
ŚMIERĆ WŁASNEGO „JA”

ŚMIERĆ WŁASNEGO „JA”
Tom 6, numer 5

W numerze:

Strona 3: Unikanie śmierci
Pragnienie uniknięcia uczniowskiego życia, w którym codziennie bierze 
się krzyż, doprowadziło do wszelkiego rodzaju prób osiągnięcia rzeczy 
ponadnaturalnych w inny sposób niż zmartwychwstałe życie Chrystusa.

Strona 7: Zycie dla siebie
Tylko wtedy gdy zrozumiemy czym naprawdę jest własne "ja," dowiemy 
się co znajduje się u korzenia wszystkich naszych niepowodzeń i będziemy 
gotowi przyjść do Chrystusa po uwolnienie.

Strona 14: Jak umrzeć dla siebie
Istotne kroki w odrzuceniu życia dla siebie i wejścia w boską jedność z  

Bogiem.

Strona 18: Zmartwychwzbudzeni, a nie podniesieni.
Jeżeli oddamy siebie Chrystusowi i uznamy siebie za umarłych wraz
z Nim, będziemy mogli poznać pełnię Jego zmartwychwstałego życia i 
mocy.

"Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i Światłością Ścieżkom moim." -- Psalm 119:105
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Szansa na śmierć

W pewnym indiańskim szpitalu  znajdowała  się  świeczka,  której  światło  było 
skierowane na świat za drzwiami i z pewnością nie świeciła wiele na ludzi we-
wnątrz. Ich życie było czasami trudne. Pewnego dnia coś zostało powiedziane 
młodszej pomocnicy, co wywołało ostrą reakcję. W tym momencie pojawiła się 
myśl:  "Spojrzyj na to jako szansę na śmierć."  Słowa te zostały wypowiedziane 
wewnętrznie, ale usłyszane o wiele bardziej wyraźnie niż wiele słów adresowa-
nych do zewnętrznego ucha. Zobacz w tym prowokowaniu, w tym, co nie po-
winno mieć miejsca, szansę śmierci dla siebie i własnej dumy, śmierci tego, co 
chciałoby się bronić. Zobacz w tym, co pobudza ciebie do upominania się o swoje 
"prawa,"  możliwość  by  umrzeć.  Przyjmuj  wszystko,  co  wzywa  ciebie  do 
prawdziwej pozycji "Z Chrystusem jestem ukrzyżowany."
Ukrzyżowane życie nie może być pewne siebie. Nie potrafi  siebie bronić. Nie 
może być zaskoczone słowami pełnymi urazy. Kubek, który jest pełen słodyczy 
nie może rozlewać gorzkich kropli bez względu na to jak ostro byłby potrząsany. 
Panie,  napełnij  mój  kubek  słodyczą.  Trzymaj  z  dała  ode  mnie  żółć  —  Taka 
modlitwa sprawi, że Boże kwiaty błogosławieństwa będą kwitły na naszej górze.

Amy Carmichael(1935) 
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Unikanie śmierci

„Kiedy Chrystus powołuje człowieka, to nakazuje mu przyjść i umrzeć." W tym krótkim 
stwierdzeniu, niemiecki męczennik Dietrich Bonhoeffer znakomicie zilustrował istotę 
uczniowskiego życia. Jeżeli chcemy wejść z Chrystusem w pełnię obfitego życia, które 
On udostępnił, musimy zaprzeć się samych siebie, wziąć swój krzyż i naśladować Go 

(Ew. Mateusza 16:24).
Dla wielu myśl o utracie „życia dla siebie" opiera się zupełnie na zewnętrznych kanonach 
zasad i przepisów. Obrócili śmierć dla siebie w legalistyczny kodeks pełen surowości i 
ostrości.  Paweł  oświadczał  kościołowi  w  Kolosach,  że  zrozumienie  śmierci  starego 
człowieka  wskutek  zewnętrznych  przepisów „niszczeje  przez  samo używanie,  a  są  to 
tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych 
przez  ludzi,  w  poniżaniu  samego  siebie  i  w  umartwianiu  ciała,  ale  nie  mają  żadnej 
wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów" (2:22-23).
Uśmiercanie siebie nie ma być trwającą przez całe życie próbą ulepszenia „grzesznego 
człowieka,  którym  byłem."  Zostaliśmy  powołani  by  wejść  z  Chrystusem  w  piękną 
przemianę z jednego zakresu w drugi. Uśmiercamy ziemskiego, naturalnego człowieka, 
aby  żyć  jako  niebiański  człowiek,  kierowany  przez  Ducha.  To  oznacza,  że  nasza 
perspektywa  nie  jest  już  dłużej  tylko  „ziemska"  -  ograniczona  do  tego  co  możemy 
zobaczyć czy dotknąć. Zamiast tego przyjęliśmy wieczną perspektywę, a nasza nadzieja 
skierowana jest na wypełnienie Bożych zamiarów w Chrystusie Jezusie.
Paweł opisuje to w 1 Liście do Koryntian 15: „Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało 
duchowe. Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam 
stał  się  duchem ożywiającym. Wszakże nie to,  co duchowe, jest  pierwsze,  lecz to,  co 
cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi 
człowiek  jest  z  nieba.  Jaki  był  ziemski  człowiek,  tacy  są  i  ziemscy  ludzie;  jaki  jest 
niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, 
tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka" (15:44-49).
Jeżeli nie weszliśmy z Chrystusem w Jego śmierć, tak aby mogło w nas panować życie 
Ducha, to wszystkie nasze religijne wysiłki pochodzą ciągle z naturalnego, duszewnego, 
ziemskiego  człowieka  -  potomka  nie  Ostatniego  Adama,  ale  pierwszego,  upadłego 
Adama. Nasze największe próby dotarcia do Boga, czynienia dla Niego wielkich rzeczy i 
przyprowadzania  innych  do  poznania  Boga,  będą  ziemskie  i  bez  żadnej  wiecznej 
wartości.    Żyjemy    bowiem    bez    Ducha,    który    pochodzi    tylko    ze
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zmartwychwstałego życia Chrystusa.

Ludzkie osiągnięcia

Jest to jedna z największych tragedii kościoła naszych czasów. Wielu ludzi teoretycznie 
uznaje  potrzebę  identyfikacji  z  dziełem krzyża  w  uśmierceniu  starego  człowieka,  ale 
rzeczywistość w praktyce jest taka, że unikają zniszczenia tej starej samolubnej natury.
Ten  okres  w  historii  chrześcijaństwa  może  być  z  łatwością  określony  wiekiem 
„samoobjawienia."  Wielu  ludzi,  którzy  nazywają  siebie  imieniem  Chrystusa, 
wykorzystuje każdy możliwy ludzki sposób, by poprzeć swoje własne projekty i agendy.
Charyzmatyczne  osobowości  są  naśladowane  i  uwielbiane.  Ubóstwia  się  i  oklaskuje 
muzyczne  zdolności.  Studiuje  się  i  przyswaja  techniki  reklamowe.  Liderzy  kościoła 
pożerają książki napisane przez bezbożnych „guru" biznesu na temat tego jak osiągnąć 
doskonałość i  sukces.  Świeckie  metody wprowadza  się  w to,  co ma być  niebiańskim 
królestwem.

Nacisk na ludzkie możliwości  obserwuje się  również w dziedzinie „znaków i 
cudów." Jeżeli dzieło krzyża nie uśmierciło wszystkich duszewnych sposobów, to dana 
osoba może bezwiednie stać się kanałem, przez który Szatan może podrobić działanie 
Bożego Ducha Świętego.

Watchman Nee w swojej  książce  The Latent  Power of  the Soul  [Ukryta  moc 
duszy -przyp.  tłum.]  oferuje  pewne  wskazówki  dotyczące  tego  w jaki  sposób  Szatan 
posłuży się osobą, która unika śmiercionośnego dzieła krzyża:

„(a) Będzie w stanie wypełnić swoją pierwotną obietnicę, jaką dał człowiekowi: 
„będziecie  tacy  jak  Bóg."  W swojej  zdolności  do  wykonywania  cudów,  ludzie  będą 
uważali siebie za bogów i nie czcili innego Boga prócz siebie.

„(b) Pogmatwa Boże cuda. Szatan pragnie, by ludzkość wierzyła, że wszystkie 
cuda opisane w Biblii mają podłoże psychologiczne, co tym samym zaniża ich wartość. 
On chce, aby ludzie myśleli, że są w stanie uczynić wszystko to, co czynił Pan Jezus.

„(c) Będzie gmatwał dzieło Ducha Świętego. Duch Święty działa w człowieku 
poprzez ludzkiego ducha, ale obecnie Szatan sfałszował w duszy człowieka wiele zjawisk 
podobnych do działania Ducha Świętego, powodując, że człowiek doświadcza fałszywej 
pokuty,  fałszywego zbawienia,  fałszywej  odnowy,  fałszywego przebudzenia,  fałszywej 
radości i innych podróbek przeżyć pochodzących od Ducha Świętego.

„(d) Będzie używał człowieka jako swoje narzędzie do końcowego sprzeciwu 
wobec Bożego planu w tym ostatnim wieku. Duch Święty jest Bożą mocą czyniącą cuda; 
ale dusza człowieka jest mocą Szatana czyniącą cuda. Ostatnie trzy i pół roku (podczas 
wielkiego  ucisku)  będzie  okresem  wielkich  znaków  wykonywanych  przez  duszę 
człowieka pod kierownictwem Szatana."
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Uderzające jest to, że ponad 60 lat po tym jak zostały napisane powyższe słowa, 
brak  nauczania  o  krzyżu  i  śmierci  dla  siebie  doprowadza  do  tego  samego  stanu  w 
religijnym świecie.

Religijna własna pobożność

Rezultaty unikania  śmierci obserwujemy nie tylko w dziedzinie aktywności i służby. Są 
one widoczne również w usiłowaniu prowadzenia życia w czystości, pokorze i oddaniu 
Chrystusowi.  Jesteśmy  gotowi  na  poświęcenie  i  nie  szczędzimy  starań,  jeżeli  tylko 
pozostanie „własne ja."

Francois Fenelon tak trafnie określił to wiele lat temu: „Wolelibyśmy po stokroć 
zaprzeczyć sobie, potępić siebie i dręczyć nasze ciało i umysł, niż zapomnieć o własnym 
ja."'

Jeżeli codziennie nie zapieramy się siebie i nie idziemy za Chrystusem w drodze 
na  krzyż,  to  nasze  nawet  największe  duchowe  wysiłki  będą  nosiły  skazę  ziemskich 
zamiarów i samolubnych motywacji.

Można okazywać oznaki pokory i służebności,  szukając w tym samym czasie 
sposobności, by pokazać ludziom jacy staliśmy się pokorni. Można też przyjąć cichego 
ducha,  z  pozoru  zapominającego o sobie,  a  jednak  podskakiwać na  każdą  możliwość 
zwrócenia  rozmowy  na  swój  temat  -  na  nasze  doświadczenia,  nasze  opinie  i  nasze 
spostrzeżenia.

Chrystus  surowo przestrzegał  ludzi,  którzy zajmowali  takie religijne postawy: 
„Wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna 
serca wasze. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem"
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Radząc sobie z własnym 'ja'

Istnieje  coś,  co  potrzebuje  głębszego rozprawienia  niż  "grzech" czy "świat."  Jest  to 
własna osobowość - "ego" - "ja." Czy Krzyż przeniknął  te miejsca? Paweł powiedział: 
"Odtąd nikogo nie znamy według ciała." Kiedy rozprawimy się z ośrodkiem własnego 
"ja,"  perspektywa  staje  się  zupełnie  inna.  Nawet  "poznanie"  Chrystusa  może  być 
"cielesne" - to znaczy z egocentrycznego punktu widzenia zamiast z punktu widzenia 
"nowego stworzenia," które pochodzi "od Boga." Musimy zabrać się za tą podstawę 
wewnętrznego życia i przeanalizować ją w świetle Krzyża. W żaden inny sposób Pan 
nie może wyzwolić w nas Swoich rzek wody żywej, ani nie możemy przejąć autorytetu 
nad mocami ciemności, gdyż własna osobowość jest zatruta już u źródła przez upadłą 
naturę pierwszego Adama.

Jessie Penn-Lewis (1861-1927)
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(Ew. Łukasza 16:15).
Ponownie zauważamy tu wyraźne poselstwo, że jeżeli nie utożsamiliśmy się z dziełem 
krzyża  we  własnym  życiu,  to  nasze  największe  osiągnięcia  w  sferze  religijności  i 
duchowości będą ciągle zwykłym wysiłkiem człowieka „z prochu ziemi." Nie będą miały 
w sobie żadnej wiecznej wartości i pozostawią nas pustymi i jałowymi w Bożych oczach.

Zmartwychwstałe życie

Chwała  zwycięskiego  życia  będzie  naszym udziałem tylko  wtedy  gdy  dołączymy do 
Chrystusa w Jego śmierci, abyśmy mogli również poznać moc Jego zmartwychwstania. 
Bez zjednoczenia z Nim w Jego śmierci, nasze duchowe życie będzie jedynie ludzkim 
wysiłkiem; nigdy nie poznamy tak naprawdę chwalebnej mocy nadchodzącego wieku.

Jezus  wyraźnie  określił  rezultaty  tego  ziemskiego,  adamowego  życia: 
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, 
nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje..." Jezus porównuje to z osobą, która bierze 
swój krzyż i naśladuje Go: „Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje" (Ew. Jana 12:24).
Apostoł Paweł w pełni rozumiał  głębię tej prawdy zjednoczenia z Chrystusem w Jego 
śmierci. Wiedział również, że nie jest to jakieś przeżycie do zrealizowania ale życie, które 
ma  być  naszym  udziałem  dzień  po  dniu.  Tylko  w  ten  sposób  widoczne  będzie 
zmartwychwstałe życie uwielbionego Chrystusa.

„Zawsze  śmierć  Jezusa  na  ciele  swoim noszący,  aby i  życie  Jezusa  na  ciele 
naszym się ujawniło" (2 Koryntian 4:10). „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc 
już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w 
Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie" (Galacjan 2:20).

Paweł ogłaszał dwie strony boskiej prawdy dotyczącej śmierci z Chrystusem. „Z 
Chrystusem jestem ukrzyżowany" oznacza, że na krzyżu Jezus nie tylko umarł za mój 
grzech,  ale  również  zabrał  moją  naturę  na  miejsce  śmierci.  To  jest  obiektywny fakt. 
„Zawsze śmierć Jezusa na ciele  swoim noszący" jest  subiektywną stroną codziennego 
przywłaszczania tego, co Chrystus już osiągnął na Golgocie.

Chwalebnym paradoksem ewangelii Jezusa jest to, że śmierć przynosi wspaniałe 
życie. Odmowa ziemskich, zakurzonych rzeczy wprowadza nas w posiadanie wiecznych 
bogactw, których „ani  mól,  ani  rdza nie niszczą i gdzie złodzieje  nie podkopują i  nie 
kradną" (Ew. Mateusza 6:20).

To  wieczne,  ponadnaturalne  życia  Chrystusa,  da  nam  moc  nad  grzechem  i 
zwycięstwo nad  nieprzyjacielem.  Objawienie  dane  Janowi  na  wyspie  Patmos  ukazuje 
grupę wierzących, którzy weszli w pełnię chwalebnego zwycięskiego życia:

„A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i 
nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć" (Objawienie Jana 12:11).
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Pragnijmy z całego serca całkowicie złożyć naszą ufność w dzieło Chrystusa na Krzyżu i 
złączyć się tam z Nim w postawie całkowitego oddania woli Ojca. Wtedy, dzięki Jego 
łasce, znajdziemy się wśród tych, którzy zwyciężyli przez krew Baranka!

Bruce Garrison (1996)    

Życie dla siebie

,, Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech  
idzie za mną" (Ew. Mateusza 16:24).

Czytamy, że Jezus zapytał swoich uczniów w Cezarei Filipowej: „Za kogo ludzie 
uważają Mnie, Syna Człowieczego?" Kiedy odpowiedzieli, zapytał ich: „Ale za kogo wy 
Mnie uważacie?" Piotr odpowiedział Mu: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego." Jezus 
powiedział do niego: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew 
objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i  
na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go."

Potem czytamy o tym jak Jezus zaczął mówić do uczniów o Swojej zbliżającej 
się śmierci. Wtedy Piotr zaczął Go upominać, mówiąc: „Miej litość nad sobą, Panie! Nie 
przyjdzie to na ciebie." Ale Jezus zwrócił się do Piotra i powiedział: „Idź precz ode mnie, 
szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boskie, lecz o tym, co ludzkie." 
Potem Jezus powiedział  do Swoich  uczniów:  „Jeśli  kto  chce pójść za mną,  niech się 
zaprze  samego  siebie  i  weźmie  krzyż  swój,  i  niech  idzie  za  mną"  (Ew.  Mateusza 
16:13-24).

Często  słyszymy  o  ludziach,  którzy  w  swoim  życiu  idą  na  kompromis  i 
zastanawiają się jaka jest tego przyczyna. Dlaczego tak wielu chrześcijan marnuje swoje 
życie w strasznej niewoli tego świata, zamiast żyć w objawieniu, chwale i przywileju jako 
Boże dziecko? I tu nasuwa się kolejne pytanie: Jeżeli widzimy, że dana rzecz jest zła i 
działamy przeciwko niej, to dlaczego nie możemy jej pokonać? Dlaczego modliliśmy się i 
ślubowaliśmy ze sto razy, a jednak ciągle prowadzimy pomieszane, wymuszone życie?

Źródło problemu

Istnieje  jedna  odpowiedź  na  te  dwa  pytania:  Własne  ja'  jest  korzeniem  wszelkiego 
problemu. I dlatego też jeżeli ktoś zapyta mnie: W jaki sposób mogę pozbyć się tego
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życia  w kompromisie,  odpowiedź  nie  będzie  brzmiała:  „Musisz  zrobić  to,  tamto,  czy 
jeszcze  coś  innego."  Odpowiedź  musi  być  taka:  „Nowe  życie  z  wysokości,  życie 
Chrystusa,  musi  zająć  miejsce  życia  dla  samego  siebie.  Tylko  wtedy  możemy  być 
zwycięzcami."

Zawsze  wchodzimy  z  zewnątrz  do  wewnątrz;  uczyńmy  więc  tak  też  i  tu. 
Zastanówmy się nad jednym słowem z powyższego tekstu: „siebie." Jezus powiedział do 
Piotra: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i 
niech idzie za mną." To jest oznaka prawdziwego ucznia. To jest sekret chrześcijańskiego 
życia - zaprzeć się siebie, a wszystko będzie w porządku.

Zauważmy, że Piotr był  osobą wierzącą pouczaną przez Ducha Świętego. Dał 
odpowiedź, która we wspaniały sposób zadowoliła  Chrystusa:  „Tyś jest  Chrystus,  Syn 
Boga żywego." Nie myślcie, że nie było w tym nic nadzwyczajnego. My uczymy się tego 
z naszych katechizmów, ale Piotr nie miał takiej możliwości. Chrystus widział, że uczył 
go  Święty  Duch  Ojca  i  dlatego  powiedział:  „Błogosławiony  jesteś,  Szymonie,  synu 
Jonasza."

Zauważcie jednak jak silny był ten cielesny człowiek w Piotrze. Chrystus mówi 
potem o Swoim krzyżu. Piotr potrafił zrozumieć chwałę - „Tyś jest Syn Boży" - ale nie 
potrafił zrozumieć śmierci, i ośmielił się powiedzieć w swojej pewności siebie: „Panie, 
nie przyjdzie to na ciebie. Nie możesz być ukrzyżowany i umrzeć." I Chrystus musiał go 
zgromić: „Idź precz ode mnie, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co 
Boskie."  Piotr  mówił  jak  zwykły  cielesny  człowiek,  a  nie  jak  osoba  pouczana  przez 
Bożego  Ducha.  Potem  Chrystus  powiedział:  „Pamiętaj,  to  nie  tylko  Ja  mam  być 
ukrzyżowany, ale ty również. Nie tylko Ja mam umrzeć, ale ty też. Jeśli kto chce być 
Moim uczniem, niech się zaprze samego siebie i  weźmie krzyż swój,  i  niech idzie za 
Mną."

Pozostańmy przy tym jednym słowie  "siebie"  czy też  ,ja."  Gdy zrozumiemy 
czym jest to ,  ja," zrozumiemy też co leży u korzenia wszystkich naszych upadków i 
będziemy gotowi pójść do Chrystusa po uwolnienie.

Istota życia dla siebie

Rozważmy na początku istotę życia dla samego siebie.  Potem wyznaczymy niektóre z 
jego uczynków i zadamy pytanie: „W jaki sposób możemy być z niego uwolnieni?"

Własne  ,ja"  jest  siłą,  którą  stworzył  Bóg  i  obdarzył  nią  każde  inteligentne 
stworzenie.  Dlaczego  Bóg  dał  aniołom i  człowiekowi  własne  ,ja?"  Celem tego  było, 
abyśmy mogli przynieść je do Boga jako puste naczynie - aby On mógł włożyć w nie 
Swoje życie. Bóg dał mi moc decydowania o sobie, abym mógł przynosić je do Niego 
każdego dnia i mówić: „Boże, pracuj nad tym. Oferuję to Tobie."

Bóg  pragnął  naczynia,  do  którego  mógłby  wlać  Swoją  boską  pełnię  piękna, 
mądrości i mocy. I tak stworzył świat, słońce, księżyc, gwiazdy, drzewa, kwiaty, i trawę, a
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wszystko to ukazuje bogactwo Jego mądrości, piękna i dobroci. Jednak stworzenie to nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że to robi.

Potem Bóg stworzył aniołów z własnym ,ja" i własną wolą, aby zobaczyć czy 
przyjdą i dobrowolnie poddają siebie Jemu jako naczynia,  które mógłby napełnić.  Ale 
niestety! Nie wszystkie to uczyniły. Był taki jeden, stojący na czele dużej grupy, który 
zaczął spoglądać bardziej na siebie, myśląc o wspaniałej mocy w jaką Bóg go wyposażył, 
i znajdował upodobanie w sobie. Zaczął myśleć: „Czy takie stworzenie jak ja musi być 
zawsze zależne od Boga?" Wywyższył siebie. Pycha zaznaczyła się oddzieleniem od Boga 
i w tym samym momencie z anioła w niebie stał się diabłem w piekle.

Własne ,ja" oddane Bogu jest pozwoleniem Stwórcy, by objawił w nas Siebie. 
Własne ,ja" odwrócone od Boga jest ciemnością i ogniem z piekła.

Wszyscy znamy tę straszną historię o tym co stało się potem - Bóg stworzył 
człowieka, Szatan przyszedł w formie węża i kusił Ewę myślą o staniu się jak Bóg, o 
posiadaniu  niezależnego  ,ja,"  poznaniu  dobra  i  zła.  Kiedy  rozmawiał  z  nią,  w  tych 
słowach tchnął w nią truciznę i dumę piekła. W ludzkość wstąpił jego własny niegodziwy 
duch,  trucizna  pochodząca  z  piekła  i  właśnie  to  przeklęte  ,ja"  odziedziczyliśmy  od 
naszych pierwszych rodziców.

Własne ,ja"  zniszczyło i  sprowadziło  zagładę  na  ten świat  i  na wszystko,  co 
pochodziło z grzechu, ciemności, nieszczęścia i nędzy. I to co będzie się znajdowało w 
piekle przez niezliczone wieki wieczności, to nic innego jak panowanie Ja" , przekleństwo 
,ja," oddzielające człowieka od jego Boga. Jeżeli mamy w pełni zrozumieć co Chrystus 
chce dla nas uczynić, że mamy stać się uczestnikami pełni zbawienia, musimy nauczyć się 
nienawidzić i całkowicie odrzucić to nasze przeklęte .ja."

Uczynki własnego „ja"

Jakie  są  uczynki  naszego ,ja"?  Mógłbym wymienić  ich wiele,  ale  weźmy najprostsze 
słowa,  których  ciągle  używamy  -  samowola,  pewność  siebie,  wywyższenie  siebie.  
Samowola, zadowalanie siebie, jest wielkim grzechem człowieka i znajduje się u korzenia 
wszelkiego pójścia na kompromis ze światem, które jest zniszczeniem tak wielu. Ludzie 
nie  potrafią  zrozumieć  dlaczego  nie  powinni  zadowalać  siebie  i  czynić  wszystkiego 
według własnej woli. Wielu chrześcijan nigdy nie wzięło pod uwagę, że chrześcijanin to 
człowiek, który nie ma szukać swojej własnej woli, ale zawsze woli Bożej. Chrześcijanin 
to człowiek, w którym mieszka Duch samego Chrystusa. „Oto przychodzę, aby wypełnić 
wolę twoją" (Hebrajczyków 10:9)!

Widzimy  jednak,  że  chrześcijanie  zadowalają  siebie  na  tysiące  sposobów, 
próbując być przy tym szczęśliwi,  dobrzy i użyteczni. Nie wiedzą,  że korzeniem tego 
wszystkiego jest samowola, ograbiająca ich z błogosławieństwa. Chrystus powiedział do 
Piotra:
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„Piotrze, zaprzyj się siebie." Jednak zamiast tego, Piotr powiedział: „Zaprę się mojego 
Pana, a nie siebie." Nigdy nie wyraził tego słowami, ale Chrystus powiedział do niego 
ostatniej nocy: „Zaprzesz się Mnie" (Ew. Mateusza 26:34), i tak też się stało.

Jaka była tego przyczyna?  Zadowalanie siebie.  Przestraszył  się  kiedy służąca 
oskarżyła go o przynależenie do Jezusa i trzy razy powiedział: „Nie znam tego człowieka" 
(Ew. Mateusza 26:74). Zaparł się Chrystusa. Pomyślcie tylko! Nic dziwnego, że Piotr tak 
gorzko zapłakał. Był to wybór pomiędzy własnym ,ja" - tym brzydkim, przeklętym „ego," 
a pięknym, błogosławionym Synem Bożym. Piotr wybrał własne ,ja." Nic dziwnego, że 
pomyślał: „Zamiast zaprzeć się siebie, zaparłem się Jezusa. Jakiegoż dokonałem wyboru!" 
Nic dziwnego, że tak gorzko płakał.

Chrześcijanie, popatrzcie na swoje życie w świetle słów Jezusa. Czy znajdujecie 
w nim samowolę, zadowalanie siebie? Pamiętaj, że za każdym razem kiedy zadowalasz 
siebie, zapierasz się Jezusa. Jedno z dwóch. Możesz zadowolić Jego, zapierając się siebie, 
albo możesz zadowolić siebie, zapierając się Jego.
Potem idzie pewność siebie, zaufanie do siebie, poleganie na sobie. Co spowodowało, że 
Piotr zaparł się Jezusa? Chrystus ostrzegł go, ale dlaczego Piotr nie przyjął ostrzeżenia? 
Pewność siebie.  Był  taki  pewny: „Panie,  kocham Ciebie.  Przez trzy lata chodziłem za 
Tobą. Panie, nigdy tak się nie stanie. Jestem gotowy pójść i do więzienia i na śmierć." To 
była po prostu pewność siebie.

Ludzie często pytają mnie: „Dlaczego upadam? Tak szczerze pragnę i modlę się 
tak gorliwie,  abym żył  w Bożej  woli."  Moja odpowiedź ogólnie jest  taka:  „Po prostu 
dlatego, że ufasz sobie." Odpowiadają mi: „Nie, nieprawda. Wiem, że nie jestem dobry. 
Wiem, że Bóg jest w stanie mnie zachować i pokładam w Nim swoją ufność." Ja jednak 
odpowiadam: „Nie,  mój bracie.  Gdybyś ufał  Bogu i  Jezusowi,  nie  mógłbyś upaść.  Ty 
jednak ufasz sobie." Uwierzmy w to, że nic innego nie jest przyczyną każdego upadku w 
chrześcijańskim  życiu.  Ufamy temu  przeklętemu  ,Ja"  zamiast  ufać  Jezusowi.  Ufamy 
swojej  własnej  sile,  zamiast  wszechmocnej  Bożej  sile.  To  dlatego  Chrystus  mówi: 
„Musisz zaprzeć się samego siebie."

Potem  następuje  wywyższenie  samego  siebie,  jeszcze  jedna  forma  uczynków 
własnego ,ja." O, jakże wiele jest dumy i zazdrości w chrześcijańskim świecie. Jak wiele 
wrażliwości  na to  co ludzie mówią  czy myślą o  nas.  Jakże wiele pragnienia  ludzkiej 
chwały i zadowolenia ludzi,  zamiast  ciągłego życia w Bożej  obecności, zjedna myślą: 
„Czy podobam się  Jemu?"  Chrystus  powiedział:  „Jakże  możecie  wierzyć  wy,  którzy 
nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę?" (Ew. Jana 5:44).  Przyjmowanie chwały od 
siebie nawzajem całkowicie uniemożliwia życie wiarą. Własne ,ja" ma swój początek w 
piekle,  oddzieliło  nas  od Boga,  i  jest  przeklętym zwodzicielem,  który odciąga  nas  od 
Jezusa.

Przejdźmy teraz do trzeciego punktu. Co mamy zrobić, aby się go pozbyć? Jezus 
odpowiada słowami naszego tekstu: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego 
siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną." Rozważcie to dobrze -
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muszę  zaprzeć  się  samego  siebie  i  przyjąć  Jezusa  jako  moje  życie  -  muszę  wybrać. 
Istnieją dwa rodzaje życia - życie dla siebie i życie chrześcijańskie. Muszę wybrać jedno z 
dwóch.

„Pójdź za Mną," mówi nasz Pan. „Uczyń Mnie prawem twojego istnienia, zasadą 
twojego  postępowania.  Oddaj  Mi  całe  swoje  serce.  Naśladuj  Mnie,  a  Ja  będę  się  o 
wszystko troszczył." Przyjaciele, została nam przedstawiona poważna propozycja. Jakże 
wspaniale  jest  móc  przyjść  i,  widząc  niebezpieczeństwo  własnego  ,ja,"  jego  dumy i 
niegodziwości,  oddać  siebie  Bożemu  Synowi  i  powiedzieć:  „Wypieram  się  swojego 
własnego życia; przyjmuję Twoje życie za moje własne."

Zapierając się siebie

Powodem dla  którego  chrześcijanie  bez  rezultatu  modlą  się  o  to,  by  weszło  w  nich 
chrześcijańskie życie, jest to, że nie zostało w pełni odrzucone życie dla siebie. Zapytasz: 
„Jak pozbyć się tego życia dla siebie?" Znasz przypowieść: Mocarz zarządzał domem, 
dopóki nie  przyszedł silniejszy od niego i  nie  wypędził  go.  Wtedy to miejsce zostało 
uprzątnięte i zamiecione, ale ponieważ było puste, mocarz powrócił z siedmioma innymi 
duchami gorszymi od siebie. Tylko wejście Chrystusa może wypędzić nasze ,ja" i trzymać 
je z dala. Inaczej nasze Ja" będzie mieszkać w nas aż do samego końca.

Wspomnijcie na apostoła Pawła:  Miał  niebiańskie objawienia,  ale  aby się nie 
wywyższał i był pokorny, w jego ciele znalazł się cierń. Była w nim naturalna tendencja 
do wywyższenia siebie i być może przezwyciężyłaby go, gdyby Chrystus nie uwolnił go z 
niej z powodu Swojej wiernej troski o umiłowanego sługę.

Jezus Chrystus jest w stanie, poprzez Swoją boską łaskę, zapobiec temu, by moc 
własnego ,ja" zaznaczyła swoją obecność czy zdobyła przewagę. Jezus Chrystus chce stać 
się życiem dla duszy. Jezus Chrystus pragnie nauczyć nas tak GO naśladować i mieć serce 
i  życie  skierowane  tylko  na  Niego,  aby  zawsze  był  światłem dla  naszej  duszy.  I  tu 
dochodzimy do tego co powiedział apostoł: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus" 
(Galacjan 2:20). Te prawdy idą w parze. Po pierwsze „nie ja", potem „Chrystus we mnie."

Spójrzmy ponownie na Piotra. Chrystus powiedział do niego: „Zaprzyj się siebie 
i  naśladuj  Mnie."  Gdzie  miał  Go  naśladować?  Jezus  prowadził  go,  pomimo tego,  że 
upadał. Gdzie go prowadził? Poprowadził go do Getsemane i tam Piotr upadł, gdyż spał 
kiedy powinien był  czuwać i modlić się. Potem prowadził go w kierunku Golgoty,  na 
miejsce gdzie Piotr się Go zaparł. Czy było to prowadzenie Chrystusa? Chwała Bogu, że 
tak.  Duch  Święty jeszcze  nie  przyszedł  w Swojej  mocy.  Piotr  był  jeszcze  cielesnym 
człowiekiem. Duch był ochoczy, ale nie był w stanie zwyciężyć, z powodu słabego ciała. 
Co uczynił  Chrystus?  Prowadził  Piotra  dalej,  dopóki  nie  został  złamany w zupełnym 
uniżeniu   i   upokorzony   w   głębi   smutku.   Jezus   dalej   go   prowadził,   poprzez
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grób, Zmartwychwstanie, aż do dnia Pięćdziesiątnicy kiedy zstąpił Duch Święty. Chrystus 
przyszedł w Swoim boskim życiu w Duchu Świętym i wtedy nastąpiło „Chrystus żyje we 
mnie."

Skieruj swoje serce na Chrystusa

Istnieje  tylko  jeden  sposób  uwolnienia  od  życia  dla  siebie  samego.  Musimy  iść  za 
Chrystusem, skierować nasze serca na Niego, słuchać Jego nauczania, oddawać Mu siebie 
codziennie, aby On mógł być dla nas wszystkim. Dzięki mocy Chrystusa, zaparcie się 
siebie będzie błogosławioną, nieustającą rzeczywistością. Nie oczekuję, że choćby przez 
godzinę chrześcijanin osiągnie poziom gdzie będzie mógł powiedzieć: „Nie mam już w 
sobie nic, czego musiałbym się zapierać." Nigdy, ani przez jedną chwilę, wierzący nie 
będzie  w  stanie  powiedzieć:  „Nie  potrzebuję  już  zapierać  się  siebie."  Społeczność  z 
krzyżem Chrystusa będzie nieustającym zapieraniem się  siebie w każdej  godzinie i  w 
każdym momencie dzięki Bożej łasce.

Nie ma takiego miejsca,  w którym następuje pełne uwolnienie od mocy tego 
grzesznego ,ja." Musimy zostać ukrzyżowani z Chrystusem Jezusem. Mamy żyć z Nim 
jako  ci,  którzy  zostali  ochrzczeni  w  Jego  śmierć.  Pomyśl  o  tym!  Chrystus  nie  miał 
grzesznego ,ja" ale ,ja," które wydał na śmierć. W Getsemane powiedział: „Nie jako Ja 
chcę, ale jako Ty" (Ew. Mateusza 26:39). Wydał na śmierć to bezgrzeszne ,ja," aby mógł 
ponownie otrzymać je z grobu od Boga, wzbudzony z martwych i uwielbiony.

Czy możemy oczekiwać, że pójdziemy do nieba w sposób inny niż On? Strzeżcie 
się! Pamiętajcie, że Chrystus wszedł w śmierć i grób, i to właśnie w wyniku śmierci dla 
siebie i całkowitego pójścia za Jezusem następuje uwolnienie i życie.

Jaki użytek możemy zrobić z tej lekcji udzielonej nam przez Mistrza? Pierwszą 
nauką winno być to, że powinniśmy poświęcić czas i uniżyć się na samą myśl o tym czym 
jest w nas to nasze "ja." Przypisz na rachunek samego siebie każdy grzech, niedostatek, 
każdą  porażkę,  i  wszystko  co  przynosiło  hańbę  Bogu  i  powiedz:  „Panie,  oto  czym 
jestem."  Wtedy  pozwól  błogosławionemu  Jezusowi  Chrystusowi  przejąć  całkowitą 
kontrolę nad swoim życiem z wiarą, że Jego życie może być twoim.

Nie myśl, że łatwą rzeczą jest pozbyć się samego siebie. Łatwo jest uczynić ślub, 
zanieść modlitwę, czy pokazać akt poświęcenia na nabożeństwie. Ale jak poważna była 
śmierć  Chrystusa  na  Golgocie  -  oddanie  Jego  bezgrzesznego  życia  Bogu  -  tak  samo 
poważne musi być wydanie naszego , ja" na śmierć między nami a naszym Bogiem. Moc 
śmierci Chrystusa musi działać w nas każdego dnia.
J akiż  kontrast  istnieje  pomiędzy samowolnym Piotrem a  Jezusem poddającym 
Swoją wolę Bogu! Jakiż kontrast zauważamy pomiędzy wywyższającym się Piotrem a 
głęboką pokorą Bożego Baranka, łagodnego i cichego przed Bogiem i człowiekiem! Jakiż 
kontrast pomiędzy tą pewnością siebie u Piotra a głębokim spoleganiem Jezusa na Ojcu, 
gdy mówił: „Nie mogę sam z siebie nic uczynić" (Ew. Jana 5:30). 
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Zostaliśmy powołani, by żyć życiem Chrystusa,  a Chrystus przychodzi, by żyć w nas. 
Jednak najpierw musi zaistnieć jedna rzecz - musimy nauczyć się nienawidzić to nasze 
,ja"  i  zapierać  się  go.  Piotr  zapierając  się  Chrystusa  powiedział:  „Nie  znam  tego 
człowieka" (Ew. Mateusza 26:72), i tak samo my musimy powiedzieć: „Nie znam siebie," 
aby Chrystus mógł być wszystkim we wszystkim.

Ukorzmy się na myśl o tym co zrobiło z nami własne ,ja" i jaką hańbę przyniosło 
Jezusowi.  Módlmy się usilnie:  „Panie,  odkryj  to ,ja"  poprzez  Twoje światło;  błagamy 
Ciebie byś je nam ujawnił. Otwórz nasze oczy, abyśmy ujrzeli jak wiele zła uczyniło, i że 
jest jedyną przeszkodą, która nas powstrzymywała."

Módlmy się tak gorliwie, a potem oczekujmy na Boga dotąd aż odejdziemy od 
wszystkich naszych pobożnych praktyk, przeżyć i naszych błogosławieństw. Przybliżmy 
się do Boga z tą jedną modlitwą: „Panie Boże, własne ,ja" zamieniło archanioła w diabła; 
własne ,ja" zrujnowało moich pierwszych rodziców i wypędziło ich z Raju do ciemności i 
nędzy.  Własne  ,ja"  stało  się  ruiną  mojego  życia  i  powodem każdego  niepowodzenia. 
Ujawnij je we mnie."

Wtedy  następuje  błogosławiona  przemiana,  kiedy  człowiek  jest  w  stanie 
powiedzieć: „Inna wola prowadzi moje życie; inna wola żyje we mnie; inna wola czyni 
wszystko dla mnie." Wszystko inne zda się na nic. Zaprzyj się siebie; weź swój krzyż, aby 
umrzeć z Jezusem. Idź tylko za Nim. Oby On dał nam łaski do zrozumienia, przyjęcia i 
życia życiem Chrystusa.

Andrew Murray (1895)
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Śmierć samowoli

Wszystko,  co  czyni  samowola,  jest  grzechem  i  sprzeciwia  się  Bogu.  Leży  poza 
porządkiem, w którym stworzył ją Bóg, weszła w nieposłuszeństwo i chce być swoim 
własnym panem.
Kiedy wola  umiera  dla  siebie,  jest  wolna  od  grzechu.  Wtedy nie  pragnie  niczego, 
oprócz tego, co Bóg pragnie od Swojego stworzenia. Pragnie czynić tylko to, do czego 
Bóg ją stworzył, i to, co Bóg pragnie czynić przez nią. Jeżeli sama musi działać to 
tylko jako Boże narzędzie, z którym On czyni co zechce.
To  jest  rzeczywiście  właściwa  postawa  człowieka,  że  umiera  dla  siebie,  swoich 
pragnień, i kieruje swoje zamierzenia i wszystkie życzenia ku Bożej woli, nie biorąc 
nic w swoje posiadanie, ale uważając siebie we wszystkich czynach za Bożego sługę i 
pracownika, wiedząc, że wszystko co czyni i pragnie, w rzeczywistości czyni Bóg.

JacobBoehme(1624)
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Jak umrzeć dla siebie

Wielu głęboko wierzących ludzi, którzy pozwalają, by ich wiara była kształtowana przez 
słowa Biblii  i  światło  Ducha Świętego,  a  nie  przez  ograniczoną  ludzką  teologię,  jest 
wyraźnie  przekonanych,  że  istnieje  prawdziwa śmierć  dla  siebie,  która  przychodzi  po 
procesie uświęcenia.

Wyczuwają  wiele  przejawów  życia  stworzenia,  które  z  jednej  strony  nie  są 
wyraźnie grzeszne, ani z drugiej strony naprawdę podobne do Chrystusa, ale leżą gdzieś 
pośrodku  działalności  stworzenia  i  własnego  ,ja,"  a  Duch  pokazuje  im,  że  muszą 
przedostać  się  ponad  nie  albo  je  ukrzyżować,  by  osiągnąć  głęboką  trwałą  jedność  z 
Bogiem, gdzie nie ma „nic z siebie, ale wszystko pochodzi z Chrystusa Jezusa."

Osoby, które wypierają się tego stanu łaski w różnoraki sposób odzwierciedlają 
swoją potrzebę śmierci dla siebie. Piszę to nie dla tych, którzy muszą podtrzymać pewną 
teorię, ale dla pokornych świętych, którzy naprawdę pragną wyzbyć się siebie dla Boga. 
Przede wszystkim zauważam, że istnieją fałszywe poglądy na temat tego w jaki sposób 
umiera się dla siebie.

Fałszywe poglądy

Jedną  z  fałszywych  postaw  jest  wykształcenie  niewłaściwej  nienawiści  do  siebie.  Im 
więcej  jesteśmy oświeceni  przez  Boga,  tym  bardziej  szczegółowo  pojmujemy prawie 
nieskończoną  ślepotę,  głupotę  i  nędzę  naszego  przeszłego  życia.  Jeżeli  nie  będziemy 
bardzo łagodni  i  opanowani,  widok naszej  nędzy może pokusić  nas  do wykształcenia 
względem siebie uczucia nienawiści, i możemy zechcieć karać się w jakiś nienaturalny 
sposób, albo czynić niebiblijne i pochopne śluby. To jest źródło okrutnej i nienaturalnej 
pokuty.

Kolejnym fałszywym wyobrażeniem jest wybieranie dla siebie jakiejś postawy 
umartwienia,  albo jakiegoś szczególnego krzyża.  To skaże  na niepowodzenie  cel,  jaki 
chcemy osiągnąć, a którym jest utrata naszej woli we wszystkim. Sam akt wyboru krzyża 
dla  nas  samych  trzyma  jednak  przy  życiu  nasze  preferencje  i  dostarcza  sekretnego 
pożywienia dla samowoli. Udostępnia małe miejsce dla ,ja", które żyje pod pretekstem 
śmierci dla siebie.

Kolejnym  błędnym  poglądem  jest  to,  że  możemy utonąć  w  jeszcze  głębszą 
śmierć dzięki przepracowaniu, angażując się w trudniejsze zadanie, niż jesteśmy w stanie 
osiągnąć. Nawet gdyby ta dodatkowa praca była najbardziej religijnego pokroju, ciągle 
dostarcza pola dla działalności własnego 'ja.' Właśnie w tym kontekście Paweł mówi o 
ludziach posiadających fałszywą gorliwość, narzucających sobie ekstremalne ubóstwo, a 
nawet  palonych  na  stosie,  jednak  wszystko  to  czynili  z  własnej  inicjatywy,   a  nie 
pragnienia całkowitego wyrzeczenia się własnego 'ja,' które jest przeklęte.
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nienia całkowitego wyrzeczenia się własnego 'ja,' które jest przeklęte.
Jeszcze  innym  niewłaściwym  zrozumieniem  jest  to,  że  mamy  obojętnie 

pozostawić  siebie  zwykłemu prawu rozwoju,  i  jeżeli  tylko  uda  nam się  zachować od 
dobrze zdefiniowanych  grzechów,  nie  mamy wystawiać  się  na  próbę  niczym głęboko 
duchowym, ale pozostawić siebie wzrostowi nie skupiając na nim pilnej uwagi. To jest 
błąd przeciwny do poprzedniego. Strzeżmy się, gdyż w ten ostatni błąd wpada najwięcej 
ludzi.

Sedno sprawy

Teraz  jednak  stawmy czoła  istotnemu  pytaniu:  Jak  umrzeć  dla  siebie  i  pozwolić  by 
Chrystus  był  w  nas  wszystkim  we  wszystkim.  Przede  wszystkim,  czy  naprawdę 
wierzymy, że można osiągnąć taki stan? Czy patrzyliśmy na błogosławionego Chrystusa 
dopóki nie zrozumieliśmy wyraźnie co oznacza zatracić siebie w jedności z Nim? Czy 
nasze duchowe oczy przeglądały tą błogosławioną możliwość, dopóki jej osiągnięcie w 
tym życiu stało się  w nas pewnym przekonaniem? A potem czy spokojnie,  głęboko i 
nieodwołalnie  uporządkowaliśmy to,  że  nie  będzie  w  nas  nic  z  siebie  a  wszystko  z 
Chrystusa?  Czy  jesteśmy  przygotowani,  by  uczynić  to  mottem  naszego  życia?  Czy 
myślimy o tym, marzymy, modlimy się, oddychamy tym, pijemy z tego, kąpiemy się w 
tym, dopóki nie stanie się to subtelną, stałą, wszystko przezwyciężającą pasją naszego
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Ukrzyżowane 'JA'

Wiemy,  że 'ja'  posiada w sobie elementy woli, uczuć i intelektu. Wiara, że nasze 'ja' 
zostało  ukrzyżowane  z  Chrystusem  nie  sugeruje,  że  wszystkie  te  zmysły  są 
zniwelowane  czy  unicestwione.  Duszewne  zdolności  nigdy  nie  będą  zniszczone! 
Umrzeć  z  Chrystusem  po  prostu  oznacza,  że  'ja'  nie  panuje  już  dłużej  nad  wolą, 
myślami i uczuciami, ale że Duch Pana ma wykazywać kontrolę nad nimi wszystkimi i 
powodować,  że są posłuszne Bożemu życiu w środku.  Jeżeli  własne 'ja'  nie  umrze, 
nigdy  nie  będzie  posłuszne  Duchowi  Świętemu.  W chwili  gdy nasze  'ja'  schodzi  z 
krzyża, powraca na swoją starą pozycję. Wierzący nie ma ani mocy ani sposobu, by 
kontrolować swoje 'ja,' ale List do Galacjan 2:20 daje nam światło w tym punkcie: "Z 
Chrystusem  jestem  ukrzyżowany...  obecne  życie  moje  w  ciele."  Paweł  wyraźnie 
zaznacza w pierwszej części, że został ukrzyżowany z Chrystusem; niemniej jednak czy 
w drugiej części nie mówi również, że jego 'ja' ciągle żyje? Stąd ukrzyżowanie 'ja' nie 
oznacza  unicestwienia  go,  po  prostu  zaprzestanie  działalności  własnego  'ja'  i 
pozwolenie Panu by był Panem.

Watchman Nee (1924)
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umysłu - nic z siebie a wszystko z Jezusa?
Kiedy stąpamy po tym złocistym wybrzeżu, idźmy wolno i spacerujmy delikatnie 

po błyszczących piaskach. Nie zanurzajmy się w te niezgłębione wody bez należytego 
zważenia na koszt i bez pokaźnego balastu na naszych statkach.

Jeżeli  zdecydowaliśmy się  podjąć  tę  niebiańską  wyprawę z  dala  od siebie  w 
głębię Boskiej Natury, pamiętajmy, że pierwszy krok ku tej doskonałej śmierci to czysta, 
boska motywacja.  Ta motywacja nie  może być  mniejsza niż  zawsze błogosławiony w 
Trójcy  Jedyny  Bóg,  co  oznacza  że  szukanie  Boga  jako  naszego  wszystkiego  we 
wszystkim, naszego ostatecznego celu, naszej niezmiernie wielkiej nagrody, będzie dla 
Jego chwały, Jego piękna i uwielbienia, przez nas i w nas. Będzie to oznaczało, że nie 
mamy pragnienia  życia,  chyba  że  jako  kanał  Jego  przepływu,  wybrane  naczynie  dla 
ucieleśnienia Jego życia, i odzwierciedlenia w nas Jego chwalebnych atrybutów.

Kroki do śmierci dla siebie

Najgłębsza śmierć dla siebie leży w motywacjach i  zamiarach, stąd wszystko 
pochłaniająca motywacja by być otwartym dla Chrystusa, leży u fundamentu śmierci dla 
siebie i wzniosłego życia Chrystusa. Mając w sercu tę czystą motywację, musimy stale i 
chętnie  przyjmować każdą okazję do uniżenia  się  i  upokorzenia,  którą  dostarcza nam 
Boża Opatrzność.  Podczas  gdy z jednej  strony nie mamy ani czynić sobie ani  szukać 
krzyża, z drugiej strony musimy słodko i ochoczo zaakceptować każdy cios, upokorzenie, 
niedogodność, czy bolesną przykrość, które przychodzą na nas w wyniku Bożej woli.

Pokora  była  istotą  życia  Chrystusa  i  musimy  doceniać  każdą  możliwość 
zagłębienia się w pokorę. Dlatego też kiedykolwiek spotykamy się z zarzutami, niemiłym 
traktowaniem,  ubóstwem,  samotnością,  prześladowaniem,  cierpieniem  umysłowym, 
pozorną porażką w pracy,  rozczarowaniem, głębokim zakłopotaniem, albo jakąkolwiek 
nieprzyjemną rzeczą, jeżeli znajdujemy się w Bożej woli, powinniśmy spokojnie stawić 
temu wszystkiemu czoła jako właściwym okazjom do stracenia własnej woli i pozwolić, 
by zajęła się nimi Boża wszechmoc. W ten sposób nawet w tych upokorzeniach możemy 
być bardziej subtelnie i pewnie zrośnięci z wolą Bożą.

Kolejną efektywną metodą śmierci  dla siebie jest  ogromna ostrożność,  by nie 
przyjmować  ludzkiej  czci  czy  chwały  do  naszych  serc.  Jeżeli  zasługujemy  na 
nieprzyjaciół, którzy będą szukali sposobności by nas upokorzyć, to znajdą się również 
przyjaciele, którzy będą nas kochać i szanować. Jest to niemal zasadą, że czym bardziej 
zawzięci  są nasi nieprzyjaciele,  tym silniej będą nas miłowali przyjaciele,  i  będą takie 
chwile  kiedy  będziemy  obdarzani  czcią  pomimo  wszystko.  Jeżeli  jednak  otworzymy 
nasze serca, by przyjąć tę cześć i będziemy karmić się nią w naszych sercach, albo jeżeli 
pozwolimy  ludzkiej  chwale  zawyżyć  nasze  myśli  o  sobie,  to  natychmiast  zrodzi  się 
ludzkie poczucie własnej wartości, co stanie się to siedliskiem życia dla siebie.
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Wymaga to wielkiej  pokory i  Bożej  łaski  od ewangelistów, kaznodziejów, nauczycieli 
świętości, śpiewaków i pisarzy, by nie stracić życia Chrystusowego.

Kolejnym krokiem w śmierci dla siebie jest pragnienie bycia we wszystkim jak 
dzieci,  niezmiernie  prostymi  w  naszym  zachowaniu,  słowach,  ubiorze,  guście  i 
wewnętrznych  doznaniach.  Własne  ,ja"  w  sposób  naturalny  karmi  się  złożonością  i 
rzeczami wielkimi i głośnymi. Chrystus jest ucieleśnieniem boskiej i wiecznej prostoty. 
Czym głębiej zanurzamy się w życie Chrystusa, tym większym rozczarowaniem stajemy 
się dla ludzi. Nasza wiedza czy talenty nie będą tak łatwo dostrzegalne. Będziemy mniej 
mówili.  Będziemy  żyli  ciszej  i  bardziej  wewnętrznie.  Nasze  działania  będą  mniej 
ostentacyjne. Będziemy więcej walczyli z mniejszą ilością pompatyczności. Cuda będą 
działy  się  w  wyniku  modlitwy,  a  nie  zewnętrznych  pokazowych  metod.  Będziemy 
pragnęli żyć jak Bóg, głębokim, ukrytym życiem, choć ludzie będą myśleli, że się nie 
liczymy. To jest jeden ze sprawdzianów pozbywania się własnego 'ja.'

Kolejnym  krokiem  w  śmierci  dla  siebie  jest  życie  czystą  wiarą,  mniejsze 
przywiązywanie wagi do wszystkich duchowych zjawisk, i wyraźne zrozumienie czystą 
wiarą, że trzy osoby Trójcy posiadają i przenikają nas, i że każdy atom naszego życia 
znajduje się w uścisku Jego woli. W wyniku nieustannego aktu całkowitego porzucania 
siebie jesteśmy poprzez wiarę zjednoczeni w głębi naszego istnienia z Ojcem, Synem i 
Duchem Świętym.
Kiedy   wejdziemy na nowy i   wyższy   poziom   życia   Chrystusa,   pojawią się
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Bóg używa porażki

Bóg  nie  dzieli  się  z  nami  Swoją  chwałą- dlatego  też  zobowiązany  jest 
przeprowadzać nas od porażki do porażki - jednak nie po to, byśmy skończyli w 
rozczarowaniu,  ale  doszli  do  potępienia  i  obrzydzenia  siebie.  Potem,  kiedy 
odkryjemy, że nie ma w nas niczego dobrego, uczymy się przychodzić do Niego 
w nowy sposób - być może po długiej karierze chrześcijańskiego życia - jako 
niespełnieni  u  Jego  stóp;  gotowi  teraz,  na  podstawie  naszych  strasznych 
doświadczeń,  być  wprowadzeni  w  prostotę  życia  podobnego  do  Chrystusa 
przez  Ducha  Świętego,  który  nigdy  nie  przestaje  pracować  nawet  kiedy 
zatrzymujemy  się  przy  pierwszych  krokach  odkupienia  Chrystusa.  On 
wprowadza  nas,  poprzez  Pismo Święte,  w prostotę  Bożych  sekretów,  kiedy 
jesteśmy  Mu  całkowicie  oddani.  Wtedy  uczymy  się,  że  wszystko  musi  być 
czynione przez Niego w nas, i  że Duch Święty oczekuje, by pokazać Swoją 
moc do przemienienia nas na podobieństwo Chrystusa, nawet pomimo naszych 
niepowodzeń.

Otto Stockmayer (1907)
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wyróżniające  się  oznaki  łaski,  pewne  pamiętne  i  błogosławione  manifestacje  Ducha 
Świętego, działającego w nas w pełni, przypływ słodyczy, wypowiadane słowa, wyraźne 
oświecenie  umysłu,  prorocze  przeczucia,  albo  obfitująca  radość.  Niektóre  chwalebne 
fenomeny będą służyły jako pomnik albo duchowy punkt orientacyjny. Trzymanie się za 
bardzo tych rzeczy albo spoleganie na nich dostarczy wykwintnego pożywienia życiu dla 
siebie. Stąd najgłębsze upodobnienie do Jezusa będzie prowadziło nas do odzwyczajenia 
się od uniesień i jasnych wewnętrznych świateł, które są bardzo istotne na swoim miejscu. 
Jednak drogą do najgłębszej śmierci dla siebie jest ciągłe picie życia Chrystusa w akcie 
czystej wiary.

Innym  sposobem  śmierci  dla  siebie  jest  baczne  unikanie  czynienia  naszego 
religijnego życia niepotrzebnym ciężarem, krzyżem, albo próbą dla naszych rodzin czy 
bliskich. Czasem ci, którzy chcą być naprawdę podobni do Chrystusa, z powodu braku 
mądrości, przyjmują jakiś sposób życia, czy pobożność, albo teorię świętości, która jest 
źródłem  drażliwości  i  złego  humoru  ze  strony  tych,  z  którymi  mieszkają.  Takie 
postępowanie  jest  przeciwne  Chrystusowi  i  karmi  własne  ja,'  zamiast  je  zabijać. 
Powinniśmy być ustępliwi i ulegli, uczynni i życzliwi.

We  wszystkich  zbędnych  rzeczach,  gdzie  nie  mamy  do  czynienia  z  dobrze 
określoną  zasadą  prawa,  powinniśmy  zrezygnować  z  naszych  małych  wyborów  i 
guścików, by inni byli zadowoleni. Upartość i sztywność względem mało ważnych rzeczy 
jest po prostu własną sprawiedliwością i warownią dla własnego ,ja."

I na koniec, we wszystkim mamy szukać naszej nicości i Bożego wszystkiego. 
Ma się to stać codziennym nawykiem, motywacją i zamiarem - nie ufać sobie, ignorować 
własną  mądrość,  patrzeć  na  Chrystusa  i  otrzymywać  prowadzenie  w  każdej  minucie, 
abyśmy mogli być jedno we wszystkim.

G.D. Watson (1845-1923)   

Zmartwychwzbudzeni, 
a nie podniesieni

Istnieje  ogromna  różnica  pomiędzy  podniesieniem  a  zmartwychwstaniem.  Ktoś  może 
podnieść się z jednego poziomu na drugi. Ale kiedy ktoś zostaje z martwych wzbudzony, 
to przechodzi z nicości w istnienie, ze śmierci do życia. Prawdziwy chrześcijanin nie jest 
podniesiony ale wzbudzony z martwych.
         Wielką przeszkodą w nauczaniu naturalnej religii i ludzkiej etyki jest to, że jesteśmy 
nauczeni podnoszenia na wyższe poziomy. Chwałą ewangelii jest to, że nie uczy nas
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podnosić,  ale  pokazuje  naszą  niezdolność  do  uczynienia  czegokolwiek  dobrego  z  nas 
samych. Kładzie nas natychmiast do grobu w całkowitej bezradności i nicości, a potem 
wzbudza do nowego życia, które rodzi się z góry i jest podtrzymywane przez niebiańskie 
zasoby.

Chrześcijańskiego życia nie inicjuje człowiek i sam go nie podtrzymuje; jest ono 
całkowicie ponadnaturalne i boskie. Nie może być zmartwychwstania, jeżeli nie nastąpiła 
śmierć. To musimy założyć. To na ile dana osoba umarła dla siebie decyduje o mierze 
zmartwychwstałego życia i  mocy.  Nie bójmy się  zatem całkowicie umrzeć dla siebie. 
Czyniąc to nic nie tracimy, bo nie możemy wejść dopóki nie wyjdziemy. Jeżeli jesteśmy 
chętni by umrzeć razem z Nim, to będziemy również z Nim żyć.

List do Kolosan 3:1 wyraża tę myśl: „A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, 
tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej." Paweł nie mówił 
Kolosanom, by umarli  z  Chrystusem i  powstali  z  Nim. Wzywa raczej  chrześcijan,  by 
zajęli swoje miejsca jako już umarli i wzbudzeni. W wierszu 3 powiedział: „Umarliście 
bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu."

W Liście  do  Rzymian  6:3-4  ta  sama myśl  została  przedstawiona  w dalszych 
szczegółach:  „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  chwałę  Ojca,  tak  i  my  nowe  życie 
prowadzili."
Aby podkreślić bardziej dobitnie nieodwołalność tego faktu, kilka wierszy później Paweł 
mówi: „Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już 
nie panuje. Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. 
Podobnie  i  wy uważajcie  siebie  za umarłych  dla  grzechu,  a  za żyjących  dla  Boga w 
Chrystusie Jezusie, Panu naszym, i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż 
nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych" (wiersze 9-13).
Wiele  z  dzisiejszego  nauczania  każe nam poddać  się  Bogu aby być  ukrzyżowanym i 
umrzeć na nowo, albo umrzeć w pełni. Ale apostoł nie mówi nic takiego. Mamy raczej 
oddać się Bogu jako ci, którzy już umarli i powstali z martwych, uznając krzyż jako coś 
co jest już za nami. Z tego powodu mamy ofiarować siebie Bogu, by być używani do Jego 
służby i Jego chwały.

Wzbudzeni i odpoczywający

Popatrzcie  na  orła  kiedy  wzbija  się  w  przestworza,  gdy  jego  potężne  skrzydła  są 
wyciągnięte by złapać prąd. Wydaje się, że unosi się w powietrzu nie poruszając nawet 
jednym mięśniem czy skrzydłem. Nie potrzebuje wzbijać się; już wzbił się i odpoczywa 
na tych wspaniałych wysokościach.

Jakże inne jest   poruszanie się skowronka,   który startuje z ziemi i machając
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skrzydełkami  w  ciągłym  wysiłku  wzbija  się  w  niebo  by  zaśpiewać  swoją  poranną 
piosenkę,  a  potem  powraca  z  powrotem  na  ziemię.  Skowronek  reprezentuje  postawę 
wzbijania się, orzeł postawę tych, którzy już się wzbili.
W rzeczywistości  większość  z  nas  prawdopodobnie  powiedziałaby:  „Jak  mogę  uznać 
siebie za martwego, skoro znajduję tyle dowodów na to, że żyję? Jak mogę uważać siebie 
za wzbudzonego, jeżeli jest tak wiele rzeczy, które ściągają mnie z powrotem na niższą 
płaszczyznę?" Nasza niechęć do przebywania tam w górze ściąga nas w dół. Uznawanie 
starego  życia  za  ciągle  żywe  czyni  je  realnym  i  powstrzymuje  nas  przed 
przezwyciężeniem go.

Zasada,  która  podkreśla  cały  system  ewangelii  jest  taka,  że  otrzymujemy 
stosownie  do  miary  naszej  wiary.  Wiara  przezwycięży  wszystkie  aspekty  naszego 
śmiertelnego życia. Jednak zwątpienie wzbudzi je z grobu, by dręczyło nas tak długo jak 
będziemy żywili wątpliwości. Jedynym sposobem w jaki możemy umrzeć jest oddanie 
siebie Chrystusowi, a potem uznanie siebie za umarłego wraz z Nim.

Kłamstwa Szatana

Uczyniwszy  to  nagle  odkrywamy,  że  stare  cechy,  myśli  i  złe  skłonności 
zaznaczają  swoje  istnienie  i  mówią  głośno i  wyraźnie:  „Nie jesteśmy martwe."  Jeżeli 
uznamy te  rzeczy,  będziemy  się  ich  obawiać  i  będziemy  im  posłuszni,  z  pewnością 
przywrócimy im życie, a one będą nas kontrolowały i zawloką z powrotem do naszego 
poprzedniego stanu. Jeżeli jednak nie uznamy ich i powiemy: „To są kłamstwa Szatana; 
umarłem  dla  grzechu,"  to  Bóg  odsunie  je  od  nas  i  uczyni  całkowicie  martwymi. 
Odkryjemy, że mimo wszystko wcale nie były częścią nas, ale po prostu pokusą, którą 
Szatan wprowadził na naszą drogę i próbował uczynić częścią naszego życia.

To  jest  prawdziwe  lekarstwo  na  pokusę  i  grzech.  Kiedy  jednak  dana  osoba 
wierzy,  że jest  grzeszna,  to staje  się  grzeszna.  Jeżeli  Boże dziecko zaczyna wątpić w 
swoją akceptację przed Bogiem, to nie będzie miało pragnienia być świętym i wpadnie w 
nieposłuszeństwo, rozczarowanie i grzech.

Jest taka opowieść o człowieku, który miał dwie osobowości. Z jednej strony 
posiadał szlachetny charakter, i kiedy czuł się szlachetny i czysty, według tego żył. Druga 
osobowość  była  podła  z  natury.  Kiedy  ten  charakter  przejmował  kontrolę  nad  jego 
życiem, sprawiał, że czuł się poniżony i zgodnie z tym postępował.

„Człowiek jest tym, co myśli w swoim sercu" (Przypowieści 23:7 - Biblia King 
James). Nasze myśli odzwierciedlają się w naszym życiu. Z tego powodu Bóg uczynił 
kwestię wiary głównym źródłem osobistej sprawiedliwości i świętości. Jest to subtelna, a 
jednak wzniosła moc, która może wprowadzić ludzi do Bożego życia.

Nauczmy się tej prawdy - mamy nie tak bardzo podnosić się, jak pamiętać, że 
zostaliśmy wzbudzeni. Zostaliśmy wzbudzeni z martwych z Chrystusem, wskrzeszeni z 
grobu naszej nicości i siedzimy z Nim na wyżynach niebieskich, uznani przez Ojca, i
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otrzymaliśmy pozwolenie, by uważać siebie za podobnych do Niego.
Nasza postawa wpłynie na nasz cel. Ludzie żyją według swojej pozycji. Wysoko 

urodzone  dziecko  szlacheckie  ma  świadomość  swojego  szlacheckiego  pochodzenia. 
Podobnie ci, którzy uznają swoje pochodzenie z góry i rozumieją swoją niebiańską rangę, 
będą chodzili jako dzieci królestwa.

Ponieważ  powstaliśmy  z  Chrystusem,  zewlekliśmy  starego  człowieka  i 
włożyliśmy nowego.  Przestaliśmy być nędzarzami,  a  staliśmy się  książętami.  Musimy 
zdjąć szaty żebraka i ubrać książęce epolety. Odziejmy się w uprzejmość, pokorę umysłu, 
łagodność, cierpliwość, a nad to wszystko w wyrozumiałość -jest to doskonała opaska, 
która łączy wszystkie części garderoby. Najlepszą ze wszystkich naszych szat jest Sam 
Chrystus i powinniśmy się w Niego przyodziać.

Moc zmartwychwstania

Zmartwychwstałe życie Chrystusa jest bardzo praktyczne. Apostoł Paweł mówi, że ma 
ono wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia. Ma wpływać na nasze zachowanie i 
prowadzić gdziekolwiek wzywa nas Bóg.

Po  pierwsze,  zmartwychwstałe  życie  ma  moc  potwierdzić  naszą  nadzieję  i 
pewność zbawienia. Zmartwychwstanie Jezusa było dokończonym dziełem i gwarancją 
dla  ludzi  i  aniołów,  że okup został  zapłacony,  a  dzieło  zadośćuczynienia zakończone. 
Kiedy On wyszedł zwycięsko z grobu, oczywiste dla wszechświata było to, że cel, dla 
którego tutaj  przyszedł,  został  osiągnięty.  Dlatego też  wiara może spoczywać na Jego 
zmartwychwstaniu:  „Któż  będzie  potępiał?  Jezus  Chrystus,  który  umarł,  więcej, 
zmartwychwstał,  który  jest  po  prawicy  Boga,  Ten  przecież  wstawia  się  za  nami" 
(Rzymian 8:34).

Po drugie, zmartwychwstanie Chrystusa jest mocą, która nas uświęca. Umożliwia 
nam uznanie naszego starego życia i poprzedniego ,ja" za martwe. Nie jesteśmy już dłużej 
tą samą osobą w Bożych oczach. Z ufnością możemy wyrzec się siebie i odrzucić strach 
przed naszą poprzednią złą naturą.

Rzeczywiście, Sam Chrystus przychodzi, by żyć w nas, stając się mocą naszego 
nowego życia i zwycięskiego posłuszeństwa. Nie jest to tylko fakt zmartwychwstania, ale 
społeczność  Zmartwychwstałego,  która  przynosi  nam  nasze  zwycięstwo  i  moc. 
Nauczyliśmy się znaczenia największego paradoksu: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; 
żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem 
w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie" (Galacjan 
2:20). To jest jedyne prawdziwe i trwałe uświęcenie - zamieszkanie życia Chrystusa w 
wierzącej i posłusznej osobie.

Po trzecie, w zmartwychwstaniu jest moc do uzdrowienia. Ten, który wyszedł z 
grobu, był  fizycznym Chrystusem, a Jego ciało jest  Głową naszych ciał.  Jest  źródłem 
naszej  fizycznej  siły,  podobnie jak  i  duchowego  życia.  Jeżeli przyjmiemy Go  i
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będziemy  Mu  ufali,  On  uczyni  wiele  dla  naszych  ciał,  jak  i  dla  naszego  ducha,  i 
znajdziemy nową, ponadnaturalną siłę w naszych śmiertelnych ciałach.

Po  czwarte,  zmartwychwstanie  Chrystusa  ma  moc,  by  ożywić  naszą  wiarę, 
zachęcając do oczekiwania na Boże odpowiedzi na nasze modlitwy i proszenia Boga o 
trudne  rzeczy.  Co  może  być  za  trudne  albo  niemożliwe  skoro  grób  został  otwarty  a 
kamień  odwalony?  Bóg  próbuje  nauczyć  nas  niezmiernej  wielkości  Jego  mocy,  Jaką 
okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie" 
(Efezjan 1:20). To jest miara tego co Bóg jest w stanie i chce zrobić w imieniu Jezusa. 
Zmartwychwstanie Chrystusa jest przyrzeczeniem wszystkiego, o co prosimy, i gdybyśmy 
w pełni wierzyli w moc tego zmartwychwstania, to bralibyśmy więcej niż kiedykolwiek 
przedtem.

Po piąte, zmartwychwstanie jest radością chrześcijaństwa. Było ono witalnością 
pierwszych apostołów. Zawsze zwiastowali Jezusa i Jego zmartwychwstanie. Ich życiu i 
pracy nadawało ono szczególnego blasku i atrakcyjności. To samo może uczynić i dla nas.
Jednak  wielu  chrześcijan  wygląda  tak  posępnie  jakby  szli  na  swój  własny  pogrzeb. 
Słyszałem historię o dziewczynce, która spotkała na ulicy smutnych ludzi. Kiedy przeszli 
koło niej, zapytała swoją mamę: „To byli chrześcijanie, prawda?" Kiedy mama spytała 
dlaczego tak uważała, odpowiedziała: „Wyglądają na takich nieszczęśliwych."

Ten  rodzaj  chrześcijaństwa  nawiązuje  do  klasztoru  i  krzyża.  Nasza  wiara 
powinna być tak promienna jak nowe kwiaty wiosny, tak żywa jak piosenki ptaków. Jezus 
powitał  kobiety  w  jasny  poranek  zmartwychwstania  z  poselstwem  „Bądźcie 
pozdrowione!"  (Ew.  Mateusza  28:9),  i  tak  samo  powitałby  nas  w  poranek  naszego 
nowego życia, nakazując nam iść w radości Pana jako naszej sile.

Ta radość musi wypływać ze zmartwychwstania i być podtrzymana poza grób. To 
jest poselstwo, którego dzisiaj potrzebuje smutny i grzeszny świat. Jego mottem nie może 
być ecce homo sali sądowej, ale radosne „Pozdrowienie!" wielkanocnego poranka. Czym 
więcej  będziemy  okazywali  radości  zamieszkującego  Chrystusa  i  zmartwychwstałego 
życia, tym więcej mocy będzie miało nasze świadczenie, by wpłynąć na świat.

„Na skrzydłach jak orły"

Po szóste, zmartwychwstanie Chrystusa umożliwi nam przetrwanie najbardziej gorzkich 
życiowych doświadczeń. Paweł powiedział w Liście do Filipian 3:10, że chciał „poznać 
go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się 
podobnym do niego w jego śmierci." Wchodzimy w zmartwychwstałe życie, aby mieć na 
tyle sił, by cierpieć z Nim i dla Niego.

Niech nie będzie tutaj  żadnego niezrozumienia.  Nie mamy cierpieć dla siebie 
samych w   wyniku   chorób   czy   zmagania   się   w   naszym   duchowym   życiu.   Te  
rzeczy powinny należeć do wcześniejszego okresu naszego chrześcijańskiego życia. Pan 
cierpiał za innych - za Swój kościół i umierający świat.
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W księdze Izajasza jest zapisany niezwykły fragment, który wykazuje podobieństwo do 
Listu do Filipian 3:10. Mówi o tych, którzy „wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły." 
Ale natychmiast po tym widzimy, że te same osoby schodzą w dół do zwykłych ścieżek 
życia, „biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają" (40:31). Wydaje się, że wznoszenie się ma 
na celu tylko wyposażenie ich do biegania i  chodzenia.  Wyższe doświadczenia łaski i 
chwały  były  przygotowane  po  to,  by  uzdolnić  chrześcijan  do  stąpania  po  niższych 
poziomach trudu i doświadczenia.

Zgodnie  z  tym,  apostoł  mówi  o  radowaniu  się  w  ucisku  (Rzymian  5:3-5). 
„Radowanie  się"  wyraża  największą  postawę  naszego  istnienia,  a  „doświadczenia" 
najgłębszy stopień trudności.  Kiedy schodzimy do najgłębszego i najniższego miejsca, 
musimy stawić mu czoła w najweselszym i najbardziej niebiańskim duchu. Moglibyśmy 
to porównać do zejścia Chrystusa z Góry Przemienienia, by spotkać na dole człowieka 
opętanego przez demona.

Tak,  to  są  cierpienia  Chrystusowe.  Moc  Jego  zmartwychwstania  ma  na  celu 
przygotowanie nas  i  uzdolnienie do wejścia  na wszystkie  poziomy Jego chwalebnego 
życia,  abyśmy tak jak On mogli  iść  naprzód i  przynosić błogosławieństwo innym. W 
przynoszeniu tej świętej miłości innym znajdziemy nawet słodszą radość niż w uniesieniu 
boskiej komunii.

A.B.Simpson (1844-1919) 
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