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ŚWIATŁO ŻYCIA 
 

Tom 3, Numer 6 
 
W numerze: 
Strona 2: Jedność chrześcijańska 

Jedyną jednością, jakiej Bóg pragnie jest jedność oparta na Jezusie Chrystusie. 
Strona 7: Dlaczego nasi Reformatorzy byli paleni? 

W tym wieku religijnej tolerancji musimy znać tę prawdę, za wszelką cenę. 
Strona 11: Potrzebny: Chrzest wyraźnego widzenia 

Pilna potrzeba prawdziwego duchowego rozeznania w obliczu fałszywej 
duchowości w kościele. 

Strona 13: Fundament prawdziwej jedności 
Prawdziwa jedność jest osiągalna tylko poprzez moc „nowego stworzenia" 
Ducha Świętego, przemieniającą nas na podobieństwo Chrystusa, 

Strona 18: Trzymaj się mocno Głowy 
Jedność jest możliwa tylko wtedy, kiedy jesteśmy w pełnej jedności z Chrystusem, 
uznając Go, jako jedyną głowę wszystkiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Słowo Twoje jest pochodnia nogom moim i światłością ścieżką moim" — Psalm 119:105 
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Jedność chrześcijańska 
 
„A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo  uwierzą we mnie. 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 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. (Jan 17:20-23). 

Wezwanie do jedności chrześcijańskiej, które pochodzi z ust Pana Jezusa 
Chrystusa zostało głęboko wyryte w sercach wielu ludzi poprzez wszystkie wieki. A 
jednak jest to zadziwiające, że obecnie jest niezgoda na temat charakteru tej jedności, albo 
w jaki sposób może być najlepiej wyrażony charakter tej jedności. Nie jest to 
spowodowane brakiem gorliwości, ale, moim zdaniem, tragicznym błędem w zrozumieniu 
Słowa Bożego. 

Jestem świadomy tego, że to, co chcę powiedzieć w tym artykule może być dla 
niektórych trudne do przyjęcia, ale proszę was, abyście wytrwali ze mną do końca. Wtedy 
poproszę was, abyście przynieśli wszystko szczerze i otwarcie w modlitwie do Pana i 
prosili Go, aby objawił wam swoje myśli dotyczące tego zagadnienia. 

Jakie jest dokładnie nasze zrozumienie tej jedności, do której większość 
chrześcijan przyznaje swoje powołanie? 

 
Jedność według człowieka 
 
Mówią nam, że człowiek jest z natury stworzeniem towarzyskim (żyjącym w gromadzie). 
Oznacza to, że stworzenia należące do rodzaju ludzkiego mają wbudowane pragnienie, 
aby żyć razem w grupach, lub społecznościach, aby zgromadzać się razem. Historia zdaje 
się to potwierdzać. Mieszkańcy jaskiń zbierali się razem w małych grupach dla 
ogrzewania, wygody, bezpieczeństwa osobistego, zachowania gatunku i siły polowania. 
W tym instynkt rodzaju ludzkiego do zbierania się razem nie jest inny, niż gromady 
wilków, lub dumy lwów. Jedyną prawdziwą różnicą miedzy człowiekiem, a światem 
zwierząt jest to, że człowiek ma zdolność do myślenia. Ta zdolność do myślenia oznacza, 
że ludzie wiedza, rozumieją i są świadomi tego, co robią i dlaczego. 

Bezpieczeństwo, zachowanie rodzaju i zdolność do osiągania szczególnych 
zamierzeń lub celów często okazuje się podstawowym impulsem dla zbierania się ludzi 
razem. Ludzka potrzeba przetrwania jest najwyższą motywacją naszego zgromadzania się 
w różnych grupach ludzkich. Nie tylko rozpaczliwie chcemy trzymać się naszego życia 
fizycznego, ale również mamy takie samo pragnienie zachowania prokreacji i ciągłości 
życia naszego gatunku, osobistej ideologii, czy punktu widzenia. 

Tak, jak istnieje biologiczny popęd do przekazywania wzoru genetycznego, jest 
również pragnienie przekazywania naszych szczególnych  wzorów  myślenia.  Te  
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motywowane ideologicznie zgromadzenia składają się z ludzi, którzy żyją razem na 
podstawie świadomego oddania się uzgodnionym  warunkom — kompromisowi życia. 

To jest ludzkie pojęcie jedności. „Jesteś w moim typie; lubisz mnie i zgadzasz się 
ze mną. Ja lubię ciebie i zgadzam się z tobą, więc razem przetrwamy i przeżyjemy. Nasza 
siła przez to wzrośnie; przetrwamy i wkrótce pokonamy innych. 
pokoju i będzie tak fajnie." Ludzie w kościele dodają: „I zrobimy to wszystko dla Boga. 
Czyż nie jesteśmy naprawdę niesamolubni?" 

Może to brzmieć trochę cynicznie, ale jeżeli jesteśmy uczciwi, przyznamy, że w 
takim stanie znajduje się wielu z nas. Czy jest to więc podstawa do wprowadzania w życie 
wezwania do jedności, które zewsząd słyszymy? Może to brzmieć wspaniale, ale ja 
uważam, że to nie jest właściwa podstawa. 

To zgromadzanie się oparte na wspólnym uzgodnieniu nie ma nic wspólnego z 
Biblijnymi zasadami, które rządzą jednością, której Pan Jezus Chrystus pragnie dla 
swoich uczniów. A jednak to pojęcie stało się podstawowym fundamentem wszystkich 
ludzkich grup religijnych. Ta filozofia tak bardzo się wryła w nasze życie, iż zaczęliśmy 
wierzyć, że można iść na kompromis z zapisanym Słowem Bożym, aby osiągnąć wyższy 
cel --JEDNOŚĆ ZA KAŻDĄ CENĘ. 

Może to być dobrze przyjęte przez człowieka, ale nigdy przez Boga. Ta jedność 
jest jednością upadłego człowieka. Tylko jedność, która wynika z życia „nowego 
stworzenia" w królestwie Bożym zadowoli naszego kochającego Ojca. 

 
Jedność według Boga 
 
„W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa 
łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. 
Oznajmiwszy   nam według   upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicą 
woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedna 
całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to co jest na ziemi w nim" (Efezjan 1:7-10). 

Wyobraź sobie orkiestrę symfoniczną światowej klasy. Jej członkowie pochodzą 
z różnych domów i zbierają się razem --ich celem jest osiągnięcie najlepszego występu tej 
orkiestry. Każdy instrumentalista ma inną osobowość, jest wykształcony i potrafi wyrazić 
swoją osobowość poprzez instrument i swoje zdolności. A jednak nie on wybierał 
program. 

Ich rola polega na służeniu razem dyrygentowi. Każdy gracz dostraja swój 
instrument tak, aby miał brzmienie zgodne z innymi. Wtedy przychodzi dyrygent i 
wszystko milknie. Oczy  wszystkich  są zwrócone na niego.   Podnosi batutę i następuje   
całkowita   cisza.    Pałeczka   schodzi   w   dół   i rozpoczyna się muzyka, ożywa nagle ~ 
doskonała mieszanka różnych   dźwięków.    W   powietrzu    rozlega   się   symfonia 
zrodzona w sercu dyrygenta. Nie ma tam już więcej instrumentów i graczy; jest tylko 
jedna orkiestra i muzyka. Jest całkowite zjednoczenie. Stanowią jedność. 
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Chociaż jest to bardzo niedoskonała ilustracja, to w pewnym sensie jedność jest trochę 
podobna do tej orkiestry. Dyrygentem jest Ojciec,  Bóg Wszechmogący, pałeczka jest 

„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. W nim i wy, którzy usłyszeliście 
Słowo Prawdy, ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście 
zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż 
nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego" (Efezjan 1:11-14). 

Jedności, do której wzywa Bóg, nie można znaleźć w żadnej umowie, 
upodobnieniu się ani jednolitości. Nie można jej też znaleźć w organizacjach, bez 
względu na to, czy są w imieniu Chrystusa, czy nie. Prawdziwa jedność Biblijna jest tam, 
gdzie wierzący koncentrują się razem na Panu, wyrażając wspólnie oddanie się tylko 
Jemu, poprzez całkowitą adorację, modlitwę i oddawanie czci. 

Tylko w i poprzez naszą jedność z Chrystusem istnieje jedność. Poprzez 
jedność z Nim Jezus nas kształtuje do życia w harmonii z Ojcem i wszystkimi 
powołanymi do społeczności wiary. Nie możemy tego osiągnąć poprzez żadną ilość 
organizacji. „Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: takie jest słowo Pana do 
Zarobabela: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi się to stanie — 
mówi Pan Zastępów" (Zachariasz 4:6). 

 
Jedno w Chrystusie 
 
W języku  greckim  Ew. Jana 17:20-23  dosłownie  mówi  o doprowadzeniu do celu 
jedności. J.B. Phillips tłumaczy ten fragment tak: „Modlę się nie tylko o tych mężów, ale 
tych wszystkich, którzy uwierzą we mnie poprzez ich poselstwo, aby byli jedno. Tak, jak Ty 
Ojcze tyjesz we mnie, a ja tyję w tobie, proszę Ciebie, aby oni tyli w nas i żeby świat 
uwierzył, te Ty mnie posłałeś. Dałem im cześć, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my 
jesteśmy jedno - Ja w nich, a Ty we mnie, aby dorośli całkowicie w jedno, żeby świat 
poznał, te Ty mnie posłałeś i umiłowałeś ich tak, jak mnie umiłowałeś. " 

Jesteśmy powołani do tylko JEDNEGO wyrażenia jedności Chrystusa i Ojca, 
którą jest to, abyśmy byli jedno W NIM. Nie może być żadnej zmiany, ani wyłaniania 
innych opinii lub ideałów. Jako wierzący jesteśmy powołani do jednego kościoła, a nie 
jakiegoś mutanta tego czy owego. 

„Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na 
niebie i na ziemi bierze swoje imię”(Efezjan 3:14-15). Jako jego świętym, jedyne imię, 
które nam daje jakąś tożsamość jest JEGO imię. Idziemy razem wywyższając Jego, 
umacniani przez moc Jego Ducha. 

„Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli Stójcie więc niezachwianie i 
nie poddawajcie się znowu pod obrzezać, Chrystus wam nie pomoże. A oświadczam raz 
jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, te powinien cały zakon wypełnić. 
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Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; 
wypadliście Z łaski. Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei 
usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic 
nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście dobrze; któż wam 
przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Namawianie takie nie pochodzi od tego, który 
was powołuje. Trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Jestem co do was przekonany w Panu, 
te nie inaczej myśleć będziecie; a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę" 
(Galacjan 5:1-10). 

Tak, jak Paweł powiedział do Galacjan, tak ja wierzą, że Bóg mówi do nas teraz, 
„Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie?" Bo w Chrystusie Jezusie ani 
obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Chrystusowe wezwanie do jedności jest dla 
WSZYSTKICH, a ta jedność jest w Chrystusie Jezusie, który jest Drogą, Prawdą i 
Życiem. Nie możemy dojść do jedności w żaden inny sposób. 

 
Droga Ekumenii 
 
Ekumenicznym celem zjednoczonej koalicji różnych „grup kościelnych" na podstawie 
„chrześcijańskich zasad," tzn. jedności poprzez umową pomimo naszych różnic, jest 
przeciwne temu celowi, jaki ma Bóg. Nie może być zjednoczenia z żadną religią 
pogańską bez zbuntowania przeciwko naszemu świętemu Bogu. Słowo Boże mówi nam, 
że nie ma żadnej społeczności światła i ciemności, a wszystko poza Chrystusem jest 
ciemnością. 
 Biblia mówi nam wyraźnie, że do Ojca możemy przyjść tylko przez Jezusa 
Chrystusa. Dla ucznia Chrystusa jednoczenie się na przykład z jakąś religią pogańską jest 
wchodzeniem w odstępstwo i naśladowaniem innych „głów" i subtelnym zapieraniem się 
Chrystusa, jako Pana. Jest to takim samym afrontem dla Boga Ojca, jak zbezczeszczenie 
grobów tych umiłowanych sług Bożych, którzy oddali swoje życie, abyśmy my mogli być 
wolni. 
 
Jedność i krzyż 
 
Bracia i siostry, czy krew reformacji była przelewana za nic? Poprzez wszystkie wieki 
wielu bogobojnych mężów i niewiast oddało swoje życie, aby zachować wiarę w 
jedynego prawdziwego Boga. Rozumieli oni wezwanie do czystości, nie tylko do 
moralnego zachowania w naszym społeczeństwie, ale również czystości wiary, która nie 
przyjmuje żadnej mieszaniny, żadnego kompromisu, żadnego przymierza z potęgą 
systemów tego świata, na zewnątrz czy wewnątrz. 

„Patrzcie jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Ci wszyscy, 
którzy chcą się podobać od strony prześladowania dla krzyża Chrystusowego." Bo nawet 
ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście się wy 
obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg 
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uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, przez którego świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani 
obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i 
miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą i nad Izraelem 
Bożym" (Galacjan 6:11-16). 

Wierzę, że Paweł naprawdę podkreślał ważność tego poselstwa, kiedy pisał: 
„Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem." Paweł był 
przyzwyczajony do tego, że jego przyjaciele pisali pod jego dyktando. Ale tu Paweł 
stwierdza, że jest to tak ważne, iż piszę to własnoręcznie dużymi literami, abyście nie 
mieli żadnej wątpliwości, że jest to ode mnie, a nie są to myśli kogoś innego, dodane w 
moim imieniu. Jedność w Chrystusie znajdujemy na drodze krzyża Chrystusa! 

Tutaj Paweł stwierdza, że zewnętrzne formy gorliwości religijnej człowieka są 
motywowane tylko jednym - chęcią ominięcia krzyża! Mówi bardzo jasno, że „ani 
obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczą, lecz nowe stworzenie." Potem dodaje 
obietnicę: „pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą." 

 
Błogosławieństwa jedności w Chrystusie 
 
Prawdziwy pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, który jest owocem 
przebywania w stanie jedności z Chrystusem i pełne przyjęcie łaski Bożej w Chrystusie 
będą udziałem wszystkich tych, którzy wejdą w nią poprzez Jezusa Chrystusa. 

„ O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają! Jest to jak cenny olejek 
na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa 
Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, tycie na 
wieki wieczne" (Psalm 133:1-3). 
Bóg Ojciec pragnie zsyłać błogosławieństwo na tych, którzy mieszkają w jedności, do 
której On nas wzywa. Kiedy otworzymy nasze oczy i zobaczymy, jak daleko odeszliśmy 
od tego wezwania i zaczniemy pokutować? Czy chcesz oglądać to błogosławieństwo 
życia na wieki, powrót Chrystusa w chwale? 

Micheasz mówi, co mamy robić: „Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić 
się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami, z rocznymi 
cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy 
strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne 
dziecko na oczyszczenie mojego grzechu ? Oznajmiono ci człowiecze,  co jest dobre i 
czego    Pan  żąda   od   ciebie;    tylko,    abyś   wypełniał prawo okazywał miłość bratnią 
i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. (Micheasz 6:6-8) 
 
Wrastanie w Chrystusa 
 
Kościół, oblubienica do której tęskni Chrystus, należy całkowicie tylko do niego w 
całkowitej jedności Z NIM — oblubienica,  która nie ma innych  miłości i  nie ma innego 
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IMIENIA. Kiedy jego oblubienica będzie żyła jako jego, postępowała według 
sprawiedliwości jego słowa, miała jego miłosierdzie w sercu i życiu i w rzeczywistości 
chodziła tylko z Nim, WTEDY On przyjdzie. 
„On to ustanowił jednych apostołami drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych 
pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do 
budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania 
Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. 

„Wtedy nie będziemy jut dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki 
przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz będąc 
szczerymi w miłości, będziemy wzrastać pod każdym względem w tego, który jest głowa, 
w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się 
zasilające stawy, poszczególnego członka, rośnie i buduje samo siebie w miłości" 
(Efezjan 4:11-16). 

Odłóżmy nasze preferencje. Pracujmy razem według Bożego Słowa i 
wskazówek, dotąd, aż wrośniemy wszyscy w tego, który jest naszą Głową - w doskonałą 
jedność, która jest dostępna w Chrystusie. Pracujmy z radością pod kierownictwem jednej 
głowy i w jednym Imieniu aż do dnia kiedy Duch i Oblubienica powiedzą: „Przyjdź! 
Amen. Przyjdź Panie Jezu." 

 
Mike Barton (1993) 
 
   * * * * * 
 

Dlaczego nasi Reformatorzy byli paleni? 
W historii są pewne fakty, które świat próbuje zapomnieć i zignorować. Te fakty stają na 
drodze niektórym ulubionym teoriom tego świata i są wysoce niewygodne. Rezultat jest 
taki, że świat zamyka na nie oczy. Powoli znikają one z pola widzenia studentów historii, 
tak, jak okręt na dalekim horyzoncie. Temat tego artykułu jest żywym przykładem takich 
faktów: „Powód dla którego byli paleni angielscy reformatorzy.” 

W niektórych kręgach modne jest zaprzeczanie, że nie ma czegoś takiego, jak 
pewność w odniesieniu do prawdy religijnej, czy opinii, dla których warto 
być spalonym. A jednak 300 lat temu byli mężczyźni, którzy byli pewni, że znaleźli 
prawdę i byli gotowi umrzeć za swoją pewność. 

W innych kręgach modne jest opuszczanie wszystkich nieprzyjemnych faktów 
historii i malowanie wszystkiego na kolor różowy. Bardzo popularna historia naszej 
angielskiej królowej prawie nie wspomina męczeństwa w czasach Królowej Marii! Ale 
Maria nie została bez powodu nazwana „Krwawą Marią" i za czasów jej panowania 
zostało spalonych wielu protestantów. 

Na koniec, chociaż nie jest to mniej ważne, uważa się w wielu kręgach, że mówienie 
czegokolwiek, co rzuca złą opinię na kościół Rzymski jest w złym guście. Jednak to, że 
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kościół Rzymski palił wielu angielskich reformatorów jest tak pewne, jak to, że Wilhelm 
Zwycięzca wygrał bitwę pod Hastings. Staję twarzą w twarz z tymi problemami, kiedy 
studiuję zagadnienie, które chcę wam odsłonić w tym artykule. 
Prawda jest prawdą, bez względu na to, jak długo była lekceważona. Fakty są faktami bez 
względu na to, jak długo były zakopane. Ja chcę tylko odkopać niektóre fakty, które 
przykryły piaski czasu, odkopać niektóre stare studnie, które książę tego świata pilnie 
zasypywał ziemią. Proszę tylko moich czytelników, aby poświęcili mi swoją uwagę na 
kilka minut, a mam nadzieję pokazać im, że dobrze jest zbadać pytanie „Dlaczego nasi 
reformatorzy byli paleni?" 

Niektóre fakty historyczne 

Główna historia męczennictwa naszych reformatorów jest ogólnie znana, ale może 
będzie pożyteczne podanie krótkiego zarysu tych faktów, aby wykreślić zakres naszego 
tematu. 

Edward VI zmarł 6 lipca 1553. Chyba nigdy żaden członek rodziny królewskiej w 
Anglii nie był bardziej opłakiwany i bardziej szczerze żałowany. Jego ostatnia modlitwa 
przed śmiercią nie powinna zostać zapomniana — „Panie Boże, ochroń tę sferę przed 
papiestwem i zachowaj Twoją prawdziwą religię. Wierzę, że ta modlitwa nie była na 
daremno. 

Po Edwardzie władzę objęła jego starsza siostra, Maria, córka Henryka VIII. Jest 
ona najlepiej znana w historii Anglii, jako „Krwawa Maria." Maria była wychowywana 
od niemowlęctwa w sztywnej przynależności do kościoła katolickiego. Była ona w 
rzeczywistości katoliczką wśród katolików — świadomą, gorliwą, fanatyczną i o 
nadzwyczaj ciasnych poglądach. Zaczęła natychmiast obalać w każdy dostępny sposób 
to, czego dokonał jej brat i przywracać Papiestwo w najgorszej i najbardziej ofensywnej 
formie. 

Została przywrócona msza; zmienione nabożeństwo angielskie. Prace Lutra, 
Zwingle, Kalwina, Tyndale, Bucera, Latimera, Hoopera i Cranmera zostały uznane za 
nielegalne. Zagraniczni protestanci mieszkający w Anglii zostali natychmiast wydaleni. 
Przywódcy kościoła Protestanckiego w Anglii zostali pozbawieni swoich urzędów i 
chociaż wielu uciekło na kontynent europejski, to jednak wielu zostało uwięzionych. 
Zostało zaraz wprowadzone stare prawo dotyczące herezji. Tak więc do początku roku 
1555 scena została oczyszczona i przygotowana do rozpoczęcia krwawej tragedii. 

Doradcy Marii nie byli usatysfakcjonowani tym, że angielscy reformatorzy zostali 
pozbawieni urzędów i uwięzieni. Postanowiono, że muszą się wyrzec swoich zasad, 
albo będą skazani na śmierć. Jeden po drugim byli stawiani przed specjalną komisją, 
egzaminowani ze swoich wierzeń religijnych i wezwani do zmiany swoich poglądów — 
pod rygorem kary śmierci, jeżeli odmówią. Mieli albo wyrzec się doktryn 
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protestanckich i przyjąć papiestwo, albo będą spaleni żywcem. Ponieważ odmówili 
zmiany swoich opinii na temat prawdy Bożego Słowa, zostali wydani władzom, publi-
cznie wyprowadzeni w łańcuchach na stos i usunięci z tego świata poprzez 
najokrutniejszą i najbardziej bolesną śmierć — przez spalenie. Są to wszystko 
podstawowe fakty, których wszyscy obrońcy kościoła Rzymskiego nie mogą zaprzeczyć 
ani ominąć. 

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że w ciągu ostatnich czterech lat panowania 
królowej Marii, co najmniej 288 osób zostało spalonych na stosie za swoją wiarę. Jest to 
również powszechnie znanym faktem, że tych 288 osób nie zostało skazanych na śmierć 
za żadne przestępstwo przeciwko własności, czy osobie. Nie byli oni buntownikami 
przeciwko władzy królewskiej. Nie byli złodziejami, ani mordercami, ani pijakami, ani 
niewierzącymi, ani ludźmi prowadzącymi niemoralne życie. Wręcz przeciwnie, byli 
prawie wszyscy bez wyjątku najbardziej świętymi i najczystszymi chrześcijanami w 
Anglii, a kilku z nich było najbardziej wykształconymi ludźmi w tamtych czasach. 

Mógłbym powiedzieć dużo więcej o całkowitej niesprawiedliwości i nieuczciwości, 
z jaką zostali potraktowani podczas różnych egzaminów. Nie będę komentował głupich 
pomysłów tego całego prześladowania. Kościół Rzymski nigdy nie wyrządził sobie tak 
nieodwracalnej szkody, jak w czasach panowania Marii. Nawet ludzie 
niewykształceni, którzy nie mogli się włączać do dyskusji, widzieli wyraźnie, że 
kościół, który dokonywał tak strasznego przelewu niewinnej krwi, nie może być tym 
prawdziwym kościołem Chrystusa! Na zakończenie tej części tematu ograniczę się do 
dwóch końcowych uwag. 

Po pierwsze, proszę czytelników, aby nigdy nie zapomnieli, że kościół Rzymski jest 
całkowicie odpowiedzialny za palenie tych reformatorów. Próba przerzucenia 
odpowiedzialności z kościoła na władze świeckie i sądownictwo jest nędznym i 
nieuczciwym wysiłkiem omijania prawdy. Kościół Rzymski nie zabijał tych 
reformatorów, ale ich skazał, a władze świeckie wykonały karę! Zostało napisanych 
wiele historii, które próbowały ustalić odpowiedzialność za wydarzenia tamtych czasów. 
Jedno jest pewne: nigdy nie uda im się przerzucić odpowiedzialności z kościoła 
Rzymskiego. Tak, jak Żydzi i Piłat Poncjusz, kiedy został ukrzyżowany nasz Pan; 
wszystkie strony muszą przyjąć winę na siebie. KREW jest na nich wszystkich. 

Drugą rzeczą jest to: Chciałbym, aby moi czytelnicy pamiętali, że palenie 
męczenników reformacji jest aktem, któremu kościół Rzymski nigdy nie zaprzeczył, nie 
przepraszał za to, ani z tego nie pokutował — aż do dnia dzisiejszego. Na ich opinii leży 
ta olbrzymia plama, a oprócz tego pozostaje ten fakt, że kościół nigdy nie próbował tego 
zmazać. Nigdy nie pokutował z tego, jak traktował Vaudów i Albigensów; nigdy nie 
pokutował z masowych mordów w Hiszpańskiej Inkwizycji; nigdy nie pokutował z 
masakry świętego Bartłomieja; nigdy nie pokutował z palenia Angielskich 
Reformatorów. 
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Powinniśmy sobie zanotować te fakty, aby pozostały w naszej pamięci. Rzym się nie 
zmienia. Nigdy nie przyzna, że popełnił błędy. Próbował bardzo wytępić protestantyzm 
siłą, ponieważ nie mógł go zatrzymać rozsądnymi argumentami. Gdyby Rzym tylko 
miał tę moc, to nie jestem pewny, czy by nie spróbował tego samego jeszcze raz. 

Dlaczego 

Przejdę teraz do specjalnych powodów, dlaczego Reformatorzy byli paleni. 
Popełnilibyśmy wielki błąd, gdybyśmy zakładali, że cierpieli z powodu prostego 
oskarżenia o odmowę poddania się władzy papieża, albo pragnęli utrzymać niezależność 
od kościoła angielskiego. Nic takiego! Głównym powodem dla którego byli paleni było 
to, że odmówili podporządkowania się jednej szczególnej doktrynie kościoła 
Rzymskiego. Na tej doktrynie, prawie w każdym przypadku, opierało się ich życie lub 
śmierć. Jeżeli ją przyjęli, mogli żyć; jeżeli odrzucili, musieli umrzeć. 

Tą doktryną była rzeczywista obecność ciała i krwi Chrystusa w poświęconych 
elementach chleba i wina w Wieczerzy Pańskiej. Czy wierzyli, że ciało i krew Chrystusa 
były naprawdę, to jest materialnie i literalnie obecne w chlebie i winie po 
wypowiedzeniu słów 
konsekracji? Wierzysz, czy nie? To było proste pytanie. Jeżeli nie wierzyli i przyznali 
się do tego, to byli paleni. 

Czy więc angielscy reformatorzy mieli rację, że byli tak sztywni i nieugięci w tym 
pytaniu dotyczącym rzeczywistej obecności? Uważam, że żaden prawidłowo pouczony 
czytelnik Biblii ani na chwilę się nie zawaha, jaką dać odpowiedź. Rzymska doktryna o 
rzeczywistej obecności uderza w sam korzeń Ewangelii. Rzuca wyraźne i szerokie 
światło na podejście, które przyjęli Reformatorzy i na niezachwianą pewność, z którą 
umierali. 

Cokolwiek chce myśleć lub mówić człowiek, to doktryna Rzymska o rzeczywistej 
obecności, jeżeli prześledzimy jej prawdziwe konsekwencje, zaciemnia każdą ważną 
doktrynę Ewangelii i niszczy i zakłóca cały system prawdy Chrystusa. Unieważnia 
błogosławioną naukę o dokończonym dziele Chrystusa kiedy umarł na krzyżu; ofiara, 
która musi być powtarzana, nie jest doskonała i kompletna. Unieważnia się kapłański 
urząd Chrystusa; jeżeli są kapłani, którzy mogą składać ofiarę, 
która będzie przyjęta przez Boga, to nasz wielki Najwyższy Kapłan jest pozbawiony 
swojej chwały. Unieważnia się Biblijną naukę o usługiwaniu Chrześcijańskim; 
wywyższa się grzesznego człowieka do pozycji pośrednika pomiędzy Bogiem i 
człowiekiem. I wreszcie podważa się naukę o ludzkiej naturze Chrystusa; jeżeli 
ciało zrodzone z dziewicy Marii może być w wielu miejscach w tym samym czasie, 
to nie jest to ciało podobne do naszego, a Jezus nie był „drugim Adamem" w 
prawdzie naszej natury. 



PRAWDZIWA JEDNOŚĆ 
 

 
- 11 - 

Nie mogę ani na chwilę wątpić, że męczennicy Reformatorzy widzieli i 
odczuwali te rzeczy wyraźniej, niż my dzisiaj, a widząc i odczuwając je, obrali 
raczej śmierć, niż uznanie doktryny o rzeczywistej obecności. Fałszywa nauka 
kościoła Rzymskiego i potęga Rzymu nie mogły złamać Reformatorów. Zamiast 
uznać doktrynę o rzeczywistej obecności naturalnego ciała i krwi Chrystusa w 
chlebie i winie, Reformatorzy woleli być spaleni! 
J.C. Ryle (1890)  
 
 
   * * * * * 
 

Potrzebny: Chrzest wyraźnego widzenia 

 
Przeglądając scenę religijną obecnie, jesteśmy kuszeni, aby skoncentrować się na tej czy 
innej słabości i powiedzieć: „Właśnie to jest nie w porządku w kościele. Gdyby to 
zostało naprawione, moglibyśmy na nowo oglądać chwałę pierwszego kościoła i mieć 
wśród nas znowu czasy Pięćdziesiątnicy." 

Ta tendencja do zbytniego upraszczania jest sama w sobie słabością i powinniśmy 
się jej zawsze wystrzegać, a szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z czymś tak 
kompleksowym, jak religia w czasach nowoczesnych. Bardzo młody człowiek może 
zredukować wszystkie nasze obecne zagrożenia do jednej prostej choroby i uleczyć 
całość przy pomocy jednego prostego środka. Starsze i mądrzejsze głowy będą bardziej 
ostrożne, bo nauczyły się już tego, że to przepisane lekarstwo rzadko działa z tego 
powodu, że diagnoza była niewłaściwa. Nic nie jest takie proste. Niewiele chorób 
duchowych występuje pojedynczo. Prawie wszystkie są skomplikowane poprzez 
obecność innych i są tak wzajemnie ze sobą powiązane i rozciągają się na całe ciało 
religijne, że trzeba by mądrości Salomonowej, aby znaleźć proste jedno rozwiązanie. 

Dlatego nie chciałbym wskazywać na jakiś jeden defekt w obecnym 
Chrześcijaństwie i powiedzieć, że wszystkie nasze kłopoty z niego wynikają. Tego, że 
religia Biblijna w naszych czasach cierpi gwałtowny spadek jest tak oczywiste, że nie 
potrzeba tego nikomu udowadniać; ale nie jest tak łatwo stwierdzić co spowodowało ten 
upadek. Mogę tylko powiedzieć, że zaobserwowałem jeden znaczący brak wśród 
ewangelikalnych chrześcijan, który może się okazać prawdziwą przyczyną większości 
naszych duchowych kłopotów; i oczywiście gdyby to było prawdą, to uzupełnienie tego 
braku byłoby naszą najbardziej krytyczną potrzebą. 
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Brak duchowego rozeznania 

Tym wielkim brakiem, o którym mówię jest brak duchowego rozeznani a, szczególnie 
wśród liderów. Jak może być tyle wiedzy Biblijnej, a tak mało rozeznania, tak mało 
moralnej penetracji; oto jest zagadka obecnego świata religii. Mogę chyba śmiało 
powiedzieć, że nigdy w historii Kościoła nie było tylu osób zaangażowanych w 
studiowanie Biblii, jak obecnie. 

Gdyby znajomość doktryny Biblijnej była gwarancją pobożności, to niewątpliwie 
byłoby to znane w historii, jako wiek uświęcenia. Niestety, może to być znane jako 
wiek Niewoli Babilońskiej Kościoła, albo wiek świeckości, kiedy ta, która nazywa się 
Oblubienicą Chrystusa, pozwala sobie na zalecanie się do niej upadłych synów 
człowieczych w niewyobrażalnych ilościach. Ciało ewangelikalnych wierzących, pod 
złymi wpływami, w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat, przeszło do świata w 
całkowitym poddaństwie, unikając tylko kilku większych grzechów, takich jak 
pijaństwo i rozwiązłość seksualna. 

 To, że ta haniebna zdrada nastąpiła za pełną zgodą naszych nauczycieli Biblii i 
ewangelistów, jest jedną z najstraszniejszych afer w historii duchowej świata. Ja jednak 
nie wierzę, że to wielkie poddanie się było wynegocjowane przez ludzi o złych 
zamiarach, którzy świadomie postanowili zniszczyć wiarę naszych ojców. Wiele 
dobrych i żyjących w czystości osób współpracowało z tymi zdrajcami, którzy nas 
sprzedali. Dlaczego? Można tylko powiedzieć: z powodu braku duchowego widzenia. 
Coś jakby mgła zawisła nad kościołem „zasłona rozpostarta nad wszystkimi ludami i 
przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami" (Izajasz 25:7). Taka zasłona kiedyś 
spadła na Izrael: „Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy 
czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w 
Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się 
Mojżesza, zasłona leży na ich sercu" (2 Koryntian 3:14-15). To była tragiczna godzina 
Izraela. Bóg wzbudził Kościół i tymczasowo odrzucił swój wybrany lud. Nie mógł 
powierzyć swojego dzieła ludziom ślepym. 
 
Potrzeba proroczego widzenia 

Na pewno potrzebujemy chrztu wyraźnego widzenia, jeżeli mamy uniknąć losu Izraela i 
każdego innego ciała religijnego w historii, które opuściło Boga. Jeżeli nie jest to 
największa potrzeba, to na pewno jedną z największych jest pojawienie się przywódców 
religijnych z proroczą wizją. Rozpaczliwie potrzebujemy widzących, którzy będą 
widzieć poprzez mgłę. Jeżeli nie pojawią się wkrótce, to dla tego pokolenia będzie już 
za późno. A jeżeli przyjdą, to niewątpliwie niektórych z nich ukrzyżujemy i imieniu 
naszej świeckiej ortodoksji. Ale krzyż jest zawsze zwiastunem zmartwychwstania. 
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Zwykła ewangelizacja, to nie jest nasza obecna potrzeba. Ewangelizacja tylko 
rozszerza religię, jakakolwiek by ona była. Zdobywa akceptację dużej liczby ludzi, bez 
poświęcania większej uwagi jakości tej religii. Tragedią jest to, że obecna 
ewangelizacja przyjmuje zdegenerowaną formę obecnego chrześcijaństwa, jako religię 
Apostołów i zajmuje się nawracaniem do niej ludzi, bez zadawania pytań. Cały czas 
oddalamy się coraz bardziej od wzoru Nowotestamentowego. 

Potrzebna nam nowa reformacja. Musi nadejść gwałtowne zerwanie z tą 
nieodpowiedzialną, nastawioną na zabawę i spoganizowaną religią, która jest obecnie 
przyjmowana za wiarę w Chrystusa i rozprzestrzeniana po całym świecie przez 
nieduchowych ludzi, wykorzystujących nieduchowe metody dla osiągnięcia swoich 
celów. 

Kiedy Kościół Rzymski odstąpił od Boga, Bóg sprowadził reformację. Kiedy 
Reformacja zeświecczała, Bóg wzbudził Morawian i Wesleyan. Kiedy te ruchy zaczęły 
zamierać, Bóg wzbudził Fundamentalizm i grupy „głębszego życia." 

Teraz, kiedy one prawie wszystkie zaprzedały się temu światu — co będzie dalej? 

A.W. Tozer (1955) 
 
 
   * * * * * 

 
Fundament prawdziwej jedności 
 
Nasz Pan powiedział: „Królestwo Boże jest pośród was" (Łukasz 17:21); to jest, 
niebiański duch i moc - które są prawdziwą manifestacją królestwa Bożego — są 
wewnątrz was. I rzeczywiście, gdzie indziej by mogły być? Świeckie królestwa i moce nie 
mają absolutnie żadnego znaczenia dla świeckiego człowieka, który umarł. Te królestwa 
mają wpływ tylko na zewnętrznego człowieka; nie powodują żadnej mocy ani światła 
wewnątrz niego. „Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego" 
(Jan 3:3). Nie może być podobny do Boga, ani posiadać boskiej dobroci, jeżeli Duch i 
natura Ojca nie narodzi się w nim. 

Bez tego nowego narodzenia wszystko co jest w nas jest naturą upadłego Adama. 
Jest ona kontrolowana przez grzech, ciało i diabła. Jeżeli uważamy, że nowe narodzenia z 
Ducha, to są tylko słowa, to czy można się dziwić, że świat chrześcijański jest obecnie 
zalany fałszywymi doktrynami, bezbożnym życiem, pożądliwościami ciała, nieczystymi 
duchami, brakiem czystości i brakiem zainteresowania uświęceniem — a to wszystko 
wśród tych, którzy nazywają się chrześcijanami! 

Może nie jest przyjemnie tego słuchać, ale trzeba powiedzieć, że kościół 
chrześcijański jest w stanie upadłym. Pierwszą przyczyną jest to, że odwróciliśmy się od 
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dającej tycie mocy Ducha Świętego. Wyrzekliśmy się jedynej wewnętrznej mocy, która 
może spowodować zewnętrzne wypełnienie tego, czego naucza Ewangelia Jezusa. 

Tutaj tkwi wielki błąd: uczyniliśmy zewnętrzne działanie prawdą i sednem 
chrześcijaństwa. Chrześcijanie traktują zewnętrzną literę Ewangelii tak samo, jak Żydzi 
traktowali zewnętrzną literę ich zakonu. Dlaczego Żydzi tak zaciekle walczyli z 
Chrystusem? Ponieważ ich zewnętrzna ortodoksyjność nie dawała miejsca na wewnętrzne 
odrodzenie przez Jego Ducha, na jego zamieszkanie w nich, a ich w Nim. To samo jest w 
dużym stopniu prawdą w odniesieniu do obecnego kościoła. Odrzuca on wewnętrznego 
Chrystusa, Zbawiciela, który żyje i działa w duszy, jako światło i życie, wytwarzając w 
nas swoją naturę i życie. Ludzie mogą mówić o tych rzeczach, ale nie ma tam życia! 

Zepsucie, grzech, śmierć i wszelkie zło tego świata weszły do kościoła ~ 
oblubienicy Chrystusa — tak samo, jak weszły do Ewy, żony Adama. Pochodzi to z 
pragnienia poznania innego, niż od Boga. To pragnienie prowadzi ludzi do naśladowania 
swojej własnej woli, swoich planów i swojej mądrości. Każda ludzka opinia, ludzki 
program, albo skoncentrowany na człowieku system religijny sprowadzi te same rezultaty, 
jak próba Ewy w Ogrodzie — rezultatem była śmierć. Jedynym sposobem uzyskania 
boskiej wiedzy i dobroci jest modlitwa: „Mów Panie, bo sługa Twój słucha" (1 Samuela 
3:9). 
 
Narodziny nowej natury 
 

To, co powiedziałem nie różni się właściwie od słów Jezusa: „Jeśli się nie 
zmienicie i nie staniecie się jak dzieci, nigdy nie wejdziecie do królestwa niebieskiego" 
(Mateusz 18:3). Pokażcie mi człowieka, który nie ma innego pragnienia, jak tylko kochać 
Boga całą duszą i duchem, a bliźniego swego jak siebie samego, a ja wam pokażę 
człowieka, który zna Chrystusa i jest znany przez Chrystusa. W jego sercu jest tylko 
miłość do Jezusa i jego przykazań — są one życiem i światłem dla. jego duszy. Własne 
JA, pycha gniew, złość, zazdrość czy świecka mądrość nie mają w nim miejsca, ponieważ 
jego miłość do Chrystusa rodzi każdą myśl, słowo i czyn. Nie ugania się on za głupimi 
doktrynami, ponieważ pragnie być prowadzony i nauczany tylko przez Boga. 

Jeżeli mamy uniknąć wszystkich ludzkich elementów, które tak zaatakowały 
kościół, to musimy zrobić dwie rzeczy: (1) Musimy się oddać całkowicie temu, aby się 
stać podobnymi do Chrystusa. (2) Musimy się poddać całkowicie Duchowi Świętemu, 
aby On był naszym Nauczycielem, Światłem, Przewodnikiem na każdym kroku, jaki 
robimy na 

drodze do dojrzałości w Chrystusie. Wszystko inne - bez względu na to, jak 
byśmy to nazwali — to martwe uczynki starego człowieka, który próbuje się odnowić. 

Umieranie dla siebie oznacza, że poprzez czystość i doskonalenie jedności z 
Bogiem narodziło się nowe stworzenie. Jeżeli pokładamy ufność w czymś innym oprócz 
krzyża Chrystusowego i Ducha Chrystusa, to może będzie wiele kościołów i 
kaznodziejów i modlitw, ale z tego nie wyniknie nic innego, jak tylko królestwo 
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chrześcijańskie pełne światowych grzechów i nabożeństwo pustych warg, nakłaniające do 
jedności świętych. 

 
Mieszanina ze Słowem 
 

Wielkość tego problemu jest widoczna w całym chrześcijańskim świecie. Kto 
może zaprzeczyć, że obecnie w kościele jest pycha, gniew, zazdrość i miłość samego 
siebie? Jest dwulicowość, kłamstwo i oszukiwanie. Wielu tak zwanych chrześcijan nadal 
pielęgnuje każdą pożądliwość i pragnienie swojej starej natury. Podam wam przykład. 

Jezus wyraźnie powiedział: „nie możecie służyć Bogu i mamonie" (Mateusz 
6:24). Ta prawda jest tak samo niezmienna, jak słowo: „Nie możecie służyć Bogu i 
Baalowi." Czy możemy powiedzieć, że ten, który oddaje cześć pieniądzom ma więcej 
Chrystusa w sobie niż ten, który oddaje cześć Baalowi? Chociaż chrześcijanie nie oddają 
czci bożkom zrobionym ze złota czy srebra, to jednak złoto i srebro i wszystko, co do nich 
należy jest bogiem-pieniądzem, który panuje i rządzi w ich sercach. Nie ma innego 
wyjaśnienia dla tego współzawodnictwa, które rozpowszechniło się wśród chrześcijan, 
którzy walczą o najwyższe stanowiska po to, aby głosić uniżenie Chrystusa! Tylko bóg-
pieniądz może to sprawić, że kaznodzieje Chrystusa będą chcieli się bogacić na ewangelii 
Chrystusa. 

Nie ma różnicy między obecnymi metodami religijnymi i metodami świeckimi. 
Ta sama technika, to samo pragnienie, ta sama świecka mądrość jest widoczna w 
działaniu u jednych i drugich. Gdyby Jezus odchodząc z tej ziemi powiedział do uczniów: 
„Pracujcie, aby się wzbogacić; wypełniajcie każde pragnienie waszego ciała; starajcie się 
być podobni do tego świata; starajcie się o aplauz wielkich tego świata; starajcie się 
zbierać jak najwięcej światowej sławy, uznania i mocy," to wiele kościołów obecnie — 
katolickich i protestanckich — nie musiało by nic zmieniać z tego, co teraz robią, aby być 
posłusznymi temu przykazaniu! 
 
Fałszywe królestwa 
 

Nie jest moim zamiarem pokazywać jak obecny świat chrześcijański może się 
uratować lub przetrwać przez zastosowanie jakiejś innej metody, niż ta, której się już 
oddał. Chcę natomiast mówić o królestwie Bożym, gdzie królem jest Chrystus, a Duch 
Święty jedynym, który rządzi wolą, pragnieniami i planami. Prawda jest taka, że w 
upadłym świecie chrześcijańskim brak jest takiej manifestacji królestwa. Wszyscy 
potrzebujemy takiej samej reformacji. 

W minionych pokoleniach Chrześcijaństwa było wiele reformacji, ale należy 
stwierdzić, że były one wszystkie tylko taką korektą Babilonu, a nie narodzeniem na 
nowo. Większość reformacji w przeszłości to była zmiana miejsca, zmiana przywódców, 
różne opinie, wraz z nowo utworzoną dyscypliną zewnętrzną. 
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Mądrość tego świata z jej światowym duchem jest tym, co zawsze pokonuje 
kościół. Królestwo Niebios wkrótce staje się królestwem tego świata, kiedy światowa 
mądrość zdobywa w nim moc. Fałszywe doktryny, złe działania, walka o władzę i zepsute 
praktyki pojawiają się i zwyciężają tylko wtedy, kiedy wśród ludu Bożego zaczyna 
rządzić mądrość tego świata. 

Paweł mówił o „człowieku bez Ducha," który „Nie przyjmuje tego, co pochodzi 
od Boga, gdyż jest to dla niego głupstwem" (1 Kor. 2:14). Ten naturalny człowiek jest 
pełny światowej mądrości; chociaż nie zna Boga, może umieć powiedzieć właściwe 
„duchowe" rzeczy, zrobić właściwe wyznanie, być elokwentny w uwielbieniu i nauczać w 
taki sposób, aby podobało się to dzieciom mądrości tego świata. Ten naturalny człowiek 
wszedł do kościoła i zmienił rzeczy Boże na rzeczy tego świata. 
 
Duchowe królestwo 
 

Jeżeli za reformację przyjmiemy cokolwiek innego niż całkowite odejście od 
mądrości tego świata, albo cokolwiek innego będzie twoim wejściem do Kościoła 
Chrystusa, niż narodzenie natury, Ducha i uczynków Chrystusa, który mieszka w tobie, to 
reformacja czy nie reformacja da ci tyle, co Saduceuszowi, który został poganinem, albo 
poganinowi, który został Faryzeuszem. Drzwiami do Kościoła Chrystusa jest tylko 
Chrystus. Kiedy Jego natura jest żywa, i działa w tobie, to jesteś w Jego Kościele. Dla 
każdego innego, oprócz tego nowego stworzenia Chrystus mówi: „nigdy was nie znałem." 

Prawdziwy kościół rodzi tylko święte dzieci Boże, nie ma innego celu, oprócz 
tego, aby zmieniać grzeszników w świętych. Doktryny, artykuły wiary, piękne budynki, 
wykształceni kaznodzieje, śpiew, zwiastowanie i modlitwy w najwspanialszym wydaniu 
tak samo nie mogą przekształcić martwego grzesznika w żywego świętego, jak wspaniały 
system kolorowych świateł nie może zmienić nocy w dzień. Na tej podstawie Paweł 
powiedział: „Obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie nic nie znaczy."  W tym sensie 
można powiedzieć, że nazwy kościoła i grup denominacyjnych nic nie znaczą. 

Postawiono nam wiele warunków do spełnienia, abyśmy mogli zostać członkami 
kościoła, ale jedynym warunkiem członkostwa w kościele Chrystusa jest być martwym 
dla grzechu, a żywym dla sprawiedliwości. Jezus wyraźnie powiedział, że jeśli się nie 
narodzimy na nowo z góry, to nie możemy wejść do królestwa Bożego. Umiłowany Jan 
mówi, że „Kto się narodził z Boga, nie trwa w grzechu" (1 Jana 3:9). Co pomoże 
modlitwa „Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi," jeżeli każdy człowiek na ziemi 
jest kontrolowany przez grzech? Po co mówić o społeczności świętych, jeżeli ci, których 
uważamy z chrześcijan są nadal kontrolowani i prowadzeni przez pożądliwości oczu i 
pychę życia? 

Gdzie otrzymaliśmy taki fałszywy pomył w odniesieniu do tych, którzy tworzą 
Kościół Chrystusa? Czy to dlatego, że Kościół już nie jest domem Bożym, w którym 
szuka się tylko duchowej mocy i życia? Stał się on zwykłym ludzkim budynkiem, na 
który składa się światowa moc, światowe nauczanie i światowe powodzenie. Dlatego 
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wszystkie słabości, upadki i niedoskonałości ludzkiej natury są tak samo widoczne w 
kościele, jak w każdej innej społeczności ludzkiej. 
 
Prawdziwa jedność kościoła 
 

Kościół Jezusa jest ustawicznie prowadzony przez Ducha Bożego. Składa się on 
z tych nowych stworzeń, które narodziły się z WIECZNEGO SŁOWA, które stworzyło 
wszystko na niebie i ziemi. Jest on tą Skałą i kościołem, o którym Jezus powiedział: 
„Bramy piekła nie przemogą go." Te bramy chcą i muszą pokonać wszystko, oprócz 
nowego człowieka. A każdy upadły człowiek pozostaje w niewoli Egipskiej lub pojmaniu 
Babilońskim dotąd, aż przeżyje zrodzenie nowej natury i zostanie dołączony do 
niebiańskiego Kościoła. 

Paweł widział Kościół tylko taki: „Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w 
Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z 
Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez 
chwałą Ojca, tak i my nowe tycie prowadzili" (Rzymian 6:3-4). Tu mamy doskonały opis 
prawdziwego kościoła; nie ma innego kościoła. Dalej mówi: „Bo jeśli wrośliśmy w 
podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania " 
(Rzymian 6:5). Dlatego połączenie z Chrystusem lub jego kościołem jest możliwe tylko 
dla tych, którzy zrzucili starego człowieka i chodzą teraz w nowości życia w Chrystusie. 

Możemy się pozbyć wszystkich nudnych pism na temat jedności kościoła. Nie 
potrzebujemy rad, synodów czy konferencji kaznodziejskich aby zdecydować, kto będzie, 
albo kto nie będzie należał do kościoła. Apostoł podał nam definicję i normy prawdziwej 
jedności kościoła. Ci, którzy są złączeni z Chrystusem, zostali uwolnieni od grzechu i są 
teraz sługami Boga; ich życie wydaje owoc świętości i zmierzają do celu życia 
wiecznego. 
 
William Law (1761) 
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Trzymaj się mocno Głowy 
 
„I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową 
Kościoła " (Efezjan 1:22). 

„Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w 
niego, który jest Głową, w Chrystusa, Z którego całe ciało spojone i związane przez 
wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania 
każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje samo siebie w miłości" (Efezjan 4:15-
16). 

„A nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i 
ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym" (Kolosan 2:19). 

Aby uczynić Chrystusa głową wszystkiego, Bóg najpierw uczynił Go głową 
Kościoła. Po staniu się głową kościoła, Chrystus później rozszerzy swoją władzę na 
wszystko. Jego przyszła pozycja we wszechświecie jest ściśle związana z jego miejscem 
obecnie w kościele. Aby Chrystus był głową nad wszystkim, Bóg chce, aby najpierw był 
takim wśród swoich dzieci — to znaczy w kościele, który jest jego ciałem. Jak ważna jest 
to sprawa. 

Kiedy Chrystus jest głową kościoła, a kościół ciałem Chrystusa, to całe ciało jest 
poddane głowie. Nic w ciele nie może żyć bez tej głowy. Jeżeli nasze ludzkie ciało 
zostanie oddzielone od głowy, to automatycznie oznacza to śmierć naszego ciała. 
Wszystkie ruchy ciała są sterowane poprzez głowę. Jeżeli głowa zostanie zraniona i 
dlatego utraci swoją skuteczność, zatrzymuje się działanie ciała i ciało kończy śmiercią, 
ponieważ głowa jest centralnym urządzeniem sterującym życiem ciała. 
Słowo Boże mówi, że ten kto ma Syna Bożego, ma życie (1 Jana 5:12). Chrześcijanin 
otrzymuje życie od Pana Jezusa, który jest Synem Bożym, ale to życie nigdy nie opuszcza 
Pana. Kto ma Syna, ma życie, ale to życie, mówi Słowo Boże, jest w Synu (1 Jan 5:11), i 
nawet na moment to życie nie opuściło Syna. Tak więc, poza Panem Jezusem my nie 
możemy żyć. 

Musimy zrozumieć, że Bóg nie przydzielił nam małej dawki Chrystusa, żebyśmy 
mogli wziąć tę część i odejść. Nie, Bóg dał nam całego Chrystusa i połączył nas intymnie 
ze Swoim Synem. Wszelka moc naszego istnienia jest w Chrystusie. Jeżeli stracimy 
łączność z Jezusem, bo odeszliśmy od niego, to natychmiast tracimy życie. Tak więc, 
chociaż chrześcijanin otrzymuje życie z Chrystusa, to pozostaje ono w Panu. 
Otrzymaliśmy nasze życie, ale to życie jest nieodłączne od głowy. Kiedy go 
przyjmujemy, to nadal musimy żyć w nim. Chociaż Go przyjęliśmy, musimy jednak nadal 
spolegać na nim. Zgodnie z tym, nie możemy być w niczym niezależni. Tylko Pan jest 
głową i On jest źródłem naszego życia. 
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Autorytet Głowy 
 
Chrystus jest życiem ciała; On również jest jego autorytetem, jako głowa. Ponieważ życie 
jest w nim, również autorytet jest w nim. On jest naszym życiem, dlatego on ma autorytet; 
a kiedy jesteśmy posłuszni jego autorytetowi, mamy życie. Tak więc, jeżeli widzimy 
czym jest ciało Chrystusa, nie możemy unikać przyjęcia kontroli głowy, ponieważ ciało z 
członkami nie może się samo poruszać dowolnie, lecz robi to tylko na polecenie głowy. 
Jeżeli głowa nie da polecenia, to ciało się nie rusza. Żaden członek ciała nie może sam 
przejmować inicjatywy, ale musi otrzymać polecenie z głowy. Tam, gdzie jest życie, tam 
jest władza. Prawdziwym autorytetem jest życie. Ponieważ Pan steruje naszym życiem, 
ma władzę nad nami. 

Każdy, kto wyznaje, że zna życie ciała, powinien zadać sobie pytanie, czy poddał 
się władzy Pana. To, czy jest poddany autorytetowi głowy jest 
sprawdzianem, czy naprawdę zna życie ciała. Niektórzy ludzie mają takie podejście do 
słowa Bożego: „Rzeczywiście tak Pan powiedział, ale ja myślę..." Kto pozwala 
komukolwiek z nas powiedzieć „Ale"? Kto daje nam prawo powiedzieć „Lecz"? W 
świecie, jeżeli ktoś nie wykonuje poleceń swojego przełożonego, to jest uważany za osobę 
niesubordynowaną. Ponieważ Chrystus jest głową, a nie my, nie mamy prawa nie być 
posłusznymi Panu. 

Co to znaczy „naśladować"? Naśladować, oznacza, że droga, którą idę i miejsce 
do którego zmierzam, to była decyzja kogoś innego. My naśladujemy Pana, dlatego nie 
mamy prawa sami decydować o naszej drodze. Ciało w relacji do głowy może tylko być 
posłuszne i naśladować. Jeżeli chcemy prowadzić życie ciała Chrystusowego, musimy 
nakryć swoje głowy; chcę przez to powiedzieć, że nie możemy mieć swoich osobistych 
opinii, egoistycznych pragnień, ani samolubnych myśli. Możemy tylko być posłuszni 
Panu i pozwolić, aby On był głową. Tylko Pan jest w tej pozycji; nikt inny nie może jej 
zająć. Ja nie mogę być głową, ani też nikt inny w kościele, ponieważ ciało ma tylko jedną 
głowę i jest poddane tej głowie, którą jest Chrystus. My wszyscy musimy więc być Jemu 
poddani. 

Niestety, okazuje się, że w kościele jest zbyt wiele głów, zbyt wielu ludzkich 
przywódców, zbyt wiele ludzkich sposobów i ustanowień. Zbyt często człowiek uzurpuje 
sobie władzę. Kiedy Chrystus jest głową w niebie, człowiek chce być głową na ziemi. 
Jeżeli się tak złoży, że myśli ziemskiej głowy zgodzą się z myślami niebiańskiej, to 
jesteśmy posłuszni Chrystusowi. Ale kiedy ziemska głowa nie zgadza się z niebiańską, 
jesteśmy nieposłuszni Chrystusowi. Jak dalece niewłaściwe jest takie postępowanie! 

Czy już kiedyś powiedziałeś Panu tak: „Panie, ty jesteś moją głową. Nie mam 
prawa sam decydować o niczym, ani nie mam władzy, aby sam dokonywać wyboru. 
Wybaw mnie od tego, abym sam nie próbował być głową, ale również wybaw mnie od 
innych ludzi, którzy ustanowili siebie głową." Każdy z nas musi się uczyć przyjmować 
polecenie Boże: Chrystus jest głową i dlatego nikt nie może naśladować swojej woli. 



PRAWDZIWA JEDNOŚĆ 
 

 
- 20 - 

Podstawowym przeżyciem każdego chrześcijanina powinno być poddanie się Panu i 
uleganie mu we wszystkim. 

Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że kiedy Piotr zwiastował ewangelię, 
powiedział tak: „Bóg uczynił Go zarówno Panem i Chrystusem, tego Jezusa, którego wy 
ukrzyżowaliście" (werset 36). Otworzył usta i ogłosił, że Chrystus jest Panem. Chrystus 
jest nie tylko Zbawicielem, ale na pierwszym miejscu Panem; musi się stać naszym 
Panem. A ponieważ zgrzeszyliśmy, musi również być naszym Zbawicielem. 

Przyglądnij się przeżyciu Pawła podczas nawrócenia. Kiedy był w drodze do 
Damaszku, Pan go oświecił. Wtedy Paweł zapytał: „Kim jesteś Panie?" (Dz. Ap. 9:5). 
Paweł najpierw  zobaczył Jezusa jako Pana, zanim uwierzył w niego, jako Zbawiciela. 
Wszyscy bardzo potrzebujemy przyjść do takiego miejsca, gdzie będziemy mogli szczerze 
powiedzieć: „Panie, ja już jestem skończony. Od tego czasu Ty mną kieruj, ponieważ Ty 
jesteś Panem." 
 
Nasze relacje z Głową 
 
Przyjmijmy to, że my wszyscy musimy się mocno trzymać głowy. To oznacza, że musimy 
uznać, że tylko Chrystus jest głową. To oznacza absolutne posłuszeństwo jego władzy. 
„Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w niego, 
który jest Głową, w Chrystusa. Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie 
wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego 
poszczególnego członka, rośnie i buduje samo siebie w miłości" (Efezjan 4:15-16). 

Z tego fragmentu dowiadujemy się, że członki ciała Chrystusowego są złączone i 
utrzymywane razem, ponieważ każdy z nich trzyma się mocno Głowy i żyje życiem ciała. 
To nie sugeruje, że Bóg chce, abyś zwracał uwagę tylko na tego, kto siedzi koło ciebie, 
ale że On chce przede wszystkim, abyś miał właściwą relację z Panem. Jeżeli utrzymujesz 
taką relację z głową, będziesz miał dobre relacje z innymi członkami ciała. Łatwo mogą 
być rozwiązane wszystkie sprawy między tobą, a twoimi braćmi i siostrami, jeżeli 
poddacie się głowie. Jeżeli nie ma sprzeczności między wami a Panem, to nie będzie 
żadnego problemu między bratem czy siostrą. 

To, czy będziesz mógł prowadzić zadawalające życie w ciele zależy od twojej 
relacji z Głową. Zauważmy, że nie staliśmy się chrześcijanami dlatego, ponieważ 
stwierdziliśmy, że inni chrześcijanie zgadzają się z nami, ani nie odnosimy sukcesów, 
jako wierzący, ponieważ opanowaliśmy dobrze jakąś technikę chrześcijańską. Staliśmy 
się chrześcijanami dlatego, że poznaliśmy Chrystusa. Możemy również prowadzić 
zadawalające życie, jako chrześcijanie, ponieważ narodziliśmy się, jako chrześcijanie. 
Narodziliśmy się w pokrewieństwo z Głową i żyjemy jako chrześcijanie, kiedy 
utrzymujemy właściwe relacje z głową — którą jest Chrystus Pan. 

To nie oznacza, że chrześcijanie nie potrzebują mieć społeczności ze sobą 
nawzajem; nie, to po prostu potwierdza, że społeczność między wierzącymi jest oparta na 
ich relacji do Chrystusa. Potrzebujemy społeczności ze sobą nawzajem, ponieważ 
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Chrystus, który mieszka we mnie i Chrystus, który mieszka w tobie jest nierozdzielny. 
Chrystus, który mieszka we mnie nie jest jakąś cząstką, ale całym Chrystusem. Chrystus 
we mnie i Chrystus w tobie — to jest Chrystus, który jest podstawą naszej społeczności. 
Oprócz niego nie mamy nic, co by stanowić mogło społeczność. 

Chociaż wykształcenie, które każdy z nas otrzymuje i otoczenie i naturalne 
talenty, jakie ma każdy indywidualnie są wszystkie inne, to jest jednak nadal jedna rzecz 
wspólna dla nas wszystkich, a jest nią Chrystus, który w nas mieszka. Ponieważ Chrystus 
w nas jest ten sam, możemy mieć społeczność ze sobą nawzajem. Nie dlatego, że jakaś 
osoba ma zdolności czy dobry charakter, albo jest łagodna czy wyrozumiała, to macie 
społeczność ze sobą. Wcale nie. Jeżeli wasza społeczność jest oparta na ludziach, to nie 
trzymacie się głowy — ale wręcz przeciwnie, wasza społeczność będzie tego rodzaju, jaką 
miał Absalom z ludem Izraelskim. Taka społeczność oddzieliła ludzi od Dawida (Patrz 2 
Samuela 15:1-17). Podobne postępowanie dzisiaj również by nie świadczyło o mocnym 
trzymaniu się głowy. 

Społeczność między chrześcijanami powinna być oparta o społeczność z 
Chrystusem. Nie mamy innej podstawy do społeczności w oddzieleniu od głowy. Nasza 
społeczność jest zarówno normalna i korzystna, jeżeli wszyscy trzymamy się mocno 
głowy. W przeciwnym razie społeczność będzie zakłócana. 
Jak daleko jesteś gotowy pójść, jako chrześcijanin? Czy pójdziesz za Panem aż do końca? 
Jeżeli ktoś się cofnie i upadnie, to czy nie wpłynie to na twoją społeczność z nim? 
Wszyscy musimy naśladować Pana aż do końca, aby utrzymać pełną społeczność, która 
jest osiągalna tylko wtedy, kiedy trzymamy się mocno głowy. 
 
Warunki jedności z Chrystusem 
 
Jakie warunki musimy spełnić, aby się mocno trzymać głowy? Z jednej strony musimy 
pozwolić na to, aby krzyż działał głęboko w naszym ciele i jego naturalnym życiu, a z 
drugiej musimy się uczyć chodzić według jego Ducha. W ten sposób będziemy się cieszyć 
zdrową społecznością w ciele. Bez działania krzyża w naszym naturalnym życiu, nie 
będziemy umieli żyć w ciele. 

Księga Objawienia pokazuje grupę ludzi, którzy idą za Barankiem, gdziekolwiek 
idzie (Patrz 14:5). Czy my możemy powiedzieć, że idziemy za Barankiem, gdziekolwiek 
idzie? Nie zapomnijmy nigdy o tym, że krzyż jest narzędziem naszej społeczności. On 
rozprawia się z naszym ciałem, kruszy nasze życie dla samego siebie, abyśmy mogli 
naśladować Baranka, gdziekolwiek poprowadzi. Jeżeli nie mamy przeszkód przed Panem, 
to nie będziemy stanowić żadnej przeszkody dla kościoła. Jeżeli nasza relacja z głową jest 
prawidłowa, to nasza relacja z ciałem będzie również prawidłowa. Musimy dobrze 
zrozumieć, że każdy członek ma bezpośrednią relację z głową. 

W ciele fizycznym, na przykład, jeżeli boli lewa ręka, to głowa wyda polecenie 
prawej ręce, żeby pomogła. Prawa ręka nie robi sama żadnego bezpośredniego ruchu. Tak 
samo jest z ciałem Chrystusa. Wzajemne relacje jego członków pochodzą w każdym 
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przypadku z głowy. Kiedy jeden członek idzie pomóc bratu, a trzyma się mocno głowy, to 
czyni to dla Pana a nie dla zwykłej ludzkiej przyjaźni. Przez mocne trzymanie się głowy 
będziemy zachowani od bezpośrednich relacji z kimkolwiek i w ten sposób nie będziemy 
mieli szczególnie bliskich więzi z niektórymi. W przeciwnym przypadku spowodujemy 
podział lub partie. 

Bóg nie pozwala na podział i partie w kościele. Co to jest partia? Partia tworzy 
się wtedy, kiedy kilku chrześcijan ustanawia między sobą bezpośrednie wzajemne 
stosunki za pomocą techniki omijania głowy. Utrzymują specjalną bliskość między sobą, 
która nie pochodzi od głowy. To jest partia. 

Ale jeszcze gorsza niż partia jest sekta. Niektórzy ludzie są tak do siebie zbliżeni 
i w tak naturalny sposób pociągani do siebie, że tworzą grupę sekciarska. Ale jeżeli bracia 
i siostry będą nadal się mocno trzymać głowy, to ich serca będą tak duże, jak serce głowy. 
Powinniśmy się rzeczywiście miłować nawzajem, ale ta wzajemna miłość ma fundament, 
który należy do całego ciała Chrystusa. Miłość wzajemna musi obejmować wszystkich 
członków ciała. Bóg nie pozwala na to, co nie jest w granicach jego ciała. Chrześcijanie 
tylko wtedy mogą miłować się wzajemnie, bez wpadania w partie i sekty, kiedy trzymają 
się mocno głowy. 
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Autorzy artykułów:  
„Jedność chrześcijańska"   
Mike Barton, Searchlight. 
„Dlaczego nasi Reformatorzy byli paleni?"  
J.C. Ryle, zaczerpnięte z FIVE ENGLISH REFORMERS. Użyte za zgodą The Banner Of Truth Trust, Edinburgh, 
Scotland. 
„Potrzebny: Chrzest wyraźnego widzenia"  
A.W.Tozer, zaczerpnięte z THE ROOT OF THE RIGHTEOUS. Użyte za zgodą Christian Publications, Camp 
Hill, PA, USA 
 „Fundament prawdziwej jedności"  
William Law, zaczerpnięte z AN HUMBLE, EARNEST, AND AFFECTIONATE ADDRESS TO THE 
CLERGY. Wykorzystano edycję Jamesa Darlinga z 1843 roku. Zmodernizowane i opracowane przez 
Searchlight. 
„Trzymaj się mocno Głowy" 
Watchman Nee, zaczerpnięte z THE BODY OF CHRIST: A REALITY. Użyte za zgodą Christian Fellowship 
Publishers, Richmond. VA, USA. 
 
Tłumaczył: Paweł Cieślar 
 

Chociaż Searchlight wierzy, że wszystkie artykuły w tym numerze w jasny sposób głoszą prawdziwe poselstwo 
Chrystusa, to niekoniecznie zgadzamy się ze wszystkimi poglądami doktrynalnymi różnych wydawców. 

 
„Światło Życia" jest publikacją Searchlight. Dodatkowe kopie tego czasopisma i innej literatury chrześcijańskiej 

można zamówić pod adresem: 
Paweł Cieślar ,ul. Limanowskiego 5, 56-400 Oleśnica, tel. 14-45-54 

 


