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Przez mier  do ycia
Tom 5, Numer 1

Moc zmartwychwstania
W ostatnich latach wiele mówiono na temat idei duchowej „mocy." Stal  ona w
centrum uwagi w wielu dziedzinach chrze cija skiej aktywno ci. Obecnie
istniej  nauki i trendy dotycz ce „ewangelizacji w mocy," „mocy uzdrawiania,"
„mocy w uwielbieniu," i wiele innych. Oczywi cie istnieje ogromne
zapotrzebowanie na moc, o której Chrystus powiedzia , e b dzie obecna wraz z
przyj ciem Ducha wi tego (Dzieje Apostolskie 1:8).

Tak jak z wieloma rzeczami w dzisiejszym wiecie ko cielnym, obrany cel
by  cz sto osi gany poprzez ludzkie metody i rodki. Napisano wiele ksi ek
opisuj cych „jak" uzyska  moc i si  w ró nych aspektach chrze cija skiego
ycia. Odbywano konferencje, na których Duch wi ty by  traktowany raczej

jako obiekt klinicznych bada , ni wi ta i delikatna trzecia Osoba Trójcy, która
mo e si  zasmuci  (Efezjan 4:30). Rezultatem by o chwilowe zadowolenie i

ugoterminowa pora ka i rozczarowanie.
opot polega na tym, e wielu ludzi u ywa tej mocy dla swojej osobistej

satysfakcji. Ich pragnienie mocy to nie pragnienie wi kszego objawienia
Chrystusa, czy ujrzenia Go jeszcze bardziej uwielbionego; pragnieniem ich jest
otrzyma  wi ksze „b ogos awie stwo," albo bardziej intensywne prze ycie.
Samospe nienie, raczej ni  chwa a Chrystusa, jest podstaw  tego d enia do
wi kszej energii duchowej.

Ta zadowalaj ca cia o koncepcja duchowej mocy zaprzecza
fundamentalnemu aspektowi 'mocy' wyra onemu w Pi mie. Przez ca y Nowy
Testament, moc jest do wiadczana tylko wtedy, gdy istnieje uto samienie z
Chrystusem w Jego mierci. „Pogrzebani tedy jeste my wraz z nim przez chrzest
w mier , aby my jak Chrystus wskrzeszony zosta  z martwych przez chwa
Ojca, tak i my nowe ycie prowadzili" (Rzymian 6:4).

Zachodni ko ció  XX wieku zdo  sformu owa  ewangeli , która niewiele
wymaga od wierz cego, ca kowicie unika tematu krzy a Chrystusa i atwo ni
manipulowa . Cz sto tylko wtedy wspomina si  krzy , kiedy zapewnia si , e
niebo jest dla tych, którzy „uwierz  w Jezusa, poniewa  On umar  za ich
grzechy." Bardzo niewiele, lub w ogóle, nie wspomina si  o po czeniu z
Chrystusem w Jego mierci, i istnieje minimalne zrozumienie „ukrzy owania z
Chrystusem" (Galacjan 2:20 — greckie s owo t umaczone dos ownie to
wspó ukrzytowanie).
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Moc zmartwychwstania

Rezultat jest taki, e brakuje
wi kszo ci manifestacji „mocy." Nie ma
boskiej ponadnaturalnej jako ci, która
przychodzi tylko poprzez po czenie z
Chrystusem w Jego mierci, aby my
prawdziwie mogli pozna  Jego
zmartwychwsta e ycie. S  tam tylko

owa i cho  niektóre pomys y mog  by
ciwe, nie wida  ponadnaturalnego

ycia wiecznego z wysoko ci.

Ziarno pszenicy

Krótko przed ukrzy owaniem, Chrystus
pokaza , e w pe ni rozumia  potrzeb
mierci, zanim mog a nast pi  moc

zmartwychwstania. Odno nie Swojej misji
na ziemi powiedzia  w ten sposób:
„Zaprawd , zaprawd  powiadam wam,
je li ziarnko pszeniczne, które wpad o do
ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem
zostaje; lecz je li obumrze, obfity owoc
wydaje" (Ew. Jana 12:24). Chrystus
przyszed  „aby (owce) mia y ycie i
obfitowa y" (Ew. Jana 10:10), ale wiedzia
te , e musi umrze , by to ycie zosta o
wyzwolone dla innych. Bez mierci, nie
mog o nast pi  zmartwychwstanie. Brzmi
to tak prosto, lecz wielu ludzi uwa a, e
mo liwe jest

mie  moc zmartwychwstania bez uto sa-
mienia z Chrystusem w Jego mierci.
Poszukuj  korzy ci ycia wiecznego, bez
spotkania z krzy em Chrystusa.

Jezus powiedzia , e jest to
niemo liwe: „Je li kto chce pój  za mn ,
niech si  zaprze samego siebie i we mie
krzy  swój,  i  niech  idzie  za  mn .  Bo kto
by chcia ycie (grec. dusze) swoje
zachowa , utraci je, a kto by utraci ycie
swoje dla mnie, odnajdzie je" (Mateusza
16:24-25). Nie ma innego sposobu. Je eli
mamy do wiadczy  prawdziwej mocy
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa,
musimy dobrowolnie pój  za Nim w
Jego w drówce na krzy !

Powstaje teraz pytanie: Je eli Sam
Chrystus obieca  prawdziw  moc
zmartwychwstania, to co uniemo liwia
nam otrzymanie tej mocy, która jest
dost pna dla wszystkich, którzy jej
pragn ?

Umi owanie wiata

Najbardziej oczywist  przeszkod  w
otrzymaniu mocy zmartwychwstania jest
umi owanie rzeczy tego wiata. Istnieje w
nas pragnienie do wiadczania Bo ych

rzeczy, ale ci gle trzymamy si  chwilo-
wych przyjemno ci tego wiata. Pawe
powiedzia , e Krzy  musi doprowadzi
do  ko ca  wiat  i  wszystko,  co  ma  on  do
zaoferowania: „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
dla mnie wiat jest ukrzy owany, a ja dla
wiata" (Galacjan 6:14).

Musi zaistnie  ca kowite oddzielenie
od wszystkiego, co pochodzi z tego wiata
i jego niegodziwego babilo skiego
systemu. „Nie mi ujcie wiata ani tych
rzeczy, które s  na wiecie. Je li kto
mi uje wiat, nie ma w nim mi ci Ojca"
(I Jana 2:15). Obejmuje to o wiele wi cej
ni  tylko zewn trzne grzechy takie jak
po dliwo , niemoralno , chciwo ,
pija stwo, itd. Musimy by  równie
oddzieleni od wieckiej postawy dumy,
ambicji, po dania mocy, pragnienia
bycia widzianym, i wielu innych.

Je eli my limy, i  mo emy mi owa
te rzeczy, które le  w bezpo redniej
opozycji do ycia w spo eczno ci z
Bogiem, a potem odwracamy si  i
prosimy Go o „moc" i duchowe

ogos awie stwa, to tylko oszukujemy
sami siebie. Sami dali my si  zwie ! (I
Koryntian 6:9-10).

Poznaj siebie

Innym g ównym powodem dlaczego wielu
próbuje unikn  krzy a Chrystusa jest to,
e tak naprawd  nie znamy samych siebie.

Nie ma w nas prawdziwego zrozumienia
grzesznej natury naszego starego
„cielesnego ycia." Wielu nie zdaje sobie
sprawy, e w naszej w asnej mocy
jeste my skazani tylko na wielk  pora  i
duchow  katastrof .

Piotr jest tego dobrym przyk adem.
Kiedy Jezus zacz  wyja nia , e pójdzie
do Jerozolimy i b dzie zabity przez
religijnych przywódców, Piotr wzi  Go
na  stron  i  zdrowo  Go  skarci .  Jezus
natychmiast na to zareagowa , mówi c
Piotrowi, e duch z natchnienia którego
przemawia , pochodzi  od Szatana i sta  w
ca kowitej   sprzeczno ci z rzeczami

Podobie stwo do Krzy a

Musi istnie podobie stwo pomi dzy Chrystusem a cz onkami Jego mistycznego
cia a. Jak e by oby to niekonsekwentne, gdyby wiaty Chrystus przewodzi  grupie
nie wi tych chrze cijan; albo wyobra cie sobie Chrystusa d wigaj cego Krzy , a
ko o Niego pob liwych chrze cijan, których serca zwracaj  si  cz sto ku Egiptowi i
wzdragaj  przed najmniejszym cierpieniem i samozaparciem! Tylko ci, którzy
prawdziwie poszli za Nim, znaj c z do wiadczenia moc Krzy a w uwolnieniu od
panowania grzechu, b  „mieli odwag  i nie zawstydz  si  w dniu Jego przyj cia."

Dlaczego zatem wahasz si  nie  Krzy , dzi ki któremu mo esz zyska  koron ?
W Krzy u jest zbawienie, w Krzy u jest ycie; Krzy  jest zabezpieczeniem przed
wrogiem; w Krzy u jest pokój, którego nie mo e da  ten wiat; w Krzy u jest
odwaga, w Krzy u jest rado ; w Krzy u jest istota wszystkich cnót, w Krzy u jest
doskona a wi to . W niczym innym nie ma zbawienia dla duszy i nadziei na ycie
wieczne. Krzy  jest pocz tkiem i ko cem, i wszyscy, którzy chc  godnie , musz
najpierw umrze  z Chrystusem; nie ma bowiem innego sposobu ycia i prawdziwego
wewn trznego pokoju, oprócz drogi Krzy a.

J. Gregory Mantle (1947)
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Bo ymi (Mateusza 16:21-23).
Pó niej, tu  przed aresztowaniem i

ukrzy owaniem Jezusa, Pan powiedzia  do
uczniów, e wszyscy Go opuszcz . Tym
razem Piotr my la , e wraz z Chrystusem
by  gotowy stawi  czo o krzy owi, i
odwa nie zadeklarowa , „Cho by si
wszyscy zgorszyli z ciebie, ja sie, nigdy
nie zgorsz " (Ew. Mateusza 26:31-35).
Oczywi cie tej samej nocy Piotr zapar  si
Jezusa trzy razy.

Problem tkwi  w tym, e Piotr nie
zna  samego siebie. Mia  imponuj ce
wyobra enia na temat swojej mocy i si y
duchowej, ale w obu przypadkach jego
ludzka krucho  by a a  zbyt widoczna.
Jego ludzkie pojmowanie by o zasadniczo
sprzeczne z celem i pojmowaniem
Chrystusa.

Bardzo istotne jest zauwa , e jest
to  ten  sam  Piotr,  który  podczas
wcze niejszego spotkania pokornie upad
u nóg Jezusa i powiedzia , „Odejd  ode
mnie, Panie, bom jest cz owiek grzeszny!"
(Ew. ukasza 5:8). Piotr widzia
olbrzymi  ró nic  pomi dzy sob  a
Jezusem,  ale  w  miar  wzrostu  jego
duchowego zrozumienia, im d ej
przebywa  z Panem, zacz  my le , e
jego poznanie by o nawet wi ksze od
Chrystusowego!

Trzeba  by o  tej  ciemnej  nocy,  w
której Piotr zapar  si  Jezusa, by u mierci
jego wizj  o w asnych mo liwo ciach.
Poprzez t mier , sta  si  pustym
naczyniem, które Bóg móg  wype ni  i

 w dniu Pi dziesi tnicy. I tak samo
jest dzisiaj w naszym przypadku. Tylko
wtedy, gdy uznamy nasze w asne
ograniczenia i prawdziwy stan naszego
upad ego serca, b dziemy gotowi

mierci  ludzkie zdolno ci czy „dary
duchowe." Wtedy, poprzez Ducha

wi tego, b dziemy mogli do wiadczy
prawdziwej wizji i mocy Chrystusa.

Wi ksze objawienie Chrystusa

Ostatni  i najwa niejsz  przyczyn ,
dlaczego wielu nie chce przyj  pod
Krzy , jest to, e posiadaj  ograniczon
wizj  Chrystusa. Ci gle widz  Jezusa na
ziemski, ludzki sposób. Nie jest przez
nich uznany   za zmartwychwsta ego i

wywy szonego Pana chwa y.
Kiedy  Pawe  postrzega  Chrystusa

„ze wieckiego punktu widzenia." Wtedy
jego odpowiedzi  by o gorliwe prze la-
dowanie chrze cijan. Kiedy jednak Pawe
stan  twarz  w twarz z uwielbionym
Panem, dozna  odnowy swojego umys u
odno nie Chrystusa. Nie móg  ju  d ej
traktowa  tego niebia skiego Cz owieka
jako „innego zwyk ego cz owieka."

Pawe  zrozumia , e Chrystus
przyszed , aby wprowadzi  ludzk  ras  w
nowy wymiar. „Pierwszy cz owiek Adam
sta  si  istot yw , ostatni Adam
[Chrystus] sta  si  duchem o ywiaj cym.
Pierwszy cz owiek jest z prochu ziemi,
ziemski; drogi cz owiek jest z nieba" (I
Koryntian 15:45,47). Chrystus by  kim
ca kowicie innym od wszystkich, którzy
kiedykolwiek st pali po ziemi.

Jego celem w przyj ciu na wiat by o,
aby wszyscy mogli umrze  dla ycia
pierwszego Adama ~ poprzez
identyfikacj  z Jego osobist mierci  —
aby do wiadczy  pe ni ycia w drugim
Adamie. Chrystus, o ywiaj cy duch,
pragn  „wyda  wiele nasion." W ten
sposób, wype ni  cel Ojca dla ludzko ci,
staj c si  w ludziach „narodzonych na
nowo" tym yciem, którego nie mogli
sami w sobie stworzy .

Je eli nie u wiadomimy sobie, e
Chrystus jest wszystkim we wszystkim,

dziemy nadal polegali na naszych
abych wysi kach religijnych. Jednak e,

kiedy tylko zobaczymy, e Chrystus jest
„nasz  sprawiedliwo ci , wi to ci  i
odkupieniem" (I Koryntian 1:30), ch tnie

ymy nasze stare, duszewne ycie, po
to, by by  nape nieni yciem „tego
samego Ducha, który wzbudzi  Jezusa z
martwych."

mier  prowadzi do chwa y

Kiedy zdob dziemy ju  wyra ne obja-
wienie Chrystusa i drogi, któr  obra  do
Jego obecnego miejsca wywy szenia,

dziemy pragn li u mierci  wszystko to
w nas, co jest splamione ziemsk  sfer .
Kiedy Chrystus chodzi  po tej ziemi,
„Uni  samego siebie i by  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 , aby na imi  Jezusa zgina o
si  wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i
pod ziemi  i aby wszelki j zyk wyznawa ,
e Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale

Boga Ojca" (Filipian 2:8-11). My równie
musimy chodzi  z Bogiem w
pos usze stwie — do momentu mierci
wszystkich naszych planów, pomys ów i
dobrych ch ci.

Nie mo emy tego osi gn  w naszej
asnej sile, ale kiedy skierujemy

spojrzenie na niebia skiego Cz owieka w
chwale, zobaczymy chwalebne ycie,
które Bóg dla nas przeznaczy , w
Chrystusie. Kiedy b dziemy coraz
bardziej poznawali Jezusa, naszym
pragnieniem b dzie u mierci  wszystko,
co jest zepsute, grzeszne i niepodobne do
Niego. Ale przyjdzie to jedynie, gdy
zdob dziemy prawdziwe objawienie
naszego uwielbionego Pana.

„Patrz c na Jezusa, sprawc  i
doko czy ciel  wiary, który zamiast
dozna  nale ytej mu rado ci, wycierpia
krzy , nie bacz c na jego ha , i
usiad  na prawicy tronu Bo ego"
(Hebrajczyków 12:2). Tylko w Nim
znajdziemy prawdziw  realno  „mocy
zmartwychwstania." ..,

Bruce Garrison (1994)

Pe nia
Chrystusa

Krzy  jest niewygodny. Jest ma o
popularny. Ola zwyk ego cz owieka jest
nie do zaakceptowania. Tylko ten mo e
pozna  pe ni  poselstwa Chrystusa, kto
uchwyci  wizj  Chrystusa si gaj  poza
ycie i zewn trzn  moc i widzi

umieraj cego Chrystusa i umieraj cych z
Nim uczniów.

Edwin F. Harvey (1972)
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Wydawani na mier
„Dla Jezusa na mier  wydawani bywamy, aby i tycie Jezusa na miertelnym ciele naszym si

ujawni o. Tak tedy mier  wykonuje dzie o swoje w nas, a Zycie w was" (II Koryntian 4:11-12).

Bo ym planem jest wypracowa  w tyciu Swoich pos ców
prawdy, które powierzy  im dla innych. W wi kszo ci tego, co
jest zapisane w Bo ym S owie, tkwi zasada „ mierci" dla „ ycia"
w yciu tych, których wysy a On ze Swoim poselstwem. S owa
„Dla Jezusa na mier  wydawani" mo na znale  w Starym
Testamencie  w  yciu  Dawida  i  proroków.  I  tak  jak  by o  w  ich
przypadku w zapowiedzi Golgoty i w proroczych
przepowiedniach odno nie Krzy a, tak te  by o w okresie tu  po
Golgocie i jest przez ca y czas.

Widzimy to zakorzenione w yciu Paw a, m czenników i
wszystkich Bo ych s ug, którzy byli przez Niego wielce

ywani. Jest to taki aspekt Krzy a, który niewielu z nas
dostrzeg o; zasada „ mierci" dla ycia, która musi by  wyryta w
nas, zanim wypowiadane przez nas poselstwo Golgoty stanie si
yciem dla innych.

To wyja nia dlaczego jest tak wiele nauczania o Krzy u bez
mocy Krzy a. By  mo e zrozumieli my dok adnie zast pczy i
pokutny charakter mierci Chrystusa za nas, a nie poj li my
naszego zjednoczenia z Nim w tej mierci, by pozna  moc nad
grzechem, która pochodzi ze zrozumienia, e umarli my razem z
Nim.

Podobnie, kiedy zrozumieli my ju  nasz  pozycj mierci z
Chrystusem, mo e nie zauwa yli my potrzeby upodobnienia si
do Jego mierci, by moc mierci i zmartwychwstania Chrystusa
zosta a wyryta w nas jako codzienne prze ycie. To wprowadza
do naszego ycia nie tylko zwyci stwo nad grzechem, ale ducha
Golgoty. Nieobecno  powy szego powoduje anomali
zwiastowania Krzy a bez ladu ducha Golgoty. Jest to
niebezpiecze stwo nauki o „uto samieniu" bez konsekwentnego
upodobnienia do mierci, która przynosi prawdziw  moc.
Mo emy bowiem spocz  na fakcie, e „umarli my" z
Chrystusem, i przyj , e zosta  w nas natychmiast zakorzeniony,
nie zdaj c sobie sprawy, e „upodobnienie do Jego mierci" idzie
w lad za zrozumieniem uto samienia i musi stawa  si  coraz

bsze, dot d a  „spo eczno  Jego cierpie " na cie ce Krzy a
stanie si  w naszym yciu realnym do wiadczeniem.

czeni z Chrystusem w Jego cierpieniach

Tak jak by o to w przypadku Jeremiasza, i dzisiaj wszyscy
prawdziwi pos cy Krzy a b  musieli i cie  Jeremiasza i
za jego do wiadczeniami, je eli chc  i  za Panem na Golgot .
Jeremiasz bowiem wiedzia  co oznacza o i  za Panem na Krzy ,
chocia  by o to wiele lat zanim Chrystus przyszed  na ziemi  by
umrze .  I tak jak Jeremiasz pozna  Krzy  w jego

zapowiedzi, oby my i my poznali Krzy  w spo eczno ci z
Barankiem Kalwarii, zwiastuj c tragedi  i zwyci stwo Golgoty.

mier  Chrystusa  mo e  zosta  w  nas  wyryta  w  spo eczno ci
mierci z Panem, powoduj c ycie, które zatriumfuje nad

wszystkim.
Kluczem do tego wszystkiego jest fragment z II Listu do

Koryntian 4:11-12: „Zawsze bowiem my, którzy yjemy, dla
Jezusa na mier  wydawani bywamy," pisze aposto , „aby i ycie
Jezusa na miertelnym ciele naszym si  ujawni o. Tak tedy
mier  wykonuje dzie o swoje w nas, a ycie w was."

Jak e wyra nie widzimy Dawida „wydawanego na mier ",
kiedy wo  w godzinie swojego cierpienia, „Bo e mój, Bo e
mój, czemu  mnie opu ci ?", po to, by Duch wi ty móg
przemówi  przez niego prorocze s owa b ce zapowiedzi
mierci Chrystusa na Golgocie. Kiedy tak zastanawiamy si  nad

tym, mo emy wejrze  g boko w ycie Bo e w duszy cz owieka.
Widzimy, e Bóg wypracowuje w wewn trznej istocie cz owieka
boskie przes anie, które pragnie przez niego przekaza , i nie
czyni z proroka „maszyny," ale przemawia przez jego serce i
ycie, przygotowane przez Niego w piecu utrapienia.

Podobie stwo Baranka

W ko cowych dniach tego wieku pytanie w wielu sercach brzmi,
„W jaki sposób Ko ció  Chrystusa b dzie przygotowany na
spotkanie z Panem?" Odpowiadamy, „Tylko poprzez
zakorzenienie w nim ducha i ycia Jezusa, w upodobnieniu do
Niego jako Baranka."

Niektórzy zobaczyli to w przelocie. Zakosztowali tego w
pewnym stopniu i to poselstwo p onie teraz w ich sercach. Ale
jak  to  poselstwo  ma  dotrze  do  innych,  zosta  w  nich  mocno
zakorzenione?  W  jaki  sposób  „ ycie  Jezusa",  które  sta o  si
naszym udzia em dzi ki spo eczno ci z Jego mierci , ma dotrze
do innych? Odpowied  brzmi: Musimy zechcie  by  „wydawani
na mier ", tak jak by o to w przypadku proroków. Pragniemy
nie  innym poselstwo Golgoty w ca ej jej mocy, ale mo e to
mie  miejsce tylko wtedy, kiedy najpierw zostanie zakorzenione
w nas, tak jak w yciu Dawida, Jeremiasza i Paw a.

Czy jeste my gotowi szlochaj c wypowiedzie  to poselstwo
najpierw  w  naszym  yciu,  tak  jak  Dawid  wyszlocha  Psalm  22,
zanim Duch wi ty móg  wypowiedzie  te s owa przez niego
jako proroczy obraz Chrystusa? Tak, musimy pozna  znaczenie
Golgoty w spo eczno ci z Jego cierpieniami, tak jak pozna  je
Dawid, je eli Duch wi ty ma uczyni yciem dla innych
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poselstwo Golgoty. O wiecenie umys u
odno nie mierci Chrystusa b dzie
dawa o wiat o w momencie jego
przekazywania, ale nie ycie. Mo e

dziemy w stanie wyja ni  wszystko
odno nie identyfikacji z Chrystusem w
mierci dla grzechu, i mówi  o osobistym

zwyci stwie, tak aby s uchaj cy równie
odnosili zwyci stwo, ale nie b dzie to
tycie przechodz ce przez nas, gdy  mo e
to nast pi  tylko wtedy, gdy „spo eczno
Jego cierpie " b dzie wkorzeniona w nas
przez Ducha wi tego.

Pan Jezus powiedzia  na Krzy u
Golgoty, „Bo e mój, Bo e mój, czemu
mnie  opu ci ?",  tak  jak  Dawid  wypo-
wiedzia  to we zach wiele lat wcze niej. I
na Golgocie ycie Jezusa zosta o
uwolnione dla umieraj cego wiata.
„Zawsze na mier  wydawani ... tak tedy
mier  wykonuje  dzie o  swoje  w  nas,  a
ycie w was," pisze Pawe . Czy to jest

wo anie o „moc." Nie! O szcz cie? Nie!
„Zawsze wydawani na mier ."

Upodobnienie do mierci

Drogie Bo e dziecko, czy kiedykolwiek
prosi  Boga o spo eczno  z Chrystusem
w mierci? Prosi  o moc, ale odpowied
brzmi, „Zawsze wydawani na mier ."
Zawsze! Nie tylko od czasu do czasu.
„Aleja my la em," powiesz, „ e kiedy
przyszed em pod Krzy  i zobaczy em, e
zosta em zjednoczony z Chrystusem w
mierci, to przeszed em wtedy na grunt

zmartwychwstania w jedno ci z Nim, a
potem do ycia wniebowst pienia.
My la em, e Krzy  jest ju  za mn  i e
mia em tylko utrzymywa  moj  pozycj !"
Tak, to jest prawda, ale nie ca a prawda.

II Koryntian 4:10-12 i Filipian 3:10
zajmuj  wa ne miejsce w duchowym
yciu wszystkich, którzy pragn  pozna

Pana. „Uwa ajcie siebie za umar ych dla
grzechu, a za yj cych dla Boga"
(Rzymian 6:11); i „Umarli cie bowiem, a
ycie wasze jest ukryte wraz z

Chrystusem w Bogu" (Kolosan 3:3) jest
prawd , na której musimy codziennie
stawa  jako na fundamencie, ale mocn
stron    zmartwychwstania  jest

upodobnienie do mierci ku ywotowi
innych.

„Zawsze na mier  wydawani dla
Jezusa." Mo e powiesz, „To, co mówisz,
wcale nie jest atrakcyjne." Ale dlaczego
ty w drodze za Chrystusem zawsze
wo asz o to, co jest „atrakcyjne" z
ludzkiego punktu widzenia? Czy Golgota
by a atrakcyjna w swojej rzeczywisto ci?
Czy Chrystus by  „atrakcyjny" w drodze
na Krzy ? Nie, nie by o w Nim pi kna,
które mog oby nas w Nim wtedy
poci ga  (Izajasza 53:2). Ale „zamiast
dozna  nale ytej mu rado ci, wycierpia
krzy , nie bacz c na jego ha "
(Hebrajczyków 12:2).

Gdyby nasze oczy zosta y otwarte
przez Ducha wi tego na bosk  wizj
cierpi cego Pana, zobaczyliby my pi kno
w Barankowym duchu Jezusa. Zobaczy-
liby my niebia sk  stron  spo eczno ci z
Chrystusem w Jego cie ce mierci i
poczytali sobie to za rado  mog c pój
w Jego lady. Wtedy zapragn liby my
„cierpie  wraz z nim" poniewa  w ten
sposób i tylko w ten sposób b dziemy
„razem uwielbieni" (Rzymian 8:17).
„Prawdziwa to mowa: Je li bowiem z nim
umarli my, z nim te  b dziemy" (II
Tymoteusza 2:11-12).

Oddani

Ale jakie jest znaczenie „ wydawania na
mier ?" Pan zosta „wydany za nasze

wyst pki." Ojciec „wyda Go za nas
wszystkich." „Zosta wydany w r ce
ludzi." U yte tu greckie s owo oznacza
„zosta  oddanym." To samo s owo
znajdujemy w Galacjan 2:20, gdzie jest
napisane,  e  On  da  Siebie  Samego  za
nas. Literalnie oznacza to, „On umi owa
mnie i odda  Siebie za mnie." On za mnie
odda  Si  w r ce nierzy; On dla mnie
odda  si mierci. Ojciec odda  Go w r ce
oprawców, na wol  Pogan i ydowskich
dostojników. „Zosta wydany. "

I ponownie czytamy, „kiedy
nadszed  czas gdy mia  zosta wydany."
To  jest  jeden  aspekt  ycia  Jezusa,  który
ma si  zamanifestowa  w naszym
miertelnym ciele. On nawo uje nas,

aby my byli   gotowi   by   „oddani na

mier  dla  Jezusa,"  tak  jak  On  zosta
wydany dla nas. Potrzebujemy wizji
ponad t  o osobistej wygodzie, rado ci,
szcz ciu, ekstazie. Potrzebujemy „mocy"
nie tylko po to, by by wiadkami, ale by
zosta  m czennikami. Mocy do
gotowo ci, by zosta  „wydani w r ce
ludzi" i mocy, by odda  si  woli Bo ej, ku
ywotowi innych ~ „wydawani na mier

dla Jezusa."
„Zawsze na mier  wydawani,"

„zawsze oddawani na mier ." Jakich
narz dzi mo e Bóg u  by umo liwi  t
spo eczno  z Chrystusem? „A wyda na
mier  brat brata" (Ew. Mateusza 10:21).

Przeczytaj Ew. Mateusza 24:9 — „Wtedy
wydawa was b  na udr  i zabija
was b , i ... pa  b  nienawi ci ..."
Dzieci Bo e, czy chcecie by
znienawidzeni? Czy te  jest w was co , co

ysz c  to  szczypie  i  wybucha  w
oburzeniu? Mo e jednak nie nauczyli cie
si  jeszcze Golgoty i „spo eczno ci Jego
cierpie "?

„Zabija  was b . " Istnieje wiele
innych mo liwo ci „zabijania" oprócz

ycia no a. „Pa  b nienawi ci . "
Tak, kiedy poselstwo Bo e zosta o w
tobie zakorzenione, staje si  „mieczem
Ducha", przeszywaj cym innych do
„szpiku ko ci"; mog  obrazi  si  i
odwróci  si  od ciebie, tak jak odwrócili
si  od Jeremiasza i wyrzucili go.

ugo agodzili my poselstwo
Krzy a i próbowali my przystosowa  jego

zyk do sentymentów XX wieku, ale mija
ju  i ten czas. Je eli jeste my wierni,
ostrze Krzy a b dzie odczuwane, czy tego
chcemy, czy nie. „Wyda na mier brat
brata."  Czy  jeste  gotowy  na  to,  by  twój
rodzony brat czy siostra „wydali ci  na
mier " poprzez niesprawiedliwo  i z y

os d, a ty odeprzesz to w duchu Golgoty?
W I Piotra 4:19 czytamy, „Przeto i ci,
którzy cierpi  wed ug woli Bo ej, niech
dobrze czyni c powierz  wiernemu
Stwórcy dusze swoje." „Zawsze na mier
wydawani — oddawani — dla Jezusa."

ycie zamanifestowane w nas

„My, którzy tyjemy. " YJEMY. Mamy
tutaj ycie wpo ród mierci. Boskie ycie
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w was nie mo e by  zniszczone, ale tak jak „ ciera si  ziarno" i
wychodzi z niego wonno  i moc ycia, wszystko co nie
pochodzi z Boga ~ im szybciej zniknie tym lepiej! Prawdziwe
ycie Bo e w nas przetrwa ka dy ognisty sprawdzian. Ale „ ycie

Jezusa" w tobie mo e by  prawie niezauwa one i niewidzialne,
poniewa  nie ma uj cia, a zewn trzne naczynie nigdy nie zosta o
skruszone. Z tego w nie powodu jeste my „zawsze na mier
wydawani. "

Tylko ci, którzy tyj — posiadaj  w sobie prawdziwe ycie
Jezusa, w jedno ci z Nim w Jego zmartwychwsta ym yciu, które
jest yciem ze mierci — s  „wydawani na mier ", aby ycie,
które jest w nich mog o zosta  „uwidocznione." Bez „ mierci
dzia aj cej" w zewn trznym cz owieku, ycie jest ci ni te w
granicach sztywnego obwodu. Nie potrafi znale  uj cia.
„Dawajcie, a b dzie wam dane; miar  dobr , nat oczon ,
potrz sion  i przepe nion ..."

Duszo, na cie ce stresów i prób, zacznij dawa  innym i
przesta  my le  o sobie i swoich w asnych potrzebach. Dojrzyj
swoje miejsce w mierci Chrystusa i powiedz, „Zosta em
ukrzy owany z Chrystusem, yj  wi c ju  nie ja, ale yje we
mnie Chrystus." Potem powiedz, „Jestem gotowy by  ci gle
wydawany na mier  dla Jezusa, aby ycie Jezusa zamani-
festowa o si  we mnie. Nie b  prosi  o zabranie mnie ze cie ki
do wiadcze , z r k ludzi; nie b  prosi  o uwolnienie z
okrutnych r k, które mnie przyciskaj  i dr cz . B  prosi
jedynie  o  to,  by  ycie  Jezusa  uwolni o  si  we  mnie  i
zatriumfowa o w innych."

„Zawsze bowiem my, którzy tyjemy dla Jezusa na mier
wydawani bywamy." Kto „wydaje"? R ka, która by a przebita na
Golgocie — r ka Pana. Powiesz, „Ale co ja mam z tym
wspólnego?" Musisz wybra ; mo esz si  zbuntowa . Twoje
zadanie to przyj  t cie  i odda  si  spo eczno ci ze mierci
Chrystusa, a wtedy Ten, Który umar  i powsta  z martwych
powie, „Ja sam bowiem poka  mu ile musi wycierpie  dla
imienia mego."

ogos awie stwo dla innych

Jaki jest rezultat bycia oddanym mierci? „Zawsze na mier
wydawani bywamy, aby i ycie Jezusa na miertelnym ciele
naszym si  ujawni o." Dotyczy on naszego miertelnego cia a.
Zycie Jezusa ujawnione w naszym miertelnym ciele. Jasno
wskazuje to na cie mierci zewn trznego cz owieka, aby to
ycie w nim mog o mie  uj cie, czy by  „ujawnione" —

widziane. Rezultat ma by  b ogos awie stwem dla innych. „Tak
tedy mier  wykonuje dzie o swoje w nas, a ycie w was."

mier wykonuje dzie o! Tak wi c istnieje „dzia anie" mierci w
wierz cym. mier wykonuje dzie o, a podczas gdy mier
dzia a, ycie dociera do innych.

yjesz wpo ród ludzi, którzy nie maj  poj cia o Golgocie.
Dlaczego nie potrafisz przekaza  im tego poselstwa? Poniewa
nie zamanifestowa o si  ono w twoim tyciu. Aby mier
wykona a  w  nas  swoje  dzie o,  a  ycie  Chrystusa  dotar o  do
innych,  najpierw musi  zaistnie  zrozumienie  identyfikacji, a

potem inteligentne, rozmy lne oddanie Bogu „wydanie na
mier " w taki sposób, jaki On wybierze.

To zosta o okre lone przez autora jako „Pe na po wi cenia
cie ka wybranych Bo ych" ~ cie ka Dawida, Jeremiasza i

wszystkich proroków. Jest to dzisiaj cie ka zwiastowania
poselstwa Golgoty, tak jak by a jej przepowiedni  w czasach
Dawida. cie ka, która oznacza gotowo  na to, by brat odda
ciebie na mier , na sposób XX wieku. „ mier ", która nie jest

mierci " cia a, ale jest realizowana w okrucie stwie,
ostracyzmie i z ym os dzeniu, z powodu twojej wierno ci Bogu.
„Z powodu ciebie co dzie  nas zabijaj ," pisze Pawe , „uwa aj
nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyci amy przez
tego, który nas umi owa " (Rzymian 8:36-37).

Pój cie za Barankiem, gdziekolwiek
poprowadzi

Bo e spraw, aby nasze umys y by y otwarte na to poselstwo, by
Duch wi ty móg  penetrowa  je Swoj  prawd , aby my byli
gotowi pój  za Barankiem gdziekolwiek On pójdzie. Czy
mo esz powiedzie , „Tak, yj ; wiem, e yj  z Chrystusem w
Jego boskim yciu i widz  teraz przed sob cie , do której
Bóg mnie przez pewien czas prowadzi , a ja zmaga em si  z tym.
Odrzuca em j . Mówi em, 'Nie, Krzy  mamy ju  za sob ; nie
wierz , e musimy tyle s ucha  o Krzy u. Nie chc  tego. Ale
teraz jestem na to gotowy.'"

„Przez Ducha wiecznego ofiarowa  samego siebie Bogu."
„Zd  w kierunku Jerozolimy." Czy przyjmiesz teraz te s owa -
- „wydawani na mier ," „oddani" ~ i powiesz, „Tak, Panie, tak,
Panie, ku ywotowi innych"? Czy nie b dziesz ju  szuka
niczego dla siebie? „Tak, Panie, niech inni otrzymaj  to, co ja
chcia bym mie ." Czy wybierzesz cie mierci, aby inni mogli
otrzyma ycie? Czy zdecydujesz si  dope ni  cierpie  Chrystusa
dla dobra Jego Cia a?

Ale co to oznacza? Oznacza to ycie, p akanie, cierpienie,
mi owanie z serdeczn  cierpliwo ci , niesko czon  delikatno ,
nieznu on  mi  dla ka dego cz onka Cia a Chrystusowego.
Oznacza to zobowi zanie, nie do „w asnego" rozwoju, ale
rozwoju Cia a Chrystusa. Oznacza to zatopienie wszystkich
osobistych pragnie  w s bie dla Boga, brak d enia do uznania,
zauwa enia czy zaszczytów. Oznacza to ca kowite porzucenie
siebie samego i oddanie siebie Bogu, by by  wylanym dla dobra
Jego Cia a, ko cio a — dla Jezusa (Kolosan 1:24).

Tak wi c z delikatno ci  przedk adam przed ciebie to
poselstwo, dziecko Bo e, i prosz  ciebie aby  omówi  je z
Panem, i w Imieniu Jezusa pozwoli  Duchowi wi temu
wypracowa  w tobie wszystko co On uwa a, e potrafisz znie
w spo eczno ci z Nim. Je eli powiesz, „Tak," to nie bierz wzoru
z innych, bo Bóg b dzie post powa  z tob  tak, jakby na wiecie
nie by o oprócz ciebie nikogo innego. On znajdzie sposób, by
wprowadzi  ciebie w spo eczno  z Nim.

By  mo e Bóg przygotowuje nas na co , co nadchodzi. Dni
gwa townie si  ko cz . Jak wielu z nas b dzie znalezionych
wiernymi? Jak wielu z nas b dzie szczerych wobec Boga? wiat
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potrzebuje m czenników, i wiat ma swoich m czenników w
yciu wielu Bo ych dzieci. Na ca ym wiecie s  otwarte, szczere

dusze, które ucz  si , e moc ich ycia le y w cierpieniu dla
Cia a Chrystusa.

Na ca ym ciemnym wiecie Bóg sprawia, e wiele dusz
dojrzewa w piecu. B  l ni y jak z oto w dniu Jego pojawienia
si . Wybierzmy cie  oddania si  w Bo e r ce, przekazania do
spo eczno ci z Jego Synem, dla manifestacji Jego ycia i
wyp yni cia tego ycia dla innych.

Jessie Penn-Lewis (1861-1927)

Ostatni Adam i drugi Cz owiek

Jako ostatni Adam, Chrystus ogarn  Sob  ca  ludzko ; jako
drugi Cz owiek - jest On g ow  nowego rodzaju ludzkiego.
To pierwsze ma zwi zek z Jego mierci , to drugie za  — z
Jego zmartwychwstaniem. Najpierw Jego po czenie si  z
rodzajem ludzkim w charakterze „ostatniego Adama"
rozpocz o si  historycznie w Betlejem, a sko czy o si  na
krzy u i w grobie. W po czeniu tym skupi  On w Sobie
wszystko, co by o „w Adamie" i zaprowadzi  na s d i mier .
Ale nasze po czenie si  z Nim jako „z drugim cz owiekiem*
rozpoczyna si  w zmartwychwstaniu i ko czy si  w
wieczno ci — co oznacza, i  nigdy si  nie ko czy, poniewa
zg adziwszy przez Sw mier  pierwszego cz owieka, którym
Bóg by  sfrustrowany, Pan powsta  z martwych jako G owa
nowego rodzaju ludzkiego, w którym ten cel zostanie w pe ni
zrealizowany.

Gdy zatem Pan Jezus zosta  przybity do krzy a, zosta
ukrzy owany jako ostatni Adam. Wszystko to, co by o w
pierwszym Adamie zosta o zebrane i zg adzone w Nim. To
obj o  i  nas.  Jako  ostatni  Adam,  Pan  Jezus  wyniszczy
doszcz tnie stary rodzaj ludzki; jako drugi Cz owiek
wprowadza na widowni  dziejów nowy ród. To w nie w
Swoim zmartwychwstaniu triumfuje jako drugi Cz owiek — a
i my zostali my tym obj ci. „Bo je li wro li my w
podobie stwo jego mierci, to wro niemy równie  w
podobie stwo jego zmartwychwstania" (Rzymian 6:5).
Umarli my w Nim jako w ostatnim Adamie; yjemy w Nim
jako w drugim Cz owieku. Tak zatem Krzy  jest moc  Bo ,
która nas przemienia — przenosz c nas z Adama do
Chrystusa.

Watchman Nee (1957)

Upodobnienie do
mierci Chrystusa

Praktyczna wi to  zosta a nam przedstawiona w Pi mie pod
postaci owocu. Ale  czym  jest  owoc?  Jest  depozytem  soku;
ostatecznym wynikiem wszystkich wewn trznych procesów
drzewa — rezultatem ukrytego ycia, które poczynaj c od
korzenia, przep ywa przez odyg  do ga zi i w ko cu ujawnia si
w momencie wypuszczania p czków, kwitni cia i samego
owocu. Kiedy owoc jest ukszta towany i dojrza y, zosta
osi gni ty wielki cel aktywno ci i wzrostu drzewa; ycie
zako czy o swój cykl.

Dlatego te  owoc ilustruje t  stron  duchowego ycia, która
jest po wi cana dla dobra innych. Owoc jest „produktem ga zi,
dzi ki któremu ludzie s  od wie eni i po ywieni. Owoc nie jest
dla ga zi, ale dla tych wszystkich, którzy przychodz  po niego.
Kiedy tylko jest dojrza y, ga  oddaje go, rozpoczynaj c jego
prac  przynoszenia korzy ci i przygotowuj c si  do nast pnego
sezonu. Drzewo wydaj ce owoce nie yje dla siebie samego, ale
ca kowicie dla tych, dla których jego owoc przynosi od wie enie
i ycie. I tak samo ga  istnieje tylko i jedynie dla potrzeb
owocu. Jej celem, bezpiecze stwem i chwa  jest zadowoli
ogrodnika" (Andrew Murray). „Przez to uwielbiony b dzie
"Ojciec mój, je li obfity owoc wydacie" (Ew. Jana 15:8).

ywa zasada praktycznej wi to ci

Praktyczna wi to  nie jest czym , co musi zosta  wytworzone.
Potrzeba czego  wi cej ni  doskona y wzór, by zosta
przeobra onym na podobie stwo Bo ego Syna, poniewa
wi to  nie jest wy cznie kwesti  imitacji.

Mo na wykonywa  powinno ci i spe nia  dobre uczynki i
nazywa  je owocem. „Gdyby my zawi zali kilka ki ci winogron
na starej parasolce, nie uczyni oby to z niej winoro li.
Mogliby my zawi za  je bardzo dok adnie, ale nie b  ros y.
Jednak wielu ludzi pragnie tak uczyni " (Wilberforce).

Praktyczna wi to  nie rozpoczyna si  od dzia ania, ale od
bycia. Jest to co , co musi by  budowane, tak jak przyk adaj c
ceg  do ceg y buduje si  dom. Nie jest to mozaika moralno ci,
ani kompilacja zas ug, ani nast pstwo dzia ania.

Mo e istnie  wiele zewn trznej aktywno ci, która jest
naprawd  dobra, a jednak bez „owocu". Aposto  pragn  dla
nawróconych Kolosan, aby „wydawali owoc w ka dym dobrym
uczynku" (Kolosan 1:10) — inaczej mówi c, aby ich s ba by a
bezpo rednim wynikiem Boskiej, zamieszkuj cej w nich, ywej
zasady. Mo na by  gorliwym i aktywnym w dobrych
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uczynkach, a ci gle bezowocnym. Tam
gdzie jest prawdziwy owoc, bieg
dzia alno ci b dzie wyp ywa  z centrum
do obwodu.

ród o praktycznej wi to ci

Có  zatem jest ród em praktycznej
wi to ci? Musi istnie  jakie ród o.

Ka da rzeka ma swoje ród o. Korze
musi le  w ywej jedno ci z owocem.
Co zatem jest ród em naszej owocno ci?
Nie jest to nasza odnowiona natura. „Co
si  narodzi o z Ducha, duchem jest" (Ew.
Jana 3:6). Poprzez dzia anie Boga Ducha

wi tego, zostaje wszczepiona w nas
duchowa natura. Ale „owoc" nie jest
wynikiem naszej nowej natury, tak jak
owoc nie jest wytworem ga zi. Ga  go
utrzymuje, ale to korze  go produkuje. To
jest „owoc Ducha" — Duch wi ty. Z e
drzewo nie mo e wydawa  dobrego
owocu. Aby owoc by  dobry, potrzeba
regeneracji. Nowa natura jednak e nie jest
ród em. Chrystus Sam jest ród em.

Istnieje tylko jedno ród o wi tego
ycia; jest tylko jedno wi te tycie.

„Dzi ki mnie wyro nie twój owoc"
(Ozeasza 14:8). „'Ja jestem yciem', nie
tylko dlatego, e jestem wzorem dosko-
na ego ycia, czy dlatego, e jestem
dawc  daru ycia, ale dlatego, e jestem
ywym wzorem." On jest Samym
ród em. „Bo u ciebie jest ród o ycia"

(Psalm 36:10).
To Chrystus mieszkaj cy w nas. „Nie

ja", mówi aposto , chocia  jestem
odkupiony. „Nie ja", chocia  jestem
odrodzony i mam ycie wieczne. „ yj
wi c ju  nie ja, ale yje we mnie
Chrystus" (Galacjan 2:20).

nie to obieca  Chrystus w
czwartym rozdziale Ewangelii Jana.
„Woda, któr  Ja mu dam, stanie si w nim
ród em wody wytryskuj cej ku ywotowi

wiecznemu" (4:14). W naszym
zrozumieniu Chrystusa jako ycia istnieje
pewien rozwój ~ rozwój w pojmowaniu
przez nas tego faktu. Najpierw widzimy
ycie u jego ród a (Ew. Jana 1:4), potem

w momencie jego prezentacji (Ew. Jana
3:16), pó niej w jego zamieszkaniu (Ew.
Jana 4:14),  a nast pnie w jego

praktycznym wytry ni ciu (Ew. Jana
7:38). To w tym ostatnim stadium
pojawia si  „owoc", rezultat
zamieszkuj cego Chrystusa.

To zatem jest ród em praktycznej
wi to ci. Wa ne jest po  nacisk na
owo „mieszka". „Chrystus mieszka we

mnie."

Wydawanie owocu

Czego zatem potrzeba, by to zamieszka e
ycie przynosi o Bogu obfity owoc?

Jasne jest, e Boskie ycie nie
potrzebuje niczego od cz owieka, by
zwi kszy  swoj ywotno . Nie potrze-
buje  naszych  wysi ków,  by  mog o  .
Pomy l o tym co naprawd  posiadamy,
kiedy Chrystus mieszka w nas. Kiedy
aposto  stwierdzi , e Chrystus mieszka w
nim, nie by a to tylko przeno nia. To, co
by o prawd  w jego przypadku, mo e sta
si  i naszym udzia em.

Co zatem posiadamy? Mamy Tego,
w którym zamieszka a ca a pe nia ycia,
w którym dla naszego u ytku zgroma-
dzone s  niesko czone ród a. W Nim
znajduje si  wszystko co jest potrzebne
do ustawicznego wzrostu, bezustannej
wie ci i obfitej owocno ci. Wszelka

moc, aska, czysto  i pe nia — abso-
lutnie wszystko, by aska mog a w nas
obfitowa  — jest zgromadzone w Nim,
który prawdziwie mieszka w nas.

Skoro tak jest, czego zatem potrzeba?
Czy powinni my pomóc Chrystusowi
mieszka  w nas? Czy powinni my pomóc
Mu  wyzwoli  w  nas  Jego  moc?  Innymi

owy, czy powinni my próbowa
wzrasta  — wydawa  — owoc? Z
pewno ci  nie. Czy  nie jest to jednak

d, który wielu pope nia?
Co  jednak trzeba zrobi . Potrzeba

czego  do pog bienia naszego ducho-
wego ycia. Wszyscy chrze cijanie maj
Chrystusa i tym samym posiadaj
wszystkie zasoby duchowej mocy i
obfitej owocno ci; a jednak nie wszyscy
chrze cijanie obfituj  w owoc dla Boga.
Jaka jest tego przyczyna?

Chocia  nie mo emy uczyni
Chrystusa bardziej ywym, chocia  nie
potrafimy doda  nic do Jego
niesko czonej pe ni ycia,  czysto ci i

mocy, mo emy przeszkadza  w mani-
festacji Jego ycia w nas.

Przeszkoda w postaci niewiary

Jedn  z najpowa niejszych przeszkód jest
niewiara. Le y ona u korzeni wszystkich
innych przeszkód. Trzeba jednak zazna-
czy , e Chrystus ma moc przezwyci

 przeszkod , e jest w stanie j  pokona .
Wiemy oczywi cie, e ma t  moc, e
móg by znie  barier  ludzkiej niewiary.
Czy taka jest jednak metoda Jego
dzia ania? Czy jest to zasada Jego
post powania z lud mi?

Widzimy Go jak wchodzi do pewnej
wioski. By y tam t umy biednych i
potrzebuj cych,  i  On  by  gotowy  im

ogos awi . Chorych i zranionych
przynoszono do Jego stóp. Co jednak
czytamy? „I nie uczyni  tam wielu cudów
z powodu ich niewiary" (Ew. Mateusza
13:58).  Nie  chodzi  o  to,  e  nie  by o  tam
manifestacji Jego mocy. „Tylko
niektórych chorych uzdrowi  wk adaj c na
nich r ce." „I Nie móg  tam dokona
adnego cudu" (Ew. Marka 6:5).

To wydarzenie rzuca wiat o na nasze
asne duchowe do wiadczenie. S abo  i

pora ka, które znamy, powsta y nie z
pragnienia mocy w Tym, który w nas
zamieszka , ale z braku ufno ci i zaufania
w  Nim  ~  których  od  nas  wymaga.
Poprzez nasz  niewiar  ograniczyli my

wi tego. „Wyznaczyli my granic " Jego
mocy w przezwyci aniu, uwalnianiu,
zachowywaniu i zbawianiu.

Do pog bienia naszego duchowego
ycia potrzeba usuni cia ka dej przesz

kody, i je eli zaczniemy od niewiary,
przy ymy tym samym siekier  do
korzenia ka dej innej przeszkody.

Tutaj w nie le y trudno . Mo na
jej zaradzi  w ten sposób: „Nie usuniesz
przeszkody sugeruj c, e jest to sprawa
wiary, a nie wysi ku; przeniesiesz j  tylko
na inne miejsce. W jaki sposób mog
bardziej wierzy ? Wiem, e upadam z
powodu mojej niewiary, ale jak mog
zdoby  wi cej wiary?"

To doprowadza nas do g ównego
punktu. Prawda jest taka, e potrzebujemy
dwóch rodzajów mocy: mocy do usuwania
przeszkód, i mocy do wyda-
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wania owoców; mocy do oddzielenia nas
od z a, i mocy do przekszta cenia nas w
dobro.

ycie ze mierci

Ta dwojaka moc znajduje si  w
Chrystusie. Tu znajduje si  moc Jego
mierci i moc Jego ycia. Nie egnamy

si . z tym pierwszym tylko dlatego, e
zostali my powo ani do ycia w tym
drugim. Nie, warunek poznania mocy
Jego zmartwychwstania le y w „staniu si
podobnym do Niego w Jego mierci"
(Filipian 3:10).

Prawdziwe ycie, to które triumfuje
nad grzechem i nie przestaje wydawa
owocu, to ycie, które wytryska ze
mierci.

W tych s owach wypowiedzianych
przez aposto a znajduje si  g bokie
duchowe znaczenie, którego z pocz tku
nie zauwa amy: „Zawsze mier  Jezusa
na ciele swoim nosz cy, aby i ycie
Jezusa na miertelnym ciele naszym si
ujawni o" (II Koryntian 4:10). mier
zosta a nam przedstawiona jako warunek
ycia. Ustawiczna manifestacja ycia

zale y od ustawicznego upodabniania do
mierci.

mier  oznacza oddzielenie, a ycie
oznacza zjednoczenie. Przez wprowa-
dzenie coraz bardziej w uto samianie si
ze mierci  Chrystusa dla grzechu,
stajemy si  coraz bardziej oddzieleni od
jego korupcji i zanieczyszczenia. Nie jest
to jedynie oddzielenie od grzechu; jest to
separacja od starego samolubnego ycia.
Wielk  przeszkod  w manifestacji tycia
Chrystusa jest obecno  i dzia anie samo-
lubnego tycia. Trzeba to ukróci  i
wydali . Mo e tego dokona  tylko
„wydanie siebie na mier  wraz z
Chrystusem." Upodobnienie do Jego
mierci oznacza oddzielenie serca i

umys u od starego ród a aktywno ci,
motywów i d  starego ycia.

Nasz udzia  w Boskim yciu

To „upodobnienie" jest warunkiem
manifestacji Boskiego ycia. Tak jak ju
zaobserwowali my, „ ycie Jezusa" nie
potrzebuje naszej energii czy wysi ków.

Bóg wymaga tylko, by my pokochali te
warunki, które s  konieczne do usuni cia
przeszkód. Niech te warunki zostan
spe nione, a bez naszego udzia u czy
wysi ku natychmiast spontanicznie
wytry nie ycie. Chocia  nie mo emy go
ani zainicjowa , ani wzmocni  przez
nasze w asne wysi ki, mo emy po rednio
zwi kszy  jego manifestacj  poprzez
stosowanie si  do wyznaczonych przez
Boga warunków.

Nasz  udzia  to  zanurzenie  w  mier
Chrystusa; On. za  obiecuje zamani-
festowa  w nas Swoje ycie, tak jak wody
wytryskuj  z fontanny. Wtedy
zrozumiemy co mia  na my li aposto
mówi c, „Chrystus mieszka we mnie."
Kiedy Chrystus w ten sposób zamieszka
w duszy, b dzie tam obecny sta y wzrost,
bezustanna wie  i obfita owocno ;
ycie b dzie odznacza o si  swobod  i

spontaniczno ci , poniewa  b dzie
naturalne.

Uto samienie z Chrystusem w
Jego mierci

Z tego widzimy, e nie mo na przeceni
znaczenia Jego mierci. Musimy
zauwa , e On nie tylko umar  „za
grzech", ale „dla grzechu.'" W
pierwszym z tych znacze , umar  Sam;
nie mogli my umrze  z Nim. On Sam

oczy  pras  winnicz  jako ofiara za
grzech; Sam sta  si  przeb aganiem za
nasze grzechy. Ale w drugim znaczeniu,
my umarli my z Nim. Musimy wiedzie
co oznacza by  uto samionym z Nim w
Jego mierci dla grzechu.

Jedno  z Chrystusem w tym
znaczeniu jest kluczem do praktycznego
oddzielenia nie tylko od grzesznych
pragnie , ale równie  od starego
samolubnego ycia, a ta asymilacja do
umieraj cego Chrystusa nie jest odizolo-
wanym aktem ale warunkiem umys u,
który powinien by  ustawicznie
podtrzymywany i pog biany. „Uzbrójcie
si  te  i wy t  my , gdy  kto ciele nie
cierpia , zaniecha  grzechu" (I Piotra 4:1).

Uto samienie ze mierci  Chrystusa
jest wielk  prawd , której uczymy si  w
Wieczerzy Pa skiej. Czy  w z amanym

chlebie i wylanym winie nie mamy
symbolów Jego mierci? Na czym jednak
szczególnie si  opieramy? „ mier  Pa sk
zwiastujecie, a  przyjdzie" (I Koryntian
11:26). Uczestnicz c w Wieczerzy,
stajemy si  zjednoczeni z Nim w tej
mierci. Kiedy w sercu i umy le

upodabniamy si  do Jego mierci, stajemy
si  uczestnikami Jego ycia,
proporcjonalnie do stopnia w jakim
wkraczamy w Jego mier .

Moc nad grzechem

W Jego mierci jest moc do oddzielenia
nas od grzechu. Wszelkie oczyszczanie to
separacja; kiedy ubranie jest czyszczone,
oddziela si  je od wszelkiego brudu. Tak
wi c „krew Chrystusa oczyszcza" —
mier  Chrystusa oddziela — „od

wszelkiego grzechu." Im bardziej
gruntownie jeste my wprowadzani do
jedno ci z t mierci , tym pe niej
poznajemy co oznacza by
„oczyszczonym od wszelkiej
niesprawiedliwo ci."

W po wi ceniu Aarona i jego synów
ze wspania  klarowno ci  widzimy te
wielkie zasady. Bóg nakaza  Moj eszowi:
„I zar niesz tego barana, i we miesz
nieco z jego krwi, i poma esz ni
ma owin  prawego ucha Aarona i
ma owiny  prawych  uszu  jego  synów,  i
kciuki ich prawych r k, i wielkie palce
ich prawych nóg, a reszt  krwi pokropisz

tarz dooko a. Potem we miesz z krwi,
która jest na o tarzu, i z oliwy
namaszczenia i pokropisz Aarona i jego
szaty, i  jego synów, i szaty jego synów z
nim, i b dzie po wi cony on i jego szaty,
i z nim jego synowie, i szaty jego synów"
(II Moj eszowa 29:20-21).

Widzimy tutaj symbol, który mo e
sta  si  prawd  w yciu Bo ych dzieci.
Ucho, r ka, i stopa maj  by  po wi cone
Bogu. Podobie stwo do mierci Chry-
stusa — kontakt z krwi  — czyni to
po wi cenie realnym. Kiedy w naszym
sercu jeste my wprowadzani w jedno  z

mierci , stajemy si  nie tylko
oddzieleni dla Boga ale i oddzieleni od
ka dej przeszkody uniemo liwiaj cej nam

uchanie Bo ego g osu, i przeznaczeni do
pe nienia   dzie a Bo ego, do
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chodzenia w woli Bo ej.
Te „cz ci" (Rzymian 6:13) s  nie tylko dedykowane,

oddane Jego s bie z powodu separacji, któr  powoduje krew,
ale równie  „oczyszczone" od zanieczyszczenia i pomazane
olejkiem, yciem Ducha. S  „Przydatne dla Pana" (U
Tymoteusza 2:21). Pokropienie krwi i olejek ad  przed nami
zarówno  mier  jak  i  ycie  i  s  nam  potrzebne  w  ca ej  naszej
ziemskiej pielgrzymce.

Identyfikacja z Chrystusem w Jego mierci

Upewnijmy si , e nie pragniemy uczestniczy  w yciu bez
zag bienia si  w Jego mier . Czy nie jest to mo liwe, aby b dy
pope nione przez nas w przesz ci i brak duchowej si y, by y
spowodowane nie docenianiem mocy Krzy a w sprawie naszego

wi cenia? Mo e kusi o nas my lenie, e mier  Chrystusa
zapewni a nam tylko usprawiedliwienie, i e nasze u wi cenie
znajduje si  ca kowicie w Jego yciu. Mog o to doprowadzi  do
tego, e przychodz c do ukrzy owanego Chrystusa i postrzegaj c
Krzy  w jego aspekcie pokuty i usprawiedliwienia, przeszli my
obok; zostawili my go z ty u, poniewa  weszli my do ywej
jedno ci ze zmartwychwsta ym Chrystusem.

Teraz jednak e zaczynamy zauwa , e „noszenie na sobie
mierci Pana Jezusa" ~ istota Jego Krzy a, je eli mo na to tak

okre li  — musi by  trwa ym stanem umys u, skoro potrze-
bujemy ustawicznego oddzielenia od naszego samolubnego
ycia. Nie jest to sprawa za atwiona raz na zawsze.

Jego mier  dla grzechu ma zatem najwa niejsze i
najpe niejsze po czenie z nasz  praktyczn wi to ci . Warunek
wszelkiego   realnego   post pu   b dzie   zale  od

naszego upodobnienia do tej mierci. Gotowo  do mierci dla
grzechu z Chrystusem jest bardziej prawdziwym dowodem
udoskonalenia duszy, ni  ch  nape nienia Jego yciem.

Tylko wtedy zrozumiemy prawdziwe znaczenie zarówno
Chrztu jak i Wieczerzy Pa skiej. W pierwszym wypadku
zostajemy z Nim raz na zawsze pogrzebani w mier ; w drugim,
stajemy si  coraz bardziej upodobniani do tej mierci. Zostajemy
wprowadzeni w bli sz  spo eczno  z ukrzy owanym
Chrystusem.

Krzy  Chrystusa jest zatem nie tylko miejscem, gdzie
znajdujemy nowe ycie, ale równie  miejscem, gdzie tracimy
nasze stare ycie. „Noszenie mierci Pana Jezusa" by o
zako czeniem ycia „wed ug cia a," poniewa  nasz „stary
cz owiek" — to znaczy to stare, nienawrócone „ja" — „zosta  z
Nim ukrzy owany." By  zjednoczonym z t mierci , by
uto samionym z ni , w pewnym sensie zawsze j  nosi , oznacza
chodzi  w uwolnieniu od samolubnego ycia i odkrywa , e ycie
Jezusa manifestuje si  w naszym codziennym yciu.

Wszystkie duchowe przywileje s  od czego  zale ne.
Warunkiem „obfitego ycia" jest uczestnictwo w yciu Tego,
który umar  dla grzechu, posiadanie Jego usposobienia (Filipian
2:5-8). Nie jest to pojedyncze prze ycie, ale postawa -- to znaczy
duchowy stan, który ma by  ci gle utrzymywany i ustawicznie
pog biany.

Dlatego te  nie potrzebujemy wysila  si , czy zwi ksza
nasze wysi ki, by tak . ywy Chrystus zamieszkuj cy z nas
rozwinie Swoj  w asn  moc i zamanifestuje Swoje ycie i nie

dzie brakowa o ywotno ci. Od nas natomiast wymaga
dobrowolnego podporz dkowania si mierci, i to nie poprzez
nasze w asne wysi ki, ale poprzez uczestnictwo w postawie Tego,
który raz umar  dla grzechu, a teraz yje dla Boga.

Droga do podobie stwa do Chrystusa

Wed ug Bo ego S owa, prawdziwe uto samienie z Jezusem Chrystusem
w Jego mierci, pogrzebaniu i zmartwychwstaniu, b dzie prowadzi  ludzi
do podobie stwa do Chrystusa. Bóg nigdy nie obieca , e wypracuje w
nas na ró ne sposoby Swoje podobie stwo, w zale no ci od naszego
nastawienia. Kszta towanie podobie stwa do Jezusa Chrystusa w yciu
ludzi i ich osobowo ciach, jest czym , co On czyni tak samo we
wszystkich grupach, na wszystkich konferencjach i spo eczno ciach na
ca ym wiecie, bez wzgl du na nazw .

Naprawd , nie ma sposobu, by za ata  czy naprawi  nasze stare
ycie. Ca a teologia Nowego Testamentu podkre la, e stare ludzkie „ja"

zosta o zupe nie zniszczone. Nie ma ono podstawowej dobroci; trzyma
si  niew ciwych warto ci, a jego m dro  znajduje si , mówi c
najpro ciej, pod znakiem zapytania.  musi to nowe "ja" w Chrystusie
Jezusie •• nowy cz owiek w Chrystusie. Od momentu tego zobowi zania,
musimy uwa  siebie naprawd , za umar ych dla grzechu, a ywych dla
Boga w Chrystusie Jezusie.

A.W. Tozer (1963)

Wzrastaj ca moc ycia Chrystusa w nas

Zrozumienie faktu naszej identyfikacji z Chrystusem w
momencie Jego mierci na krzy u, powoduje cz sto nieoczeki-
wane i decyduj ce rezultaty w praktycznej w drówce wierz cego.
Nagle zaczynamy odrzuca  stary styl ycia i znajdujemy
cudowne wyzwolenie od mocy i niewoli grzechu. Ale taki efekt,
chocia  nag y i natychmiastowy, wynika z post powej i
ustawicznej pracy. Wraz za zrozumieniem mierci z Chrystusem i
jej rezultatów, idzie teraz g boka praca upodobnienia serca i
umys u do ukrzy owanego Chrystusa; bardziej doskona e
upodobnienie do Niego w Jego mierci dla grzechu.

Kiedy tak pog bia si  ta praca, a jedno  z umieraj cym
Chrystusem staje si  coraz bardziej do wiadczan  rzeczy-
wisto ci , wzrasta ycie ~ ywy, zmartwychwsta y Pan,
manifestuje Swoj  moc i nape nia dusz  Swoj  pe ni . Wtedy
prawdziwie ycie wierz cego — to znaczy ycie Chrystusa w
nim — jest yciem, które zawsze wytryskuje ze mierci.
„Codziennie umieram" jest deklaracj  pe  g bokiego
znaczenia, bez wzgl du na to w jakim kontek cie aposto  u
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tych s ów.
To wtedy, gdy praktycznie uto samiamy si  z Chrystusem w

Jego mierci, wszystkie przeszkody w manifestacji Jego ycia w
nas zostaj  usuni te. Nie mog  zosta  usuni te w aden inny
sposób. Nasze wysi ki nie mog  tego osi gn ; nasze w asne
rozwi zania ca kowicie zawiod , pozostawiaj c nas w rozpaczy.

Bóg da  nam moc, dzi ki której ka da przeszkoda mo e
zosta  usuni ta. Ta moc to mier  Chrystusa. Aby skorzysta  z
tej mocy musimy zgodzi  si  by  upodabniani do tej mierci,
zosta  wprowadzeni do rzeczywistej jedno ci z Tym, który umar
dla grzechu. Tak jak w Krzy u znajdujemy moc, która uwalnia
nas od w adzy ciemno ci i przenosi do królestwa

drogiego Bo ego Syna, tak i w tej mierci równie  posiadamy
moc, która oddziela nas od samolubnego ycia i trzyma w stanie
uwolnienia.

Chodzenie w wiat ci, tak jak On jest wiat ci , to
konieczno  tej ci ej separacji od grzechu, która b dzie coraz

biej odczuwana. Ka da potrzeba zostaje zaspokojona przez
Boskie zaopatrzenie, i stajemy si  coraz bardziej wiadomi mocy
tej mierci w oddzieleniu nas od wszelkiego grzechu. Odt d
pog bia si  spo eczno  pomi dzy wierz cym a Bogiem, staj c
si  rzeczywisto ci  codziennego do wiadczenia.

Evan Hopkins (1837-1919)

Wielko  krzy a Chrystusa
Jak e wspania ej rzeczy dokona  Jezus na
Swoim Krzy u! Dotychczas jeszcze nie
zg bili my Golgoty. B ogos awion
rzecz  jest widzie  Jezusa jak bierze nasze
grzechy i zanosi je na Swoim ciele na
drzewo krzy a, ale zobaczmy równie  i to,
e On wzi  na Siebie wszelk  aktywno

szata sk  w  cz owieku  —  zaniós  to  na
Krzy  i z  tam. G bokim znaczeniem
Bo ego  S owa  jest  po  prostu  to,  e
zostali my ukrzy owani ... zostali my
pogrzebani z Chrystusem. On nie
rozprawi  si  nie tylko z grzechami ale i z
cz owiekiem ~ ludzk  ras  ~  i  od  to
na bok, nie tylko by po  kres rasie, ale
po  koniec sferze diab a ... nie by
pozostawi  cz owieka w jego upad ym
stanie, ale z ama  moc Szatana i zniszczy
jego dzie o jako zwodziciela. To uczyni
na Krzy u.

Wspania  rzecz  jest widzie , e Pan
Jezus rozprawiaj c si  z cia em nie tylko
uderza  w cz owieka, ale rozprawiaj c si
z nasz  cielesn  natur , uderza  w
dzia alno  szatana w cz owieku. To jest

owo Krzy a.

Krzy  musi zajmowa
centralne miejsce

Co w tych niebezpiecznych czasach
stanowi podstawow  prawd  dla Bo ego
ludu? To — aby  przyszli do Niego ... i

uznali fakt, e kr gos up natury musia
zosta  z amany przez Krzy  Pana Jezusa;
e ka dy z nas w Chrystusie musi doj

do miejsca gdzie zobaczy, e kr gos up
natury zosta  z amany; i e ju  d ej nie
mo emy ~ nie o mielimy si  ~ na la-
dowa  natury w takich rzeczach jak:
rozumowanie, pragnienia, uczucia,
wybory i decyzje. Teraz wszystko musi
pochodzi  od Boga ... by  darowane przez
Ducha wi tego, który pokieruje naszym
yciem, a my nie mo emy w aden

sposób polega  na naszym w asnym
zrozumieniu.

Kr gos up natury musi zosta
amany, a my musimy by  lud mi, który

jak Jakub id  przez reszt  swoich dni
opieraj c si  o lask , poniewa ci gna
naszej naturalnej si y zosta y naruszone,

amane, wysuszone, zniszczone —
nios c jednak, przez wszystkie dni
naszego ycia, wiadectwo Golgoty: „Z
Chrystusem jestem ukrzy owany; yj
wi c ju  nie ja..." (Galacjan 2:20).
Stawi em czo a i zosta em uderzony, nie
mo na ju  d ej mówi  o „mnie" ... gdy
to ju  nie jestem ja.

Krzy  wyzwala nas z
mocy ciemno ci

By  mo e my leli my o Krzy u jako o
przymierzu mierci z Panem Jezusem —
w   wietle   zmuszenia    do    oddania,

poddania, i mierci -- b c
ukrzy owanym, znosz c zwi zany z tym
ból. Umi owani, to wszystko po to, by
przenie  nas z królestwa ciemno ci do
królestwa  Syna  Jego  mi ci  —  by
wyzwoli  nas z mocy Szatana i jego
zwiedzenia.

Krzy  jest ochron  przed
nadprzyrodzonym zwiedzeniem

Je eli nasze ycie nie b dzie prowadzone
w  mocy  Krzy a  i  poddane  Bogu  ...  a  my
wiemy  co  to  znaczy   w  Duchu  i
chodzi  wed ug Ducha ... jeste my
podatni na zwiedzenie. Zobaczysz, e tam
gdzie dzia a podrobiony Duch wi ty,

dzie wielka ilo  podniecenia duszy,
duszewnych emocji, braku kontroli nad
dusz  ... i czasami nieskromno ci. A
jednak, istniej  rzeczy nadprzyrodzone.
Tak,  ale  to  nie  Duch  wi ty.  Dusza
zapragn a mocno jakiego  prze ycia -
nadprzyrodzonego do wiadczenia. To
otworzy o drzwi innej rzeczywisto ci, w
której mo esz dosta  w s z y s t k o .
Mo esz otrzyma  prowadzenie, mo esz
otrzyma  cuda — cokolwiek tylko
zapragniesz, ale uwa aj! Fa szerstwo ma
podstaw  sukcesu w naszej naturze, a ta
natura musi zosta  z amana.

Je eli w tych czasach Pan ma zacho-
wa  Swoje dzieci od oszustwa i zwie-
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dzenia,   musi   sprowadzi  je  z  powrotem  do   podstawowej W tym wzgl dzie, tak jak i w wielu innych, ukrzy owany
prawdy uto samienia sie. z Chrystusem w Jego mierci, pogrze- Chrystus jest moc  Bo  i m dro ci  Bo .
baniu i zmartwychwstaniu ... i tym, co oznacza przemijanie
jednego rodzaju cz owieka i nadej cie drugiego. T. Austin-Sparks (1932)

Autorzy artyku ów:
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„Wydawani na mier "

„Upodobnienie do mierci Chrystusa"

„Wielko  krzy a Chrystusa"
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