraj', to, co zewn8trzne, nie mo6e
wyprze: tego, co wewn8trzne. Jest jedynie jego powt,rzeniem.

Kiedy wi8c pomagamy dzi9 innym w sprawach duchowych, nie
powinni9my dawa: im dziesi8ciorga przykaza(, 6eby nauczy: ich
odpowiednio post8powa: w sensie obiektywnym. Mo6emy jedynie
wyja9ni: to, co B,g okre9li� jako zasad8, sk�adaj'c 9wiadectwo o s�o-
wach, kt,re On wypowiada od wewn'trz i powtarzaj'c to, czego ju6
nauczy� ich od wewn'trz. Nie powinni9my naucza: ludzi w obiektyw-
ny spos,b w 6adnej kwestii szczeg,�owej. Robili to prorocy Starego
Testamentu. W Nowym Testamencie s' tylko prorocy dla ko9cio�a,
kt,rzy wyja9niaj', co B,g okre9li� jako zasad8. Nie ma prorok,w dla
jednostek, kt,rzy podejmowaliby decyzje w kwestiach szczeg,�owych.
To, jak post'pi: w kwestiach szczeg,�owych, B,g daje pozna: ka6de-
mu cz�owiekowi za pomoc' prawa 6ycia i nauczania namaszczenia
od wewn'trz. Tak wygl'da zasada Nowego Testamentu. Powinni9my
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wi8c z pokor' przyjmowa: pouczenie innych, lecz rz'dzi: nami musi
to, co powzi8�o prawo 6ycia w nas i czego nauczyli9my si8 ju6 dzi8ki
namaszczeniu. W przeciwnym razie nie b8dzie si8 to zgadza�o z za-
sad' Nowego Testamentu.

Drugim powodem obecno9ci nauczania przez cz�owieka w Nowym
Testamencie jest to, i6 T chocia6 prawo 6ycia i namaszczenie pozwa-
laj' nam pozna: Boga T 9wiadomo9: i nauczanie, kt,re od nich otrzy-
mujemy, znajduj' si8 w naszym duchu. Je9li nie otrzymamy odpo-
wiedniego pouczenia z zewn'trz, trudno naszemu umys�owi poj':
9wiadomo9: i nauczanie, kt,re otrzymali9my w duchu od prawa 6ycia
i namaszczenia. Qeby umys� m,g� to poj':, potrzebujemy ludzi, kt,-
rzy nas naucz' Bo6ej drogi od zewn'trz. Im wi8cej przyjmiemy ta-
kiego zewn8trznego nauczania, tym lepiej nasz umys� b8dzie potrafi�
poj': 9wiadomo9: i nauczanie p�yn'ce od prawa 6ycia i namaszcze-
nia w naszym wn8trzu. Tym bardziej te6 pomo6e to naszemu ducho-
wi rosn':, dzi8ki czemu prawo 6ycia i namaszczenie b8d' mia�y jesz-
cze wi8cej okazji i mo6liwo9ci przejawia: swoje funkcje i dawa: nam
g�8bsze odczucie i nauczanie. Cho: wi8c prawo 6ycia i namaszczenie
daj' nam 9wiadomo9: i nauczanie od wewn'trz, wci'6 potrzebujemy
nauczania ludzi od zewn'trz. Nauczanie to jednak nie mo6e i nie
powinno zast'pi: 9wiadomo9ci i nauczania prawa 6ycia oraz wewn8trz-
nego namaszczenia. Ma ono jedynie pom,c nam zrozumie: to we-
wn8trzne odczucie i nauczanie oraz stworzy: sposobno9:, by prawo
6ycia i namaszczenie mog�y da: nam g�8bsze odczucie i nauczanie.
Zewn8trznemu nauczaniu przez ludzi zawsze powinno towarzyszy:
LamenM, odzew ze strony wewn8trznej 9wiadomo9ci i nauczania, udzie-
lonych nam przez prawo 6ycia i namaszczenie. Wtedy nauczanie to
zgadza si8 z zasad' Nowego Testamentu. Prowadzenie od zewn'trz
nie zast8puje nauczania od wewn'trz i odwrotnie, lecz wzajemnie
si8 one uzupe�niaj'.

Po trzecie, chocia6 prawo 6ycia i nauczanie namaszczenia pozwa-
laj' nam pozna: Boga we wszystkim, jednak je9li chodzi o prawd8
o<g�8bokich rzeczach Bo6ych i zasadnicze poznanie 6ycia duchowego,
cz8sto wci'6 potrzebujemy, 6eby inni, kt,rzy maj' pos�ug8 s�owa
dotycz'c' Bo6ego objawienia, nauczali nas, aby9my mogli to obja-
wienie zrozumie:. Potrzebujemy subiektywnego poznania, kt,re
pochodzi od namaszczenia i prawa 6ycia w naszym wn8trzu, jednak-
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6e bez obiektywnego nauczania ze strony innych cz8stokro: nie
mogliby9my uzyska: subiektywnego poznania wewn8trznego. Oczy-
wi9cie, w Nowym Testamencie zewn8trzne, obiektywne nauczanie
nie mo6e zast'pi: wewn8trznego, subiektywnego poznania. Cz8sto
jednak wewn8trzne, subiektywne poznanie osi'gamy dzi8ki zewn8trz-
nemu, obiektywnemu nauczaniu.

Z powy6szych trzech powod,w B,g cz8sto wzbudza ludzi, kt,rzy
uzyskali przed Jego obliczem duchowe poznanie i do9wiadczenie i<wy-
znacza ich, 6eby nas nauczali i prowadzili. Miejmy nadziej8, 6e z jed-
nej strony b8dziemy szanowali to, czego B,g nas naucza od wewn'trz
za po9rednictwem prawa 6ycia i namaszczenia, a z drugiej strony, 6e
nie zlekcewa6ymy nauczania, kt,rego B,g udziela nam z zewn'trz
poprzez ludzi. Nie powinni9my odrzuca: nauczania ludzi tylko dlate-
go, 6e mamy w sobie prawo 6ycia i nauczanie namaszczenia. Dzi8ku-
jemy Bogu za to, 6e da� nam prawo 6ycia i nauczanie namaszczenia,
lecz nadal powinni9my uni6a: si8 i opr,6nia: swoje wn8trze, by m,c
przyj': nauczanie i prowadzenie, jakie B,g nam daje za po9rednic-
twem ludzi. Pami8tajmy, 6e w Nowym Testamencie B,g daje nam
nie tylko prawo 6ycia i namaszczenie, by uczy�y nas od wewn'trz,
lecz tak6e tych, kt,rzy mog' nas naucza: i prowadzi: od zewn'trz.

IX. POZNANIE DUCHEM I ZROZUMIENIE UMYS�EM

A. Poznanie duchem

Skoro wewn8trzne poznanie wynika z prawa 6ycia i nauczania
Ducha Bo6ego w formie namaszczenia, i skoro obydwie te rzeczy
znajduj' si8 w duchu, poznanie to z pewno9ci' objawi si8 nam w<du-
chu. Z wyj'tkiem pyta( dotycz'cych dobra i z�a, kt,re rozstrzyga
sumienie w naszym duchu, mo6na powiedzie:, 6e poznanie to jest
zadaniem intuicji. Je6eli wi8c chcemy zrozumie: wewn8trzne pozna-
nie, musimy wiedzie:, czym jest cz89: ducha zwana intuicj'.

Zar,wno cia�o, jak i dusza cz�owieka posiadaj' zmys�y. Tak jak
cia�o ma zmys� wzroku, s�uchu, powonienia, smaku i dotyku, dusza
posiada odczucie szcz89cia, gniewu, smutku i rado9ci itd. T tak samo
duch cz�owieka posiada odczucie sumienia i odczucie intuicji. Odczu-
cie sumienia daje o sobie zna: w kwestiach dobra i z�a; odczucie
intuicji daje o sobie zna: bezpo9rednio, bez powodu. Pismo pokazuje
nam, 6e duch mo6e by: LochoczyM (Mt 26,41), mo6e Lpoznawa:M my9li
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czyjego9 serca (Mk 2,8), Lg�8boko westchn':M (Mk 8,12), zamierzy:
(Dz 19,21), burzy: si8, pa�a: i pokrzepi: (Dz 17,16; 18,25; 2 Kor 7,13).
Wszystko to s' odczucia intuicji ducha. Mo6emy powiedzie:, 6e intu-
icja ducha ma tyle odczu: co dusza.

Mimo to intuicja ducha r,6ni si8 od odczucia duszy. G�,wna r,6-
nica polega na tym, 6e odczucie duszy pojawia si8 z okre9lonego po-
wodu, natomiast intuicja ducha T bez powodu. Przyczyn' pojawienia
si8 odczucia w duszy mog' by: ludzie, zdarzenia i rzeczy zewn8trzne.
Cz�owiek, zdarzenie czy rzecz T wszystko to mo6e poruszy: 9wiado-
mo9: duszy. Je9li przyczyna ta jest mi�a, jeste9my szcz89liwi; je9li
jest niemi�a, odczuwamy przykro9:. Odczucia duszy podyktowane
wp�ywami zewn8trznymi maj' swoj' przyczyn8. Natomiast intuicji
ducha brak jest przyczyny, czyli pojawia si8 ona bez powodu, daj'c
o<sobie zna: bezpo9rednio w g�8bi ducha. Nie maj' na ni' wp�ywu
nie tylko ludzie, zdarzenia ani rzeczy z zewn'trz, lecz tak6e odczucie
duszy. W rzeczywisto9ci intuicja ducha cz8sto zachowuje si8 wbrew
odczuciu duszy.

Na przyk�ad czasami chcemy co9 zrobi:. Mamy po temu wystar-
czaj'ce powody, nasze serce si8 na to niezmiernie cieszy i ju6 posta-
nowili9my to wykona:. Nie wiedz'c czemu, odczuwamy jednak w<du-
chu niewypowiedzianie dziwny stan. Jest nam bardzo ci86ko i czujemy
si8 przygn8bieni, jakby duch sprzeciwia� si8 temu, co my9li nasz umys�,
co lubi' nasze emocje i co postanowi�a nasza wola. Nasz duch jakby
m,wi�, 6e nie powinni9my realizowa: tego, co zaplanowali9my. Hwia-
domo9: taka jest zakazem ze strony intuicji ducha. Czasami za9 jest
co9, co przychodzi zupe�nie bez powodu, co9 sprzecznego z naszymi
upodobaniami i czego nie mamy ochoty zrobi:. A mimo to, nie wie-
dz'c czemu, odczuwamy nieustannie w duchu rodzaj przynaglenia
i<pobudzenia, pragnienie, by t8 rzecz zrobi:. Kiedy j' zrobimy, poczu-
jemy si8 wewn'trz dobrze. Hwiadomo9: taka jest przynagleniem ze
strony intuicji w naszym duchu.

Taki zakaz czy przynaglenie ze strony intuicji w duchu daje o<so-
bie zna: bez powodu. S' to g�8bsze odczucia, kt,re daj' o sobie zna:
w rezultacie dzia�ania prawa 6ycia i namaszczenia. Dzi8ki temu mo-
6emy bezpo9rednio dotkn': Boga, pozna: Jego samego i Jego wol8.
Takie poznanie w intuicji ducha Pismo nazywa LobjawieniemM. Obja-
wienie zatem polega po prostu na tym, 6e Duch Hwi8ty w naszym
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duchu pokazuje nam rzeczywisto9: konkretnego wydarzenia, 6eby-
9my mogli je dobrze zrozumie:. Mo6na powiedzie:, 6e poznanie, o<kt,-
rym tu m,wimy jest najg�8bszym, wewn8trznym poznaniem Boga.

B. Zrozumienie umys;em

Mimo i6 wewn8trzne poznanie ma miejsce w intuicji naszego
ducha, musimy je jeszcze zrozumie: umys�em duszy. Jest tak, po-
niewa6 organ rozumienia i pojmowania to umys�. Musimy zatem nie
tylko uzyska: wewn8trzne poznanie za pomoc' ducha, lecz tak6e
zrozumie: je umys�em. Qeby9my mogli dan' rzecz ogarn':, pozna-
niu intuicj' w duchu musi towarzyszy: zrozumienie umys�em. Zro-
zumienie umys�em stanowi rodzaj interpretacji za pomoc' umys�u
intuicji ducha. Ilekro: w naszym duchu pojawia si8 intuicyjna 9wia-
domo9:, potrzebujemy, by nasz umys� j' zrozumia� i zinterpretowa�.
Oznacza to, 6e prze9wietlamy ludzi, zdarzenia i rzeczy intuicyjn'
9wiadomo9ci' ducha. Robimy to dop,ty, dop,ki nie pojawi si8 odzew
w naszym duchu. Wtedy poznajemy zamys� Ducha Hwi8tego i mo6e-
my podj': stosowne dzia�ania.

Na przyk�ad, gdy przychodzimy do Pana i g�8boko w swoim wn8-
trzu, w intuicji, odczuwamy ci86ar, wiemy, 6e dotar�o do nas Bo6e
prowadzenie. Jest to poznanie w duchu. Mo6emy jednak nie wie-
dzie:, czy prowadzenie to s�u6y temu, by9my g�osili ewangeli8, czy
mo6e odwiedzili jakiego9 brata. Je6eli mamy odwiedzi: brata, to kt,-
rego? Wszystko to wymaga zrozumienia umys�em. Powinni9my
w<umy9le przedstawi: Bogu po kolei ka6d' rzecz, kt,r' powinni9my
zrobi: i poradzi: si8 intuicji w naszym wn8trzu. Je6eli pojawi si8
w<nas odzew, gdy dojdziemy do kwestii odwiedzin, w,wczas wiemy,
6e B,g chce, aby9my kogo9 odwiedzili. Nast8pnie w tej spo�eczno9ci
przynosimy Bogu po kolei braci, kt,rych powinni9my odwiedzi:, ra-
dz'c si8 intuicji naszego ducha. Mo6e si8 zdarzy:, 6e gdy zapytamy
swojego ducha o brata, kt,ry jest w potrzebie, nie b8dzie w naszym
duchu 6adnego odzewu. Gdy zapytamy o brata, kt,ry zachorowa�,
r,wnie6 mo6e nie by: 6adnego odzewu w naszym duchu. Kiedy jed-
nak zaczniemy si8 zastanawia: nad innym bratem, kt,ry wpad� w<ta-
rapaty, intuicja w naszym duchu zareaguje i poczujemy, jakby co9
w<nas m,wi�o LAmen!M. Je9li obawiamy si8, 6e zb�'dzimy, mo6emy
wzi': pod uwag8 wi8cej braci, kt,rych trzeba odwiedzi:, i sprawdzi:,
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co na ten temat czuje nasz duch. Je9li duch nie reaguje na 6adnego
z<nich, wiemy, 6e osoba, kt,r' B,g chce, 6eby9my odwiedzili, to brat,
kt,ry wpad� w tarapaty. Na tym polega u6ywanie umys�u w celu
zrozumienia tego, co wiemy w duchu i interpretacji 9wiadomo9ci,
kt,r' mamy w duchu.

Teraz inny przyk�ad. Modl'c si8 mo6esz poczu:, 6e B,g pragnie,
by9 przem,wi� do braci i si,str na jaki9 temat. Ci86ar ten jest pozna-
niem w intuicji. Nie wiesz jednak dok�adnie, co B,g pragnie, 6eby9
powiedzia�. Musisz w swoim umy9le przeszuka: tematy poselstw i<zo-
baczy:, co pokrywa si8 z ci86arem w twoim duchu. Gdy rozwa6asz
kwesti8 rozprawienia si8 z cia�em, duch reaguje. Wtedy rozumiesz,
6e B,g chce, aby9 przem,wi� na ten temat. Zrozumienie to jest po-
znaniem umys�em. Ci86ar intuicji w duchu pozwala ci zatem pozna:
to, co B,g pragnie, aby9 zrobi�, a zrozumienie umys�em w duszy
pozwala ci zrozumie:, co konkretnie B,g chce, 6eby9 zrobi�.

By: mo6e w dzie( Pa(ski, jak zwykle, chcesz ofiarowa: pieni'-
dze. Tw,j duch za9 ma ci86ar, odczucie, 6e B,g pragnie, by9 z�o6y�
szczeg,ln' ofiar8. To jednak, ile B,g chce, 6eby9 ofiarowa�, na jaki
cel i dla kogo, musisz zrozumie: umys�em. W ten spos,b nie tylko
masz w intuicji ci86ar od Boga, lecz tak6e rozumiesz umys�em Jego
zamiar. Na tym polega wewn8trzne poznanie.

Taki spos,b post8powania mo6e si8 wydawa: do9: dziwny. Kiedy
jednak zaczynamy si8 uczy: interpretowa: umys�em 9wiadomo9:
ducha, powinni9my post'pi: w taki w�a9nie spos,b. P,Sniej, kiedy
nabierzemy ju6 takiego nawyku i nab8dziemy w tym bieg�o9ci, gdy
tylko pojawi si8 w naszym duchu 9wiadomo9: czy poznanie, umys�
natychmiast b8dzie m,g� to poj': i zrozumie:.

X. JAK UZYSKAG WEWN�TRZNE POZNANIE

Skoro ju6 zobaczyli9my ka6dy aspekt poznania wewn8trznego,
musimy dowiedzie: si8, w jaki spos,b mo6emy je praktykowa: albo
uzyska:. Musimy w tym celu :wiczy: swojego ducha, odnowi: swoje
zrozumienie i rozprawi: si8 z sercem.

A. Gwiczenie ducha

Skoro wewn8trzne poznanie odbywa si8 w intuicji naszego du-
cha, je6eli chcemy je uzyska:, musimy cz8sto :wiczy: i u6ywa: ducha,
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6eby by� on 6ywy i silny. Dopiero gdy mamy 6ywego i silnego ducha,
jego intuicja staje si8 9wiadoma i czujna, dzi8ki czemu mo6emy po-
zna: Boga od wewn'trz.

Qeby :wiczy: ducha, musimy najpierw nauczy: si8 do niego zwra-
ca:. Je6eli stale 6yjemy w zewn8trznym cz�owieku, nie mo6emy po-
zna: Boga za pomoc' intuicji ducha. Musimy nauczy: si8 odk�ada:
zewn8trzne czyny i zaj8cia. Powinni9my powstrzymywa: si8 nie tyl-
ko od wykonywania zbyt wielu czynno9ci, lecz tak6e od nat�oku nie-
kontrolowanych my9li. Zamiast tego powinni9my zwr,ci: uwag8 na
to, co porusza si8 w naszym duchu, na 9wiadomo9: w g�8bi naszej
istoty. Ma�y Samuel, us�uguj'c Panu, s�ysza� Jego g�os; Maria, sie-
dz'c cicho u st,p Pana, rozumia�a Jego s�owa. Je6eli wi8c b8dziemy
umieli zwr,ci: si8 do ducha i zbli6y: do Boga, b8dziemy naprawd8
mogli dotkn': 9wiadomo9ci Boga w duchu i w ten spos,b pozna:
Boga.

Musimy r,wnie6 :wiczy: i u6ywa: ducha w codziennym 6yciu.
W<kontakcie z innymi, za�atwiaj'c sprawy, robi'c r,6ne rzeczy i s�u-
6'c Panu czy us�uguj'c s�owem na spotkaniach, w rozmowach z in-
nymi czy te6 w interesach T we wszystkim musimy zapiera: si8 du-
szy i pozwala:, by duch nam przewodzi�. Nie wolno nam pozwoli:, by
prowadzi� nas umys�, emocje ani wola, lecz we wszystkim pr,bujmy
najpierw dotkn': 9wiadomo9ci w g�8bi naszego ducha. Musimy w<tym
celu najpierw spr,bowa: zapyta:, co ma na to do powiedzenia Pan,
kt,ry mieszka w naszym duchu. Je9li dalej b8dziemy si8 w ten spo-
s,b :wiczy:, 9wiadomo9: w duchu z pewno9ci' b8dzie czujna i we-
wn8trzne poznanie z �atwo9ci' b8dzie wzrasta: i si8 pog�8bia:.

Najlepsz' praktyk' s�u6'c' :wiczeniu ducha jest modlitwa, po-
niewa6 wymaga ona :wiczenia ducha bardziej ni6 jakakolwiek inna
czynno9:. Cz8sto lubimy puste rozmowy, lecz nie chcemy si8 pomo-
dli: ani uwielbia: Pana; w konsekwencji nasz duch jest cz8sto skur-
czony. Gdyby9my sp8dzali godzin8 dziennie albo wi8cej na modlitwie,
nie prosz'c, lecz oddaj'c Bogu cze9:, wychwalaj'c Go, maj'c z Nim
spo�eczno9: i uwielbiaj'c Go, nasz duch po nied�ugim czasie z pew-
no9ci' by podr,s� i si8 wzmocni�. Psalmista powiedzia�, 6e wys�awia
Pana siedem razy dziennie (Ps 119,164). Je9li ci, kt,rzy uprawiaj'
boks, b8d' :wiczyli przez godzin8 dziennie, po jakim9 czasie ich pi8-
9ci z pewno9ci' stan' si8 bardzo silne. Podobnie, je9li b8dziemy
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codziennie :wiczyli ducha modl'c si8, nasz duch z pewno9ci' si8
wzmocni. Gdy duch jest silny, z pewno9ci' b8dzie mia� czujn' intu-
icj8. B8dziemy w,wczas mogli otrzyma: wi8ksze poznanie Boga.

B. Odnowienie rozumienia

Wspomnieli9my ju6, 6e wewn8trzne poznanie wymaga nie tylko
poznania duchem, lecz tak6e zrozumienia umys�em. Je9li wi8c chce-
my uzyska: to wewn8trzne poznanie, musimy :wiczy: swojego du-
cha i odnowi: zrozumienie umys�em. Umys� to organ s�u6'cy rozu-
mieniu; rozumienie stanowi jego g�,wn' zdolno9:.

List do Rzymian 12,2 pokazuje nam, 6e dopiero kiedy umys�, kt,-
ry obejmuje zrozumienie, odnowi si8 i przeobrazi, b8dziemy umieli
Lrozpozna:, jaka jest wola Bo6a: co jest dobre, co Bogu przyjemne
i<co doskona�eM. List do Kolosan 1,9 te6 pokazuje nam, 6e maj'c Ldu-
chowe zrozumienieM, mo6emy Lnape�ni: si8 poznaniem Jego woliM.
Odnowienie zrozumienia umys�u jest wi8c konieczno9ci' je9li cho-
dzi o poznanie Boga.

Zanim zostali9my zbawieni, ca�a nasza istota, w�'cznie z umy-
s�em, by�a upad�a. Niegodziwe by�o ka6de wyobra6enie my9li nasze-
go serca (Rdz 6,5), a nasze my9lenie i postrzeganie by�y wype�nione
woni' 9wiata. Poniewa6 nasz umys� znajdowa� si8 w takim stanie,
nasze zrozumienie r,wnie6 uleg�o przy:mieniu. W konsekwencji
w<og,le nie byli9my w stanie poj': rzeczy duchowych. W jeszcze
mniejszym stopniu potrafili9my zrozumie: Bo6' wol8. Kiedy zostali-
9my zbawieni, Duch Hwi8ty nas odnowi� (Tt 3,5). Jego dzie�o odno-
wienia rozpoczyna si8 najpierw od naszego ducha, a nast8pnie roz-
wija si8 i obejmuje dusz8, odnawiaj'c rozumienie, 6eby9my mogli
pozna: rzeczy ducha. Im bardziej rozumienie naszego umys�u zosta-
je odnowione Duchem Hwi8tym, tym wi8cej mo6emy poj': rzeczy
duchowe i tym lepiej mo6emy zrozumie: Bo6' wol8.

Cho: odnowienia tego dokonuje Duch Hwi8ty, na nas ci'6y dwo-
jaka odpowiedzialno9:.

Po pierwsze, musimy si8 po9wi8ci:. W dwunastym rozdziale Li-
stu do Rzymian, przed odnowieniem umys�u i przeobra6eniem, czy-
tamy, 6e mamy przedstawi: swoje cia�a jako 6yw' ofiar8. Pokazuje
to, 6e odnowienie rozumienia umys�u opiera si8 na po9wi8ceniu. Je6eli
naprawd8 pragniemy si8 po9wi8ci: i odda: siebie Bogu, w,wczas
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Hwi8ty Duch Bo6y mo6e rozwin': swoje dzie�o odnowienia i obj':
nim nasz' dusz8, odnawiaj'c tym samym rozumienie naszego umys�u.

Po drugie, musimy przyjmowa: lekcje krzy6a i odrzuci: stare
6ycie z przesz�o9ci. List do Efezjan 4,22-23 pokazuje nam, 6e nasz
umys� wraz ze zdolno9ci' rozumienia zostanie odnowiony dopiero
wtedy, gdy od�o6ymy starego cz�owieka nale6'cego do naszego stare-
go sposobu 6ycia. Zanim zostali9my zbawieni, nasze rozumienie by�o
zaciemnione naszym starym sposobem 6ycia. Po zbawieniu, dzi8ki
9mierci Pana na krzy6u, odk�adamy stare 6ycie nale6'ce do prze-
sz�o9ci. Pozwala to u9miercaj'cemu dzia�aniu Pa(skiego krzy6a po-
usuwa: po kolei wszystkie stare sposoby 6ycia. Dopiero wtedy rozu-
mienie naszego umys�u mo6e si8 odnowi:. Qeby wi8c rozumienie
naszego umys�u si8 odnowi�o, musimy przyjmowa: lekcje krzy6a.
Odnowienie rozumienia umys�u dokonuje si8 w takim samym stop-
niu, w jakim pozwalamy, by krzy6 usuwa� nasze stare 6ycie.

List do Efezjan 4,23 stwierdza: LOdnawia: si8 w duchu waszego
umys�uM. Wiemy, 6e umys� stanowi g�,wn' cz89: duszy. Pierwotnie
nie by� zwi'zany z duchem, lecz teraz duch sta� si8 Lduchem umy-
s�uM, a zatem jest powi'zany z umys�em. Jest tak dlatego, 6e duch
rozprzestrzeni� si8 i dotar� do umys�u naszej duszy, 6eby9my odnowi-
li si8 w tym duchu, czyli 6eby nasz umys� odnowi� si8 dzi8ki pod�'-
czeniu go do ducha. Odnowienie to zatem rozprzestrzenia si8 z du-
cha na umys�.

Dzia�anie Ducha w nas rozpoczyna si8 od centrum i dociera do
obwodu, czyli posuwa si8 od ducha w naszym wn8trzu w stron8 du-
szy otaczaj'cej ducha. Duch Hwi8ty najpierw odnawia naszego du-
cha, kt,ry jest centrum naszej wewn8trznej istoty. Nast8pnie, je9li
po9wi8cimy si8 Panu i przyjmiemy lekcje krzy6a, On rozprzestrzeni
si8 z ducha na dusz8, kt,ra stanowi zewn8trzny obw,d, i odnowi
ka6d' jej cz89:. Oznacza to, 6e kiedy nasza dusza ulegnie panowaniu
Ducha i zjednoczy si8 z naszym duchem, zostanie odnowiona. Odno-
wi si8 te6 w,wczas rozumienie naszego umys�u.

Je6eli po odrodzeniu naszego ducha Duchem Hwi8tym po9wi8ci-
my si8 Bogu i przyjmiemy lekcje, jakich Duch Hwi8ty nam udziela
za pomoc' krzy6a, zwlekaj'c z siebie w ten spos,b stare 6ycie, Duch
ten b8dzie m,g� nieustannie wykonywa: w nas swoje dzie�o rozprze-
strzeniania, odnawiaj'c rozumienie naszego umys�u w duszy. Tylko
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takie odnowione rozumienie odpowiada intuicji w duchu. Ilekro: B,g
daje nam co9 pozna: za po9rednictwem intuicji naszego ducha, rozu-
mienie umys�u natychmiast b8dzie mog�o to poj':. Kiedy mamy sil-
nego i czujnego ducha oraz odnowione, jasne rozumienie, w,wczas
mo6emy uzyska: pe�ne wewn8trzne poznanie Bo6ej natury, Jego
prowadzenia i objawienia.

C. Rozprawienie siI z sercem

Serce jest sum' cz�owieka; dlatego je9li nastr8cza nam ono pro-
blem,w, wszystkie czynno9ci ducha i 6ycia w nas b8d' napotyka�y
przeszkody i ograniczenia. Mimo i6 mo6emy mie: czujnego ducha
i<odnowione rozumienie, je9li serce nastr8cza problem,w, nie b8-
dziemy mogli otrzyma: od Boga wewn8trznego poznania. Musimy
wi8c r,wnie6 rozprawi: si8 z sercem, 6eby by�o mi8kkie i czyste,
mi�uj'ce Boga, spragnione Go i pos�uszne Mu.

W Ewangelii Mateusza 11,25 Pan m,wi, 6e B,g zakry� rzeczy
duchowe przed m'drymi i roztropnymi, a objawi� je niemowl8tom.
LM'drzy i roztropniM to ludzie ob�udnego serca, zadowoleni z siebie
i<uparci; poniewa6 tacy s', nie s' w stanie ujrze: duchowych rzeczy
Bo6ych. LNiemowl8taM to ci, kt,rzy s' pokorni i mi8kkiego serca;
dzi8ki temu, 6e tacy s', mog' przyj': od Boga objawienie. Musimy
wi8c rozprawi: si8 ze swoim sercem, a6 b8dzie pokorne i mi8kkie.
Dopiero kiedy nasze serce wyzb8dzie si8 ob�udy i uporu, b8dziemy
mogli otrzyma: wewn8trzne objawienie i poznanie Boga.

W Ewangelii Mateusza 5,8 Pan m,wi, 6e ludzie czystego serca
LBoga ogl'da: b8d'M. Je6eli mamy nieczyste serce, czyli sk�aniamy
si8 ku czemu9 i pragniemy czego9, co nie jest Bogiem, pojawia si8
w<nas zas�ona, kt,ra przeszkadza nam wyraSnie zobaczy: Boga. Ile-
kro: jednak nasze serce zwraca si8 do Boga, zas�ona zostaje zdj8ta
(2<Kor 3,16). Musimy wi8c rozprawi: si8 ze swoim sercem. Nasze
serce musi by: czyste i nie mo6e by: LrozdwojoneM (Jk 4,8). Wtedy
mo6emy otrzyma: 9wiat�o i objawienie w duchu, poj': i zrozumie: je
umys�em i w ten spos,b pozna: Boga.

W Ewangelii Jana 14,21 Pan powiedzia�, 6e temu, kto Go mi�uje,
objawi siebie. Maria Magdalena, za spraw' swej gor'cej mi�o9ci do
Pana, szuka�a Go w poranek Jego zmartwychwstania. Pan po zmar-
twychwstaniu objawia� si8 uczniom, ona za9 zobaczy�a Jego pierw-
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sze objawienie si8 i sta�a si8 pierwsz' osob', kt,ra pozna�a zmar-
twychwsta�ego Chrystusa (J 20). Brat Lawrence powiedzia�, 6e je9li
kto9 chce pozna: Boga, mi�o9: jest jedynym sposobem. Nasze serce
musi kocha: Boga i szuka: Go; wtedy mo6e On si8 nam objawi:
i<mo6emy Go pozna:.

W Ewangelii Jana 7,17 Pan oznajmi�: LJe9li kto chce pe�ni: Jego
wol8, poznaM^ Pokazuje to, 6e nasze serce musi pragn': Boga i Jego
woli; wtedy mo6emy pozna: Boga i Jego wol8.

W Li9cie do Filipian 2,13 aposto� m,wi, 6e to B,g sprawia w nas
i chcenie, i wykonanie. Je9li nasze serce nie jest uleg�e ani nie chce
ulec Bo6emu dzia�aniu w naszym wn8trzu, B,g nie mo6e w nas dzia-
�a:; nie mo6emy wtedy otrzyma: 9wiadomo9ci zwi'zanej z pozna-
niem Jego osoby, kt,re da�oby nam Jego dzia�anie. Musimy wi8c
rozprawia: si8 ze swoim sercem, a6 nie tylko ulegnie ono Bogu, lecz
tak6e b8dzie chcia�o Mu ulec. Wtedy b8dziemy mogli otrzyma: 9wia-
domo9: i poznanie, kt,re wynika z dzia�ania Boga w nas.

Musimy zatem: (1) :wiczy: i u6ywa: ducha, a6 b8dzie on silny
i<czujny; (2) mie: odnowione przez Ducha rozumienie oraz (3) roz-
prawi: si8 z sercem, a6 b8dzie mi8kkie i czyste, kochaj'ce Boga,
pragn'ce Go i uleg�e Jemu. Wtedy b8dziemy mogli otrzyma: we-
wn8trzne poznanie Boga.

XI. PODSUMOWANIE

Poniewa6 B,g pragnie, 6eby cz�owiek Go pozna�, da� mu wiele
sposob,w i 9rodk,w, za pomoc' kt,rych mo6na Go pozna:. W cza-
sach Starego Testamentu B,g objawi� swoje czyny i og�osi� swoje
drogi ludziom, 6eby mogli Go pozna:. Jednak poznanie Jego osoby,
jakie cz�owiek w,wczas otrzyma� za po9rednictwem Jego czyn,w
i<dr,g, by�o zewn8trzne, obiektywne, powierzchowne i niepe�ne. Dla-
tego w czasach Nowego Testamentu, cho: B,g nadal daje nam siebie
pozna: za pomoc' swoich czyn,w i dr,g, najwa6niejsze i najbardziej
chwalebne jest to, 6e On sam jako Duch wszed� w nas, by by: na-
szym 6yciem. Dzi8ki temu mo6emy otrzyma: wewn8trzne, subiek-
tywne, g�8bokie i pe�ne poznanie Jego osoby.

Gdy B,g jest w nas 6yciem, daje nam prawo boskiego 6ycia, kt,re
kieruje nami nieustannie od wewn'trz, pozwalaj'c nam pozna: na-
tur8 Jego 6ycia. Prawo tego 6ycia, poniewa6 jest prawem, nie jest
osob'; jest sta�e i niezmienne. Kieruje nami od wewn'trz w spos,b
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niezmienny, zgodnie z natur' 6ycia Bo6ego. Dzi8ki temu nasz spos,b
6ycia, natura i aromat tego 6ycia zgadzaj' si8 z natur' Boga.

Duch Bo6y, kt,ry mieszka w nas, jest jak ma9:, kt,ra nas na-
maszcza i naucza, 6eby9my mogli Go pozna:. Poniewa6 ma9ci' t'
jest sam B,g, jest ona osob', jest nieograniczona i elastyczna. Ma9:
ta nieustannie wmaszcza do naszego wn8trza niesko(czonego Boga.
Dzi8ki temu ca�a nasza osoba, zachowanie i post8powanie nape�niaj'
si8 esencj' Boga i zgadzaj' si8 z Jego wol'.

B,g jako prawo 6ycia i namaszczenie najpierw rozpoczyna od
naszego ducha i rozprzestrzenia si8 na nasz' dusz8, 6eby nasz umys�
m,g� Go poj': i zrozumie:. Dlatego musimy :wiczy: ducha, 6eby
mia� czujn' intuicj8. Musimy te6 mie: odnowiony umys�, 6eby do-
brze wszystko rozumia�. Ponadto musimy rozprawi: si8 ze swoim
sercem, 6eby by�o mi8kkie i czyste, mi�uj'ce Boga, pragn'ce Go i<ule-
g�e wobec Niego. W,wczas, gdy tylko prawo 6ycia i intuicja si8 w nas
porusz', intuicja w naszym duchu natychmiast pozna, rozumienie
naszego umys�u natychmiast pojmie i o ka6dej porze b8dziemy mo-
gli uzyska: wewn8trzne poznanie Boga.

Qeby9my mogli takie wewn8trzne poznanie zdoby:, B,g da� nam
te6 zewn8trzne nauczanie i zasady Biblii, kt,re maj' nam pom,c si8
zorientowa:, czy nie pope�nili9my b�8du albo nie ulegli9my zwiedze-
niu. Ponadto, za po9rednictwem swoich licznych s�ug, B,g naucza
nas czy te6 potwierdza 9wiadomo9:, kt,r' wewn'trz odczuwamy. Mo6e
w ten spos,b pouczy: nasz umys�, 6eby m,g� on zrozumie: 9wiado-
mo9:, jak' mamy w duchu, albo mo6e wyja9ni: nam g�8bokie rzeczy
Bo6e i zasadnicze poznanie 6ycia duchowego.

Poniewa6 dysponujemy tyloma sposobami i 9rodkami poznania
Boga, zar,wno wewn8trznymi, jak i zewn8trznymi, mo6emy doj9:
Ldo pe�nego poznania Jego woli, w ca�ej m'dro9ci i duchowym zrozu-
mieniuM i post8powa: Lw spos,b godny Pana, w pe�ni Mu si8 podoba-
j'c, wydaj'c owoce wszelkich dobrych czyn,w i rosn'c przez g�8bsze
poznanie BogaM (Kol 1,9-10). Gdy znamy Boga w taki spos,b, mo6e-
my nie tylko w pe�ni pozna: Jego wol8, lecz tak6e rosn': i dojrzewa:
w 6yciu Bo6ym. Im wi8ksze b8dziemy mieli poznanie Boga, tym bar-
dziej wzro9niemy w Jego 6yciu, a6 On w pe�ni nami zaw�adnie. Wte-
dy Jego esencja ca�kowicie nas przepoi, wype�niaj'c chwalebny cel,
kt,rego B,g pragnie: zespoli: si8 z nami w jedno.



ROZDZIAO DWUNASTY

CZYM JEST WZROST �YCIA?

Przyjrzymy si8 teraz dwunastemu elementowi zwi'zanemu z<po-
znaniem 6ycia, czyli wzrostowi 6ycia. Je6eli pragniemy dalej pozna:
6ycie, musimy te6 wiedzie:, czym jest wzrost 6ycia. Jest sporo braci
i si,str, o kt,rych nie mo6na powiedzie:, 6e w ich mi�uj'cych Pana
sercach brak 6arliwo9ci i 6e koszt,w, jakie ponie9li, nie mo6na uzna:
za niewystarczaj'ce. Poniewa6 jednak nie wiedz' oni, czym jest praw-
dziwy wzrost 6ycia, maj' wiele b�8dnych pogl'd,w i d'6e(; w efekcie
prawdziwy wzrost 6ycia jest w nich do9: ograniczony. Jak6e to 6a�o-
sne! Qeby9my zdobyli odpowiednie poznanie i mieli w�a9ciwe d'6e-
nia, krocz'c 9cie6k' 6ycia, po9wi8cimy nieco czasu na przyjrzenie
si8 temu, czym jest wzrost 6ycia.

Przedtem jednak spojrzymy na t8 kwesti8 od strony negatywnej,
tzn. zobaczymy, czym wzrost 6ycia nie jest. G�8biej to na nas wp�ynie
i pozwoli nam uzyska: dok�adniejsze poznanie.

I. WZROST �YCIA TO NIE POPRAWA ZACHOWANIA

Poprawa zachowania oznacza zmian8 w zachowaniu z gorszego
na lepsze, ze z�ego na cnotliwe. Ludzie nazywaj' to zwykle Lporzuce-
niem z�a i powrotem na w�a9ciw' drog8M albo Lporzuceniem drogi
wyst8pku i wej9ciem na drog8 cnotyM. Na przyk�ad cz�owiek, kt,ry
przedtem by� bardzo dumny, teraz jest pokorny. Niegdy9 nienawidzi�
innych; teraz ich kocha. By� porywczy i �atwo si8 denerwowa�; teraz
pod wzgl8dem temperamentu uleg� spowolnieniu i przesta� by: po-
rywczy. Wszystko to mo6na uzna: za popraw8 zachowania. Czy jed-
nak poprawa zachowania to wzrost 6ycia? Nie!

Dlaczego twierdzimy, 6e wzrost 6ycia nie jest popraw' zachowa-
nia? Poniewa6 zachowanie i 6ycie nale6' do dw,ch zupe�nie r,6nych
9wiat,w.

Z�o, tak samo jak dobro, jest czym9 innym ni6 6ycie. Tak jak z�o
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nie jest 6yciem, i dobro nim nie jest. Z�o i dobro, cho: r,6ne pod
wzgl8dem natury, nale6' do tego samego 9wiata; s' czym9 innym
ni6 6ycie i 6adne z nich nie jest 6yciem. Dlatego w Biblii dobro i z�o
nie s' dwoma oddzielnymi drzewami, lecz jednym; drugim drzewem
jest 6ycie, co9, co nale6y do innego 9wiata, innego kr,lestwa (Rdz
2,9). Mo6emy powiedzie:, 6e dobro i z�o z jednej strony oraz 6ycie
z<drugiej strony nale6' do dw,ch zupe�nie r,6nych kategorii. Cz�o-
wiek w�asnym zdecydowaniem i wysi�kiem mo6e wprawdzie w za-
uwa6alny spos,b poprawi: swoje zachowanie, nadal jednak pozosta-
je bardzo niedojrza�y i s�aby je9li chodzi o Bo6e 6ycie. Przyczyn' tego
jest to, i6 jego poprawa nie ma nic wsp,lnego z 6yciem; jest jego
w�asnym dzie�em i nie ma w niej nic z 6ycia. Opr,cz tego poprawa ta
nie wynika ze wzrostu w 6yciu. Wzrost 6ycia nie jest wi8c popraw'
zachowania.

II. WZROST �YCIA TO NIE NABO�NY WYGL�D

Czym jest nabo6ny wygl'd? R,6ni si8 on od poprawy zachowania.
Poprawa zachowania wi'6e si8 z postaw' wobec ludzi i oznacza, 6e
zachowanie i charakter danego cz�owieka w stosunku do innych
zmieni�y si8 na lepsze. Natomiast nabo6ny wygl'd wi'6e si8 z po-
staw' wobec Boga i oznacza, 6e dany cz�owiek opr,cz oddania i szcze-
ro9ci ma do Boga stosunek pe�en szacunku i bojaSni. Jednak6e ani
poprawa zachowania, ani nabo6ny wygl'd nie s' wzrostem 6ycia.
Niekt,rzy wierz'cy mog' by: pe�ni szacunku i oddania dla Boga;
w<swoim zachowaniu i post8powaniu nie 9miej' okaza: Mu braku
szacunku ani lekcewa6enia. Nie mo6emy powiedzie:, 6e nie ma
w<tych cechach nic dobrego, lecz nie s' one wzrostem 6ycia. Wierz'-
cy tacy postrzegaj' Boga jedynie jako Kogo9, kto jest wysoko ponad
wszystkim, kto jest godzien szacunku i bojaSni, i dlatego maj' serce
pe�ne czci i przybieraj' nabo6ny wygl'd. Nie maj' jednak zielonego
poj8cia o tym, 6e B,g w Chrystusie mieszka w nich jako ich 6ycie i 6e
dzi8ki dzia�aniu prawa tego 6ycia jest On w nich, by by: dla nich
Bogiem. Nie maj' te6 6adnego poznania ani do9wiadczenia z tym
zwi'zanego. Mimo i6 wygl'daj' nabo6nie, wygl'd ten nie wynika ze
wzrostu Bo6ego 6ycia w nich; nie jest wi8c oznak', i6 osi'gn8li oni
wzrost w 6yciu. Wzrost 6ycia zatem to nie nabo6ny wygl'd.
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III. WZROST �YCIA TO NIE GORLIWO�G W S�U�BIE

Na czym polega gorliwo9: w s�u6bie? Na tym, 6e przedtem wie-
rz'cy by� oboj8tny i zimny wobec Bo6ych rzeczy, a teraz z entuzja-
zmem chce s�u6y: Bogu. Dawniej rzadko przychodzi� na spotkania,
teraz za9 jest obecny na wszystkich. Przedtem ko9ci,� go nie obcho-
dzi�, teraz uczestniczy w przer,6nych s�u6bach w ko9ciele. Mimo i6
taka gorliwo9: w s�u6bie dowodzi 6arliwo9ci wierz'cego wobec Pana
i 9wiadczy o jego pracowito9ci w s�u6bie dla Niego, i cho: cz8sto znaj-
duje to uznanie w oczach ludzi, jednak gorliwo9ci takiej cz8sto mo6e
towarzyszy: ludzki zapa�, aktywno9: i zainteresowanie. Mo6liwe te6,
6e wierz'cy taki s�u6y Panu moc' swojej duszy i zamiast na prowa-
dzeniu Ducha Hwi8tego, polega na w�asnej ludzkiej sile, w jeszcze
mniejszym stopniu polegaj'c na 6yciu Chrystusa czy pomagaj'c in-
nym uzyska: g�8bszy zwi'zek z Bogiem. Taka gorliwa s�u6ba nie po-
chodzi wi8c z 6ycia ani nie jest 6yciem; nie jest zatem r,wnie6 wzro-
stem 6ycia.

Widzimy w Biblii, 6e zanim aposto� Pawe� zosta� zbawiony, gorli-
wie s�u6y� Bogu (Dz 22,3). Mimo i6 nie mia� w,wczas w sobie 6ycia
Bo6ego, m,g� s�u6y: Bogu w sensie zewn8trznym swoim zapa�em
i<si�' w spos,b nader gorliwy. Pokazuje to, 6e gorliwa s�u6ba Bogu
mo6e w og,le nie wi'za: si8 z 6yciem. Mo6e ona ani na jot8 nie
objawia: stanu 6ycia danego cz�owieka. Wzrost 6ycia wi8c nie jest
te6 gorliw' s�u6b'.

IV. WZROST �YCIA TO NIE WZROST POZNANIA

Wzrost duchowego poznania dzi8ki us�yszanym poselstwom, po-
znanym prawdom, zrozumieniu Biblii i wyuczeniu si8 pewnych du-
chowych termin,w jest wprawdzie form' wzrostu, lecz nie jest to
wzrost 6ycia. Wzrost poznania pozwala wierz'cemu jedynie lepiej
wy:wiczy: i wykszta�ci: sw,j umys� oraz wzm,c swoje rozumienie
czy te6 zdolno9: pojmowania. Nie oznacza to jednak, 6e Duch Hwi8ty
udziela mu wewn'trz wi8cej objawienia albo 6e 6ycie mo6e w nim
wi8cej dokona: i udzieli: mu wzrostu w prawdziwym poznaniu i do-
9wiadczeniu Chrystusa jako 6ycia. Wzrost samego poznania tylko
wzbija w pych8 (1 Kor 8,1). Jest niczym przed Bogiem (1 Kor 13,2)
i<nie przedstawia 6adnej warto9ci je9li chodzi o 6ycie. Wzrost 6ycia
zatem nie jest wzrostem poznania.
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V. WZROST �YCIA TO NIE OBFITOWANIE W DARY

To bardzo cenne, je9li wierz'cy obfituje w dary duchowe, takie
jak zdolno9: pos�ugiwania, uzdrawiania, m,wienia j8zykami itd. Nie
jest to jednak wzrost 6ycia. Wierz'cy otrzymuje takie dary dzi8ki
cudownej mocy Ducha Hwi8tego, kt,ra na niego zst8puje. Dary te
nie przejawiaj' si8 dzi8ki temu, 6e 6ycie w nim uros�o i osi'gn8�o
dojrza�o9:. Mo6na by: z jednej strony u6ywanym przez Ducha Hwi8-
tego i przejawia: coraz wi8cej dar,w, z drugiej za9 nie pozwala: Mu
wtapia: w siebie wi8cej Bo6ego 6ycia. Obfitowanie w dary niekoniecz-
nie wi8c oznacza wzrost w 6yciu.

Wierz'cy w Koryncie byli ubogaceni we wszelkie s�owo i wszel-
kie poznanie i nie brakowa�o im 6adnego daru (1 Kor 1,5.7), a jednak
byli wci'6 ogromnie niedojrzali w 6yciu. W rzeczywisto9ci byli bar-
dzo ciele9ni; byli niemowl8tami w Chrystusie (1 Kor 3,1). Pokazuje
to, 6e wzrost 6ycia nie jest te6 obfitowaniem w dary.

VI. WZROST �YCIA TO NIE WI�CEJ MOCY

Wierz'cy mo6e s�u6y: Bogu z wi8ksz' moc' ni6 przedtem. G�o-
sz'c s�owo czy sk�adaj'c 9wiadectwo, mo6e porusza: ludzi bardziej
ni6 niegdy9; zarz'dzaj'c ko9cio�em czy zajmuj'c si8 r,6nymi spra-
wami ko9cio�a, mo6e mie: wi8cej m'dro9ci ni6 dawniej. S�owem, ma
wi8cej mocy, lecz nie jest to wzrost w 6yciu. To jedynie przyrost ze-
wn8trznej mocy, kt,r' Duch Hwi8ty go obdarzy�. Duch Hwi8ty nie
wpl,t� jednak w tego wierz'cego swojego 6ycia, a zatem w konse-
kwencji nie przejawi� przez jego ducha mocy tego 6ycia od wewn'trz.
Moc ta zatem nie pochodzi z 6ycia ani nie jest 6yciem. Wi8cej mocy
wi8c wcale nie oznacza wzrostu 6ycia.

Dziewi'ty rozdzia� Ewangelii Oukasza pokazuje, 6e na pocz'tku
wszystkich dwunastu aposto�,w, kt,rzy szli za Panem, otrzyma�o od
Niego moc i w�adz8, 6eby m,c podda: sobie wszystkie demony i uzdra-
wia: wszelk' chorob8; jednak ich 6ycie duchowe by�o w,wczas bar-
dzo niedojrza�e. Widzimy st'd wystarczaj'co wyraSnie, 6e wi8cej mocy
wcale nie oznacza wzrostu 6ycia.

Na podstawie powy6szych sze9ciu negatywnych uk�ad,w odnie-
sienia widzimy, 6e wzrostu 6ycia nie osi'gamy dzi8ki poprawie za-
chowania, nabo6nemu wygl'dowi, gorliwej s�u6bie Bogu, wzrostowi
poznania duchowego, obfito9ci zewn8trznych dar,w ani zwi8kszonej
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mocy w pracy dla Boga. Qadna z tych rzeczy nie jest wzrostem 6ycia.
Szkoda, 6e niemal wszyscy chrze9cijanie uznaj' je za norm8 dla swo-
jego wzrostu w 6yciu. Okre9laj' oni wzrost 6ycia w chrze9cijaninie
na podstawie jego zachowania, nabo6no9ci, gorliwo9ci, poznania,
dar,w i mocy. To niedok�adny spos,b oceny. MiedS jest bardzo podob-
na do z�ota, lecz nie jest z�otem. Podobnie, mimo i6 tych sze9: rzeczy
do pewnego stopnia przypomina wzrost 6ycia, nie s' one wzrostem
6ycia. Oczywi9cie, prawdziwy wzrost 6ycia przejawi si8 do pewnego
stopnia tymi sze9cioma rzeczami. B�8dem jednak jest mierzy: wzrost
6ycia wy�'cznie na podstawie wymienionych sze9ciu element,w.

Czym w takim razie jest wzrost 6ycia? OdpowiedS na to pytanie
wymaga, by9my zastanowili si8 nad t' kwesti' ponownie, tym ra-
zem od strony pozytywnej.

I. WZROST �YCIA TO PRZYROST BO�EGO PIERWIASTKA

Przyrost Bo6ego pierwiastka oznacza, 6e po�'czy�o si8 z nami
wi8cej Boga, 6e zyskali9my Go wi8cej i 6e sta� si8 On naszym pier-
wiastkiem. Powiedzieli9my, 6e 6ycie to sam B,g i 6e do9wiadcza:
6ycia to do9wiadcza: Boga. Dlatego wzrost 6ycia to wzrost pierwiast-
ka Boga w nas, a6 wszystko, co do Niego nale6y, ca�kowicie ukszta�-
tuje si8 w nas, a my nape�nimy si8 ku ca�ej pe�ni Bo6ej (Ef 3,19).

II. WZROST �YCIA TO POWI�KSZANIE SI� POSTACI CHRYSTUSA

Poniewa6 6ycie to B,g, a B,g jako nasze 6ycie to Chrystus, Biblia
m,wi, 6e Chrystus jest naszym 6yciem. Mo6emy powiedzie:, 6e kie-
dy zostajemy odrodzeni, Chrystus rodzi si8 w nas na nowo, by by:
naszym 6yciem. Kiedy jednak to 6ycie przyjmujemy, jest ono jeszcze
bardzo m�ode i niedojrza�e, co oznacza, 6e posta: Chrystusa w nas
jest male(ka. Kiedy kochamy Chrystusa, szukamy Go i pozwalamy,
by 6y� wi8cej w nas i w ten spos,b nas zyskiwa�, Jego posta: w nas
stopniowo b8dzie si8 powi8ksza:. Na tym polega wzrost 6ycia. Ponie-
wa6 6ycie to Chrystus, kt,ry w nas 6yje, wzrost tego 6ycia oznacza
powi8kszanie si8 w nas postaci Chrystusa.

III. WZROST �YCIA TO ROZSZERZANIE POLA DZIA�ANIA
DUCHA �WI�TEGO

Wspomnieli9my ju6 r,wnie6, 6e 6ycie to nie tylko B,g, lecz tak6e
Chrystus i Duch Hwi8ty. Mo6na powiedzie:, 6e do9wiadcza: 6ycia to
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do9wiadcza: Ducha Hwi8tego. Dlatego wzrost w 6yciu oznacza po-
zwalanie Duchowi Hwi8temu, by uzyska� w nas wi8cej miejsca. Kie-
dy bardziej zale6y nam na tym, 6eby Duch Hwi8ty w nas dzia�a� i<pil-
nie s�uchamy Jego nauczania namaszczenia, mo6e On znacznie
rozszerzy: pole swojego dzia�ania; wtedy 6ycie w nas b8dzie mog�o
wydatnie wzrosn':. Wzrost 6ycia oznacza zatem rozszerzenie pola
dzia�ania Ducha Hwi8tego w nas.

IV. WZROST �YCIA TO REDUKCJA LUDZKIEGO PIERWIASTKA

Powy6sze trzy elementy pokazuj', 6e je9li w wierz'cym powi8k-
sza si8 pierwiastek Boga, ro9nie posta: Chrystusa i rozszerza si8
pole dzia�ania Ducha Hwi8tego, 6ycie w nim ro9nie. Wszystko to po-
kazuje punkt widzenia Boga. Teraz spojrzymy na to z naszej per-
spektywy. Po pierwsze, wzrost 6ycia to redukcja ludzkiego pierwiast-
ka. Oznacza ona, 6e Adam, stare stworzenie, w nas maleje, czyli
mamy w sobie coraz mniej aromatu cz�owieka, a coraz wi8cej aro-
matu Boga. Niekt,rzy bracia s' pe�ni entuzjazmu, podczas gdy sio-
stry s' bardzo �agodne; na zewn'trz wydaje si8, 6e i jedni, i drudzy
wzro9li w 6yciu, pe�no w nich jednak ludzkiego pierwiastka, ludzkie-
go aromatu; nie dotkniesz dzi8ki nim Bo6ego pierwiastka ani nie
poczujesz Bo6ego aromatu. Je9li wi8c chcemy zobaczy:, czy jaki9
9wi8ty wzr,s� w 6yciu, nie mo6emy jedynie poprzesta: na obserwacji
jego zewn8trznego zachowania, oddania i gorliwo9ci, poznania, da-
r,w i mocy. Musimy zorientowa: si8, czy powi8kszy� si8 w nim Bo6y
pierwiastek w tych dziedzinach czy te6 odwrotnie, jest w nim nadal
du6o ludzkiego pierwiastka. Redukcja ludzkiego pierwiastka to przy-
rost boskiego pierwiastka. Je9li wierz'cy naprawd8 wzr,s� w 6yciu,
jego mowa, czyny, 6ycie i praca musz' stwarza: odczucie, 6e nie po-
chodz' z cz�owieka, z jego w�asnej inteligencji, tylko z �aski Boga.
Nie przenosz' wi8c aromatu cz�owieka, tylko aromat Boga, co ozna-
cza r,wnie6, 6e ludzki pierwiastek uleg� zmniejszeniu, a pierwiastek
Boga si8 powi8kszy�. Wzrost 6ycia zatem to przyrost pierwiastka Boga,
lecz tak6e spadek pierwiastka cz�owieka.

To wa6na kwestia, lecz trudno j' braciom i siostrom zrozumie:.
Cho: od przesz�o dziesi8ciu lat my, kt,rzy s�u6ymy Panu sprawuj'c
pos�ug8 s�owa, m,wimy o tym nieustannie, wci'6 nie udaje si8 nam
tego braciom i siostrom przekaza:. M,wili9my nieraz tak d�ugo, a6
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wszyscy kiwali g�owami na znak zgody, lecz gdy przysz�o do prakty-
ki, bracia i siostry wci'6 patrzyli jedynie na popraw8 zachowania,
gorliwo9: w s�u6bie itd. jako normy okre9laj'ce, czy nast'pi� u kogo9
wzrost w 6yciu. Kiedy9 w jednej miejscowo9ci bracia odpowiedzialni
rozmawiali ze mn', m,wi'c jednog�o9nie: LJest u nas siostra, kt,ra
m,wi i post8puje w spos,b pewny i jasny i kt,ra jest taka cicha
i<�agodna, naprawd8 duchowa i pe�na 6yciaM. Odrzek�em na to: LJe9li
to nazywacie duchowo9ci' czy posiadaniem 6ycia, to pos'6ek Marii
w Ko9ciele Katolickim jest jeszcze bardziej duchowy i pe�en 6ycia, bo
jest jeszcze �agodniejszy i cichszyM. Cicho9: i �agodno9: tamtej sio-
stry pe�ne by�y ludzkiego aromatu i ludzkiego pierwiastka; by�y zu-
pe�nie wytworem wysi�ku cz�owieka. Gdy chcemy okre9li: stan wie-
rz'cego pod wzgl8dem 6ycia, nie mo6emy patrze: na to, co wierz'cy
ten przejawia na zewn'trz. W tym, co przejawia, musimy wyczu:
aromat i pierwiastek. Czy jest to aromat Boga, czy cz�owieka? Czy
jest to pierwiastek Boga, czy cz�owieka? Niejednokrotnie nasza zdol-
no9: postrzegania mo6e by: niedok�adna, lecz wo( jest czym9 do-
k�adnym. Ubranie mo6e si8 nam na oko wydawa: bardzo czyste, lecz
je9li je pow'chamy, zorientujemy si8, 6e wydziela z siebie obrzydli-
wy zapach. Kiedy wi8c chcemy oceni: stan, w jakim znajduje si8
6ycie w danym cz�owieku, powinni9my post8powa: tak jak przy pr,-
bowaniu herbaty: gdy weSmiemy odrobin8 na j8zyk, mo6emy rozpo-
zna: jej smak.

V. WZROST �YCIA TO SKRUSZENIE NATURALNEGO �YCIA

Skruszenie naturalnego 6ycia wierz'cego r,wnie6 stanowi dow,d
wzrostu w 6yciu. Oznacza ono, i6 Duch Hwi8ty oraz krzy6 rozprawili
si8 z nasz' si�', zdolno9ciami, pogl'dami i metodami do takiego stop-
nia, i6 uleg�y one skruszeniu. WeSmy za przyk�ad brata, kt,ry przed-
tem w swoim zachowaniu i dzia�aniu, w pracy dla Pana i w zarz'-
dzaniu ko9cio�em polega� na swojej naturalnej sile, zdolno9ciach,
pogl'dach i metodach. W ka6dej rzeczy opiera� si8 na w�asnej sile
i<umiej8tno9ciach, u6ywa� w�asnych koncepcji i metod. P,Sniej roz-
prawi� si8 z nim krzy6, Duch Hwi8ty upora� si8 z nim za po9rednic-
twem otoczenia, krusz'c do pewnego stopnia jego naturalne 6ycie.
Gdy teraz brat ten zabiera si8 za prac8 czy zarz'dzanie sprawami



POZNANIE QYCIA180

ko9cio�a, nie ufa ju6 swojej mocy, zdolno9ciom, pogl'dom ani meto-
dom. Cz�owiek, kt,rego naturalne 6ycie zosta�o skruszone, uczy si8
nie polega: na jego mocy ani nie 6y: tym 6yciem, lecz trwa w nie-
ustannej zale6no9ci od mocy 6ycia Bo6ego i 6yje Jego 6yciem. W ten
spos,b 6ycie w nim mo6e rosn':. Wzrost 6ycia jest wi8c skruszeniem
naturalnego 6ycia.

VI. WZROST �YCIA TO PODPORZ�DKOWANIE
KA�DEJ CZ��CI DUSZY

M,wi'c o tym, czym jest wybawienie od grzechu, powinni9my
zwr,ci: uwag8 na ukrzy6owanie cia�a; m,wi'c o tym, czym jest wzrost
6ycia, powinni9my podkre9li: podporz'dkowanie duszy. Od strony
pozytywnej, wzrost 6ycia jest rozszerzeniem pola dzia�ania Ducha
Hwi8tego; od strony negatywnej oznacza on podporz'dkowanie ka6-
dej cz89ci duszy. Ka6dy, kto prowadzi naturalne 6ycie, 6yje dusz'.
Wiemy, 6e dusza sk�ada si8 z trzech cz89ci: umys�u, emocji i woli.
Qy: dusz' zatem to inaczej 6y: umys�em, emocjami i wol'. Cz�owiek
6yje t' cz89ci', kt,ra jest szczeg,lnie silna i widoczna; kiedy co9 si8
wydarzy, z pewno9ci' u6yje tej cz89ci, by sobie z dan' sytuacj' pora-
dzi:. Kiedy9 brat Nee powiedzia�, 6e przypomina to po�o6enie cz�o-
wieka, kt,ry przez nieuwag8 wchodzi na 9cian8; zawsze pierwszy
cierpi na tym jego nos. Ta cz89: cia�a, kt,ra najbardziej wystaje,
pierwsza uderzy si8 o 9cian8. Tak w�a9nie wygl'da sytuacja naszej
duszy. Je9li kto9 ma szczeg,lnie silny umys�, to ilekro: co9 si8 wy�o-
ni, umys� natychmiast zabierze g�os. Je9li kto9 ma szczeg,lnie roz-
wini8te emocje, one rusz' jako pierwsze. Je6eli kto9 ma szczeg,lnie
siln' wol8, to z pewno9ci' ona obejmie przewodnictwo.

Kiedy kto9 otrzyma wystarczaj'c' porcj8 lekcji krzy6a, ka6da cz89:
jego duszy b8dzie podporz'dkowana. Jego umys�, emocje i wola b8d'
skruszone i podporz'dkowane; nie b8d' stercza�y tak jak przedtem.
Gdy osoba taka napotka jak'9 sytuacj8, b8dzie ba�a si8 u6y: umys�u,
emocji i woli. Zamiast umys�u przodem p,jdzie duch. Podobnie b8-
dzie z emocjami i wol': ust'pi' one duchowi. Oznacza to, 6e nie po-
winni9my pozwoli:, by dusza nam przewodzi�a, lecz to duch winien
zaj': zwierzchni' pozycj8, czyli nie powinni9my 6y: dusz', tylko du-
chem. Ci, kt,rzy tak 6yj', wzrastaj' w 6yciu. Wzrost w 6yciu jest
zatem podporz'dkowaniem ka6dej cz89ci duszy.
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Przyjrzawszy si8 powy6szym dwunastu elementom zwi'zanym
ze wzrostem 6ycia wiemy, 6e prawdziwy wzrost 6ycia, z naszej per-
spektywy, to kwestia zmniejszania si8, kruszenia i podporz'dkowa-
nia; z perspektywy Boga to kwestia powi8kszania si8, wzrostu i roz-
szerzania. Mo6emy powiedzie:, 6e wszystko to stanowi zasadnicze
poznanie, jakie powinni9my uzyska:, by zmierza: do 6ycia. Wi'6e
si8 to r,wnie6 w znacznej mierze z duchowym do9wiadczeniem, kt,-
re rozpatrywali9my w innym tomie *. Musimy wi8c te zagadnienia
dog�8bnie zrozumie: i dok�adnie pozna:.

* Do+wiadczenie ,ycia, wyd. przez Living Stream Ministry.





ROZDZIAO TRZYNASTY

UJ�CIE �YCIA

Przyjrzymy si8 teraz trzynastemu elementowi zwi'zanemu z<po-
znaniem 6ycia: uj9ciu 6ycia. Je9li chcemy pozna: drog8 6ycia i d'6y:
do wzrostu 6ycia, musimy zrozumie:, czym jest uj9cie 6ycia T kt,r8-
dy 6ycie to si8 z nas wydostaje.

Niemal wszystkie g�,wne punkty tego rozdzia�u zosta�y ju6 poru-
szone w kt,rym9 z poprzednich rozdzia�,w. Zastanowimy si8 teraz
dok�adniej nad ka6dym z nich.

I. UMIEJSCOWIENIE �YCIA   DUCH

B,g odradza nas za pomoc' swego Ducha i w ten spos,b wprowa-
dza swoje 6ycie do naszego ducha; tak wi8c 6ycie umiejscowione jest
w naszym duchu.

Kiedy Bo6e 6ycie, kt,re znajduje si8 w Bo6ym Duchu, wchodzi do
naszego ducha, 6ycie, Bo6y Duch i nasz duch zespalaj' si8 ze sob'
w<jedno, tworz'c to, co List do Rzymian 8,2 nazywa LDuchem 6yciaM.
W tym tr,j-jednym duchu 6ycia w naszym wn8trzu umiejscowione
jest 6ycie.

II. WYJ�CIE �YCIA   SERCE

W rozdziale Prawo ,ycia powiedzieli9my, 6e serce jest wej9ciem
i<wyj9ciem dla 6ycia, a tak6e w�'cznikiem 6ycia; wi'6e si8 wi8c ono
bezpo9rednio z wyrastaniem 6ycia.

Trzynasty rozdzia� Ewangelii Mateusza oznajmia wyraSnie, 6e
serce wi'6e si8 z wyrastaniem 6ycia. Pan m,wi nam tam, 6e 6ycie
jest nasieniem, a serce gleb'; serce zatem jest miejscem, z kt,rego
wyrasta w nas 6ycie. To, czy 6ycie b8dzie mog�o z nas wyrasta:, zale-
6y wy�'cznie od stanu naszego serca. Je9li mamy w�a9ciwe i prawe
serce, 6ycie mo6e z niego wyrasta:; je9li jednak nasze serce jest
niew�a9ciwe albo nieuczciwe, 6ycie nie b8dzie mog�o z niego wyrosn':.
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Je9li wi8c chcemy, 6eby 6ycie wyrasta�o z naszego wn8trza, musimy
upora: si8 z naszym sercem.

Ewangelia Mateusza 5,8 m,wi: LB�ogos�awieni czystego serca,
albowiem oni Boga ogl'da: b8d'M. Werset ten pokazuje, 6e musimy
mie: czyste serce. Rozprawi: si8 z sercem to rozprawi: si8 z jego
nieczysto9ci', czyli sprawi:, 6eby zapragn8�o Boga, kocha�o Go i sk�a-
nia�o si8 ku Niemu w prostocie, nie maj'c 6adnej innej mi�o9ci ani
nie pragn'c niczego innego pr,cz Niego. Gdy rozprawimy si8 ze swo-
im sercem i oczy9cimy je, w,wczas stanie si8 ono w�a9ciwe i prawe.
W ten spos,b 6ycie b8dzie mog�o wyrosn':.

III. KORYTARZ �YCIA

Wprawdzie serce jest uj9ciem 6ycia, miejscem, z kt,rego 6ycie
wyrasta, jednak skoro 6ycie ma wyrosn': z serca, musi przej9: przez
sumienie, emocje, umys� i wol8 T cztery cz89ci serca. Te cztery cz8-
9ci staj' si8 w ten spos,b miejscem, przez kt,re przechodzi 6ycie.
Musimy wi8c przyjrze: si8 zwi'zkowi, jaki zachodzi mi8dzy ka6d'
z<tych cz89ci a wyrastaniem 6ycia.

A. Sumienie

Qycie, wyrastaj'c z nas, przechodzi przez sumienie. Sumienie musi
by: wolne od wyrzut,w. Rozprawienie si8 z sumieniem polega na
uwolnieniu go od wyrzut,w.

Zanim zostali9my zbawieni, jeszcze gdy byli9my grzesznikami,
cz8sto obra6ali9my Boga i krzywdzili9my ludzi swoim post8powaniem
i zachowaniem. Nasze serce by�o brudne i zwodnicze, wskutek czego
sumienie, pozbawione 9wiat�a, by�o okrutnie zanieczyszczone wy-
rzutami i nie wyznanymi winami. Z tego wzgl8du, gdy tylko zostaje-
my zbawieni, powinni9my rozprawi: si8 ze swoim sumieniem. Kiedy
zostali9my zbawieni, znaczna cz89: tego, czego si8 nauczyli9my T
a<wi8c to, jak zado9:uczyni: za dawne winy, jak oczy9ci: stare 6ycie
itd. T mia�a na celu pozwoli: nam, od samego pocz'tku naszego po-
d'6ania za Panem, rozprawi: si8 odpowiednio z sumieniem, 6eby je
oczy9ci: i uwolni: od wyrzut,w. P,Sniej, w ci'gu ca�ego naszego 6ycia,
gdy chodzimy za Panem, nieraz pewnie ponosimy pora6ki i s�abnie-
my, upadaj'c w grzech i cia�o albo ulegaj'c ska6eniu i zaw�adni8ciu
przez 9wiat. Sprawia to, 6e nasze sumienie znowu zaczyna boryka:
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si8 z wyrzutami i nie wyznanymi winami; dlatego musimy nieustan-
nie si8 z nim rozprawia: i zachowywa: je stale wolnym od wyrzut,w.
Pierwszy List do Tymoteusza 1,19 m,wi: Lmaj'c^ dobre sumienie.
Niekt,rzy odrzuciwszy je ulegli rozbiciu we wierzeM. Pokazuje to, 6e
rozprawianie si8 z sumieniem wi'6e si8 bardzo blisko ze wzrostem
6ycia. Ilekro: odrzucamy sumienie i zaniedbujemy je, 6ycie natych-
miast ulega zablokowaniu i zostaje uwi8zione. Je9li wi8c pragniemy
wzrostu w 6yciu, je6eli chcemy, 6eby 6ycie si8 z nas wydostawa�o
i<wyrasta�o z naszego serca, obowi'zkowo musimy rozprawi: si8 z<su-
mieniem.

Rozprawienie si8 z sumieniem oznacza uporanie si8 ze wszystki-
mi wyrzutami, z ka6dym uczuciem niepokoju i niezr8czno9ci w su-
mieniu. Kiedy staniemy si8 niesprawiedliwi z powodu grzechu, po-
zbawieni 9wi8to9ci wskutek tego, 6e cz89: naszego serca zaj'� 9wiat,
czy te6 kiedy poczujemy niezr8czno9: wskutek innych niesprzyjaj'-
cych warunk,w, nasze sumienie b8dzie nas od wewn'trz pot8pia:
sprawiaj'c, i6 przed Bogiem b8dziemy odczuwali wyrzuty i brak po-
koju. Je6eli chcemy rozprawi: si8 z sumieniem, musimy zwraca:
uwag8 na 9wiadomo9:, kt,ra si8 w nim pojawia. Rozprawienie si8
z<sumieniem polega zatem na uporaniu si8 z jego 9wiadomo9ci'. Kie-
dy sobie ju6 z tym poradzimy, nasze sumienie stanie si8 niezmiernie
czyste i bezpieczne, wolne od wyrzut,w i oskar6e(. Dzi8ki temu 6ycie
w naturalny spos,b b8dzie mog�o z nas wyrasta:.

Rozprawiaj'c si8 z sumieniem do takiego stopnia, a6 zupe�nie si8
ono oczy9ci, w praktycznym do9wiadczeniu cz8sto przesadzamy. Ozna-
cza to, 6e rozprawiamy si8 z sumieniem tak, i6 staje si8 nadwra6li-
we, niemal s�abe. Gdy znajdujemy si8 w takim stanie, boimy si8
cokolwiek zrobi:; wszelkie dzia�anie wywo�uje wyrzuty sumienia
i<ka6demu krokowi towarzyszy uczucie niepokoju. Wydaje si8, 6e prze-
sadzili9my; jednak6e na tym wst8pnym etapie nauki musimy roz-
prawi: si8 z sumieniem.

Je9li o mnie chodzi, najsurowiej rozprawia�em si8 ze swoim su-
mieniem w 1935 roku. Wygl'da�em wtedy jak cz�owiek, kt,ry po-
strada� zmys�y. Na przyk�ad, id'c do kogo9 w odwiedziny, gdy min'-
�em furtk8 i nikt nie wychodzi�, 6eby otworzy: drzwi od domu, nie
9mia�em sam ich otworzy:, 6eby wej9:. Po wej9ciu do pokoju go9cin-
nego, je9li nikt mi nie zaproponowa�, bym usiad�, sam nie odwa6y�em
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si8 usi'9:. A kiedy ju6 usiad�em, czu�em si8 wewn'trz, jakbym naru-
szy� czyje9 prawa. Je9li le6a�y przede mn' gazety, a nikt nie zapropo-
nowa� mi ich lektury, nie 9mia�em ich wzi': do r8ki, a je9li wzi'�em,
czu�em, 6e naruszam czyje9 prawa. Kiedy pisa�em w,wczas list,
musia�em pisa: go trzy albo cztery razy. Za pierwszym razem bo-
wiem czu�em, 6e niekt,re s�owa by�y niedok�adne, dar�em wi8c kartk8
i pisa�em od nowa. Za drugim razem znowu wydawa�o mi si8, 6e
pewne s�owa nie pasuj', wi8c dar�em list i pisa�em po raz trzeci. Nie
9mia�em te6 odzywa: si8 do innych. Kiedy co9 m,wi�em, czu�em, 6e
m,wi8 Sle: albo by�o to niedok�adne, albo m,wi�em za du6o, i je9li
si8 z tym nie rozprawi�em, nie mog�em zazna: spokoju.

Niegdy9 w Szanghaju mieszka�em z drugim bratem w ma�ym
pokoiku. Kiedy chcieli9my umy: sobie twarz, musieli9my przynie9:
sobie wod8 do pokoju. Pok,j by� w'ziute(ki; nawet przy zachowaniu
najwi8kszej ostro6no9ci trudno by�o unikn': rozlania paru kropel
na �,6ko drugiego. Cz8sto zdarza�o mi si8 nachlapa: na �,6ko tamte-
go brata. Chocia6 woda po jakim9 czasie wysycha�a i, 9ci9le rzecz
bior'c, nie mo6na by�o tego uzna: za grzech, sumienie po prostu nie
dawa�o mi spokoju i odczuwa�o wyrzuty z tego powodu. Mog�em je-
dynie wyzna: tamtemu bratu moj' win8 i przeprosi: go za to, m,-
wi'c: LBracie, prosz8, przebacz mi, rozla�em par8 kropel wody na
twoje �,6koM. Po takim wyznaniu jednak sumienie znowu nie dawa�o
mi spokoju. To by�y zaledwie trzy krople wody; jak wi8c mog�em
powiedzie: Lpar8 kropelM? Znowu musia�em mu to wyzna:. Po po�u-
dniu zachowa�em si8 troch8 nieuwa6nie: nadepn'�em na buty, kt,re
sta�y pod jego �,6kiem i znowu sumienie nie dawa�o mi spokoju.
Zn,w musia�em mu to wyzna:. Codziennie, od rana do wieczora,
rozprawia�em si8 z takimi grzechami. W ko(cu brat ten zniecierpli-
wi� si8, a ja sam te6 poczu�em si8 zak�opotany tymi ci'g�ymi wyzna-
niami; gdybym jednak tego nie robi�, nic by to nie pomog�o. Pewne-
go dnia pope�ni�em kolejne przewinienie. Ba�em si8, 6e gdybym mu
to wyzna�, on straci�by cierpliwo9:. Wiedzia�em jednak, 6e gdybym
tego nie wyzna�, nie zazna�bym spokoju. Wieczorem, po posi�ku, brat
ten chcia� wybra: si8 na spacer, zaproponowa�em wi8c, 6e p,jd8 z<nim.
Tam nadarzy�a si8 okazja, by mu powiedzie:: LZn,w Sle post'pi�em,
prosz8, wybacz miM. Wtedy on odpar�: LNajgorszy jest ten, kto post'-
pi Sle, lecz si8 do tego nie przyzna. Najlepszy jest ten, kto nie post8-
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puje Sle i nie musi niczego wyznawa:. Taki, kt,ry post8puje Sle i to
wyznaje, nie jest ani dobry, ani z�yM. Kiedy to us�ysza�em, powiedzia-
�em sobie w sercu: LPanie, zmi�uj si8 nade mn'! Nie chc8 by: najgor-
szy, a nie potrafi8 by: najlepszy. Umiem tylko by: cz�owiekiem, kt,-
ry nie jest ani z�y, ani dobryM.

Naprawd8 przesadza�em w,wczas w rozprawianiu si8 z sumie-
niem. Patrz'c jednak na to wstecz uwa6am, 6e by�o to potrzebne.
Kto9, kto pragnie prawdziwego wzrostu w 6yciu, musi przej9: przez
okres takiego surowego rozprawiania si8 ze swoim sumieniem. Je-
6eli nie rozprawimy si8 odpowiednio z sumieniem, 6ycie nie b8dzie
mog�o prawid�owo w nas rosn':.

Kiedy rozprawimy si8 tak surowo i gruntownie ze swoim sumie-
niem, jego 9wiadomo9: si8 uwra6liwi. Przypomina to szklan' szyb8.
Gdy pokrywa j' kurz i brud, 9wiat�u trudno si8 przez ni' przebi:;
je9li jednak j' przetrzemy, zrobi si8 czystsza. Im wi8cej j' przeciera-
my, tym czystsza si8 staje i tym wi8cej 9wiat�a przepuszcza. Tak w�a-
9nie wygl'da rozprawianie si8 z sumieniem. Im bardziej rozprawimy
si8 z sumieniem, tym staje si8 ono czystsze i ja9niejsze i tym wra6-
liwsza jest jego 9wiadomo9:.

Im wra6liwsze mamy sumienie, tym mi8ksze jest nasze serce,
poniewa6 w ka6dym zmi8kczonym sercu sumienie jest niezwykle
wra6liwe. Gdy tylko pojawi si8 najmniejsza 9wiadomo9:, sumienie
natychmiast j' wyczuje. Mo6emy powiedzie:, 6e wra6liwe sumienie
z pewno9ci' nale6y do mi8kkiego serca. Ka6dy cz�owiek o zatwar-
dzia�ym sercu ma odr8twia�e sumienie. Im bardziej odr8twia�e jest
czyje9 sumienie, tym twardsze serce ma ta osoba. Kiedy wi8c Duch
Hwi8ty chce zmi8kczy: nasze serce, zawsze najpierw porusza nasze
sumienie. G�osz'c ewangeli8, zawsze m,wimy o grzechu, poniewa6
chcemy poruszy: sumienie s�uchaczy i sprawi:, 6eby u9wiadomili
oni sobie swoje z�o i pope�nione wykroczenia. Kiedy sumienie cz�o-
wieka zostanie poruszone, jego serce r,wnie6 zmi8knie. Wtedy chce
on przyj': Pa(skie zbawienie.

Skoro wra6liwe sumienie, sumienie wolne od wyrzut,w, mo6e
zmi8kczy: nasze serce, to w naturalny spos,b mo6e ono r,wnie6
sprawi:, i6 6ycie z nas wyro9nie. Sumienie zatem stanowi pierwsze
miejsce, przez kt,re przechodzi 6ycie, gdy wyrasta, albo inaczej
pierwsz' cz89: uj9cia, przez kt,re wyrasta 6ycie.
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B. Emocje

Gdy 6ycie z nas wyrasta, drugim miejscem, przez kt,re przecho-
dzi, s' emocje naszego serca. Z emocjami serca wi'6e si8 kwestia
mi�o9ci. Rozprawi: si8 z emocjami to sprawi:, by kocha�y one 6arli-
wie Pana.

Wiemy, 6e we wszystkim, co cz�owiek robi, najwa6niejsze jest to,
czy lubi to robi:. Je9li tak, robi to ch8tnie i z rado9ci'. W przeciwnym
razie ani nie ma na to ochoty, ani nie sprawia mu to rado9ci. Je9li
mamy pozwoli:, by 6ycie Pana swobodnie z nas wyrasta�o, wymaga
to z naszej strony radosnej wsp,�pracy z Nim i pozwolenia, by On
dzia�a�. Dlatego, kiedy B,g chce wykona: w nas prac8, cz8sto poru-
sza najpierw nasze emocje, 6eby wzbudzi: w nas ch8: wsp,�pracy
z<Nim. Wiele miejsc w Biblii m,wi o mi�owaniu Pana. Wszystkie one
maj' na celu poruszy: nasze emocje. Na przyk�ad, w dwudziestym
pierwszym rozdziale Ewangelii Jana Pan zwr,ci� si8 do Piotra: LCzy
mi�ujesz Mnie wi8cej ani6eli ci?M. Pan chcia� w ten spos,b poruszy:
emocje Piotra; pragn'�, 6eby Piotr kocha� Go tak niepodzielnie, aby
mog�o si8 z niego wydobywa: Jego 6ycie. Z kolei w Li9cie do Rzy-
mian 12,1-2 aposto� Pawe� powiedzia�: LB�agam was^, przez mi�o-
sierdzie Bo6e, aby9cie dali cia�a swoje na ofiar8 6yw'^, aby9cie umieli
rozpozna:, jaka jest wola Bo6aM. Bo6e mi�osierdzie, o kt,rym on tu-
taj m,wi, s�u6y poruszeniu naszych emocji, wzbudzeniu w nas mi�o-
9ci do Pana, pragnienia Jego osoby, szukania Go i po9wi8cenia si8
Jemu; wtedy mo6emy zrozumie: rzeczy Bo6e. Przyk�ady te pokazuj'
nam, 6e je9li chcemy, 6eby 6ycie Pana si8 z nas wydostawa�o, opr,cz
sumienia wolnego od wyrzut,w potrzebujemy r,wnie6 emocji, kt,re
6arliwie kochaj' Pana.

Emocje, kt,re naprawd8 kochaj' Pana, wi'6' si8 w bliski spos,b
z sercem i sumieniem. Pierwszy List do Tymoteusza 1,5 stwierdza:
LCelem za9 nakazu jest mi�o9:, p�yn'ca z czystego serca, dobrego
sumieniaM^ Werset ten �'czy emocje, serce i sumienie. Pawe� chcia�
tutaj powiedzie: Tymoteuszowi, 6e znaczna cz89: tego, co m,wi' lu-
dzie, w og,le si8 nie liczy; tylko i wy�'cznie mi�o9: jest celem wszyst-
kiego. Sk'd jednak bierze si8 ta mi�o9:? Z czystego serca i dobrego
sumienia. Zanim wi8c b8dziemy mogli kocha:, musimy mie: czyste
serce i dobre sumienie. Dlatego w�a9nie, pomagaj'c innym, musimy
najpierw pom,c im rozprawi: si8 z sercem i sumieniem. Dopiero
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wtedy emocje mog' z �atwo9ci' kocha: Pana i pragn': Go. Kiedy
nasze emocje kochaj', powstaje w naszym duchu uj9cie dla Bo6ego
6ycia. Emocje stanowi' wi8c drugie miejsce, przez kt,re przechodzi
6ycie, wyrastaj'c z nas, albo inaczej drug' cz89: uj9cia, przez kt,re
wyrasta 6ycie.

C. Umys;

Trzeci' cz89ci', przez kt,r' przechodzi 6ycie, wyrastaj'c z nas,
jest umys�. Musi on si8 odnowi:. Rozprawienie si8 z umys�em polega
na jego odnowieniu i uwolnieniu go od wszystkich starych my9li.
List do Rzymian 12,2 m,wi: LA nie upodabniajcie si8 do wieku tego,
lecz si8 przeobra6ajcie przez odnawianie umys�u, aby9cie umieli roz-
pozna:, jaka jest wola Bo6a: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co
doskona�eM. Pokazuje to, 6e dopiero gdy b8dziemy mieli odnowiony
i<przeobra6ony umys�, b8dziemy mogli zrozumie: Bo6' wol8 i po-
zwoli:, by 6ycie Pana przez nas przechodzi�o i w naturalny spos,b
z<nas wyrasta�o. Umys� wi8c r,wnie6 w bliski spos,b wi'6e si8 z wy-
rastaniem 6ycia.

Ca�e dzie�o odnowienia naszej osoby wykonuje Duch Hwi8ty (Tt
3,5). Kiedy wi8c m,wimy o odnowieniu umys�u, musimy rozpocz':
od dzia�ania Ducha Hwi8tego. Wiemy, 6e pocz'tek dzia�aniu Ducha
Hwi8tego w nas daje odrodzenie. Znaczna cz89: dzie�a, kt,re Duch
Hwi8ty dalej wykonuje, to odnawianie nas. Dzi8ki odrodzeniu przez
Ducha Hwi8tego przyjmujemy Bo6e 6ycie i Bo6' natur8. Dzi8ki od-
nowieniu przez Ducha Hwi8tego poznajemy Boga, rozumiemy Jego
wol8 i zyskujemy Jego umys�.

Duch Hwi8ty, wykonuj'c dzie�o odnawiania, odnawia w nas du-
cha i umys�. W rozdziale Wewn2trzne poznanie wyja9ni�em, 6e je6eli
chcemy pozna: Boga, musimy u6y: w tym celu ducha i umys�u. Naj-
pierw uzyskujemy poznanie dzi8ki intuicji w duchu, a nast8pnie T
zrozumienie w umy9le. Dzi8ki temu rozumiemy Bo6' wol8 i pozna-
jemy Boga. Mo6na zatem powiedzie:, 6e duch i umys� to komplet
organ,w, kt,re umo6liwiaj' nam poznanie Boga. Samo posiadanie
ducha nie wystarczy; tak samo nie wystarczy tylko mie: umys�. Po-
trzebujemy zar,wno ducha, jak i umys�u. Przypomina to 6ar,wk8
9wiec'c' 9wiat�em elektrycznym. Nie wystarczy sama 6ar,wka; samo
w�,kno te6 b8dzie niewystarczaj'ce. Potrzeba wsp,�pracy obydwu.
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Poniewa6 odnowienie przez Ducha Hwi8tego s�u6y poznaniu Boga,
Duch musi w naturalny spos,b odnowi: ten komplet organ,w s�u6'-
cych poznaniu Boga, czyli ducha i umys�.

List do Efezjan 4,22-23 m,wi: LQeby9cie od�o6yli, co si8 tyczy po-
przedniego sposobu 6ycia, starego cz�owieka^ i odnowili si8 w du-
chu umys�u waszegoM. Fragment ten, podejmuj'c kwesti8 odnowie-
nia, �'czy umys� z duchem i nazywa ducha Lduchem umys�uM.
Wprawdzie zrozumienie Bo6ej woli jest kwesti' umys�u, jednak6e
sam umys� nie jest w stanie bezpo9rednio dotkn': Boga ani Go po-
zna:. Qeby9my mogli zrozumie: Bo6' wol8, musimy najpierw du-
chem dotkn': Boga i odczu: Go; nast8pnie musimy umys�em poj':
znaczenie tego, co znajduje si8 w intuicji ducha. Je9li wi8c chodzi
o<zrozumienie woli Bo6ej, umys� potrzebuje wsp,�pracy ze strony
ducha, natomiast duch jest po�'czony z umys�em i jest duchem umy-
s�u. Przypomina to w�,kno 6ar,wki, kt,re jest po�'czone z 6ar,wk',
a tak6e do niej nale6y. Dlatego w tym fragmencie Biblia nazywa na-
szego ducha Lduchem umys�uM. Kiedy Duch Hwi8ty odnawia Lducha
naszego umys�uM, oznacza to, 6e odnawia naszego ducha oraz umys�.
Duch Hwi8ty odnawia naszego ducha, poniewa6 w kwestii poznania
Boga duch nale6y do umys�u; prawdziwe odnowienie umys�u zatem
zawsze rozpoczyna si8 od odnowienia ducha. Duch Hwi8ty najpierw
odnawia naszego ducha, a nast8pnie umys�. W ten spos,b odnowio-
ny zostaje duch naszego umys�u.

Kiedy duch naszego umys�u si8 odnowi dzi8ki Duchowi Hwi8te-
mu, nasz duch staje si8 6ywy i wyczulony. Kiedy Duch Hwi8ty dzia�a
w nas i namaszcza nas, duch ten potrafi to wyczu: i pozna:. Jedno-
cze9nie nasz umys� te6 staje si8 jasny i sprawny: potrafi natychmiast
zinterpretowa: znaczenie tego, co znajduje si8 w intuicji naszego
ducha. Dzi8ki temu mo6emy zrozumie: Bo6' wol8. Wtedy wszystko,
co nasz umys� pomy9li i nad czym si8 zastanawia, znajduje si8 po
stronie ducha, nie ust8puje cia�u ani nie daje mu nad sob' zapano-
wa:. Nasz umys� w,wczas, zamiast na cia�o, zaczyna si8 kierowa: na
ducha. List do Rzymian 8,6 nazywa taki umys� Lumys�em duchaM.
Poniewa6 umys� ducha jest stale skierowany na ducha i zwa6a na
niego, 6ycie Bo6e mo6e nieustannie wyrasta: z naszego ducha.

Podsumujmy: z odnowieniem umys�u wi'6' si8 trzy kwestie. Po
pierwsze, jak m,wi dwunasty rozdzia� Listu do Rzymian, umys� musi
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si8 odnawia: i odk�ada: wszystkie stare my9li; po drugie, jak oznaj-
mia czwarty rozdzia� Listu do Efezjan, umys� potrzebuje wsp,�pracy
ze strony ducha, musi by: z nim po�'czony w jedno, 6eby duch sta�
si8 Lduchem umys�uM; po trzecie, w 9wietle ,smego rozdzia�u Listu
do Rzymian, umys� powinien sta: po stronie ducha, ust8powa: mu,
nale6e: do niego, nieustannie kierowa: si8 na niego, zwa6a: na nie-
go i zwraca: uwag8 na jego ruchy i 9wiadomo9:, staj'c si8 w ten
spos,b Lduchem umys�uM. Gdy umys� odnowi si8 w ten spos,b, uzy-
ska wsp,�prac8 ze strony ducha i stanie po jego stronie, 6ycie b8dzie
mog�o przez nas przechodzi: i wyrasta: z nas g�adko i bez przeszk,d.
Umys� stanowi zatem trzecie miejsce, przez kt,re przechodzi 6ycie,
albo inaczej trzeci' cz89: uj9cia, kt,rym wydostaje si8 z nas wyra-
staj'ce 6ycie.

D. Wola

Po czwarte, 6ycie, kt,re z nas wyrasta, przechodzi przez wol8.
Zobaczyli9my, 6e musimy mie: czyste serce, sumienie wolne od wy-
rzut,w, kochaj'ce emocje i odnowiony umys�. Jaka za9 musi by:
wola? Na podstawie Biblii widzimy, 6e musi ona by: podatna. W przy-
padku woli istotn' kwesti' jest jej gi8tko9:. Rozprawienie si8 z wol'
polega na uczynieniu jej podatn'.

Wola stanowi organ, kt,rym kre9limy zamierzenia i podejmuje-
my decyzje. To, czy czego9 chcemy, czy te6 nie, to, czy co9 postanowi-
my, czy te6 z czego9 zrezygnujemy T wszystko to s' funkcje woli.
Gdy m,wimy Lchc8M albo LpostanawiamM, oznacza to, 6e to nasza wola
chce b'dS postanawia. Wola zatem jest najistotniejsz' cz89ci' naszej
istoty: decyduje o naszych dzia�aniach i krokach. Mo6emy powie-
dzie:, 6e jest sterem ca�ej naszej osoby. Tak jak �,dS p�ynie zgodnie
z<ruchami steru, tak cz�owiek post8puje naprz,d b'dS cofa si8 zgod-
nie ze swoj' wol'.

Wola cz�owieka jest ca�kowicie niezale6na, zupe�nie wolna. Nie
mo6na jej zmusi: ani popchn': do niczego, czemu si8 sprzeciwia albo
czego nie pochwala. Dzia�a w ten spos,b tak samo wobec cz�owieka,
jak i w stosunku do Boga. To wi8c, czy Bo6e 6ycie b8dzie mog�o z nas
wyrasta:, wi'6e si8 9ci9le z tym, czy nasza wola b8dzie podatna i<pod-
dana. Je9li b8dzie ona harda, uparta, zbuntowana i we wszystkim
b8dzie post8powa�a po naszej w�asnej my9li, Bo6e 6ycie nie b8dzie
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mog�o wyrosn':. Je9li wola b8dzie mi8kka, podatna i ch8tna, by po-
st8powa: zgodnie z dzia�aniem 6ycia, Bo6e 6ycie b8dzie mog�o wyro-
sn':. Nasza wola jest zatem czwartym miejscem, przez kt,re prze-
chodzi 6ycie, albo inaczej czwart' cz89ci' uj9cia wyrastaj'cego z nas
6ycia.

Musimy zauwa6y:, 6e ilekro: m,wimy o sercu, mamy na my9li
r,6ne jego cz89ci, jak sumienie albo emocje, umys� b'dS wol8. M,-
wi'c, 6e czyje9 serce nie jest czyste, mamy na my9li serce jako ca-
�o9:. M,wi'c, 6e czyje9 serce jest wolne od wyrzut,w, pot8pienia,
mamy na my9li sumienie. M,wi'c, 6e czyje9 serce kocha Pana, mamy
na my9li emocje. M,wi'c, 6e czyje9 serce nie rozumie, mamy na
my9li umys�. M,wi'c, 6e czyje9 serce jest zatwardzia�e i uparte, mamy
na my9li wol8. M,wi'c o rozprawieniu si8 z sercem, mamy na my9li
rozprawienie si8 z tymi pi8cioma jego aspektami.

Je6eli zdo�amy rozprawi: si8 ze swoim sercem, a6 stanie si8 ono
czyste, wolne od wyrzut,w, mi�uj'ce Pana, jasne i sprawne oraz po-
datne, w,wczas b8dziemy mieli serce u6yteczne dla 6ycia Bo6ego
i<Bo6e 6ycie b8dzie mog�o swobodnie si8 z nas wydostawa:.

S�OWO KORCOWE

Skoro zobaczyli9my, gdzie umiejscowione jest 6ycie, kt,r8dy si8
z nas wydostaje i przez co przechodzi, wiemy, 6e je6eli chcemy, 6eby
Bo6e 6ycie mog�o z nas wyrosn':, musimy rozprawi: si8 z naszym
duchem, sercem, sumieniem, emocjami, umys�em i wol', a6 nie
b8dzie z nimi problem,w. Jest tak dlatego, 6e nasz duch jest dla
Bo6ego 6ycia mieszkaniem, a serce, sumienie, emocje, umys� i wola<T
uj9ciem. Je9li kt,ry9 z tych sze9ciu organ,w nie funkcjonuje nale6y-
cie, 6ycie Bo6e ulega zablokowaniu i nie mo6e si8 wydosta:. Je9li
zatem pragniemy szuka: wzrostu w 6yciu, nie jest to tak naprawd8
proste. Powinni9my nie tylko dotyka: ducha i zna: go, lecz tak6e
rozprawi: si8 z ka6d' cz89ci' serca. Je9li w kt,rym9 przypadku za-
wiedziemy, nie osi'gniemy celu. Z tego powodu tak niewielu jest
dzi9 braci i tak ma�o si,str, kt,rzy osi'gn8li wzrost w 6yciu, a i oni
rosn' niezwykle powoli!

Czasem widzisz brata, o kt,rym nie mo6esz powiedzie:, 6e nie
kocha Pana; w rzeczywisto9ci pod ka6dym wzgl8dem jest on dobrym
bratem. Jednak z powodu specyfiki jego umys�u ca�a jego duchowa
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przysz�o9: jest sparali6owana. Niekt,re siostry wprawdzie rozprawi-
�y si8 ze swoim sumieniem i nie maj' te6 problemu z umys�em, lecz
poniewa6 zawodz' w sferze emocji, kochaj'c inne rzeczy pr,cz Pana,
ich wzrost duchowy jest do9: mizerny. Niekt,rzy bracia z kolei w<ka6-
dej kwestii maj' upart' wol8; upieraj' si8 przy tym, co wcze9niej
postanowili, nie chc', 6eby kto9 ich poprawia� i nie potrafi' ulec 9wia-
t�u. W konsekwencji 6ycie nie mo6e si8 z nich wydosta:. Jak wida:,
naprawd8 nie�atwo rozprawi: si8 w odpowiedni spos,b w codzien-
nym 6yciu ze wszystkimi tymi cz89ciami. Je6eli istnieje brat albo
siostra, kt,rzy nie maj' z tym 6adnego problemu, to doprawdy cud.
Oby B,g si8 nad nami zmi�owa�!





ROZDZIAO CZTERNASTY

�WIAT�O I �YCIE

Zobaczymy teraz ostatni g�,wny element zwi'zany z poznaniem
6ycia: 9wiat�o i 6ycie. Zar,wno na podstawie s�owa Bo6ego, jak i z<w�a-
snego do9wiadczenia widzimy, 6e 9wiat�o w szczeg,lny spos,b wi'6e
si8 z 6yciem. Mo6emy powiedzie:, 6e przyjmujemy 6ycie w�a9nie dzi8ki
o9wieceniu. Ilo9: 6ycia, jak' przyjmujemy, dok�adnie odpowiada ilo-
9ci otrzymanego 9wiat�a. Tylko 9wiat�o mo6e zrodzi: 6ycie i tylko
9wiat�o mo6e sprawi: przyrost 6ycia. Je9li wi8c chcemy pozna: 6ycie,
musimy ujrze: zwi'zek, jaki zachodzi mi8dzy 9wiat�em a 6yciem.

I. �YCIE R��NI SI� OD ZACHOWANIA

Wielokrotnie powtarzali9my, 6e B,g zbawiaj'c nas nie chce, 6eby-
9my byli ludSmi z�ymi ani dobrymi, lecz pragnie, 6eby9my byli ludS-
mi 6ycia, Bogiem-ludSmi. Dlatego, odk'd jeste9my zbawieni, nie
powinni9my jedynie d'6y: do osi'gni8cia moralnego poziomu zacho-
wania ani wyra6ania ludzkiej dobroci. Powinni9my osi'gn': poziom
6ycia Boga i wyra6a: Jego 6ycie. Kroczymy wi8c dzi9 nie drog' samo-
doskonalenia, lecz drog' 6ycia. Nie d'6ymy do poprawy zachowania,
lecz do wzrostu w 6yciu. Aby m,c i9: naprz,d drog' 6ycia, nie zbacza-
j'c ani w jedn', ani w drug' stron8, musimy umie: odr,6ni: 6ycie od
zachowania.

Qycie i zachowanie naprawd8 si8 od siebie r,6ni'. Na samym po-
cz'tku Biblia wymienia dwa drzewa w ogrodzie Eden: drzewo 6ycia
i<drzewo poznania dobra i z�a. Drzewo 6ycia symbolizuje 6ycie Boga,
natomiast drzewo poznania dobra i z�a oznacza dobre i z�e zachowa-
nie. Drzewo 6ycia i drzewo poznania dobra i z�a to nie jedno drzewo,
lecz dwa. Pokazuje to, 6e 6ycie i zachowanie to naprawd8 dwie zupe�-
nie r,6ne kategorie rzeczy.

Musimy zobaczy:, na czym polega zasadnicza r,6nica pomi8dzy
6yciem a zachowaniem. Prosto rzecz ujmuj'c, 6ycie to naturalny
wzrost, natomiast zachowanie to ludzka praca. Zastan,wmy si8 na
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przyk�ad nad domem i drzewem. Dom jest wynikiem okre9lonego
post8powania, efektem ludzkiej pracy, podczas gdy drzewo jest wy-
razem 6ycia, naturalnego wzrostu. Drzwi i okna domu znalaz�y si8
na swoim miejscu w wyniku pracy; kwiaty i li9cie bior' si8 na drze-
wie w wyniku wzrostu. Budowa domu wskazuje na pewien rodzaj
post8powania; wzrost drzewa dowodzi istnienia 6ycia. Mi8dzy tymi
dwiema rzeczami zachodzi klarowna r,6nica. Tak w�a9nie wygl'da
r,6nica mi8dzy 6yciem a zachowaniem w przypadku nas, chrze9ci-
jan. Zachowanie jest owocem ludzkiego wysi�ku; 6ycie jest wy�'cz-
nie owocem wzrostu 6ycia Bo6ego w naszym wn8trzu. S' bracia i<sio-
stry pe�ni mi�o9ci, cierpliwo9ci, pokory i cicho9ci. Na pierwszy rzut
oka wydaje si8, 6e naprawd8 maj' 6ycie, tymczasem w rzeczywisto-
9ci cnoty te s' jedynie form' zachowania, kt,r' sami sobie wypraco-
wali, a nie 6yciem, kt,re z nich wyros�o. Mimo i6 ich zachowanie
znacznie si8 poprawi�o, niewiele wzro9li w 6yciu.

Cho: 6ycie i zachowanie naprawd8 si8 od siebie r,6ni', jednak
pod wzgl8dem wygl'du zewn8trznego s' one cz8sto bardzo do siebie
podobne i trudno je od siebie odr,6ni:. Jak mo6emy je rozpozna:?

Po pierwsze, dzi8ki ich smakowi b'dS woni. Zachowanie mo6e
bardzo przypomina: 6ycie, lecz z pewno9ci' nie smakuje ani nie pach-
nie 6yciem. Dwa drzewa mog' wygl'da: tak samo; pierwsze jednak
jest prawdziwe i 6yje, a drugie jest sztuczne i nie ma w sobie 6ycia.
Prawdziwe drzewo, kt,re ma w sobie 6ycie, rodzi liczne owoce, pod-
czas gdy na sztucznym drzewie, w kt,rym nie ma 6ycia, kto9 powie-
si� kilka owoc,w. Owoce na obu drzewach mog' mie: ten sam kszta�t
i kolor, tak i6 niemal wcale nie r,6ni' si8 od siebie wygl'dem. Je6eli
jednak po prostu pow'chamy je albo spr,bujemy, natychmiast roz-
poznamy r,6nic8. Prawdziwy owoc jest smaczny, a sztuczny jest bez
smaku; mo6na sobie tylko na niego popatrze:, lecz nie da si8 go
spr,bowa:. To, co my, chrze9cijanie, przejawiamy w swoim codzien-
nym 6yciu, wygl'da dok�adnie tak samo. Spos,b i styl codziennego
6ycia niekt,rych braci i si,str w znacznym stopniu przypomina 6ycie;
je9li jednak uwa6nie go pow'chamy, odkryjemy, 6e nie ma w nim
woni 6ycia. Siostry nieraz potrafi' 9wietnie na9ladowa: Madame
Guyon pod wzgl8dem modlitwy i spo�eczno9ci, lecz nie ma w tym
w�a9ciwej woni. Bracia na9laduj' pokorne zachowanie Jezusa z Na-
zaretu, lecz pomimo 9wietnego odgrywania tej roli brakuje w tym
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wewn8trznej woni. S' to wszystko ludzkie uczynki, a nie wzrost w<6y-
ciu; to tylko zachowanie, a nie wyraz 6ycia. Za po9rednictwem smaku
i woni mo6emy wi8c rozpozna:, czy post8powanie danego chrze9cija-
nina wyp�ywa z 6ycia, czy te6 jest tylko odpowiednim post8powa-
niem. Wszystko, co wyp�ywa z 6ycia, posiada smak i wo( 6ycia, smak
i wo( Boga; je9li mamy jedynie do czynienia z zachowaniem, ma ono
tylko smak i wo( cz�owieka.

Po drugie, mo6emy odr,6ni: 6ycie od zachowania, poddaj'c jedno
i drugie pr,bie zmiany warunk,w zewn8trznych. Wszystko, co wy-
p�ywa z 6ycia, potrafi osta: si8 w obliczu zmiany warunk,w; jest
w<stanie przetrwa: pomimo dotkliwych cios,w. Z zachowaniem jest
inaczej. Gdy spotka je cios, zachowanie zmienia sw,j charakter albo
zanika. Na przyk�ad, je9li zakopiemy w ziemi 6ywe nasienie, ono
wyro9nie i wyda wiele owocu. Je6eli jednak zakopiemy w ziemi po-
zbawiony 6ycia kamie(, nic z tego nie wyniknie. Cz8sto bardzo trud-
no jest rozpozna:, czy dany chrze9cijanin wyra6a 6ycie, czy tylko
zachowanie; czasami nie mo6na tego rozpozna: na podstawie smaku
ani woni. Wtedy jedynym sprawdzianem mo6e by: zmiana warun-
k,w zewn8trznych. Gdy B,g dopuszcza, by na chrze9cijanina spad�y
rozmaite przyn8ty, pokusy, trudno9ci i ciosy, w,wczas wiadomo, 6e
to, co przechodzi przez wszystkie te okoliczno9ci i ostaje si8, a nawet
objawia si8 z jeszcze wi8ksz' moc', pochodzi z 6ycia Bo6ego. Dlacze-
go? Poniewa6 6ycie Bo6e zawiera w sobie pot86n' moc zmartwych-
wstania: nie boi si8 cios,w, zniszczenia ani 9mierci i 6adne przeciw-
stawne okoliczno9ci nie zdo�aj' go st�umi:. Przeciwnie, przebije si8
przez wszystko, wszystko zwyci86y i zawsze b8dzie kwitn':, nigdy
nie ulegaj'c zepsuciu. Je9li jednak chrze9cijanin posiada tylko swoje
ludzkie post8powanie, w,wczas w obliczu niesprzyjaj'cych okolicz-
no9ci, cios,w, zniszczenia i pr,b zmieni ono sw,j charakter b'dS za-
niknie. Poniewa6 wszelkie zachowanie wynika z pracy cz�owieka,
nie jest w stanie oprze: si8 ciosom ani zniszczeniu; nie potrafi te6
zwyci86y: pokus ani pr,b. Gdy tylko nast'pi zmiana warunk,w ze-
wn8trznych, trudno b8dzie zachowaniu si8 osta: w nie zmienionej
formie.

By�a kiedy9 siostra, kt,ra potrafi�a tak dobrze na9ladowa: Madame
Guyon, 6e nie sprawia�y jej nigdy trudno9ci 6adne niesprzyjaj'ce
warunki; zawsze przyjmowa�a wszystko z �agodno9ci'. Nauczy�a si8
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nie tylko post8powa: tak jak Madame Guyon, lecz nawet smak i<wo(,
jakie wydziela�a, by�y podobne. Nadszed� jednak dzie(, gdy jej uko-
chany syn, jej L jedyny IzaakM, nagle zachorowa�. Wtedy wszystko,
czego si8 nauczy�a, opu9ci�o j' i zacz8�a si8 martwi: bardziej ni6 kto-
kolwiek inny. Dowodzi to, 6e kiedy przedtem nie okazywa�a zmar-
twienia, by� to ludzki wysi�ek; dlatego nie mog�a wytrzyma: pr,by.

Nie powinni9my wi8c wydawa: pochopnych s'd,w o stanie braci
i si,str ani pochopnie chwali: ich za to, co wyra6aj' swoim codzien-
nym 6yciem. Nasze obserwacje i uczucia cz8sto nie s' miarodajne.
Prawdziwe jest tylko to, co B,g sprawdzi� poddaj'c pr,bie czasu. To,
co pochodzi tylko z ludzkiego zachowania, nie przejdzie pr,by czasu:
albo zmieni si8 pod wzgl8dem charakteru, albo ulegnie zniszczeniu.
To jednak, co wyp�ywa z 6ycia Bo6ego, przetrwa pr,b8 czasu. Pr,ba
czasu pochodzi od Boga; dzi8ki niej mo6emy si8 przekona:, co jest
6yciem, a co tylko zachowaniem.

Aby zilustrowa: r,6nic8 mi8dzy 6yciem a zachowaniem, odwo-
�am si8 do osobistego przyk�adu. Wkr,tce po uwierzeniu w Pana
powiedziano mi, 6e studenci seminari,w duchownych to ludzie po-
bo6ni w 6yciu codziennym, zachowaniu i postawie, kt,rzy darz' Pana
wielkim szacunkiem. Kiedy si8 o tym dowiedzia�em, zacz'�em ich
bardzo podziwia:. P,Sniej z kolei powiedziano mi, 6e jaki9 cz�owiek
po zbawieniu zupe�nie si8 zmieni�. Gdy to us�ysza�em, by�em jeszcze
bardziej wzruszony. Od tamtej pory postanowi�em prowadzi: pobo6-
ne 6ycie, takie jak studenci seminari,w duchownych. Chcia�em te6
by: chrze9cijaninem i post8powa: zupe�nie inaczej ni6 przedtem.
Codziennie wi8c podejmowa�em wysi�ki, 6eby si8 odpowiednio za-
chowywa: i uczy:. Moje post8powanie i nauka nie wyp�ywa�y jednak
z 6ycia, lecz wynika�y z wp�yw,w zewn8trznych i podziwu, jaki mia-
�em w sercu dla tamtych ludzi. Stara�em si8 ze wszystkich si� ich
na9ladowa:; by�o to wy�'cznie zachowanie.

Rozwa6my inny przyk�ad. W9r,d Chi(czyk,w bardzo powszechny
by� w,wczas zwyczaj obchodzenia Nowego Roku. Jednak6e dzi8ki
Pa(skiemu wybawieniu takie rzeczy w og,le ju6 mnie nie obchodzi-
�y. Kiedy wsta�em rano w Nowy Rok, ukl8kn'�em jak zwykle, 6eby
si8 pomodli: i poczyta: Bibli8, i w pe�ni do9wiadczy�em obecno9ci
Pana. Gdy sko(czy�em si8 modli: i podnios�em si8 z kolan, matka
kaza�a mi ubra: now' sukni8, kt,r' mi uszy�a. Wzi'�em j' odrucho-
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wo, za�o6y�em i poszed�em razem z rodzin' na noworoczny posi�ek.
Kiedy zjad�em i wr,ci�em do pokoju, znowu ukl8kn'�em, 6eby si8
pomodli:, ale dziwnie utraci�em w sobie obecno9: Pana. Czu�em si8,
jakby B,g wewn'trz mnie odszed�. Poczu�em wtedy w g�8bi swej istoty,
6e nie powinienem by� ubiera: tej sukni. Natychmiast j' zdj'�em
i<w�o6y�em stare ubranie. Wtedy znowu si8 pomodli�em i tym razem
dotkn'�em Bo6ej obecno9ci; czu�em, 6e B,g powr,ci�.

Bracia i siostry, na tym polega 6ycie! Nie by�a to zewn8trzna za-
ch8ta, postanowienie ani zachowanie; nie by�a to te6 nauka, prakty-
ka ani na9ladownictwo. To Bo6e 6ycie w najg�8bszej cz89ci mej istoty
da�o mi okre9lon' 9wiadomo9: i pokaza�o mi, 6e nie powinienem
nosi: nowej 9wi'tecznej sukni. Ta wewn8trzna 9wiadomo9: by�a te6
moc' 6ycia, kt,ra mnie uratowa�a. Od tamtego dnia zwyczaj 9wi8to-
wania zupe�nie mnie opu9ci�. Jak6e r,6ni si8 to od poprzedniego przy-
k�adu zewn8trznego podziwu i na9ladownictwa! To wyraz 6ycia.

W 1940 roku w Szanghaju odby�o si8 szkolenie dla wsp,�pracow-
nik,w, na kt,re przyjecha�o wielu braci. Jeden z nich powiedzia� mi:
LJe6eli ci, kt,rzy tutaj s', nie osi'gn8li wystarczaj'cego wzrostu w<6y-
ciu, b8d' musieli lepiej gra:M. S�owa te s' bardzo znacz'ce, bo w<ta-
kim 9rodowisku ludzie b8d' w naturalny spos,b gra:, 6eby okaza:
si8 nieco bardziej pobo6ni i duchowi. Qadne takie dzia�ania nie s'
6yciem.

Ilekro: pod wp�ywem otoczenia albo wskutek podziwu i strachu
zaczynamy post8powa: w okre9lony spos,b, jest to jedynie zewn8trz-
ne zachowanie, dzia�anie, kt,re pewnego dnia si8 zmieni wraz ze
zmian' otoczenia. Nasze post8powanie nie mo6e wynika: z wp�ywu,
jaki wywiera na nas otoczenie, lecz musi wyp�ywa: z odczucia 6ycia
w naszym wn8trzu. Gdy zewn8trzne otoczenie jest dla mnie korzyst-
ne, post8puj8 w okre9lony spos,b; w warunkach niesprzyjaj'cych
post8puj8 podobnie. Otoczenie mo6e si8 zmienia:, lecz moje post8-
powanie nie powinno takim zmianom podlega:. Takie post8powanie
pochodzi od 6ycia.

Skoro ju6 zobaczyli9my r,6nic8 mi8dzy 6yciem a zachowaniem,
powinni9my szczeg,�owo zbada: w�asne post8powanie. Ile w tym, co
robimy, nie jest gr'? Ile nie jest na9ladownictwem? Ile naszego po-
st8powania wyp�ywa z 6ycia, kt,re w sobie mamy? Kiedy przyjrzymy
si8 w ten spos,b sobie samym, natychmiast zauwa6ymy, jaka cz89:
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naszego post8powania to tylko zewn8trzne zachowanie, na9ladow-
nictwo, uleganie innym i dostosowywanie si8 do okre9lonych zasad
zewn8trznych, podyktowane wp�ywem otoczenia; bardzo ma�o w tym
wyra6amy 6ycia, kt,re jest w nas. Pokazuje to, 6e nie zrezygnowali-
9my do ko(ca z dobrego zachowania, nad kt,rym tak si8 trudzimy.

Jak zatem mo6emy porzuci: to dobre post8powanie, w kt,re
wk�adamy tyle wysi�ku, i zacz': wyra6a: 6ycie? Musimy sobie u9wia-
domi:, 6e zachowanie rodzi si8 w wyniku zach8ty i nauczania innych
b'dS w rezultacie naszego w�asnego na9ladownictwa i praktyki, pod-
czas gdy 6ycie wyp�ywa z o9wiecenia przez Boga. Zachowanie nie
wymaga 6adnego o9wiecenia; mo6na je osi'gn': ludzkim wysi�kiem.
Natomiast 6ycie mo6e powsta: wy�'cznie dzi8ki 9wiat�u. Je9li wi8c
chcemy uwolni: si8 od zachowania i zacz': wyra6a: 6ycie, musimy
otrzyma: o9wiecenie. Bez tego mo6emy co najwy6ej wypracowa: dobre
post8powanie; gdy za9 9wieci na nas 9wiat�o, mo6emy wyra6a: 6ycie.

II. �YCIE POCHODZI OD �WIAT�A

Ca�a Biblia objawia, 6e 6ycie pochodzi od 9wiat�a. Pojawienie si8
9wiat�a prowadzi do powstania 6ycia. Tam, gdzie jest 9wiat�o, istnieje
r,wnie6 6ycie. Ilo9: 6ycia jest wprost proporcjonalna do ilo9ci 9wia-
t�a. Pierwszy i drugi rozdzia� Ksi8gi Rodzaju m,wi, 6e zanim B,g
rozpocz'� dzie�o odzyskiwania, ca�a ziemia by�a pustkowiem i ciem-
no9ci', co oznacza, i6 by�a wype�niona 9mierci', bowiem ciemno9: to
symbol 9mierci. Dlatego pierwszym krokiem, jaki B,g wykona� re-
alizuj'c swoje dzie�o, by�o rozkazanie, by pojawi�o si8 9wiat�o. Kiedy
nasta�o 9wiat�o, zniszczy�o 9mier:, kt,ra nale6y do ciemno9ci, i do-
prowadzi�o do powstania 6ycia. Qycie zatem pojawia si8 w 9lad za
9wiat�em i rozpoczyna si8 od 9wiat�a.

Pierwszego dnia B,g rozkaza�, by nasta�o 9wiat�o. Nast8pnie, trze-
ciego dnia, powsta�o 6ycie ro9linne. Temu rodzajowi 6ycia wystarczy-
�o 9wiat�o pierwszego dnia. Jednak6e wy6szy rodzaj 6ycia wymaga�
silniejszego 9wiat�a. Dlatego czwartego dnia B,g rozkaza�, by za9wie-
ci�o s�o(ce, ksi86yc i gwiazdy. W ten spos,b zaistnia� wy6szy rodzaj
6ycia. Pojawi�y si8 nie tylko ptaki, ryby, dzikie zwierz8ta i wszelkie
rodzaje 6ycia zwierz8cego, lecz tak6e 6ycie cz�owieka, stworzonego
na obraz Boga. Wreszcie, si,dmego dnia, pod symbolem drzewa 6ycia
pojawi� si8 B,g. B,g jako najwy6szy rodzaj 9wiat�a wprowadzi� naj-
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wy6szy rodzaj 6ycia, 6ycie Bo6e. Proces wy�aniania si8 poszczeg,l-
nych rodzaj,w 6ycia pokazuje nam, 6e 6ycie zawsze pod'6a za 9wia-
t�em. Qycie rozpoczyna si8 od 9wiat�a i rozwija si8, w miar8 jak 9wia-
t�o staje si8 coraz silniejsze.

Hwiat�o pierwszego dnia nie by�o konkretnym 9wiat�em; dlatego
zaowocowa�o ono jedynie 6yciem ro9linnym, najni6szym rodzajem
6ycia, 6yciem pozbawionym 9wiadomo9ci. Hwiat�o to symbolizuje
9wiat�o, kt,re otrzymali9my w chwili zbawienia (2 Kor 4,6). Cho:
wnios�o ono do naszego wn8trza Bo6e 6ycie, jednak udzieli�o nam
6ycia jedynie na etapie wst8pnym, daj'c nam 6ycie, kt,re nie ma
jeszcze zbyt wiele g�8bi ani konkretnej postaci.

Hwiat�o czwartego dnia by�o silniejsze od 9wiat�a dnia pierwsze-
go. By�o ja9niejsze i bardziej okre9lone, bardziej konkretne. Dlatego
wprowadzi�o wy6szy rodzaj 6ycia, 6ycie zwierz8ce. Dzi8ki temu, 6e
9wiat�o to by�o silniejsze i bardziej konkretne, 6ycie przez nie wpro-
wadzone r,wnie6 by�o bardziej konkretne i wy6sze. Wraz z rozwo-
jem 9wiat�a rozwija�o si8 tak6e 6ycie. Obrazuje to nasze do9wiadcze-
nie: gdy przyjmujemy do swojego wn8trza silniejsze, ja9niejsze,
bardziej okre9lone i konkretne 9wiat�o, 6ycie w nas ro9nie i nabiera
okre9lonego kszta�tu. W ten spos,b zostaje w nas ukszta�towany
Chrystus.

Hwiat�o si,dmego dnia by�o najwy6szym rodzajem 9wiat�a; dlate-
go wprowadzi�o ono najwy6szy rodzaj 6ycia, 6ycie Bo6e, symbolizo-
wane przez drzewo 6ycia. Kiedy 9wiat�o si8gn8�o zenitu, 6ycie r,w-
nie6 osi'gn8�o szczyt. Kiedy 9wiat�o osi'ga pe�ni8, 6ycie te6 staje si8
pe�ne. Gdy 9wiat�o, kt,re przyjmujemy, osi'gnie zenit w naszym
wn8trzu, nasze duchowe 6ycie tak6e stanie si8 pe�ne i dojrza�e i osi'-
gnie stan, w kt,rym b8dzie zupe�nie takie jak B,g.

W pierwszym i drugim rozdziale Ksi8gi Rodzaju Duch Hwi8ty nie-
ustannie pokazuje nam, 6e 6ycie post8puje w 9lad za 9wiat�em. Wi-
dzimy tam, 6e 9wiat�o dzieli si8 na trzy etapy: 9wiat�o pierwszego
dnia, 9wiat�o czwartego dnia i 9wiat�o si,dmego dnia, a zatem i 6ycie
dzieli si8 na trzy etapy. Hwiat�o wyznacza pocz'tek ka6dego etapu.
Hwiat�o na danym etapie wprowadza 6ycie na tym etapie. Poziom
9wiat�a na danym etapie okre9la poziom wprowadzonego przez nie
6ycia.

Celem Boga jest, by cz�owiek, kt,ry zosta� stworzony w 9wietle
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czwartego dnia, dotkn'� drzewa 6ycia, kt,re objawi�o si8 w 9wietle
dnia si,dmego, i w ten spos,b przyj'� nie stworzone Bo6e 6ycie sym-
bolizowane przez to drzewo. Niestety, zanim cz�owiek przyj'� to 6ycie,
przyszed� Szatan i go skusi�. Nam,wi� go, by przyj'� jego szata(skie
6ycie, symbolizowane przez drzewo poznania dobra i z�a, przez co
cz�owiek uleg� ska6eniu.

Skoro zatem cz�owiek uleg� ska6eniu, B,g m,g� jedynie zabloko-
wa: dost8p do drzewa 6ycia, 6eby cz�owiek go nie dotkn'� (Rdz 3,24).
W ten spos,b 6ycie wprowadzone przez 9wiat�o si,dmego dnia zosta-
�o od cz�owieka odsuni8te. Nast8pnie, pewnego dnia, B,g sta� si8
cia�em i przyszed� na ziemi8 jako 9wiat�o i 6ycie. Jan powiedzia� o<Nim:
LW Nim by�o 6ycie, a 6ycie by�o 9wiat�o9ci' ludziM (J 1,4). On sam te6
oznajmi�: LJa jestem 9wiat�o9ci' 9wiata. Kto idzie za Mn'^ b8dzie
mia� 9wiat�o 6yciaM (J 8,12). Przyj9cie Pana Jezusa na ziemi8 ozna-
cza�o zatem, 6e 9wiat�o si,dmego dnia wraz z towarzysz'cym mu
6yciem si,dmego dnia ponownie objawi�o si8 ludziom, 6eby wszyscy,
kt,rzy w Niego uwierz' i przyjm' Go, otrzymali to 6ycie. W ten
spos,b spe�nia si8 pierwotny zamys� Boga.

W dwudziestym pierwszym i dwudziestym drugim rozdziale Ksi8gi
Objawienia ukazuje si8 Nowa Jeruzalem. W mie9cie tym 9wieci 9wia-
t�o Bo6ej chwa�y; dlatego nie potrzeba tam 9wiat�a s�o(ca ani ksi86y-
ca. Nie ma te6 ju6 tam nocy. Jednocze9nie po9rodku jego ulicy p�ynie
rzeka wody 6ycia, a po obydwu jej stronach ro9nie drzewo 6ycia.
Wszyscy zbawieni mog' za darmo pi: z wody 6ycia i je9: z drzewa
6ycia. Wn8trze miasta jest zatem wype�nione 9wiat�em i 6yciem. Z<jed-
nej strony 9wiat�o odp8dza ciemno9:; z drugiej strony 6ycie poch�a-
nia 9mier:. To chwalebny obraz, kiedy ludzie przyjmuj' 6ycie w 9wie-
tle si,dmego dnia i gdy 6ycie to si8 z nimi zespala. Tak wygl'da
ostateczne zwie(czenie tego, co wydarzy�o si8, gdy ludzie przyj8li
Boga jako 6ycie w 9wietle.

Wszystkie te fragmenty pokazuj', 6e w ca�ej Biblii widnieje linia,
kt,ra nieustannie m,wi razem o 6yciu i 9wietle. Tam, gdzie jest 9wia-
t�o, jest te6 6ycie. To wielka zasada w Biblii. Psalm 36,10 m,wi:
LAlbowiem w Tobie jest Sr,d�o 6 y c i a  i w Twej 9 w i a t � o 9 c i  ogl'-
damy 9wiat�o9:M. Widzimy tutaj r,wnie6 wyraSnie zwi'zek mi8dzy
6yciem i 9wiat�em. Qycie zawsze nast8puje po 9wietle i tylko 9wiat�o
mo6e zaowocowa: 6yciem.
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Je9li wi8c chcemy pozna: stan, w jakim znajduje si8 6ycie w da-
nym cz�owieku, musimy si8 zorientowa:, jak wygl'da sytuacja z jego
wewn8trznym o9wieceniem. Cz8sto my9limy, 6e skoro kto9 nabiera
wi8kszej gorliwo9ci, to 6ycie w nim uros�o, albo skoro sta� si8 nieco
bardziej nabo6ny, to 6ycie si8 w nim poprawi�o. Wyobra6enia takie s'
najzupe�niej b�8dne. Qycie nie tkwi w ludzkiej 6arliwo9ci ani nabo6-
no9ci. Istnieje tylko jedna sfera 6ycia i jedno Sr,d�o 6ycia: 9wiat�o.
Qycie opiera si8 na 9wietle i pochodzi ze 9wiat�a. Qeby okre9li:, czy
kto9 wzr,s� w 6yciu, musimy przyjrze: si8 stanowi jego wewn8trzne-
go o9wiecenia.

Je6eli wi8c chcemy pom,c innym wzrosn': w 6yciu, musimy po-
m,c im uzyska: o9wiecenie. Je9li inni zdo�aj' przyj': od nas o9wie-
cenie, b8d' mogli wzrosn': w 6yciu. Je6eli na przyk�ad to, co m,wi-
my us�uguj'c S�owem, jest zaledwie zach8t' czy nauczaniem, to
pobudzi to wprawdzie ludzi, wp�ynie na nich i zmobilizuje do popra-
wy zachowania, lecz nie zdo�a da: w rezultacie 6ycia. Nasze dzia�anie
mo6e jedynie uzyska: efekt tymczasowy, kt,ry d�ugo si8 nie ostanie.
Je6eli sami zostali9my o9wieceni i 6yjemy w 9wietle, wtedy s�owa
przez nas wypowiadane mog' da: innym 9wiat�o, kt,re uka6e im ich
rzeczywiste problemy (o tym w�a9nie m,wi List do Efezjan 5,13 stwier-
dzaj'c, 6e wszystko, co jest napi8tnowane, wychodzi na jaw dzi8ki
9wiat�u). Us�yszawszy takie s�owa, mog' oni nie zapami8ta: dobrze
doktryny, lecz w g�8bi ich istoty pozostanie co9, co nieustannie b8-
dzie si8 w nich porusza�o, dotyka�o ich i co spowoduje zmiany w ich
codziennym 6yciu. Zmiany takie nie b8d' zewn8trzn' popraw' osi'-
gni8t' ludzkimi wysi�kami, lecz przejawem 6ycia uzyskanym dzi8ki
otrzymaniu wewn8trznego o9wiecenia. Dlatego owoc ten b8dzie trwa�y
i nie ulegnie zmianie.

Ta sama zasada obowi'zuje w g�oszeniu ewangelii. Niekt,rzy,
g�osz'c ewangeli8, potrafi' przekona: innych swoimi s�owami; nie
s' jednak w stanie sprawi:, by dotkn8li oni swoim wn8trzem 9wiat�a
ewangelii. W konsekwencji s�uchacz m,wi wprawdzie ustami, i6 wie-
rzy i nawet postanawia w sercu uwierzy:, lecz nie mo6e otrzyma:
6ycia, narodzi: si8 na nowo ani zosta: zbawionym. S' za9 tacy, kt,-
rzy g�osz'c ewangeli8, g�osz' s�owa pe�ne 9wiat�a. Gdy ludzie ich
s�uchaj', do ich wn8trza wpada 9wiat�o ewangelii. Mo6e kr8c'c bez
przerwy g�ow', powtarzaj' Lnie wierz8M, ale po powrocie do domu
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co9 w ich wn8trzu nieustannie m,wi im: LUwierz! Uwierz!M. Nie maj'
wtedy innego wyj9cia: musz' uwierzy:. Oto rezultat 9wiat�a, dzi8ki
kt,remu ludzie przyjmuj' 6ycie od wewn'trz, rodz' si8 na nowo i<zo-
staj' zbawieni. Przyk�ady te objawiaj', 6e 6ycie bierze si8 ze 9wiat�a.
Ze 9wiat�a mo6e narodzi: si8 6ycie; bez 9wiat�a jest to niemo6liwe.
Qycie naprawd8 wytryskuje ze 9wiat�a.

III. �WIAT�O ZNAJDUJE SI� W BO�YM S�OWIE

Skoro 6ycie opiera si8 na 9wietle, na czym opiera si8 9wiat�o? Na
podstawie Biblii widzimy, 6e 9wiat�o opiera si8 na Bo6ym s�owie. To
r,wnie6 wielka zasada w Biblii. Psalm 119,105 m,wi: LTwoje s�owo
jest lamp' dla moich st,p i 9wiat�em na mojej 9cie6ceM. A werset 130
dodaje: LOtwarcie Twoich s�,w o9wiecaM. Wersety te pokazuj' nam,
6e 9wiat�o naprawd8 opiera si8 na Bo6ym s�owie. Je9li wi8c chcemy
je otrzyma:, musimy otrzyma: Bo6e s�owo. Ilekro: otrzymujemy Bo6e
s�owo, otrzymujemy 9wiat�o. Powodem braku 9wiat�a jest brak Bo-
6ego s�owa.

S�owo Bo6e, o kt,rym tutaj m,wimy, nie odnosi si8 do spisanego
s�owa Biblii, lecz do s�,w, kt,re Duch Hwi8ty wypowiada w nas. Bi-
blia jest spisanym s�owem Boga; to oczywi9cie prawda. Jednak6e ta-
kie s�owo, z�o6one jedynie ze sta�ych liter, nie posiada mocy 9wiat�a
i nie mo6e by: dla nas 9wiat�em. Dopiero kiedy Duch Hwi8ty objawi
nam na nowo s�owo Biblii, otworzy je i o6ywi dla nas, nabierze ono
mocy 9wiat�a i b8dzie mog�o by: naszym 9wiat�em. Je9li tylko czyta-
my Bibli8, to cho: b8dziemy j' czyta: dok�adnie, a nawet uczy: si8
jej na pami8:, otrzymamy z niej jedynie doktryny litery. Nie otrzy-
mamy w ten spos,b Bo6ego s�owa, a zatem r,wnie6 nie b8dziemy
mieli 9wiat�a. Dopiero kiedy Duch Hwi8ty w naszym duchu da nam
objawienie, otworzy nam s�owo Biblii, s�owo to stanie si8 6ywym
s�owem Bo6ym, zdolnym udzieli: nam Bo6ego 9wiat�a.

W Ewangelii Jana 6,63 Pan oznajmia: LS�owa, kt,re Ja wam po-
wiedzia�em, s' duchem i s' 6yciemM. Pan m,wi tutaj o s�owach, du-
chu i 6yciu T trzech rzeczach razem. Poniewa6 zar,wno 6ycie, jak
i<duch s' w nas, to oczywiste, 6e s�owa, o kt,rych Pan tutaj m,wi,
r,wnie6 musz' odnosi: si8 do s�,w wypowiedzianych w nas, a nie do
zewn8trznej litery Biblii. Wszystkie zewn8trzne s�owa to tylko po-
znanie, a nie 9wiat�o. Wy�'cznie te s�owa, kt,re wchodz' do naszego
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ducha, s' 6ywymi, 9wiec'cymi s�owami Boga. Je9li czytaj'c Bibli8,
nieustannie :wiczymy swojego ducha w spo�eczno9ci, by czyta� i otwie-
ramy go, by przyjmowa�, s�owa Biblii s' dla nas duchem i 6yciem.
Mog' wej9: do naszego ducha i sta: si8 6ywymi s�owami, kt,re przy-
nosz' 9wiat�o 6ycia.

Skoro 9wiat�o znajduje si8 w Bo6ym s�owie, musimy to s�owo
szanowa:. Ilekro: Duch Hwi8ty m,wi do nas od wewn'trz, powinni-
9my okaza: Mu zupe�ne pos�usze(stwo i nie zaniedbywa: Jego s�,w
ani si8 im nie sprzeciwia:. Ksi8ga Izajasza 66,2 m,wi, 6e B,g patrzy
na tego, kto z dr6eniem czci Jego s�owo. A werset 5 dodaje, 6e ci,
kt,rzy czcz' Jego s�owo, powinni tego s�owa s�ucha:. Je9li nie s�u-
chamy s�owa Bo6ego, odrzucamy Bo6e 9wiat�o. Ilekro: to robimy,
9wiat�o znika. Wraz ze 9wiat�em znika te6 6ycie, Duch Hwi8ty i B,g
wycofuje swoj' obecno9: i tracimy wszystkie duchowe bogactwa i<b�o-
gos�awie(stwa. To naprawd8 ogromna strata! Kiedy wi8c kto9, kto
naprawd8 zna Boga, dotyka Bo6ego s�owa, okazuje bojaS( i dr6enie
i<nie 9mie go odrzuci: ani okaza: mu niepos�usze(stwa.

Je6eli B,g przemawia do ciebie raz, a ty na to nie zwa6asz, je9li
m,wi do ciebie ponownie, a ty nie pos�uchasz, je9li On m,wi po raz
trzeci, a ty zn,w puszczasz to mimo uszu, to z pewno9ci' nie masz
w<sobie ani odrobiny 9wiat�a, nawet najmniejszej szczeliny, kt,r'
mog�oby si8 przedosta: do ciebie 6ycie. Je6eli za9 s�uchasz si8 Boga
zawsze, ilekro: do ciebie przemawia, twoje do9wiadczenie wygl'da
zupe�nie inaczej: twoje pierwsze pos�usze(stwo Bo6emu s�owu pro-
wadzi do powstania szczeliny, przez kt,r' mo6e wpa9: 9wiat�o; kiedy
pos�uchasz si8 s�owa ponownie, pojawia si8 kolejna szczelina, kt,r'
wchodzi wi8cej 9wiat�a. Je6eli dalej b8dziesz okazywa� w taki spos,b
pos�usze(stwo, b8dziesz przypomina� cztery 6ywe stworzenia, pe�ne
oczu doko�a i wewn'trz (Obj 4,8), b8dziesz zupe�nie przezroczysty,
pe�en 9wiat�a i 6ycia. Widzimy zatem, 6e 6ycie znajduje si8 w 9wietle,
a 9wiat�o T w s�owie Bo6ym.

IV. �WIAT�O JEST WEWN�TRZNYM ODCZUCIEM

Zobaczyli9my, 6e 9wiat�o znajduje si8 w Bo6ym s�owie i 6e s�owo
to odnosi si8 do s�owa, jakie Duch Hwi8ty kieruje do nas z naszego
wn8trza. Dlatego 9wiat�o, kt,re otrzymujemy, nie jest 9wiat�em ze-
wn8trznym, obiektywnym, lecz wewn8trznym i subiektywnym.
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Ewangelia Jana 1,4 m,wi nam, 6e Bo6e 6ycie jest w Panu Jezusie
i 6e 6ycie to jest 9wiat�em ludzi. Gdy przyjmujemy Pana Jezusa jako
Zbawiciela, 6ycie to wchodzi w nas i staje si8 nasz' L9wiat�o9ci' 6yciaM
(J 8,12). Hci9le rzecz bior'c zatem, 9wiat�o to nie jest obiektywnym
9wiat�em, kt,re o9wieca nas z zewn'trz, lecz 9wiat�em subiektyw-
nym, kt,re o9wieca nas od wewn'trz.

List do Efezjan 1,17-18 m,wi, 6e gdy przyjmujemy ducha obja-
wienia, oczy naszego rozumu zostaj' o9wiecone, co oznacza r,wnie6,
6e otrzymujemy 9wiat�o od wewn'trz. Skoro objawienie Ducha Hwi8-
tego ma charakter wewn8trzny i subiektywny, 9wiat�o, jakie ze sob'
wnosi, z pewno9ci' nie jest obiektywnym 9wiat�em na zewn'trz nas,
lecz subiektywnym 9wiat�em w naszym wn8trzu.

Poniewa6 9wiat�o to jest w nas, za ka6dym razem, gdy 9wieci,
otrzymujemy dzi8ki niemu okre9lon' wewn8trzn' 9wiadomo9:. Mo-
6emy wi8c powiedzie:, 6e 9wiat�o jest naszym wewn8trznym odczu-
ciem. Rozwa6my ponownie przyk�ad sukni, kt,r' ubra�em w Nowy
Rok. Gdy mia�em j' na sobie, nie mia�em w sobie pokoju. Uczucie to
by�o wewn8trznym o9wieceniem. Hwiat�o wewn8trzne jest wi8c we-
wn8trznym odczuciem, kt,re z kolei jest te6 wewn8trznym 9wia-
t�em. Jeszcze dziesi8: lat temu rzadko u6ywali9my s�owa LodczucieM.
Obecnie dobrze rozumiemy, 6e m,wi'c o 9wietle, nie mo6emy nie
wspomnie: o odczuciu, poniewa6 odczucie, jakie w sobie mamy, to
o9wiecenie, kt,re otrzymujemy.

To, czy dzi9 jeste9my w 9wietle, czy w ciemno9ci, czy otrzymali-
9my du6o o9wiecenia, czy te6 niewiele, zale6y od stanu wewn8trznej
9wiadomo9ci. Ten, kto nie ma 9wiadomo9ci, tkwi w ciemno9ci i Bo6e
9wiat�o nie mo6e w nim za9wieci:. Ten, kto ma 9wiadomo9:, znajdu-
je si8 w 9wietle i Bo6e 9wiat�o mo6e w nim 9wieci:. Cz�owiek pe�en
9wiadomo9ci wi8c to cz�owiek pe�en 9wiat�a i przezroczysty.

S' bracia i siostry, kt,rych stan wobec Pana tak w�a9nie wygl'-
da. Gdy inni si8 z nimi stykaj', odnosz' wra6enie, 6e s' oni przezro-
czy9ci i czy9ci jak kryszta�. M,wiono mi, 6e by� brat, kt,ry gdy tylko
otworzy� usta, sprawia� na innych wra6enie, i6 jest zupe�nie przezro-
czysty. To prawda. Gdy niekt,rzy m,wi', czujesz, 6e nie s' przezro-
czy9ci. U innych z kolei wyczuwasz, 6e maj' w sobie troch8 9wiat�a,
lecz nie s' ca�kiem przezroczy9ci. A jeszcze inni, gdy tylko zaczn'
m,wi:, daj' odczucie, 6e s' ca�kowicie przezroczy9ci. S' tacy, ponie-
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wa6 s' pe�ni wewn8trznego odczucia. Zawsze tak jest, 6e im wi8ksz'
ma kto9 wewn8trzn' 9wiadomo9:, tym bardziej jest przezroczysty.

Jak mo6emy si8 sta: ludSmi pe�nymi tego odczucia i przezroczy-
stymi? To, czy si8 nimi staniemy, zale6y to od tego, w jaki spos,b
b8dziemy traktowali Ducha Hwi8tego, gdy On b8dzie nas o9wieca�
i<dawa� nam 9wiadomo9:. Je9li nie b8dziemy pos�uszni 9wiadomo9ci,
kt,r' od Niego otrzymujemy, nie b8dziemy przezroczy9ci wewn'trz
i nasze odczucie w nieunikniony spos,b spowolnieje i ulegnie przy-
:mieniu. Gdy dalej nie b8dziemy s�ucha:, 9wiadomo9: w nas z up�y-
wem czasu b8dzie si8 stawa�a coraz bardziej przyt8piona, przy:mio-
na, a6 w ko(cu ulegnie zupe�nemu zamroczeniu i nie b8dzie nic czu�a.
Je6eli b8dziemy chcieli nieustannie s�ucha: 9wiadomo9ci, jak' daje
nam Duch Hwi8ty, b8dzie On m,g� zdobywa: w nas coraz wi8cej te-
rytorium i mie: coraz wi8cej okazji do dzia�ania; b8dziemy mieli co-
raz wi8cej o9wiecenia i nasza 9wiadomo9: b8dzie si8 stawa�a coraz
bogatsza i wra6liwsza.

V. O�WIECENIE OPIERA SI� NA BO�YM MI�OSIERDZIU

W jaki spos,b mo6emy otrzyma: o9wiecenie? Od czego ono zale-
6y? Z Bo6ego punktu widzenia o9wiecenie opiera si8 ca�kowicie na
Bo6ym mi�osierdziu. B,g zmi�uje si8 nad tym, nad kim si8 zmi�uje
i<zlituje si8 nad tym, nad kim si8 zlituje (Rz 9,15). Objawienie otrzy-
muje ten, komu B,g go udziela. O9wiecenie otrzymuje ten, kogo
B,g o9wieca. Zale6y to wy�'cznie od Niego, nie od nas. Nikt wi8c nie
mo6e twierdzi:, 6e 9wiat�o mu si8 nale6y ani 6e nikt nim nie dyspo-
nuje. Gdy 9wiat�o przychodzi, to nie dlatego, 6e go szukasz. Je6eli nie
przychodzi, to szukanie nic nie pomo6e. Mo6na to por,wna: do wscho-
du s�o(ca. Kiedy s�o(ce wschodzi, to po prostu wschodzi. Mo6e nie
chcesz, 6eby wzesz�o, lecz ono ci8 nie pos�ucha. Kiedy nie wschodzi,
to nie wschodzi i chocia6 mo6esz chcie:, 6eby wzesz�o, ono ci8 nie
pos�ucha. Podobnie, je6eli B,g udziela nam o9wiecenia, to zostajemy
o9wieceni; je9li za9 tego nie robi, w,wczas nic nie mo6emy na to
poradzi:. Pewnego dnia w drodze do Damaszku na Szaw�a, kt,ry
sprzeciwia� si8 Bogu i wcale nie mia� ochoty szuka: 9wiat�a, spad�o
9wiat�o z nieba, tak i6 ukorzy� si8 i otrzyma� wielkie b�ogos�awie(-
stwo (Dz 9,3-4). B,g si8 nad nim zmi�owa�. Bo6e 9wiat�o nie spoczywa
zatem w r8kach cz�owieka, lecz panuje nad nim B,g. Zale6y ono
ca�kowicie od Bo6ego mi�osierdzia.
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Je9li zatem pragniemy o9wiecenia, mo6emy jedynie czeka: na
Boga, wygl'da: ku Niemu i ufa: Mu; niewiele wi8cej mo6emy zro-
bi:. Gdy robimy inne rzeczy, mo6emy o nich decydowa: sami, lecz
w<tym przypadku nasza decyzja nic nie pomo6e. Nie mo6emy powie-
dzie:, 6e skoro dany brat umie czyta: Bibli8 i my te6 umiemy j'
czyta:, to i on, i my otrzymamy dzi8ki temu 9wiat�o. Tym, kt,rzy
my9l' w taki spos,b, trudno je otrzyma:.

Niekt,rzy twierdz', 6e chocia6 nie dysponujemy naturalnym
9wiat�em, sami potrafimy wytwarza: 9wiat�o za pomoc' pr'du elek-
trycznego, nafty lub 9wiec. Je6eli jednak chcemy otrzyma: o9wiece-
nie w kwestiach duchowych, nie mo6emy tak post'pi:. Mo6emy je-
dynie czeka: na 9wiat�o od Boga. Je9li On nas nie o9wieci, z pewno9ci'
nie powinni9my sami robi: sobie 9wiat�a ani go szuka:. Ksi8ga Izaja-
sza 50,10-11 m,wi o tym nast8puj'co: LKto mi8dzy wami boi si8 Jahwe,
kto s�ucha g�osu Jego s�ugi? Kto chodzi w ciemno9ciach i bez prze-
b�ysku 9wiat�a, niechaj imieniu Jahwe zaufa i niech na swoim Bogu
si8 oprze! Oto wy wszyscy, kt,rzy rozniecacie ogie(, kt,rzy zapala-
cie strza�y ogniste, idScie w p�omienie waszego ognia, w9r,d strza�
ognistych, kt,re9cie zapalili. Z Mojej r8ki przyjdzie to na was: b8-
dziecie powaleni w bole9ciachM. To najwyraSniejszy w ca�ej Biblii frag-
ment m,wi'cy o o9wieceniu. Z jednej strony wskazuje on nam w�a-
9ciw' drog8: je9li boimy si8 Boga, s�uchamy Jego g�osu i nagle
wpadamy w ciemno9: i tracimy 9wiat�o, nie powinni9my robi: nic,
tylko ufa: imieniu Pana, polega: na swoim Bogu i czeka: na 9wiat�o
od Niego, bo tylko On jest 9wiat�em, tylko On jest Sr,d�em 9wiat�a
i<tylko w Jego 9wietle widzimy 9wiat�o. Z drugiej strony fragment
ten ostrzega nas r,wnie6, 6e kiedy nie mamy 9wiat�a, nie powinni-
9my sami szuka: drogi rozniecaj'c ogie( albo wytwarzaj'c w�asne
9wiat�o. Je9li bowiem nie zaczekamy na Boga, tylko zamiast tego
otoczymy si8 9wiat�em w�asnej produkcji, to mimo i6 mo6emy post8-
powa: przez jaki9 czas w tym 9wietle, w ko(cu zostaniemy powaleni
w bole9ciach.

Jednocze9nie nie mo6emy po6ycza: 9wiat�a od innych, traktuj'c
9wiat�o przez nich otrzymane jako w�asne. Przypu9:my na przyk�ad,
6e kto9 podczas spotkania sk�ada 9wiadectwo, jak w obliczu proble-
m,w przyj'� lekcj8 krzy6a i B,g mu pob�ogos�awi�. Jaki9 brat, us�y-
szawszy takie 9wiadectwo, mo6e by: g�8boko poruszony i po powro-
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cie do domu mo6e postanowi:, 6e odt'd b8dzie przyjmowa� lekcje
krzy6a. Nie jest to wprawdzie szukanie 9wiat�a samemu ani wytwa-
rzanie w�asnego 9wiat�a, lecz po6yczanie go od innych; to traktowa-
nie jako w�asnego 9wiat�a, kt,re otrzymali inni. Ten, kto tak robi, po
nied�ugim czasie z pewno9ci' takie 9wiat�o porzuci. Z po6yczonego
9wiat�a nie ma bowiem po6ytku; nie mo6e ono zaj': miejsca praw-
dziwego 9wiat�a.

Ci w9r,d nas, kt,rzy boj' si8 Boga, s�ysz' Jego g�os i napotykaj'
ciemno9:, powinni pami8ta:, 6eby nie robi: nic, tylko ufa: Bogu,
polega: na Nim, spogl'da: wy�'cznie ku Niemu, spokojnie na Niego
oczekiwa: i coraz bardziej szuka: Jego mi�osierdzia. Ilekro: B,g przy-
chodzi, ilekro: obdarza nas mi�osierdziem, 9wiat�o Jego oblicza staje
si8 naszym 9wiat�em, Jego objawienie si8 T nasz' wizj', a Jego obec-
no9: T naszym zyskiem. Je9li tylko Go dotkniemy, ujrzymy 9wiat�o.
Gdy ukryje przed nami swoj' twarz, natychmiast znajdziemy si8
w<ciemno9ci. Niezale6nie od tego, jak bardzo b8dziemy walczy: o<9wia-
t�o, na nic si8 to nie zda; wszelkie nasze zmagania s' daremne. Nie
jest tak, 6e ty nie widzisz 9wiat�a, bo jeste9 troch8 nieobowi'zkowy,
a do mnie 9wiat�o przychodzi, bo jestem troch8 pobo6niejszy. Nie
jest te6 tak, 6e ty nie widzisz 9wiat�a, bo jeste9 troch8 leniwy, a do
mnie przychodzi 9wiat�o, bo jestem nieco pilniejszy. O9wiecenie nie
zale6y od naszej walki i zmagania, lecz od Bo6ego mi�osierdzia. Nie-
stety, ilu chrze9cijan dzi9 tworzy sobie w�asne 9wiat�o, zapalaj'c lam-
py i 9wiece. Gdy przychodzi ciemno9:, nie czekaj' 9witu, a6 wzejdzie
s�o(ce; sami rozniecaj' ogie(, 6eby zrobi: sobie 9wiat�o. B,g m,wi,
6e ci, kt,rzy rozniecaj' ogie(, 6eby o9wieci: siebie, zostan' powaleni
w bole9ciach. Takie jest Bo6e rozporz'dzenie. To powa6na sprawa!
Oby9my poddali si8 bojaSni Bo6ej i oczekiwali Jego mi�osierdzia.

VI. JAK OTRZYMAG O�WIECENIE

Skoro o9wiecenie spoczywa ca�kowicie w panuj'cej r8ce Boga i<za-
le6y wy�'cznie od Jego mi�osierdzia, czy powinni9my by: zupe�nie
bierni i oboj8tni? Absolutnie nie. Na podstawie nauczania Biblii i<na-
szego do9wiadczenia widzimy, 6e nadal spoczywa na nas odpowie-
dzialno9:. Drugi List do Koryntian 4,6 m,wi: LAlbowiem B,g, Ten,
kt,ry rozkaza� ciemno9ciom, by zaja9nia�y 9wiat�em, za9wieci� w<na-
szych sercachM^ Werset ten pokazuje nam, 6e B,g ju6 si8 nad nami
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zmi�owa�, ju6 na nas za9wieci�. B,g, kt,ry 9wieci w naszym sercu,
jest naszym 9wiat�em. Dop,ki jeste9my zbawieni, ju6 mamy w sobie
Boga oraz 9wiat�o. Rzecz wi8c teraz nie w tym, jak poprosi: o 9wiat�o
albo jak go szuka:, lecz w jaki spos,b otrzyma: o9wiecenie czy te6
jak sprawi:, by 9wiat�o za9wieci�o. Skoro s�o(ce ju6 wzesz�o, nie
musimy znowu go szuka:; musimy jedynie przyj': jego 9wiat�o. Tyl-
ko g�upcy szukaj' s�o(ca po nastaniu dnia. List do Efezjan 5,14 m,wi:
LObudS si8, kt,ry 9pisz, i powsta( z martwych, a zaja9nieje ci Chry-
stusM. Musisz si8 tylko obudzi:; wtedy otrzymasz 9wiat�o. O9wiece-
nie jest wi8c kwesti' otrzymania, przyj8cia, a nie 6'dania ani szuka-
nia. Nasza odpowiedzialno9: polega na zdejmowaniu zas�on, 6eby
przyj': 9wiat�o i otrzyma: o9wiecenie. Obejmuje to co najmniej na-
st8puj'ce kroki:

Po pierwsze, musimy pragn': 9wiat�a. Skoro 9wiat�o nie zale6y
od tego, czy o nie prosimy ani czy go szukamy, tylko od tego, czy je
otrzymujemy i przyjmujemy, to pierwszym warunkiem o9wiecenia
jest nasza ch8:, by je otrzyma: i przyj':. S�o(ce ju6 wsta�o; dlatego
nie ma potrzeby szuka: ani prosi:; 9wiat�o musi na ciebie za9wieci:,
a ty musisz przyj': jego 9wiecenie. Je9li nie chcesz go przyj':, je9li
nie pragniesz, by na ciebie za9wieci�o, lecz nieustannie si8 zas�a-
niasz, w,wczas nawet w pe�ny dzie( ono nie b8dzie mog�o do ciebie
dotrze:. Tak samo jest ze 9wiat�em 6ycia. Ono ju6 w nas za9wieci�o.
Dzi9 nie czekamy ju6 na 9wiat�o, tylko ono czeka na nas. Hwiat�o jest
w nas i nieustannie czeka, a6 przyjmiemy jego 9wiecenie. Je9li za-
tem chcemy go i przyjmujemy je, mo6emy otrzyma: o9wiecenie. Je6eli
go nie chcemy ani nie przyjmujemy, trudno nam otrzyma: o9wiecenie.

Bardzo niewielu ludzi naprawd8 pragnie dzi9 9wiat�a. Niekt,rzy
go nie chc', bo maj' oboj8tne serce, a inni dlatego, 6e postanowili je
odrzuci:. Tysi'ce rzeczy sta�o si8 w nas zas�onami dla 9wiat�a. Je9li
nie chcemy tych zas�on zdj':, znaczy to, 6e jeste9my ludSmi, kt,rzy
nie chc' 9wiat�a i odrzucaj' je. Oczywi9cie, w takiej sytuacji nie
mo6emy otrzyma: o9wiecenia. Na przyk�ad, gdy rano czytamy Bibli8
i modlimy si8, je9li naprawd8 pragniemy 9wiat�a, ono z pewno9ci'
przyjdzie. Gdy do nas dotrze, w,wczas mo6emy co9 wewn'trz zoba-
czy:. Ta zdolno9: widzenia jest naszym wewn8trznym odczuciem.
Ilekro: mamy g�8boko w swoim wn8trzu okre9lon' 9wiadomo9:, jest
to dowodem, i6 dotar�o do nas 9wiat�o. Rzecz teraz w tym, czy tej
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9wiadomo9ci pos�uchamy. Je9li tak i je9li przyjmiemy lekcje, jakie
si8 z tym wi'6', w,wczas zdejmiemy z siebie zas�ony. Je6eli zatem
jeste9my ludSmi, kt,rzy pragn' 9wiat�a i przyjmuj' je, b8dziemy nie-
ustannie o9wiecani. Je6eli nie post8pujemy zgodnie z odczuciem p�y-
n'cym ze 9wiat�a, znaczy to, 6e nie chcemy zdj': z siebie zas�on.
Jeste9my w,wczas ludSmi, kt,rzy nie chc' 9wiat�a i kt,rzy je odrzu-
caj'. Nie mo6emy wi8c otrzyma: o9wiecenia.

Po drugie, powinni9my otwiera: si8 na Pana. Pan jest 9wiat�em,
je9li wi8c nasze serce jest zwr,cone ku Niemu, z pewno9ci' otrzy-
mamy 9wiat�o; je6eli jednak odwr,cimy si8 od Niego i sk�onimy ku
czemu9 innemu, w,wczas z pewno9ci' nie otrzymamy 9wiat�a. Dru-
gi List do Koryntian 3,16 oznajmia: LA kiedy [serce] zwraca si8 do
Pana, zas�ona opadaM. Kiedy serce nie jest zwr,cone do Pana, spo-
czywa na nim zas�ona; kiedy jednak zwr,ci si8 ono do Pana, zas�ona
zostaje zdj8ta. Widzimy w,wczas Pana twarz' w twarz; wtedy widzi-
my 9wiat�o. Je9li wi8c chcemy otrzyma: 9wiat�o, musimy otworzy:
si8 na Pana i w g�8bi swej istoty uwolni: si8, stawiaj'c siebie przed
Nim bez zastrze6e( i wahania. W ten spos,b bardzo �atwo otrzyma-
my 9wiat�o.

Problem jednak polega na tym, 6e nie�atwo nam otworzy: si8 na
Pana. Nadal cz8sto si8 chowamy; wci'6 si8 powstrzymujemy. Nie
tylko nie mamy 9mia�o9ci otworzy: si8 na Pana, lecz jeszcze nie
9miemy si8 do Niego modli:. Przypominamy pod tym wzgl8dem dziec-
ko, kt,re czasami boi si8 ujrze: twarz rodzic,w. Gdy rodzice je wo-
�aj', ono odzywa si8, lecz nie chce podej9:, bo za plecami robi�o w�a-
9nie co9, do czego nie chce si8 przyzna:. Stan wielu ludzi tak w�a9nie
przed Panem wygl'da. Poniewa6 zajmuj' si8 rzeczami i sprawami,
kt,re si8 Panu nie podobaj', chowaj' si8 i powstrzymuj'. Boj' si8,
6e Pan m,g�by si8 tych rzeczy i spraw dotkn': T i co by wtedy zrobi-
li? Pan m,g�by zechcie:, 6eby si8 z tym wszystkim rozprawili, i co by
wtedy zrobili? M,g�by zechcie:, 6eby poddali Mu co9, na czym tak im
zale6y T i co by wtedy zrobili? Poniewa6 tak boj' si8, 6e Pan ich
o9wieci, nie 9miej' si8 na Niego otworzy:. Przypominaj' w konse-
kwencji ciasno zrolowan' kartk8 papieru: nigdy nie chc' si8 rozpro-
stowa: i pozwoli:, by B,g napisa� s�owa, kt,re chce napisa:.

Wprawdzie tacy ludzie, kt,rzy nie chc' si8 otworzy: na Pana,
wci'6 umys�em s�uchaj' poselstw i czytaj' Bibli8, lecz poselstwa
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i<Biblia staj' si8 dla nich punktem odniesienia do os'dzania innych,
narz8dziem krytyki, podczas gdy oni sami nie otrzymuj' ani odrobi-
ny 9wiat�a. Przypomina to sytuacj8 cz�owieka, kt,ry siedzi noc' w<po-
koju. Je9li w pokoju jest jasno, nie widzi dobrze tego, co za oknem;
je6eli w pokoju jest ciemno, widzi wszystko na dworze bardzo wyraS-
nie. Podobnie ci, kt,rzy zamykaj' si8 na Pana, s' specjalistami w<os'-
dzaniu i krytykowaniu innych. Doskonale rozumiej' stan, w jakim
inni si8 znajduj', lecz nie maj' poj8cia o w�asnym. Dowodzi to, 6e
tkwi' zupe�nie w ciemno9ci!

Ludzie, kt,rzy nie chc' otworzy: si8 na Pana, umiej' nawet g�o-
si: s�owo i pracowa: dla Niego. Chocia6 sami nie chc' przyj': o9wie-
cenia, potrafi' przekonywa: innych, by go szukali. Mimo i6 cz8sto
maj' nadziej8, 6e Pan oka6e im �ask8 i udzieli im obficie 6ycia, wypo-
sa6aj'c ich w dary do pos�ugiwania i pracy, boj' si8 Pa(skiego 9wiat�a,
a nawet wr8cz je odrzucaj'. W konsekwencji s�owa, kt,rymi us�u-
guj' oraz dzie�a, kt,re wykonuj', s' jedynie martwymi napomnie-
niami, niezdolnymi udzieli: nikomu 6ywego 9wiat�a.

Kiedy kto9 nie chce otworzy: si8 na Pana, staje si8 wewn8trznie
pusty i wydr'6ony, tkwi w ciemno9ci i jest pozbawiony 9wiat�a. Przy-
pomina to siedzenie w piwnicy; cho:by na dworze by�o najja9niej,
9wiat�o do 9rodka nie wpadnie. Natomiast stan cz�owieka otwartego
na Pana jest zupe�nie inny. Cz�owiek taki zupe�nie si8 uwalnia
i<wszystko, co w sobie ma, poczynaj'c od najg�8bszych spraw, wyk�a-
da przed Panem bez 6adnych zastrze6e( pozwalaj'c, by B,g za9wie-
ci� na to swoim 9wiat�em. Osoba tego rodzaju z pewno9ci' b8dzie
cz8sto otrzymywa: o9wiecenie. Gdy tylko otrzyma 9wiat�o, czy to
podczas poselstwa, czy w trakcie lektury Biblii, z pokor' je przyjmie,
z jednej strony zasmucona, z drugiej za9 pe�na czci dla Pana. Zasmu-
cona, poniewa6 u9wiadamia sobie w�asne spustoszenie i niepowo-
dzenie; pe�na czci, bo B,g okaza� jej mi�osierdzie i udzieli� o9wiece-
nia. Gdy kto9 taki znajduje si8 w 9wietle, nie widzi cudzych win,
tylko w�asne braki. Nie pot8pia wi8c innych; czuje jedynie, 6e sam
jest naj6a�o9niejsz' osob', kim9 na kszta�t robaka czy larwy, kto nie
mo6e unie9: czo�a przed 9wi8tym Panem. Spogl'da te6 ku Bogu, by
otrzyma: mi�osierdzie, prosi Go, by go zbawi� i pragnie otrzyma:
g�8bsze o9wiecenie. W ten spos,b Bo6e 9wiat�o nieustannie o9wieca
takiego cz�owieka od wewn'trz, a Bo6e 6ycie stale w nim ro9nie.
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Staje si8 on w,wczas cz�owiekiem przezroczystym, pe�nym 9wiado-
mo9ci.

Po trzecie, powinni9my si8 zatrzyma:. Co to znaczy? Powinni-
9my zatrzyma: swoje pogl'dy, sposoby, w jakie wszystko rozpatruje-
my, uczucia, opinie, s�owa itd. Wiemy wszyscy, 6e zatrzyma: si8 nie
jest rzecz' �atw'. Niewielu naprawd8 to potrafi. Jednak6e niezdol-
no9: do tego, by si8 zatrzyma:, jest r,wnie6 zas�on', powa6n' za-
s�on', kt,ra przeszkadza nam otrzyma: o9wiecenie.

Na przyk�ad niekt,rzy bracia, czytaj'c Bibli8, zawsze czytaj' j'
przez pryzmat w�asnych uczu: i pomys�,w i wk�adaj' w jej znaczenie
w�asne my9li. Biblia wyraSnie m,wi: LSzymon PiotrM, lecz gdy oni j'
czytaj', zamieniaj' to na LPiotr SzymonM. Biblia wyraSnie m,wi:
LPawe�, aposto� Jezusa ChrystusaM, lecz oni zamieniaj' to na LPawe�,
aposto� Chrystusa JezusaM. Kiedy nie czytaj' s�owa Bo6ego, ich opi-
nie nie daj' o sobie zna:; gdy tylko jednak zaczynaj' czyta: s�owo
Bo6e, natychmiast dochodz' one do g�osu. Ilekro: czytaj' Bibli8, nie
ma fragmentu, o kt,rym nie mieliby w�asnego zdania albo kt,ry nie
wzbudza�by w nich okre9lonego uczucia. Nie wiedz' jednak, 6e takie
opinie i uczucia s' drewnem, sianem i s�om', nie przedstawiaj' 6ad-
nej warto9ci. Niekt,rzy bracia w taki spos,b us�uguj'. Kiedy zwia-
stuj', ich s�owa fruwaj' sobie po niebie, nie skupione na 6adnym
g�,wnym temacie. Ci, kt,rzy takiego us�ugiwania s�uchaj', przeoczaj'
po prostu wszystkie najwa6niejsze i najistotniejsze kwestie, pomi-
mo wielokrotnych powt,rze(. Zapami8tuj' za to dobrze tylko frag-
menty, nieistotne s�owa, o kt,rych normalnie ludzie zapominaj'
z<chwil', gdy je wypowiedz'. Przyczyn' takiego stanu rzeczy jest
r,wnie6 fakt, i6 p�ynie w nich wiele my9li i uczu:, kt,rych nie potra-
fi' zatrzyma:. Niekt,rzy bracia i siostry s' zawsze czym9 ogromnie
zaj8ci i folguj' swojej bujnej wyobraSni, tak i6 nie s' w stanie zatrzy-
ma: ani jednej cz89ci swej istoty. W konsekwencji nie mog' otrzy-
ma: ani odrobiny 9wiat�a.

Widzimy w Nowym Testamencie przyk�ad takiej sytuacji. Dzie-
si'ty rozdzia� Ewangelii Oukasza i jedenasty rozdzia� Ewangelii Jana
m,wi' o kim9, kto by� niezwykle zaj8ty i kogo nie mo6na by�o za-
trzyma:. Chodzi o Mart8. Ewangelia Oukasza podaje, 6e Marta by�a
bardzo zaj8ta w sensie zewn8trznym, natomiast Ewangelia Jana
pokazuje, 6e by�a ona bardzo aktywna w sensie wewn8trznym.
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Mo6emy powiedzie:, 6e ca�a jej osoba znajdowa�a si8 w stanie pobu-
dzenia. Marta nie tylko mia�a wiele opinii i uczu:, lecz tak6e wypo-
wiada�a wiele s�,w; ani na chwil8 nie potrafi�a si8 zatrzyma:. W re-
zultacie ani jedno s�owo, kt,re Pan do niej wypowiedzia�, nie mog�o
si8 do niej przedosta:. Gdy spotka�a si8 z Panem, jeszcze zanim zd'-
6y� On otworzy: usta, ona ju6 otworzy�a swoje i zarzuci�a Mu: LPa-
nie, gdyby9 tu by�, m,j brat by nie umar�M (J 11,21). Pan odpar�: LBrat
tw,j zmartwychwstanieM. Wtedy ona natychmiast wyrazi�a swoje
zdanie i odpowiedzia�a: LWiem, 6e zmartwychwstanie w czasie zmar-
twychwstania w dniu ostatecznymM. Marta tak wspaniale obja9ni�a
Pa(skie s�owa, 6e wysz�o na to, i6 czas zmartwychwstania zosta�
od�o6ony na kilka tysi8cy lat p,Sniej. Pan zn,w do niej przem,wi�:
LJa jestem zmartwychwstaniem i 6yciem. Kto we Mnie wierzy, cho:-
by i umar�, 6y: b8dzie. Ka6dy, kto 6yje i wierzy we Mnie, nie umrze
na wieki. Wierzysz w to?M. A ona na to: LTak, Panie! Ja wci'6 wierz8,
6e9 Ty jest Chrystus, Syn Bo6yM^ Jej s�owa bynajmniej nie odpowia-
da�y na Jego pytanie. Marta wcale nie s�ucha�a, co Pan m,wi�; mia�a
swoje zdanie i wci'6 papla�a. Gdy sko(czy�a, natychmiast odesz�a
i<zawo�a�a potajemnie swoj' siostr8 Mari8, m,wi'c: LNauczyciel jest
i wo�a ci8M. Sama to wykombinowa�a; by� to jej w�asny pomys�, kt,ry
przypisa�a Panu. Ludzie gadatliwi i pe�ni w�asnych opinii potrafi'
udziela: wskaz,wek i wyra6a: w�asne zdanie. Nie potrafi' si8 w og,-
le zatrzyma:; w konsekwencji s' zupe�nie zas�oni8ci przed 9wiat�em
i nie mog' w og,le przyj': o9wiecenia.

Problem nieumiej8tno9ci zatrzymania si8 tkwi w cz�owieku. Wielu
ludzi czyta Bibli8 bez 9wiat�a i s�ucha pos�ugi, nie rozumiej'c wcale
istotnych my9li poselstwa nie dlatego, 6e s' grzeszni i 9wiatowi, lecz
poniewa6 maj' mn,stwo opinii, uczu:, pomys�,w i s�,w. Prosto rzecz
ujmuj'c, grzech i 9wiat przypominaj' znoszone ubranie, kt,re nie-
trudno zdj':. Jednak6e opinie, uczucia i pomys�y, kt,re w sobie nosi-
my, nie tak �atwo odrzuci:. Dlatego w�a9nie staj' si8 one dzisiaj w<nas
najpowa6niejsz' zas�on': przeszkadzaj' nam otrzymywa: 9wiat�o od
Pana.

Je9li wi8c pragniemy by: o9wieceni, musimy uciszy: siebie i za-
trzyma:. Powinni9my wstrzyma: nie tylko swoje zewn8trzne dzia�a-
nia, lecz r,wnie6 opinie, uczucia, pomys�y, pogl'dy oraz s�owa. Cz�o-
wiek, kt,ry ca�kowicie si8 zatrzyma�, przychodz'c do Pana, przyjmuje
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Jego s�owo z niezwyk�' prostot' i szczero9ci'. S�yszy i rozumie wszyst-
ko, co Pan m,wi. Gdy czyta Bibli8, nie wyczytuje z niej w�asnych
opinii i wyja9nie(; przeciwnie, wczytuje to, o czym m,wi Biblia, do
swojego wn8trza. Na pocz'tku wydaje si8 mo6e, 6e niewiele rozumie
z tego, co czyta. Kiedy jednak przychodzi 9wiat�o, wspania�e rzeczy
zawarte w Biblii zaczynaj' w nim 9wieci:, dzi8ki czemu otrzymuje
on objawienie. Tak samo jest, gdy s�ucha poselstw. Ca�' osob', ka6d'
cz89ci' swej istoty, czeka spokojnie przed Panem, pragn'c us�ysze:
Jego przemawianie. Kiedy wi8c s�yszy wypowiadane s�owa, potrafi
uchwyci: g�,wn' my9l poselstwa i przyj': w swoim wn8trzu Pa(skie
s�owo. Cz�owiek taki dzi8ki temu, 6e potrafi si8 zatrzyma:, jest zdol-
ny nieustannie przyjmowa: 6ywe s�owo Bo6e, czyli Bo6e 9wiat�o, bo
9wiat�o Bo6e opiera si8 na Bo6ym s�owie. Trzecim warunkiem o9wie-
cenia jest wi8c umiej8tno9: zatrzymania si8.

Po czwarte, nie powinni9my spiera: si8 ze 9wiat�em. To kolejne
podstawowe wymaganie je9li chodzi o otrzymanie o9wiecenia. Gdy
tylko pojawia si8 w nas o9wiecenie i odczucie, powinni9my natych-
miast je przyj':, podporz'dkowa: si8 mu i zgodnie z nim post'pi:;
nie mo6emy sobie pozwoli: na sp,r. Ilekro: spieramy si8 ze 9wia-
t�em, ono si8 wycofuje.

Duch Hwi8ty, dokonuj'c w cz�owieku dzie�a o9wiecenia, wykonu-
je prac8 bardzo kruch' i delikatn'. Skoro tylko napotka na op,r
z<jego strony, natychmiast si8 wycofuje. Niezwykle �atwo jest do tego
dopu9ci:, lecz do9: trudno poprosi: Go, by powr,ci�. Nawet je9li wy-
znamy to, nawr,cimy si8 i otrzymamy dzi8ki temu Pa(skie przeba-
czenie, Duch Hwi8ty mo6e nie powr,ci: od razu. Czytamy o takiej
sytuacji w Pie9ni nad Pie9niami. Kiedy Pan zapuka� do drzwi swej
umi�owanej, ona nie otworzy�a. P,Sniej, kiedy si8 zorientowa�a, co
zrobi�a i posz�a otworzy: drzwi, nie mog�a znaleS: Pana. Ukrywaj'c
si8 w taki spos,b, Pan nas karze.

W ten spos,b dzia�a nie tylko Duch Hwi8ty, lecz r,wnie6 ci, kt,-
rzy realizuj' Jego pos�ug8. S�uga, kt,ry zna Boga i kt,rego B,g u6y-
wa, zawsze z rado9ci' pomaga innym. Je9li go skrytykujesz lub celo-
wo si8 mu oprzesz, on nie b8dzie z tob' walczy�, dyskutowa� ani
spiera� si8 o to, kto ma racj8. S�uga ma tylko jedn' drog8: po prostu
si8 wycofa, nie maj'c ci nic wi8cej do powiedzenia i nie mog'c ci
w<niczym wi8cej pom,c. Ten, kto walczy, jest wi8c g�upcem i ponosi
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ogromn' strat8! Zawsze powinni9my post8powa: naprawd8 uwa6nie
w stosunku do tego, kto ma pos�ug8 Ducha Hwi8tego. Mo6esz swo-
bodnie krytykowa: tych, kt,rzy id' ulic', lecz nie powiniene9 tak
post8powa: ani celowo spiera: si8 z kim9, kto ma pos�ug8 Ducha
Hwi8tego. Nie oznacza to, 6e twoja krytyka jest nies�uszna albo two-
je argumenty bezzasadne; by: mo6e wszystkie twoje krytyczne uwa-
gi s' s�uszne i wszystkie argumenty uzasadnione. Jedno wszak jest
pewne: gdy tylko zaczniesz t8 osob8 krytykowa:, jej pos�uga wobec
ciebie si8 sko(czy�a. S�uga ten mo6e pom,c tysi'com ludzi, lecz nie
mo6e pom,c tobie. Nie chodzi o to, 6e nie chce ci pom,c. Nie mo6e
tego zrobi:. Nawet je9li chce ci pom,c, nic nie zyskasz. To bardzo
powa6na sprawa! Powinni9my bardzo uwa6a:!

Nie wolno nam zatem anga6owa: si8 w krytyk8 i spory ani w<sto-
sunku do Ducha Hwi8tego, kt,ry przemawia w nas, ani wobec s�ug,
kt,rzy przemawiaj' na zewn'trz nas. Nie mo6na spiera: si8 z we-
wn8trznym o9wieceniem przez Ducha Hwi8tego, bo znajdziesz si8
w<ciemno9ci co najmniej przez kilka kolejnych dni. Taki okres ciem-
no9ci jest zar,wno kar', jak i przypomnieniem dla ciebie. Uwa6asz,
6e nie ma znaczenia, je9li raz obrazisz Boga, bo zawsze mo6esz po-
prosi: Go o przebaczenie. Owszem, B,g mo6e ci przebaczy:, lecz ma
On te6 sw,j porz'dek; nie unikniesz kary, jak' ma dla ciebie. A je9li
obrazisz Go wiele razy, tw,j koniec b8dzie zdecydowanie jeszcze tra-
giczniejszy. Lud Izraela na pustyni wci'6 spiera� si8 z Bogiem i obra-
6a� Go. Gdy Izraelici dotarli do Kadesz-Barnea, B,g wyci'gn'� swoj'
d�o( i objawi� sw,j porz'dek: mogli oni jedynie powr,ci: na pusty-
ni8, by dalej w8drowa:. Cho: p�akali i nawracali si8, nie mo6na by�o
odwr,ci: tej sytuacji. Powinni9my wi8c by: pos�uszni i nie spiera:
si8, niezale6nie od tego, czy przyjmujemy o9wiecenie od Ducha Hwi8-
tego, czy od s�ug Bo6ego s�owa. To kolejna wa6na zasada w poszuki-
waniu rzeczy duchowych.

Gdy Duch Hwi8ty nas o9wieca, je6eli jeste9my naprawd8 s�abi
i<nie potrafimy Mu si8 podda:, mo6emy co najwy6ej powiedzie::
LO,<Bo6e, powinienem w tej sprawie okaza: pos�usze(stwo, lecz je-
stem s�aby; zlituj si8 nade mn'M. Tego rodzaju postawa serca mo6e
jeszcze liczy: na Bo6e mi�osierdzie. Najlepiej jednak, je9li przyjmu-
j'c o9wiecenie, natychmiast poddajemy si8 Bogu i w og,le si8 z Nim
nie spieramy. W ten spos,b pozwalamy, by o9wieca� nas nieustannie.
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Po pi'te, powinni9my stale 6y: w 9wietle. Gdy otrzymujemy 9wia-
t�o w konkretnej sprawie, dzi8ki czemu dochodzimy do poznania Bo6ej
woli, nie wystarczy jednorazowe pos�usze(stwo. Powinni9my nauczy:
si8 nieustannie trwa: pod 9wiat�em o9wiecenia, kt,re przyj8li9my.
Oznacza to, 6e gdy przyjmujesz o9wiecenie w jakiej9 sprawie, powi-
niene9 podda: si8 Bogu nie tylko w tym momencie, lecz nieustannie
Mu si8 poddawa: zgodnie z t' zasad'.

Powy6sze pi8: punkt,w to spos,b na uzyskanie o9wiecenia. Je9li
b8dziemy zwracali przed Panem na nie baczn' uwag8, b8dziemy mogli
cz8sto otrzymywa: o9wiecenie i 6y: w 9wietle. Na tym etapie B,g da
nam wszelkie prowadzenie, jakiego wewn'trz potrzebujemy; poka-
6e nam wszelkie 9wiat�o, jakiego nam potrzeba; za po9rednictwem
o9wiecenia da nam taki wzrost 6ycia, jakiego nasze 6ycie potrzebuje.
Oby Pan by� dla nas �askawy!





O DW�CH S�UGACH PARSKICH

Dzi8kujemy Panu za to, 6e 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
osiemdziesi8ciu lat. Ich pisma przet�umaczono na wiele j8zyk,w. Nasi
czytelnicy zadaj' nam pytania na temat Watchmana Nee i Witnessa
Lee. W odpowiedzi na nie przedstawiamy poni6szy szkic biograficz-
ny, obejmuj'cy 6ycie i<dzia�alno9: obu braci.

WATCHMAN NEE

Watchman Nee przyj'� Chrystusa w wieku siedemnastu lat. Jego
pos�ug8 dobrze znaj' poszukuj'cy wierz'cy na ca�ym 9wiecie. Wielu
otrzyma�o dzi8ki jego pismom pomoc w dziedzinie 6ycia duchowego
i<wi8zi, jak' ma Chrystus ze swoimi wierz'cymi. Niewielu jednak
wie o drugim, r,wnie wa6nym aspekcie pos�ugi Watchmana Nee,
zwi'zanym z praktyk' 6ycia ko9cio�a i budowaniem Cia�a Chrystusa.
Brat Nee napisa� znaczn' liczb8 ksi'6ek po9wi8conych zar,wno 6yciu
chrze9cija(skiemu, jak i<6yciu ko9cio�a. Do ko(ca 6ycia pozosta� da-
rem, kt,ry Pan da� swoim dzieciom, aby ods�oni: im objawienie S�owa
Bo6ego. Sp8dziwszy ostatnie dwadzie9cia lat 6ycia w wi8zieniu w<ko-
munistycznych Chinach, Watchman Nee umar� w 1972 roku jako
wierny 9wiadek Jezusa Chrystusa.

WITNESS LEE

Witness Lee by� najbli6szym i najbardziej zaufanym wsp,�pra-
cownikiem Watchmana Nee. W 1925 roku, w wieku dziewi8tnastu
lat, do9wiadczy� dynamicznego odrodzenia i po9wi8ci� si8 6ywemu
Bogu, postanawiaj'c Mu s�u6y:. Od tamtej pory zacz'� pilnie studio-
wa: Bibli8. W ci'gu pierwszych siedmiu lat swojego chrze9cija(skiego
6ycia znajdowa� si8 pod silnym wp�ywem Lbraci brytyjskichM. Nast8p-
nie spotka� Watchmana Nee i<przez kolejne siedemna9cie lat, do 1949



roku, by� jego wsp,�pracownikiem w Chinach. Podczas drugiej wojny
9wiatowej, gdy Chiny znalaz�y si8 pod okupacj' japo(sk', uwi8ziony
przez Japo(czyk,w, cierpia� za swoj' wiern' s�u6b8 dla Pana. Pos�uga
i<dzie�o tych dw,ch s�ug Bo6ych doprowadzi�y do wielkiego przebu-
dzenia w9r,d chrze9cijan w Chinach, co zaowocowa�o rozprzestrze-
nieniem ewangelii w ca�ym kraju i powstaniem setek ko9cio�,w.

W 1949 roku Watchman Nee zgromadzi� wszystkich swoich wsp,�-
pracownik,w, kt,rzy s�u6yli Panu w Chinach, i powierzy� Witnessowi
Lee kontynuacj8 pos�ugi poza granicami Chin kontynentalnych, na
Tajwanie. W kolejnych latach, dzi8ki Bo6emu b�ogos�awie(stwu, na
Tajwanie i w Azji Po�udniowo-Wschodniej za�o6onych zosta�o prze-
sz�o sto ko9cio�,w.

Na pocz'tku lat sze9:dziesi'tych Witness Lee, prowadzony przez
Pana, przeni,s� si8 do Stan,w Zjednoczonych, gdzie us�ugiwa� i pra-
cowa� dla dzieci Pa(skich przez ponad 35 lat. Od 1974 roku a6 do
swego odej9cia do Pana w czerwcu 1997 roku mieszka� w Anaheim,
w Kalifornii. Przez wszystkie lata swojej dzia�alno9ci w USA opubli-
kowa� przesz�o trzysta ksi'6ek.

Pos�uga Witnessa Lee przynosi olbrzymi' pomoc zw�aszcza tym
poszukuj'cym chrze9cijanom, kt,rzy pragn' g�8biej pozna: i do9wiad-
czy: niezg�8bionych bogactw Chrystusa. Otwieraj'c boskie objawie-
nie w ca�ym Pi9mie Hwi8tym, pos�uga brata Lee pomaga nam po-
zna: Chrystusa, co prowadzi do zbudowania ko9cio�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, 6eby
Cia�o budowa�o siebie samo w mi�o9ci. Tylko realizacja tego budowa-
nia mo6e wype�ni: zamys� Pana i zaspokoi: Jego serce.

Najwa6niejszym wyr,6nikiem pos�ugi obu tych braci by�o to, 6e
nauczali oni prawdy na podstawie czystego s�owa Biblii.

Oto kr,tki opis g�,wnych przekona( Watchmana Nee i<Witnessa
Lee:

1. Pismo Hwi8te jest kompletnym boskim objawieniem, nieomyl-
nym i wytchnionym przez Boga, kt,rego s�owa zosta�y natchnione
przez Ducha Hwi8tego.

2. B,g jest jedynym, Tr,jjedynym Bogiem = Ojcem, Synem
i<Duchem Hwi8tym, kt,rzy wsp,�istniej' r,wni sobie i<wzajemnie
wsp,�zamieszkuj' od wieczno9ci po wieczno9:.



3. Syn Bo6y, kt,ry jest Bogiem, wcieli� si8 i sta� si8 cz�owiekiem
o imieniu Jezus, narodzi� si8 z dziewicy Marii, 6eby by: Odkupicie-
lem i Zbawicielem.

4. Jezus, prawdziwy Cz�owiek, 6y� na ziemi przez trzydzie9ci trzy
i p,� roku, 6eby da: ludziom pozna: Boga Ojca.

5. Jezus, Chrystus namaszczony przez Boga Jego Duchem Hwi8-
tym, umar� na krzy6u za nasze grzechy i przela� swoj' krew, 6eby
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 Bo6ego i<ochrzci�
wszystkie swoje wybrane cz�onki w jedno Cia�o. Dzi9 ten Duch poru-
sza si8 na ziemi: przekonuje grzesznik,w, odradza wybranych przez
Boga ludzi, wszczepia im boskie 6ycie, zamieszkuje w wierz'cych
w<Chrystusa sprawiaj'c, i6 wzrastaj' oni w 6yciu, i buduje Cia�o Chry-
stusa, 6eby Chrystus m,g� si8 przez nie w pe�ni wyrazi:.

8. Pod koniec tego wieku Chrystus powr,ci, by zabra: swoich
wierz'cych, os'dzi: 9wiat, posi'9: ziemi8 i ustanowi: swoje wieczne
kr,lestwo.

9. Zwyci8scy 9wi8ci b8d' panowali wraz z Chrystusem w<tysi'c-
letnim kr,lestwie, a wszyscy wierz'cy w Chrystusa b8d' mieli udzia�
w boskich b�ogos�awie(stwach w Nowej Jeruzalem w nowym niebie
i na nowej ziemi przez wieczno9:.
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