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CUDOWNY KRZY

Tom2, Numer 1

Moc Krzy a
Oko o roku 140 AD, w ko ciele Rzymskim pojawi  si . unikalny i niepowa ny
cz owiek. Nazywa  si  Marcion. Cz owiek ten zosta  ekskomunikowany w roku 144,
poniewa  twierdzi , e Bóg Starego Testamentu i Bóg Nowego Testamentu to nie ten
sam Bóg. Jego decyzja doprowadzi a go do propozycji, eby ca kowicie odrzuci  Stary
Testament, a z Nowego Testamentu pozostawi  tylko Ewangeli . ukasza i listy
Paw a. Jego rozumowanie sz o w tym kierunku, e je eli Bóg jest mi ci , to
powinni my przyj  jako natchnione przez Boga tylko te cz ci Pisma, które
wystarczaj co podkre laj  Jego mi . Oczywi cie by o to bardzo jednostronne i
nieprawid owe spojrzenie na natur  i charakter Boga. Z tego powodu Marcion zosta
nazwany heretykiem.

Dzisiaj jest wielu nauczycieli, którzy mo e nie s  tak skrajni jak Marcion, a jednak
maj  tendencj  wybierania takich cz ci S owa Bo ego, które najlepiej odpowiadaj
ich poj ciu o Bogu. Te inne cz ci, te "twarde s owa" s  wygodnie ignorowane.
Zamiast pozwoli , aby Pismo wi te objawia o chwa  i wspania  niesko czonego
Boga, który równocze nie kocha i jest wi ty, jest czysty i mi osierny, chwalebny i
sprawiedliwy i dobry, tacy ludzie przekszta caj  Pismo na "obraz," który odpowiada
ich w asnym celom i pragnieniom. Ten "obraz" zazwyczaj jest odbiciem obecnych
trendów i norm otaczaj cego ich wiata.

W obecnym czasie si y ciemno ci podejmuj  wszelkie wysi ki, aby zredukowa
prawd  Pisma wi tego i Wszechmog cego Boga, który jest w Nim do "Jeszcze
jednego mitu." Jezus Chrystus jest cz sto traktowany jako jeszcze jedna religijna
osobisto , która mia a w sobie "ducha Mesjasza."

Teraz w Chrze cija stwie jest wielki nacisk na przyj cie tej nowej
samozadawalaj cej ewangelii, aby odpowiada o to tym, którzy chc  s ucha
pokojowych i niegorsz cych kaza . Ale Biblia wyra nie uczy, e prawdziwy ko ció
Jezusa Chrystusa musi "walczy o wiar , która zosta a raz powierzona wi tym"
(Judy 3).
Tak, jak w minionych wiekach i my musimy sobie zada  takie pytania: "Czy chcemy
by  kszta towani wed ug norm tego bezbo nego i przewrotnego pokolenia? Albo czy
tak, jak Piotr i inni b dziemy na ladowa  Chrystusa nawet wtedy, kiedy Jego s owa s
twarde i wielu z Jego uczniów zawraca?"

W numerze:
Strona 1: Moc Krzy a

Spojrzenie na boskie dzie o krzy a

Strona 3: Charakter Krzy a

W jaki sposób krzy  wp ywa na
nasze relacje z Bogiem i wiatem

Strona 4: Krew Krzy a

Czego nas uczy przelana krew
Chrystusa

Strona 8: Ka dy swój krzy

Pokorna droga pos usznego
codziennego ycia

Strona 9: Chlubienie si
     Krzy em

Dzie o Chrystusa dla
zbawienia grzeszników

"S owo Twoje jest pochodnia nogom moim i wiat ci cie kom moim." — Psalm 119:105
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Moc Krzy a

(patrz Ew. Jana 6:25-71).

Centralne miejsce krzy a

Ko ció  zawsze zaczyna upada , kiedy
odwraca oczy od cz owieka Jezusa
takiego, jaki jest przedstawiony w Nowym
Testamencie, a zast puje Go Chrystusem,
który jest bardziej odpowiedni dla obecnej
sytuacji w tym wiecie. Ta zmiana oznacza
tylko odrzucenie dzie a i ducha Krzy a. A
kiedy najwa niejszy cel przyj cia
Chrystusa zacznie bledn c i zanika ,
wtedy w krótkim czasie ko ció  pogr y
si  w letargu i oboj tno ci.

Poprzez ca  histori  ko cio a
próbowano usun  skuteczno  dzie a
Krzy a — czy to przez legalistyczne
nauczanie dobrych uczynków, czy przez
nie wi te ycie zadawalaj ce grzeszn
natur  w imi  " aski." Poprzez ró ne
dost pne metody cz owiek próbowa
zdyskredytowa  poselstwo "Chrystusa
ukrzy owanego" (1 Kor. 2:2).

Pawe  stwierdza, e "Chrystus
ukrzy owany" jest zgorszeniem dla dwóch
typów ludzi: jest "zgorszeniem dla ydów,
a g upstwem dla pogan" (1 Kor. 1:23).
Dlaczego tak jest? Po pierwsze, w wiecie
religijnym s  tacy, którzy tak, jak ydzi,
spolegaj  na swojej religijnej gorliwo ci i
wysi kach dla uzyskania prawid owej
postawy przed Bogiem. A po drugie s
niezliczone rzesze niewierz cych, którzy
nie  chc  przyj  takiej  my li,  e  mier  i
zmartwychwstanie Cz owieka  mog
przynie  wspania e i

wieczne ycie dla wszystkich, którzy
uwierz  w  Niego  i  powierz  Mu  swoje
ycie. Takie poj cie jest dla nich g u-

pstwem w naszym wiecie rozwini tym
technologicznie i humanistycznie.

Z tym problemem mia  do czynienia
zbór w Galacji. Przyszli do nich ludzie,
którzy chcieli odsun  dzie o krzy a,
mówi c, e krzy  Chrystusa nie by  sam
wystarczaj cy; e dla osi gni cia zba-
wienia konieczne by y równie  dobre
uczynki. Pawe  odrzuci  to twierdzenie
oznajmiaj c: "Nawet gdyby anio  z Nieba
zwiastowa  wam inn  ewangeli  oprócz
tej, któr  ja wam zwiastowa em, niech

dzie na wieki przekl ty!" (Gal. 1:8).
Zbór w Koryncie zosta  podzielony

przez tych, którzy mówili, e skutecznym
sposobem doj cia do Boga jest droga
poprzez m dro  i nauk . Znowu problem
polega  na tym, e ludzie chcieli
zignorowa  krzy  i osi gn  zbawienie
poprzez swoje zdolno ci. Pawe  odpowie-
dzia  na ten kryzys w ten sposób, e
wysoko podnosi  centralny element ewan-
gelii: "Kiedy przyszed em do was bracia,
nie przyszed em z wynios ci  mowy lub

dro ci, g osz c wam wiadectwo Bo e.
Albowiem uzna em za w ciwe nic innego
nie umie  mi dzy wami, jak tylko Jezusa
Chrystusa i to ukrzy owanego" (1 Kor.
2:1-2).

Pawe  dodaje, e chocia  krzy  mo e
si  wydawa  g upstwem dla tych, którzy s
bez Boga, to jest on "moc  Bo  i

dro ci  Bo  dla tych, których Bóg
powo " (1 Kor. 1:24). Rzeczywi cie, w
krzy u s    skarby   m dro ci i boskiej

mocy. W dziele krzy a znajdujemy
wszystko, czego potrzebujemy do ycia i
pobo no ci.

Dzie o krzy a przynosi ycie

To jest dzie o krzy a. Musimy po
nasze ycie, aby przyj  chwalebne i obfite
ycie  Chrystusa.  "Je li  kto  chce  i  za

Mn , musi si  zaprze  samego siebie,
wzi  swój  krzy  i  na ladowa  mnie.  Bo
kto by chcia ycie swoje zachowa , utraci
je, a kto by utraci ycie swoje dla mnie,
odnajdzie je" (Mat. 16:24-25).

Krzy  prowadzi nas do pe no ci
przymierza a Bogiem. Mamy obietnic
obecno ci Chrystusa z nami dzie  po dniu.
W tym nasza pozycja przed Bogiem nie ma
nic wspólnego z naszymi zdolno ciami.
Musimy spolega  ca kowicie na dziele
Krzy a.

"Z Chrystusem jestem ukrzy owany;
yj  wi c ju  nie ja, ale yje we mnie

Chrystus; a obecnie ycie moje w ciele jest
yciem  w  wierze  w  Syna  Bo ego,  który

mnie umi owa  i wyda  samego siebie za
mnie" (Galacjan 2:20).

Nic oprócz krzy a

Dzisiaj wierz cy u ywaj  tylu rzeczy jako
substytutu za odkupie cze dzie o krzy a
Jezusa Chrystusa. Mamy najró niejsze
pomys y i metody, aby usprawiedliwi
grzech. Zach caj  nas do zbadania naszych
tendencji psychologicznych, szukania
wewn trznego uzdrowienia, pozytywnego
wyznawania tego "kim jeste my w
Chrystusie" — ale adna z tych rzeczy nie
mo e zast pi  wystarczaj cego dzie a
Chrystusa na tym przekl tym drzewie.

Dla naszych cielesnych zmys ów jest
to prawie niemo liwe do zrozumienia —
ale Bóg w kszta cie cz owieka, z pokornym
nastawieniem s ugi zap aci  za nasz
wolno  od grzechu Swoj  drogocenn
krwi . On daje ycie poprzez mier ; On
daje  nam  si  w  naszej  s abo ci.  Krzy
konfrontuje bezradne ludzkie istoty i
powoduje  to,  e  zdaj  si  ca kowicie  na
mi uj cego Boga, który "pojedna wiat z
sob  przez Chrystusa, nie zaliczaj c im

Wieczna wielko  krzy a

"W Krzy u jest zbawienie; w Krzy u jest tycie; w Krzy u jest ochrona przed wrogami.
W Krzy u jest wyra enie niebia skiej s odyczy; w Krzy u jest si a umys u; w Krzy u

jest rado  Ducha.
W Krzy u jest wielko  cnoty; w Krzy u jest doskona  u wi cenia.

Poza Krzy em nie na zdrowia duszy ani nadziei wiecznego tycia.
Wet wi c   swój   krzy  i na laduj  Jezusa, a przejdziesz do tycia wiecznego.

On przeszed  przed tob  nios c swój krzy  i umar  za ciebie na tym krzy u, aby  ty
równie  móg  nie  swój krzy  i ch tnie umrze  na Krzy u.

Bo je eli umrzesz z Nim, b dziesz równie  z Nim ; je eli jeste  uczestnikiem Jego
cierpienia, to b dziesz równie  uczestnikiem Jego chwa y."

Thomas a Kempis (1418)
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Moc Krzy a

ich upadków" (2 Kor. 5:19).
My nie byli my w stanie zrobi  nic,

aby sobie zas  na Bo  przychylno .
To wszystko sta o si  poprzez krzy
Chrystusa. "A wy dzi ki niemu jeste cie w
Chrystusie Jezusie, który sta  si  dla nas

dro ci  od Boga i sprawiedliwo-

ci  i po wi ceniem i odkupieniem. Aby
jak napisano: Kto si  chlubi, w Panu si
chlubi " (1 Kor. 1:30-31).

Kierujmy wi c codziennie nasze serca
i umys y na pi kno i bogactwo krzy a
naszego Pana Jezusa. Tam znajdziemy
pokój i odpocznienie, prze-

baczenie i wolno . Krzy  b dzie oczy-
szcza  twoje serce i sumienie. W tym
gorsz cym krzy u jest uzdrowienie i ycie.
Oto moc krzy a!

Charakter Krzy a
Chc  si  na chwil  zatrzyma  na krzy u Chrystusa w jego dwóch
fundamentalnych fazach, albo innymi s owami, krzy u jako
podstawie naszego uwielbienia i uczniostwa, naszego pokoju i
wiadectwa, naszej relacji z Bogiem i naszej relacji ze wiatem.

Krzy  i grzesznik

Je eli jako przekonany grzesznik patrz  na krzy  Pana Jezusa
Chrystusa, widz  w nim wieczny fundament mojego pokoju.
Widz  moje grzechy odrzucone, je eli chodzi o ich korzenie i
widz  moje grzechy zg adzone. Widz  Boga po mojej stronie i to
w tym stanie, w jakim widzi to moje os dzone sumienie.

Krzy  ods ania Boga jako przyjaciela grzeszników. Objawia
Go w tym najwspanialszym charakterze jako sprawiedliwego,
który usprawiedliwia bezbo nego grzesznika. Stworzenie nie
mog oby tego nigdy dokona . Opatrzno  nie mog aby tego nigdy
dokona . Widz  w tym moc Boga, Jego majestat i m dro .

Ale co by by o, gdyby te wszystkie rzeczy wyst powa y
przeciwko mnie? Kiedy patrz  na nie same, to wiem, e tak by
mog o by , poniewa  jestem grzesznikiem, wi c moc, majestat i

dro  nie mog yby usun  mojego grzechu, ani usprawiedliwi
tego, e Bóg mnie przyjmuje.

Krzy  zmienia jednak ca kowicie aspekt tych rzeczy. Tam
widz  Boga, który rozprawia si  z grzechem w taki sposób, aby
On by  uwielbiony wiecznie. Widz  tam wspania y pokaz i
doskona  harmoni  wszystkich boskich atrybutów. Widz  mi
i  to  tak ,  która  ujmuje  i  zapewnia  moje  serce  i  odci ga  go  od
ka dego innego przedmiotu w takiej proporcji, w jakiej ja sobie to

wiadamiam. Widz  m dro , która wprawia w zak opotanie
szatana i zadziwia anio ów. Widz  tak  moc, która pokonuje
wszelkie przeciwno ci. Widz  tak wi to , która odrzuca grzech
do najbardziej odleg ego punktu moralnego wszech wiata i daje
najmocniejsze wyra enie Bo ego obrzydzenia tym grzechem, jakie
tylko mo na przedstawi . Widz  tak ask , która stawia
grzesznika przed obliczem Boga i k adzie go na Jego onie.

Gdzie móg bym zobaczy  te wszystkie rzeczy oprócz krzy a?
Nigdzie indziej. Popatrz gdzie chcesz, a nie znajdziesz

niczego, co w tak b ogos awiony sposób czy te dwa wielkie
punkty, mianowicie "chwa  dla Boga na wysoko ciach i pokój na
ziemi."

Krzy  poci ga nas do Boga.

Jak cenny jest wi c krzy  w swojej pierwszej fazie, jako podstawa
pokoju grzesznika, podstawa jego uwielbienia i podstawa jego
wiecznej spo eczno ci z Bogiem, który jest tam objawiony w tak

ogos awiony i chwalebny sposób!
Jak cenny jest on dla Boga, daj c Mu sprawiedliw  podstaw ,

na której mo e w pe ni zaprezentowa  Swoj  niezrównan
doskona  i Swoj ask  dla grzesznika!

Dla  Boga  jest  to  tak  cenne,  e  jak  powiedzia  jeden  ze
wspó czesnych pisarzy, "Wszystko co On powiedzia , wszystko
czego dokona  od pocz tku wskazuje, e by o to zawsze
najwa niejsze w Jego sercu. I nic dziwnego! Tam mia  zawisn
Jego umi owany Syn, mi dzy niebem i ziemi , sta  si  obiektem
wszelkiej ha by i cierpienia, jakie ludzie i diab y mog  na Niego
zwali , poniewa  pragn  wykona  wol  Swojego Ojca i odkupi
dzieci Jego aski. B dzie to centralnym punktem atrakcji jako
najpe niejsze wyra enie Jego mi ci przez ca  wieczno ."

Krzy  oddziela nas od wiata.

Jako podstawa naszego praktycznego uczniostwa i wiadectwa,
krzy  wymaga naszej najwi kszej uwagi. W tym jego aspekcie nie
musz  nawet  mówi ,  e  jest  on  tak  samo  doskona y  jak  w
poprzednim.

Ten  sam  krzy ,  który  czy  mnie  z  Bogiem  a  oddziela  od
wiata. Cz owiek martwy jest sko czony dla wiata i dlatego

wierz cy, który umar  w Chrystusie jest martwy dla wiata, a
wzbudzony z Chrystusem jest po czony z Bogiem w mocy
nowego ycia i nowej natury.

c tak nierozerwalnie z czony z Chrystusem jest
uczestnikiem Jego przyj cia przez Boga i odrzucenia przez ten
wiat. Te dwie rzeczy id  w parze. Pierwsza czyni go chwalc  i

obywatelem nieba, a druga czyni go wiadkiem i obcym na ziemi.
To go wprowadza poza zas on ; wyprowadza go poza

Bruce Garrison (1991)
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Charakter Krzy a

obóz. Jedno jest tak samo doskona e jak drugie.
Je eli krzy  stan  mi dzy mn  i grzechem, to tak samo stan

mi dzy mn  i wiatem. W pierwszy przypadku stawia mnie w
miejscu pokoju z Bogiem, a w drugim w miejscu wrogo ci z tym
wiatem, to znaczy z moralnego punktu widzenia, chocia  z

innego czyni mnie cierpliwym, pokornym wiadkiem tej cennej,
niepoj tej, wiecznej aski, która zosta a przedstawiona w krzy u.

Zrozumienie podwójnego ukrzy owania

Cz owiek wierz cy powinien wyra nie rozumie  i prawid owo
rozró nia  mi dzy obiema wy ej wymienionymi fazami krzy a
Chrystusa.  Nie  powinien  wyznawa ,  e  cieszy  si  z  jednej,  a
odrzuca  drugiej cz ci.

Je eli jego ucho jest otwarte na s uchanie Jego g osu za
zas on , to powinno by  równie  otwarte na s uchanie Jego g osu
poza obozem. Je eli wchodzi w przeb aganie, którego dokona
krzy , to powinien sobie równie  u wiadomi  odrzucenie, jakie to
poci ga za sob . To pierwsze wyp ywa z tej cz ci, która by a
cz ci  Bo  w krzy u, a drugie z tej, która by a cz ci
cz owieka.

Jest to nasz szcz liwy przywilej, e mo emy nie tylko
za atwi  spraw  grzechu, ale równie  umrze  dla tego wiata. To
wszystko obejmuje nauka o krzy u. Dlatego aposto  móg
powiedzie , "Bo e, nie dopu  abym si  chlubi  czym  innym
oprócz krzy a naszego Pana Jezusa Chrustusa, przez który wiat
jest dla mnie ukrzy owany, a ja dla wiata."

Pawe  patrzy  na wiat, jako na co , co powinno by  przybite
do krzy a, a wiat krzy uj c Chrystusa ukrzy owa  wszystkich,
którzy nale eli do Niego. Jest wi c podwójne ukrzy owanie je eli
chodzi o cz owieka wierz cego i wiat i gdyby my w pe ni w to
weszli, to okaza oby si , e jest ca kiem niemo liwe rozdzielenie
tych dwóch.

Drogi czytelniku, zastanówmy si  nad tym g boko, szczerze i
z modlitw , a niech Duch wi ty uzdolni nas, aby my weszli w
pe  praktyczn  moc obu faz krzy a Chrystusa.

C.H. Mackintosh (1862) W

Znaczenie Krzy a

atwo jest zobaczy , e cz owiek jako zdeprawowany i
zepsuty przez z e po dliwo ci musi by  oddzielony, je eli ma
otrzyma  b ogos awie stwo od Boga; ale nie tak atwo jest
zobaczy , e te wszystkie cechy, które czyni  cz owieka
wielkim - m dro , inteligencja, roztropno , moc, i.t.p. -maj
tendencj  trzymania go w ciemno ci i nie wiadomo ci w
odniesieniu do Boga. Cz owiek z tym wszystkim, co czyni go
wielkim, jak równie  z tym co czyni go pod ym musia  umrze ,
eby Bo e my li o b ogos awie stwie mog y si  zi ci  w

Chrystusie. To jest znaczenie Krzy a."

CA. Coates (1862-1945)

Krew Krzy a
eby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojedna o

si  z Nim, dzi ki przywróceniu pokoju przez krew krzy a Jego"
(Kolasan 1:20).

Aposto  u ywa tu wyra enia o g bokim znaczeniu: "krew
krzy a Jego." Wiemy jak bardzo ceni  on wyra enie "krzy
Chrystusa."  Wyra a  ono  w  krótkim  zwrocie  ca  moc  i

ogos awie stwo mierci naszego Pana za nasze odkupienie,
przedmiot jego zwiastowania, nadziej  i chwa  jego ycia.
Poprzez wyra enie u yte tutaj Pawe  pokazuje jak z jednej strony
krew posiada warto  z krzy a, na którym zosta a rozlana, a z
drugiej strony to poprzez krew krzy  objawia swój wp yw i moc.
Tak wi c krzy  i krew rzucaj wiat o na siebie wzajemnie. W
naszym rozwa aniu dotycz cym mocy krzy a zauwa ymy jak
bardzo wa ne jest zrozumienie tego, czego to wyra enie chce nas
nauczy , co to oznacza "Krew krzy a." Umo liwi nam to
spojrzenie z nowego punktu widzenia na prawd , któr  ju
odkryli my w wyra eniu "Krew."

Skupmy uwag  na nast puj cych punktach:
I. Natura krzy a
II. Moc krzy a
Ul. Mi  krzy a

I. Natura krzy a

Mówi c o krzy u Chrystusa jeste my tak przyzwyczajeni my le
tylko o dziele jakie zosta o tam wykonane dla nas, e zbyt ma o
uwagi  zwracamy  na  ród o,  z  którego  to  dzie o  czerpie  swoj
warto  — wewn trzn  natur  naszego Pana, której krzy  by  tylko
zewn trznym wyra eniem. S owo Bo e nie umieszcza na przednim
planie jako najwa niejszych gorzkich cierpie  Pana, które s
cz sto podre lane w celu obudzenia uczu  religijnych. Ale Pismo

wi te podkre la wewn trzn  natur  Pana, która zaprowadzi a Go
na krzy  i da a Mu natchnienie, kiedy na nim wisia . S owo Bo e
nie kieruje te  uwagi tylko na dzie o, którego Jezus dokona  na
krzy u. Zwraca jednak szczególn  uwag  na dzie o, jakiego krzy
dokona  w Nim i które przez Niego musi by  wykonane równie  w
nas.

To wynika nie tylko ze s ów naszego Pana, które
wypowiedzia  na krzy u, ale równie  z tego co powiedzia , kiedy
w trzech ró nych okoliczno ciach wcze niej powiedzia  swoim
uczniom, e musz  wzi  swój krzy  i na ladowa  Go. Mówi  o
tym wi cej ni  raz, przepowiadaj c swoje ukrzy owanie. My l,
któr  chcia  im szczególnie przekaza  w zwi zku z krzy em by o
upodobnienie si  do Niego. A e nie chodzi o tylko o zewn trzne
cierpienie i prze ladowanie, ale o jako  wewn trznego charakteru
wida  z tego, co cz sto dodawa : "zapierajcie si  samego siebie i
bierzcie  krzy ."  Pragn  On,  aby  to  czynili.  Nasz  Pan  dalej  uczy
nas, e ani dla Niego, ani
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Krew Krzy a

dla jego uczniów niesienie krzy a nie
rozpoczyna si  od po enia materialnego
krzy a  na  ich  barki.  Nie!  On  niós  krzy
przez  ca e  swoje  ycie.  To,  co  sta o  si
widzialne na Golgocie, by o manifestacj
charakteru, który by  natchnieniem ca ego
Jego ycia.

amie on moc grzechu

Co wi c oznacza o dla Pana Jezusa
niesienie krzy a? I jakiemu celowi to

o u Niego? Wiemy, e z o grzechu
wida  w  zmianie,  jak  on  spowodowa  w
relacji zarówno cz owieka do Boga, jak
równie  w relacji Boga do cz owieka. Je eli
chodzi o cz owieka, to spowodowa  on jego
odpadni cie od Boga, a u Boga
spowodowa  odwrócenie si  od cz owieka,
albo Jego gniew. W pierwszym widzimy
okropno  jego tyranii nad cz owiekiem; w
drugim okropno  winy grzechu
wymagaj cej s du Bo ego nad
cz owiekiem.

Pan Jezus, który przyszed , aby
wybawi  cz owieka z grzechu, musia
za atwi  spraw  mocy grzechu jak równie
winy; najpierw pierwsza sprawa a potem
druga. Bo chocia  my rozdzielamy te dwie
rzeczy w celu atwiejszego zrozumienia
prawdy, to grzech zawsze stanowi jedno .
Dlatego musimy zrozumie , e nasz Pan
poprzez Swoje zado uczynienie na krzy u
usun  win  grzechu, ale e sta o si  to
mo liwe poprzez zwyci stwo jakie
najpierw odniós  nad moc  grzechu.
Chwa  krzy a  jest  to,  e  by  on  boskim
sposobem osi gni cia obu tych celów.

Pan Jezus musia  unicestwi  moc
grzechu. Móg  tego dokona  tylko w swojej
osobie. Dlatego przyszed  w podobie stwie
najbli szym grzesznego cia a, w s abo ci
cia a i ca kowit  mo liwo ci  tego, aby by
kuszonym tak jak my. Od chrztu Duchem

wi tym i kuszenia przez szatana, jakie
potem nast pi o, a  do straszliwej agonii
duszy w Getsemane i ofiarowania siebie na
krzy u - Jego ycie by o ustawiczn  walk
przeciwko w asnej woli i w asnemu
honorowi, przeciwko pokusie, eby
spróbowa  osi gn  Swój cel — cielesnymi
i wieckimi sposobami. Ka dego dnia

musia  bra  i nie  Swój krzy . To znaczy
traci  swoje ycie i wol  zapieraj c si
samego siebie, a wykonywa  i mówi
tylko tego, co widzia  i s ysza  u Ojca.

ycie jako ofiara siebie samego

To, co mia o miejsce podczas kuszenia na
pustyni i w agonii Getsemane — na
pocz tku i na ko cu Jego publicznej s by
~ jest tylko bardzo jasn  manifestacj
wewn trznej natury, która
charakteryzowa a ca e Jego ycie. By
kuszony do grzechu obstawania przy
swoim, ale przezwyci  pokus  zaspo-
kojenia prawnych d  — od pierwszej
pokusy, eby uzyska  chleb dla zaspo-
kojenia Swojego g odu, a  do ostatniej,
eby nie pi  gorzkiego kielicha mierci —

aby by  poddanym woli Ojca.
Tak wi c ofiarowa  samego siebie i

swoje ycie; zapar  si  samego siebie i
wzi  Swój krzy ; nauczy  si  pos u-
sze stwa i sta  si  doskona y. W swojej
osobie odniós  ca kowite zwyci stwo nad
moc  grzechu i móg  z wiadectwo,
e, "Przychodzi ksi  tego wiata, ale we

mnie nic nie ma."
Jego mier  na krzy u by a ostatnim i

najbardziej chwalebnym osi gni ciem w
Jego osobistym zwyci stwie nad moc
grzechu i st d Jego zado czyni ca mier
na krzy u czerpa a swoj  warto . Bo
je eli mia a by  usuni ta wina, to
konieczne by o pojednanie. Nikt nie mo e
walczy  z grzechem bez wej cia w konflikt
z  gniewem  Bo ym.  Te  dwie  rzeczy  nie
mog  by  od siebie oddzielone. Pan Jezus
pragn  wyrwa  cz owieka z jego grzechu.
Nie móg  tego dokona  bez poniesienia
mierci jako Po rednik i w tej mierci

poniós  przekle stwo Bo ego gniewu
przeciwko grzechowi. Ale Jego najwy sza
moc do usuni cia winy i przekle stwa nie
le a tylko w tym fakcie, e On zniós  tak
wiele bólu i cierpienia mierci, ale e
zniós  to wszystko w pos usze stwie woli
Ojca, dla utrzymania i wywy szenia Jego
sprawiedliwo ci. To ta wewn trzna natura
ofiarowania samego siebie i ochotnego
niesienia krzy a da a mocy temu krzy owi.

Tak wi c Pismo mówi: "On sta  si
pos uszny a  do mierci i to do mierci
krzy owej.  Dlatego  te  Bóg  wielce  Go
wywy szy  i obdarzy  Go imieniem, które
jest ponad wszelkie imi " (Filipian 2:8-9).

I znowu: "Nauczy  si  pos usze stwa
przez to, co wycierpia , a osi gn wszy
pe ni  doskona ci, sta  si  dla wszystkich,
którzy s  pos uszni, sprawc  zbawienia
wiecznego" (Hebr. 5:8-9). Poniewa  Jezus

ama  moc grzechu najpierw w swoim
osobistym  yciu,  to  mo e  On  zdj  z  nas
poczucie winy grzechu i w ten sposób
uwolni  nas od jego mocy i winy. Krzy  jest
boskim znakiem oznajmuj cym nam, e
jedyna droga do ycia Bo ego prowadzi
poprzez poddanie siebie i swojego ycia
jako ofiar .

Krew jest dowodem
pos usze stwa Chrystusa

Ten duch pos usze stwa, to ofiarowanie
samego siebie, które da y krzy owi jego
niesko czon  warto , da y równie  t  sam
warto  krwi krzy a. I tu znowu Bóg
objawia nam tajemnic  mocy tej krwi. Ta
krew jest dowodem pos usze stwa
Umi owanego  Syna  a  do  mierci.  Jest  ona
dowodem na t  wewn trzn  natur , która
dobrowolnie ofiarowa a j  (krew) na
przelanie, i wola a raczej straci  swoje
ycie, ni  pope ni  grzech post powania

wed ug w asnej woli. Jest to ofiara
wszystkiego, nawet ycia, aby uwielbi
Ojca. ycie, które by o w tej krwi ~ serce, z
którego ona wyp ywa a — p on ce mi ci
i oddaniem dla Boga i Jego woli by o
jednym ci giem pos usze stwa i oddania si
Jemu.

A  teraz  co  ty  my lisz?  Je eli  ta  krew,
ywa i pot na poprzez Ducha wi tego

styka si  z naszymi sercami i je eli
prawid owo rozumiemy co oznacza krew
krzy a, to czy jest to mo liwe, eby ta krew
nie wszczepi a w nas swojej wi tej natury?
Ale tak, jak ta krew nie mog a by  przelana
bez ofiarowania 'siebie' na krzy u, tak samo
nie mo e ona by  przyj ta ani zastosowana
bez podobnego ofiarowania 'siebie.' Krew
da
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nam natur , która b dzie gotowa ofiarowa
'siebie.' A w naszej pracy b dziemy podobni
lub upodobniaj cy si  do Tego, który zosta
ukrzy owany i ofiarowanie samego siebie

dzie najwy szym i najbardziej
ogos awionym prawem naszego ycia.

Krew  jest  to  ywa,  duchowa,  niebia ska
moc. Ona spowoduje to, e dusza, która jest
ca kowicie Jemu poddana zobaczy i pozna
praktycznie, e nie ma innego wej cia w
pe ne ycie Bo e bez ofiarowania samego
siebie na krzy u.

II. Moc krzy a

Kiedy zwracamy na to uwag , b dziemy
mieli g bsze zrozumienie znaczenia krzy a
i "Krwi krzy a." Aposto  Pawe  mówi o
krzy u jako "Mocy Bo ej."

My chcemy wiedzie , czego mo e
dokona  krzy  jako moc Bo a. Widzieli my
ju  t  dwustronn  relacj  naszego Pana w
odniesieniu do grzechu. Najpierw musia
On sam w sobie jako cz owiek ujarzmi
jego moc, a wtedy móg  zniszczy  jego
skutki przed Bogiem w postaci winy.
Pierwsza by a procesem, który odbywa  si
przez ca e jego ycie; druga mia a   miejsce
w godzinie Jego

mierci. Poniewa  to dzie o zosta o
doko czone, my mo emy otrzyma  oba te

ogos awie stwa równocze nie. Grzech
jest  jedno ci  i  tak  samo  ma  si  sprawa  z
odkupieniem. Otrzymujemy w równej
mierze  wybawienie  od  mocy  grzechu,  a
równocze nie uwolnienie od winy grzechu.
Je eli chodzi o sumienie, to uwolnienie od
winy przychodzi wcze niej ni  wyra ne
odczucie przebaczenia grzechu. Nie mo e
by  inaczej. On (nasz Pan) musia  najpierw
uzyska  to wymazanie naszej winy poprzez
swoje zwyci stwo nad grzechem, a potem
wst pi  do nieba. To b ogos awie stwo
przychodzi do nas w odwrotnej kolejno ci.
Odkupienie zst puje na nas jako dar z góry
i dlatego przywrócenie w ciwej relacji z
Bogiem przychodzi najpierw i
otrzymujemy uwolnieme od winy. Wraz z
tym i w wyniku tego przychodzi uwolnienie
od mocy grzechu.

Krew przynosi pojednanie.

To dwukierunkowe uwolnienie zawdzi -
czamy mocy krzy a. Pawe  mówi o tym
pierwszym, uwolnieniu od winy w s owach
naszego tekstu. Mówi on, e Bóg pojedna
si  "uczyniwszy  pokój  przez    krew
krzy a"   maj c na my li

pojednanie wszystkiego z Sob .
Grzech spowodowa  zmian  u Boga,

nie w Jego naturze, ale w Jego stosunku do
nas.  Musia  On  odwróci  si  od  nas  w
gniewie. Pokój zosta  zawarty poprzez
krzy  Chrystusa. Przez to Bóg pojedna  nas
i po czy  z Sob .

Ta moc krzy a w niebie zosta a
zamanifestowana w ca kowitym usuni ciu
wszystkiego, co mog o spowodowa
oddzielenie od Boga czy wywo anie Jego
gniewu. Teraz w Chrystusie mamy
zapewnion  ca kowit  swobod  dost pu do
Boga i najbardziej intymn  spo eczno  z
Nim. Pokój zosta  zawarty i og oszony;
pokój panuje w niebie. Zostali my
doskonale pojednani z Bogiem i na nowo
przyj ci do grona Jego przyjació .

To wszystko jest poprzez moc krzy a.
Ach, eby nasze oczy widzia y, jak
ca kowicie zas ona zosta a rozdarta! Jak
swobodny  i  otwarty  jest  nasz  dost p  do
Boga! Jak swobodnie mo e do nas p yn
Bo e b ogos awie stwo! Nie ma ju
absolutnie niczego, co mog oby
przeszkodzi  w tym, eby pe nia mi ci i
mocy Bo ej sp ywa a na nas i dzia a w
nas, z wyj tkiem naszej niewiary i uporu
naszego serca. Rozmy lajmy wi c nad
moc , jak  krew posiada w niebie dot d, a
nasza niewiara zostanie pokonana, a nasze
prawo do tych niebia skich mocy przez
wiar  wype ni nasze ycie rado ci .

Krzy  daje nam moc
umierania dla siebie.

Ale pot ny skutek krzy a w zg adzeniu
naszej winy i odnowienia naszej spo e-
czno ci z Bogiem jest, jak ju  zauwa y-
li my, nierozdzielny od innego efektu ~

amania autorytetu grzechu nad cz o-
wiekiem poprzez ofiarowanie 'siebie.'
Dlatego Pismo uczy nas, e krzy  nie tylko
daje pragnienie sk adania takiej ofiary, ale
naprawd  daje moc do wykonania tego a
do  ko ca.  Wida  to  bardzo  jasno  w  Li cie
do Galacjan. W jednym miejscu jest tam
mowa o krzy u jako pojednaniu za winy,
"Chrystus wykupi  nas od przekle stwa
zakonu, stawszy si  za nas przekle stwem,
gdy  napisano:

Ukrzy owanie i mier

"Na ile ja rozumiem, krzy  w S owie Bo ym zawsze oznacza mier , Krzy  w
po czeniu z Chrystusem zawsze oznacza mier  Chrystusa. Jedynym celem
krzy a jest u miercenie, a nie o ywienie. Mo e to by  cierpienie, ale pr dzej czy
pó niej oznacza to mier . W wi kszo ci przypadków dotyczy to wszystkich.
Trudno mi wyja ni  dlaczego niektórzy uwa aj  to za ycie w n dzy. Kiedy nasz
Pan powiedzia  swoim uczniom, e je eli nie wezm  krzy a, to nie mog  by
Jego uczniami, to nie móg  mie  na my li tego, e tak trudnym mia o by  dla
nich wykonywanie jego woli. Uwa am, e On po prostu wyra  j zykiem
obrazowym to, e maj  si  sta  uczestnikami Jego mierci i zmartwychwstania,
poprzez ukrzy owanie starego cz owieka z Nim, i ycie w nowym cz owieku -- w
zmartwychwsta ym yciu Ducha.

"Ukrzy owa  znaczy u mierci , a nie utrzymywa  przy yciu w n dznym
stanie. Ale dla dzieci Bo ych ten temat sta  si  tak niejasny, e wielu uwa a, i
krzy uj  siebie, kiedy stawiaj  siebie na szczycie i torturuj  si  i czyni  godnymi
po owania. Podejmuj  najbardziej bolesn  ofiar  siebie samego i nazywaj  to
'braniem krzy a' (Mat. 16:24), ale nie rozumiej , e prawdziwy krzy  jest to
uznanie cia a lub 'starego cz owieka' (Rzymian 6:6) za co  ca kowicie
bezwarto ciowego, nadaj cego si  tylko na mier ."

Hannah Whitall Smith (1902)
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przekl ty ka dy, który zawis  na drzewie"
(Gal. 3:13). Ale s  trzy inne miejsca, gdzie
krzy  jest jeszcze wyra niej przedstawiony
jako zwyci stwo nad moc  grzechu; jako
moc do u miercenia w asnego "JA," cia a i
wiata. "Z Chrystusem jestem

ukrzy owany; yje. wi c ju  nie ja, ale yje
we mnie Chrystus" (Gal. 2:20). "A ci,
którzy nale  do Chrystusa Jezusa,
ukrzy owali cia o swoje wraz z
nami tno ciami i dzami" (Gal. 5:24). "Co
za  do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym
mia  si  chlubi  z czego innego, jak tylko z
krzy a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
przez którego wiat jest dla mnie
ukrzy owany, a ja dla wiata" (Gal. 6:14).
W tych fragmentach nasza jedno  z
Chrystusem Ukrzy owanym i
podobie stwo do Niego wynikaj ce z tej
jedno ci, s  przedstawiane jako rezultat
mocy dokonywanej w nas poprzez ten
krzy .

Udzia  w yciu Chrystusa

Aby to zrozumie  musimy pami ta , e
kiedy Jezus wybra  krzy , wzi  go i niós  i
wreszcie umar  na nim, uczyni  to jako
drugi Adam, jako G owa i R czyciel
swojego ludu. To, co On uczyni  mia o i
nadal ma moc dla nich i dzia a w tej mocy
w tych, którzy rozumiej  i  wierz  w to. To
ycie, jakiego On im udziela, jest yciem,

w którym krzy  jest najbardziej
wyró niaj  si  cech  charakterystyczn .
Nasz Pan niós  Swój krzy  poprzez ca e
Swoje ycie jako Po rednik. Poprzez
mier  na tym krzy u jako Po rednik

osi gn ycie chwa y. Kiedy cz owiek
wierz cy jest z czony z Nim i przyjmuje
Jego ycie, to otrzymuje ycie, które
poprzez krzy  pokona o moc grzechu i
mo e dlatego powiedzie : "Jestem
ukrzy owany z Chrystusem." "Wiem, e
mój stary cz owiek zosta  ukrzy owany z
Chrystusem." "Jestem martwy dla grzechu."
"Ukrzy owa em cia o." "Jestem
ukrzy owany dla wiata" (Rzymian 6:6,11).

Te wszystkie wyra enia z Bo ego
owa odnosz  si  do czego , co sta o si  w

czasie przesz ym. Duch i ycie Jezusa daj
wierz cym ludziom udzia  w zwyci stwie
nad grzechem, jakie zosta o

odniesione na krzy u. A teraz w mocy tego
uczestnictwa i spo eczno ci yj  oni tak, jak
Jezus . yj  zawsze tak, jak ci, którzy
zostali ukrzy owani dla siebie i wiedz , e
ich 'stary cz owiek,' 'cia o' s  ukrzy owane i
wydane na mier . W mocy tej
spo eczno ci yj  tak, jak  Jezus. Maj
zawsze i we wszystkim moc, aby wybra
krzy  wbrew 'staremu cz owiekowi' i
wiatu, wybieraj  krzy  i pozwalaj  mu

wykonywa  jego dzie o.
Prawem ycia dla Jezusa by o poddanie

Swojej woli, woli Ojca, przez wydanie tego
ycia  na  mier .  Dlatego  wszed  do  tego

niebia skiego ycia odkupienia poprzez
krzy  na tron. Tak, jak pewne jest to, e jest
królestwo grzechu, pod którego panowanie
dostali my si  poprzez nasze po czenie z
pierwszym Adamem, tak samo pewne jest
to, e zosta o za one nowe królestwo
aski w Jezusie Chrystusie, pod pot ny

wp yw którego dostali my si  przez wiar .
Ta wspania a moc, przez któr  Jezus
pokona  grzech na krzy u mieszka i dzia a
w nas i nie tylko wzywa nas do takiego
ycia, jakim On , ale umo liwia nam to,

aby przyj  krzy  jako motto i prawo
naszego ycia.

Dziecko Bo e, ta krew, któr  zosta
pokropiony, pod której os on yjesz
codziennie, jest to krew krzy a. Czerpie ona
swoj  moc z faktu, e by a to ca kowita
ofiara ycia dla Boga. Krew i krzy  s
nieroz czne. Krew pochodzi z krzy a i
wiadczy o krzy u, prowadzi do krzy a.

Moc krzy a jest w tej krwi. Ka de
dotkni cie krwi powinno by  dla ciebie
natchnieniem i nowym uzdolnieniem, aby
bra  krzy  jako prawo twojego ycia.  "Nie
moja wola, ale Twoja niech si  stanie,"
niech to stanie si  pie ni  codziennego
po wi cenia. To, czego krzy  uczy, to te
nak ada na nas i czyni to dla nas mo liwym.
Niech wieczne pokropienie krwi  krzy a

dzie twoim wyborem. Wtedy poprzez t
krew, natura jak równie  moc krzy a b
widoczne w tobie.

III. Mi  krzy a

Musimy teraz skupi  nasz  uwag  na tym,
je eli mamy pozna  pe  chwa  krwi
krzy a.

Mówili my o wewn trznej naturze,
której krzy  jest wyrazem i o pot nym
wp ywie, jaki ta wewn trzna natura wywiera
w nas i poprzez nas, je eli pozwolimy na to,
aby ta krew krzy a mia a nad nami pe
moc. Jednak e w umy le chrze cijanina
cz sto powstaje strach, e to za wielki
ci ar, aby zawsze utrzymywa  i
manifestowa  t  wewn trzn  warto .
Nawet zapewnienie, e krzy  jest "moc
Bo ," która wytwarza t  warto  nie usuwa
ca kowicie tego strachu. Jest tak dlatego, e
dzia anie tej mocy zale y w jakim  stopniu
od  naszego  poddania  si  i  wiary,  a  one  s
jeszcze dalekie od tego jakie powinny by .
Czy w krzy u mo emy znale  uwolnienie
od tej dolegliwo ci: Uzdrowienie tej choro-
by? Czy "Krew krzy a" mo e nas uczyni
uczestnikami zawsze, bez ustanku, nie tylko
zg adzenia winy, ale równie  zwyci stwa
nad moc  grzechu?

Tak. Przybli  si  jeszcze raz, aby
pos ucha  tego, co krzy  tobie og asza.
Tylko wtedy, kiedy rozumiemy w ciwie i
przyjmujemy do naszych serc t  mi , o
której krzy  mówi, mo emy prze ywa  jej
pe  moc i b ogos awie stwo. Pawe  jest
potwierdzeniem tego: "Z Chrystusem jestem
ukrzy owany; yj  ju  nie ja, ale yje we
mnie Chrystus; a obecne ycie moje w ciele
jest yciem w wierze w Syna Bo ego, który
mnie umi owa  i wyda  samego siebie za
mnie" (Gal. 2:20).

Krzy  mówi o Bo ej mi ci.

Wiara w mi  Tego, "który wyda  samego
siebie  za  mnie"  na  krzy u  daje  mi
mo liwo  tak, jak ukrzy owanemu z
Nim.

Krzy  jest objawieniem mi ci. On
wiedzia , e nie ma innego sposobu, aby
Jego mi  mog a odkupi  tych, których
tak ukocha , jak tylko przelanie za nich Jego
krwi na krzy u. Dlatego nie pozwoli  si
odwróci  poprzez okropno  krzy a nawet
wtedy, kiedy powodowa o to dr enie i
dreszcze  w  Jego  duszy.  Krzy  mówi  nam,
e On umi owa  nas tak szczerze, i  Jego

mi  przewy sza a wszelkie trudno ci -
przekle stwo grzechu i wrogo  cz owieka
— e Jego mi    zwyci a  i    zdoby a
nas dla
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Niego. Krzy  jest tryumfalnym symbolem
wiecznej mi ci. Poprzez krzy  mi  jest
posadzona na tronie tak, e z tego miejsca
wszechmocy mo e teraz czyni  dla Jego
umi owanych to, czego oni pragn .

Wszystko zwyci aj ca
mi  Jezusa

Jakie nowe i chwalebne wiat o jest w ten
sposób skierowane na wymagania, jakie
krzy  stawia  przede  mn  i  na  to,  co  on  mi
oferuje, na znaczenie i chwa ycia krzy a,
do którego zosta em powo any przez

owo. Ja, którego cia o jest tak sk onne,
aby odej  na z  drog , e nawet obietnica
Ducha  i  moc  z  nieba  wydaj  si
niewystarczaj ce, aby da  mi tyle odwagi
ile potrzebuj . Ale oto jest co  lepszego ni
obietnica mocy. Krzy  wskazuje mi
ywego Jezusa w Jego wiecznej wszystko

zwyci aj cej mi ci. Z mi ci do nas
wyda  On samego siebie na krzy , aby
wykupi  lud dla siebie. W tej mi ci
przyjmuje On ka dego, kto przychodzi do
Niego w spo eczno ci Jego krzy a, aby mu
da  wszystkie b ogos awie stwa, jakie
zdoby  na tym krzy u. Teraz przyjmuje nas
w mocy Jego wiecznej mi ci, która nie
ustaje ani na moment, aby wykona  w nas
to, co On zdoby  dla nas na krzy u.

Widz to!  Potrzebujemy  tylko pra-
wid owego spojrzenia na Jezusa i Jego

wszystko zwyci aj , wieczn  mi .
Krew jest ziemskim symbolem niebia skiej
chwa y tej mi ci; krew wskazuje na t
mi . Czego nam potrzeba, to ujrzenia
Jezusa w wietle krzy a. Ca a mi
zamanifestowana poprzez krzy  jest miar
mi ci,  jak  On  ma  do  nas  dzisiaj.  Ta
mi , która nie przerazi a si adn  si
opozycji grzechu, teraz zwyci y w nas
wszystko, co chcia oby stan  na tej drodze.
Ta mi , która zatryumfowa a na tym
przekl tym drzewie jest na tyle mocna, eby
osi gn  i utrzyma  ca kowite zwyci stwo
nad nami. Ta mi  zamanifestowana przez
"Baranka, jakby zabitego" wpo ród tronu,
który nosi na sobie znaki pochodz ce z tego
krzy a, yje po to, aby nam da  t
wewn trzn  natur  i moc i

ogos awie stwo krzy a. Pozna  Jezusa w
Jego mi ci,  w tej mi ci i mie  serce
wype nione t  mi ci  jest to najwi ksze

ogos awie stwo, jakie mo e nam
przynie  krzy . Jest to droga, na której
mo emy cieszy  si  wszystkimi

ogos awie stwami krzy a. Chwalebny
Krzy ! Chwalebny krzy , który podaje nam
i przedstawia wieczn  mi . Krew jest
owocem  i  moc  krzy a;  krew  jest  darem  i
przekazaniem tej mi ci. Pe  rado  z tej
mi ci mog  prze ywa  ci, którzy weszli w
ten  wspania y  kontakt  z  t  krwi  i
prze ywaj  ka dy moment swojego ycia
oczyszczani przez ni . Jak wspaniale ta
krew jednoczy nas z Jezu-

sem i Jego mi ci . On jest tym Najwy-
szym Kap anem, z którego serca wyp yn a

ta krew. Do którego serca ta krew powraca i
który sam jest ko cem pokropienia t  krwi .
On sam udoskonala kropienie krwi , aby
przez ni  móg  wzi  w posiadanie serce,
które  zdoby  na  krzy u.  On  jest  tym
Najwy szym Kap anem, który w mi ci
teraz yje, aby udoskonala  wszystko w nas
tak, aby natura, któr  krzy  ugruntowa  jako
prawo naszego ycia i zwyci stwo, które
krzy  oferuje nam jako moc do ycia, mog y
si  w nas urzeczywistnia .

Umi owani Chrze cijanie, których
nadzieja jest w krwi krzy a, oddajcie siebie
prze ywaniu jej pe nego b ogos awie stwa.
Ka da jej kropla wskazuje na poddanie si  i
mier  w asnej woli i w asnego "JA," jako

drog  do Boga i ycia w Nim. Ka da kropla
tej krwi zapewnia ciebie o mocy osi gni tej
przez Jezusa na krzy u do utrzymania tej
wewn trznej natury, tego ukrzy owanego
ycia w tobie. Ka da kropla tej krwi

przynosi tobie Jezusa i Jego wieczn  mi ,
aby wypracowa  wszystkie

ogos awie stwa krzy a w tobie i aby
utrzyma  ciebie w tej mi ci.

Niech ka da my l o krzy u i krwi
doprowadzi ci  bli ej do twojego Zba-
wiciela i g bszej jedno ci z tym, którego
nam one wskazuj .

Andrew Murray (1828-1917)

Ka dy swój w asny Krzy
Gorliwa chrze cijanka szuka a pomocy u Henry'ego Suso w sprawie
swojego ycia duchowego. Nak ada a na siebie sztywny i surowy
tryb ycia w d eniu do odczuwania cierpie , jakie Chrystus
odczuwa  na  krzy u.  Nie  by o  jej  z  tym  dobrze  i  Suso  wiedzia
dlaczego.

Ten  starszy  s uga  Bo y  napisa  do  swojej  duchowej  córki  i
przypomnia  jej, e nasz Pan nie powiedzia : "Je eli kto  chce i  za
mn , niech zaprze si  samego siebie, we mie mój krzy  i idzie za
mn ." Powiedzia  natomiast: "Niech we mie swój krzy ." Jest tu
ró nica tylko w jednym ma ym zaimku, ale jest to ró nica
olbrzymia i bardzo wa na.

Krzy e s  wszystkie podobne, ale adne dwa nie s  identyczne.
Nigdy przedtem, ani nigdy potem nie by o takiego prze ycia
krzy owego, jakie znosi  Zbawiciel. Ta ca a okropna mier , jak
wycierpia  Chrystus by a czym  unikalnym w prze yciach rodzaju
ludzkiego. Musia o tak by , je eli ten krzy  mia  oznacza ycie dla
wiata. Przyj cie grzechu, ciemno , odrzucenie przez Ojca, by y

czym  szczególnym i nieznanym dla Osoby wi tej. Twierdzenie, e
kto  mia  chocia  w przybli eniu podobne prze ycie do tego, jakie
mia  Chrystus by oby wi cej ni  b dne; by oby to
wi tokradztwem.

Ka dy krzy  by  i jest narz dziem mierci, ale nikt nie
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mo e umrze  na krzy u kogo  innego; ka dy umiera na swoim
krzy u; dlatego Jezus powiedzia : "Niech we mie swój krzy  i idzie
za mn ."

Jest takie prawdziwe znaczenie, w którym krzy  Chrystusa
obejmuje wszystkie krzy e, a mier  Chrystusa obejmuje wszystkie
mierci. "Je eli jeden umar  za wszystkich, to wszyscy byli umarli"

... "Z Chrystusem jestem ukrzy owany" ... "Krzy  naszego Pana
Jezusa Chrystusa, przez który wiat jest dla mnie ukrzy owany, a ja
dla  wiata."  Jest  to  prawne  Bo e  dzia anie  w  odkupieniu.
Chrze cijanin, jako cz onek cia a Chrystusowego jest ukrzy owany
wraz z bosk  G ow . Przed Bogiem ka dy prawdziwie wierz cy jest
traktowany w taki sposób, e umar  wtedy, kiedy umar  Chrystus.
Wszelkie nast pne prze ycia osobistego ukrzy owania s  oparte na
tym uto samieniu z Chrystusem na krzy u.

Ale w praktycznym, codziennym wprowadzaniu ukrzy owania
cz owieka wierz cego bierze udzia  jego w asny krzy . "Niech
we mie swój krzy ." Nie jest to oczywi cie krzy  Chrystusa. Jest to
raczej osobisty krzy  cz owieka wierz cego, przy pomocy którego
krzy  Chrystusa jest skuteczny w u miercaniu jego z ej natury i
uwalnianiu go od jej mocy.

Krzy  cz owieka wierz cego jest to ten, który on przyj  z

asnej woli. W tym le y ró nica pomi dzy jego krzy em a
krzy em, na którym umierali rzymscy skaza cy. Szli oni na krzy
wbrew  w asnej  woli,  a  on  dlatego,  e  tak  drog  obra .  aden
Rzymski nierz nigdy nie wskaza  na krzy  mówi c: "Je eli kto
chce, niech ..." Tylko Chrystus to powiedzia  i w ten sposób z
ca  spraw  w r ce Chrze cijanina. Ten mo e odmówi  wzi cia
swojego krzy a, albo mo e schyli  si , podnie  go i rozpocz
drog  na to ciemne wzgórze. Ró nica pomi dzy wielk wi to ci  a
duchow  mierno ci  zale y od tego, jakiego wyboru dokona.

Dla nikogo z nas nie jest mo liwe, aby i  wraz z Chrystusem
krok po kroku i punkt po punkcie w identycznym cierpieniu
Rzymskiego ukrzy owania i na pewno nasz Pan tego nie zamierza
dla  nas.  Ale  jego  celem  jest  to,  aby  ka dy  z  nas  uwa  siebie  za
umar ego z Chrystusem, a potem dobrowolnie przyj  zaparcie si
samego siebie, pokut , uni enie i pokorn  ofiar , jak  mo e spotka
na  tej  drodze  codziennego  ycia  w  pos usze stwie.  To  jest  krzy  i
jest to jedyny krzy , do którego niesienia zaprosi  nas Pan.

Chlubienie si  Krzy em
"Niech mnie Bóg uchowa, abym mia  si  chlubi  z czego innego, jak tylko z krzy a Pana naszego Jezusa Chrystusa,

przez którego wiat jest dla mnie ukrzy owany, a ja dla wiata" (Galacjan 6:14).

Krzy  Chrystusa

To s owo jest u yte w Biblii w trzech
ró nych znaczeniach. Wa ne jest, eby my
je umieli rozró ni .

(1) Jest u yte do okre lenia drewnia-
nego krzy a — drzewa, na którym Pan
Jezus zosta  ukrzy owany. Kara krzy a
by a rzymskim wynalazkiem. By a
wykorzystywana tylko w odniesieniu do
niewolników, albo notorycznych recy-
dywistów. Krzy  by  zrobiony z dwóch
belek drewnianych skrzy owanych z sob .

adziono go na ziemi a przest pc
rozci gano na nim. W ka  r  by
wbijany gwó  i jeden gwó  przez obie
stopy. Wtedy krzy  podnoszono i
wpuszczano  w  otwór,  w  którym  go
zaklinowywano. Cz owieka ukrzy o-
wanego pozostawiano na krzy u wisz -

cego za r ce i stopy dot d, a  umrze. To
by a mier , na któr  Jezus by  skazany
"Wycierpia  krzy  wzgardziwszy sro-
mot ." "Sta  si  pos uszny a  do mierci i to
do mierci krzy owej." (Mateusz 27:40-42;
Marek 15:30,32: ukasz 23:26; Jan
19:17,19,25,31; Efezjan 2:16) (2) Jest u yte
do okre lenia drogi zbawienia przez Jezusa
Chrystusa ukrzy owanego. I tak 1
Koryntian 1:18: "Albowiem mowa o krzy u
jest g upstwem dla tych, którzy gin ,
natomiast dla nas, którzy dost pujemy
zbawienia jest moc  Bo ;" porównywany
z wierszem 23: "My g osimy Chrystusa
ukrzy owanego" i.t.p. Wynika st d jasno,
e zwiastowanie Krzy a i zwiastowanie

Chrystusa ukrzy owanego to to samo.
Takie jest znaczenie fragmentu przed nami,
"Niech Bóg uchowa, abym mia  si
chlubi ..." i.t.p. Jest to nazwa

nadana temu ca emu planowi zbawienia
poprzez ukrzy owanego Odkupiciela. To
ma e s ówko zawiera w sobie ca e
chwalebne dzie o Chrystusa dla nas.
Obejmuje ono mi  Bo  w oddaniu
Swojego Syna (Jana 3:16); mi  Chrystusa
w oddaniu samego siebie (Efezjan 5:2);
wcielenie Syna Bo ego; Jego zast pstwo —
jeden za wielu; Jego zado  czyni ce
cierpienie i mier . Ca e dzie o Chrystusa
jest obj te w tym ma ym s owie, Krzy
Chrystusa. Powód jest jasny; Jego mier
na krzy u by a najni szym punktem Jego
upokorzenia. To tam On wo : "Wykona o
si !" ~ dzie o mojego pos usze stwa jest
zako czone, Moje cierpienia s  zako czone,
dzie o odkupienia jest zako czone, gniew
mojego ludu jest zako czony; i wtedy
sk oni  g ow  i odda  ducha. St d ca e Jego
zako czone   dzie o   jest nazwane

A.W. Tozer (1960)
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Krzy em Chrystusa.
(3) Jest u yte do okre lenia cierpie

znoszonych z powodu na ladowania
Chrystusa.  "Je eli  kto  chce  pój  za  mn ,
niech si  zaprze samego siebie i we mie
krzy  swój i niech idzie za mn " (Mateusz
16:24). Kiedy cz owiek postanowi
na ladowa  Chrystusa, musi zrezygnowa
ze swoich grzesznych przyjemno ci,
grzesznych przyjació ; b dzie si  spotyka  z
pogard , wyszydzaniem, nienawi ci ,
prze ladowaniem ze strony wieckich
przyjació  i jego imi  b dzie odrzucane jako

e.  "Ten,  kto  chce   pobo nie  w
Chrystusie Jezusie, musi cierpie
prze ladowanie." Prze ywa  to wszystko,
oznacza "Bra  krzy ." Ten, kto nie bierze
swojego krzy a i idzie za Mn , nie jest
Mnie godzien."

W naszym fragmencie S owa Bo ego
te wiersze s  u yte w drugim znaczeniu —
planie zbawienia przez ukrzy owanego
Zbawiciela.

Drodzy przyjaciele, to jest postawione
przed wami w z amanym chlebie i
rozlewanym winie ~ ca e dzie o Chrystusa
dla zbawienia grzeszników. Mi  i aska
Pana Jezusa s  tutaj skupione. Mi  Ojca,
przymierze z Synem; mi  Jezusa; Jego
wcielenie, pos usze stwo, mier ; wszystko
to jest postawione przed wami w tym

amanym chlebie i winie. Jest to s odkie,
milcz ce kazanie. Wiele kaza  nie zawiera
Chrystusa od pocz tku do ko ca. Wiele
pokazuje Go z w tpliwo ci  i niedoskonale.
Ale tu jest tylko Chrystus, ten ukrzy owany.
Najbogatsza i przemawiaj ca komunia!
Módlcie si , aby sam widok tego z amanego
chleba kruszy  wasze serca i zbli  je do
Baranka Bo ego. Módlcie si  o nawrócenia
patrz c na ten z amany chleb i rozlane wino.
Patrzcie  z  uwag ,  drogie  dusze  i  ma e
dzieci, kiedy chleb jest amany i rozlewane
wino.  Jest  to  widok,  który  ujmuje  za  serce.
Niech Duch wi ty to b ogos awi. Drodzy
wierz cy, patrzcie uwa nie, aby osi gn

bsze i pe niejsze zrozumienie drogi
przebaczenia i u wi cenia. Spojrzenie
Chrystusa na Piotra skruszy o i stopi o jego
dumne serce — wyszed  i gorzko p aka .
Módlcie si , eby jedno spojrzenie na ten
chleb uczyni o to samo z wami. Kiedy
rzymski

setnik, który sta  ko o krzy a Jezusa
zobaczy  jak On umiera i jak ska y p kaj ,
zawo : "Zaprawd  ten by  Synem
Bo ym!" Popatrz na ten z amany chleb, a
zobaczysz to samo i niech twoje serce
zacznie wo  do Pana Jezusa. Kiedy
umieraj cy z oczy ca spojrza  na blad
twarz Immanuela i zobaczy wi ty
majestat w Jego oczach, zawo : "Panie
wspomnij na mnie!" Ten z amany chleb
objawia to samo. Niech dana ci b dzie taka
sama aska, aby  móg  zawo : Panie,
wspomnij na mnie.

Ach wierz cy, niech wasze spojrzenie
na Chrystusa b dzie dojrza e! Zbo e w
czasie niwa czasami w jednym dniu
dojrzeje wi cej, ni  w ci gu wielu tygodni
przedtem. Tak samo niektórzy wierz cy
zdobywaj  wi cej aski w jednym dniu ni
przez wiele miesi cy przedtem. Módl si ,
eby to by  dzie  dojrzewaj cego niwa w

twojej duszy.

Odczucie Paw a w odniesieniu
do krzy a Chrystusa

(1) Widzimy, e on ca kowicie porzuci
drog  usprawiedliwienia poprzez uczynki
zakonu. Ka dy naturalny cz owiek stara si
o zbawienie poprzez poprawianie samego
siebie w oczach Bo ych. Próbuje
podreperowa  swoje ycie, zak ada

dzid o na swój j zyk, próbuje rozka-
zywa  swoim uczuciom i my lom, a
wszystko po to, eby wygl da  lepiej w
oczach Boga. Albo idzie jeszcze dalej;
próbuje przykry  swoje grzechy poprzez
religijne uczynki; staje si  religijnym
cz owiekiem, modli si , p acze, czyta,
przyjmuje sakramenty. Zajmuje si  g boko
religi  i próbuje j  w  w swoje serce;
wszystko po to, aby lepiej wygl da  w
oczach Boga, eby Bóg by  zobowi zany
mu przebaczy  i kocha  go. Pawe
próbowa  tego przez wiele lat. By
Faryzeuszem i wed ug sprawiedliwo ci
zakonu by  bez nagany; prowadzi
zewn trznie nienaganne ycie i mia
wysokie uznanie, jako najbardziej religijny
cz owiek. "Ale to co mi by o zyskiem,
poczyta em to sobie za szkod  dla
Chrystusa." Kiedy upodoba o si  Bogu, aby
otworzy  mu oczy, zrezygnowa  z tej drogi

asnej sprawiedliwo ci

na zawsze; nie mia  ju  pokoju patrz c na
siebie — "nie pok adamy ufno ci w ciele;"
na zawsze po egna  ten sposób osi gania
pokoju. Nawet podepta  to swoimi nogami.
"Poczytuj  to sobie za gnój, aby zyska
Chrystusa." Jest to co  wspania ego, kiedy
cz owiek dojdzie do takiego punktu, e
podepcze swoj  w asn  sprawiedliwo , bo
jest to najtrudniejsza rzecz na wiecie.

(2) Odda  siebie samego Panu
Jezusowi Chrystusowi. Pawe  otrzyma
tak  wizj  chwa y, jasno ci i wspania-

ci drogi zbawienia przez Jezusa, e to
wype ni o jego ca e serce. Wszystkie inne
rzeczy zapad y si  a nico . Ka da góra
i pagórek zosta y obni one, to co krzywe
wyprostowane, a nierówne wyrównane i
chwa a Pa ska objawi a si . Tak, jak
wschodz ce s ce powoduje znikanie
gwiazd, tak wschodz cy Chrystus nad
jego dusz  spowodowa , e wszystko
inne znikn o. Jezus cierpi cy za nas
wype ni  jego oczy i serce. Zobaczy ,
uwierzy  i by  szcz liwy. Chrystus dla
nas, to by a odpowied  na wszystkie jego
potrzeby. Promie  niebia skiego wiat a
z krzy a Chrystusa sp yn  w jego dusz ,
nape niaj c go wiat em i niewymown
rado ci . Odczu , e Bóg by  uwielbiony,
a on zbawiony; przylgn  do Pana ca ym
sercem. Tak, jak powiedzia  Edwards:
"By em niewymownie zadowolony."

(3) Chlubi  si  krzy em. Wyzna
Chrystusa przed lud mi; nie wstydzi  si
Chrystusa przed tym cudzo nym
pokoleniem; chlubi  si  tym, e jest to
jedyna droga przebaczenia, pokoju i

wi cenia. Ach, co za zmiana! Kiedy
blu ni  imieniu Jezusa i prze ladowa  a
na mier  tych, którzy wzywali Jego
Imi ; teraz jest to ca  jego chlub : "Od
razu g osi  Chrystusa w Synagogach, e
On jest Synem Bo ym." Kiedy  chlubi
si  swoim nienagannym yciem, kiedy
by  w ród Faryzeuszy; teraz chlubi si
tym, e jest najwi kszym grzesznikiem,
ale  e  Chrystus  umar  za  takich  jak  on.
Kiedy  chlubi  si  swoim wykszta ce-
niem, kiedy siada  u stóp Gamaliela;
teraz chlubi si  z tego, e jest uwa any
za g upca z powodu Chrystusa — jak
ma e dziecko prowadzone za r  przez
Jezusa. Przy stole Pa skim, w ród
przyjació , w poga skich   miastach,  w
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Atenach, w Rzymie, w ród uczonych i prostych, przed królami i
ksi tami chlubi si  tym, jako jedyn  rzecz  godn  poznania —
drog  zbawienia przez Jezusa Chrystusa ukrzy owanego.

Drodzy przyjaciele, czy doszli cie ju  do tego, aby chlubi  si
tylko Krzy em Chrystusa?

(1) Czy zrezygnowa  ze starej drogi zbawienia przez
uczynki zakonu? Twoje naturalne serce idzie w tym kierunku.
Zawsze chcesz poprawia  siebie, aby by  coraz lepszym dot d,

 Bóg b dzie zobowi zany tobie przebaczy . Zawsze szukasz
usprawiedliwienia w sobie. Przekonujesz siebie i ujesz za
grzechy przesz ci — wylewasz zy i zanosisz gorliwe modli
twy; albo patrzysz na te swoje poprawki — odrzucasz bezbo ne
drogi i wysi ki w poszukiwaniu nowego ycia; albo patrzysz na
dzie o Ducha wi tego w tobie — aski Ducha. Niestety! ko
jest  za  krótkie  i  nie  mo esz  si  w  nim  wyprostowa .  Rozpa-
czliwe  poszukiwanie  przebaczenia  w  ten  sposób.  Porzu  to  na
zawsze. Twoje serce jest beznadziejnie grzeszne. Wszelka spra-
wiedliwo , z któr  twoje serce ma co  wspólnego, jest ska ona
i nie mo e si  osta  przed Jego obliczem. Poczytaj to wszystko
za strat , brudne achmany, gnój, aby  móg  zyska  Chrystusa.

(2)  Udaj  si  do  Pana  Jezusa  Chrystusa.  Uwierz  w  mi
Pana  Jezusa  Chrystusa.  On  ma  upodobanie  w  mi osierdziu;  jest
gotowy, aby przebaczy ; jest pe en wspó czucia; On
usprawiedliwia bezbo nych. Czy widzia  ju  chwa  Krzy a
Jezusa? Czy to poci ga twoje serce? Czy odczuwasz niewymo-
wn  rado  z powodu tej drogi zbawienia? Czy widzisz to, e
Bóg jest uwielbiony, kiedy ty jeste  zbawiony? e Bóg jest
Bogiem Majestatu, prawdy, nieska onej wi to ci, niepodwa-
alnej sprawiedliwo ci, a jednak zosta  usprawiedliwiony? Czy

Krzy  Chrystusa wype nia twoje serce? Czy twoj  dusz
nape nia wielkim pokojem ~ niebia skim odpocznieniem? Czy
kochasz to s owo: "Sprawiedliwo  Bo a," "sprawiedliwo
przez wiar ," sprawiedliwo  bez uczynków? Czy siedzisz w
zasi gu krzy a? Czy twoja dusza tam odpoczywa?

Krzy  przed chwa

"Wiemy dobrze, e symbole paschy, rany krzy a sta y si
teraz znakami aski w Ciele zmartwychwsta ego i
uwielbionego Chrystusa. Wiemy, e posta  Ukrzy o-
wanego yje odt d w chwale wiecznego Najwy szego
Kap ana, który ustawicznie wstawia sie. za nami w niebie.
To cia o, w którym Chrystus  w kszta cie s ugi zosta o
wzbudzone w dzie  Wielkanocy jako nowe cia o, z
niebia sk  form  i chwa . Ale je eli my mamy mie
udzia  w tej chwale i wspania ci, to musimy najpierw
by  upodobnieni na obraz tego Cierpi cego S ugi, który
by  pos uszny a  do mierci krzy owej. Je eli mamy nosi
podobizn  Jego chwa y, to musimy najpierw nosi
podobizn  Jego ha by. Nie ma innego sposobu odzyskania
tego podobie stwa, które utracili my poprzez Upadek."

Dietrich Bonhoeffer (1937)

(3) Chlub si  tylko Krzy em Chrystusa. Zauwa , e nie mo esz
by  potajemnym chrze cijaninem. aska jest jak olejek ukryty w

oni, zdradza siebie. ywy chrze cijanin nie mo e milcze . Je eli
naprawd  odczuwasz s odycz Krzy a Chrystusa, to b dziesz
zmuszony wyznawa  Chrystusa przed lud mi. "Jest to jak najlepsze
wino,  które  sp ywa  w  dó  i  powoduje  to,  e  usta  mówi ."  Czy
wyznajesz Go w swojej rodzinie? Czy tam wszyscy wiedz , e
nale ysz do Chrystusa? Pami taj, musisz by  zdecydowany w swoim

asnym domu. Jest to oznak  hipokryty, je eli jeste
chrze cijaninem wsz dzie, ale nie w domu. Czy w ród przyjació  On
jest przyjacielem, którego znalaz ? Czy chcesz by  znany w
sklepie i na targu jako cz owiek omyty krwi  Baranka? Czy
pragniesz tego, eby wszelkie twoje post powanie by o zgodne ze

odk  zasad  Ewangelii? Przyjd  wi c do Sto u Pa skiego i wyznaj,
e On zbawi  twoj  dusz . Niech to b dzie prawdziwe i pe ne

wyznanie. Jest to moje s odkie po ywienie, mój Baranek, moja
sprawiedliwo , mój Pan i mój Bóg, moje wszystko we wszystkim.
"Niech mnie Bóg zachowa, ebym mia  si  chlubi  czym  innym,
oprócz krzy a." Kiedy  chlubi  si  bogactwami, przyjació mi,

aw , grzechem; teraz ukrzy owanym Jezusem.

Skutki Krzy a

wiat jest ukrzy owany dla mnie, a ja dla wiata." "Je eli kto  jest
w Chrystusie, jest on nowym stworzeniem" i.t.p. Kiedy lepy ebrak
z Jerycha zosta  uzdrowiony przez Pana, to ten wiat zmieni  si  dla
niego,  a  on  dla  tego wiata.  Tak samo by o z  Paw em.  Kiedy tylko
wsta  z kolan z pokojem Jezusa w sercu, od razu ten wiat w jego
oczach sta  si  martwy. Kiedy spiesznie szed  wyg adzonymi ulicami
Damaszku, albo spogl da  z p askiego dachu swojego domu na
pi kne brzegi Abany, to ten wiat ze wszystkimi ol niewaj cymi
pokazami,  w  jego  oczach  wydawa  si  biedny,  skurczony  i
ukrzy owany. Kiedy  by o to dla niego wszystkim. Kiedy  jego
mi kkie, liskie pochlebstwa by y przyjemn  muzyk  w jego uszach.
Jego serce by o kiedy  skierowane na bogactwo, pi kno,
przyjemno ci i wszystko to, co podziwiaj  naturalne oczy; ale kiedy
uwierzy  w Jezusa, to wszystko zacz o dla niego umiera . Prawd
jest  to,  e  one  nie  by y martwe,  ale  zosta y  przybite  do  krzy a.  Ju
wi cej nie stanowi y dla niego atrakcji, a ka dego dnia traci y swoj
moc. Tak, jak cz owiek umieraj cy na krzy u jest z ka  chwil
coraz s abszy, bo uchodzi z jego r k i nóg krew, tak samo ten wiat,
który kiedy  by  dla niego wszystkim z ka  chwil  zacz  traci
swoj  poci gaj  moc. W Chrystusie uzyska  tyle s odyczy w
przebaczeniu, dost pie do Boga, u miechu Boga, nape nieniu
Duchem, e ten wiat ka dego dnia stawa  si  dla niego bardziej
niesmaczny.

Innym skutkiem by o: "Ja dla wiata." Kiedy Pawe  po
 na swoim ciele, odczu , e ono równie  zosta o zmienione.

Kiedy  by o jak rozp dzony ko  wy cigowy, którego trudno
zatrzyma ; albo jak pies my liwego, niecierpliwy i pragn cy si
wyrwa  — tak jego serce goni o za s aw , zaszczytami, wiatow
chwa , a teraz by o przybite do krzy a ze z amanym
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i uleg ym sercem. To prawda, e nie by o ono martwe. Jego stara
natura dawa a o sobie zna  wiele razy i to go doprowadza o na
kolana  i  wo ania  o  ask ,  i  pomoc,  ale  czym  wi cej  spogl da  na
krzy  Jezusa, tym wi cej jego stara natura umiera a. Ka dego dnia
odczuwa  mniejsze pragnienie do grzechu, a wi ksze pragnienie do
Chrystusa i Boga i doskona ego u wi cenia.

Niektórzy mog  stwierdzi , e jeszcze nigdy nie przyszli do
Chrystusa. Czy ten wiat zosta  dla ciebie ukrzy owany? Kiedy  to
by o wszystko twoje — jego chwa a, bogactwo, pie ni, zabawa. Czy
w twoich oczach zosta o to przybite do krzy a? Po  sobie r  na
serce. Czy straci o ono to pal ce pragnienie do tych ziemskich
rzeczy? Ci, którzy nale  do Chrystusa ukrzy owali swoje cia o
wraz z jego po dliwo ciami i pragnieniami. Czy odczuwasz, e
Jezus przebi  twoje pragnienia? Czy chcesz, a aby by y one martwe?
Co mo ecie odpowiedzie  na to synowie i córki przyjemno ci, dla
których taniec, pie ni i zabawy s  sum  szcz cia? Co mo ecie
odpowiedzie  na to wy mi uj cy pieni dze, bezwzgl dni zdobywcy
pieni dzy, którzy wol  mie  w kieszeni kilka wi cej banknotów ni
ask  Bo  w sercu? Co odpowiecie na to wy, którzy mi ujecie

cia o, nocne ycie i ciemno ? Wy nie nale ycie do Chrystusa. Nie
przyszli cie do Chrystusa. Dla was wiat jest ywy, a wy

yjecie dla wiata. Nie mo ecie si  chlubi  krzy em i mi owa
wiata. Ach, biedne oszukane dusze, nigdy nie widzia cie chwa y

na drodze przebaczenia przez Jezusa. Id cie dalej; mi ujcie wiat;
korzystajcie z ka dej przyjemno ci, zbierajcie mnóstwo pieni dzy,
karmcie i od ywiajcie swoje po dliwo ci. Co wam to wszystko
pomo e, je eli stracicie swoj  dusz ?

Niektórzy mówi  tak: Ach, eby ten wiat by  dla mnie
ukrzy owany, a ja dla wiata! Ach, eby moje serce by o tak martwe
jak kamie  dla tego wiata, a ywe dla Jezusa! Czy naprawd  tego
pragniesz? Patrz wi c na krzy . Zobacz zadziwiaj cy dar mi ci.
Usi  tak, jak Maria i popatrz na ukrzy owanego Jezusa. Wtedy
ten wiat stanie si  ciemny i umieraj cy. Kiedy patrzysz na s ce,
wtedy wszystko inne staje si  ciemne; kiedy skosztujesz miodu, to
wszystko inne nie ma smaku. Tak samo jest wtedy, kiedy ziemska
dusza karmi si  Jezusem; odrzuca s odycz wszystkich ziemskich
rzeczy ~ chwa a, przyjemno ci, cielesne po dliwo ci — wszystkie
trac  swoj  s odycz. Patrz ustawicznie. Biegnij, patrz c na Jezusa.
Patrz dot d, a  droga zbawienia przez Jezusa wype ni ca y twój
horyzont chwal  i pokojem. I tak wiat b dzie ukrzy owany dla
ciebie, a ty dla wiata.

Robert Murray McCheyne (1840)

Gdy spojrz  tylko na cudowny krzy

Gdy spojrz  tylko na cudowny krzy Patrz z g owy Jego, z boku, z r k i stóp

Na którym skona  w m kach Ksi e chwa Mi ci ból strumieniem sp ywa krwi
Znika/  ca kiem blaski zas ug mych, Cudniejszy wieniec czy kto kiedy splót

Blednieje to, czym chlubi  bym si  chcia .                                                   Z ostrego ciernia, które w skroniach tkwi?

Nie dozwól Jezu, ebym chlubi si                                                                   A cho by wszech wiat by  w asno ci  m

Czymkolwiek innym, a nie mierci  Tw Wdzi czno ci by by to zbyt lichy dar.
Wyrzekam si  dla Twej najdro szej krwi On pragnie ycia mego, duszy mej

ud tych, do których serca zwykle lgn .
  Mi ci tak cudownej boski ar.
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