
Jedno ciało
Tom 11, numer 2

W numerze:

Strona 3: Zjednoczeni w Chrystusie
Bożym celem było zawsze to, by Jego lud ukazywał Jego chwałę poprzez 
wzajemne zjednoczenie. Może to mieć miejsce tylko wtedy, kiedy każdy 
członek jest najpierw w pełni zjednoczony z Chrystusem.

Strona 9: „Jest jedno ciało”
Kościół na ziemi jest miejscem Bożego zamieszkania. Jest to duchowa 
rzeczywistość i musimy trzymać się tej prawdy poprzez wiarę, prowadząc 
życie pełne uświęcenia i oddania Panu.

Strona 12: Natura Ciała Chrystusowego
Ciało Chrystusowe staje się żywą rzeczywistością, kiedy naturalny człowiek 
jest wydany na śmierć na Krzyżu, a Chrystus zajmuje miejsce jako 
suwerenna Głowa.

Strona 18: Pozostałość albo „Resztka”
W trudnych dniach Kościoła Bóg będzie miał ludzi, którzy będą gotowi 
oddać wszystko, by wypełniać wolę Pana.

„Albowiem  jak  ciało  jest  jedno,  a  członków  ma  wiele,  ale  wszystkie  członki  ciała,  
chociaż  ich  jest  wiele,  tworzą  jedno ciało,  tak  i  Chrystus;  bo  też  w  jednym  Duchu  
wszyscy  zostaliśmy  ochrzczeni  w  jedno  ciało  —  czy  to  Żydzi,  czy  Grecy,  czy  to  
niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.” — 1 Koryntian 
12:12-13



Jedno ciało

Przeciwko sekciarstwu
Niektórzy  chrześcijanie  myślą,  że  znają  coś  lepszego  niż  mówienie:  „Ja  jestem 
Pawłowy”  lub  „Jestem Apollosowy”  lub  „Jestem Kefasowy”  i  mówią  zamiast  tego: 
„Jestem Chrystusowy.” Tacy chrześcijanie gardzą innymi, których uważają za sekciarzy, 
i na tej podstawie tworzą nową wspólnotę. Ich postawa streszcza się w tym: Ty jesteś 
sekciarzem, ja nie jestem sekciarzem. Ty czcisz swoich bohaterów;  my czcimy tylko 
Pana.

Słowo Boże potępia jednak nie tyko tych, którzy mówią: „Ja jestem Pawłowy,” „Ja 
jestem  Apollosowy,”  „Ja  jestem  Kefasowy.”  Tak  samo  zdecydowanie  i  wyraźnie 
występuje ono przeciwko tym, którzy mówią: „Jestem Chrystusowy.” Nie jest niczym 
złym uważanie się za należącego wyłącznie do Chrystusa. Jest to słuszne i nawet bardzo 
istotne. Nie jest również rzeczą złą odrzucanie wszelkich podziałów pomiędzy dziećmi 
Bożymi, przeciwnie,  jest to w najwyższym stopniu godne polecenia.  Bóg nie potępia 
tego rodzaju chrześcijan za żadną z tych dwóch rzeczy. Potępia ich dokładnie za ten sam 
grzech,  który  oni  potępiają  u  innych:  za  ich  sekciarstwo.  W  proteście  przeciwko 
podziałom pomiędzy dziećmi Bożymi wielu wierzących usiłuje oddzielić tych, którzy 
nie cierpią podziałów, od tych, którzy akceptują podziały, i nawet we śnie nie przyjdzie 
im  do  głowy,  że  sami  także  dokonują  podziału!  Ich  podstawa  podziału  może  się 
wydawać  bardziej  uzasadniona  niż  tych,  którzy  dzielą  się  z  powodu  różnic 
doktrynalnych  lub  osobistych  upodobań  do  pewnych  przywódców,  pozostaje  jednak 
faktem,  że  i  oni  dzielą  dzieci  Boże.  Nawet  odrzucając  inne  rozłamy,  sami  są  także 
przyczyną rozłamu.

Mówisz:  „Jestem Chrystusowy.”  Czy chcesz przez to powiedzieć,  że inni  nie  są? 
Masz wszelkie prawo mówić: „Jestem Chrystusowy,” jeśli stwierdzasz przez to tylko do 
kogo należysz.  Jeżeli jednak rozumiesz przez to, że nie jesteś sekciarzem, i przez to 
różnisz się od tych, którzy nimi są, to tym samym czynisz różnicę pomiędzy takimi jak 
ty, a pozostałymi chrześcijanami. Sama myśl rozróżniania pomiędzy dziećmi Bożymi ma 
swoje źródło w cielesnej naturze człowieka i jest sekciarska.

Co  więc  jest  słuszne?  Wszelka  ekskluzywność  jest  zła.  Wszelka  inkluzywność 
(jedność wszystkich prawdziwych dzieci Bożych) jest prawidłowa. Denominacje nie są 
zgodne  ze  Słowem  Bożym  i  nie  powinniśmy  mieć  w  nich  udziału,  kiedy  jednak 
przyjmujemy nastawienie krytyczne i mówimy: „Oni są denominacyjni — my jesteśmy 
niedominacyjni; oni należą do sekt — my należymy wyłącznie do Chrystusa,” to takie 
nastawienie będzie także zdecydowanie sekciarskie.

Tak, chwała Panu! Jestem Chrystusowy, ale społeczność moja nie jest społecznością 
tylko z tymi,  którzy mówią:  „Ja jestem Chrystusowy,”  lecz ze wszystkimi,  którzy są 
Chrystusowi. Nie tyle zważam na to, co oni mówią, lecz bardzo zważam na to, kim są. 
Nie badam czy są denominacyjni, czy też nie, sekciarscy czy nie-sekciarscy. Sprawdzam 
tylko, czy należą do Chrystusa. Jeżeli są Chrystusowi, to są moimi braćmi.

Watchman Nee (1938)
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Jedno ciało

Zjednoczeni w Chrystusie
„Ósmego  miesiąca,  w  drugim  roku  Dariusza  doszło  proroka  Zachariasza,  syna 
Berechiasza, syna Iddo, słowo Pana tej treści: 

PAN rozgniewał się bardzo na waszych ojców. Lecz powiedz im: Tak mówi PAN 
Zastępów: Nawróćcie się do mnie — mówi PAN Zastępów — a Ja zwrócę się do was — 
mówi  Pan  Zastępów.  Nie  bądźcie  jak  wasi  ojcowie,  do  których  przemawiali  dawni  
prorocy, mówiąc: Tak mówi PAN zastępów: Odwróćcie się od waszych złych dróg i od  
waszych złych czynów! Lecz oni nie usłuchali i nie zważali na mnie — mówi PAN. Gdzie  
są  wasi  ojcowie?  A  prorocy  —  czy  żyją  wiecznie?  Zaiste,  czy  moje  słowa  i  moje  
przykazania, które zleciłem prorokom, moim sługom, nie doszły do waszych ojców, tak  
że się nawrócili i mówili: Jak PAN Zastępów umyślił postąpić z nami według naszych  
dróg i naszych czynów, tak z nami postąpił?” (Zachariasza 1:1-6).

W pierwszym rozdziale Księgi Zachariasza czytamy Boże słowo skierowane do Jego 
krnąbrnego  ludu.  To  poselstwo  można  odnaleźć  w  imionach  sługi  Pańskiego 
Zachariasza, jego ojca i jego dziadka. Hebrajskie imię Zachariasz oznacza „Pan będzie 
pamiętał;”  Berechiasz  to  „Pan  będzie  błogosławił;”  a  Iddo  „odpowiedni  czas.”  To 
poselstwo zawiera się w słowach „Pan będzie pamiętał by błogosławić w odpowiednim 
czasie.”  Wszyscy,  którzy są  jedno  w Chrystusie,  muszą  pamiętać  tę  obietnicę,  gdyż 
spełni się; w odpowiednim czasie Bóg będzie błogosławił Swój lud, który trwa w Nim 
według  Jego  słowa.  Musimy  jednak  również  pamiętać,  że  otrzymanie  tej  obietnicy 
zależy od naszego prawdziwego „powrotu” do Niego.

Chrześcijańska  społeczność  znajduje  się  obecnie  w  wielkim  niebezpieczeństwie. 
Przybliża  się  kulminacja  wszystkich  rzeczy,  jednak  tak  wielu  ludzi  jest  zajętych 
robieniem tego,  co  wydaje  się  słuszne  w ich własnych  oczach.  Ignorują  wezwania  i 
ostrzeżenia zawarte w Bożym Słowie. Boże wezwanie do ludu nowego przymierza jest 
ciągle takie samo jak do ludu starego przymierza, kiedy powiedział: „Nawróćcie się do 
mnie — mówi Pan Zastępów — a Ja zwrócę się do was” (Zachariasza 1:3).

Boże  Słowo  w  ważnych  sprawach  jest  bardzo  jasne  i  zamknięte  na  błędną 
interpretację. Pomimo tego, wielu wierzących jest nieświadomych własnego odstępstwa, 
mocno przekonani, że wszystko jest w porządku. W rzeczywistości niektórzy stali się 
nawet  dumni  ze swoich  obrzędów religijnych.  Inni,  nieświadomi Bożego pragnienia, 
przyjęli drogę cudzołożnicy, wspomnianej w Księdze Przypowieści 30:20, która jadła i 
obcierała sobie usta, mówiąc: „Nic złego nie uczyniłam.”

Tacy ludzie podobni są do hebrajskich kapłanów, którzy słyszeli  Boże poselstwo 
przekazane  im  przez  proroka  Malachiasza.  Najwyraźniej  nie  byli  oni  świadomi,  że 
odeszli  od  Boga,  co  można  wnioskować  z  ich  pytania  dotyczącego  drogi  powrotu. 
Okradali Boga z Jego działu, więc radzono im by przestali Go okradać i „przynieśli całą 
dziesięcinę do spichlerza” (3:10). Razem z radą następuje nakaz i obietnica: „Wystawcie 
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Jedno ciało
mnie na próbę! — mówi Pan Zastępów — czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie 
wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę.”

Z tak wielu kazalnic słyszę zwiastowanie na temat wspaniałych Bożych obietnic, ale 
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bardzo niewiele napomnień i ostrzeżeń wypływających z Bożego Słowa. Nie możemy 
traktować Bożego Słowa selektywnie. Tak jak w przypadku obietnic, ostrzeżenia i sądy 
są nam bardzo potrzebne. Prowadzą nas z dala od tego co świeckie do Świętego.

Pozwólcie,  że  dam wam bardzo  prosty  przykład.  Przebywając  w  rejonach  buszu 
Malawi,  w Afryce  Wschodniej,  znaleźliśmy się  bardzo blisko Rzeki  Shire.  Chciałem 
pójść  i  usiąść  nad  rzeką,  gdyż  wyglądała  tak  spokojnie.  Pastor  tamtejszego  kościoła 
wskazał  na  kobietę,  której  brakowało  pół  ramienia.  Wyjaśnił,  że ona i  wiele  innych 
kobiet zostało zaatakowanych przez krokodyle,  gdy prały nad brzegiem rzeki. Bardzo 
zdecydowanie  ostrzegł  przed  niebezpieczeństwem  siadania  nad  brzegiem  rzeki.  Nie 
trzeba mówić, że poszedłem za ostrzeżeniem i szybko straciłem pragnienie odpoczynku 
blisko tej pozornie spokojnej rzeki. Tak jak ostrzeżenie tego brata względem mnie, tak 
Boże ostrzeżenia mają na celu nasze dobro; nie możemy nie zwracać na nie uwagi.

Pragnieniem Chrystusa jest nie tylko to, by nikt nie został potępiony, ale aby każdy 
poznał  pełnię  Bożego  błogosławieństwa  i  swoje  dziedzictwo.  Również  moim 
pragnieniem  jest,  by  nikt  nie  został  pominięty  podczas  otwarcia  zaworów  Bożego 
błogosławieństwa  i  ujrzał  nie  tylko  otwarte  niebo  ale  również  poznał  i  doświadczył 
boską obecność w miejscu najświętszym.

Dla Jego chwały

„Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę  
woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną  
całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim, w którym też  
przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku  
według  postanowienia  tego,  który  sprawuje  wszystko  według  zamysłu  woli  swojej,  
abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję  
mieliśmy w Chrystusie” (Efezjan 1:9-12).

Potrzebujemy zrozumieć,  że tak jak w przypadku żydowskiego  kapłaństwa,  i  my 
„okradamy Boga” poprzez pozbawianie Go chwały naszego świadectwa. Boży lud został 
powołany  by  dać  świadectwo  chwale  i  Jedności  Wszechmocnego  Boga.  Podobnie 
świadectwo  kościoła  powinno  być  żywym  odzwierciedleniem  pełni  JEDNEGO 
prawdziwego Boga, któremu służymy i którego czcimy. Objawionym pragnieniem Ojca 
w niebie jest  to,  by pełnia tego  kim On jest  — Ojciec,  Syn  i  Duch Święty — była 
widoczna w ciele i poprzez ciało Chrystusa na ziemi, Jego kościół.

Kościół odzwierciedla jedność Boga

Jezus w Swoim nauczaniu i życiu dawał świadectwo jedności Trójcy. Nauczał o Ojcu w 
niebie, który Go posłał, i o Sobie jako tym, który objawia Ojca. Wyraźnie zaznaczył też, 
że  zarówno  On  jak  i  Ojciec  wykonują  Swoje  dzieło  poprzez  Ducha  Bożego.  Pełna 
jedności relacja pomiędzy odrębnymi, boskimi osobami Ojca, Syna i Ducha Świętego 
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Jedno ciało
jest  akcentowana  wszędzie  (Ew.  Jana  14:7,9-10).  Jezus  uznawał  i  wyjaśniał  różnicę 
pomiędzy Osobami naszego Jednego Boga, kiedy powiedział: „Ja prosić będę Ojca i da 
wam innego [podobnego, boskiego] Pocieszyciela (Adwokata), aby był z wami na wieki 
— Ducha 
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prawdy” (Ew. Jana 14:16-26).
„Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech  

będzie z wami wszystkimi” (2 Koryntian 13:13).  Zabarwienie tych słów, które często 
wypowiadamy na końcu nabożeństwa, przypominają nam o zbawiennej łasce Syna, która 
daje przystęp do miłości Ojca i społeczności Ducha Bożego. Greckie słowo  koinonia, 
przetłumaczone  jako  komunia  i  społeczność,  odnosi  się  bardziej  do  uczestnictwa  w 
czymś,  niż  do  zwykłego  związku  z  innymi.  Oznacza   dzielenie  i  uczestnictwo  W 
społeczności  i  jedności  Boga.  Bóg  Sam  w  Sobie  jest  społecznością.  Cała  ludzkość 
została  stworzona  na  Jego  obraz  i  jako  taka  może  znaleźć  pełnię  życia  tylko  w 
społeczności podobnej jedności. 

Kościół nie jest w żaden sposób kwestią indywidualności. W Bogu NIE znajdujemy 
trzech odrębnych indywidualności ale trzy różne od siebie osoby, które w „JESTEM” są 
jedno w istocie, osobowości i  woli. Boże zabezpieczenie tej jedności, realizowanej w 
tym świecie, jest darem dla kościoła, którego  koinonia jest zbudowana na społeczności 
trzech  Osób  Trójcy,  Bożej  mnogości,  a  jednak  wrodzonej  pojedynczości.  Dlatego 
Chrystus modlił się o Swoich naśladowców: „Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we 
mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A  
Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a  
Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że  
ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś” (Ew. Jana 17:21-23).

Jeden nowy człowiek

„Albowiem  On  jest  pokojem  naszym,  On  sprawił,  że  z  dwojga  jedność  powstała,  i  
zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, On zniósł zakon  
przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego 
nowego  człowieka  i  pojednać  obydwóch  z  Bogiem  w  jednym  ciele  przez  krzyż,  
zniweczywszy  na  nim  nieprzyjaźń;  i  przyszedłszy,  zwiastował  pokój  wam,  którzyście  
daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i  
drudzy  w  jednym  Duchu.  Tak  więc  już  nie  jesteście  obcymi  i  przychodniami,  lecz  
współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów 
i  proroków,  którego  kamieniem węgielnym jest  sam Chrystus  Jezus,  na którym cała  
budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół  
budujecie na mieszkanie Boże w Duchu” (Efezjan 2:14-22).

Celem  przelania  krwi  Chrystusa  było  stworzenie  JEDNEGO  nowego  człowieka 
(kościoła) i w tym JEDNYM CIELE pojednanie z Bogiem zarówno Żydów jak i Pogan 
(wszystkich, którzy nie urodzili się Żydami). Według Bożego zamysłu, kościół ma być 
zbiorowym miejscem Bożego zamieszkania — Świętą Świątynią gdzie każdy członek 
buduje się w Chrystusie dzięki służbie Ducha Świętego.

Nie mamy żadnej  biblijnej  podstawy by być  czymś innym.  Nie mamy biblijnego 
podłoża by jako ludzie czy naród żyć samodzielnie. Nie mamy żadnej biblijnej podstawy 
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by trzymać się różnorodnych interpretacji wiary jako ostatecznych rozjemców w kwestii 
członkostwa czy spraw związanych z kościołem Chrystusa. Nie mamy również biblijnej 
podstawy do tego by próbować jedności na podłożu ekumenicznego porozumienia; to 
jest tylko widoczny kompromis, który w rzeczywistości pozwala nam trwać dalej przy 
samolubnych pomysłach i zamierzeniach.

Sposób ludzkiego porozumienia (ekumenizm) na podłożu tego co wydaje się dobre 
dla 
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człowieka (samostanowienie) to droga poklasku i pozoru, która nigdy nie zrodzi Bożego 
błogosławieństwa. Bóg powiedział do Swojego ludu: „Biada! Chrońcie się na Syjonie, 
którzy jeszcze mieszkacie u córki babilońskiej” (Zachariasza 2:11). Ten fragment mówi 
symbolicznie o duchowej córce porządku tego świata, duchu poklasku i pozoru. Boży 
głos  nakazywał  im,  by  uciekli  i  porzucili  taką  drogę.  Potem  Bóg  powiedział: 
„Wykrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo oto Ja przyjdę i zamieszkam pośród 
ciebie” (2:14). To są ci, którzy oddzielili siebie od córki babilońskiej.

Podobnie kościół  nie  powinien mieć  u siebie nic z  poklasku tego  świata ale  być 
żywą, publiczną rzeczywistością. „Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście 
do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; jeden Pan, jedna wiara,  jeden 
chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i 
we wszystkich” (Efezjan 4:4-6). 

Paweł, w swoim Liście do Efezjan, wyraźnie daje do zrozumienia, że kościół jest 
ciałem Chrystusa,  pełnią Tego, który Sam wszystko we wszystkim wypełnia,  i że we 
wszystkim znajduje się pod Jego zwierzchnictwem i autorytetem (1:22-23). Kościół jest 
jednym ciałem, jednością, kierowanym przez Jedną Głowę, Jezusa Chrystusa. Jesteśmy 
złączeni tylko przez Niego; nie ma innego sposobu. Próba połączenia się i bycia jedno na 
podstawie czegokolwiek innego niż Sam Chrystus i pełnia Bożego objawionego Słowa, 
jest czystą głupotą. Kontynuowanie na jakiejkolwiek innej podstawie to kroczenie drogą 
buntu.

Odejście od Chrystusa

„To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów: do Efezu i do Smyrny, i do  
Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. I obróciłem się, aby  
zobaczyć,  co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem  
złotych  świeczników,  a  pośród  tych  świeczników  kogoś  podobnego  do  Syna 
Człowieczego,  odzianego  w  szatę  do  stóp  długą  i  przepasanego  przez  pierś  złotym 
pasem; głowa zaś jego i  włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak  
płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego  
jakby  szum  wielu  wód.  W  prawej  dłoni  swej  trzymał  siedem  gwiazd,  a  z  ust  jego  
wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim 
blasku. Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły” (Objawienie Jana 
1:11-17). 

W  trzech  pierwszych  rozdziałach  widzimy  nie  tylko  siedem  stopni  odstępstwa  
kościoła od jedności w Chrystusie, począwszy od Zmartwychwstania; widzimy również  
okropny  stan  kościoła  w  obecnych  dniach.  W  ciągu  stuleci,  kościół  stracił  z  oczu  
objawienie tego kim jest Chrystus i w konsekwencji odpadł od Niego i wycofał się ku 
własnym zamysłom.

W księdze Objawienia 1:11-13 widzimy Pana „pomiędzy” świecznikami. W Bożym 
zamyśle jest i  zawsze był świecznik.  Przetłumaczenie słowa „świecznik” właśnie jako  
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Jedno ciało
„świecznik” jest  mylące.  Świeczki  są tworzone według ludzkiego pomysłu i  mówią o 
samowystarczalności  człowieka.  Nie  mają  nic  wspólnego  z  Bożym  zamiarem  i  Jego  
zaopatrzeniem. Lampa natomiast była konstruowana według zamysłu Pana. Nawet olej,  
który miał być do niej używany, miał być mieszany według dokładnej instrukcji Pana i  
nie mógł być użyty do żadnego innego celu.

Wizja  dana  Janowi  pokazuje  wyraźnie,  że  kościoły  odpadły  od  Pana  chwały  tak 
dalece, 
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Jedno ciało
Zjednoczeni w Chrystusie 

że  aby  zdobyć  ich  uwagę,  musiał  przekazać  Swoje  poselstwo  przez  Jana  i  aniołów 
siedmiu kościołów. Straszną rzeczą jest zdać sobie sprawę, że Chrystus musi przesyłać  
wiadomość do siedmiu kościołów. Kiedy w rodzinie, która żyje blisko siebie, ojciec chce  
coś komuś przekazać, to po prostu mówi; nie potrzebuje przesyłać wiadomości przez  
posłańca. Boże poselstwo jest skierowane do kościoła, który odpadł od Niego i stał się  
samowystarczalny.

Musimy przyznać się  do faktu,  że popadliśmy w odstępstwo, zanim możemy mieć  
nadzieję  na  odnowę.  Staliśmy  się  cząstkowymi  ludźmi,  podobni  do  wielu  różnych  
narodów, które mówią podobnym językiem, jednak znajdują się pod różnymi rządami. To  
doprowadziło  nas  do  coraz  większego  oddzielenia,  gdzie  każdy  polega  na  własnych  
strukturach, porozumieniach, znajomościach i przywódcach. Taki stan jest odrażający i  
niesmaczny  dla  naszego  świętego  Boga.  W  subtelny  sposób  w  przeciągu  stuleci,  
przyzwyczailiśmy się polegać coraz bardziej na tych rzeczach, a coraz mniej na Jezusie,  
naszym Zbawcy i Panu. Tak jak kościół w Laodycei (ostatni z siedmiu kościołów), nie  
jesteśmy ani zimni ani gorący — ani w pełni w Chrystusie ani całkowicie poza Nim. 

Czym bliżej jesteśmy Chrystusa i Jego słowa, tym bardziej stajemy się JEDNO. Im  
dalej lampy są od Niego, tym bardziej  wydają się SIEDMIOMA odrębnymi zborami.  
Jedność można znaleźć tylko w Chrystusie Jezusie.

Wypełnienie jedności w Chrystusie

„Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu, i  
zapytał mnie: Co widzisz? A ja odpowiedziałem: Widzę, oto jest świecznik cały ze złota,  
a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest siedem lamp, a lampy, które są na jej szczycie,  
mają po siedem knotów. Dwa drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony  
czaszy, a drugie z jej lewej strony” (Zachariasza 4:1-3).

Mamy tutaj proroczą wizję Lampy i dwóch drzew oliwnych. Wiele lat temu, kiedy  
moja  córka  miała  około  szesnaście  lat,  po  przeczytaniu  tego  fragmentu  poczuła  się  
zachęcona przez Ducha Świętego, by namalować to co przeczytała.  Po jakiejś chwili  
przyszła do swojej  mamy i  do mnie i  zapytała czy  moglibyśmy jej  pomóc,  ponieważ 
wydawało jej  się,  że nie była w stanie dokończyć malowania.  Poszliśmy z nią do jej  
pokoju i po obejrzeniu jej rysunku stwierdziliśmy, że tak naprawdę skończyła już swoje 
zadanie. Kiedy wyjaśniliśmy jej co zobaczyliśmy w jej obrazku, jej oczy otworzyły się i  
sama również zrozumiała że jest dokończony.

Na środku kartki namalowała jasnozłoty świecznik (Menorę) z płomieniami ognia na 
każdej  z  siedmiu  czasz.  Po  każdej  jego  stronie  namalowała  dwa  drzewa  oliwne  z  
gałęziami przeplecionymi nad lampami ale nie było na nich liści. Z przodu świecznika  
narysowała przełamany chleb i rozlane wino.

My natomiast  zobaczyliśmy coś innego. W kształcie  złotego świecznika ujrzeliśmy 
twarz  Chrystusa i  siedem oczu Pana.  Brąz pni  drzew oliwnych  wydawał się  być jak  
włosy Chrystusa spadające na dwie strony Jego  twarzy.  Nagie gałęzie  dwóch drzew 
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Jedno ciało
oliwnych, splecionych razem nad lampami, wydawały się być koroną z cierni na głowie 
Chrystusa.  Z  tego  symbolicznego  fragmentu  o  świeczniku  moja  córka  zobaczyła  i  
namalowała samego Chrystusa.

W tym proroczym opisie my również widzimy Chrystusa i Jego kościół. Świecznik był 
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Jedno ciało
Zjednoczeni w Chrystusie 

wykuty  z  jednej  bryły  szczerego  złota.  Według  hebrajskiej  tradycji  liczby  miały  
szczególne  znaczenie.  Siedem  ramion  świecznika  i  lamp  mówi  o  kompletności  i  
doskonałości.  Centralny  trzon,  który  podtrzymuje  całą  strukturę  wskazuje  na  liczbę  
Jeden.  To  zawsze  odnosi  się  do Boskości,  do  samego Boga — Jego światło  będące  
wieczną lampą Jego obecności.

W  moim  przekonaniu  dwa  drzewa  oliwne  symbolizują  dwa  domy  Izraela.  Jeden  
przedstawia  ten  literalny  dom  Izraela  —  ci  z  narodu  żydowskiego,  którzy  przyjęli  
Chrystusa Jezusa jako swojego Mesjasza i narodzili się na nowo. Drugie drzewo oliwne  
przedstawia duchowy dom Izraela — narodzonych na nowo wierzących pochodzących z  
Pogan, którzy zostali wszczepieni do krzewu winnego poprzez wiarę w Chrystusa. Nikt z  
nich nie jest korzeniem; korzeniem jest sam Chrystus.

Kiedy WSZYSTKO co stanowi liczbę człowieka w rzeczywistości spoczywa i czerpie  
życie tylko od Niego, wtedy popłynie oliwa, lampy będą wiecznie zapalone, a chwała 
światła Bożej wiecznej obecności będzie zamanifestowana w pełni w Ciele Chrystusa.  
Wierzę  że  ta  wizja  świecznika  jest  obrazem  kościoła  zjednoczonego  w  Chrystusie,  
takiego jakim powinien być u kresu wieków.

W  Nowym  Testamencie  widzimy,  że  wytyczne  apostołów  względem  całej  służby 
dotyczyły  doprowadzenia  wszystkich  ludzi  do  dojrzałości,  osiągnięcia  miary  pełni  
Chrystusowej i wzrostu pod każdym względem w Chrystusa, który jest Głową. Celem jest  
Jedno Ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, które  
buduje  siebie  w  miłości  dzięki  działaniu  każdego  poszczególnego  członka  (Efezjan  
4:11-16). Ten cel jest ciągle najważniejszy.

Prorocza  wizja  Bożej  przyszłości  oczekuje  dnia  kiedy  Bóg  zjednoczy  podzielone 
królestwa  Izraela  i  Judy,  sprowadzając  z  powrotem  wszystkich  rozproszonych  
wygnańców (Ezechiela 37:15-23). Rzeczywiście, prorocza nadzieja obejmuje ponowne 
zjednoczenie wszystkich ludzi na świecie pod panowaniem jednego Pana (Zachariasza  
14:9). Jednak nie stanie się to „dzięki mocy ani dzięki sile” mówi Pan. Nie można tego  
osiągnąć z samego siebie.

Co możemy uczynić? Nie bądźmy ludźmi twardego karku jak naród żydowski, który w  
końcu musiał wyznać: „Jak Pan Zastępów umyślił postąpić z nami według naszych dróg  
i  naszych  czynów,  tak  z  nami  postąpił”  (Zachariasza  1:6).  Postanówmy dzisiaj  być  
częścią świętej resztki, która jest działem Pana. Złączcie się teraz ze mną w pokucie i  
uchwyćmy się Chrystusa który jest naszą Głową. Każdy który kocha Pana, jakakolwiek  
jest  jego  funkcja  w  Ciele,  musi  rozpocząć  pracę  w  swoim własnym  sercu.  Musimy  
oddzielić się dla Boga jako Jeden lud — jak Bóg, Jezus i Duch Święty są JEDNO.

Kiedy  będziemy  pokutować  i  przyjdziemy  do  Niego,  znajdziemy  siedem  lamp 
scalonych w JEDEN Świecznik, Kościół. Wtedy Duch i Oblubienica zgodzą się razem i  
powiedzą: „Przyjdź.”

Mike Barton (2000)     
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Jedno ciało

“Jest jedno ciało”
Psalm 93; 1 Koryntian 3:16; 6:19

Te fragmenty przedstawiają prawdę, która jak wierzę ma wielkie znaczenie dla każdego 
z nas, zarówno indywidualnie jak i zbiorowo.  Kościół jako całość jest świątynią Boga. 
Jest nią każdy wierzący tak realnie, dosłownie i absolutnie jak dawna świątynia, w której 
mieszkał Bóg, tylko oczywiście w inny sposób. On mieszka dzisiaj w każdym człowieku 
wierzącym w tym pokoju.

Zaznaczcie ten fakt; rozważcie go. Nie jest to kwestia opinii; to jest Boża prawda. 
Jeżeli  ludzie nie zgadzają się  z  Pismem, to nie ma sensu spierać  się z nimi,  tak jak 
rozmawiać  z  człowiekiem niewykształconym  o  najwyższych  prawidłach  matematyki. 
Jestem głęboko i  całkowicie  przekonany,  że mam prawo wymagać  od każdego sługi 
Chrystusa by podporządkowywał całe swoje moralne istnienie autorytetowi Pisma.

Odnośnie przedstawionej tutaj prawdy nie możesz myśleć tego albo tamtego. Bóg ma 
dom tutaj  na  ziemi.  Przyjmijcie  ten  fakt,  umiłowani,  rozważcie  go.  Nie  mówcie  że 
powinniśmy nim być,  ale  że nim  jesteśmy;  a potem zobaczmy zachowanie jakie stąd 
wypływa. Popatrzcie co staje się Bożym domem: „Świętość staje się Twoim domem, o 
Panie, na wieki” (dosłowne tłumaczenie z języka ang.).

Świętość w Bożym Domu

To jest podstawa prawdy, która leży u podstaw wszelkiej dyscypliny od czasu kiedy Bóg 
ustanowił sobie dom na ziemi. Nie czytamy o tym że Bóg mieszka w człowieku, dotąd 
aż dokonane zostało odkupienie.  Jednak kiedy Izrael  opuścił  Egipt,  na brzegu Morza 
Czerwonego, do naszych uszu dociera z ust odkupionego narodu pierwsza wiadomość: 
„Przygotuję Mu mieszkanie” (dosłowne tłumaczenie z jęz. ang.). W chwili gdy ostatnia 
szpilka została włożona w ziemski przybytek,  Boża chwała zstępuje w pośpiechu by 
zamieszkać wpośród Swojego ludu.

Jednak Jego obecność wymaga świętości. Przeczytajcie 6 i 7 rozdział księgi Jozuego 
a zobaczycie dwie wielkie konsekwencje tej samej obecności  — Jerycho w ruinach i 
kupa  kamieni  w  dolinie  Achor.  Jeden  człowiek  odważył  się  zbezcześcić  Boże 
zgromadzenie!  Jakież  to  jest  poważne!  Wspaniałą  rzeczą  było  oglądać  te  mury 
rozpadające się w proch pod stopami Bożego ludu. Jednak zauważcie jedną rzecz: ta 
sama  obecność,  która  obróciła  Jerycho  w  ruiny,  nie  pozwoliła  by  grzech  jednego 
człowieka uszedł uwadze. Duch Święty zapisał to dla nas i mamy obowiązek rozważać 
te słowa i przyjąć do naszych dusz instrukcje w nich zawarte. 
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Jedno ciało
Instynkt  wiary powinien podpowiedzieć Jozuemu, że była jakaś przeszkoda. Boży 

lud był Jego mieszkaniem. Ten fakt odróżniał ich od każdego innego narodu na ziemi. 
Żaden inny naród nie wiedział o tym wielkim przywileju tak dobrze jak Izrael. Jednak 
Bóg jest 
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Jedno ciało
“Jest jedno ciało”

Bogiem; On pozostanie sobie wierny;  On zatroszczy się o Swoje wielkie imię. Jozue 
myślał,  że chwała  tego  wielkiego  imienia  była  ciągle  obecna,  jednak  istnieje  więcej 
sposobów by utrzymać tą chwałę.

Jeżeli Jahwe jest obecny by dać zwycięstwo nad Swoimi wrogami, to jest również 
obecny by dyscyplinować Swój lud. „Izrael zgrzeszył!” Bóg nie mówi: „Jeden człowiek 
zgrzeszył — odnajdźcie go.” Nie; wskazuje na 600.000 Izraelitów, ponieważ Izrael jest 
jednym  narodem.  Jedna  boska  obecność  wpośród  nich  pieczętowała,  cechowała  i 
formowała ich jedność. Nie próbujcie tego zrozumieć, bracia, ale skłońcie się całkowicie 
ku tej prawdzie. Nie osądzajcie tego, ale niech to was osądzi. „Izrael zgrzeszył.” To jest 
powód dla którego nie mogli odnieść zwycięstwa. Tak więc Izrael musiał stanąć, jeden 
człowiek za drugim, aby ten który przekroczył przymierze zawarte z Jahwe, mógł zostać 
wskazany.

Bóg nie może iść dalej gdy zło nie zostało osądzone. Słabość nie jest przeszkodą, jest 
nią niegodziwość. Czy Bóg może użyczyć poparcia w postaci Swojej obecności dla zła? 
Nigdy!  Jeżeli  jesteśmy miejscem Bożego  zamieszkania,  musimy być  święci.  To  jest 
jedna z tych wiecznych zasad, które nie mogą być porzucone.

Jednak pojawia się pytanie:  Dlaczego zostało powiedziane, że to Izrael zgrzeszył? 
600,000 niewinnych ludzi! Odpowiedź jest taka, że naród jest jeden, i że ta jedność musi 
być podtrzymywana i wyznawana.

Duchowa jedność Izraela

W 24 rozdziale czytamy, że na złotym stole przed Panem było położonych dwanaście 
bochenków chleba, z siedmioma lampami na złotym świeczniku, by rzucały na nie swoje 
światło. Koniec tego samego rozdziału pokazuje nam człowieka zaprowadzonego poza 
obóz, gdzie wszyscy Izraelici mieli go ukamienować.

Skąd takie połączenie fragmentów? Jest to pełne mocy.  Połączenie fragmentów to 
jedna  z  największych  chwał;  sposób  w  jaki  Duch  Święty  grupuje  Swoje  materiały, 
wymaga naszej  uwagi.  Każdy fakt,  każda okoliczność ilustruje nieskończoną głębię i 
moralną chwałę.

Dlaczego  zatem znajdujemy  to  połączenie  w  3  Księdze  Mojżeszowej?  Z  prostej 
przyczyny  zilustrowania  pewnej  wspaniałej  zasady.  Moc  wiary  by  zgłębić  wieczną 
prawdę  dotyczącą  jedności  Izraela  i  wyznanie  jej  w  obliczu  wszystkiego  — wielka, 
wspaniała,  praktyczna  prawda.  Najpierw  mamy boską  stronę:  to  czym  Izrael  był  w 
Bożym zamyśle; potem to co mogło go czekać pod Bożą dyscypliną.

Zawsze wypada wyznawać i utrzymywać oryginalną Bożą prawdę, nawet wpośród 
ruin naokoło. Ja sam szczerze, pilnie i gorliwie kładę dzisiaj nacisk, jakby od Samego 
Boga  na  utrzymanie  tej  wielkiej  prawdy  o  jedności  ciała  Chrystusa,  którą  musimy 
podtrzymywać  i  wyznawać  w  obliczu  wszystkiego.  Nie  ma  prawdy  w  całej  skali 
objawienia, której diabeł nienawidzi bardziej serdecznie, niż ta o jedności Bożego ludu.
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Jedno ciało
Kiedy  królestwo  było  już  podzielone,  Eliasz  na  górze  Karmel  rozkazał  by 

przyniesiono  mu  dwanaście  kamieni,  z  których  zbudował  ołtarz.  Jednak  można 
powiedzieć,  że  Izrael  nie  był  już  dwunastoma  plemionami.  Jedność  Izraela  została 
zerwana i dawno minęła. Nie; to jest trwała jedność, która nigdy nie będzie zerwana. 
Izrael to liczba dwanaście, kiedy Boże oczy spoczywają na dwunastu chlebach na złotym 
stole, czy na dwunastu kamieniach na 
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“Jest jedno ciało”

napierśniku Aarona. Wiara trzyma się tej prawdy, a Eliasz buduje swój ołtarz z dwunastu 
kamieni. 

Ta jedność nigdy nie będzie porzucona, chociaż może być jak łańcuch rzucony przez 
rzekę, nad którym przepływa fala, tak że go nie widać. Jedność w dniu Pięćdziesiątnicy; 
jedność w chwale; ale taką samą prawdą jest dzisiaj to, że istnieje również jedno ciało i 
jeden Duch, gdy Duch Święty pisał 4 rozdział Listu do Efezjan. W jaki sposób kształtuje 
się  ta  jedność?  Poprzez  Ducha Świętego;  jest  to  jedność z  Człowiekiem po prawicy 
Boga.

W ten sposób otrzymujemy trzy solidne powody do życia w świętości: Nie mogę 
przynosić  hańby  Temu,  z  którym  jestem  zjednoczony;  nie  mogę  zasmucać  Ducha 
poprzez którego jestem jedno; i nie mogę zasmucać członków ciała, z którymi jestem 
złączony.

Umiłowani  słuchacze,  odczuwam swoją odpowiedzialność by nakłonić was do tej 
prawdy.  Nie  pozwólcie  by  diabeł  ograbił  was  z  błogosławieństwa  trwania  w  niej. 
Upewnijcie  się,  że  zdajecie  sobie  sprawę  z  jej  kształtującej,  wpływowej  mocy. 
Pomyślcie w jaki sposób wasz obecny stan i chodzenie wpływa na świętych w Nowej 
Zelandii. „Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki.”

Grzech Achana wpłynął na cały naród izraelski. On sam myślał, że nikt nie widział, 
nikt  nie  wiedział,  więc  po  cichu  ukrył  zakazaną  rzecz  w swoim namiocie.  Jeżeli  to 
obrazuje  twój  stan,  to  natychmiast  następuje  blokada.  Bóg  nie  będzie  już  więcej 
okazywał tobie Swojej mocy; istotnie nadal jest moc, ale nie moc by działać dla ciebie w 
zwycięstwie  ale  działać wobec ciebie w dyscyplinie  — moc,  która roztrzaska cię  na 
kawałki.

Oko wiary

Nie mierzmy Bożego słowa naszym sumieniem czy naszą wrażliwością ale w prostocie  
uwierzmy w to co mówi.  Czytamy,  że jest  jeden Duch jednoczący  każdego członka z 
Głową w chwale, i jednoczący każdego poszczególnego członka na ziemi z innymi. W  
tym ciele święty człowiek, w wyniku społeczności, jest jak knot w świecy; wpływa na stan  
świętych Boga.

Wyznaj tę wielką prawdę, trzymaj się jej mocno. Nigdy jej nie zaprzeczaj, nigdy jej 
nie porzucaj. „Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem” i jest złączony ze 
wszystkimi,  którzy  do  Niego  należą.  W  Bożym  Słowie  nie  ma  czegoś  takiego  jak 
niezależność.  Zgromadzenie  jest  w  każdym  miejscu  zbiorowym  lokalnym  wyrazem 
całego kościoła Bożego, jak to widzieliśmy w przypadku dwunastu plemion Izraela w 
Starym Testamencie. 

Ta prawda, jak złota nitka, świeci od okładki do okładki poprzez całą Bożą Księgę i 
jest  zawsze znana  wierze.  Dlaczego  Daniel  modlił  się  w kierunku Jerozolimy?  Dom 
Boży  nie  jest  dla  oka  człowieka  ale  dla  wiary.  Wiara  ciągle  rozpoznaje  dwanaście 
bochenków na złotym stole i modli się, choćby nagrodą miała być jaskinia z lwami.
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Jedno ciało
Ponownie,  Paweł  przed  Agryppą.  Naród  może  być  rozproszony  „od  krańca  po 

kraniec ziemi,” jednak Paweł będzie mówił o „obietnicy, której spełnienia spodziewa się 
dostąpić naszych dwanaście pokoleń.” Czy Paweł mógł im to pokazać?

Czy macie zamiar zrezygnować z jedności Bożego kościoła? Czy będziecie musieli 
rozprawić  się  z  rzeczami  podsuniętymi  przez  diabła  by  rzucić  pył  w  oczy  Bożych 
świętych, i 
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Jedno ciało
“Jest jedno ciało”

ukryć przed umysłami wieczną prawdę o tym jednym ciele? Czy ciało Chrystusa jest 
małym społeczeństwem opartym na pewnych zasadach?

Jak możesz mówić o „przyłączeniu się” do czegokolwiek? Jeżeli nawróciłeś się do 
Chrystusa,  „przyłączenie”  zostało  już  dokonane!  Zostałeś  „dodany  do  Pana;”  jesteś 
częścią  tego  czego  człowiek nie może dotknąć  ani  na  chwilę.  Nikt  nie  może odciąć 
pojedynczego  członka  ciała  Chrystusa,  który  według  wiecznego  Bożego  zamysłu  i 
działania Ducha Świętego jest z Nim złączony.

Czy muszę organizować ciało? Nie, dzięki Bogu nie należy to do człowieka. Duch 
Święty zstąpił  w dniu Pięćdziesiątnicy by ukształtować ciało,  i  ciągle  tutaj  jest.  Nie 
oddałbym tej wielkiej prawdy za nic na świecie. Mogę z odwagą powiedzieć, że dzisiaj 
mam głębszą świadomość i mocniejszą wiarę w to, że jest to Boża prawda dla obecnego 
dnia, niż 42 lata temu. Nie mają na nią wpływu żadne wysiłki człowieka.

„Świętość  staje  się  Twoim domem,  o  Panie,  na  wieki.”  A  w chwale  będzie  to: 
„Miasto  święte,  nowe  Jeruzalem,  zstępujące  z  nieba  od  Boga,  przygotowane  jak 
przyozdobiona oblubienica dla męża swego,” gdzie On ukaże „nadzwyczajne bogactwo 
łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie.”

C.H. Mackintosh (1880)                                                                          

Natura Ciała Chrystusowego
Na początku chcemy zwrócić uwagę na jeden czy dwa elementarne fakty, które mimo to 
niosą w sobie zawsze świeżość znaczenia dla tych, którzy są duchowo ożywieni dla Pana.  
Pierwszą prostą prawdą jest to, że określenie „Ciało Chrystusa” jest specyficzne dla 
Apostoła Pawła. Przed czasami Pawła w innych miejscach Pisma Świętego znajdujemy  
inne określenia Kościoła,  ale  „Ciało Chrystusa,” „Ciało,” „Kościół,  który jest  Jego  
Ciałem,” są zamienne dla Pawła.

Kościół  nie  był  wcale  nowym pomysłem.  Boży  lud  znał  to  określenie.  Pan Jezus  
mówił  do  Swoich  Apostołów o  Kościele.  Nie  było  w tym niczego  nowego,  ale  kiedy  
zaczynamy mówić o tym Kościele jako o „Ciele Chrystusowym,” to jest to całkiem nowa 
myśl i nowe pojęcie,  które niosą ze sobą nową prezentację natury tej rzeczy. Zostało 
powiedziane bardzo wyraźnie, stanowczo i z naciskiem, że Kościół, jak go widzi Bóg, jest  
nie  tylko  społecznością.  Nie  jest  to  zgromadzenie,  ani  jakaś  denominacja,  
interdenominacja ani ponaddenominacja. 

Można posługiwać się określeniem „Kościół” i rozumieć ten termin jako społeczność 
ludzi  wierzących,  społeczność chrześcijańską,  grupę  ludzi  na ziemi,  których  wspólne 
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Jedno ciało
zainteresowania  dotyczą  rzeczy  odnoszących  się  do  Chrystusa.  Ale  to  określenie 
przenosi wszystko do zupełnie innej sfery. Chodzi o ciało. Nie jest to ciało ludzkie, ale to 
co jest 
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Jedno ciało
Natura Ciała Chrystusowego 

reprezentowane i ilustrowane na przykładzie ludzkiego ciała. Nie twierdzę, że Kościół 
jest fizycznym ciałem Chrystusa i proszę tego źle nie zrozumieć, ale to fizyczne ciało 
człowieka jest przykładem tego czym jest Kościół. (Chrystus nadal ma Swoją osobistą i 
oddzielną osobowość i duchowe ciało w chwale).

Nie ma czegoś takiego, jak lokalne „Ciało”

Innym czynnikiem dotyczącym Ciała Chrystusowego jest to, że nie ma czegoś takiego jak 
lokalne ciało. Są lokalne zbory, ale nie ma lokalnego Ciała. Zostało to przedstawione  
wyraźnie przynajmniej w jednym fragmencie,  prawidłowo przetłumaczonym — 1 Kor.  
12:27.  Niefortunne  tłumaczenie  niektórych  wersji  brzmi:  „Jesteście  ciałem 
Chrystusowym,” a powinno być „Jesteście ciałem Chrystusa.”

To słowo,  skierowane  do  miejscowej  społeczności  ludzi  wierzących  w Koryncie, 
najwyraźniej  wskazuje,  że  są  reprezentacją  lokalnego  ciała.  Całe  ciało  jest 
reprezentowane poprzez tę lokalną społeczność.  Nie ma takiej potrzeby w przypadku 
lokalnego Zboru czy kościoła, ale nie można lokalizować Ciała Chrystusa w taki sposób. 
To znaczy, że nie można odciąć członków fizycznej ramy i ułożyć ich w jednym kącie i 
nazywać to ciałem.

Tam gdzie są członki Chrystusa, tam jest i całe Ciało Chrystusa, a zamysłem Pana 
jest,  aby  każda  lokalna  społeczność  była  żywym  reprezentantem  całego  Ciała, 
mikrocząstką całego ciała Chrystusa. To, co jest prawdą w odniesieniu do całego Ciała, 
musi  być  prawdą  i  tam,  ponieważ  nie  są  one  oddzielonymi  społecznościami  czy 
oddzielonymi zborami; tam, poprzez implikację jest całe Ciało. To obejmuje — czy to 
rozumiesz czy nie — wszystkie ważne elementy i czynniki Ciała Chrystusowego.

Zostało  powiedziane  całkiem  wyraźnie,  że  w  Bożych  planach  nie  ma  niczego 
lokalnego, wydzielonego, oddzielonego czy niezależnego. W Bożym zamyśle wszystko, 
co jest związane z Jego Kościołem, jest powszechne, relatywne, wzajemnie uzależnione; 
Kościół stanowi Jedno. To oznacza, że jesteś żywotnie związany z innymi wierzącymi, 
że jesteś Ciałem Chrystusowym w implikacji, w rzeczywistości, w naturze. Oznacza to z 
całym naciskiem, że część jest całością w Bożym zamyśle i  ma być traktowana jako 
całość. Powiedzmy to w ten sposób.

Jesteśmy w tym miejscu, w tej części miasta jako grupa dzieci Pana, a całe Ciało 
Chrystusowe jest żywotnie związane z naszą grupką. Nie jesteśmy jakąś oddzieloną czy 
oderwaną grupką, niezależnym zborem, ale trwamy w żywej, duchowej więzi z każdym 
innym  członkiem  Ciała  Chrystusowego  na  całym  świecie,  gdziekolwiek  ono  jest. 
Francja, Szwajcaria, Niemcy, Polska, Ameryka, Afryka, Chiny, Indie itd. — wszystkie 
stanowią cząstkę Ciała Chrystusowego i są zaangażowane w nasze zgromadzenie.

Kiedykolwiek zgromadzamy się razem, nawet we dwóch lub trzech, całe Ciało jest 
zgromadzone z nami w niebie i mamy na nie wpływ. Niesamowite, kiedy pomyślimy, że 
dwoje  lub  troje  dzieci  Bożych  zgromadzonych  gdziekolwiek  w  jednym  miejscu, 
mających żywy kontakt  z Głową, mają wpływ albo mogą mieć wpływ na całe Ciało 
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Jedno ciało
Chrystusowe. To dotyczy każdego członka, bez względu na to ile by było ich milionów, 
bo są Ciałem Chrystusowym. A w jaki sposób odnosi się to do ciebie? Czy to ciebie 
dotyka, albo czy jest ci tak dobrze znane, że stwierdzasz, iż to wszystko wiesz? Od czasu 
do czasu potrzeba 
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Natura Ciała Chrystusowego 

położyć na to świeży nacisk.

Ciało — dopełnienie Chrystusa

Dalej, Kościół jako Ciało jest dopełnieniem i pełnią Chrystusa, związany z Nim jako  
Głową  nad  wszystkim,  dopełnieniem  Chrystusa,  uzupełnieniem  Chrystusa,  pełnią  
Chrystusa.  W  Liście  do  Efezjan  Kościół,  Ciało  jest  „Pełnią  Tego,  który  wszystko  
wypełnia.” Jest powiedziane, że Kościół jest Jego pełnią, związany z Nim, jako Głową 
ponad wszystkim.

Spróbuję  to  zilustrować:  chociaż  tajemnica  zakryta  była  od  wieków dla  pokoleń, 
prawda  o  Ciele  jest  zawarta  w  Słowie  od  samego  początku.  Nie  była  ona  nigdy  w 
szczególny sposób odsłaniana ani wspominana, ale jest tam zawarta. Prawdy są wieczne 
i od samego początku mamy zasadę Ciała, reprezentowaną i ilustrowaną w przykładzie 
Adama i Ewy. Kobieta została wzięta z mężczyzny i potem przyprowadzona do niego, 
aby była jego uzupełnieniem, i tym jest Kościół, tym jest Ciało Chrystusowe — wzięte z 
Chrystusa  a  potem  przyprowadzone  do  Niego,  aby  Go  uzupełnić.  Jest  to  Jego 
uzupełnienie,  Jego  dopełnienie  do  pełni,  związane  z  Nim  jako  Głową.  „Tak  jak 
mężczyzna jest głową niewiasty, tak też Chrystus jest Głową Kościoła” — związany z 
Nim, jako Głową nad wszystkim.

Zwróćmy dalej uwagę, że Słowo Pana pokazuje Kościół jako kompletny w zamyśle 
Boga  w  każdym  czasie.  Nie  jest  to  nigdy  ujmowane  w  Słowie  Bożym  w  czasie 
teraźniejszym, przeszłym czy przyszłym. W Bożych myślach jest on zawsze kompletny 
w czasie teraźniejszym. Pan nigdy nie mówi o Kościele, kiedy będzie on kompletny; Pan 
nigdy nie mówi o uzupełnieniu Kościoła w przyszłości. Znajdujemy takie wyrażenia jak: 
„Całe  Ciało,”  jak  gdyby  w  czasach  Pawła,  kiedy  pisał  to  wyrażenie,  Ciało  było 
kompletne. Mówi on o całym Ciele teraz. „Całe Ciało ściśle powiązane,” mówi o czasie 
za swojego życia.

Musimy  zdecydować,  że  albo  dotyczyło  to  tylko  świętych  w  czasach  Pawła, 
stanowiących Ciało Chrystusowe, albo odrzucić to i przyznać, że jako osoba wierząca 
żyjąca po czasach Pawła, dochodzisz do przekonania, że w Bożym zamyśle, wyrażonym 
przez Ducha Świętego, „Ciało” jest kompletne w każdym czasie. To nas prowadzi do 
tego, co czytamy w Liście do Efezjan w odniesieniu do słów „przed wiekami,” kiedy 
Bóg uzupełnił Ciało w Swoim zamyśle, „których przedtem znał, przeznaczył”.

Tam w wieczności ciało było kompletne i ta kompletność  w myślach Boga istnieje 
zawsze i przez cały czas. Potem zauważamy, że Ciało jest dla wyrażania Chrystusa. Tak 
jak człowiek wyraża się poprzez ciało, tak samo Chrystus wyraża Siebie poprzez Swoje 
Ciało, a najważniejszą i nadrzędną funkcją tego Ciała jest ukazywanie Chrystusa.

Duch Święty czynnikiem jednoczącym w Ciele
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Jedno ciało
Co  jest  jednoczącym  czynnikiem  w  Ciele  Chrystusowym?  Nie  jest  to  wzajemna  
akceptacja pewnych prezentowanych prawd? To nie stanowi Ciała Chrystusowego. Nie  
polega to na tym, że wszyscy zgadzamy się wierzyć w pewne doktryny.  Jednoczącym 
czynnikiem w Ciele Chrystusowym jest Duch Święty. „Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w  
tym  samym  Duchu  w  jedno  ciało”  (1  Kor.  12:13).  „Jest  jedno  Ciało  i  jeden  
Duch” (Efezjan 4:4).
Natura Ciała Chrystusowego 

Każdy z nas indywidualnie ma ducha, oddzielnego ducha. Ciało Chrystusa ma tylko 
jednego Ducha i to jest czynnik, który stanowi o jednym ciele. Możemy więc jasno i 
wyraźnie  zauważyć,  że  wynika  z  tego  wiele  praktycznych  rzeczy  —  na  przykład 
konieczność przyjęcia Ducha Świętego. Nie możesz być członkiem Kościoła, który jest 
Jego Ciałem, jeżeli nie przyjąłeś Ducha Świętego.

Wiem, że jest to sprawa podstawowa, ale jest to również fundamentalny fakt. Nasza 
przynależność  do  Kościoła  jest  oparta  na  tej  prawdzie.  Czy  otrzymaliśmy  Ducha 
Świętego? Jeżeli nie, to nie jesteśmy członkami Chrystusa, Jego Ciała Kościoła. To jest 
początek.  Ale  sam fakt  nie  wystarczy;  konieczne  jest  funkcjonowanie,  a  żeby  ciało 
mogło  funkcjonować,  konieczne  jest  nie  tylko  to,  aby  członkowie  otrzymali  Ducha 
Świętego,  ale  żeby Duch Święty miał  pełne  prawo w każdym członku.  Swoje pełne 
miejsce!  Ciało może funkcjonować tylko  wtedy,  kiedy Duch ma pełne  prawo,  pełne 
miejsce dane Mu w każdym członku.

Nie chronologiczny ale duchowy porządek rzeczy został pokazany bardzo wyraźnie 
w Nowym Testamencie.  List  do Rzymian  jest  przed Listem do Koryntian,  a List  do 
Koryntian przed Listem do Efezjan i to jest ważne. List do Rzymian przedstawia krzyż, 
szczególnie w aspekcie stosunku do naturalnego człowieka. List do Koryntian pokazuje i 
podkreśla miejsce Chrystusa w absolutnym panowaniu Chrystusa.

Wszystkie  kłopoty  w  Koryncie  wynikały  z  tego,  że  Pan  Jezus  nie  posiadał 
właściwego miejsca jako Suwerenna Głowa, jako Pan, i Apostoł mówi tak: „My głosimy 
Jezusa Chrystusa jako Pana.” Oni ludzi stawiali na miejscu Pana — Pawła, Apollosa, 
Piotra — stawiali ludzi na miejscu Pana Jezusa. Nawet ludzie duchowi nie dawali Mu 
właściwego  miejsca  jako  absolutnej  suwerennej  Głowie  i  ten  List  był  w  tym  celu 
napisany. List do Rzymian napisano po to, by odsunąć naturalnego człowieka, a List do 
Koryntian  aby  umieścić  Chrystusa  na  Jego  właściwym  miejscu,  jako  Pana;  dopiero 
wtedy jest aktualny List do Efezjan.

Na  konstrukcji  tych  dwóch  zasad  — odsunięcia  na  bok  naturalnego  człowieka  i 
przedstawienia Jezusa jako Pana — mamy zobrazowane Ciało, które funkcjonuje na tej 
podwójnej zasadzie. Nie może być wyrażenia Ciała Chrystusowego dotąd, aż naturalny 
człowiek  zostanie  odstawiony  na  bok.  Pozostawienie  naturalnego  człowieka  w 
jakikolwiek  sposób  czy  w  jakiejś  mierze  zwalcza  całe  Ciało  Chrystusa  i  jest 
antagonizmem suwerenności  Ducha Świętego.  Ciało nie  może mieć  miejsca  w Ciele 
Chrystusa, jeżeli już to Ciało Chrystusa ma być tym, czym Pan chce go mieć. Jeżeli ma 
ono funkcjonować,  to  Pan Jezus musi  być  absolutnym Panem w przypadku każdego 
wierzącego.
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Jedno ciało
Taki jest porządek, a wtedy metoda Ducha jest na nowo objawiana w Jego mądrości 

w społeczności, którą mamy w Liście do Kolosan. Chronologicznie List do Kolosan jest 
przed, a duchowo po Liście do Efezjan. List do Kolosan przedstawia pełne dziedzictwo 
w Chrystusie. Pełnia Boża jest umieszczona w Chrystusie; On jest podsumowaniem całej 
Boskiej  pełni.  List  do  Kolosan  jest  nowotestamentowym  odpowiednikiem  księgi 
Jozuego. Chrystus jest dziedzictwem. On jest tą ziemią obiecaną opływającą w mleko i 
miód, ziemią pełną bogactwa i skarbów. On jest wszystkim a ty dochodzisz do pełni 
Chrystusa jako Ciała na podstawie tego, że On stał się Panem, a twoje naturalne ciało 
zostało odstawione na bok. To jest natura Ciała Chrystusowego.

Zastosuj  te  prawa  dzisiaj,  a  otrzymasz  żywe  wyrażenie  tego,  co  jest  napisane  w 
Liście do 
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Efezjan. Powodem dla którego mamy dzisiaj niewiele wyrazu tego, co jest  zapisane w 
Liście do Efezjan — Ciała, które potężnie działa w okręgach niebieskich — jest to, że  
nasz naturalny człowiek nie został wydziedziczony, a Chrystus nie zajmuje należnego Mu  
miejsca,  jako  absolutny  Pan.  Dlatego  podstawową  rzeczą  dla  Kościoła  jako  Ciała  
Chrystusowego  i  objawienia  Ciała  Chrystusowego  na  pierwszym  miejscu,  jest  
praktyczne  działanie  Krzyża.  Nie  będziemy  oglądać  Ciała  Chrystusa  dotąd,  aż  nie  
zobaczymy  Listu  do  Rzymian,  a  szczególnie  6  rozdziału,  i  dotąd,  aż  zostanie  nam  
objawiony Krzyż. Nie mam na myśli prezentacji zasady Krzyża, ale objawienie Krzyża.  
Prawdopodobnie zostało to potwierdzone w wielu przypadkach.

Kiedy  naturalny  człowiek  w  ciele  jest  wydziedziczony  i  wyeliminowany,  wtedy 
możemy zobaczyć drogę wybrukowaną dla prawdziwego duchowego zrozumienia Ciała 
Chrystusowego,  ponieważ  Ciało  Chrystusa  nie  może  istnieć  i  funkcjonować  z 
naturalnym człowiekiem na widowni. Taka jest natura Ciała Chrystusowego. Naturalny 
człowiek jest całkowicie wyeliminowany i powiem to raz jeszcze, że objawienie Ciała 
jest oparte na objawieniu i zastosowaniu Krzyża.

Wtedy Ciało staje się sferą działania Ducha Świętego. W 12 rozdziale 1 Listu do 
Koryntian znajduje się taki krótki zwrot: „Tak, jak On chce.” On wyznacza,  On daje 
dary,  On wyposaża jak sam chce, co wskazuje na całkowitą i nieograniczoną wolność 
Ducha Świętego. Jeżeli Duch Święty jest ograniczany, to w takim samym stopniu Ciało 
jest  ograniczone  w realizacji  Boskiego  powołania  i  wypełniania  Boskiego  celu  jego 
istnienia. Tylko nieograniczona wolność Ducha Świętego może spowodować właściwą 
reprezentację  i  właściwe  funkcjonowanie  i  działanie  Ciała  w sferze  działania  Ducha 
Świętego.

Widzimy, że Chrystus jest Głową Ciała i że Duch Święty ma swoją sferę działania w 
tym Ciele. Biorąc znaną ilustrację z fizycznego ciała wiemy, że każdy członek i każdy 
zmysł w fizycznym ciele jest związany żywotnie z głową i funkcjonuje uzależniony od 
głowy, jeżeli oczywiście ciało jest we właściwym porządku. Poprzez ten cały złożony 
system fizyczny przechodzi sieć nerwów — bardzo złożony system — łączący każdy 
punkcik naszego fizycznego ciała z głową najdalej położoną tak, że ból palca w ręce czy 
nodze jest rejestrowany w głowie.

Gdybyś  odciął  głowę,  to  możesz  zranić  tyle  palców  ile  chcesz,  a  nie  będziesz 
odczuwał bólu! Wszystko ma swoje miejsce w głowie; wszystkie odczucia członków są 
rejestrowane  w  głowie.  Jest  możliwe,  aby  wziąć  igłę  i  jeżeli  znamy  cały  system 
nerwowy,  to  można  ją  wbić  w  jakąś  część  mózgu  i  wyłączyć  z  działania  dowolny 
członek ciała, a inne pozostawić nietknięte. Znając działanie tego systemu można wbić 
igłę  w  jakimś  punkcie  mózgu  i  wyłączyć  z  pracy  rękę  czy  stopę,  a  inne  części 
pozostawić nietknięte, gdyż to wszystko jest tak wspaniale zebrane w głowie.

Chrystus  jest  Głową Ciała.  Wszystkie  członki  są połączone  w głowie.  Wszystkie 
członki są świadomie rejestrowane w Głowie, mają swoją świadomość dzięki relacji z 
Głową, mają świadomość duchową, i to jest to co Paweł miał na myśli, mówiąc: „My 
mamy zmysł Chrystusowy.”
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A co  jest  tym  systemem  nerwowym?  Jest  nim  Duch  Święty.  On  jest  systemem 

nerwowym całego Ciała, łączącym wszystko z Głową; On jest sumieniem Ciała, On jest 
tym, który wyprowadza z Głowy reakcje rozsądzania i decyzji Głowy. On jest tym, który 
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dostarcza do Głowy wszystko dotyczące każdego członka i sprawia, że Ciało i Głowa są 
jednością. Duch Święty jest systemem nerwowym w całym Ciele.

Jeżeli Duch Święty jest zatrzymany, kontrolowany, raniony w jakimś członku, to od 
razu  hamowane  i  zakłócane  jest  właściwe  funkcjonowanie  całego  Ciała.  Dlatego 
powiedziałem na początku, że każda lokalna społeczność jest w rzeczywistości całością. 
Jeżeli  tutaj  ograniczamy Ducha Świętego,  albo jeżeli  jest  On powstrzymywany,  albo 
jeżeli jeden członek jest zraniony w relacji do Ducha Świętego, to ma to wpływ na całe 
ciało. Jeżeli Duch Święty jest tutaj powstrzymywany na przykład w sprawie modlitwy, 
to całe  Ciało cierpi  z  tego powodu,  nie  tylko  lokalna społeczność,  ale  całe  Ciało.  Z 
drugiej  strony,  jeżeli Duch Święty ma pełną swobodę działania,  to całe Ciało będzie 
zbierało korzyści. To Ciało jest uniwersalną rzeczą i jego uniwersalizm jest skupiony w 
każdej lokalnej społeczności; jest tam całość.

Tak jak w naszych  ciałach,  kiedy są one we właściwym porządku, jeden członek 
oddziaływuje na pozostałe! Kiedy boli ząb, to każda część ciała cierpi z nim. Nie trzeba 
długiego czasu, żeby ból zęba zaabsorbował całe ciało! Taka jest prawda. Jeżeli nagle 
oparzysz odrobinę swojego ciała, nawet najmniejszą, to całe ciało przenika ból.

Jakże prawdziwie jest  przedstawione Ciało w Słowie Bożym.  „Jeżeli  cierpi  jeden 
członek, cierpią z nim wszystkie członki.” Ale nie jest tak na ziemi. Ja mogę przeżywać 
wielkie cierpienia, a ty możesz nic o tym nie wiedzieć. Nie ma to na ciebie wpływu, ale 
kochani, jest taka sfera, w której kiedy cierpi duchowo jeden członek, to całe Ciało jest 
włączone w to cierpienie.

To pokazuje, że Ciało jest niebiańskim ciałem i jego relacje nie są naturalne, lecz 
duchowe i że jednoczący czynnik Ducha Świętego działa poza naturalną świadomością. 
Czy rozumiecie  to?  Jeżeli  zaniedbamy naszą  osobistą  modlitwę,  to  Pan  traci  coś  w 
Swoim Ciele — ma to wpływ na Jego dzieci w innej części świata. Nie jest to odbierane 
tak samo przez naturalną świadomość, ale wie o tym Duch Święty.

Dlaczego jednak mamy zawsze przyjmować tę negatywną stronę, a nie pozytywną, 
że utrzymanie prawdziwego życia Ducha Świętego jest zawsze dla dobra całego Ciała 
Chrystusowego, bez względu na to czy sobie z tego zdajemy sprawę czy nie. Nie żyjemy 
dla siebie, ani nie umieramy dla siebie, ale dla utrzymywania prawdziwego świadectwa, 
nawet wtedy, gdy inni wierzący nie wiedzą nic o tym konflikcie. Może to mieć miejsce 
w  naszym  domu,  w  pracy,  gdzie  jesteśmy  fizycznie  pozbawieni  kontaktu  z  innymi 
wierzącymi,  członkami  Chrystusa,  ale  pomimo  tego  utrzymanie  tam  świadectwa  w 
wierności,  jest  w tej sferze Ciała,  w okręgach niebiańskich, wielką służbą dla całego 
Ciała.

Dlatego nieprzyjaciel chce niszczyć nasze świadectwo w domu, w pracy, ponieważ 
ma  to  wpływ  nie  tylko  na  lokalną  społeczność,  ale  stanowi  uderzenie  w  całość, 
wymierzone  w  samą  Głowę,  w  Chrystusa.  Powinniśmy  się  upewnić,  że  nasze 
świadectwo  nie  jest  tylko  czymś,  co  próbujemy  utrzymywać  w  publicznych 
zgromadzeniach, ale obejmuje również życie domowe i zawodowe.
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T. Austin-Sparks (1935)          

Pozostałość albo „Resztka”
Izajasza 6:13

Przechodzę teraz do tematu, który jest szczególne interesujący. Zdaję sobie sprawę  
jak niewiele jestem w stanie wam przedstawić, chociaż uważam, że wiele rozumiem.  
Wiem,  że  On  jest  tym  zainteresowany  i  że  zawsze  będą  tacy,  którzy  „wzywają  
imienia  Pana  z  czystego  serca.”  Powszechnie  nazywa  się  ich  resztką,  chociaż  
osobiście nie lubię tego słowa, gdyż oddaje ono ogólnie niewłaściwe znaczenie. W 
niektórych miejscach Biblii słowo przetłumaczone jako „resztka” w innych zostało  
przetłumaczone jako „pozostałość.” W Dziejach Apostolskich i w liście do zboru w 
Tiatyrze jest przetłumaczone jako „resztka” i daje lepsze pojęcie tego, co rozumiem  
przez „pozostałość.”

Jeżeli rozejrzycie się wokoło, zobaczycie w jakim stanie pomieszania wszystko 
się  znajduje, jak wszystko jest złamane,  jak zawodne jest świadectwo. Co macie 
zrobić? Odpowiedź jest prosta — być wiernym Jego interesom. Znajdować się w tej 
„Resztce” czy „pozostałości.”

Istnieją trzy wielkie oznaki resztki. Pierwsza jest taka, że chociaż główny interes 
Pana jest twoim głównym interesem, pamiętaj o tym, że kościół zawiódł. Dlatego nie 
ma sensu próbować zachowywać się tak, jakbyśmy nie utracili naszego pierwotnego 
stanu.  Jeżeli  rozejrzymy  się  wokół  siebie  i  przeglądniemy  historię  kościoła, 
zobaczymy,  że nie ma prawdziwego zrozumienia interesów Chrystusa. Czym jest 
Kościół Reformowany jeżeli nie próbą rekonstrukcji?

Bóg  nigdy  nie  odtwarza  czegoś,  co  upadło;  On  nadal  powołuje  resztkę  i 
zachowuje Swój interes.  Dlatego pierwszą rzeczą jest  to,  abyśmy pilnowali  Jego 
interesów, chociaż nasze świadectwo zawodzi.

Nie zakładaj, że jesteś kimś.  To jest drugi znak charakterystyczny — biedni i 
uciskani ludzie, którzy ufają Panu. Zdajemy sobie sprawę z tego, jaka wina ciąży na 
kościele. Kiedy człowiek wie jaka hańba ciąży na jego rodzinie, to wie też, że nie 
może  tego  odwrócić  udając,  że  ona  nie  istnieje.  Powinien  powiedzieć:  „Jestem 
świadomy hańby jaka ciąży na mojej rodzinie, ale postanowiłem, że nie będę więcej 
do tego dokładał, a wręcz przeciwnie, moim największym celem jest pokazanie, że 
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moje życie  jest całkowitym zaprzeczeniem hańby,  jaka ciąży na mojej  rodzinie.” 
Straciliśmy prawo do tego, aby nas świat uznawał, gdyż nie przedstawiamy dla ludzi 
nic godnego podziwu „jak terebint czy dąb, kiedy zrzucą liście,” ale „które nadal 
mają w sobie życie” (Izajasza 6:13). Pan jest z nami.

Trzecią oznaką jest oddanie służbie bardziej niż kiedykolwiek. Oddanie Bogu jest 

31



Jedno ciało
Pozostałość albo „Resztka”

demonstrowane poprzez gorliwość, z jaką służę Jego ludowi.

Dwie klasy wrogów

Następnie mamy dwie klasy wrogów, z którymi mamy do czynienia. Jeden działa w  
kierunku rekonstrukcji. Drugi mówi: „Ależ to nie ma sensu; lis to zburzy. Wspólne  
działanie  skończone.”  W  pewnym  sensie  szanuję  tych,  którzy  próbują  
rekonstruować,  chociaż  wiem,  że  ich  wysiłek  okaże  się  daremny.  Ale  do  innych 
mówię tylko tyle: „Wasze zniechęcenie odnośnie spraw Pana jest tylko odbiciem  
waszego stanu.” Każdy człowiek, który ma zniekształcony umysł, myśli że wszyscy  
mają taki sam umysł.

Skończone! Wszystko skończone dla tych, którzy tak mówią. Jakże mogłoby być 
wszystko  skończone?  Przecież  jest  tu  ta  sama  moc,  która  była  zawsze,  ta  sama 
miłość do zboru  jak zawsze.  Potrzeba  tylko  wierności  naczynia.  „W nim będzie 
dziesiąta  część.”  Bądź  prawdziwą resztką.  Nie  musisz  reformować kościoła.  Nie 
musisz  zaczynać  od  nowa,  chociaż  masz  zacząć  od  początku.  Nie  możesz  się 
odłączyć od starej  rodziny,  czyli  kościoła. Musisz znosić wszelkie urąganie jakie 
spada na tę rodzinę, bo jeżeli nie, to nie jesteś szczery.

Musisz pamiętać o dwóch rzeczach związanych z tą resztką. Jedną jest to, że 
jesteś żywym zaprzeczeniem urągania jakie znosi kościół. Drugą rzeczą jest to, że 
musisz pilnie wyrażać zamysł Boży, jak to zostało wyrażone na początku.

Mogę wam podać jeden przykład, który wyjaśni co mam na myśli. Wdowa, która 
oddała swoje dwa grosze na odnowienie świątyni, nie przedstawiała żadnej wartości 
w oczach ludzi, ale była bardzo miła w oczach Pana. Ona dała wszystko, co miała. 
Przewyższyła nawet Salomona! To jest właściwa cecha resztki. Wierzę, że był to 
piękny widok dla naszego Pana,  kiedy wychodził  ze świątyni.  Będą tacy,  którzy 
oddadzą Bogu wszystko, co się Jemu należy na ziemi, jako miła ofiarę. Dałby Bóg, 
aby każde serce było naprawdę wierne Jego celom.

Resztka przy końcu wieku

Pierwsze miejsce które otworzymy jest  zapisane w 1 Mojżeszowej 48:1-7.  Mamy  
tutaj umiłowani przykład końca. Był to koniec okresu Abrahama i świadectwo w tym  
czasie miał utrzymywać obcy człowiek, który nic nie miał. Kiedy patrzę na Jakuba w 
innym czasie, na końcu rozdziału 13, to rozumiem jego upadek; wielu ludzi w to 
teraz  wpada.  Jakub  miał  ołtarz,  który  nazwał  ‘Bóg  jest  Bogiem  Izraela,’  ale  
zrezygnował  z  tego  świadectwa.  Świadectwem  było  to,  że  miał  być  obcym  i  
pielgrzymem w tej  ziemi,  ale  on kupił  działkę ziemi.  Niezupełnie  zawiódł,  jak  to  
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dzisiaj niektórzy mawiają, ale jego świadectwo zostało zepsute, chociaż była to tylko 
działka na pochówek.

W rozdziale 48 dochodzimy do zakończenia okresu Abrahama i widzimy Jakuba, 
który jak to zostało opisane w Liście do Hebrajczyków „wspiera się na wierzchu 
swojej laski.” Nie był to imponujący widok — słaby i umierający człowiek. Cała 
jego dawna 
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żywotność, wszystko, co cechowało go jako męża wielkiej aktywności znikło, ale on 
oddaje  cześć  Bogu  i  błogosławi  synów  Józefa  —  piękne  połączenie!  Jest 
zainteresowany sprawą Pana na ziemi, ale sam nie ma z tym związku. Jest wiecznym 
pielgrzymem.  Mówi:  Rachela  zmarła  i  pochowałem  ją  w  Efraim.  Nie  jestem 
związany z tą ziemią. Nigdy żaden człowiek nie był do tego stopnia odizolowany od 
ziemi w sercu i duchu, jak on był wtedy.

W ten sposób odzwierciedla on trzy oznaki tych, którzy stoją po stronie Pana w 
dniu ruiny. Jest w Egipcie, miejscu urągania. Nie widać by tuszował swoją słabość. 
Jest  całkowitym  pielgrzymem  oddającym  cześć  Bogu  i  błogosławiącym  synów 
Józefa — oddany Bogu i Jego ludowi.

Inny przykład jest zapisany w 1 Samuelowej 7. Jest to szczególnie interesujący 
przykład, ponieważ ma miejsce przy zakończeniu okresu Sędziów, co w pewnym 
sensie jest obrazem naszego obecnego okresu. W okresie Sędziów nie było króla i 
Bóg osobiście nad nimi panował. Było to typowe dla ówczesnego czasu.

Doznawali szczególnego ucisku ze strony Filistynów, podobnie jak prawdziwy 
kościół  jest  hamowany  przez  kościół  tradycyjny.  Byli  we  własnym  kraju,  we 
właściwym miejscu,  ale Filistyni  tak ich opanowali,  że byli  więźniami w swoim 
domu.  Musieli  nawet  chodzić  do  Filistynów,  żeby  naostrzyć  swoje  narzędzia. 
Mieszkali w swoim kraju, ale nie pozwalano im się nim cieszyć. Filistyni to naród, 
który przybył z Egiptu; ich pochodzenie jest opisane w 1 Mojżeszowej 10. Opłakany 
był to stan.

Co proponuje Samuel? Przeczytajcie werset 3: „I rzekł Samuel do całego Izraela, 
mówiąc: Jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów 
spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serca do Pana, i  służcie wyłącznie 
jemu, a wybawi was z ręki Filistyńczyków.”

Nie było sensu ukrywać ich stanu. Potrzebowali wybawienia z tej sytuacji. Nie  
mówi im, żeby zorganizowali jakąś demonstrację, ale powiada: „Będę się modlił za  
wami.” Potem czytamy w wersecie 6, że cały lud zebrał się w Mispa i czerpali wodę 
i wylewali ją przed Panem. Kiedy Filistyni dowiedzieli się, że Izrael zebrał się w  
Mispa, przywódcy Filistynów wyruszyli przeciwko Izraelowi. Samuel wołał do Pana  
i złożył na ofiarę ssącego baranka. Pan zagrzmiał z nieba wielkim głosem przeciwko  
Filistynom i zostali pobici przed Izraelem. Wtedy Samuel wziął kamień i postawił go  
pomiędzy  Mispą  i  Jeszaną  i  nazwał  to  miejsce  Eben  Ezer  mówiąc:  „Aż  dotąd  
pomagał nam Pan.”

Tu widzimy wielką manifestację  Jego łaski.  Można by powiedzieć:  „A co my 
mamy robić w naszej obecnej sytuacji? — Filistyni właściwie tłumią i zatrzymują  
wszystko  nawet  w  miejscu  błogosławieństwa  —  co  więc  mamy  robić?”  Trzeba  
podkreślić dwie rzeczy, a mianowicie oddzielenie i  spoleganie na Bogu. Te dwie 
rzeczy tu obserwujemy — oddzielenie i spoleganie — a Bóg dokonał zwycięstwa.  
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„Filistyni zostali pobici i nie wchodzili więcej w granice Izraela. Ręka Pana była 
zwrócona przeciwko Filistynom przez wszystkie dni Samuela.”

Samuel był ostatnim z Sędziów. Widzimy więc,  że na końcu tego okresu była  
grupa, która naprawdę nawróciła się do Pana. Byli oni na tyle świadomi swojej  
sytuacji, 
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ponieważ na ich narodzie było wypisane Ichabot (1 Samuela 4:21). Nie zaprzeczali,  
że znajdują się w stanie pohańbienia. Co wyraża większe uniżenie niż modlitwa? 
Takie  nastawienie  wyraża  potrzebę.  Wylewali  wodę;  woda  jest  linią  podziału;  i  
pościli. Było to całkowite wyrzeczenie się ludzkich możliwości i nawrócenie się do  
Boga w absolutnym uzależnieniu od Niego. Wtedy Bóg przychodzi ze Swoją mocą;  
Bóg zagrzmiał. Grzmot jest to coś, co wykracza poza ludzkie możliwości.

Dziwne jest to, że nie modlimy się więcej. Nie możesz się modlić bez akceptacji i  
do  tego  służyła  ofiara  całopalna.  Jesteśmy  zaakceptowani;  „Oto  teraz  czas  
przyjemny.” Wierzę, że gdyby było więcej oddzielenia i spolegania, to Bóg okazywał  
by się dla nas o wiele większy. Oni znajdowali się w zupełnie innych okolicznościach 
niż za czasów Jozuego, ale nadal była to ta sama moc. Żaden inny fragment nie daje  
nam więcej  pouczeń  niż  ten.  Jest  to  typowe  w okresie  kościoła.  A  Samuel  jako  
kończący ten okres może zapisać na kamieniu, który jest obrazem Chrystusa: „Aż  
dotąd pomagał nam Pan.”

Wierność dla wiecznego planu Pana

Oto Symeon i Anna, którzy spotkali Pana, kiedy został przyniesiony do świątyni po  
raz pierwszy jako niemowlę. Symeon czekał na pocieszenie Izraela. Nie było w nim 
niczego pretensjonalnego; był starym człowiekiem, ale jego serce było otwarte na  
Pana.  Ten  mężczyzna  i  kobieta  razem  przedstawiają  pełny  obraz.  Mężczyzna  
oznacza energię, a kobieta warunek.

Symeon oczekuje  pociechy dla Izraela i  ze  Zbawicielem w swoich ramionach  
może powiedzieć do Pana: „Panie teraz puszczasz swojego sługę w pokoju, gdyż 
moje  oczy  oglądały  zbawienie  Twoje.”  Ponieważ  widziałem  Ciebie,  mogę 
pozostawić wszystko inne. Z drugiej strony Anna nie odchodziła „ze świątyni, ale  
służyła Bogu w postach i modlitwach w dzień i w nocy. Kiedy weszła w takiej chwili,  
oddała  również  Panu  chwałę  i  mówiła  o  Nim  wszystkim,  którzy  oczekiwali  
odkupienia w Jerozolimie.”

Popatrzcie na ich piękną wierność Bogu. Może w oczach ludzi nie przedstawiali  
wielkiej wartości — stary mężczyzna i stara kobieta. Anna miała ponad 80 lat, ale  
popatrz na jej aktywność. Sama nie była może imponująca ani nie rzucała się w  
oczy, ale sprawa Pana była dla niej najważniejsza i ponad wszystko pragnęła dobra  
Jego ludu.

Odpowiedzialność resztki

Popatrzmy teraz na naszą odpowiedzialność.  Przeczytajmy 2 List  do Tymoteusza 
4:16-18. Paweł, który był głównym sługą Bożym związanym ze zborem, ma odczucie  
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że  jest  resztką,  zaledwie jednostką — w rzeczywistości  zredukowany do jednego.  
Napisał ten list po tym kiedy wszyscy się go wyrzekli. Jakże błogosławione było jego  
przeżycie: „Pan stanął przy mnie i posilił mnie!” On się nie poddał. Wszyscy święci  
go opuścili. Nie inaczej było ze Szczepanem; był resztką; Żydzi go opuścili. Święci  
opuścili i Pawła. 

37



Jedno ciało
Pozostałość albo „Resztka”

Jaki to piękny przykład, kiedy modli się za nimi.
Po tym doświadczeniu pisze on do Tymoteusza. „Nie rezygnuj. Wszyscy w Azji  

odwrócili się ode mnie; jesteśmy w kiepskim stanie, ale ty nie masz się poddawać.  
Bóg jest wierny i On nie dał nam Ducha bojaźni (tchórzostwa) ale mocy, miłości i  
zdrowego zmysłu. Nie wstydź się świadectwa o Panu, ani o mnie jego więźniu. To co 
słyszałeś  ode  mnie,  to  przekaż  wiernym ludziom,  którzy  będą  w  stanie  nauczać  
innych.  Poznałeś  w pełni  moją  naukę,  sposób  życia  i  cel;  niechaj  nie  będzie  to  
rozwodnione. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś.”

2  List  do  Tymoteusza  dzieli  się  na  dwie  części  —  jedna  odnosi  się  do  
normalnego  stanu  rzeczy,  a  druga,  w  dwóch  ostatnich  rozdziałach,  do  rzeczy  
nadzwyczajnych.  My  należymy  do  tych  nadzwyczajnych  —  trudnych  czasów  dni  
ostatecznych.  Nie  widzimy  tu  tych  okropnych  grzechów  opisanych  w  Liście  do  
Rzymian 1, ale są też i gorsze — subtelna bezbożność. Czy jest on tym zniechęcony? 
Wcale nie. Jak to ktoś zauważył, nigdy nie okazał większej odwagi. Zamiast mówić,  
że wszystko już skończone, jak to niektórzy dzisiaj mówią, on mówi coś przeciwnego:  
„Trwaj.” „Źli ludzie i zwodziciele będą postępować coraz gorzej, jako zwodziciele i  
zwiedzeni. Ale ty trwaj w tym czegoś się nauczył.”

Czy nie chciałbyś stanąć po stronie Pana, choćbyś nawet był sam? Budowniczy  
kościoła stanął sam, ale mógł powiedzieć: „Pan mnie wybawił” i „aby poprzez moje  
zwiastowanie Ewangelia dotarła wszędzie.” W Liście do Rzymian 16:25 mamy takie  
same  słowa:  „A  temu,  który  ma  moc  utwierdzić  was  według  ewangelii  mojej  i  
zwiastowania o Jezusie Chrystusie.” Czy serce się nie raduje z takiego człowieka?  
On nie  mówi:  „Wszystko skończone.” Mówi natomiast:  „Pan stanął przy mnie i  
posilił mnie.”

Dla ludzkiego oka w Pawle nie było nic szczególnego — biedny więzień stojący 
przed  rzymskim trybunałem.  Ale  Pan  stanął  przy nim i  posilił  go,  aby wszyscy 
poganie  usłyszeli.  Tak  więc  był  właściwym  narzędziem,  aby  zachęcić  i  wysłać 
Tymoteusza:  „Głoś  Słowo,  bądź  w  pogotowiu  w  każdy  czas,  dogodny  czy 
niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem.” „Ale ty 
bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę 
swoją.”  Jakie  piękne  zakończenie.  Oddany  Bogu  służył  innym,  chociaż  został 
zredukowany do jednostki w więzieniu w Rzymie.

Posłużę  się  jeszcze  jednym  przykładem.  Jezus  mu  powiedział:  „A  gdybym 
zechciał,  aby ten  pozostał,  aż  przyjdę,  co ci  do tego? Ty chodź za mną!” (Jana 
21:22).  Od  tego  czasu  rozeszła  się  wieść,  że  Jan  nie  umrze.  Była  ona 
podtrzymywana poprzez pierwszy wiek, póki żył Jan. W tym fragmencie jest coś 
szczególnie interesującego.

Powszechnie  zostało  przyjęte,  że  kiedy  Janowi  została  przekazana  Księga 
Objawienia, to wszystko było przygotowane na przyjście Pana; nie było już więcej 
tego, co nazywamy rozwojem. Znaczącym faktem jest to, że Jan, tak przywiązany do 

38



Jedno ciało
Pana — umiłowany uczeń — miałby być  tym,  który miałby „pozostać dotąd aż 
przyjdę.”  On nie  mówi,  że  Jan miałby pozostać,  ale  mówi to  o  słudze,  któremu 
przedstawiał ten stan 
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rzeczy, jaki będzie wtedy, kiedy On przyjedzie: „Gdybym chciał, żeby on pozostał 
dotąd aż przyjdę.”

Umiłowani  przyjaciele,  On  będzie  miał  Jana,  kiedy  przyjdzie.  Będzie  miał 
Betanię — miejsce, gdzie znają Jego wartość. Powiecie: „Jan nie żyje.” Tak, ale 
miłość Jana do Pana nie umarła i dlatego mówię, że miłość Jana będzie go witać, 
kiedy powróci. Czy taka miłość charakteryzuje i ciebie?

Jaką ilustrację mam ci podać? Słyszałem o pewnym oficerze w armii, który nosił 
sztandar (na ogół nosi go młodszy officer — tak długo jak sztandar jest zachowany, 
zachowany  jest  honor  pułku),  a  kiedy  został  otoczony  przez  wrogów,  zerwał 
materiał ze sztandaru, przycisnął go do swojej piersi i powiedział: „Musicie wziąć 
mnie zanim weźmiecie sztandar.” To jest człowiek na ten czas — człowiek, który 
nie odda sztandaru. Sztandary są głównym interesem Boga w obecnym czasie.

Oby Pan dał nam łaski, drodzy przyjaciele, abyśmy (zamiast szukać własnych 
korzyści w tym biednym świecie), wierni Jego interesom, utrzymywali świadectwo 
za wszelką cenę, tak prawdziwe dla Jego serca jak najjaśniejszy dzień. Ponieważ 
czynimy to dla Pana i Jego celów, mamy satysfakcję, zachętę i rozkosz serca, że On 
Sam będzie z nami.

J.B. Stoney (1814-1897)      
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