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Plany poselstw i fragmenty z posługi

Sekret królującego życia Józefa

PODZIĘKOWANIE

Autorzy pragną wyrazić wdzięczność posłudze Watchmana Nee i Witnessa Lee, która umożliwiła 
przygotowanie tego materiału. Zagłębiamy się w prawdy, które ci dwaj słudzy Pańscy odkryli w Słowie 
Bożym. Wyrażamy też wdzięczność Living Stream Ministry, za udzielenie nam pozwolenia na wykorzy-
stanie cytatów do niniejszych planów poselstw dla młodzieży w odzyskiwaniu Pańskim.

Cytaty z Nowego Testamentu pochodzą z Nowego Testamentu w Przekładzie Odzyskiwania, edycja 
luksusowa, wyd. I, Living Stream Ministry, Anaheim 2020. Cytaty ze Starego Testamentu opierają się 
na następujących źródłach: Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Pallotinum, Poznań – Warszawa 1999, Biblia 
to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (tzw. Biblia Warszawska), BiZTB, Warszawa 
1991 oraz Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (tzw. Uwspółcześniona Biblia 
Gdańska), Fundacja Wrota Nadziei, Toruń 2017. W przypadku rozbieżności pomiędzy przekładem 
polskim a tekstem oryginalnym Starego Testamentu korzystano z przekładu angielskiego: Holy Bible 
Recovery Version, Living Stream Ministry, Anaheim 1999. Numerację wersetów ze Starego Testamentu 
przyjęto z Biblii Warszawskiej.

Wszystkie „fragmenty książek posługi” zostały zaczerpnięte z książek Watchmana Nee i Witnessa 
Lee, opublikowanych przez Living Stream Ministry, Anaheim, Kalifornia, za zgodą wydawcy. Wszelkie 
prawa zastrzeżone.
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REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS KONFERENCJI

  Europejska Konferencja Młodzieżowa stwarza młodzieży z całego świata jedyną 
w swoim rodzaju sposobność scalania się ze sobą i wspólnego podążania za Panem. 
W celu stworzenia właściwej atmosfery, która pomoże nam to osiągnąć, konieczne 
jest abyśmy przestrzegali następujących zasad:

 1. Podczas konferencji powinniśmy ubierać się właściwie i skromnie: 
 • Nie nosimy odzieży z niewłaściwymi rysunkami, napisami ani symbolami. Odzież powinna 

zakrywać ramiona, plecy i brzuch. Nie chodzimy w spodniach opadających na biodra. 
 • Zalecamy, by siostry ubierały się na spotkania w spódnice lub sukienki, wystarczająco długie, 

by podczas siedzenia zakrywały kolana, a bracia zakładali koszule z kołnierzykiem. 
 • Na czas zajęć popołudniowych prosimy zakładać ubrania skromne, nie wyzywające – np. do-

brze będzie, jeżeli bracia i siostry będą zakładali nieobcisłe spodnie/spodnie dresowe i koszul-
ki zakrywające ramiona. Podczas całej konferencji nie zezwala się na noszenie bardzo krótkich 
spodenek.

 • Bracia nie mogą nosić różnego rodzaju kolczyków ani ćwieków (w tym w uszach), zarówno w 
trakcie trwania konferencji, jak i podczas podróży.

 2. Nie zezwala się korzystać z telefonów ani innych urządzeń elektronicznych; mło-
dzież musi je schować i nie trzymać na widoku. Jeśli będą widoczne, opiekun musi je zabrać. 
Powinniście przywieźć papierową Biblię i papierowe Hymny, żeby z nich korzystać na spotka-
niach, a także oddzielny aparat fotograficzny do robienia zdjęć. Prosimy, by opiekunowie i po-
mocnicy podczas trwania konferencji trzymali własne telefony przy sobie i korzystali z nich tylko 
w nagłych wypadkach.

 3. Podczas całej konferencji powinny być zachowywane właściwe relacje pomiędzy 
braćmi i siostrami. Bracia nie powinni przebywać w pobliżu domów zajmowanych przez sio-
stry i odwrotnie.

 4. Nie należy dokonywać zmian w przydziale do pokoi bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia 
od opiekuna oraz osób odpowiedzialnych za konferencję.

 5. Zabrania się opuszczania terenu konferencji bez pozwolenia.

 6. Nie krytykujemy, nie narzekamy i nie używamy brzydkich słów.

 7. Wszyscy są zobowiązani do przestrzegania planu konferencji:
 • Zajmujemy miejsce na 5 minut przed rozpoczęciem spotkania. Na początku otwórzmy się 

i używajmy swojego ducha (śpiewając, modląc się, modlitewnie czytając itp.).
 • Nie opuszczamy pomieszczenia od rozpoczęcia spotkania aż do jego zakończenia, tzn. nie ko-

rzystamy z toalet w trakcie trwania spotkania (skorzystajmy z toalety przed spotkaniem).
 • Na każde spotkanie zabieramy ze sobą Biblię, Hymny, notes, długopis i podręcznik. Róbmy 

notatki! 
 • Nie jemy i nie pijemy (wyjątek stanowi woda) podczas dużych spotkań i spotkań w pokojach.

 8. Obecność na wszystkich spotkaniach (włącznie ze spotkaniami w pokojach i porannym ożywie-
niem) jest obowiązkowa. Zachęcać się będzie każdego do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach 
w pokojach.

 9. Po spotkaniu wieczornym niezwłocznie wracamy do swoich domów.

 10. Światło gasimy o wyznaczonej porze. Należy zakończyć rozmowy. Nie należy opuszczać pokoi 
poza wypadkami nagłej potrzeby.
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 11. Utrzymujemy w porządku dom, w którym mieszkamy, odnosimy się z szacunkiem 
do gospodarzy domów. W przypadku jakichkolwiek problemów należy zwrócić się do kadry. 
Nie śmiecimy. Jeśli widzisz jakieś śmieci, uprzątnij je. Nie należy krzyczeć ani hałasować wcze-
śnie rano oraz po wieczornym spotkaniu, by nie zakłócać spokoju ludziom z sąsiedztwa.

 12. Żeby nie robić przykrości gospodarzom domu, w którym mieszkamy, wszystkie posiłki po-
winniśmy jadać w nim (a nie w innych domach). Podczas trwania konferencji korzystanie 
z restauracji, kawiarni, barów, pizzerii itp. jest zabronione.

 13. Do sklepów można chodzić od zakończenia porannego spotkania do obiadu oraz od zakończe-
nia gier i zabaw do kolacji. Jeśli musisz zrobić zakupy o innej porze, uzgodnij to ze swoim opie-
kunem. Opiekun może zrobić wówczas dla ciebie zakupy, jeżeli będzie to uzasadnione.

 14. Nie zapewniamy miejsca w domach zwierzątkom przywiezionym ze sobą. Lokum dla 
nich należy szukać poza Małem Cichem.

Opiekunowie są odpowiedzialni za młodzież 
podczas podróży i przez cały czas trwania konferencji. 

Młodzież musi się słuchać opiekunów i odnosić się do nich z szacunkiem. 
Nie pozwala się na jakiekolwiek nieposłuszeństwo, 

okazywanie buntu i niegrzeczne zachowanie.

Zastrzegamy sobie prawo do karania wszystkich, 
którzy nie będą przestrzegać wymienionych powyżej zasad. 

Osoby, które w poważny sposób będą łamać regulamin 
mogą zostać odesłane do domu na własny koszt.
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Kryteria sprawdzianu czystości

Ogólny porządek:

 • W całym pokoju nie może być żadnych śmieci

 • Kosz na śmieci musi być opróżniony

 • Pokój musi być przewietrzony

 • Na meblach i łóżkach nie może być kurzu

 • Rzeczy w szafach mają być poukładane

Rzeczy osobiste:

 • Ubrania i buty nie mogą być pozostawione gdzie bądź

 • Bagaż ma być odpowiednio ulokowany pod łóżkiem lub na szafie

 • Ręczniki muszą być porządnie powieszone lub złożone

 • Jedzenie nie może być pozostawione na wierzchu (wyjątek stanowią owoce)

 • Przybory toaletowe muszą być poukładane w łazience lub w twoim pokoju

Łóżka:   

 • Wszystkie łóżka muszą być pościelone w jednakowy sposób

 • Kołdra musi być porządnie złożona na pół

 • Poduszka musi leżeć na wierzchu łóżka 

 • Nic innego nie może leżeć na łóżku

 • Pościel powinna być rozprostowana bez zagnieceń

Pamiętaj: gdy wychodzisz z pokoju, zgaś światło i NIE zamykaj drzwi na klucz.
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Siedem minut z Panem
W – M – M – W – P – D - P

 1. Wzywanie – pół minuty
 • wzywanie imienia Pana, by nastawić swój umysł na ducha
  1 Kor 12:3; Rz 8:6; 10:12-13.

 2.  Modlitwa – minuta
 • otwarcie serca, zmiękczenie serca i opustoszenie siebie
 • wyznanie Panu, że Go kochamy
  2 Kor 3:16; Ps 62:9.

 3.  Modlitewne czytanie – dwie i pół minuty
 • używanie wyćwiczonego ducha do modlitwy jednym lub dwoma wersetami
 • uczynienie treści wersetów osobistą modlitwą
  Ef 6:17-18; 2 Tm 3:16.

 4.  Wyznawanie – minuta
 • wyznanie grzechów i przewinień, których jesteśmy świadomi oraz usunięcie wszystkiego, co 

blokuje społeczność
 • prośba o przebaczenie i oczyszczenie
  1 J 1:7.9; Ps 66:18; Iz 59:1-2.

 5.  Poświęcenie – pół minuty
 • ofiarowanie się Panu na nowo, przekazanie Mu pełnego prawa do nas
  Rz 12:1-2; 6:13.19; Mk 12:30.

 6.  Dziękczynienie – pół minuty
 • podziękowanie za wszystko: wszystkie osoby, sytuacje, rzeczy w naszym życiu oraz chwalenie 

Pana
  Ef 5:20; 1 Tes 5:18.

 7.  Prośba – minuta
 • prośba o to, czego potrzebujemy, o wzrost, a także o osoby, które potrzebują zbawienia
  1 Tm 2:1; Ef 6:18; Mt 7:7; Ps 143:8.



7

EUROPEJSKA KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY W MAŁEM CICHEM

Plan konferencji
dzień Pański 

 17:45 kolacja
 18:30 wyjście z domu na spotkanie
 18:45 spotkanie
 21:20 spotkania w pokojach
 21:45 przygotowanie do snu
 22:30 cisza nocna

poniedziałek i wtorek 
 6:30 koordynacja dla usługujących
 7:30 pobudka
 8:00 poranne ożywienie
 8:20 osobiste poranne ożywienie
 8:30 śniadanie
 9:30 wyjście na spotkanie
 9:45 spotkanie
 12:30 obiad
 13:15 wyjście z domu na gry i zabawy (zob. instrukcje)
 13:30 gry i zabawy
 17:00 cisza (odpoczynek/studiowanie/prysznic)
 17:45 kolacja
 18:30 wyjście z domu na spotkanie
 18:45 spotkanie
 21:20 przekąska
 21:30 spotkania w pokojach
 22:00 przygotowanie do snu
 22:30 cisza nocna

środa    
 6:30 koordynacja dla usługujących
 7:00 pobudka 
 7:30 poranne ożywienie
 8:00 śniadanie
 8:30-17:00 wycieczka w góry (zob. instrukcje)
 17:45 kolacja
 18:30 wyjście z domu na spotkanie
 18:45 spotkanie
 21:20 przekąska
 21:30 spotkania w pokojach
 22:00 przygotowanie do snu
 22:30 cisza nocna

czwartek 
 6:30 koordynacja dla usługujących
 7:30 pobudka
 8:00 poranne ożywienie
 8:20 osobiste poranne ożywienie
 8:30 śniadanie
 9:00 studiowanie
 9:30 wyjście z domu na spotkanie
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 9:45 spotkanie
 12:15 zdjęcie grupowe
 12:45 obiad
 13:30 wyjście z domu na gry i zabawy (zob. instrukcje)
 13:45 gry i zabawy
 17:00 cisza (odpoczynek/studiowanie/prysznic)
 17:45 kolacja
 18:30 wyjście z domu na spotkanie
 18:45 spotkanie
 21:20 przekąska
 21:30 spotkania w pokojach
 22:00 przygotowanie do snu
 22:30 cisza nocna

piątek     
 6:30 koordynacja dla usługujących
 7:30 pobudka
 8:00 poranne ożywienie
 8:20 osobiste poranne ożywienie
 8:30 śniadanie
 9:00 studiowanie (uwaga: spotkanie nt. chrztu)
 9:30 wyjście z domu na spotkanie
 9:45 spotkanie
 12:30 chrzty
 13:00 obiad
 13:45 próba i nagrywanie pieśni w namiocie dla starszej młodzieży
 17:00 cisza (odpoczynek/studiowanie/prysznic)
 17:45 kolacja
 18:30 wyjście na spotkanie
 18:45 spotkanie
 21:20 przekąska
 21:30 spotkania w pokojach
 22:00 przygotowanie do snu
 22:30 cisza nocna

sobota
 6:30 koordynacja dla usługujących
 7:00 pobudka
 7:30 poranne ożywienie
 7:50 osobiste poranne ożywienie
 8:00 pakowanie się i sprzątanie
 8:30 śniadanie
 9:00 wyjście na spotkanie
 9:15 spotkanie i rozdanie nagród 
 12:30 obiad
 13:00 koniec konferencji / wyjazd

 imię _____________________ dom  ______

 kraj _____________________ zespół ______
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HASŁA NA EUROPEJSKĄ KONFERENCJĘ 
DLA MŁODZIEŻY (ROK 2022) 

Sekret królującego życia Józefa

Józef prowadził życie zgodne z wizją, jaką otrzymał; 
był nie tylko kimś, kto śnił, ale i człowiekiem, który praktykował 

i przejawiał swoim życiem to, co ujrzał we śnie —
snop ten wyłonił się z sytuacji śmierci i wyszedł z niej cało. 

Musimy poznać sekret radowania się naszym uwięzieniem i wiedzieć, 
jak spędzać swój czas w okresie ograniczenia naszej swobody; 

Józefa zwolniono z więzienia, ponieważ z odwagą mówił on przez wiarę, 
mimo że jego sny jeszcze się nie spełniły. 

Władztwo Ducha — życie królowania w życiu i poddawania się restrykcjom
i ograniczeniom boskiego życia w rzeczywistości Bożego królestwa — 

jest wznioślejsze od jakiegokolwiek innego aspektu Ducha. 

Najsilniejszy człowiek to nie ten, który jest w stanie coś zrobić, 
lecz ten, który jest w stanie nie zrobić tego, co ma moc zrobić; 
takie zapieranie się siebie to jedyny sposób na zaprowadzenie

Bożego królestwa i urzeczywistnienie życia królestwa.
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 NOTATKI
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Wprowadzające spotkanie w grupach

Co to jest królujący aspekt dojrzałego wierzącego?

Wersety do modlitewnego czytania:
Ef 1:17–18 Aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i obja-

wienia w pełnym poznaniu Jego, abyście — mając oświecone oczy waszego serca — wie-
dzieli, czym jest nadzieja Jego powołania.

Wyjątki z posługi:

Księgę Rodzaju, w której Bóg w postaci na-
sion zasiał niemal wszystkie prawdy biblijne, 
można uważać za biografie ośmiu wielkich mę-
żów: Adama, Abla, Henocha, Noego, Abrahama, 
Izaaka, Jakuba i Józefa. Tych osiem postaci two-
rzy dwie grupy, po cztery osoby w każdej. W pierw-
szej z nich znajduje się Adam, Abel, Henoch 
i Noe, a w drugiej Abraham, Izaak, Jakub i Józef. 
Pierwsza grupa reprezentuje ród stworzony, ród 
Adama, a druga — ród powołany, ród Abrahama. 
Wskutek upadku rodu stworzonego Bóg musiał 
rozpocząć wszystko od nowa z rodem powołanym. 
Ród stworzony zaczął się od Adama, a skończył 
na Noem. Zarówno początek, jak i koniec rodu 
stworzonego to fiasko. Adam, głowa stworzone-
go przez Boga rodu i jego przedstawiciel, upadł. 
Abel powrócił do Boga. Wraz z Adamem człowiek 
upada i odchodzi od Boga, lecz dzięki Bożemu od-
kupieniu Abel do Niego powraca. Henoch, który 
następuje po Ablu, nie tylko wraca do Boga, ale 
i chodzi z Nim. Jego życie owocuje pochwyce-
niem. Bóg pochwycił Henocha i zabrał ze śmierci 
do siebie. Wynikiem życia Henocha był Noe, któ-
ry również chodził z Bogiem i doświadczył królo-
wania, choć królowanie to nie było wystarczające 
ani pełne. Skutkiem jego królowania był upadek. 
Potomkowie Noego zbuntowali się przeciwko 
Bogu w mieście Babel, wskutek czego Bóg porzu-
cił ród stworzony. Zmuszony zaczynać od począt-
ku, Bóg odwiedził Abrahama i powołał go spośród 
zbuntowanego rodu stworzonego. Tak wyglądał 
początek nowego rodu — rodu powołanego, rodu 
Abrahama.

Jeśli chodzi o ród powołany, Bóg niewątpliwie 
osiągnął wielki sukces. Począwszy od Abrahama, 
poprzez Izaaka i Jakuba, droga pięła się coraz wy-
żej. Ostatecznie postać Jakuba ukazuje pełne kró-

lowanie. Jak już mówiliśmy, Abrahama, Izaaka, 
Jakuba i Józefa nie należy traktować jako zupeł-
nie odrębnych postaci. Postaci te przedstawiają 
cztery aspekty jednego pełnego, dojrzałego świę-
tego. Ukazują one to, że Bóg nas wybrał, powołał 
i usprawiedliwił przez wiarę, a także to, jak powo-
łany i usprawiedliwiony święty żyje przez wiarę 
w Bożej obecności i cieszy się wszystkimi odzie-
dziczonymi od Boga bogactwami. Święty taki zma-
ga się jednak, walczy o to, by zdobyć prawo pier-
worództwa. Wskutek tych zmagań jednak nic nie 
zyskuje, tylko bardziej cierpi. W cierpieniach tych 
zaczyna na nim ciążyć Pańska ręka, która go wy-
chowuje; Bóg pracuje nad nim, aż doprowadzi go 
do dojrzałości. Alleluja, ród powołany osiąga doj-
rzałość w boskim życiu! Z dojrzałością życia wiąże 
się aspekt królowania — aspekt, który obrazuje 
życie Józefa. To dlatego Józef w Księdze Rodzaju 
jest tak znakomity i wspaniały.

W dzieciństwie matka opowiadała nam histo-
rie biblijne. Wiele czasu poświęciła historii Józefa. 
Tak współczułem temu wspaniałemu Józefowi, 
kiedy usłyszałem, że bracia wrzucili go do dołu, 
a potem sprzedali jako niewolnika. Choć bardzo mi 
się podobała ta postać i czułem, że jest w niej coś 
szczególnego, nie rozumiałem, dzięki czemu Józef 
był taki wspaniały. Wiedziałem tylko, że był bar-
dzo dobry i chciałem być taki jak on. Nawet póź-
niej, kiedy już od wielu lat usługiwałem Słowem, 
nie wiedziałem, co sprawiało, że był on tak wspa-
niały. Teraz jednak z odwagą mogę podać wam 
przyczynę doskonałości Józefa. Był on doskonały, 
ponieważ był aspektem królowania dojrzałego ży-
cia. Był aspektem królowania dojrzałego Izraela, 
nie Jakuba. Józef był śmietanką dojrzałego życia.

Postać Józefa jest oczywiście tylko cieniem. 
W rzeczywistości aspekt królowania, który przed-
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stawia w formie typu Józef, to sam Chrystus 
wbudowany w naszą istotę. Wszyscy jesteśmy 
Jakubami, lecz wbudowuje się w nas Chrystus. 
Kiedy zostaliśmy odrodzeni, Chrystus się w nas 
wbudował. Ostatecznie staje się On naszym we-
wnętrznym budulcem, tym, z czego się składamy. 
Ta część naszej istoty, która została zbudowana 
z Chrystusa, to nie nasze ciało ani umysł, lecz nasz 
duch. W Drugim Liście do Tymoteusza 4:22 czy-

tamy, że Chrystus jest z naszym duchem. Oznacza 
to, że Chrystus wbudowuje się do wnętrza naszej 
istoty. Postać Józefa reprezentuje, przedstawia, 
symbolizuje ten zbudowany z Chrystusa aspekt 
naszej odrodzonej istoty. Relacja biblijna na te-
mat jego życia jest tak wspaniała, ponieważ postać 
Józefa przedstawia życie, które króluje, jest zwy-
cięskie i dojrzałe (Studium życia Księgi Rodzaju, 
s. 1365–1367).

 Modlitwa o konferencję:
1. Tego pierwszego wieczoru poświęć czas na modlitwę o konferencję i o scalanie się młodzieży ze 

względu na Pański zamysł.

2. Módl się też o osobiste otwarcie na Pana, o to by w tym szczególnym tygodniu Pan przemawiał 
osobiście do każdego z uczestników.

3. Módl się za braci, którzy będą przemawiać w czasie spotkań i za czas spędzony na świeżym powie-
trzu, o to by Pan pobłogosławił cały ten tydzień.
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 SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poranne ożywienie

Dzień pierwszy

Wersety do modlitewnego czytania:
Rdz 1:26 Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz Nasz, podobnego do Nas i niech panują nad 

rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi 
zwierzętami pełzającymi po ziemi! 

Wyjątki z posługi:

Na podstawie biografii Józefa można stwier-
dzić, że nie posiadał on żadnych wad. Relacja bi-
blijna świadczy o tym, że był absolutnie doskona-
ły. W Starym Testamencie doskonały jest Józef, 
a w Nowym Testamencie doskonały jest Jezus. 
[…] Józef, typ Chrystusa, symbolizuje królowanie 
dojrzałego świętego, dojrzałego Izraela. Aspekt 
królowania takiej osoby z pewnością jest dosko-
nały. Nikt z nas, rzecz jasna, doskonały nie jest. 
Jednak pod względem królowania jesteśmy do-
skonali. Gdy królujemy w duchu, jesteśmy dosko-
nali. Mimo to być może powiecie: „Nie jestem do-
skonały, przypominam raczej Judę”. Judę jednak 
przypominacie nie pod względem królowania, lecz 
upadku. […] Możliwe, że wczoraj królowaliście dla 
Boga, zaś dzisiaj popełniliście grzech, i to obrzy-
dliwy. Pokazuje to, że nasza osoba ma różne stro-
ny. My jednak zajmujemy się teraz tylko aspektem 
królowania.

W Księdze Rodzaju 1:26, gdy Bóg stwarzał czło-
wieka, powiedział: „Uczyńmy człowieka na obraz 
Nasz, podobnego do Nas, i niech panują […]”. 
Ostatnie rozdziały Księgi Rodzaju przedstawiają 
Izraela, który wyraża Boży obraz i sprawuje Bożą 
władzę. Sprawowanie Bożej władzy nad wszystkim 
widać w życiu Józefa, zaś Boży obraz wyraża Izrael 
[…]. Naszym celem musi być wyrażanie Boga, 
Jego obrazu i reprezentowanie Go, reprezentowa-

nie Jego władzy. W tym celu Bóg nas wybrał, lecz 
jesteśmy też upadli tak jak Jakub. W tym celu Bóg 
nas powołał i usprawiedliwił, i żyjemy przez wiarę 
tak jak Abraham. W tym celu dziedziczymy bogac-
twa Chrystusa i korzystamy z nich tak jak Izaak; 
na koniec zmagamy się, cierpimy, Pan nas wycho-
wuje i osiągamy dojrzałość tak jak Jakub. Wszyscy 
mamy w sobie „jakubową” naturę, która sprawia, 
że stale się zmagamy. Gdyby ktoś nam powiedział, 
żebyśmy przestali się zmagać, i tak nadal byśmy to 
czynili. Zmaganie się niekoniecznie jednak musi 
być czymś niewłaściwym. To, że ktoś, kto od wielu 
lat jest chrześcijaninem, nigdy się nie zmagał, do-
wodzi, że nie szuka Pana. Dowodzi to również, że 
nie jest zainteresowany uzyskaniem prawa pier-
worództwa. Gdy tylko dociera do nas wieść o pra-
wie pierworództwa, zaczynamy się zmagać, chce-
my być święci i duchowi, i wtedy właśnie walcząca, 
„jakubowa” natura wychodzi na wierzch. Gdy się 
zmagacie, przygotujcie się na cierpienia. Będziecie 
cierpieli, lecz jednocześnie Boża ręka, która was 
wychowuje, będzie nad wami. […] Przygotujcie się 
na cierpienie oraz na to, że Boża ręka będzie was 
wychowywała. W końcu osiągniecie dojrzałość 
i w waszym życiu uwidoczni się królujący aspekt 
dojrzałego Izraela. Na tym polega aspekt królowa-
nia, który obrazuje Józef (Studium życia Księgi 
Rodzaju, s. 1351–1353).

Proste modlitwy:

„Panie, otwieramy się na Ciebie na cały ten tydzień; mów do każdego z nas; otwórz przed nami swe 
serce”.

„Panie, modlimy się o całą młodzież, która przyjechała na konferencję. Niech przez cały ten czas towa-
rzyszy nam Twe bogate przemawianie i Twa droga obecność”.

„Panie, otwieramy się na Ciebie bezgranicznie; mów do nas, świeć na nas, przyjdź do nas w tym tygo-
dniu, pokaż nam, co to znaczy królować w życiu”. 
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo pierwsze

Józef przyjął wizję i żył zgodnie z tym, co zobaczył  
(1)

Wersety biblijne: Rdz 37:5–11; Obj 12:1; J 10:10; Ef 5:8; Lb 23:21; 24:4–6;  
Rdz 37:18–28; Prz 29:18; Dz 26:19. 

 I. Józef, „mistrz od snów” (Rdz 37:19), śnił o tym, że z punktu widzenia Boga Jego 
lud był snopami pszenicy pełnymi życia i niebiańskimi ciałami pełnymi światła 
(w. 5–11). 

 II. Dwa sny Józefa (w. 7–9), oba od Boga, pokazały mu, jakie jest boskie spojrzenie 
Boga na naturę, funkcję i cel Bożego ludu na ziemi:

 A. Sny Jakuba objawiają Boży punkt widzenia na sytuację Jego ludu — Obj 12:1:
 1. W pierwszym śnie Józef zobaczył snopy na polu, co wskazuje, że w Bożych oczach ci, którzy 

należą do Niego, są snopami, które zawierają życie, to znaczy ziarnami, które nadają się do 
tego, by zaopatrywać w życie — J 10:10. 

 2. W drugim śnie Józef zobaczył kłaniające mu się słońce, księżyc i jedenaście gwiazd, co 
wskazuje, że w Bożych oczach wszyscy ci, którzy do Niego należą, są pełni światła — Rdz 
37:9–10; Mt 5:14; Ef 5:8. 

 B. Zamiast spojrzenia z ziemi potrzebne jest nam niebiańskie, wieczne, spojrzenie na Boży 
lud — Lb 23:21; 24:4–6. 

 C. Im lepiej tę wizję widzimy i im bardziej dojrzewamy w życiu, tym rzadziej mówimy negatywnie 
o świętych i kościele — Mt 2:2; 5:14–16; 13:43; Flp 2:15–16. 

 III. „Wiązaliśmy snopy w środku pola i wtedy snop mój podniósł się i stanął, a snopy 
wasze otoczyły go kołem i oddały mu pokłon” — Rdz 37:7:

 A. W pierwszym śnie Józef ujrzał na polu snopy kłaniające się jego snopowi; sen ten objawia, że 
Józef w najlepszym wypadku był tylko snopem i że jego bracia w najgorszym wypadku także 
byli snopami. 

 B. Rozdziały 37 — 38 Księgi Rodzaju zawierają relację o dwóch obrzydliwych grzechach; w roz-
dziale trzydziestym siódmym czytamy o grzechu gniewu — 37:18–28:

 1. Gdy Józef miał siedemnaście lat i pasał z braćmi stado, donosił ojcu złe wieści o swoich 
braciach — w. 2. 

 2. Gdy jego bracia zobaczyli, że ojciec kocha Józefa bardziej niż ich, znienawidzili go i nie mo-
gli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim rozmawiać — w. 4. 

 3. Potem Józef miał pierwszy sen i powiedział o nim braciom, co sprawiło, że znienawidzili go 
jeszcze bardziej — w. 5. 

 4. Gdy Jakub wysłał Józefa, by skontrolował braci, oni zmówili się, że go zabiją, wrzucili go 
do jamy bez wody, sprzedali Izmaelitom i skłamali ojcu, że poniósł śmierć — pokazali mu 
wielobarwną szatę Józefa — w. 18–31. 

 C. Józef zachowywał się tak doskonale i wspaniale dzięki wizji, którą otrzymał; wizja ta sprawo-
wała kontrolę nad jego życiem i kierowała jego zachowaniem:

 1. Podczas gdy bracia Józefa dali upust swemu gniewowi, on zachowywał się jak snop życia 
i gwiazda, która świeci w ciemności — w. 18–28. 

 2. Podczas gdy jego bracia tonęli w odmętach gniewu, Józef, królujący aspekt dojrzałego życia, 
żył jak snop życia, który wydobywał się z wód śmierci ludzkiego gniewu. 

 3. Józefa różniło od braci jedynie to, że Bóg wybrał go, by królował, nie znaczy to jednak, że był 
od nich lepszy. 
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 4. Wszyscy, którzy wchodzą w skład Bożego ludu (w tym nasi rodzice, rodzeństwo, święci 
w życiu kościoła i usługujący), są snopami życia w Chrystusie. 

 IV. Józef prowadził życie zgodne z wizją, jaką otrzymał; był nie tylko kimś, kto śnił, 
ale i człowiekiem, który praktykował i przejawiał swoim życiem to, co ujrzał we 
śnie — gdy cała reszta tonęła w odmętach śmierci ludzkiego gniewu, snop ten wyło-
nił się z sytuacji śmierci i wyszedł z niej cało — Prz 29:18; Dz 26:19.  
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo pierwsze — wersety do poselstwa

Józef przyjął wizję i żył zgodnie z tym, co zobaczył  
(1) 

Wersety biblijne: 

Rdz 37:5–11
5 Pewnego razu Józef miał sen. I gdy opowiedział go braciom swym, ci zapałali jeszcze większą 

nienawiścią do niego. 
6 Mówił im bowiem: Posłuchajcie, jaki miałem sen:
7 Śniło mi się, że wiązaliśmy snopy w środku pola i wtedy snop mój podniósł się i stanął, a snopy 

wasze otoczyły go kołem i oddały mu pokłon. 
8 Rzekli mu bracia: Czyż miałbyś jako król panować nad nami i rządzić nami jak władca? I jeszcze 

bardziej go nienawidzili z powodu jego snów i słów jego. 
9 A potem miał on jeszcze inny sen i tak opowiedział go swoim braciom: Śniło mi się jeszcze, że 

słońce, księżyc i jedenaście gwiazd oddają mi pokłon. 
10 A gdy to powiedział ojcu i braciom, ojciec skarcił go, mówiąc: Co miałby znaczyć ów sen? Czyż ja, 

matka twoja i twoi bracia mielibyśmy przyjść do ciebie i oddawać ci pokłon aż do ziemi? 
11 I nienawidzili go bracia jego, ale ojciec jego zachował to słowo w swoim sercu. 

Obj 12:1
I wielki znak było widać w niebie: kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie 
korona z dwunastu gwiazd.

J 10:10
Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć; Ja przyszedłem, aby miały życie i miały je 
w obfitości.

Ef 5:8
Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłem w Panu; postępujcie jak dzieci światła.

Lb 23:21
Nie dostrzegł nieprawości w Jakubie ani nie widział przestępstwa w Izraelu. Jahwe, jego Bóg, jest z nim, 
a okrzyk — przy nim. 

Lb 24:4–6
4 Słowo tego, który słyszy słowa Boga, który ogląda widzenie Wszechwystarczającego, który pada, 

lecz z otwartymi oczyma: 
5 Jak piękne są twoje namioty, Jakubie, twoje przybytki, Izraelu!
6 Jak doliny potoków się ciągną, jak ogrody nad strumieniami, jak aloesy, które zasadził Jahwe, jak 

cedry nad wodami. 

Rdz 37:18–28
18 Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich zbliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, 
19 Mówiąc między sobą: Oto nadchodzi ów mistrz od snów! 
20 Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go pożarł. 

Zobaczymy, co będzie z jego snów! 
21 Gdy to usłyszał Ruben, chciał ocalić go z ich rąk; rzekł więc: Nie zabijajmy go! 
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22 I mówił Ruben do nich: Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu na 
pustkowiu, ale ręki nie podnoście na niego. Chciał on bowiem ocalić go z ich rąk, a potem zwrócić go 
ojcu. 

23 Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie — wielobarwną szatę, którą miał 
na sobie. 

24 I pochwyciwszy go, wrzucili do studni; studnia ta była pusta, pozbawiona wody. 
25 Kiedy potem zasiedli do posiłku, ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców izmaelskich, których 

wielbłądy niosły wonne korzenie, balsam i mirrę; szli oni do Egiptu. 
26 Wtedy Juda rzekł do swych braci: Cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i zataimy 

jego krew? 
27 Chodźcie, sprzedajmy go Izmaelitom! Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem 

naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. 
28 I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom 

za dwadzieścia sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. 

Prz 29:18a
Gdzie nie ma wizji, tam lud się rozprzęga. 

Dz 26:19
Dlatego też, królu Agryppo, nie byłem nieposłuszny tej niebiańskiej wizji.
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo drugie

Józef przyjął wizję i żył zgodnie z tym, co zobaczył  
(2) 

Wersety biblijne: Rdz 37:9–11; Obj 12:1; Łk 1:78; Mt 5:14–16; Ef 5:8; Flp 2:15–16;  
Rdz 39:1–21; 2 Tm 2:22; Rz 5:17, 21; Mt 5:31–32, 48. 

 I. W drugim śnie w Księdze Rodzaju 37:9 Józef zobaczył słońce, księżyc i jedenaście 
gwiazd, symbolizujących jego ojca, matkę i jedenastu braci — w. 9:

 A. Według swojej upadłej natury Boży lud jest niegodziwy i nieczysty, lecz z perspektywy wiecz-
ności Bóg widzi w nim ciała niebiańskie pełne światła. 

 B. Opierając się na zasadzie, ukazanej w śnie Józefa, słońce, księżyc i dwanaście gwiazd w dwu-
nastym rozdziale Księgi Objawienia oznaczają z pewnością ogół ludu Bożego na ziemi, symbo-
lizowanego przez kobietę — Obj 12:1–3. 

 C. Cały lud Boży w trzech wiekach: słońca, księżyca i gwiazd, składający się na kobietę, jest no-
sicielem światła; kobieta ta zatem jest jaśniejącą kobietą, mającą wymiar powszechny, która 
świeci na przestrzeni wszystkich pokoleń — por. Mt 5:14; Ef 5:8; Flp 2:15. 

 II. Podczas gdy bracia Józefa folgowali swemu pożądaniu, w ciemnościach tych widzi-
my Józefa, jasną gwiazdę, która świeci na niebiosach — Rdz 39:7–12:

 A. Rozdział trzydziesty ósmy Księgi Rodzaju opisuje drugi ciężki grzech popełniony przez braci 
Józefa, folgowanie pożądaniu, który również dał Józefowi pewną okazję:

 1. Juda dopuścił się zdrady małżeńskiej z synową, nie miał sumienia i zdolności widze-
nia — jego oczy były zaciemnione i zaślepione, ślepota zaś oznacza ciemność — 38:15; por. 
Ef 2:1–3. 

 2. Ruben również dopuścił się zdrady małżeńskiej z konkubiną ojca — Rdz 35:22:
 a. Ruben, zrodzony z Lei, był pierworodnym i powinien odziedziczyć prawo pierworódz-

twa. 
 b. Ponieważ jednak uległ skalaniu z powodu swego pożądania, utracił prawo pierworódz-

twa, które następnie dano Józefowi, synowi Racheli — 1 Krn 5:1; Rdz 49:3–4; 48:22. 
 B. Józef zyskał prawo pierworództwa z powodu swojej czystości:
 1. Gdy sprzedano go Potifarowi, urzędnikowi faraona, kapitanowi straży przybocznej, Jahwe 

był z Józefem i Potifar uczynił go zarządcą domu i oddał mu we władanie cały swój mają-
tek — 39:1–4. 

 2. Żona Potifara miała oko na przystojnego Józefa i codziennie mówiła mu, by się z nią poło-
żył; on jednak jej odmawiał — w. 6–8. 

 3. Pewnego dnia, gdy byli sami w domu, chwyciła go za szatę, on jednak zostawił szatę w jej 
ręce i uciekł, co sprawiło, że opowiedziała o nim kłamstwa, w wyniku czego wrzucono go do 
więzienia — w. 13–20. 

 C. Józef, zachowując się jak jasna gwiazda świecąca na niebiosach w tych ciemnościach, zdawał 
się mówić: „Wy wszyscy znajdujecie się pod panowaniem ciemności, lecz ja was oświetlam 
[…]. Nie mogę zapomnieć swojego snu. Sen panuje nade mną i wskazuje mi drogę. Jestem 
niebiańską gwiazdą i nigdy nie zaprzedam swej pozycji”. 

 D. Józef zatem prowadził życie zgodne z wizją, jaką otrzymał; był nie tylko kimś, kto śnił, ale 
i człowiekiem, który praktykował i przejawiał swoim życiem to, co ujrzał we śnie:

 1. W każdym człowieku tkwi pożądanie; sposobem na to, by je kontrolować, jest dać się po-
skromić wizji oraz poddać się jej kontroli i kierownictwu — Prz 29:18; 2 Tm 2:22. 
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 2. Rola, jaką odgrywa wizja, przypomina rolę hamulców w samochodzie — gdy zagraża nam 
niebezpieczeństwo, naciskamy na pedał hamulca; wizja niebiańskiej gwiazdy to potężny 
hamulec w naszym duchowym samochodzie.

 III. My, ludzie królestwa żyjący w życiu królestwa, szkolimy się na królów, szkolimy się, 
by być Józefami, aspektem królowania dojrzałego życia — Rz 5:17:

 A. Życie Józefa poddane niebiańskiej wizji było życiem królestwa niebios opisanego w Ewangelii 
Mateusza 5 — 7:

 1. Jak wynika z konstytucji królestwa niebios, objawionej w tych rozdziałach Ewangelii 
Mateusza, nasz gniew musi zostać poskromiony, a nasze pożądanie — przezwyciężone — Mt 
5:31–32. 

 2. Zamiast przystawać na swój gniew, odrzucamy go, a zamiast współpracować ze swoim po-
żądaniem, potępiamy je, ponieważ jesteśmy aspektem królowania dojrzałego życia. 

 B. Mamy w sobie konstytucję Chrystusa i przygotowujemy się do tego, by królować:
 1. Królestwo niebios to najwyższy wymóg, a boskie życie Ojca to najwyższe zaopatrzenie, które 

może temu wymogowi sprostać, dzięki któremu możemy prowadzić najwyższy rodzaj ży-
cia — Mt 5:48, przyp. 1. 

 2. Życie, które otrzymaliśmy, nie tylko zbawia nas od kilku rzeczy; osadza nas ono na tronie 
w roli królów, królujących nad wszystkim — Rz 5:17. 

 3. Otrzymaliśmy sprawiedliwość w sposób obiektywny, lecz nadal musimy ustawicznie przyj-
mować obfitość łaski, abyśmy mogli królować w życiu w sposób subiektywny. 

 4. Moc tej łaski działa w nas i sprawia, że jesteśmy w porządku wobec Boga, wobec innych, 
a nawet wobec samych siebie; nie tylko ujarzmia grzech gniewu i pożądania, lecz także prze-
zwycięża w naszej istocie szatana i śmierć; tak oto łaska króluje poprzez sprawiedliwość, 
czego skutkiem jest życie wieczne — w. 21. 
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo drugie — wersety do poselstwa

Józef przyjął wizję i żył zgodnie z tym, co zobaczył  
(2) 

Wersety biblijne:

Rdz 37:9–11
9 A potem miał on jeszcze inny sen i tak opowiedział go swoim braciom: śniło mi się jeszcze, że słońce, 

księżyc i jedenaście gwiazd oddają mi pokłon. 
10 A gdy to powiedział ojcu i braciom, ojciec skarcił go mówiąc: Co miałby znaczyć ów sen? Czyż ja, 

matka twoja i twoi bracia mielibyśmy przyjść do ciebie i oddawać ci pokłon aż do ziemi? 
11 I nienawidzili go bracia jego, ale ojciec jego zachował to słowo w swoim sercu. 

Obj 12:1
I wielki znak było widać w niebie: kobieta ubrana w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie 
korona z dwunastu gwiazd. 

Łk 1:78
Dzięki miłosiernym przejawom współczucia naszego Boga, w których wschodzące słońce nawiedzi nas 
z wysoka. 

Mt 5:14–16
14 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. 
15 Nie zapala się też lampy i nie umieszcza jej pod naczyniem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, 

którzy są w domu. 
16 Tak samo niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego 

Ojca, który jest w niebiosach. 

Ef 5:8
Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłem w Panu; postępujcie jak dzieci światła. 

Flp 2:15–16
15 Abyście byli ludźmi zarzutu i prostolinijnymi, dziećmi Boga nieskazitelnymi pośród spaczonego 

i przewrotnego pokolenia, wśród którego świecicie jak światła w świecie, 
16 Przedkładając słowo życia, abym mógł się chlubić w dniu Chrystusa, że nie biegłem na darmo ani 

nie trudziłem się na darmo. 

Rdz 39:1–21
1 Józef został uprowadzony do Egiptu. I kupił go od Izmaelitów, którzy go tam przyprowadzili, 

Egipcjanin Potifar, urzędnik faraona, dowódca straży przybocznej. 
2 Jahwe był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze i był w domu swego pana, Egipcjanina. 
3 Ten jego pan spostrzegł, że Jahwe jest z Józefem i sprawia, że mu się dobrze wiedzie, cokolwiek 

czyni. 
4 Darzył więc on Józefa życzliwością, tak iż stał się jego osobistym sługą. Uczynił go zarządcą swego 

domu, oddawszy mu we władanie cały swój majątek. 
5 A odkąd go ustanowił zarządcą swego domu i swojego majątku, Jahwe błogosławił domowi tego 

Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I tak spoczęło błogosławieństwo Jahwe na wszystkim, co Potifar 
posiadał w domu i w polu. 
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6 A powierzywszy cały majątek Józefowi, nie troszczył się już przy nim o nic, tylko o to, aby miał takie 
pokarmy, jakie zwykł jadać. Józef miał piękną postać i miłą powierzchowność. 

7 Po tych wydarzeniach zwróciła na niego uwagę żona jego pana i rzekła do niego: Połóż się ze mną. 
8 On jednak nie zgodził się i odpowiedział żonie swego pana: Pan mój o nic się nie troszczy, odkąd 

jestem w jego domu, bo cały swój majątek oddał mi we władanie. 
9 On sam nie ma w swym domu większej władzy niż ja i niczego mi nie wzbrania, wyjąwszy ciebie, 

ponieważ jesteś jego żoną. Jakże więc mógłbym uczynić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć 
przeciwko Bogu? 

10 I mimo że go namawiała codziennie, nie usłuchał jej i nie chciał położyć się przy niej, aby z nią żyć. 
11 Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby spełniać swe obowiązki, i nikogo z domowników tam nie 

było, 
12 Uchwyciła go ona za płaszcz i powiedziała: Połóż się ze mną! Lecz on wyrwał się, zostawił płaszcz 

w jej ręku i wybiegł na dwór. 
13 A wtedy ona, widząc, że zostawił swój płaszcz i że wybiegł na dwór, 
14 Zawołała domowników i powiedziała im tak: Patrzcie, sprowadzono do nas tego Hebrajczyka, a on 

chce tu u nas swawolić! Przyszedł do mnie, aby się położyć ze mną, i zaczęłam głośno krzyczeć. 
15 A gdy tak krzyczałam głośno, zostawił u mnie swój płaszcz i pospiesznie wybiegł na dwór! 
16 I położyła szatę jego obok siebie aż do powrotu jego pana. 
17 Opowiedziała o tym zajściu tak: Wszedł do mnie ów sługa, Hebrajczyk, którego do nas sprowadziłeś, 

aby ze mną swawolić. 
18 A gdy zaczęłam krzyczeć, zostawił u mnie swój płaszcz i uciekł z domu. 
19 Kiedy pan jego usłyszał te słowa swej żony, która mu dodała: Tak postąpił ze mną twój sługa! — zapałał 

wielkim gniewem. 
20 Polecił schwytać Józefa i oddać go do więzienia, gdzie znajdowali się więźniowie faraona. Gdy Józef 

przebywał w tym więzieniu, 
21 Jahwe był z nim okazując mu miłosierdzie, tak że zjednał on sobie naczelnika więzienia. 

2 Tm 2:22
Ale uciekaj od młodzieńczych pożądań, a dąż do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju — wraz z tymi, 
którzy wzywają Pana z czystego serca. 

Rz 5:17, 21
17 Jeżeli bowiem przez przewinienie jednego śmierć królowała poprzez tego jednego, to o wiele 

bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, będą królować w życiu poprzez 
Jednego — Jezusa Chrystusa. 

21 Aby jak grzech królował w śmierci, tak też łaska królowała poprzez sprawiedliwość ku życiu 
wiecznemu poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.  
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo drugie — spotkanie w grupach

Józef przyjął wizję i żył zgodnie z tym, co zobaczył (2) 

Wersety do modlitewnego czytania:
Flp 2:15–16 Abyście byli ludźmi zarzutu i prostolinijnymi, dziećmi Boga nieskazitelnymi pośród spa-

czonego i przewrotnego pokolenia, wśród którego świecicie jak światła w świecie, przed-
kładając słowo życia, abym mógł się chlubić w dniu Chrystusa, że nie biegłem na darmo 
ani nie trudziłem się na darmo. 

Wyjątki z posługi:
Józef żyje jak gwiazda pełna światła

Drugi ciężki grzech, folgowanie pożądaniu, 
również dał Józefowi okazję. Grzech ten, ukaza-
ny w rozdziale trzydziestym ósmym, jest symbo-
lem ciemności. W rozdziale tym Juda znajdował 
się zupełnie w ciemności. Zachowywał się ślepo, 
a ślepota symbolizuje ciemność. Gdyby nie znaj-
dował się w ślepocie, w ciemności, jak mógłby 
dopuścić się zdrady małżeńskiej ze swoją syno-
wą? Gdzie było jego sumienie? Gdzie miał oczy? 
Jego oczy były zaciemnione i zaślepione, cały tkwił 
w ciemności. Niegodziwa kobieta w rozdziale trzy-
dziestym dziewiątym, żona Potifara, też tkwiła 
w ciemności. Gdyby nie znajdowała się w ciemno-
ści, jak inaczej mogłaby postąpić tak niegodziwie? 
W rozdziale trzydziestym ósmym i trzydziestym 
dziewiątym widzimy obraz ciemności. 

Józef przezwycięża pożądanie 
i świeci w ciemności

W ciemnościach widzimy jednak Józefa, jasną 
gwiazdę, która świeci na niebiosach (39:7–12). 
Józef zachowywał się jak świecąca gwiazda. Mówił 
jakby: „Wy wszyscy znajdujecie się pod panowa-
niem ciemności, lecz ja was oświetlam. Jakże ja, 
jasna gwiazda, mógłbym robić coś tak ciemnego? 
Nie mogę zapomnieć swojego snu. Sen panuje 
nade mną i wskazuje mi drogę. Jestem niebiań-
ską gwiazdą i nigdy nie zaprzedam swej pozycji”. 
Jeśli przeczytamy te rozdziały w takim świetle, zo-
baczymy, że Józef prowadził życie zgodne z wizją, 
jaką otrzymał. Józef był nie tylko kimś, kto śnił, 
ale i człowiekiem, który praktykował i przejawiał 
swoim życiem to, co ujrzał we śnie. 

Skoro jesteśmy współczesnymi Józefami, nam 
też muszą przyśnić się sny. Ludzie powinni mówić, 

że śnimy. Wielu moich chrześcijańskich przyjaciół 
uważa, że śnię. Gdy rozmawiamy o zwycięskim ży-
ciu i o praktykowaniu życia kościoła, oni mawiają: 
„Bracie Lee, to są wspaniałe pomysły, ale to tylko 
sny. Nikt na tej ziemi nie jest w stanie prowadzić 
takiego zwycięskiego życia, nie jest też możliwe 
praktykowanie życia kościoła. Musimy czekać na 
ten dzień. Przestańmy śnić. Obudźmy się ze snu”. 
Ja jednakże nie tylko śnię sny, ale i praktykuję to, 
co w nich widzę. Być może myślicie, że jedynie 
śnię, ale ja wprowadzam swoje sny w czyn. Mogę 
zaświadczyć, że zwycięskie życie oraz praktyczne 
życie kościoła są jak najbardziej możliwe. To nie 
tylko mój sen; to także moja praktyka i doświad-
czenie. Podobnie jak Józef miałem sny, sny, w któ-
rych były snopy i jasne gwiazdy. Dzięki Pańskiemu 
miłosierdziu żyję też zgodnie z tymi snami. 
Postępuję i zachowuję się stosownie do wizji, jaką 
ujrzałem. Mimo iż niektórzy mówią: „To tylko sny, 
one nie mogą się spełnić”, muszę oświadczyć, że są 
to niebiańskie objawienia faktów. Czy nie uważa-
cie, że zwycięskie życie jest jak najbardziej moż-
liwe? Czy nie uważacie, że można dziś prowadzić 
praktyczne życie kościoła? Nie śnimy na próżno. 
Mamy wizję, która nad nami panuje. 

Wszyscy wiemy, co to znaczy stracić nad 
sobą panowanie. Nie jestem tu żadnym wyjąt-
kiem. Niedobrze jest dusić w sobie swój nastrój. 
Przeciwnie, nawet lepiej się czujemy, gdy dajemy 
mu upust. Kiedy jednak czuję, że zaraz stracę pa-
nowanie nad sobą, pojawia się wizja snopa i Pan 
zadaje mi pytanie: „Czy jesteś snopem, który po-
wstaje? Jeśli tak, to co z panowaniem nad sobą?” 
Gdy tylko Pan się do mnie odzywa, a ja Mu odpo-
wiadam, mój gniew znika. Nawet gdybym chciał 
stracić nad sobą panowanie, nie byłbym w stanie 
tego uczynić. Wszyscy możemy żyć bez gniewu 
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Pytania do dyskusji:
1. My, młodzież, żyjemy w ogromnie mrocznym świecie, jak zatem możemy przezwyciężać ciemność 

i świecić w świecie? 

2. Miejcie społeczność na temat tego, w jaki sposób dzisiaj mogłaby nam pomóc wizja? 

3. Porozmawiajcie o tym, co znaczy prowadzić życie królestwa i szkolić się na królów? 

4. W jaki sposób możemy doświadczać łaski, aby przezwyciężać swój gniew i pożądanie, by królować 
w życiu?

i nie tracić panowania nad sobą. Gdy już dochodzi 
do tego, że za chwilę stracisz panowanie nad sobą, 
Pan może zapyta cię: „Czy jesteś snopem? Czy je-
steś w kościele, w Pańskim odzyskiwaniu?”. Gdy 
tylko powiesz, że jesteś snopem, gniew zniknie. 

Rola, jaką odgrywa wizja, przypomina rolę ha-
mulców w samochodzie. Gdy zagraża nam niebez-
pieczeństwo, naciskamy na pedał hamulca. Wizja 
niebiańskiej gwiazdy to potężny hamulec w na-
szym duchowym samochodzie. Nie jedziemy au-
tem, nad którym nie panujemy. Gdy jedziemy jak 
należy, po właściwym pasie, nie musimy używać 
hamulców. Jeśli jednak pojazd wymyka się nam 
spod kontroli, natychmiast włączają się hamulce. 
Alleluja za wizję, która nad nami panuje! Wielu 
z nas może zaświadczyć, że zanim przyszliśmy do 
życia kościoła, byliśmy niczym samochód bez ha-
mulców. Gdy jednak przyszliśmy do życia kościo-
ła, ujrzeliśmy panującą wizję i w naszym samocho-
dzie zainstalowane zostały potężne hamulce. Tu, 
w życiu kościoła mamy wizję snopa oraz gwiazdy. 

PROWADZIĆ ŻYCIE KRÓLESTWA

Życie Józefa poddane niebiańskiej wizji, było 
życiem królestwa niebios opisanego w Ewangelii 
Mateusza 5 — 7. Jak wynika z konstytucji kró-
lestwa niebios, objawionej w tych rozdziałach 

Ewangelii Mateusza, nasz gniew musi zostać po-
skromiony, a nasze pożądanie przezwyciężone 
(Mt 5:21–32). Jeżeli twierdzimy, że jesteśmy lu-
dem królestwa, a jednak nie potrafimy poskromić 
swojego gniewu ani przezwyciężyć swojego pożą-
dania, to przepadliśmy. Zamiast być w królestwie, 
znajdujemy się nad brzegiem morza. Dajemy 
upust swojemu gniewowi i folgujemy pożądaniu. 
Tymczasem cały lud królestwa poskramia swój 
gniew i przezwycięża swoje pożądanie. Na tym po-
lega życie królestwa. 

Dzisiaj w życiu królestwa szkolą się królo-
wie. My, ludzie królestwa żyjący w życiu króle-
stwa, szkolimy się na królów, szkolimy się, by być 
Józefami, aspektem królowania dojrzałego życia. 
Do tego musimy poskromić swój gniew i przezwy-
ciężyć swoje pożądanie. Jakiegoż wspaniałego ob-
razu dostarcza dziś naszemu doświadczeniu życie 
Józefa! Co dzień poskramiamy swój gniew i prze-
zwyciężamy swoje pożądanie. Zamiast przystawać 
na swój gniew, odrzucamy go, a zamiast współpra-
cować ze swoim pożądaniem, potępiamy je, po-
nieważ jesteśmy aspektem królowania dojrzałego 
życia. Mamy w sobie konstytucję Chrystusa i przy-
gotowujemy się do tego, by królować (Studium 
 życia Księgi Rodzaju, s. 1370–1373).
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poranne ożywienie

Dzień drugi

Wersety do modlitewnego czytania:
Prz 29:18a Gdzie nie ma wizji, tam lud się rozprzęga. 
Dz 26:19 Dlatego też, królu Agryppo, nie byłem nieposłuszny tej niebiańskiej wizji. 

Wyjątki z posługi:
Na początku rozdziału trzydziestego siódmego 

czytamy, że Jakub kochał swojego umiłowanego 
syna Józefa, a on przynosił ojcu złe wiadomości 
o swoich braciach. Następnie czytamy o snach 
Józefa (37:5–10). W tych dniach Pan pokazał 
nam, że sny Józefa objawiają to, jak Bóg patrzy 
na rzeczywistą sytuację swojego ludu. Cały Boży 
lud to snopy życia. Snop to wiązka pszenicy, peł-
na życia i zaopatrzenia w życie. W snopach znaj-
dują się ziarna życia, które zaopatrują w życie. 
Nie mówcie: „Nie podobają mi się Izraelici, bo 
są źli”. Przypomnijcie sobie pogańskiego proroka 
Balaama, który został przekupiony i miał przekląć 
Izraela. Izrael wówczas rzeczywiście był zły. Mimo 
to Balaam, pod Bożym kierownictwem, powie-
dział, że Bóg nie widzi nieprawości w Jakubie ani 
przewrotności w Izraelu (Lb 23:21). Wręcz prze-
ciwnie, w Bożych oczach cały wybrany lud to sno-
py życia, pełne zaopatrzenia w życie. Boży lud jest 
też niczym gwiazdy, które świecą na niebie. 

Skoro jesteśmy współczesnymi Józefami, nam 
też muszą przyśnić się sny. Ludzie powinni mówić, 
że śnimy. Wielu moich chrześcijańskich przyjaciół 
uważa, że śnię. Gdy rozmawiamy o zwycięskim ży-

ciu i o praktykowaniu życia kościoła, oni mawiają: 
„Bracie Lee, to są wspaniałe pomysły, ale to tylko 
sny. Nikt na tej ziemi nie jest w stanie prowadzić 
takiego zwycięskiego życia, nie jest też możliwe 
praktykowanie życia kościoła. Musimy czekać na 
ten dzień. Przestańmy śnić. Obudźmy się ze snu”. 
Ja jednakże nie tylko śnię sny, ale i praktykuję to, 
co w nich widzę. Być może myślicie, że jedynie 
śnię, ale ja wprowadzam swoje sny w czyn. Mogę 
zaświadczyć, że zwycięskie życie oraz praktyczne 
życie kościoła są jak najbardziej możliwe. To nie 
tylko mój sen; to także moja praktyka i doświad-
czenie. Podobnie jak Józef miałem sny, sny, w któ-
rych były snopy i jasne gwiazdy. Dzięki Pańskiemu 
miłosierdziu żyję też zgodnie z tymi snami. 
Postępuję i zachowuję się stosownie do wizji, jaką 
ujrzałem. Mimo iż niektórzy mówią: „To tylko sny, 
one nie mogą się spełnić”, muszę oświadczyć, że są 
to niebiańskie objawienia faktów. Czy nie uważa-
cie, że zwycięskie życie jest jak najbardziej moż-
liwe? Czy nie uważacie, że można dziś prowadzić 
praktyczne życie kościoła? Nie śnimy na próżno. 
Mamy wizję, która nad nami panuje (Studium 
 życia Księgi Rodzaju, s. 1367–1368, 1371). 

Proste modlitwy:

„Panie, daj nam wszystkim sen, który będzie panującą nad nami wizją; pokaż nam, jak nas widzisz”. 

„Panie, uczyń nas współczesnymi Józefami, którzy królują w Twym życiu nad wszystkim, co jest wokół 
nas!”  
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NOTATKI
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo trzecie

Józef zdradzony i uwięziony

Wersety biblijne: Rdz 39:20; Lm 3:27–28; Ef 3:1; 4:1; Rdz 40:1–23; 1 Kor 1:2; 2 Kor 4:13. 

 I.  Od czasu, gdy bracia zdradzili Józefa i sprzedali, przez lata jego swoboda była ogra-
niczona, a on sam — uwięziony — Rdz 39:20a:

 A.  Okres ograniczenia swobody Józefa trwał co najmniej dziesięć lat:
 1.  W momencie, gdy został on sprzedany i stał się egipskim niewolnikiem, miał około siedem-

nastu lat, a gdy został zwolniony z więzienia — trzydzieści — 37:2a; 41:46a. 
 2.  Zgodnie z nauczaniem Biblii to młodzi ludzi, a nie dorośli, doświadczają lekcji polegającej 

na ograniczeniu ich swobody — Lm 3:27–28:
 a.  Młodzi ludzie potrzebują takiego okresu ograniczenia ich swobody, gdyż tej swobody 

nadużywają. 
 b.  Jeśli młodzi ludzie kochają Pana i są dzisiejszymi Józefami, zostaną umieszczeni w miej-

scu, w którym Pan ograniczy ich swobodę. 
 B.  Zanim Józef został osadzony na tronie i doszedł do władzy, został uwięziony, co wskazuje, że 

zanim zostaniemy osadzeni na tronie, musimy przejść okres ograniczenia naszej swobody:
 1.  Niektórzy mogą sądzić, że jeśli naśladują Jezusa Chrystusa i są w Pańskim odzyskiwaniu, 

wszystko będzie chwalebne; młodzi ludzie jednak potrzebują okresu ograniczenia ich swo-
body; to dla nich bardzo ważne. 

 2.  Nie myślcie, że gdy już zobaczycie wizję Chrystusa, kościoła, krzyża, życia wewnętrznego czy 
Ducha, wszystko będzie chwalebne; przeciwnie, będziecie cierpieli i zostaniecie uwięzieni. 

 II.  Musimy poznać sekret radowania się naszym uwięzieniem i wiedzieć, jak spędzać 
swój czas w okresie ograniczenia naszej swobody:

 A.  Sny Józefa nie spełniły się od razu, co wystawiło go na próbę; ponadto, jego sny nie wskazy-
wały ani nie sugerowały, że będzie cierpiał. 

 B.  W okresie uwięzienia Józef z wiarą i odwagą wytłumaczył sny dwóch współwięźniów, mimo że 
jego własne sny jeszcze się nie spełniły — 40:1–23:

 1.  Józefowi trudno było tłumaczyć sny innych, podczas gdy jego własne jeszcze się nie spełni-
ły; niemniej jednak to czynił. 

 2.  Winniśmy z odwagą mówić, że życie kościoła jest wspaniałe, nawet wtedy, gdy nasz sen 
o życiu kościoła jeszcze się nie spełnił i życie kościoła nie wydaje się nam wspaniałe — 1 Kor 
1:2; Lb 23:21; 24:5. 

 C.  Gdy sny towarzyszy Józefa się spełniły, Józef doznał potwierdzenia i wzmocnienia i oczekiwał, 
że i jego sny się spełnią. 

 D.  Sny towarzyszy Józefa spełniły się w ciągu kilku dni, jego własne jednak nie spełniły się jesz-
cze przez kolejne dwa lata — Rdz 40:14–15, 23:

 1. Aby zdobyć kwalifikacje niezbędne do rządzenia, Józef musiał pozostać w lochu przez do-
datkowe dwa lata. 

 2. Po dziesięciu latach spędzonych w więzieniu nadal uważał, że jest człowiekiem porwanym 
z ziemi Hebrajczyków, co wskazuje, że nie był gotowy do tego, by królować; ponieważ nadal 
uważał, że znalazł się w Egipcie w wyniku porwania, nie był gotowy do królowania — w. 14–
15. 

 3.  Józef nie został osadzony na tronie od razu po tym, jak zobaczył wizję, lecz przeżył długi 
okres prób i sprawdzianów; wizje, które ujrzał, nie tylko sprawowały kontrolę nad jego ży-
ciem, lecz także podtrzymywały jego wiarę. 
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 4.  Być może nasze serce jest całkowicie oddane Panu i ujrzeliśmy jakieś wizje, nie powinniśmy 
jednak sądzić, że od razu zostaniemy osadzeni na tronie; powinniśmy raczej przygotować 
się na to, że będziemy lekceważeni, a nasza swoboda zostanie ograniczona. 

 5. Z pozoru Józef cierpiał z powodu ograniczenia jego swobody, tak naprawdę jednak opano-
wywał cenną lekcję i doświadczał tego, co było niezbędne do osadzenia go na tronie:

 a.  Gdyby w czasie ograniczenia swobody Józef nie opanował odpowiednich lekcji, nie zo-
stałby jako młody człowiek osadzony na egipskim tronie i nie rządziłby całym krajem. 

 b.  Więzienie było dla Józefa szkoleniem; ograniczenie jego swobody prawdziwie było dla 
niego ćwiczeniem. 

 c. Każde ograniczenie naszej swobody jest dla nas szkoleniem, ćwiczeniem i czasem ucze-
nia się, który stanowi okres przygotowawczy do osadzenia nas na tronie.
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo trzecie — wersety do poselstwa

Józef zdradzony i uwięziony

Wersety biblijne:

Rdz 39:20
Potem pan Józefa wziął go i oddał do więzienia, gdzie znajdowali się więźniowie króla. Gdy Józef 
przebywał w tym więzieniu…

Lm 3:27–28
27 Dobrze dla męża, gdy dźwiga jarzmo w swojej młodości. 
28 Niech siedzi samotny w milczeniu, gdyż On na niego je włożył. 

Ef 3:1
Z tego powodu ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa ze względu na was, pogan. 

Ef 4:1
Błagam was więc, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, którym zostaliście 
powołani. 

Rdz 40:1–23
1 Po tych wydarzeniach podczaszy i nadworny piekarz króla egipskiego dopuścili się wykroczenia 

przeciwko swemu panu, przeciwko królowi egipskiemu. 
2 Faraon, rozgniewawszy się na obu tych dworzan, głównego podczaszego i przełożonego nadwornych 

piekarzy, 
3 Oddał ich pod straż przełożonego dworzan, do więzienia tam właśnie, gdzie przebywał Józef. 
4 Tenże przełożony dworzan powierzył ich opiece Józefa, który miał im usługiwać. A gdy przebywali 

jakiś czas w więzieniu, 
5 Obaj — podczaszy i piekarz nadworny króla egipskiego — tej samej nocy obaj mieli sen, a sen 

każdego z nich co innego oznaczał. 
6 Kiedy Józef przyszedł do nich z rana, zobaczył, że byli zafrasowani. 
7 Zapytał więc obu tych dworzan faraona, którzy wraz z nim przebywali w więzieniu, w domu jego 

pana: Czemu to dzisiaj macie twarze tak zasępione? 
8 Odpowiedzieli mu: Mieliśmy sen i nie ma nikogo, kto mógłby nam go wytłumaczyć. Rzekł do nich 

Józef: Czy nie do Boga należy wykład? Opowiedzcie mi je. 
9 Wtedy główny podczaszy tak opowiedział Józefowi swój sen: Śniło mi się, że był przede mną krzew 

winny. 
10 Na tym zaś krzewie były trzy gałązki. a gdy zaczął wypuszczać pąki, zakwitł, a jego grona winne 

dojrzały. 
11 W moim ręku był puchar faraona. Wziąłem te grona i wycisnąłem je do pucharu faraona, a puchar 

wręczyłem faraonowi do ręki. 
12 Józef rzekł do niego: Znaczenie snu jest takie: Trzy gałązki są to trzy dni. 
13 Po trzech dniach faraon podniesie do góry głowę twoją i przywróci cię na twój dawny urząd, tak że 

będziesz podawał puchar faraonowi do ręki, jak dawniej, gdy byłeś podczaszym. 
14 Tylko pamiętaj o mnie, gdy ci się będzie dobrze powodziło i okaż mi życzliwość: wspomnij o mnie 

faraonowi, aby mnie uwolnił z tego domu. 
15 Uprowadzono mnie bowiem podstępnie z ziemi Hebrajczyków, a i tu również nie popełniłem nic 

takiego, za co należałoby mnie wtrącić do tego lochu. 
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16 A przełożony piekarzy widząc, że dobrze to wyłożył, rzekł do Józefa: Ja też miałem sen: Oto trzy 
kosze białego pieczywa były na mojej głowie. 

17 W koszu, który był na wierzchu, znajdowało się wszelkie pieczywo, jakie wyrabia piekarz dla faraona. 
A ptactwo wydziobywało je z tego kosza, który był na mojej głowie. 

18 Józef tak odpowiedział: Znaczenie snu jest takie: Trzy kosze — to trzy dni. 
19 Po trzech dniach faraon podniesie wysoko głowę twoją, bo powiesi cię na drzewie, i ptaki będą 

zjadać ciało twoje. 
20 Na trzeci dzień, w dniu urodzin faraona, urządził on ucztę dla wszystkich swoich dworzan i w gronie 

dworzan swoich podniósł głowę przełożonego podczaszych i przełożonego piekarzy:
21 Przełożonego podczaszych przywrócił do jego godności podczaszego, tak że znów podawał puchar 

do rąk faraona, 
22 A przełożonego piekarzy kazał powiesić zgodnie z wykładem snów przez Józefa. 
23 Lecz przełożony podczaszych nie pamiętał o Józefie, bo zapomniał o nim. 

1 Kor 1:2
Do kościoła Boga, który jest w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Chrystusie Jezusie, 
powołanych świętych, ze wszystkimi, którzy wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa w każdym 
miejscu, który jest ich i nasz. 

2 Kor 4:13
A mając tego samego ducha wiary według tego, co jest napisane: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”, 
my też wierzymy i dlatego też mówimy.
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo czwarte

Sekret kryjący się za uwolnieniem i wywyższeniem Józefa

Wersety biblijne: Rdz 41:25–36; 2 Kor 4:13; Rdz 41:25–44; 2 Tm 4:2;  
Rdz 41:55–56; Dz 4:18–20, 31; 5:20. 

 I. Józefa zwolniono z więzienia, ponieważ mówił on przez wiarę; mimo że jego sny 
jeszcze się nie spełniły, z odwagą mówił przez wiarę — Rdz 41:25–36; 2 Kor 4:13:

 A. Wszyscy musimy wypowiadać swoje sny; nie powinniśmy czekać z mówieniem aż do czasu, 
gdy będziemy mieli doświadczenie. 

 B. Winniśmy mówić, jak tylko otrzymamy wizję, a potem przyjdzie doświadczenie. 
 C. To, czy wizja zadziała czy nie, zależy od naszego mówienia o niej. 
 II. To, co mówił Józef, nie tylko uwolniło go z więzienia, ale i zaprowadziło na tron; 

dzięki swoim słowom zasiadł on na tronie — Rdz 41:25–44; 2 Tm 4:2:
 A. Jeśli chcemy zostać uwolnieni i otrzymać władzę, musimy mówić. 
 B. Im więcej będziemy mówili, tym więcej doznamy uwolnienia; uwolnienie przyjdzie dzięki mó-

wieniu. 
 C. Zarówno uwolnienie, jak i władza wynikają z mówienia; powinniśmy mówić niezależnie od 

tego, czy jesteśmy w domu, w szkole czy w pracy. 
 III. Józef dzięki swemu przemawianiu stał się też dostawcą pożywienia; usługiwał nim 

innym dlatego, że tłumaczył sny — Rdz 41:55–56. 

 IV. Józef naprawdę był kimś, kto śnił, a jego życie było życiem snów; zwycięski i tryum-
fujący chrześcijanin to ktoś, kto śni:

 A. Sny wymagają wytłumaczenia, a tłumaczenie to kwestia mówienia; dlatego Józef nieustannie 
mówił, dzięki czemu wszystkie sny się spełniły:

 1. Początkowo narobił sobie kłopotów tym, że mówił; gdyby nie mówił o swoich snach, nie 
miałby kłopotów; jego cierpienia wynikały stąd, że mówił — Dz 4:18–20. 

 2. Później, za sprawą mówienia, rozwiązał swoje problemy i sprawił, że jego sny się spełniły; 
zarówno kłopoty, jak i spełnienie snów wynikały stąd, że mówił. 

 B. Ze względu na wizję nie możemy milczeć; gdy mówimy, odpoczywamy, jesteśmy radośni, 
szczęśliwi, a im więcej mówimy, tym bardziej jesteśmy wolni — Dz 4:31; 5:20.  
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo czwarte — wersety do poselstwa

Sekret kryjący się za uwolnieniem i wywyższeniem Józefa

Wersety biblijne:

Rdz 41:1–13, 25–44, 55–56
1 Po upływie dwóch lat śniło się faraonowi, że stoi nad Nilem. 
2 A oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych i pasło się na pastwisku. 
3 Potem wyszło za nimi z Nilu siedem innych krów, szpetnych i chudych i stanęło obok tamtych krów 

nad brzegiem Nilu. 
4 I pożarły owe krowy szpetne i chude siedem krów pięknych i tłustych. Wtedy faraon się obudził. 
5 A gdy zasnął, miał znowu sen. Oto siedem kłosów pełnych i pięknych wyrastało z jednej łodygi. 
6 A potem wyrastało za nimi siedem kłosów pustych i wysuszonych przez wiatr wschodni, 
7 A te puste kłosy pożarły siedem kłosów grubych i pełnych. Wtedy faraon się obudził, a był to tylko 

sen. 
8 Rano, zaniepokojony w duchu, kazał wezwać wszystkich wróżbitów egipskich i wszystkich mędrców. 

I opowiedział im faraon swoje sny. Nie było jednak nikogo, kto by mógł je wyłożyć faraonowi. 
9 Wtedy odezwał się przełożony podczaszych do faraona i rzekł: Przypominają mi się dziś grzechy 

moje. 
10 Gdy faraon rozgniewał się raz na sługi swoje, wtrącił mnie do więzienia w domu dowódcy straży 

przybocznej, mnie i przełożonego piekarzy. 
11 Obaj mieliśmy jednej i tej samej nocy sen, ja i on, a każdy sen co innego oznaczał. 
12 A był tam z nami młody Hebrajczyk, sługa dowódcy straży przybocznej, któremu opowiedzieliśmy 

to i wyłożył nam sny nasze. Każdemu wyłożył zgodnie z jego snem. 
13 I stało się tak, jak nam wyłożył: Mnie przywrócono do urzędu mojego, a jego powieszono. 

25 Tedy rzekł Józef do faraona: Sny faraona oznaczają jedno i to samo. Bóg oznajmia w nich faraonowi, 
co zamierza uczynić. 

26 Siedem krów pięknych, to siedem lat, a siedem kłosów pięknych, to też siedem lat; jest to bowiem 
sen jeden

27 Siedem krów chudych i szpetnych, które wyszły za tamtymi, to siedem lat, a siedem kłosów pustych 
i wysuszonych przez wiatr wschodni, to siedem lat głodu. 

28 To miałem na myśli, gdy powiedziałem faraonowi, że Bóg oznajmił faraonowi, co zamierza uczynić. 
29 Nadejdzie teraz siedem lat wielkiej obfitości w całej ziemi egipskiej,. 
30 A po nich nastanie siedem lat głodu; i pójdzie w niepamięć cała ta obfitość w Egipcie, gdy głód 

będzie niszczył kraj. 
31 Nie będą już wiedzieli o obfitości w tym kraju wskutek głodu, który potem nadejdzie, bo będzie to 

głód bardzo ciężki. 
32 Ponieważ ten sen powtórzył się dwukrotnie, faraonie, Bóg to już postanowił i Bóg niebawem to 

uczyni. 
33 Teraz więc niech faraon upatrzy sobie kogoś roztropnego i mądrego i ustanowi go zarządcą Egiptu. 
34 Niech faraon działa i niech ustanowi namiestników nad krajem i zbiera piątą część urodzajów 

w ziemi egipskiej przez siedem lat obfitości. 
35 Niechaj oni nagromadzą wszelką żywność podczas tych lat pomyślnych, które nadejdą. Niechaj 

gromadzą zboże do rozporządzenia faraona jako zaopatrzenie dla miast i niechaj go przechowują. 
36 Żywność ta będzie zapasem dla kraju na siedem lat głodu, które nastaną w ziemi egipskiej, i kraj nie 

będzie wyniszczony przez głód. 
37 Podobało się to faraonowi i wszystkim jego dworzanom. 
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38 Rzekł więc faraon do swych dworzan: Czyż będziemy mogli znaleźć podobnego mu człowieka, który 
miałby tak jak on ducha Bożego? 

39 Do Józefa zaś faraon rzekł: Skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny 
i mądry jak ty. 

40 Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój, tylko 
tronem będę większy od ciebie. 

41 Nadto rzekł faraon do Józefa: Oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. 
42 Potem zdjął faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa, kazał go też odziać w szaty z delikatnego 

płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi, 
43 kazał go też obwozić na drugim wozie swoim, a wołano przed nim: Na kolana! Tak ustanowił go 

namiestnikiem całej ziemi egipskiej. 
44 Potem rzekł Faraon do Józefa: Ja jestem faraonem, ale bez twej zgody nikt nie ośmieli się 

czegokolwiek przedsięwziąć w całym kraju egipskim, 

55 Ale kiedy i w Egipcie głód zaczął się dawać we znaki, ludność domagała się chleba od faraona. Wtedy 
faraon mówił do wszystkich Egipcjan: Udajcie się do Józefa i, co on wam powie, czyńcie. 

56 Gdy był głód na całej ziemi, Józef otwierał wszystkie spichlerze, w których było zboże, i sprzedawał 
zboże Egipcjanom, w miarę jak w Egipcie głód stawał się coraz większy. 

2 Kor 4:13
A mając tego samego ducha wiary według tego, co jest napisane: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”, 
my też wierzymy i dlatego też mówimy. 

2 Tm 4:2
Ogłaszaj słowo; bądź gotów w porę i nie w porę; wykazuj błąd, gań, nawołuj z wszelkim cierpliwym 
znoszeniem i nauczaniem. 

Dz 4:18–20, 31
18 A gdy ich wezwali, nakazali im, aby w ogóle niczego nie mówili ani nie nauczali na podstawie imienia 

Jezusa. 
19 Lecz Piotr i Jan, odpowiadając, rzekli do nich: To, czy słuszne jest w oczach Boga słuchać raczej was 

niż Boga, osądźcie sami.  
20 Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. 

31 Gdy zanieśli tę prośbę, zatrzęsło się miejsce, w którym byli zebrani, i wszyscy zostali napełnieni 
Duchem Świętym, i zaczęli głosić słowo Boga ze śmiałością. 

Dz 5:20
Idźcie, stańcie w świątyni i głoście ludowi wszystkie słowa tego życia.  
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo czwarte — spotkanie w grupach

Sekret kryjący się za uwolnieniem i wywyższeniem Józefa

Wersety do modlitewnego czytania:
2 Kor 4:13 A mając tego samego ducha wiary według tego, co jest napisane: „Uwierzyłem, dlatego 

przemówiłem”, my też wierzymy i dlatego też mówimy. 
2 Tm 4:2 Ogłaszaj słowo; bądź gotów w porę i nie w porę; wykazuj błąd, gań, nawołuj z wszelkim 

cierpliwym znoszeniem i nauczaniem. 

Wyjątki z posługi:
Bardzo mi zależy, by pokazać wam, że Józef wy-

szedł z więzienia dzięki temu, iż przemawiał przez 
wiarę. Józef śnił, że jest snopem, że ten snop się 
podniósł, a jego bracia oddali mu pokłon. Minęło 
dziesięć lat, a sen ten nadal się nie spełniał. Gdyby 
nam się to przytrafiło, zniechęcilibyśmy się zupeł-
nie i powiedzieli: „Daj sobie spokój z tym snem. 
Koniec ze snami i słuchaniem o nich”. Gdyby 
Józef tak postąpił, prawdopodobnie nie wyszedłby 
z więzienia. To dzięki przemawianiu został uwol-
niony z lochu. Nie zwolniono go jednak wtedy, 
gdy wytłumaczył sny swoich dwóch towarzyszy. 
Wytłumaczył ich sny dzięki temu, że przemawiał 
z wiarą. Gdybym ja tłumaczył sny innych, obawiał-
bym się, że ktoś może mnie zapyta o moje własne, 
bo przecież ja też miałem wizję, tyle że moja wizja 
się nie wypełniła. Nie śmiałbym więc nic powie-
dzieć z obawy, że ktoś mógłby mi rzec: „O czym ty 
w ogóle mówisz? Nie mów o snach, dopóki twoje 
własne sny się nie spełnią. Nie wierzę ci”. A jednak 
Józef, niezależnie od tego, czy jego sen się spełnił, 
mówił odważnie przez wiarę. Gdyby ktoś go zapy-
tał, być może odpowiedziałby: „Tak, miałem dwa 
sny. Chociaż jeszcze się nie spełniły, wciąż w nie 
wierzę. Być może jutro się spełnią”. Ostatecznie 
dzięki temu, że Józef mówił, zwolniono go z wię-
zienia. Gdyby nie przemówił do podczaszego, nikt 
nie powiedziałby o nim faraonowi. To właśnie 
podczaszy zaniósł faraonowi wieść, że w więzieniu 
przebywa ktoś, kto umie tłumaczyć sny (41:9–13). 
Józef został zwolniony z więzienia pośrednio wła-
śnie dlatego, że wytłumaczył sen podczaszego. 

Wszyscy musimy mówić jak ci, którzy śnią. 
Nie czekaj z mówieniem aż do czasu, gdy bę-
dziesz miał doświadczenie. Najpierw mów. Mów, 
jak tylko otrzymasz wizję, a potem przyjdzie do-

świadczenie. Andrew Murray powiedział kiedyś, 
że dobry usługujący to ten, który zawsze mówi coś 
więcej ponad to, czego sam doświadczył. W pew-
nym sensie ktoś taki musi być chwalipiętą. Przez 
te wszystkie lata, odkąd przebywam w Stanach 
Zjednoczonych, przemawiałem na tyle odważnie 
o życiu kościoła, że niektórzy mogli pomyśleć, iż 
się przechwalam. Byli tacy, którzy zadawali mi py-
tania na temat życia kościoła: „Bracie Lee, czy to 
coś da?”Odpowiadałem: „A dlaczegóż by nie?” Dla 
tych, którzy mówili, że niemożliwe jest prowadze-
nie życia kościoła, było to niemożliwe. W roku 1962 
odbyła się nasza pierwsza konferencja w Stanach 
Zjednoczonych. Zaraz po niej zaproszono mnie do 
domu pewnego brata, który mieszkał w Whittier. 
Któregoś dnia gospodarz zapytał mnie: „Bracie 
Lee, czy chcesz powiedzieć, że to, czym usługu-
jesz, naprawdę przynosi efekty?”Odpowiedzia-
łem: „Zapewniam cię, że tak. Mogę wręcz podpi-
sać gwarancję”. To, czy wizja przynosi rezultaty, 
zależy od naszych ust. Jeśli mówisz „nie”, dla cie-
bie nie będzie to działać. Jeśli natomiast powiesz 
„tak”, zadziała, nawet pomimo tego, że dla innych 
działać nie będzie. Wszystko zależy od tego, czy 
mówisz „tak”, czy „nie”. Jeśli mówisz „nie”, będzie 
„nie”, jeśli mówisz „tak”, będzie „tak”. Jeśli chodzi 
o sny, wizje, liczy się to, czy mówimy „tak”, czy też 
„nie”, ponieważ spełni się to, co mówimy. 

To, co mówił Józef, nie tylko uwolniło go z wię-
zienia, ale i zaprowadziło na tron. Dzięki swo-
im słowom zasiadł on na tronie. To, że dano mu 
władzę, bezpośrednio wiązało się z tym, że wy-
tłumaczył sny faraona (41:25–44). Gdybym to ja 
objaśniał sny faraonowi, byłbym bardzo powścią-
gliwy, bo bałbym się, że faraon zapyta mnie o moje 
własne sny. Obawiałbym się, że powie: „Nie masz 
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Pytania do dyskusji:
1. Porozmawiajcie o okresie ograniczenia swobody Józefa; dlaczego był on konieczny? 

2. Czy myślicie, że mielibyście na tyle odwagi, by wytłumaczyć czyjś sen, jeśli wasz własny sen jeszcze 
się nie spełnił? 

3. W jaki sposób zastosowalibyście w swoim życiu kwestię mówienia nie w oparciu o nasze doświad-
czenie, lecz w oparciu o wizję?  

żadnego doświadczenia. Dlaczego mam wierzyć 
w twoje objaśnienie? Twoje własne sny się nie 
spełniły. Jakże więc spełnią się moje? Idź precz”. 
Józef jednak mówił z odwagą, z odwagą wytłuma-
czył sny faraona i dzięki temu otrzymał władzę. 
Czy chcesz wyjść na wolność? Czy chcesz zdobyć 
władzę? Jeśli tak, to musisz mówić. Im więcej bę-
dziesz mówił, tym więcej doznasz uwolnienia. Nie 
mów, że nie czujesz się kompetentny do tego, by 
mówić, bo im więcej mówisz, że tak się czujesz i że 
siedzisz w lochu, tym dłużej w nim pozostaniesz. 
Im więcej natomiast będziesz mówił, tym więcej 

doznasz uwolnienia. Uwolnienie przyjdzie dzięki 
mówieniu. Z praktyki wiemy, że im więcej mówi-
my, tym więcej doznajemy uwolnienia. Trudno mi 
wyrazić, jak wolny jestem dzięki temu, że przema-
wiam. Po powrocie ze spotkania do domu jestem 
szczęśliwy i odświeżony. Mówienie uwalnia mnie 
z wszelkiego więzienia. Nie martwię się wieloma 
rzeczami, ponieważ dzięki temu, że mówię, wy-
chodzę z lochu. Uczcie się mówić, abyście wyszli 
z lochu. Najlepszym sposobem na uwolnienie 
jest mówienie (Studium życia Księgi Rodzaju, 
s. 1399–1402). 
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Józef dzięki swemu przemawianiu stał się też 
dostawcą pożywienia. Usługiwał nim innym dla-
tego, że tłumaczył sny. Powiecie może, że jeste-
ście ubodzy. Jesteście tacy, ponieważ milczycie. 
Dlaczego milczycie w szkole, na osiedlu i na spo-
tkaniach? Dlaczego nie mówicie? Może powiecie: 
„O, nie mam na tyle doświadczenia, by mówić. 
Jestem w życiu kościoła od wielu lat. Na począt-
ku słyszałem, że życie kościoła jest chwalebne. 
Teraz jednak nie sądzę, by takie było. Nie mam 
więc pewności, nie mogę mówić o chwalebnym 
życiu kościoła”. Im mniej jednak o nim mówicie, 
w tym mniejszym stopniu w nim jesteście. Musicie 
mówić wbrew temu, co czujecie. Powiedzcie coś, 
co zgadza się nie z waszymi odczuciami, a z wi-
zją, którą macie. Gdy ogłosicie, że życie kościoła 
jest chwalebne, znajdziecie się w chwalebnym 
życiu kościoła, które powołacie do życia. Gdy bę-
dziecie mówili „nie mam”, nie będziecie mieli. 
Natomiast mówiąc, będziecie dawali innym po-
karm. Mówienie przyniesie uwolnienie, władzę 
i pokarm. Alleluja, wszystko bierze się z mówie-
nia! […] Mogę zaświadczyć wam wszystkim, że 
ponieważ przemawiam najwięcej, jestem bardziej 
uwolniony, mam więcej władzy i pokarmu. O, 
wszyscy musimy uczyć się mówić! Nie mówcie na 
podstawie swojego doświadczenia, lecz stosownie 
do posiadanej wizji. 

Józef naprawdę był kimś, kto śnił, jego życie 
było życiem snów. Zwycięski i tryumfujący chrze-
ścijanin to ktoś, kto śni. Musimy mieć sny, mu-
simy też tłumaczyć sny innych. Codziennie mów-
my zgodnie z naszą wizją, zgodnie ze snami, jakie 
nam się przyśniły. Musimy też tłumaczyć wizje 
innych i żyć stosownie do wizji, którą zobaczyli-
śmy. Mówmy w oparciu o wizję, a nie w oparciu 
o uczucia. Jesteśmy wizjonerami, więc wszystko, 
co robimy, robimy zgodnie z wizją, którą zobaczy-
liśmy. Chociaż to, co zobaczyliśmy we śnie, jeszcze 
się nie wydarzyło, mówimy zgodnie z tym, co na 
ten temat zobaczyliśmy i odkrywamy, że nasza wi-
zja się realizuje. 

Józef przemawiał i dzięki temu wszystkie jego 
sny się spełniły. Początkowo narobił sobie kło-
potów tym, że mówił. Gdyby nie mówił o swoich 
snach, nie miałby kłopotów. Jego bracia go niena-
widzili i sprzedali w niewolę tylko dlatego, że mó-
wił o swoich snach. Gdyby pomimo swoich snów 
nic nie mówił, nie byłoby problemu. Jego cierpie-
nia wynikały stąd, że mówił. […] Ze względu na 
wizję nie mogę milczeć. Gdy mówię, odpoczywam, 
jestem radosny i szczęśliwy. Im więcej mówię, 
tym bardziej jestem wolny (Studium życia Księgi 
Rodzaju, s. 1402–1403, 1407). 

SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poranne ożywienie

Dzień trzeci

Wersety do modlitewnego czytania:
Dz 4:31 Gdy zanieśli tę prośbę, zatrzęsło się miejsce, w którym byli zebrani, i wszyscy zostali napeł-

nieni Duchem Świętym, i zaczęli głosić słowo Boga ze śmiałością. 
Dz 5:20 Idźcie, stańcie w świątyni i głoście ludowi wszystkie słowa tego życia.. 

Wyjątki z posługi:

Proste modlitwy:

„Panie, obym nauczył się sekretu mówienia zgodnie z wizją, zwłaszcza w swoim codziennym życiu”. 

„Panie, otwieram szeroko swoje usta, abyś je napełnił”.  
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NOTATKI
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Szczególna społeczność 

Wpływ, jaki wierzący wywierają na świat

Wersety biblijne: Mt 5:13–16; Flp 2:15; Mt 13:37–38; J 17:15; 12:24; 15:5, 16; 
Mt 6:6; 1 Tm 4:12; 2 Tm 2:22; Hbr 10:24–25; Dz 2:46–47. 

 I. Jesteśmy solą ziemi — Mt 5:13: 
 A. Sól to substancja, która z natury uśmierca i niszczy bakterie powodujące psucie; dla zepsutej 

ziemi ci, którzy tworzą lud królestwa niebios, stanowią taką właśnie substancję, powstrzymu-
jącą ziemię przez zupełnym zepsuciem — Kol 4:6. 

 B. Utrata smaku w przypadku ludzi królestwa oznacza, że utracili oni działanie zasalające: 
 1. Oznacza to, że stajemy się tacy sami, jak ziemscy ludzie i niepodobna odróżnić nas od nie-

wierzących — por. Ne 13:24; Łk 17:32. 
 2. Gdy tracimy smak, nie możemy wywrzeć żadnego wpływu na innych — por. Mt 26:69–75. 
 C. Nasze życie na co dzień i świadectwo powinny być niczym sól ziemi; nasza obecność w szkole 

zabije niektóre pierwiastki zepsucia — Mt 5:13; Kol 4:6. 
 II. Jesteśmy światłem świata — Mt 5:14–16; Flp 2:15: 
 A. Światło to świecenie lampy padające na tych, którzy są w ciemności; dla świata pogrążonego 

w ciemności lud królestwa niebios stanowi światło rozpraszające mrok tego świata — Mt 4:16; 
Dz 26:18. 

 B. Pod względem natury ludzie ci są leczniczą solą, pod względem zachowania zaś — jaśniejącym 
światłem. 

 C. Wierzący są niczym światła odbijające światło słoneczne; świecą w świecie jako takie właśnie 
światła — Flp 2:15; Mt 5:16. 

 D. Nie mają światła w sobie samych, lecz posiadają niebiańską zdolność odbijania światła 
Chrystusa — por. Pnp 6:10. 

 E. Nasze życie na co dzień i świadectwo powinny być niczym światło świata; jesteśmy ludźmi, 
którzy świecą w mrocznym wieku — Prz 4:18; Mt 5:14, 16; Flp 2:15; Ef 5:8: 

 1. Nasze życie na co dzień i zachowanie powinny być niczym światło, które świeci w ciemno-
ści — Flp 2:15; Tt 2:10–13. 

 2. Słowa bez zarzutu opisują nasze zewnętrzne zachowanie, a słowo prostolinijni — nasz we-
wnętrzny charakter — w. 15; Mt 5:14–16. 

 3. Byliśmy niegdyś nie tylko pogrążeni w mroku, lecz byliśmy samą ciemnością; teraz jeste-
śmy nie tylko dziećmi światła, lecz samym światłem — Ef 5:8. 

 III. Jesteśmy nasionami ewangelii — Mt 13:37–38; J 17:15; 12:24: 
 A. Siewca to Syn Człowieka — w. 3, 37. 
 B. Pole to świat — w. 38. 
 C. Dobre nasienie to synowie królestwa — w. 38: 
 1. Nasienie to nieduży zbiornik życia, który ma zdolność powielania samego siebie — J 12:24. 
 2. Nasienie zostaje rozrzucone zgodnie z mądrością i pragnieniem Siewcy — J 15:16. 
 3. Nasienie ma zdolność wydawania obfitego owocu — Mt 13:8; 2 Kor 9:10; J 12:24. 
 D. To, że jesteśmy nasieniem ewangelii w swojej szkole, nie wskazuje na jakieś działanie; wska-

zuje to raczej na pewien rodzaj osoby, pewien rodzaj codziennego życia — 1 Tes 1:5. 
 IV. Jesteśmy gałązkami w krzewie winnym — J 15:5, 16: 
 A. Byliśmy dzikimi gałązkami, a przez wiarę zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa; umieścił nas 

On w krzewie winnym, abyśmy wychodzili i przynosili owoc — w. 16; Rz 11:17. 
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 B. Jeżeli mamy prosić w imieniu Pana, musimy w Nim trwać i pozwalać, by On i Jego słowa 
trwały w nas; takie proszenie wiąże się z przynoszeniem owocu i Ojciec z pewnością na nie 
odpowie — J 15:7, 16. 

 V. Sposobem na to, by prowadzić na co dzień takie życie przed ludźmi — nauczyciela-
mi, kolegami i koleżankami ze szkoły, rodzicami i rodzeństwem — jest prowadzenie 
ukrytego życia, polegającego na jedzeniu Chrystusa i radowaniu się Nim w osobisty 
sposób oraz na podążaniu za Nim wraz z naszymi towarzyszami — Kol 3:2; Obj 2:17; 
Mt 6:6; 1 Tm 4:12; J 6:57; 2 Tm 2:22: 

 A. Nawet młody Tymoteusz otrzymał od Pawła nakaz, by był wzorem dla wierzących w słowie, 
w prowadzeniu się i w czystości — 1 Tm 4:12. 

 B. Możemy wywierać taki wpływ nie dzięki ludzkim wysiłkom, mającym na celu poprawianie 
siebie, lecz dzięki zwracaniu się ku Panu i radowaniu się Nim — Mt 6:6; J 6:57. 

 C. Możemy uciekać od młodzieńczych pożądań, podążając za Panem z naszymi towarzyszami 
w życiu kościoła i wzywając Pana z czystego serca — 2 Tm 2:22. 

 VI. Bóg zarządził dla nas spotkania; zarządzenie to staje się dla nas prawem, któremu 
podlega nasze istnienie i błogosławieństwo; tym, czym jest woda dla ryb, a powie-
trze dla ptaków, tym są spotkania dla wierzących — Hbr 10:25; 1 Kor 14:26: 

 A. Każdy rodzaj życia ma własne swoiste cechy; jedną z wielu cech naszego życia duchowego jest 
gromadzenie się razem niczym stado, spotykanie się razem — J 10:16; Mt 18:20; Łk 24:33–36; 
Dz 21:1–4; Hbr 10:24–25. 

 B. Życie kościoła realizuje się w praktyce na spotkaniu grupowym; dzisiaj najważniejszą rzeczą 
jest mieć własne spotkanie grupowe, które można uznać za swoje własne zgromadzenie — Hbr 
10:24–25. 

 C. Duże spotkania nie mogą zatrzymać nowych osób, jednak spotkania po domach wprowadza-
ją ludzi do fundamentu kościoła; ten, kto dołączył do spotkań domowych, został zachowa-
ny — Dz 2:46–47. 

  SEDNO POSELSTWA: 
Brzemię tego poselstwa dotyczy tego, by młodzi ludzie zobaczyli, że jako wierzący w Chrystusa bę-

dziemy mieli wpływ na otaczający nas świat. Będąc solą ziemi, światłem świata, nasionami ewangelii 
i gałązkami krzewu winnego, będziemy mieli wpływ na ludzi wokół nas. Aby prowadzić na co dzień 
takie życie, potrzebujemy ukrytego życia z Panem, życia, w którym radujemy się Nim i podążamy za 
Chrystusem wraz z naszymi towarzyszami. Niech wywrze na nas wrażenie także to, że musimy mieć 
regularne i praktyczne życie kościoła.  
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Szczególna społeczność — wersety

Wpływ, jaki wierzący wywierają na świat

Wersety biblijne: 

Mt 5:13–16  
13 Wy jesteście solą ziemi. Ale jeśli sól utraci swój smak, czym się ją posoli? Do niczego już się nie 

nadaje, jak tylko by ją wyrzucić na zewnątrz, żeby ją ludzie deptali.
14 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.
15 Nie zapala się też lampy i nie umieszcza jej pod naczyniem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, 

którzy są w domu.
16 Tak samo niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego 

Ojca, który jest w niebiosach.

Flp 2:15  
Abyście byli ludźmi bez zarzutu i prostolinijnymi, dziećmi Boga nieskazitelnymi pośród spaczonego 
i przewrotnego pokolenia, wśród którego świecicie jak światła w świecie.

Mt 13:37–38  
37 On zaś, odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieka; 
38 Pole to świat, dobre nasienie to synowie królestwa, a chwast to synowie złego

J 17:15   
Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, lecz abyś zachował ich od działań złego.

J 12:24  
Zaprawdę, zaprawdę, mówię wam: jeśli ziarnko pszenicy, które wpadło w ziemię, nie umrze, pozostaje 
samo; ale jeśli umrze, przynosi wiele owocu.

J 15:5, 16   
5 Ja jestem krzewem winnym, wy — gałązkami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele 

owocu; bo w oddzieleniu ode Mnie nic nie możecie uczynić. 
16 Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i umieściłem was w krzewie winnym, abyście 

wychodzili i przynosili owoc, i aby wasz owoc pozostawał, aby wszystko, o cokolwiek byście poprosili 
Ojca w moim imieniu, dał wam.

Mt 6:6
Ty zaś, gdy się modlisz, wejdź do swego ukrytego pokoju, zamknij drzwi i módl się do swego Ojca, który 
jest w ukryciu; a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

1 Tim. 4:12
Niech nikt nie gardzi twoją młodością, lecz bądź wzorem dla wierzących w słowie, w prowadzeniu się, 
w miłości, w wierze, w czystości.

2 Tim. 2:22
Ale uciekaj od młodzieńczych pożądań, a dąż do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju — wraz z tymi, 
którzy wzywają Pana z czystego serca.
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Tt 2:10–13
10 Nie podkradając, lecz okazując wszelką dobrą wierność, tak by zdobili naukę naszego Zbawiciela 

Boga we wszystkim.
11 Ukazała się bowiem łaska Boga, przynosząca zbawienie wszystkim ludziom, 
12 Szkoląc nas, że wypierając się bezbożności i światowych pożądań, powinniśmy żyć trzeźwo 

i sprawiedliwie, i pobożnie w obecnym wieku, 
13 Oczekując błogosławionej nadziei — ukazania się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawiciela, Jezusa 

Chrystusa.

Hbr 10:24–25
24 I miejmy na uwadze siebie nawzajem, aby pobudzać siebie nawzajem do miłości i dobrych czynów, 
25 Nie porzucając naszego własnego wspólnego gromadzenia się, jak niektórzy mają w zwyczaju, lecz 

nawołując siebie nawzajem; i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że przybliża się ten dzień

Dz 2:46–47
46 I codziennie, jednomyślnie trwając niezłomnie w świątyni i łamiąc chleb po domach, przyjmowali 

wspólnie pokarm z radością i prostotą serca,
 47 Wysławiając Boga i mając łaskę u całego ludu. Pan zaś codziennie dodawał razem tych, którzy byli 

zbawiani.
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 SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Szczególna społeczność — spotkanie w grupach

Wpływ, jaki wierzący wywierają na świat

Wersety do modlitewnego czytania: 
Mt 5:13–16 13 Wy jesteście solą ziemi. Ale jeśli sól utraci swój smak, czym się ją posoli? Do ni-

czego już się nie nadaje, jak tylko by ją wyrzucić na zewnątrz, żeby ją ludzie deptali. 
14 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. 15 Nie 
zapala się też lampy i nie umieszcza jej pod naczyniem, lecz na świeczniku, i świeci 
wszystkim, którzy są w domu. 16 Tak samo niech świeci wasze światło przed ludźmi, 
aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebiosach.

Wyjątki z posługi: 

WPŁYW, JAKI WYWIERA  
LUD KRÓLESTWA NA ŚWIAT

Zarówno sól, jak i światło odnoszą się do zbio-
rowego ludu królestwa. Dzisiaj lud kościoła to lud 
królestwa. W aspekcie dyscypliny i ćwiczenia się 
jesteśmy ludem królestwa. Natomiast w aspekcie 
życia i łaski jesteśmy ludem kościoła. W tych wer-
setach mamy do czynienia z aspektem dyscypliny 
i ćwiczenia się, dotyczą one zatem ludu królestwa. 
Lud królestwa jako całość, jako zbiorowe ciało, 
jest solą i światłem. 

W wersecie 13 Pan mówi o ziemi, w wersecie 
14 zaś o świecie. Ziemia i świat to nie to samo; 
nie są to określenia synonimiczne. Ziemia została 
stworzona przez Boga, świat zaś powstał na sku-
tek szatańskiego zepsucia. Dla stworzonej przez 
Boga ziemi lud królestwa jest solą, natomiast dla 
zepsutego przez szatana świata jest on światłem. 
Jesteśmy solą ziemi i światłem świata.

Być solą ziemi
Gdy mówimy, że jesteśmy solą, oznacza to, 

że wywieramy wpływ na stworzoną przez Boga 
ziemię, by utrzymać ją w pierwotnym stanie. 
Stworzona przez Boga ziemia stała się upadła. 
W pewnym sensie stała się zgniła i zepsuta. Sól 
zabija zarazki i eliminuję zgniliznę. Każdy lekarz 
wam powie, że sól zabija zarazki, eliminuje zgni-
liznę i zachowuje rzeczy w ich pierwotnym stanie. 
Jest to substancja, która z natury uśmierca i nisz-
czy bakterie powodujące psucie. W ten sposób po-
przez swoją funkcję uśmiercania i konserwowania 
sól przywraca ziemię do pierwotnego stanu lub 
utrzymuje ją w nim. Stąd funkcja soli polega na 

tym, by zachować to, co Bóg stworzył. Cała ziemia 
staje się coraz bardziej zgniła i zepsuta. Dlatego 
musimy wywierać na nią wpływ. Dla zepsutej zie-
mi ci, którzy tworzą lud królestwa niebios, stano-
wią taką właśnie substancję, powstrzymującą zie-
mię przez zupełnym zepsuciem. 

Możliwość utraty smaku
W wersecie 13 Pan powiedział: „Ale jeśli sól 

utraci swój smak, czymże się ją posoli? Do nicze-
go już się nie nadaje, jak tylko by ją wyrzucić na 
zewnątrz, żeby ją ludzie deptali”. Utrata smaku 
w przypadku ludzi królestwa oznacza, że utracili 
oni działanie zasalające. Stają się oni tacy sami, 
jak ziemscy ludzie i niepodobna odróżnić ich od 
niewierzących. Utracić smak to utracić to, co od-
różnia nas od ludzi w świecie, stać się takim sa-
mym jak oni. […] Oznacza to, że żyjemy, postępu-
jemy i zachowujemy się jak ludzie w świecie. Jeśli 
tak właśnie jest w naszym przypadku, znaczy to, że 
utraciliśmy swój smak, a sól utraciła swoją funk-
cję. 

Wszędzie, gdzie ludzie królestwa przebywają, 
powinni wywierać solący wpływ na ludzi, którzy są 
wokół nich. Musimy wywierać działanie uśmierca-
jące zarazki w naszym otoczeniu. Jeśli jednak sta-
niemy się tacy sami jak ludzie w świecie, utracimy 
swoją funkcję i swój smak. A ponieważ utraciliśmy 
swój smak, nie mamy już zdolności solenia i nie 
możemy wypełnić funkcji solenia. Jeśli będziemy 
mieli naturę ludzi królestwa, objawioną w dzie-
więciu błogosławieństwach, będziemy prawdzi-
wie słoni. Będziemy solą dla naszych krewnych 
i teściów. […] Nie będziemy musieli nikogo ganić 
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Pytania do dyskusji: 
1. Miejcie społeczność w grupach na temat waszego wpływu na świat wokół was; w jaki sposób może-

my mieć taki wpływ? 

2. Porozmawiajcie o tym, co to znaczy prowadzić ukryte życie z Panem; w jaki sposób możemy rozwi-
nąć takie życie i prowadzić je na co dzień? 

3. Zastanówcie się nad tym, jakie świadectwo Pan ma obecnie w Europie; czy powiedziałby On, że 
jesteśmy „solą, która utraciła smak”?

ani wypominać nikomu błędów czy złych czynów. 
Ludzie zostaną posoleni przez samą naszą obec-
ność. Niekiedy źli ludzie będą trzymali się od nas 
z daleka tylko dlatego, że jesteśmy tacy słoni. Oto 
co znaczy zabijać zarazki tej zgniłej ziemi. 

Zamiarem Pana jest doprowadzić ziemię z po-
wrotem do pierwotnego stanu. Wprawdzie nie wi-
dzimy tego w obecnym wieku, jednak zobaczymy 
to w wieku następnym. Gdy nadejdzie tysiąc-
letnie królestwo, cała ziemia zostanie posolona. 
Wszystkie zarazki na tej ziemi zostaną doszczętnie 
zniszczone, a cała ziemia zostanie nie tylko odzy-
skana przez Chrystusa, lecz także doprowadzona 
z powrotem do stanu, w którym została pierwot-
nie stworzona przez Boga. Dzieła tego dokonają 
ludzie królestwa. 

Być światłem świata 
Werset 14 mówi: „Wy jesteście światłem świa-

ta”. Światło to świecenie lampy padające na tych, 
którzy są w ciemności. Dla świata pogrążonego 
w ciemności lud królestwa niebios stanowi świa-

tło rozpraszające mrok tego świata. Pod względem 
natury ludzie ci są leczniczą solą, pod względem 
zachowania zaś — jaśniejącym światłem. 

Ludzie królestwa — jaśniejące światło — są 
jak miasto położone na górze, które nie może się 
ukryć. Ostatecznym zwieńczeniem tego będzie 
święte miasto, Nowa Jerozolima (Obj 21:10–11, 
23–24). Przez lata ilustracja miasta położonego 
na górze, którą Pan się posłużył, sprawiała mi kło-
pot. Dopóki nie przyszedłem do życia kościoła, nie 
rozumiałem, jak można zilustrować światło za po-
mocą zbudowanego miasta. Gdy już doświadczy-
łem praktycznego budowania kościoła, zobaczy-
łem, że wyłącznie poprzez budowanie się razem 
z innymi lud królestwa może być miastem poło-
żonym na górze. To miasto staje się jaśniejącym 
światłem. W Anaheim święci zbierają się razem 
w grupach w swojej okolicy. Jeśli praktyka ta się 
upowszechni i święci spotykający się w tych gru-
pach zbudują się ze sobą, każda z tych grup będzie 
częścią jaśniejącego miasta położonego na szczy-
cie góry (Life-study of Matthew, s. 199–204).



46

EUROPEJSKA KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY W MAŁEM CICHEM

SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poranne ożywienie

Dzień czwarty

Wersety do modlitewnego czytania:
Mt 6:6 Ty zaś, gdy się modlisz, wejdź do swego ukrytego pokoju, zamknij drzwi i módl się do 

swego Ojca, który jest w ukryciu; a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie
Jr 17:7–8 Błogosławiony mąż, który polega na Jahwe, którego ufnością jest Jahwe! Jest on po-

dobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie 
obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie 
doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców.

Wyjątki z posługi: 

Pan mówi nam, że drugim powodem naszej 
bezpłodności jest brak korzeni. Czym jest ko-
rzeń? Drzewo składa się z pnia — części, którą wi-
dać — oraz z korzenia — części niewidocznej, któ-
ra znajduje się pod ziemią. Gałęzie mają życie i są 
widoczne; korzeni zaś nie widać. Są pogrzebane 
w ziemi. Dlatego korzenie oznaczają życie ukry-
te. Ci, którzy nie mają przed Panem korzeni, wy-
schną. Ci, którzy nie mają ukrytego życia, którzy 
robią wszystko na oczach ludzi i nie mają niczego 
szczególnego, o czym wie tylko Pan, nie zdołają 
przejść próby krzyża. Bracia i siostry, pozwólcie, 
że was szczerze zapytam: czy wasze życie składa 
się jedynie z tego, co widzą inni? Czy prowadzicie 
w swojej izdebce ukryte życie, o którym wie tyl-
ko Pan? Jeżeli wasze modlitwy słychać jedynie na 
spotkaniach modlitewnych, jeżeli czytacie Biblię 
tylko innym i jeżeli wykonujecie swoje uczynki 
wyłącznie przed ludźmi, to nie macie korzeni. Czy 
wiecie, czym są korzenie? To części, których nie 
widać, które są schowane i pozostają w ukryciu. 
To, co widać, to nie korzenie. Zadajcie więc sobie 
przed Panem pytanie, ile tak naprawdę z wasze-
go życia odbywa się przed Nim. Ile poza tą częścią 
waszego codziennego życia, świadectwa, lektury 
Biblii i modlitwy, która odbywa się przed ludź-
mi, dokonuje się w ukryciu? Jeśli nie prowadzicie 
przed Bogiem ukrytego życia i nie macie ukrytych 
modlitw, lektury czy posłuszeństwa, mogę z całą 
szczerością powiedzieć, że w ogóle nie macie ko-
rzeni. Gdy przychodzi krzyż, nic dziwnego, że nie 
jesteście w stanie go ponieść. Jedynym powodem 
takiego stanu rzeczy jest to, że brak wam niezwy-
kle ważnego ukrytego życia. Nic nie zachowa was 

tak, jak ukryte życie. Jeżeli widzicie, że jakiś brat 
upadł albo poniósł porażkę czy też wpędził się 
w tarapaty, to nie musicie nawet nikogo o to pytać, 
a z całą pewnością możecie stwierdzić, że zanim 
to nastąpiło, utracił on swoje ukryte życie. Utracił 
je w poprzednich tygodniach, miesiącach czy na-
wet latach. Wasze duchowe życie zależy w bardzo 
znacznym stopniu od tego, czy prowadzicie przed 
Bogiem ukryte życie. Jeżeli nie uda wam się takie-
go życia podtrzymać, będziecie słabi przed Panem. 
Dlatego powinniście zdać sobie sprawę z tego, jak 
ważne jest ukryte życie. 

Zamknięcie drzwi w Ewangelii Mateusza to 
swego rodzaju życie korzenia. Co Pan powiedział 
w wersecie 6:6? Że gdy się modlimy, powinniśmy 
wejść do swego ukrytego pokoju, zamknąć drzwi 
i modlić się do Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec, 
który widzi w ukryciu, odpłaci nam. Pan użył tu 
bardzo szczególnych słów; powiedział, że Ojciec 
zobaczy nas w ukryciu. Modlitwa jest czymś, co 
można zobaczyć. Zawsze myśleliśmy, że modli-
twę można usłyszeć. Pan jednak nie powiedział, 
że można ją usłyszeć, lecz że można ją zobaczyć. 
Nieraz, gdy brak nam słów przed Panem, sama 
nasza postawa jest dla Niego cenna, ponieważ 
Bóg nas widzi, a nie jedynie słyszy. Bracia i sio-
stry, ile z tego, kim jesteśmy, jest widoczne przed 
Bogiem? Ile z naszego życia Bóg może zobaczyć? 
Jak często zdarza się, że widzi nas tylko Pan i nikt 
inny? Czy może robimy wszystko na oczach ludzi? 
Muszę zwrócić się teraz szczególnie do braci, któ-
rzy są współpracownikami. Nikt nie jest narażony 
na takie niebezpieczeństwo bardziej niż ci, którzy 
pracują dla Pana. Znosimy liczniejsze pokusy niż 
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inni, ponieważ łatwiej jest nam wyłożyć wszystko, 
co mamy, przed ludźmi, włącznie z tym, co mamy 
w ukryciu. Bracia, zapytam was ponownie: ile 
z naszego życia widzi tylko Bóg, a nie wiedzą o tym 
inni? Ile z naszego życia jest czymś duchowym 
przed Bogiem, czymś, o czym nigdy nie powie-
dzieliśmy ludziom? Ilu z nas doświadczyło tego, 
co Paweł, który przez czternaście lat ukrywał to, 
czego doświadczył? Ile z tego, co mamy, zachowu-
jemy wyłącznie dla Boga, żeby się tym radował? 
Jeśli nie mamy czegoś takiego, mogę szczerze po-
wiedzieć, że nie mamy korzeni. Jeśli nie będzie-
my prowadzili ukrytego życia duchowego i Bóg 
nie rozprawi się z nami czy też w ukryty sposób 
nas nie uderzy, wówczas wszystko będzie powierz-
chowne i bez znaczenia. 

Na wszystkim, co człowiek posiada, można 
polegać dopiero wtedy, gdy pozostanie to nieza-
chwiane po tym, jak we właściwy sposób przejdzie 
przez sprawdzian krzyża. Jeśli człowiek jest głę-
boko zakorzeniony w śmierci Chrystusa, to nawet 
gdyby przechodził przez próby, pozostanie nieza-

chwiany. Pozwólcie, że zadam wam pytanie: czy 
gdybyście byli prześladowani ze względu na Pana 
do takiego stopnia, że groziłaby wam śmierć i ktoś 
powiedziałby do was: „Zabiję cię, jeśli dalej bę-
dziesz wierzył w Jezusa”, wciąż powiedzielibyście, 
że wierzycie? Skąd wiecie, że nie cofnęlibyście 
się, próbując ocalić swoje życie? Jedyną ochroną, 
jaką macie, gdy przechodzicie przez próby, uciski 
i prześladowania, są głębokie korzenie. Jeśli wa-
sze korzenie nie są głębokie, z pewnością ponie-
siecie porażkę. Jeśli wasze korzenie nie są głębo-
kie, nie będziecie w stanie być zwycięzcami. Jeśli 
chcecie stać niezachwianie, gdy nadejdzie dzień 
próby, musicie zapuszczać głęboko swoje korzenie 
w chwilach zwyczajnych. Oznacza to, że musicie 
prowadzić ukryte życie przed Panem i nieustannie 
doświadczać Go w ukryty sposób. Dlatego jedy-
nym sposobem na to, by wiedzieć, że w tym dniu 
nie upadniemy, jest posiadać dzisiaj wystarcza-
jącą ilości ukrytego życia (A Shallow Life, w: The 
Collected Works of Watchman Nee, t. 11, s. 823–
841). 

Proste modlitwy: 

„Panie, zbaw nas od prowadzenia życia jedynie przed ludźmi; Panie, wprowadzaj nas coraz bardziej 
w ukryte życie z Tobą!”

„O Panie Jezu, naucz nas prowadzić takie ukryte życie, przebywać sam na sam z Tobą w ukryciu!”

„Panie, spraw, by cała młodzież w Europie i na całym świecie nie była już płytka ani powierzchowna; 
pomóż nam zapuścić głębokie korzenie!”

 



48

EUROPEJSKA KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY W MAŁEM CICHEM

SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo piąte

Życie Józefa — objawienie władztwa Ducha

Wersety biblijne: Rdz 41:42; Dz 5:32; Pnp 1:10; 4:9; 2 Kor 10:6; Flp 2:12; Prz 21:1;   
Rdz 45:13; 42:15, 19–25, 27–28, 36–37; 45:5–9; 50:15–21; Rz 8:28. 

 I.  Relacja dotycząca życia Józefa stanowi objawienie władztwa Ducha:
 A.  Władztwo Ducha (życie królowania w życiu i poddawania się restrykcjom i ograniczeniom 

boskiego życia w rzeczywistości Bożego królestwa) jest wznioślejsze od jakiegokolwiek innego 
aspektu Ducha — por. 2 Kor 3:17–18; 2 Tm 4:22. 

 B.  Złoty łańcuch, symbolizujący Ducha danego nam po to, byśmy byli posłuszni, zawieszony zo-
stał na szyi Józefa — Rdz 41:42; Dz 5:32:

 1.  Nasza wola, której symbolem jest szyja, musi zostać podbita, poskromiona i zakuta w łań-
cuchy przez Ducha Świętego. 

 2.  Gdy nasz sztywny kark zmięknie i zostanie poskromiony, inni zobaczą na naszej szyi pięk-
no Ducha Świętego, danego nam po to, byśmy byli posłuszni, wyrażone w naszej uległo-
ści — Pnp 1:10; 4:9; 2 Kor 10:6; Flp 2:12. 

 C.  Józef nie stracił nad sobą kontroli, gdy zobaczył, że jego sny się spełniają; przeciwnie, był spo-
kojny i kontrolował swoje podniecenie, gdyż był człowiekiem poddanym władztwu Ducha — Prz 
21:1. 

 D.  Gdy Józef zobaczył, że jego bracia oddają mu pokłon, nie śpieszył się, by objawić im swoją 
chwałę; objawił im siebie i swoją chwałę dopiero wówczas, gdy przyjechali oni do niego po raz 
trzeci — por. Rdz 45:13. 

 E.  Postępował on ze swoimi braćmi trzeźwo, mądrze i z rozeznaniem, karcąc ich według potrze-
by, by ich wydoskonalić i zbudować razem, aby w ten sposób stali się zbiorowym ludem, który 
będzie żył razem jako świadectwo Boga na ziemi — Rdz 42:9:

 1.  Józef umieścił wszystkich swoich braci w więzieniu na trzy dni; zrobił to po to, by zdali so-
bie sprawę z tego, że zawinili, gdy go znienawidzili i sprzedali w niewolę — 42:21. 

 2.  Józef okazał swą mądrość, gdy skarcił Symeona — 42:19–24. 
 3.  W dalszym stopniu okazał swą mądrość, gdy poddał braci próbie w sprawie Beniamina; 

wyróżniając go, pomógł swym braciom pomyśleć o samym Józefie — 42:15, 20, 36–37. 
 F.  Józef kochał swych braci w sposób ukryty: zwracał im pieniądze i zaopatrywał ich na drogę; 

nie myślał o zemście, lecz tylko o tym, co będzie dobre dla jego niekarnych braci —42:25:
 1.  Bracia Józefa nie rozumieli jego mądrego postępowania wobec nich, a jego skryta miłość do 

nich napełniała ich obawą — w. 27–28. 
 2.  Józef był człowiekiem bardzo trzeźwo myślącym; nie potrzebował dalszego karcenia, lecz  

jego bracia go potrzebowali; Józef działał zatem nie dla własnego dobra, lecz dla dobra braci. 
 3.  Józef zapierał się samego siebie; mimo że osadzono go na tronie, by był władcą ziemi, nie 

robił nic dla siebie ani własnej przyjemności. 
 II. Józef w pełni zrozumiał, że to suwerenny Bóg, a nie jego bracia, sprowadził go do 

Egiptu — 45:5–9; 50:15–21:
 A.  Józef mógł pocieszyć swych braci, ponieważ zdawał sobie sprawę z tego, że to Bóg wysłał go do 

Egiptu — w. 20–21. 
 B.  Życie Józefa stanowi ilustrację tego, że „wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy 

kochają Boga, dla tych, którzy są powołani według Jego zamysłu” — Rz 8:28.
 III. My, ludzie królestwa żyjący w życiu królestwa, szkolimy się na królów, szkolimy 

się, by być Józefami, aspektem królowania dojrzałego życia poddanego władztwu 
Ducha — Rz 5:17.
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo piąte — wersety do poselstwa

Życie Józefa — objawienie władztwa Ducha

Wersety biblijne:

Rdz 41:42
Potem zdjął faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa, kazał go też odziać w szaty z delikatnego 
płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. 

Dz 5:32
A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, jak również Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są 
mu posłuszni. 

Pnp 1:10
Śliczne są lica twe wśród wisiorków, szyja twa wśród klejnotów. 

Pnp 4:9
Oczarowałaś me serce, siostro ma, oblubienico, oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu, 
jednym paciorkiem twego naszyjnika. 

2 Kor 10:6
I jesteśmy gotowi ukarać wszelkie nieposłuszeństwo, gdy wasze posłuszeństwo się wypełni. 

Flp 2:12
Tak więc, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie jakby tylko w mojej obecności, lecz teraz 
jeszcze bardziej w mojej nieobecności, sprawujcie własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. 

Prz 21:1
Serce króla w ręku Jahwe jest jak strumienie wód; On je kieruje, dokąd chce. 

Rdz 45:13
Opowiedzcie też ojcu mojemu o całej chwale mojej w Egipcie i o wszystkim, coście widzieli, i śpiesznie 
przyprowadźcie tu ojca mego. 

Rdz 42:15, 19–25, 27–28
15 Co do tego zostaniecie wybadani. Na życie faraona! Nie wyjdziecie stąd, chyba że przybędzie tu wasz 

brat najmłodszy. 

19 Skoro jesteście uczciwi, niechaj jeden wasz brat pozostanie w więzieniu, w którym was osadzono, wy 
zaś idźcie, zawieźcie zboże dla wyżywienia waszych rodzin. 

20 Potem przyprowadzicie do mnie najmłodszego brata waszego, aby się potwierdziły słowa wasze i nie 
spotkała was śmierć. I tak uczynili. 

21 Mówili między sobą: Ach, zawiniliśmy przeciwko bratu naszemu, patrząc na jego strapienie, kiedy 
nas błagał o litość, a nie wysłuchaliśmy go! Dlatego przyszło na nas to utrapienie. 

22 Ruben zaś tak im wtedy powiedział: Czyż wam tego nie mówiłem: Nie dopuszczajcie się wykroczenia 
względem tego chłopca; ale nie usłuchaliście mnie. Toteż teraz żąda się odpowiedzialności za jego 
krew! 

23 Nie wiedzieli zaś, że Józef to rozumie, bo rozmawiał z nimi przez tłumacza. 
24 Odszedłszy więc od nich, rozpłakał się. Potem wrócił do nich i mówiąc do nich odłączył od nich 

Symeona i w ich obecności kazał go związać. 
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25 Potem Józef dał rozkaz, aby napełniono zbożem ich worki i aby do każdego worka włożono dane 
przez nich pieniądze, ponadto aby im dano żywności na drogę. I tak też im uczyniono. 

27 Gdy w gospodzie jeden z nich rozwiązał swój worek, aby dać obroku swemu osłu, spostrzegł 
pieniądze; były one bowiem na wierzchu w jego torbie. 

28 I rzekł do swych braci: Zwrócono mi pieniądze, oto są one w mojej torbie. Wtedy oni osłupieli 
i z lękiem pytali jeden drugiego: Cóż to nam Bóg uczynił? 

Rdz 45:5–9
5 Lecz teraz nie smućcie się ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał 

mnie przed wami, aby zachować życie. 
6 Oto już dwa lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało pięć lat, podczas których nie będzie orki ani 

żniwa. 
7 Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić potomstwo na ziemi i abyście przeżyli dzięki 

wielkiemu wybawieniu. 
8 Tak więc, nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił ojcem dla faraona i panem jego 

domu, i władcą całej ziemi egipskiej. 
9 Idźcie więc śpiesznie do ojca mego i powiedzcie mu: To rzekł syn twój, Józef: Bóg ustanowił mnie 

panem całej ziemi egipskiej, przybądź do mnie niezwłocznie. 

Rdz 50:15–21
15 Bracia Józefa, widząc, że ojciec ich nie żyje, mówili: Może Józef będzie teraz wrogo do nas 

usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy? 
16 Toteż kazali powiedzieć Józefowi: Ojciec twój dał przed śmiercią takie polecenie:
17 Powiedzcie Józefowi tak: Racz przebaczyć braciom twym wykroczenie i grzech ich, wyrządzili ci 

bowiem krzywdę. Odpuść przeto teraz łaskawie występek sług Boga ojca twego. I Józef rozpłakał się, 
gdy to mówili do niego. 

18 Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: Sługami twoimi jesteśmy. 
19 A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga? 
20 Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, 

co jest dzisiaj: zachować przy życiu liczny lud. 
21 Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi 

rozmawiał. 

Rz 8:28
A wiemy, że wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy kochają Boga, dla tych, którzy są 
powołani według Jego zamysłu.  



51

EUROPEJSKA KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY W MAŁEM CICHEM

SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo szóste

Józef rozpoznany przez swych braci

Wersety biblijne: Rdz 43:1, 15–34; 44:1–34; 45:1–4, 14–15; 2 Kor 4:15; Łk 24:31a. 

 I. Józef poddał swych braci dalszej próbie, oczekując, że zwrócą uwagę na podsuwane 
im wskazówki i go rozpoznają:

 A. To potęga głodu zmusiła braci Józefa do tego, by znów do niego przyszli; do powrotu zmusiło 
ich to, że potrzebowali pożywienia — Rdz 43:1. 

 B. Bracia Józefa nie wiedzieli o nim, nie wiedzieli, że to on jest władcą Egiptu — 43:18–21. 
 C. Gdy bracia przybyli po raz drugi, Józef okazał im swą miłość w ten sposób, że ucztował z nimi 

w swojej rezydencji; choć go nie rozpoznali, chciał im pokazać, że jest im bliski, nawet wtedy, 
gdy poddawał ich próbie. 

 D. Bracia Józefa nadal nie zdawali sobie sprawy z miłości, jaką miał on do nich, Józef więc pod-
dał ich kolejnej próbie, ponieważ chciał sprawić, że poznają go dzięki kolejnym wskazów-
kom — 43:15 — 44:34:

 1. Gdy bracia wrócili, Józef nie rzekł ani słowa; nakazał tylko swemu słudze, by zaprosił ich do 
jego rezydencji, do domu władcy ziemi — 43:16–17. 

 2. Bracia powiedzieli słudze, że poprzednim razem, gdy kupili ziarno, ich pieniądze znalazły 
się z powrotem w ich worach; sługa odpowiedział: „Pokój wam! Nie bójcie się! Bóg wasz 
i Bóg ojca waszego włożył wam skarby do worów waszych” — w. 23. 

 3. Gdy Józef wszedł, zapytał: „Czy zdrów jest stary ojciec wasz, o którym mi opowiadaliście? 
Czy jeszcze żyje?”; bez względu na to, jak bardzo się zamaskował, na pewno w sposobie, 
w jaki zadał to pytanie, kryło się jakieś uczucie — w. 27. 

 4. Gdy Józef zobaczył swego brata Beniamina, rzekł: „Czy to ten wasz brat najmłodszy, o któ-
rym mi mówiliście? I zaraz dodał: Oby cię Bóg darzył swą łaską, synu mój!”; to powiedziaw-
szy, odszedł do swego pokoju i zapłakał — w. 29. 

 5. Gdy Józef powrócił, kazał braciom usiąść przed sobą „od najstarszego do najmłodszego 
według wieku” — w. 33. 

 6. „Po czym polecił zanieść im ze swego stołu porcje; porcja dla Beniamina była pięciokrotnie 
większa” — w. 34. 

 7. Przygotowano trzy stoły: jeden dla Józefa, jeden dla Egipcjan i jeden dla braci; tak zarządził 
Józef, który chciał pokazać swoim braciom, że jest Hebrajczykiem — w. 32. 

 8. „Kiedy Józef przyszedł do domu, oni, trzymając w rękach dary, które dla niego przynieśli, 
oddali mu pokłon do ziemi”; bracia, kłaniając się przed Józefem, powinni byli przypomnieć 
sobie jego sen — w. 26. 

 II. Tak samo jest dziś jeśli chodzi o nasze poznanie Pana; Pan pokazał nam siebie, a my 
Go ujrzeliśmy, lecz nie rozpoznaliśmy; uczynił dla nas wiele i ma wobec nas dobre 
zamiary, ale nas przeraziło to, co zrobił — 2 Kor 4:15; por. Hi 42:5:

 A. Pieniądze i osły stanowiły zasłonę, która nie pozwalała braciom rozpoznać Józefa; osły znaczy-
ły dla nich wiele, lecz dla Józefa były niczym — 43:18. 

 B. W poznaniu Pana bardzo przypominamy braci Józefa; nie patrzymy na Niego, tylko na swoje 
pieniądze, majątek i na siebie samych — 2 Tm 3:2–4. 

 III. Na koniec Józef przyznał się do swoich nieświadomych braci — 45:1–4, 14–15:
 A. Po ostatniej próbie jeden z braci, Juda, zmienił się na lepsze, na co wskazuje sposób, w jaki 

mówił Józefowi o trosce o ich ojca i najmłodszego brata — 44:18–34:
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 1. Gdy bracia Józefa go sprzedawali, nienawidzili go i nie obchodził ich ani ojciec, ani naj-
młodszy brat; przeciwnie, w swoim działaniu kierowali się nienawiścią. 

 2. Jednak to, co Juda powiedział Józefowi o ich trosce o jego ojca i najmłodszego brata, głębo-
ko poruszyło Józefa i przekonało go, że bracia czegoś się nauczyli. 

 B. Tak więc zaraz potem Józef się do nich przyznał. 
 IV. Ostatecznie bracia Józefa rozpoznali go — 45:15; Łk 24:31a:
 A. Ponieważ Józef postępował ze swymi braćmi z cierpliwością, mądrością i opanowaniem, re-

zultat był tak wspaniały, że nawet nie musiał im przebaczać. 
 B. Zdając sobie sprawę z tego, że Bóg suwerennie wysłał go do Egiptu, by wypełnić swój zamysł, 

Józef spontanicznie przyjął swych braci, objął ich i przyjął pod swój dach — w. 15. 
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo szóste — wersety do poselstwa

Józef rozpoznany przez swych braci

Wersety biblijne:

Rdz 43:1, 15–34
1 W kraju panował ciężki głód. 

15 Wzięli więc mężowie ci ten dar, wzięli ze sobą podwójną sumę pieniędzy oraz Beniamina i udali się 
w drogę do Egiptu i stanęli przed Józefem. 

16 A gdy Józef ujrzał z nimi Beniamina, rzekł do zarządcy domu swego: Wprowadź tych mężów do 
domu, zabij i przygotuj sztukę bydła, bo ludzie ci będą w południe jedli ze mną. 

17 I uczynił ów mąż jak mu rozkazał Józef, i wprowadził tych ludzi do domu Józefa. 
18 Gdy wprowadzono ich do domu Józefa, mężowie ci bali się i mówili: Wprowadzono nas tutaj 

z powodu pieniędzy, które poprzednio włożono do worów naszych, aby rzucić się na nas, napaść nas 
i wziąć nas wraz z naszymi osłami w niewolę. 

19 Gdy więc byli już u wejścia do domu Józefa, zbliżyli się do przełożonego jego domu, 
20 I rzekli: Pozwól, panie mój! Już raz przyjechaliśmy, aby nakupić żywności. 
21 A gdy przyjechaliśmy do gospody i rozwiązaliśmy wory nasze, oto pieniądze każdego były na 

wierzchu jego wora w pełnej ich wadze, dlatego przywieźliśmy je z sobą. 
22 Przywieźliśmy też z sobą inne pieniądze, aby zakupić żywności; nie wiemy, kto tamte nasze pieniądze 

włożył do worów naszych. 
23 A on rzekł: Pokój wam! Nie bójcie się! Bóg wasz i Bóg ojca waszego włożył wam skarby do worów 

waszych. Tamte pieniądze wasze doszły do mnie. I przyprowadził do nich Symeona. 
24 Człowiek ów wprowadził ich do domu Józefa i kazał podać wody, aby obmyli sobie nogi, i dał obroku 

ich osłom. 
25 Oni tymczasem przygotowali dary, zanim nadszedł Józef w południe; dowiedzieli się bowiem, że tu 

mieli zasiąść do stołu. 
26 Kiedy Józef przyszedł do domu, oni, trzymając w rękach dary, które dla niego przynieśli, oddali mu 

pokłon do ziemi. 
27 On zaś pytał ich, jak im się powodzi, i rzekł: Czy zdrów jest stary ojciec wasz, o którym mi 

opowiadaliście? Czy jeszcze żyje? 
28 Odpowiedzieli: Sługa twój, a nasz ojciec, dobrze się miewa. Jeszcze żyje. I znów uklękli i oddali 

pokłon. 
29 A gdy spojrzawszy, dostrzegł Beniamina, syna swej matki zapytał: Czy to ten wasz brat najmłodszy, 

o którym mi mówiliście? I zaraz dodał: Oby cię Bóg darzył swą łaską, synu mój! 
30 I nagle urwał, bo nagle ogarnęło go wielkie wzruszenie na widok brata, że aż łzy nadbiegły mu do 

oczu. Odszedł więc do swego pokoju i tam się rozpłakał. 
31 Potem zaś, obmywszy twarz, wyszedł i usiłując panować nad sobą dał rozkaz: Niech podadzą posiłek! 
32 Podano więc jemu osobno, jego braciom osobno i Egipcjanom — którzy z nim jadali — również 

osobno. Egipcjanie bowiem nie mogli jeść razem z Hebrajczykami, gdyż byłoby to dla Egipcjan 
rzeczą wstrętną. 

33 Usiedli naprzeciw niego, od najstarszego do najmłodszego według wieku, i ze zdziwieniem patrzyli 
jeden na drugiego. 

34 Po czym polecił zanieść im ze swego stołu porcje; porcja dla Beniamina była pięciokrotnie większa. 
Oni zaś ucztując z nim rozweselili się pod wpływem wina. 
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Rdz 44:1–34
1 Następnie rozkazał zarządcy swego domu: Napełnij wory tych ludzi żywnością, ile tylko mogą 

unieść, i włóż każdemu pieniądze na wierzch w jego worze. 
2 Lecz puchar mój, puchar srebrny, włóż na wierzch do wora najmłodszego, z pieniędzmi za jego 

zboże. I uczynił zgodnie z rozkazem, który mu dał Józef. 
3 Gdy zaświtał poranek, wyprawiono ich wraz z ich osłami. 
4 Zaledwie wyszli z miasta i byli niedaleko, rzekł Józef do zarządcy domu swego: Wstań! Goń za tymi 

ludźmi, a gdy ich dogonisz, powiedz im: Dlaczego odpłaciliście złem za dobre? 
5 Czyż to nie ten sam puchar, z którego pija pan mój i za pomocą którego zwykle wróży? Źle 

postąpiliście. 
6 A gdy ich dogonił, powiedział do nich te słowa. 
7 Ale oni odpowiedzieli mu: Jakże pan nasz może mówić coś takiego? Uchowaj, Boże, by słudzy twoi 

mieli uczynić coś takiego? 
8 Przecież pieniądze, które znaleźliśmy na wierzchu worów naszych, przynieśliśmy znowu do ciebie 

z ziemi kananejskiej; jakżebyśmy mieli kraść w domu pana twego srebro albo złoto? 
9 U którego z twoich sług znajdzie się ów puchar, ten niechaj umrze; my zaś, mój panie, staniemy się 

twoimi niewolnikami! 
10 Wtedy on rzekł: Niech więc będzie tak, jak mówicie; u którego on się znajdzie, ten będzie niewolnikiem 

moim, wy zaś będziecie bez winy. 
11 Każdy więc złożył prędko swój wór na ziemi i każdy rozwiązał swój wór. 
12 Potem zaczął szukać od najstarszego, a skończył na najmłodszym. I puchar znalazł się w worze 

Beniamina. 
13 Wtedy oni rozdarli szaty swoje. Każdy objuczył osła swego i wrócili do miasta. 
14 A gdy Juda i bracia jego przyszli do domu Józefa, który tam jeszcze był, padli przed nim na ziemię. 
15 A Józef rzekł do nich: Jak mogliście się dopuścić takiego czynu? Czy nie wiedzieliście, że taki 

człowiek jak ja potrafi wróżyć? 
16 Juda odpowiedział: Cóż mamy rzec tobie, panie mój? Cóż możemy powiedzieć na nasze 

usprawiedliwienie? Bóg znalazł winę w twoich sługach! Oddajemy się w niewolę tobie, panie mój; 
zarówno my jak i ten, u którego został znaleziony puchar. 

17 Ale Józef rzekł: Jestem daleki od tego, abym miał tak postąpić. Tylko ten, u którego znaleziono 
puchar, będzie moim niewolnikiem, wy zaś możecie spokojnie odejść do waszego ojca. 

18 Juda podszedłszy do niego, rzekł: Pozwól, panie mój, aby twój sługa powiedział słowo wobec ciebie. 
I nie gniewaj się na twego sługę, wszakżeś ty jak faraon! 

19 Pytał mój pan swoje sługi: Czy macie ojca lub brata? 
20 Wtedy odpowiedzieliśmy panu mojemu: Mamy jeszcze ojca staruszka i małego chłopca, który 

urodził mu się na starość. Brat zaś jego umarł, tak że on sam jeden pozostał po matce swojej, i ojciec 
kocha go. 

21 Rozkazałeś sługom twoim: Sprowadźcie go do mnie, abym mógł go zobaczyć. 
22 Powiedzieliśmy panu mojemu: Nie może chłopiec opuścić ojca, bo gdyby go opuścił, ojciec by umarł. 
23 Wtedy rzekłeś do swych sług: Jeśli nie przyjdzie z wami wasz najmłodszy brat, nie pokazujcie mi się 

na oczy. 
24 Gdy więc przyszliśmy do twego sługi, ojca naszego, powtórzyliśmy mu twe słowa, panie.
25 Potem zaś powiedział nam ojciec: Idźcie znów, aby zakupić dla nas żywności. 
26 Odpowiedzieliśmy: Nie możemy iść. Pójdziemy tylko wtedy, gdy z nami pójdzie nasz najmłodszy 

brat. Bo nie możemy pokazać się owemu mężowi, jeśli nie będzie z nami naszego najmłodszego 
brata. 

27 Wtedy rzekł sługa twój, ojciec mój, do nas: Wy wiecie, że dwóch synów urodziła mi żona moja. 
28 Jeden odszedł ode mnie i musiałem sobie powiedzieć: Z pewnością rozszarpał mi go dziki zwierz; 

i dotąd go nie widziałem. 
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29 A jeżeli zabierzecie i tego, a spotka go coś złego, wtedy doprowadzicie mnie osiwiałego ze zmartwienia 
do Szeolu. 

30 Gdybym więc teraz przyszedł do sługi twego, ojca mojego, a nie byłoby z nami chłopca, z którego 
duszą jest związana dusza jego, 

31 To gdyby spostrzegł, że chłopca nie ma, umarłby. I tak sprawią słudzy twoi, że sługa twój, ojciec 
nasz, zejdzie osiwiały ze zmartwienia do Szeolu. 

32 Bo sługa twój ręczył za chłopca ojcu swemu, mówiąc: Jeśli nie przywiodę go do ciebie, wtedy do 
końca życia będę obciążony winą. 

33 Dlatego niech zostanie zamiast chłopca sługa twój jako niewolnik pana mego, a chłopiec niechaj 
wróci z braćmi swymi. 

34 Bo jakże ja mógłbym wrócić do ojca mego, gdyby nie było ze mną tego chłopca? Nie mógłbym patrzeć 
na nieszczęście, które by dotknęło ojca mego. 

Rdz 45:1–4, 14–15
1 Wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej wobec wszystkich, którzy stali wokół niego, i zawołał: 

Wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom 
swoim. 

2 Zapłakał tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie i usłyszał to dwór faraona. 
3 Potem rzekł Józef do braci swoich: Jam jest Józef! Czy żyje jeszcze ojciec mój? A bracia jego nie 

mogli mu odpowiedzieć, bo się go zlękli. 
4 Józef zaś rzekł do braci swoich: Zbliżcie się, proszę, do mnie! A gdy się zbliżyli, rzekł: Jam jest Józef, 

brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. 

14 Potem rzucił się na szyję bratu swemu Beniaminowi i płakał. Beniamin też płakał w objęciach jego, 
15 Następnie ucałował wszystkich braci swoich i płakał obejmując ich, po czym rozmawiali z nim bracia 

jego. 

2 Kor 4:15
Wszystko bowiem jest ze względu na was, aby łaska, która obfitowała przez większą liczbę ludzi, 
sprawiła, by dziękczynienie zaobfitowało ku chwale Boga. 

Łk 24:31a
I otworzyły się im oczy, i rozpoznali Go.
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo szóste — spotkanie w grupach

Józef rozpoznany przez swych braci

Wersety do modlitewnego czytania:

Rz 8:28 A wiemy, że wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy kochają Boga, dla tych, 
którzy są powołani według Jego zamysłu. 

2 Kor 4:15 Wszystko bowiem jest ze względu na was, aby łaska, która obfitowała przez większą licz-
bę ludzi, sprawiła, by dziękczynienie zaobfitowało ku chwale Boga. 

Wyjątki z posługi:
Być może zastanawiasz się, dlaczego Józef po 

prostu nie wyjawił wtedy braciom swojej tożsamo-
ści. Gdyby to zrobił, postąpiłby bardzo dziecinnie. 
Wolał dać im pewne wskazówki, aby sami go roz-
poznali. Byłoby to naprawdę miłe, gdyby go roz-
poznali! Jednak wskutek tego, że bracia pochło-
nięci byli innymi sprawami, a także z powodu ich 
głupoty sprawy potoczyły się inaczej. 

Dziś wszyscy znajdujemy się w rękach Józefa. 
To on decyduje, co mamy zrobić i dokąd się udać. 
To, ile czasu upłynie, zanim do Niego wrócimy, 
zależy od tego, ile da nam jedzenia. Jeśli da nam 
zapas na dziesięć lat, powrócimy po dziesięciu 
latach. On jednak nie da nam go aż tyle. Da nam 
raczej ograniczoną ilość, która zmusi nas do szyb-
szego powrotu. Józef wiedział, że po jakimś czasie 
bracia do niego wrócą. Wiedział, ilu członków li-
czy rodzina jego ojca i ile trzeba dać im jedzenia. 
Wszystko było pod jego kontrolą. Alleluja, spo-
czywa dzisiaj nad nami suwerenna ręka Pana! Nie 
martw się o teraźniejszość i przyszłość. To nie ty 
sprawujesz nad sobą kontrolę — robi to Pan. Nie 
pokładaj ufności w swoich osłach, czyli w swoim 
wykształceniu lub pracy. To, co z tobą będzie, znaj-
duje się w rękach Pana Jezusa, a twoja przyszłość 
leży w Jego pieczy. Chciałbym podzielić się z wami 
dobrą nowiną, że Pan wciąż z miłością troszczy 
się o nas w swojej suwerenności. We wszystkim, 
co uczynił, co czyni i co jeszcze uczyni, kieruje się 
miłością. W miłości daje nam wskazówki, dzięki 
którym mamy Go poznać. Wszystko, co nam się 
przydarzyło z Jego powodu, to wskazówki, które 
mają nas doprowadzić do poznania Go. Niech nas 
nie pochłaniają inne sprawy, nie kierujmy oczu na 
pieniądze, osły ani na samych siebie. Patrzmy na 

Jezusa, kierujmy wzrok na Niego. Wtedy ujrzymy 
Go, rozpoznamy i poznamy. 

Lubię opowieść o Józefie i jego braciach, bo 
pokazuje ona to, jak ja poznaję Pana. Byłem ta-
kim głupcem! Pan zawsze był dla mnie dobry, a ja 
martwiłem się nieustannie, że zginę, że poniosę 
szkodę. Józef robił wszystko z miłości do braci. 
Tak samo jest z Panem Jezusem w stosunku do 
nas. Jeśli rozważymy w Pańskiej obecności wła-
sną przeszłość, z oczu popłyną nam łzy i powie-
my: „Panie, widzę, że moja przeszłość przypomina 
Józefa i jego braci. Zawsze byłeś dla mnie dobry, 
ale ja nie poznałem się na Twojej miłości, bo po-
chłaniały mnie złe myśli i obawy. Panie, nie dba-
łem o Ciebie i nigdy nie skupiałem wzroku ani 
uwagi na Tobie. Panie, przebacz mi i pomóż mi 
odtąd nie kierować wzroku na to, co nie jest Tobą. 
Panie, nie dbam o nic, nie zależy mi nawet na za-
proszeniu. Zależy mi wyłącznie na Tobie i na tym, 
by przebywać w Twojej obecności. Panie, jestem 
zaspokojony, dopóki przebywam w Twojej obec-
ności”. Oto sposób na poznanie Pana. 

Gdyby bracia Józefa tak się zachowywali, gdy-
by nie byli pochłonięci troską o pieniądze, osły 
i o siebie samych, gdyby skupili wzrok na Józefie, 
zobaczyliby w jego twarzy cechy, które pozwo-
liłyby im go rozpoznać. W rozpoznaniu go po-
mogłoby im również to, co on dla nich uczynił. 
Powiedzieliby: „Nie zapominajmy, że sprzedali-
śmy Józefa w niewolę do Egiptu. Pamiętacie, że 
jego słudzy mówili o naszym Bogu i Bogu naszego 
ojca. Co więcej, posadzono nas przy stole według 
kolejności urodzenia. Zwróćcie też uwagę na to, 
jak ten człowiek traktował Beniamina, a także na 
miłość, jaka wyrażała się w jego głosie, gdy pytał 
o ojca. Kiedy rozmawiał z Beniaminem, o mało co 
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nie stracił panowania nad sobą i się nie rozpłakał”. 
Bracia otrzymali tyle wskazówek, że ten człowiek 
to Józef! 

Tak samo jest dziś z naszym poznawaniem 
Pana. Czy myślicie, że wszystko, co was dobrego 
spotkało w życiu, to przypadek? Nie, to wszystko 
miało swój cel. W przeszłości jednak nie wiedzie-
liśmy, co Bóg czyni. Oby Pan pomógł nam po-
znać naszego Józefa. On nie myśli o nas nic złe-
go. Przeciwnie, wypełnia Go miłość i troska o nas; 
pragnie sprawić, byśmy Go poznali. Znać Go — to 
najlepsza rzecz. Nawet kiedy bracia już wiele prze-
szli, nadal nie zdawali sobie sprawy z tego, że 
spotkali się z Józefem. W kolejnym poselstwie bę-

dziemy mówili o tym, że ich nieświadomość spra-
wiła, iż Józef stracił cierpliwość i objawił im swą 
tożsamość. Brzemię tego poselstwa dotyczy tego, 
byśmy jasno zobaczyli, jak można poznać Pana. 
Mogę zaświadczyć, że Pan wielokrotnie okazywał 
mi swoją miłość i wychowywał mnie w bardzo 
konkretny sposób, lecz ja Go nie rozpoznawałem, 
nie rozumiałem też tego, co czynił. Byłem zupeł-
nie nieświadomy. Dzisiaj jednak wizja jest jasna. 
Rozpoznajemy Józefa i rozumiemy, że robi on 
wszystko, by pomóc nam poznać siebie. Obyśmy 
wszyscy się tego nauczyli (Studium życia Księgi 
Rodzaju, s. 1435–1437). 

Pytania do dyskusji:
1. Bracia Józefa nie mogli go rozpoznać, ponieważ byli zajęci sobą i swoimi osłami. Co zajmuje naszą 

uwagę i stanowi zasłonę, która nie pozwala nam zobaczyć Pana? 

2. Porozmawiajcie o tym, jak w przyszłości możemy rozpoznać rękę Pana w naszym życiu i Jego same-
go w tym, co nam się przydarzy. 

3. Miejcie społeczność w swojej grupie na temat tego, co przydarzyło się w waszym dotychczasowym 
życiu, a co teraz rozpoznajecie jako pełną miłości troskę Pana o was. 
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 SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poranne ożywienie

Dzień piąty

Wersety do modlitewnego czytania:
Ef 1:11 W którym też zostaliśmy wyznaczeni na dziedzictwo, będąc przeznaczeni według zamysłu 

Tego, który działa wszystko według postanowienia swojej woli. 

Wyjątki z posługi:

Tak samo jest dziś jeśli chodzi o nasze poznanie 
Pana. Pan pokazał nam siebie, a my Go ujrzeliśmy, 
lecz nie rozpoznaliśmy. Uczynił dla nas wiele i ma 
wobec nas dobre zamiary, ale nas przeraziło to, co 
zrobił. Wszystko, co uczynił, wypływało z miłości, 
ale my mieliśmy na ten temat złe myśli. 

Józef miał zamiary pełne miłości, gdy zapraszał 
braci na ucztę do swojego domu. Oni jednak mieli 
złe myśli, obawiali się, że planuje ich pochwycić 
i wziąć do niewoli. W wersecie 18 czytamy: „Gdy 
wprowadzono ich do domu Józefa, mężowie ci 
bali się i mówili: Wprowadzono nas tutaj z powo-
du pieniędzy, które poprzednio włożono do wo-
rów naszych, aby rzucić się na nas i wziąć nas wraz 
z naszymi osłami w niewolę”. Pieniądze i osły sta-
nowiły zasłonę, która nie pozwalała braciom roz-
poznać Józefa. Osły znaczyły dla nich wiele, lecz 
dla Józefa były niczym. Później, gdy Józef posłał 
braci po ojca, wysłał wozy i woźniców. Pieniądze 
i osły znaczyły coś dla braci Józefa. Tylko tyle po-
siadali. Bali się również, że zostaną wzięci w nie-
wolę. Tak samo jest dziś z nami. Pan może siedzi 
tuż przed nami, być może wiele dla nas uczynił, 
ale my nie potrafimy rozpoznać ani Jego, ani tego, 
co zrobił. Przeciwnie, boimy się. Bracia Józefa 

powinni byli zdać sobie sprawę z tego, że władcy 
świata nie zależy na ich osłach. My jesteśmy tacy 
sami. Kiedy przyszliśmy do Chrystusa, a potem 
do życia kościoła, być może martwiliśmy się o na-
sze pieniądze, bezpieczeństwo i o swoje rodziny. 
Bracia Józefa byli biedni, ale znajdowali się pod 
hojną opieką władcy ziemi. 

Dzisiaj mało kto zna Pana w ten sposób. Są jed-
nak tacy, którzy dostrzegają wskazówki, jakie Pan 
im daje i rozumieją, że wszystko, co im się przyda-
rzyło, pochodzi od Pana. W poznaniu Pana wielu 
z nas bardzo przypomina braci Józefa. Nie patrzy-
my na Niego, tylko na swoje pieniądze, majątek 
i na siebie samych. Bracia Józefa nie zastanawiali 
się, dlaczego wielki władca uczynił dla nich takie 
rzeczy. Cały czas zajęci byli swoimi sprawami. Nie 
przyszło im do głowy, że człowiek, z którym mają 
do czynienia, może być Józefem. Tak samo jest 
z nami. Bez względu na to, ile dobrego Pan dla nas 
zrobił, nadal nie rozumiemy tego, co On czyni. Pan 
ma wobec nas dobre zamiary, lecz my uważamy 
to, co nas spotyka, za przekleństwo. Nawet gdy-
byśmy wiedzieli, że to błogosławieństwo, nie przy-
jęlibyśmy tego (Studium życia Księgi Rodzaju, 
s. 1433–1434). 

Proste modlitwy:

„Panie, kocham Cię. Dziękuję Ci za pełną miłości troskę, jaką okazujesz mi we wszystkich sytuacjach. 
Dziękuję Ci, że tak bardzo angażujesz się w moje życie”. 

„Panie, pokaż mi siebie i to jak zaplanowałeś moje życie dla swego zamysłu. Ponownie otwieram się na 
Ciebie”.  
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo siódme

Królować w Bożym królestwie 

Wersety biblijne: Rdz 1:26; 45:24, 3, 5, 7; Mt 16:24; Rz 8:28; 1 Kor 7:24; Prz 25:28; Obj 12:11. 

 I. Królowanie Józefa było realizacją Bożego królestwa, które służy wypełnieniu 
Bożego zamysłu — Rdz 1:26:

 A. Choć bracia bezgranicznie zawinili wobec Józefa, on nie szukał zemsty; w ogóle nie przyszła 
mu do głowy myśl o zemście. 

 B. Józef zaparł się samego siebie, a braciom wymierzył odpowiednie i niezbędne karcenie; karcił 
ich nie dla własnego dobra, lecz ich — 45:24. 

 C. Józef był człowiekiem, który zapierał się samego siebie; wszystko, co robił, opierało się na za-
sadzie zapierania się siebie — Mt 16:24:

 1. Gdy wyjawił im swą tożsamość, bracia się przerazili, on jednak nie tylko im przebaczył, lecz 
także ich przyjął i pocieszył; skrzywdzony pocieszył krzywdzicieli — Rdz 45:3, 5. 

 2. Józef nie winił braci za to, co uczynili; uważał ich raczej za Bożych pomocników, gdyż po-
mogli oni Bogu zaprowadzić go do Egiptu — w. 7. 

 3. Józef mógł pocieszyć swych braci, ponieważ zdawał sobie sprawę z tego, że to Bóg, a nie oni, 
wysłał go do Egiptu; to, czy przebaczymy innym czy nie, zależy od naszej wizji i świadomo-
ści. 

 4. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że jesteśmy tu ze względu na Boży zamysł, Pańskie odzy-
skiwanie, wówczas będziemy wiedzieli, że wszystko, co nam się przydarza, służy Bożemu 
zamysłowi — Rz 8:28. 

 D. Józef miał sny, w których widział, jak jego bracia oddają mu pokłon; żeby jednak ta wizja się 
wypełniła, Józef musiał wiele wycierpieć, zwłaszcza z rąk tych, którzy byli mu najbliżsi:

 1. Od ukończenia siedemnastego roku życia aż do wieku lat trzydziestu Józef cały czas cierpiał, 
dzięki czemu został wydoskonalony i zdobył wymagane kwalifikacje. 

 2. Bóg wysłał Józefa do Egiptu po to, by zachować życie, aby w ten sposób przetrwała resztka 
i mógł wypełnić się Jego zamysł. 

 3. Po trzynastoletnich cierpieniach Józef został osadzony na tronie i stał się władcą ziemi. 
 E. Józef tęsknił za tym, by ujrzeć swego ojca, a jako władca ziemi miał władzę i pozycję, by spro-

wadzić go do Egiptu; nic jednak nie uczynił:
 1. Mógł wysłać egipskie rydwany, które przywiozłyby ojca do niego; minęło jednak dziewięć lat, 

zanim sprowadził Jakuba do siebie. 
 2. Józef wolał podlegać suwerennej ręce Boga i niczego nie inicjować — 1 Kor 7:24. 
 3. Mimo że osadzono go na tronie, by był władcą ziemi, nie robił nic dla siebie ani własnej 

przyjemności; był całkowicie oddany Bożym interesom. 
 F. Józef był człowiekiem, który zapierał się samego siebie, nie miał własnych interesów, wła-

snych przyjemności, własnych odczuć, własnych ambicji ani własnych celów; wszystko służyło 
Bogu i Jego ludowi. 

 II. Józef był człowiekiem, który w pełni poddawał się Bożym ograniczeniom; nie dzia-
łał według swoich uczuć, dzięki czemu mógł być władcą:

 A. Jeśli nie potrafimy władać samymi sobą, nie możemy być dobrymi władcami; tylko wówczas, 
gdy poddajemy się Bożym ograniczeniom, możemy władać innymi — Prz 25:28:

 1. Najlepszą dyscypliną, która przygotuje nas do objęcia godności królewskiej w nadchodzą-
cym wieku, jest poddawanie się Bożym ograniczeniom; nikt, kto zachowuje się w dziecinny 
sposób, kto nigdy nie zaznał ograniczeń, nie będzie królem w nadchodzącym wieku. 
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 2. Aby królestwo mogło się urzeczywistnić w praktyce, konieczny był ktoś, kto prowadził życie 
poddawania się ograniczeniom i zapierał się samego siebie. 

 B. Nieść krzyż to powstrzymywać się od robienia tego, co mamy moc zrobić; oznacza to, że mamy 
możliwość i moc do tego, by zrobić wszystko, co niezbędne do spełniania swoich pragnień, 
a mimo to się od tego powstrzymujemy. 

 C. Najsilniejszy człowiek to nie ten, który jest w stanie coś zrobić, lecz ten, który jest w stanie nie 
zrobić tego, co ma moc zrobić; takie zapieranie się siebie to jedyny sposób na zaprowadzenie 
Bożego królestwa i urzeczywistnienie życia królestwa — Obj 12:11. 
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo siódme — wersety do poselstwa

Królować w Bożym królestwie 

Wersety biblijne:

Rdz 1:26
Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz Nasz, podobnego do Nas i niech panują nad rybami 
morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym 
po ziemi. 

Rdz 45:24, 3, 5, 7
24 Potem odprawił braci, a gdy odjeżdżali, rzekł do nich: Nie kłóćcie się w drodze! 

3 Potem rzekł Józef do braci swoich: Jam jest Józef! Czy żyje jeszcze ojciec mój? A bracia jego nie 
mogli mu odpowiedzieć, bo się go zlękli. 

5 Lecz teraz nie trapcie się ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał 
mnie przed wami, aby zachować życie. 

7 Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić potomstwo na ziemi i abyście przeżyli dzięki 
wielkiemu wybawieniu. 

Mt 16:24
Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie swój krzyż i niech idzie na Mną. 

Rz 8:28
A wiemy, że wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy kochają Boga, dla tych, którzy są 
powołani według Jego zamysłu. 

1 Kor 7:24
Każdy, w jakim statusie został powołany, bracia, w tym niech pozostaje z Bogiem. 

Prz 25:28
Jak miasto rozwalone, bez muru jest człowiek nieopanowany. 

Obj 12:11
I zwyciężyli go z powodu krwi Baranka i z powodu słowa swego świadectwa, i nie ukochali swego życia 
duszewnego aż po śmierć.
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo ósme

Karmić się w Bożym królestwie 

Wersety biblijne: Rdz 47:14–21; Rz 12:1–2; 2 Kor 5:14–15; Ps 24:1. 

 I. Choć Józef był władcą, cierpiał aż do dnia, w którym sprowadzono do niego jego 
ojca; dzięki temu cierpieniu zdobył bogactwa; ci właśnie, którzy cierpią, mogą za-
opatrzyć innych w życie:

 A. Jeśli mamy być w stanie zaopatrywać innych w pokarm, musimy przejść długi okres cierpień; 
ziarno nie dostało się w ręce Józefa aż do czasu, gdy skończył trzydzieści siedem lat; wówczas 
stał się on nie tyle potężny, co bogaty: miał jedzenie i zaopatrzenie w życie. 

 B. Józef miał zaopatrzenie w życie, zaopatrzenie w pokarm; zgodnie z naszym naturalnym spo-
sobem myślenia Józef powinien był go po prostu rozdać, ponieważ miał zaopatrzenie w życie, 
a ludzie tego zaopatrzenia potrzebowali. 

 C. Zaopatrzenia w życie nie powinno się sprzedawać tanio; jeśli ktoś, kto znajduje się w życiu 
kościoła, chce tanio oddać zaopatrzenie w życie, musimy zastanowić się, czy jego zaopatrzenie 
jest prawdziwe:

 1. Jeśli chcemy mieć pokarm, musimy za niego zapłacić; im więcej zapłacimy, tym większe 
zaopatrzenie uzyskamy. 

 2. Ludzie, którzy przychodzili do Józefa po jedzenie, płacili w czworaki sposób: pieniędzmi, 
bydłem, ziemią i samymi sobą; te cztery rodzaje zapłaty to wszystkie sposoby, w jakie dzisiaj 
płacimy — Rdz 47:14–21:

 a. Pieniądze symbolizują to, na czym polegamy; pieniądze reprezentują wygodę:
 1) Niektórzy nie chcą zapłacić za zaopatrzenie, ponieważ boją się stracić wygodę. 
 2) Im więcej wygód porzucimy, tym więcej uzyskamy zaopatrzenia w życie; jednak dzi-

siejsi chrześcijanie trzymają się swych wygód, ale nie mają zaopatrzenia w życie. 
 b. Drugim rodzajem zapłaty za zaopatrzenie w pokarm było bydło; symbolizuje ono środki 

utrzymania. 
 c. Gdy oddamy już bydło, trzeba będzie oddać ziemię; ziemia symbolizuje nasze zasoby. 
 d. Ostatnią rzeczą, jakiej domaga się Pan, jesteśmy my sami, włącznie z każdym aspektem 

naszej istoty; Pan Jezus zażąda każdej części nas — Rz 12:1–2. 
 3. Być może poświęciliśmy się Panu, ale nigdy nie oddaliśmy Mu siebie; dziś Chrystus żąda nie 

tylko naszych pieniędzy, bydła i ziemi, ale również nas samych — 2 Kor 5:14–15:
 a. Ci, którzy zapłacili Józefowi tyle, ile wynosiła najwyższa cena, cena samych siebie, otrzy-

mali najlepszy dział. 
 b. Kiedy płacimy tyle, ile wynosi pierwsza, druga i trzecia cena, radujemy się pierwszym, 

drugim i trzecim działem. 
 c. Kiedy jednak zapłacimy tyle, ile wynosi najwyższa cena, będziemy radowali się najlep-

szym działem. 

 II. Ci, którzy oddali już Józefowi wszystko, nie dbali o pieniądze, bydło, ziemię i sa-
mych siebie; po prostu radowali się bogatym zaopatrzeniem:

 A. To wspaniałe błogosławieństwo — oddać wszystko za radowanie się bogatym zaopatrzeniem 
w życie. 

 B. Jeśli chodzi o duchowe zaopatrzenie, bogactwa są dzisiaj własnością Chrystusa; to, w ile bo-
gactw może nas On zaopatrzyć, zależy od tego, ile jesteśmy w stanie zapłacić. 
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 III. Ostatecznie cały Egipt stał się krainą radości; nie było już rozróżnienia na wysoko 
i nisko urodzonych, bogatych i biednych; wszyscy czerpali jednakowe korzyści, po-
nieważ nad wszystkimi i nad wszystkim miał władzę ten sam pan:

 A. To obraz okresu tysiąclecia; w okresie tym nie będzie ani kapitalizmu, ani socjalizmu;  wszyscy 
będą traktowani jednakowo, ponieważ nad wszystkim będzie spoczywała Pańska ręka. 

 B. Pan kupi już wówczas wszystko, uzyska na własność wszystko i wszystkich; prawdziwie,  do 
Pana należy ziemia i to, co ją napełnia — Ps 24:1.
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo ósme — wersety do poselstwa

Karmić się w Bożym królestwie 

Wersety biblijne:

Rdz 47:14–21
14 Józef zaś gromadził wówczas wszystkie pieniądze, jakie znajdowały się w Egipcie i Kanaanie, za 

zboże, które kupowano, i pieniądze te oddawał do pałacu faraona. 
15 A gdy wyczerpały się zasoby pieniężne w ziemi egipskiej i w ziemi kananejskiej, przyszli wszyscy 

Egipcjanie do Józefa mówiąc: Daj nam chleba! Dlaczego mamy umierać na oczach twoich, skoro 
brak nam już pieniędzy? 

16 A Józef mówił: Sprowadźcie wasz żywy dobytek, a dam żywności za wasz żywy dobytek, skoro brak 
wam pieniędzy. 

17 Sprowadzili więc swój żywy dobytek do Józefa i on dawał im żywność w zamian za konie, za stada 
owiec i wołów oraz za osły. I tak w owym roku żywił ich w zamian za cały ich żywy dobytek. 

18 A gdy ten rok upłynął, przyszli w następnym i oznajmili mu: Nie mamy co ukrywać przed tobą, 
panie mój, że gdy już wyczerpały się nam pieniądze i gdy stada nasze są u ciebie, nie pozostało nam 
nic, co moglibyśmy dać tobie, panie, oprócz nas samych i naszej ziemi! 

19 Dlaczego mamy umierać na twoich oczach zarówno my jak i nasza ziemia? Kup więc za chleb nas 
i rolę naszą. Będziemy wraz z naszą rolą niewolnikami faraona. Tylko daj nam ziarna siewnego, 
abyśmy żyli a nie pomarli, a ziemia nie była pustkowiem. 

20 Józef wykupił więc wszystkie grunty w Egipcie dla faraona; każdy bowiem Egipcjanin sprzedał swe 
pole, gdyż głód dał im się we znaki. Tak więc cała ziemia stała się własnością faraona. 

21 Ludność zaś od jednego do drugiego krańca Egiptu przeniósł do miast. 

Rz 12:1–2
1 Tak więc nawołuję was, bracia, przez przejawy współczucia Boga, abyście przedstawili swoje ciała 

jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, co jest waszą rozsądną służbą. 
2 I nie kształtujcie siebie według tego wieku, ale dajcie się przeobrażać przez odnowienie umysłu, 

abyście sprawdzali, co jest wolą Boga, co jest dobre, miłe i doskonałe. 

2 Kor 5:14–15
14 Bo miłość Chrystusa napiera na nas, ponieważ to osądziliśmy, że Jeden umarł za wszystkich, a zatem 

wszyscy umarli;
15 A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie sobie samym żyli, lecz Temu, który za nich umarł 

i został wzbudzony. 

Ps 24:1 
Do Jahwe należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo ósme — spotkanie w grupach

Karmić się w Bożym królestwie 

Wersety do modlitewnego czytania:
2 Kor 5:14–15 Bo miłość Chrystusa napiera na nas, ponieważ to osądziliśmy, że Jeden umarł za 

wszystkich, a zatem wszyscy umarli; a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie 
sobie samym żyli, lecz Temu, który za nich umarł i został wzbudzony. 

Wyjątki z posługi:

Według mnie, Józef powinien był zachowy-
wać się hojnie i mówić: „Przychodźcie do mnie 
zawsze, gdy będziecie potrzebowali pożywienia, 
a ja je wam dam”. Kiedy w młodości czytałem 
czterdziesty siódmy rozdział Księgi Rodzaju, uwa-
żałem, że Józef nie był hojny. Wydawało mi się, 
że raczej wszystko z ludzi wyciskał. Dziś dziękuję 
Panu, że pokazał mi, dlaczego Józef nie był hojny. 
Powodem było to, że zaopatrzenia w życie nie po-
winno się sprzedawać tanio. Jeśli ktoś, kto znaj-
duje się w życiu kościoła, chce tanio oddać zaopa-
trzenie w życie, musimy zastanowić się, czy jego 
zaopatrzenie jest prawdziwe. Prawdziwego zaopa-
trzenia w życie nie sprzedaje się tanio. Wyglądało 
to tak, jakby Józef mówił: „Brakuje ci zaopatrze-
nia? Jeśli tak, to musisz za nie zapłacić”. Hojność 
to pojęcie ze świata. Józef żył w innej rzeczywi-
stości, gdzie nie było ani hojności, ani niedostat-
ku, a tylko zaopatrzenie i cena. Wielu chrześcijan 
sprzedaje dziś tanio różne rzeczy. W Pańskim od-
zyskiwaniu jednak nic nie jest tanie. Jeżeli brak 
ci pokarmu, musisz za niego zapłacić. Im więcej 
zapłacisz, tym większe otrzymasz zaopatrzenie. Są 
ludzie, którzy przeciwstawiają się Pańskiemu od-
zyskiwaniu, lecz w głębi duszy wiedzą, że idziemy 
właściwą drogą. Przeciwstawiają się nam, bo cena 
za pójście tą drogą jest bardzo wysoka. Obierają 
więc tańszy sposób, a krytykują droższy. Nie moż-
na otrzymać pokarmu za darmo. Józef nie sprzeda 
ci jedzenia po niskiej cenie. 

Ludzie, którzy przychodzili do Józefa po je-
dzenie, płacili w czworaki sposób: pieniędzmi, 
bydłem, ziemią i samymi sobą. Tak się cieszę, że 
relacja biblijna jest taka dokładna! Te cztery ro-
dzaje zapłaty to wszystkie sposoby, w jakie dzi-
siaj płacimy. Kiedy płacimy pieniędzmi, bydłem, 
ziemią i sobą, otrzymujemy czworakie zaopatrze-

nie. Pierwsze zaopatrzenie nie jest tak wyjątkowe 
i cenne jak czwarte. Każde zaopatrzenie jest cen-
niejsze od poprzedniego, a najcenniejszym z nich 
jest ostatnie. 

Zastanówmy się teraz nad tym, co symboli-
zują pieniądze. Powierzchownie rzecz ujmując, 
pieniądze to coś, na czym polegamy. W istocie 
jednak pieniądze to wygoda. System monetarny 
w naszym kraju jest bardzo wygodny. W czasach 
Józefa ludzie płacili srebrem. Wozili ze sobą sre-
bro i kiedy chcieli coś kupić, musieli odważyć od-
powiednią ilość tego kruszcu. Dzisiaj zaś, kiedy 
płacimy rachunek, wypisujemy po prostu czek na 
pewną sumę. To bardzo wygodne. Kiedy jednak 
wyczerpie się zapas pieniędzy na koncie, tracimy 
poczucie wygody i martwimy się o to, jak opłacić 
rachunki. Wszyscy lubimy mieć nadwyżkę na kon-
cie. Co jednak zrobisz, jeśli ten zapas się skończy? 

Niektórzy nie chcą zapłacić za zaopatrzenie, 
ponieważ boją się stracić wygodę. […] Zgadza się, 
jeśli obierzesz tę drogę, stracisz wygodę, ale zy-
skasz zaopatrzenie. 

Drugim rodzajem zapłaty za zaopatrzenie w po-
karm było bydło. Łatwo zrozumieć, co ono sym-
bolizuje. Bydło oznacza środki utrzymania. Bracia 
Józefa martwili się o swoje osły, ponieważ bali się, 
że Józef znajdzie jakiś powód, by im je odebrać. 
Być może troszczysz się bardzo o swój samochód. 
Martwisz się, że ktoś ci go ukradnie. Jeśli tak, to 
twój samochód jest twoim osiołkiem. Dla tych, 
którzy noszą tytuł doktora, tytuł jest ich osiołkiem. 
Dla innych jest nim zajmowane stanowisko. Jest 
jednak Chrystus, bogaty Dostawca, który nie jest 
ani hojny, ani skąpy. Chociaż nic nie chce z cie-
bie wyciskać, dla twojego dobra wymaga, byś za-
płacił. Nigdy nie sprzeda swojego zaopatrzenia 
tanio. Gdy już wydasz pieniądze, będziesz musiał 
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zapłacić bydłem. Dopiero gdy oddasz swoje bydło, 
otrzymasz drugi rodzaj zaopatrzenia. Kiedy odda-
my Mu zarówno pieniądze, jak i bydło, będziemy 
mieli pokój i odpoczniemy. 

Gdy oddamy bydło, trzeba będzie oddać zie-
mię. Ziemia symbolizuje nasze zasoby. Pan Jezus 
jest „rabusiem”; obrabowuje ze wszystkiego tych, 
którzy Go kochają. Zabiera nam pieniądze, bydło 
i ziemię. Mówi: „Daj Mi swoją ziemię. Nie próbuj 
sam panować nad swoimi bogactwami; przekaż je 
Mnie”. To nie jest tylko nauczanie, ale wynik ob-
serwacji życia wielu wierzących. Niektórzy kocha-
ni wierzący zdołali zapłacić pieniędzmi, ale już nie 
bydłem. Inni oddali bydło, lecz nie potrafili oddać 
ziemi. Uważali, że Pan Jezus zawsze im daje, ale 
nigdy z niczego nie „obrabowuje”. Tymczasem 
Pan Jezus w swoim odzyskiwaniu „obrabowuje” 
nas ze wszystkiego — z wygody, źródła utrzyma-
nia i bogactw. Jeżeli będziesz mógł oddać Panu 
ziemię, otrzymasz trzecie zaopatrzenie. 

Ostatnią rzeczą, jakiej domaga się Pan, jeste-
śmy my sami, włącznie z każdym aspektem naszej 
istoty. Pan Jezus zażąda każdej części ciebie. Czy 
Pan zażądał twoich uszu? Jeśli tak, będziesz słu-
chał tylko Chrystusa. Czy zażądał twoich ust? Jeśli 
tak, będziesz ich używał inaczej. Czy Pan zażądał 
całej twojej istoty? Wątpię, by wielu oddało całą 
swoją istotę Panu. Dlaczego w dzisiejszym chrze-

ścijaństwie mnoży się tyle różnych opinii, a tak 
mało jest jedności i budowania? Dlatego, że nie-
wielu chce oddać całych siebie Chrystusowi. 

Chodzi mi tu o to, że winniśmy oddać się Panu. 
Być może poświęciłeś Mu się, ale nigdy nie odda-
łeś Mu siebie. Dziś Chrystus żąda nie tylko twoich 
pieniędzy, bydła i ziemi, ale również ciebie same-
go. 

Ci, którzy zapłacili Józefowi tyle, ile wynosiła 
najwyższa cena, cena samych siebie, otrzymali naj-
lepszy dział. Kiedy płacisz tyle, ile wynosi pierw-
sza, druga i trzecia cena, radujesz się pierwszym, 
drugim i trzecim działem. Kiedy jednak zapłacisz 
tyle, ile wynosi najwyższa cena, będziesz cieszył 
się najlepszym działem. Na koniec otrzymuje-
my nie tylko pokarm, który nas zaspokaja, lecz 
również ziarno, które będzie się pomnażać. Jeśli 
chcemy zdobyć pożywienie i ziarno, musimy za-
płacić tyle, ile wynosi pełna cena. Zanim oddamy 
samych siebie, musimy oddać wszystko inne. Ci, 
którzy oddali już Józefowi wszystko, mogli powie-
dzieć: „Chwała Panu! Jesteśmy wolni. Nie dbamy 
już o pieniądze, bydło, ziemię i samych siebie. Po 
prostu cieszymy się bogatym zaopatrzeniem”. Nie 
zostało im nic innego, tylko radować się! Jakie to 
wspaniałe błogosławieństwo — oddać wszystko za 
to radowanie się! (Studium życia Księgi Rodzaju, 
s. 1463–1467). 

Pytania do dyskusji:
1. Rozważ swoje doświadczenie podążania za Panem. Jaką cenę chętny jesteś zapłacić, by zyskać za-

opatrzenie? 

2. Co w twoim życiu znaczą pieniądze, bydło, ziemia? Czy oddałeś się już Panu? 

3. Poświęć trochę czasu na osobiste spotkanie z Panem. Ofiaruj Mu siebie.  
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poranne ożywienie

Dzień szósty

Wersety do modlitewnego czytania:
Rdz 50:19–21 A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem w miejsce Boga? Wy niegdyś knu-

liście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, chcąc uczynić to, co się 
dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał 
was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. 

Wyjątki z posługi:

Józef także wsparł i pocieszył swoich braci 
(50:15–21). Bracia Józefa nie mogli zapomnieć, 
co mu uczynili i bali się, że gdy umrze ich ojciec, 
Józef spróbuje się na nich zemścić. Józef rozpła-
kał się, gdy usłyszał prośbę braci, ponieważ nie 
miał zamiaru ich skrzywdzić. Przeciwnie, powie-
dział: „Nie bójcie się! Czyż ja jestem w miejsce 
Boga? Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, 
Bóg jednak zamierzył to jako dobro, chcąc uczynić 
to, co się dziś dzieje: zachować przy życiu liczny 
lud” (50:19–20). Józef obiecał również wspierać 
ich i ich dzieci. Potem pocieszył ich i przemówił 
do nich łagodnie (50:21). Zdawał się mówić do 
swoich braci: „Wasze zamiary były złe, ale zamiar 
Boga był wspaniały. Bóg zaplanował, że mnie tu 
sprowadzi, aby uratować wielu ludzi. Proszę, nie 
martwcie się. Dziękuję wam za to, co dla mnie zro-
biliście. Pomogliście Bogu wypełnić Jego zamysł”. 
W życiu kościoła potrzebny jest taki duch. Nawet 
wtedy, gdy inni cię obrażają, ty musisz pamiętać, 
że wszystko, co robią, pochodzi od Boga. Jeśli bę-
dziesz przyjmował wszystko jako coś, co pochodzi 
od Boga, nie będziesz czuł się urażony. 

Józef pocieszał tych, którzy go skrzywdzili. 
Miał tyle łaski! Ponieważ skrzywdzony pocieszał 
krzywdzicieli, wszyscy cieszyli się szczęśliwym ży-
ciem królestwa. Pamiętajcie, że Józef i jego bracia 

przedstawiają lud królestwa. Dzięki wspaniałemu 
duchowi Józefa spędzili w królestwie wspaniałe 
chwile. Wyobraźmy sobie jednak, że Józef knuł-
by zło przeciwko swoim braciom. Gdyby tak było, 
królestwo nie byłoby możliwe. 

Tak jak Jakub, Józef umarł w wierze. Kiedy 
umierał, rozkazał dzieciom Izraela, by nie zosta-
wiały jego kości w Egipcie, lecz sprowadziły je do 
ziemi obiecanej (50:22–26). Oznacza to, że wy-
czekiwał zmartwychwstania. Wierzył, że pewnego 
dnia zmartwychwstanie, odziedziczy dobrą ziemię 
i będzie miał udział w radości, która tam nastanie. 
Alleluja za zwycięski koniec Józefa! Zakończenie 
Księgi Rodzaju ukazuje Chrystusa, królestwo 
i wszystkie aspekty zwycięzców. Jakże dziękujemy 
za to wszystko Panu! 

Na początku Księgi Rodzaju czytamy, że Bóg 
stworzył człowieka na swój obraz, aby Go wyra-
żał, i przekazał człowiekowi swoje panowanie, by 
Go reprezentował. Przedstawiwszy doświadczenia 
wielu powołanych, księga ta kończy się życiem, 
które z jednej strony, jak to ukazuje postać Jakuba, 
wyraża Boga w Jego obrazie, a z drugiej strony, jak 
to ukazuje postać Józefa, reprezentuje Boga wraz 
z Jego panowaniem. Jakie to wspaniałe i wzniosłe! 
(Studium życia Księgi Rodzaju, s. 1468–1469). 

Proste modlitwy:

„Dziękujemy Ci, Panie, że mówiłeś do nas w ciągu tego tygodnia. Dziękujemy, że pokazałeś nam, jak 
bardzo się o nas troszczysz”. 

„Panie, dziękujemy Ci za to, że wszystko, co nas spotyka, pochodzi z Twojej życzliwej i pełnej miłości 
ręki. Dziękujemy Ci, że jesteś tak bardzo zaangażowany w szczegóły naszego życia”.  
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo dziewiąte

Powszechne błogosławieństwo dla Józefa

Wersety biblijne: Rdz 39:2–5, 20–23; 49:22–26; Pwt 33:13–17; Flp 1:20; Dz 4:31; Rz 8:36–37;  
Rdz 45:5; 50:20; 1 Kor 3:21–22; Rz 8:28; Ef 5:20; 1 Tes 5:18. 

 I. Bóg błogosławił Józefowi wszędzie; jest on więc znakiem powszechnego Bożego 
błogosławieństwa — Rdz 39:2–5, 20–23; 49:22–26; Pwt 33:13–17:

 A. Proroctwo Jakuba dotyczące Józefa zawierało błogosławieństwa; w Księdze Powtórzonego 
Prawa Mojżesz również wypowiedział proroctwo zawierające błogosławieństwa dotyczące ple-
mienia Józefa — Rdz 49:22–26; Pwt 33:13–17. 

 B. Józef jako owocująca latorośl u źródła o gałęziach pnących się po murze przedstawia w formie 
typu Chrystusa jako gałąź służącą rozgałęzianiu się Boga w Jego wierzących, którzy są Jego 
gałęziami, a On jest źródłem ich owocności, mającemu na celu  rozprzestrzenienie się ponad 
wszelkie restrykcje i ograniczenia — Rdz 49:22; Flp 1:20; Dz 4:31; por. Iz 11:1. 

 C. Błogosławieństwo przekazane Józefowi obejmuje całość czasu — od starożytności po wiecz-
ność — oraz przestrzeni — od nieba do ziemi, włącznie z głębią pod ziemią; czas i przestrzeń 
razem wzięte to wszechświat — Rdz 49:25b–26; Pwt 33:13–16a. 

 D. Błogosławieństwo przekazane Józefowi wskazuje także, że przezwycięża on wszelki sprzeciw 
i wszelkie okoliczności; w sensie duchowym znaczy to, że we wszelkich cierpieniach więcej 
niż zwyciężamy; cierpienie nie może nas zdławić; przeciwnie, to my poddajemy sobie cierpie-
nia — Rz 8:36–37. 

 II. Powszechne błogosławieństwo Trójjedynego Boga towarzyszyło Józefowi jako 
temu, który na zasadzie nazireatu oddzielony był od swych braci — Rdz 49:22–26; 
por. Lb 6:1–8, 22–27:

 A. Królujący aspekt dojrzałego Izraela to życie, które jest oddzielone od wszystkiego i całkowicie 
oddane Bogu; ponieważ Józef był oddzielony od swych braci, by być całkowicie dla Boga, był 
on pierwszym nazirejczykiem — Rdz 49:26; por. Lb 6:1–8, 22–27. 

 B. Ten oddzielony człowiek otrzymał błogosławieństwo całego wszechświata; powszechne błogo-
sławieństwo spoczywa na koronie głowy takiego nazirejczyka. 

 III. Józef zwyciężył cierpienia, ponieważ zobaczył, że Bóg zaaranżował wszystko tak, by 
było to dla niego błogosławieństwem — Rdz 49:24–25; 45:5; 50:20; 1 Kor 3:21–22; 
Rz 8:28; Ef 5:20; 1 Tes 5:18:

 A. Józef uświadomił sobie, że zdradzenie go przez braci, fałszywe oskarżenia wysuwane pod jego 
adresem przez żonę Potifara, niesprawiedliwe uwięzienie go i nieludzkie zapomnienie o nim 
były dla niego błogosławieństwami od Boga. 

 B. To, czy będziemy takie zdarzenia uważali za błogosławieństwa czy też nie, zależy od naszego 
punktu widzenia; jeśli to ujrzymy, zdamy sobie sprawę z tego, że spoczywa na nas powszechne 
Boże błogosławieństwo i że wszystko jest dla nas błogosławieństwem. 

 C. Ponieważ na Józefie spoczywało powszechne Boże błogosławieństwo, stał się on kanałem bło-
gosławieństwa; podstawą królowania Józefa nie była moc, lecz pokarm; gdy został on osadzo-
ny na tronie, otrzymał klucz do zaopatrzenia w życie i królował, udzielając tego zaopatrzenia. 
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SEKRET KRÓLUJĄCEGO ŻYCIA JÓZEFA

Poselstwo dziewiąte — wersety do poselstwa

Powszechne błogosławieństwo dla Józefa

Wersety biblijne:

Rdz 39:2–5, 20–23
2 Jahwe był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze i był w domu swego pana, Egipcjanina. 
3 Ten jego pan spostrzegł, że Jahwe jest z Józefem i sprawia, że mu się dobrze wiedzie, cokolwiek 

czyni. 
4 Darzył więc on Józefa życzliwością, tak iż stał się jego osobistym sługą. Uczynił go zarządcą swego 

domu, oddawszy mu we władanie cały swój majątek. 
5 A odkąd go ustanowił zarządcą swego domu i swojego majątku, Jahwe błogosławił domowi tego 

Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I tak spoczęło błogosławieństwo Jahwe na wszystkim, co Potifar 
posiadał w domu i w polu. 

20 Polecił schwytać Józefa i oddać go do więzienia, gdzie znajdowali się więźniowie faraona. Gdy Józef 
przebywał w tym więzieniu, 

21 Jahwe był z nim okazując mu miłosierdzie, tak że zjednał on sobie naczelnika więzienia. 
22 Toteż ów naczelnik więzienia dał Józefowi władzę nad wszystkimi znajdującymi się tam więźniami: 

wszystko, cokolwiek mieli oni spełnić, spełniali tak, jak on zarządził. 
23 Naczelnik więzienia nie wglądał już zupełnie w to, co było pod władzą Józefa, ponieważ Jahwe był 

z nim i sprawiał, że się mu udawało wszystko, co czynił. 

Rdz 49:22–26
22 Józef — latorośl owocująca, latorośl owocująca nad źródłem: jego gałązki rozrastają się ponad 

murem. 
23 Łucznicy go prześladowali, godzili w niego i czyhali na niego. 
24 Łuk jego pozostanie niezłamany, i ręce jego — sprawne. Z rąk potężnego Boga Jakubowego, od 

Pasterza i Opoki Izraela, 
25 Od Boga ojców twoich, który cię będzie wspomagał, od Wszechwystarczającego, który ci będzie 

błogosławił — błogosławieństwa z niebios wysokich, błogosławieństwa otchłani leżącej najniżej, 
błogosławieństwa piersi i łona. 

26 Błogosławieństwa ojca twego, które przewyższają błogosławieństwa mych przodków, jak długo trwać 
będą pagórki odwieczne — niechaj spłyną na głowę Józefa, na ciemię tego, który był odłączony od 
swoich braci! 

Pwt 33:13–17
13 O Józefie powiedział: Jego ziemia — błogosławiona przez Jahwe, przez bogactwo niebios, przez 

rosę, przez źródła otchłani podziemnej, 
14  Przez bogactwo darów słońca, przez bogactwo plonów miesięcy, 
15 Przez skarby z gór starożytnych, przez bogactwo odwiecznych pagórków, 
16 Przez bogactwo z ziemi i plonów, łaska tego, który mieszka w krzaku: dzieła Jego na głowie Józefa, 

na skroni oddzielonego spośród swych braci. 
17 Jako Jego byk pierworodny, pełen majestatu. Jego rogi — rogami bawołu, bije nimi narody aż po 

krańce ziemi. Oto dziesiątki tysięcy Efraima, oto tysiące Manassesa. 
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Flp 1:20
Zgodnie z moim żarliwym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz z całą 
śmiałością, jak zawsze, nawet teraz Chrystus będzie powiększony w moim ciele, czy to przez życie, czy 
przez śmierć. 

Dz 4:31
Gdy zanieśli tę prośbę, zatrzęsło się miejsce, w którym byli zebrani, i wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym, i zaczęli głosić słowo Boga ze śmiałością. 

Rz 8:36–37
36 Jak jest napisane: „Ze względu na Ciebie jesteśmy uśmiercani przez cały dzień; zostaliśmy poczytani 

za owce na rzeź”. 
37 Lecz w tym wszystkim więcej niż zwyciężamy przez Tego, który nas ukochał. 

Rdz 45:5
Lecz teraz nie trapcie się ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie 
przed wami, aby zachować życie. 

Rdz 50:20
Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, chcąc uczynić to, co się 
dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud. 

1 Kor 3:21–22
21 Tak więc niech się nikt nie chlubi w ludziach, wszystko bowiem jest wasze:
22 Czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy świat, czy życie, czy śmierć, czy rzeczy obecne, czy rzeczy 

nachodzące — wszystko jest wasze. 

Rz 8:28
A wiemy, że wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy kochają Boga, dla tych, którzy są 
powołani według Jego zamysłu. 

Ef 5:20
Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.

1 Tes 5:18
We wszystkim dziękujcie; to jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie dla was.
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1 Całuj Go
 Capo 3

 Ref.:   
      G                 Em 
Całuj Go, całuj, bo  
           C                         D 
Miłość sprowadziła Go 
     G                   Em 
I zawiodła na krzyż, 
    C                                 D 
I rozkochał mnie nią Syn; 
    G                     Em 
Za mnie zmarł, zbawił mnie, 
                  C                        D 
Z duchem mym połączył się, 
                         G 
Całuję Go!

  C                                          D 
1. Służąc w zespolonym duchu, 

 C                                          G 
Najpierw Pana Ducha głoś! 
Em                                        C 
Trójjedyny Bóg przez proces; 
Am                                       D 
Przeszedł, aby przyjąć Go..

2. Czcią, na którą czeka Ojciec, 
Jest żyjący Chrystus w nas; 
Doświadczany przez nas w duchu  
Bogu cześć oddawaj tak!

3. Niech cię Chrystus pocałuje, 
Miej z Nim styczność cały dzień! 
Cześć swym życiem oddawana 
Miłą Bogu służbą jest.

4. W Ciele Panu usługujmy, 
Z tym, co Jemu obce, precz! 
Bo cześć w prawdzie oddawana 
Przez krzyż w zmartwychwstaniu jest.

1 Kiss the Son
 Capo 3

 Kiss the Son, kiss the One 
Who for love to me has come, 
Cheering me, charming me, 
And has died upon the tree, 
He died for me, saving me, 
Now His Spirit joins to me, 
I’ve kissed the Son!

1 Serving in my mingled spirit 
In the gospel of His Son, 
First receiving Christ the Spirit; 
He’s the processed Triune One.

2 Jesus Christ in our experience 
Is the worship God desires; 
This true worshipping in spirit 
Is the service God requires.

3 Serving Christ, just let Him kiss you, 
Living with Him all the day, 
Worshipping God by our living 
Is the gospel-serving way.

4 In the Body let us serve Him, 
Nothing natural, there, can be; 
Through Christ’s death and resurrection, 
Worship in reality.

2 O, Panie najdroższy

 C                        G
1 O, Panie najdroższy 

   F                         C 
I bardziej upragniony 
        Am                          Em 
Niż wszelka ziemska radość, 
      Dm                      G 
O, niezrównany mój! 
         C                       G 
Twe piękno, mój Jezu, 
        F                               C 
Przewyższa wszystko inne. 
           Am                  Em 
W spokoju i czułości. 
         Dm       G      C 
W jasności urok Twój.

2. Gdy tak na Ciebie patrzę, 
Zdobywasz moje serce. 
Nie mogę Ci się oprzeć, 
W objęciach Twoich trwam. 
I czas przestaje istnieć, 
Jest tylko Twa obecność. 
W chwalebną twarz Twą patrzę; 
Ty we mnie, w Tobie ja.

3. Oddaję Ci swe życie — 
Tyś jeden jego godzien. 
Nikogo i niczego nie pragnę — 
Tylko Ty. 
Niech serce Ciebie kocha, 
Docenia i Ci służy 
Twą dostateczną łaską 
Przez resztę moich dni.

2 Lord Jesus You’re Lovely

1 Lord Jesus, You’re lovely. 
You’re more to be desired 
Than any earthly pleasure. 
You’re fine, beyond compare. 
Lord Jesus, Your beauty 
Does far exceed all others. 
You’re comely and You’re tender. 
You’re radiant and You’re fair.

2 When I behold You, Jesus, 
You draw my heart completely. 
I cannot turn away, Lord, 
I rest in Your embrace; 
And time is gone, there’s only 
Your holy, matchless presence, 
Abiding in You, gazing 
Upon Your glorious face.

3 Jakże ja, proste dziewczę, mam…
 Capo 3

 D                                   A7
1. Jakże ja, proste dziewczę, mam 

Bm                                 F# 
Partnerką się dla Ciebie stać? 
G                           D 
Boski i święty jesteś, a 
              Em                           A 
Ja tak ludzka, grzeszna tak.

  D                                     A7
2. Bez Ciebie, Panie, nie mam szans 

Bm                            F# 
By Ciebie godną móc się stać, 
G                                       D 
Lecz zanim świat rozpoczął się, 
    Em         A          D 
Ty już wybrałeś mnie.

      A Bm
Ref.: Tej miłości plan  

                     F#      G
  Kryłem w głębi swej, 

                                    D 
Więc człowiekiem stałem się, 
      Em                        A      D 
By uwieść dziewczę Me.  
                            A      Bm 
Nic w miłości Mej,  
                         F#       G 
Nie odmieni Mnie;  
                        D 
Miłość moja wieczna jest; 
       Em      A        D 
Zdobędę serce jej.

3. Nikt z ludzi ni z aniołów nikt 
Nie znał sekretu w sercu Twym, 
Żeś z nami jedno chciał się stać, 
Nim uczyniłeś świat.

4. Choć dowiódł wróg podłości swej, 
Przez grzech okrutnie niszcząc mnie, 
Twa miłość nieodmiennie trwa — 
Zdobędziesz mnie i tak.

Ref.: Tej miłości plan…

5. Człowiekiem stał się królów Król, 
Przez własną śmierć odkupił mnie; 
Gdy z martwych wstał w królową swą 
Zmienił nas, by pojąć ją.

6. Pokonał śmierć, by we mnie wejść, 
Boskością swą obdarzyć mnie. 
Boscy i ludzcy — On i ja; 
To samo życie w nas.

Ref.: Pociągnąłeś mnie 
Do kochania Cię. 
Z siebie rezygnuję, by 
Twą już na zawsze być. 
W Twym imieniu czar 
Zauroczył mnie; 
Tobą zachwyciłam się, 
Boś pocałował mnie.

7. O, jakże słodka nasza więź! 
Tak bardzo potrzebuję Cię! 
I z Tobą czule, sam na sam, 
W kontakcie bliskim trwam.

8. Codziennie zmieniaj wnętrze me 
I całe serce posiąść chciej; 
Przeobraź, byś królową swą 
Zdobył i poślubił ją.

Ref.: Pociągnąłeś mnie…
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3 This divine romance
Capo 3

1 How could a country girl like me 
Become Your match, Your bride to be? 
You’re holy and You are divine, 
But I’m fallen and human.

2 Without You Lord I have no chance 
To be like You in this romance, 
But You chose me ere the world began— 
Nothing could change Your plan.

 This divine romance 
Is My heart’s deep plan. 
I became a lowly man 
To court My country girl. 
Nothing could deter, 
Nothing can alter, 
My eternal love for her. 
I’ll gain My country girl.

3 No man or angel ever knew, 
This secret hidden deep in You, 
That You desired to be one with man, 
Before the world began.

4 Though sin came in to ruin me, 
Through Satan’s scheme and subtlety, 
Nothing could break Your love for me 
To gain me totally. 
Chorus 1

5 As King of kings You became a man. 
You died for me, I’ve been redeemed. 
In resurrection made us queen 
To marry You my King.

6 From death You rose and entered me; 
I now possess Your divinity. 
In life and nature we’re the same; 
Both human and divine.

 In Your love I’m drawn. 
To You I belong. 
I am not my own Lord. 
I’m Yours alone. 
By Your love I’m drawn. 
In Your name I’m charmed. 
And Your person captured me, 
For I’ve been kissed by Thee.

7 Lord, in this close sweet fellowship, 
Lord, be with me so intimate, 
So personal and affectionate, 
A sweet relationship. 
8 Lord, daily change my inward being, 
Lord, all my heart possessing, 
In all my being transforming 
To be Your bride and queen. 
Chorus 2

4 Panie mój,  
 kochać Cię szczerze chcę

    D                    Bm                Em            A
1. Panie mój, kochać Cię szczerze chcę,  

  D              Bm                    Em       A 
Znać tylko Ciebie, już nie wahać się, 
 D                   Bm             Em               A    
Serce mieć czyste, wierności mej strzec, 
 D                    Bm            Em  
Kochać Cię, cenić, za Tobą  

A        D 
tylko biec.

               Bm
Ref.: Miłością Twą  

          Em                      A 
pokonany składam Ci. 
D                       Bm 
Wszystko, co mam, 
                 Em                        A 
walczyć dłużej nie mam sił. 
D               Bm 
O! Co za szczęście  
         Em                    A 
móc Tobie oddać się! 
         D           Bm 
Mój Panie, kocham... 
       Em           A              D 
Najdroższy, kocham Cię!

2. Miłość podsycaj, uczucia żar, 
Niech już nie gaśnie, rozpal boski dar! 
Spraw, by miłości jasno świecił blask, 
Jak w dniu, gdy jej świeżość złączyła  
 w jedno nas.

3. Mam jedno życie, a u Twych stóp 
Rad byłbym tysiąc złożyć, Panie mój! 
Nic nie zatrzymam, niech będą Twe — 
Me życie i przyszłość, bez reszty,  
 wszystko weź!

4 Lord, keep my heart

1 Lord, keep my heart always true to You, 
Never backsliding, always viewing You, 
A heart that is pure, that sees only You, 
A heart that loves You and treasures only You.

 Your love constrains me 
To give my all to You. 
Lord, I can’t help it; 
My heart is drawn to You. 
Oh, what a privilege! 
I give myself to You! 
I love You, Lord, dearest Lord. 
I love You! I just love You!

2 Lord, keep my love burning brightly for You, 
A love never dwindling, always hot for You, 
A love, shining brighter all the way for You, 
A love, so fresh, like the day I first 
 touched You.

3 Lord, take my life, I present it to You! 
If I had a thousand, I’d pour all on You! 
Nothing withholding, my all is for You. 
My life and my future, dear Lord, is all 
 for You.

5 Zniewolony Jego pięknem 

   G              Bm

 1   Czyś Go widział, 
           C    D   G 
słyszał, poznał? 
               Bm                    C     D 
Czy już zdobył serce twe? 
G      Bm                      C 
Czy istnieje lepszy wybór? 

           D   
Kto z Nim może równać się?

   C            D               G  Em C
Ref.: Zniewolony Jego pięknem, 

                   D                               G Em C 
Śpiesz Mu trybut* złożyć swój!  
                  D                     Bm    Em 
Niezrównana Jego wartość! 
  C                     D                      G   C-G 
Niech pochwyci cię twój Król!

2. Niegdyś bożków czar i powab 
Wciąż uwodził, mamił cię — 
To grzech złotem powleczony, 
Byś odwrócić nie mógł się.

3. Co odarło ziemskie bożki 
Z piękna mamiącego nas? 
Nie poczucie obowiązku, 
Lecz osoby Jego skarb.

4. Nie zniszczenie bożków siłą, 
Co ból, pustkę sprawi ci, 
Lecz olśnienie Jego pięknem, 
Serce, które widzisz w Nim.

5. Nikt nie gasi swojej świecy, 
Aż mu wzejdzie słońca blask; 
Nikt nie zrzuca szat zimowych, 
Aż nadejdzie lata czas.

6. Piotra zmiękczył swym spojrzeniem, 
Szczepan ginął widząc Go, 
Sercem płakał razem z Marią — 
Przy Nim bożki tracą moc.

7. Pochwyć, zdobądź i napełnij 
Aż po brzegi, aż po kres! 
Po co zwracać się do bożków, 
Gdy Nim możesz cieszyć się?

 (* danina składana zwycięzcy przez pokonanego;  
coś cennego, co zostało poświęcone, ofiarowane)

 

5 Captivated by His beauty (#437)
1 Hast thou heard Him, seen 

Him, known Him? 
Is not thine a captured heart? 
Chief among ten thousand own Him; 
Joyful choose the better part.

  Captivated by His beauty, 
 Worthy tribute haste to bring; 
 Let His peerless worth constrain thee, 
 Crown Him now unrivalled King.

2 Idols once they won thee, charmed thee, 
Lovely things of time and sense; 
Gilded thus does sin disarm thee, 
Honeyed lest thou turn thee thence.

3 What has stripped the seeming beauty 
From the idols of the earth? 
Not a sense of right or duty, 
But the sight of peerless worth.

4 Not the crushing of those idols, 
With its bitter void and smart; 
But the beaming of His beauty, 
The unveiling of His heart.
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5 Who extinguishes their taper 
Till they hail the rising sun? 
Who discards the garb of winter 
Till the summer has begun?

6 ‚Tis the look that melted Peter, 
‚Tis that face that Stephen saw, 
‚Tis that heart that wept with Mary, 
Can alone from idols draw:

7 Draw and win and fill completely, 
Till the cup o’erflow the brim; 
What have we to do with idols 
Who have companied with Him?

6 Do you love Me?

 C                           G           C
1 After breakfast on the seashore, 

           Dm7    C            G 
Jesus set about to restore 
              Dm7           C                G 
Peter’s love, that he would henceforth 
 Not trust himself, 
           C                   G              C 
He committed some big failures, 
                          Dm7        C     G 
Three times denying the Savior, 
            Dm7           C              G 
Then leading others to waver, 
                               G7 
Yet Jesus said...

               Am             F               C     G 
Do you love Me? Feed My lambs, 
               Am             F                 C     G 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
F     E7    Am   F 
Do you love Me? 
    C              G                                    F    C 
Then give My sheep something to eat.

2 We, like Peter, all have stumbled, 
Such defeats make our strength crumble, 
Our once proud hearts become humble, 
We are so low, 
 
In these moments the Lord comes in, 
Seeking our love and affection, 
As we listen, we can hear Him 
Saying to us...

3 In these days the Lord is hindered 
Because of a lack of shepherds 
Who dispense the milk of the Word 
To the lost sheep, 
He needs man’s cooperation, 
To let Him shepherd from within, 
Will you be one who is open 
And say to Him...

 Lord, I love You! I’ll feed Your lambs, 
Lord I love You! I’ll shepherd Your sheep, 
Lord I love You! 
I’ll give Your sheep something to eat.

 7 Recover my heart  
to love You more

           D
1 I just realized dear Lord, You’ve had  

   Em7 
 a longing 
             A 
Deep within Your heart from the  
  G       D 
 beginning. 
       D  
Just to have a companion who would  
  Em7 
 match You, 
 A  
Who would know You, want You, and  
               G-A  D 
 would love You. 
       D                                   Em7 
This is why You became a man just like me 
                   A 
So You could know all my feelings and  
              G        D 
 could reach me. 
         D 
Oh You paid such a price, You left  
            Em7 
 Your glory 
             A 
To gain a people, a bride to live with  
 G      A         D-D7 
You... eternally.

                               G                            A7 
So recover my heart to love You more, 
                   F#m                         Bm7 
Recover my mind to know You more, 
                        Em7                      A7 
Recover my strength to live You more, 
 D-D7 
O Lord. 
                         G                       A7 
I’d be found in You and You in me 
           F#m  Bm 
Living together constantly. 
                      Em7               A7 
Enjoying each other mutually. 
 
   G       A Bm 
Oh this is Your recovery, 
G      A            D 
This meets Your need.

2 Draw me Lord, together with  
some others 
Who would run after You, 
 and not another. 
Make us vital in Your life and purpose, 
Willing to know You, gain You,  
and to match You! 
Above all, dear Lord,  
Your need is greater 
Since You are the “I AM”—  
the ‘Great Creator’! 
Matchless One, our Lover,  
and our dear Bridegroom, 

Expecting to realize Your dream  
in all You have won!

 8 Ten dzień się zbliża

                          C                              F         G
1. Ten dzień się zbliża, Jezus wkrótce wraca; 

                   C          Dm                        G   G7 
Kupujmy czas, by nam nie wymknął się! 
C 
Przygotuj nas na głos: 
  Am        F 
„Oto nadchodzi!” 
                 C                Dm                     G 
Spożytkuj, Panie, każdą chwilę, dzień! 
                               Am 
Gdy przyjdzie Jezus, 
        F                  G 
czy się z Nim spotkamy? 
                         Am 
Czy znajdzie nas 
        F                           C G 
wolnych od swego „ja”? 
                       Am 
Nadchodzi, by  
F              C                     Am 
wziąć z sobą mądre panny;  
C             Dm    G            C       F   C 
Oby na ucztę swoją wpuścił nas.

2. Pomóż wykupić złote chwile, Panie, 
W naczynia olej nam niebiański wlej, 
Pomóż na próby, ucisk mówić: „Amen”; 
O, wzrastaj w nas, w miłości zanurz swej! 
Pan idzie już — te chwile są bezcenne; 
Olej jest tu — kupujmy go co dnia! 
„Amen” na próby mówmy i cierpienie; 
Przez nie królestwo swe Bóg daje nam.

3. Odwracaj nas od przyjemności duszy, 
Byśmy w Twą twarz wciąż wpatrywali się; 
Spraw, byśmy stale biegli Ci naprzeciw, 
Cierpliwie kontynuowali bieg. 
Czy w swą obecność nas, gdy przyjdzie,  
 wpuści? 
Gdy przyjdzie, czy ujrzymy Jego twarz? 
O, już nie bądźmy głupi ani gnuśni, 
Lecz strzeżmy Jego obecności w nas!

4. Oblubienico, wyjdźmy Mu naprzeciw; 
Lampy gotowe, ogień jasny lśni, 
Naczynia pełne, oczy Weń wpatrzone; 
Zaspokojeni już będziemy z Nim. 
Zaspokojeni — Chrystus i Małżonka; 
Zaspokojeni — już na wieków wiek. 
O, co za radość, łaska, miłość, pokój 
Wybranką być, gdy uczty przyjdzie dzień!
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8 Jesus soon is coming (#1307)

1 The day approaches; Jesus soon is coming. 
Redeem the time; it must not slip away. 
Lord, make us ready for the cry: 
“Behold Him!” 
By using every moment of each day. 
When Jesus comes, 
Will we go in to meet Him? 
When Jesus comes, 
Will we from self have ceased? 
He’s coming soon 
To take the wise ones with Him. 
Oh, let us not be left outside the feast.

2 Lord, help us to redeem these 
Golden moments; 
Our vessels fill with ointment from above; 
Help us amen each trial and tribulation; 
Increase in us; make us abound in love. 
He’s coming soon— 
These moments are so precious. 
The oil is here— 
Oh, let us buy the more. 
Amen the trials 
And welcome tribulations— 
The kingdom’s ours 
Through these afflictions sore.

3 Lord, ever turn us from our 
Soulish pleasures 
To gaze upon Thy tender, loving face. 
Oh, keep us running forth 
To meet the Bridegroom 
And patiently attending to the race. 
When Jesus comes, 
Will we be in His presence? 
When Jesus comes, 
Will we His face behold? 
Oh, let us not return to sloth and folly, 
But jealously His loving presence hold.

4 As His dear Bride, 
Let us go forth to meet Him, 
Our lamps well-trimmed, 
Our fires burning bright, 
Our vessels filled, our eyes set on His glory, 
To be with Him completely satisfied. 
Yes, satisfied— 
Christ and His Bride together, 
Yes, satisfied—throughout eternity. 
Oh, what a rest, what joy, 
What love, what favor 
To be His Bride 
When He comes to His feast!

9 Watch! Be Ready!
 Capo 1

  C                  Em
  Watch, be ready, 

                   Am                        C 
We know not the day He comes, 
                  F                                 Am 
Are your vessels filled with oil? 
                 F                             G 
Are you faithful serving ones? 
                   C         Em 
Let’s go out, to meet Him, 
                  Am                       F-Fm 
He’s the most precious One, 
                     C 
Turn your heart toward Christ,  
             G 
the Bridegroom, 
                      F       C 
Whom you love.

      C       F                       C
1 Lord, I open wide to You, 

C                 F                     G 
Lord, I’m ready to be filled, 
F              C                      Am           G     -Fm 
Lord, a virgin pure in heart I want to be, 
          C                        G                 F-C 
I’ll pay for extra oil willingly.

2 Lord, I give my time to You, 
Lord, I’ll watch by loving You, 
Lord, Your living Word I want more to  
 receive, 
Lord, find me washed and cleansed so  
 thoroughly.

3 Lord, a talent I’ve received, 
Lord, through my ability, 
Lord, I now begin to trade immediately, 
Lord, find me good and faithful serving  
 Thee.

4 Lord, You’ve met my every need, 
Lord, I’ll serve You as a priest, 
Lord, I’ll minister the Life that I’ve  
 received, 
Lord, find me giving food so timely.

10 Dearest Lord I come

 D                             Bm
1 Dearest Lord, I come; 

D                        Bm 
This is now my prayer, 
                        Em      A 
Keep me open to You, 
              Em                A   A7 
May I always love You.

  D            G                              D 
Lord, I love You more today, 
G                                     D 
So much more than yesterday; 
G              D                 G           D 
Lord, I need You, Lord, I love You.

2 Now that the choice is mine, 
Lord, I still choose You; 
Though the paths be not marked, 
I’m still trusting in You.

3 And if the way is hard, 
If things don’t go my way, 
Keep my heart soft to You, 
Keep me open to You.

4 Dearest Lord, I pray, 
Lead me every day; 
Don’t let things come between, 
Keep my eyes fixed on You.

5 When many years have gone, 
And many things have passed, 
I will still be for You, 
I will still say to You:

11  God spreading my being
 Capo 1

                       F                 C         G 
God is spreading in my being! 
              F          C         G 
As the Spirit filling me! 
                  F                      C 
From my spirit to my soul 
                G                  Am          F 
To my body, I am wholly sanctified in  
                      Dm         G       C 
Christ, preserved complete!

                       C            G               Am 
And the God of peace Himself 
            F        C        G 
Sanctify you wholly, 
                C             G               Am 
And the God of peace Himself 
           F         G          C 
Sanctify you wholly.

                    C          G               Am 
May your spirit and your soul and body 
F           C                   G  
Be preserved complete, without blame, 
                 C                G                   Am 
Be preserved complete and without blame 
             F                           G                   C 
At the coming of our Lord Jesus Christ.
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12 Steal me away
 Capo 1

  D            Bm 
Steal me away,  
G                               A 
I want to be well-pleasing to You. 
D                      F#m 
Through all my time with You, 
              Em                     A 
Would You fill  me through and through? 
G                      A 
You’re coming as a thief,  
 F#m                          Bm 
My house will be broken into, so 
Em  D 
While I still have today, 
                 G A  D 
Make me precious to You. 

 Bm      A  D
1 Lord, restore the years the locusts  

            G A 
 have eaten. 
Bm     A               D 
You redeemed me from a life that is  
   G 
 fleeting; 
Em     D Em 
A life of much activity, but no concern  
           D 
 for Your deep need. 
        G  D  
May we find grace like Noah in 
         Asus A7 
 Your eyes.  

2 We can choose, will we be foolish or  
 prudent 
Vessels filled when we go forth to meet  
 Him? 
We’ll be with our Bridegroom sweet, and  
 we’ll enjoy the wedding feast. 
May we grasp every opportunity.

3 When we rise, we must make time in the  
 morning. 
Lord, You’ll hear, our voices singing and  
 praising. 
Lord, grow in us day by day, make us  
 stones, transform the clay; 
Constitute us the men of preciousness.

4 We must not forsake assembling to 
 gether 
As we see the day draw nearer and  
 nearer. 
Thus together we’ll possess, the vast  
 dimensions of this Christ. 
May we be those who hasten Your  
 return.

 

13 Potężna miłość Twa przynagla  
 mnie

 Amaj7      Am3                             Am5 Am3
1. Potężna miłość Twa przynagla mnie, 

Amaj7           Am3               Am5 Am3 
Jak silny przypływ drogą swoją prze —  
D            E                                           A  A7 
Chce znaleźć wlot do hardej duszy mej, 
D                E                                A      Am3 
Wszystkie bariery swą potęgą zmieść.

2. Czyż miałbym oprzeć się potędze tej 
I nie rzec: „O, miłości falo, wpłyń”? 
Dziś delikatność Twa zdobyła mnie 
I nie mógłbym już dawnym życiem żyć.

4. Skrusz mą naturę z niebios siłą swą, 
Uprzątnij myśli moje, oczyść je, 
Zalej uczucia, oczyść wolę mą, 
Niech tylko życie pozostanie Twe.

4. Gdy w pełni tak posiądzie mnie już Bóg, 
Swobodnie wtedy płynąć będzie mógł 
Ze mnie zdrój łaski i czułości zdrój, 
Gdy kocham, bo ukochał wiecznie Bóg.

13 Thy mighty love (#431)

1 Thy mighty love, O God, constraineth me, 
As some strong tide it presseth on its way, 
Seeking a channel in my self-bound soul, 
Yearning to sweep all barriers away.

2 Shall I not yield to that constraining 
 power? 
Shall I not say, O tide of love, flow in? 
My God, Thy gentleness hath conquered 
 me 
Life cannot be as it hath hither been.

3 Break through my nature, mighty, 
 heavenly love, 
Clear every avenue of thought and brain, 
Flood my affections, purify my will, 
Let nothing but Thine own pure life 
 remain.

4 Thus wholly mastered and possessed by 
 God, 
Forth from my life, spontaneous and free, 
Shall flow a stream of tenderness and 
 grace, 
Loving, because God loved, eternally.

14 Daleko za mną!
 Capo 2

 D 
1. Od świata odwróciłem się 

  G     A7      D 
I jego uciech marnych, 
             A 
I serce skierowałem swe, 
  E7             A7 
Na wyższe, świętsze skarby. 
D 
Już nigdy więcej świata blichtr, 
  A7     D 
I próżność mnie nie zwabią; 
   D7 G Gm 
Granicę przekroczyłem już, 
  D        A7       D 
Świat został z tyłu za mną.

  D         A
Ref.: Daleko za mną!  

A7                D 
Daleko za mną! 
         D7  G   Gm 
Granicę przekroczyłem już, 
 D A7     D 
Świat został z tyłu za mną.

2. Ze starym życiem koniec już, 
Co wiodło mnie do zguby; 
Pozycję dziś w Chrystusie mam, 
Złożyłem święte śluby. 
Od dziś pod krzyżem będę stać, 
Gdzie świat utracił moc swą; 
Pan z śmierci w życie przeniósł mnie, 
A świat pozostał za mną.

Ref.: Daleko za mną! Daleko za mną! 
Pan z śmierci w życie przeniósł mnie, 
A świat pozostał za mną.

3. Ma dusza nie powróci już 
Do tego, co poprzednio; 
Bo tylko tutaj pokój mam, 
Od potępienia wolność. 
Innemu panu służę dziś 
I śluby mnie z Nim wiążą; 
Na zawsze zostawiłem świat, 
Świat już pozostał za mną.

Ref.: Daleko za mną! Daleko za mną! 
Na zawsze zostawiłem świat, 
Świat już pozostał za mną.

4. Wyboru dokonałem już, 
Innego nie chcę Zbawcy; 
Największym szczęściem dla mnie jest 
Ta miłość, którą dał mi. 
Me serce na Nim skupia się, 
Świat już mnie nie omami; 
W Czerwonym Morzu zginął świat, 
Pan z niego mnie wybawił.

Ref.: Daleko za mną! Daleko za mną! 
W Czerwonym Morzu zginął świat, 
Pan z niego mnie wybawił.
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14 Far, far behind me! (#438)
 Capo 2

1 I’ve turned my back upon the world 
With all its idle pleasures, 
And set my heart on better things, 
On higher, holier treasures; 
No more its glitter and its glare, 
And vanity shall bind me; 
I’ve crossed the separating line, 
And left the world behind me. 
Far, far behind me! 
Far, far behind me! 
I’ve crossed the separating line, 
And left the world behind me.

2 I’ve left the old sad life of sin, 
Its follies all forsaken; 
My standing place is now in Christ, 
His holy vows I’ve taken; 
Beneath the standing of the cross 
The world henceforth shall find me; 
I’ve passed in Christ from death to life, 
And left the world behind me. 
Far, far behind me! 
Far, far behind me! 
I’ve passed in Christ from death to life, 
And left the world behind me.

3 My soul shall ne’er return again 
Back to its former station, 
For here alone is perfect peace, 
And rest from condemnation; 
I’ve made exchange of masters now, 
The vows of glory bind me, 
And once for all I’ve left the world, 
Yes, left the world behind me. 
Far, far behind me! 
Far, far behind me! 
And once for all I’ve left the world, 
Yes, left the world behind me.

4 My choice is made forevermore, 
I want no other Savior; 
I ask no purer happiness 
Than His sweet love and favor; 
My heart is fixed on Jesus Christ, 
No more the world shall blind me; 
I’ve crossed the Red Sea of His death, 
And left the world behind me. 
Far, far behind me! 
Far, far behind me! 
I’ve crossed the Red Sea of His death, 
And left the world behind me.

15  Porzuć świat, by Chrystusa mieć 

 C   F       C
1 Porzuć świat, by Chrystusa mieć, 

            G                   C 
Potrzebą serca twego — On; 
            C7        F 
Jak możesz wciąż pragnąć lub chcieć? 
   C     G7   C 
Tych rzeczy, które puste są?

     F        C 
Ref.: On pełny jest, bogaty jest, 
              G G7 C 
On spełni sam potrzeby twe; 
           C7     F 
On dobry jest, tak słodki jest, 
            G              G7 C 
Przewyższa wszystkie pragnienia twe!

2. Porzuć świat, by Chrystusa mieć, 
On Tym, którego trzeba ci; 
Gdy przyjmiesz raz Chrystusa chwał, 
Niczego nie zapragniesz w Nim.

3. Choć wielkim zdaje się być świat, 
A serce twoje małym, to 
Ten wielki świat z bogactwem swym 
Nie zdoła wciąż wypełnić go.

4. Gdy Pana masz, to radość masz, 
Lecz bez Chrystusa tylko ból; 
Gdzie Chrystus jest, tam ranek jest, 
Gdzie nie ma Go, tam nocy znój.

15 Give up the world, Christ to obtain  
 (#1025)

1 Give up the world, Christ to obtain, 
He is your heart’s very need; 
What else can you desire or seek? 
All things are empty indeed!

 He is so rich, He is so full, 
He can fulfill all your needs! 
He is so good, He is so sweet, 
All your desire He exceeds!

2 Give up the world, Christ to obtain, 
He is the One you require; 
Once you receive this glorious Christ, 
Never the rest you’ll desire.

3 Though very great is all the world, 
And very small is your heart, 
Yet the great world with all its wealth 
Never can fill your small heart.

4 If you have Christ, you have all joys; 
Without this Christ, only pains; 
Where there is Christ there morning is; 
Where He is not, night remains.

16  Przysięgał Dawid, król 

 D   F#m
1. Przysięgał Dawid, król: 

              G                        A    A7 
„Nie chcę wejść do domu swego, 
  D      F#m 
Nie zasnę w łożu swym, 
  G A A7 
Nie użyczę snu powiekom, 
  G       D 
Aż znajdę miejsce, gdzie mój Pan, 
Em  A      F#m          Bm 
Zamieszkać będzie mógł”. 
 G        D             G             D 
Potężny Bóg mieć pragnie dom  
  G       A            D 
By swój przygarnąć lud.

2. Byliśmy ślepi tak 
I zamknięci w swoich troskach, 
Gdy w gruzach Boży dom — 
Panie, złam nas, tak nie zostaw! 
Więc w góry dziś udamy się 
Po drewno na Twój dom; 
Bo zwlekać nam nie wolno, wszak 
Już czas, budować czas.

3. W tym, Panie, wieku złym 
Ludzi wzbudź dla swej budowli, 
Jak za Dawida dni — 
Resztkę tych, co są gotowi, 
By przyjść pracować w domu Twym, 
Twe słodkie jarzmo nieść; 
Pragnienie Twe dziś naszym jest — 
Twój dom pragniemy wznieść.

4. Wezwanym, Panie, Twym 
Nieustanną daruj troskę, 
By wszystko chcieli dać 
Na to, by budować kościół; 
I cała moc piekielnych bram 
Nie przezwycięży go; 
Czas krótki już, nieliczny lud — 
O, Panie, buduj w nas!

 I cała moc piekielnych bram 
Nie przezwycięży go; 
Czas krótki już, nieliczny lud — 
O, Panie, buduj w nas!

16 Recall how David swore (#1248)

1 Recall how David swore, 
„I’ll not come into my house, 
Nor go up to my bed, 
Give slumber to mine eyelids, 
Until I find a place for Thee, 
A place, O Lord, for Thee.” 
Our mighty God desires a home 
Where all His own may come.

2 How blinded we have been, 
Shut in with what concerns us; 
While God’s house lieth waste— 
Lord, break through, overturn us; 
We’ll go up to the mountain, 
Bring wood and build the house; 
We’ll never say, „Another day!” 
It’s time! We’ll come and build!

3 O Lord, against these days, 
Inspire some for Your building, 
Just as in David’s day— 
A remnant who are willing 
To come and work in Your house, 
Oh, what a blessed charge! 
Your heart’s desire, is our desire— 
We come, O Lord, to build.

4 Within those whom You’d call 
Put such a restless caring 
For building to give all— 
These times are for preparing; 
The gates of hell cannot prevail 
Against the builded Church! 
The hours are few, the builders too— 
Lord, build, O build in us! 
(Repeat last 4 lines)
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17 Oblubienica i Duch wołają 

 G
1. Pij! Bo rzeka wody żywej 

             G7 
 z tronu płynie wciąż; 
C 
Jedz! Owoce drzewa życia 
   G 
 tutaj liczne są; 
     
Patrz! Nie trzeba tu księżyca 
 B7 Em 
 słońca ani gwiazd, 
G        D7     G-C-G 
Dzień tu zawsze trwa!

Ref.: Oblubienica 
 G7 
i Duch wołają: Przyjdź! 
C 
A ten, kto słyszy, 
      G 
 niech także powie: Przyjdź! 
A ten, kto pragnie, 
             B7      Em 
 niech przyjdzie, aby brać  
  G                  D                   G-C-G 
I za darmo z żywych wód pić!

2. Chrystus rzeką, Chrystus wodą  
 wytryskuje z nas; 
Chrystus drzewem i owocem radującym tak; 
Chrystus jest poranną gwiazdą, światłem  
 oraz dniem; 
Chrystus wszystkim jest.

3. W czystych szatach spożywamy owoc  
 życia dziś; 
Panie! Amen! Alleluja! Jakże słodki Tyś! 
Ćwicząc ducha, doświadczamy dziś  
 Chrystusa w nas; 
Co za Chrystus w nas!

4. Teraz mamy dom jaśniejszy niż sam  
 słońca blask, 
Gdzie prawdziwie bracia mogą wciąż w  
 jedności trwać; 
Tutaj razem jako kościół przejawiamy dziś, 
Kim jest Chrystus Pan.

17 Do come, oh, do come (#1151)

1 Drink! A river pure and clear 
That’s flowing from the throne; 
Eat! The tree of life with fruits 
Abundant, richly grown; 
Look! No need of lamp nor sun nor moon 
To keep it bright, for 
Here there is no night!

 Do come, oh, do come, 
Says Spirit and the Bride: 
Do come, oh, do come, 
Let him that heareth, cry. 
Do come, oh, do come, 
Let him who thirsts and will 
Take freely the water of life!

2 Christ, our river, Christ, our water, 
Springing from within; 
Christ, our tree, and Christ, the fruits, 
To be enjoyed therein, 
Christ, our day, and Christ, our light, 
and Christ, our morningstar: 
Christ, our everything!

3 We are washing all our robes 
The tree of life to eat; 
„O Lord, Amen, Hallelujah!”— 
Jesus is so sweet! 
We our spirits exercise, 
And thus experience Christ. 
What a Christ have we!

4 Now we have a home so bright 
That outshines the sun, 
Where the brothers all unite 
And truly are one. 
Jesus gets us all together, 
Him we now display 
In the local church.

18 Żyć w kościele! Chwała Bogu!

 G
1. Żyć w kościele! Chwała Bogu! 

        C 
On sam przyprowadził nas 
 D                                                       G 
Do ogrodu, gdzie sam Jezus rośnie — Pan. 
      
Pełen łaski i bogactwa  
         C 
Świętym swym chce siebie dać; 
           D  D7 G-C-G 
Wciąż jest świeży, osiągalny, drogi tak.

  G7                          C
Ref.: W miejscu tym szczęśliwy czuję się, 

D  D7       G 
Łaska Twa nawozi ogród ten; 
Nie ma w świecie nic lepszego 
     C 
Niż z żywota drzewa jeść, 
      D               D7 G-C-G 
Żywą wodą gaszę tu pragnienie swe.

2. To nie szkoła, nie fabryka, 
Nie kaplica pośród chmur, 
Lecz to ogród, który sam uprawia Pan. 
On umieścił nas tu razem, 
Ogród swój założył tu; 
Pielęgnuje nas tu, daje wzrastać nam.

3. A w kościele, w tym ogrodzie, 
Tak dostępne wszystkim nam, 
Przynoszące owoc drzewo życia jest. 
Bądź więc prosty, bądź otwarty, 
Swe koncepcje odrzuć precz; 
Pan jest słodki — w każdej chwili więc  
 Go jedz.

4. Obok drzewa jest i woda — 
Bóg w Chrystusie płynie, by 
Zaspokoić twe pragnienia, skończyć trud. 
Alleluja! W tym ogrodzie 
Jezus sam w nas wpływa dziś, 
Byśmy co dzień mogli w życiu wzrastać tu.

5. Czyż nie jesteś wdzięczny Panu, 
Który tutaj przywiódł cię? 
Tu bogactwa Jego są dostępne tak. 
Bądź szczęśliwy i radosny, 
W duchu swym Nim nakarm się, 
Aby ogród mógł obfity owoc dać.

18 Splendid church life! (#1237)

1 Splendid church life! His green garden! 
He has brought us, praise the Lord, 
To experience the Christ 
Who’s growing here! 
He is full of rich enjoyment 
To His saints in one accord; 
He is new and fresh, available and dear.

 I’m so happy in this lovely place, 
In the garden growing in His grace! 
There is no finer pleasure 
Than to eat the living tree 
And to get the living water into me.

2 It is not a school or fact’ry 
Or a chapel in the air; 
But a garden where our Lord 
Can plant and sow. 
So He’s placed us all here corporately 
To be His garden fair, 
Where He’s free to cultivate 
And make us grow.

3 Thus within the church-life garden 
There’s a fruit-producing tree 
Full of life and so available to eat. 
So be simple, don’t be hardened, 
Drop your concepts—eat that tree! 
Take in Jesus every moment—He’s so sweet!

4 With the tree there is the water, 
Flowing God in Christ to us, 
Quenching all our dryness, 
Ending all our strife. 
Hallelujah! In His garden 
Jesus flows Himself to us, 
As the full supply for us to grow in life.

5 Aren’t you satisfied and thankful 
That our Lord has brought you in 
Where His pleasures and His riches 
Flow so free? 
So be happy and be joyful, 
In the spirit feast on Him, 
So God’s garden can bear fruit abundantly.
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19  Man’s Creator has a Purpose  
 (#1299)

 D   A
1 Man’s Creator has a purpose 

Bm   F#m 
For our being here on earth. 
G   D 
In His image we’re created, 
Em   A 
To express His rule on earth. 
D   A 
But man fell to Satan’s tempting; 
Bm                F#m 
Thus God’s goal was hid from view. 
G         D 
Still our God will have His kingdom, 
Em       A D A 
For His Son will see it through.

   D       F#m 
Jesus Christ will get His kingdom 
 G         D 
In spite of Satan and his plans. 
       F#m 
He’s getting something real and solid 
 G              D 
By growing in the hearts of man. 
        F#m 
It’s nothing like religion teaches: 
     G             D 
„You have to wait until you die”— 
                                              G F#m Em 
For the kingdom Christ is building,   
D  G         A              D 
Is here on earth before our eyes.

2 His Son, Jesus, is our Savior, 
Once in human form He came. 
Now as Spirit He can enter 
As the breath of life to man. 
As a seed within our spirit 
Christ takes root and starts to grow, 
Spreading in our inmost being 
Till His life we come to know.

3 Time is short, oh, brothers, hear it! 
Christ is longing for His Bride. 
We can hasten His returning 
Simply by the growth in life. 
No more struggling, no more striving, 
Simply turn to Christ within. 
See the seed begin to blossom, 
Growing fully into Him.

 Jesus Christ will get His kingdom 
By growing in a normal way. 
It’s not an instant transformation; 
This growth goes on from day to day. 
The seed of life is all-inclusive. 
It’s got everything we’ll ever need. 
Yes, our God’s eternal purpose 
Is all within this precious seed.

20 Czy ty wiesz, że Bóg cię wybrał?

 D      A
1. Czy ty wiesz, że Bóg cię wybrał, 

Bm   F#m 
Długo zanim powstał świat? 
G         D 
Tak — On wybrał właśnie ciebie, 
Em        A 
Aby włączyć cię w swój plan. 
D      A 
Coś we wnętrzu twej istoty 
Bm   F#m 
Mówi, że tak właśnie jest; 
G        D 
To dlatego tutaj jesteś, 
Em      A D 
I w ten sposób czujesz się.

2. Twoje grzechy, przewinienia, 
Cały ciężar twoich win 
Bóg przebaczył ci, bo wszystko 
Wziął na siebie Jego Syn. 
Poddaj się! Po prostu uwierz 
W to, co w Słowie mówi sam, 
I za wszystko to podziękuj, 
Co dla ciebie zrobił Pan.

3. Czy ty wiesz, że cała Biblia 
Testamentem jest, a w nim 
Wszystko, co uczynił Chrystus, 
Bóg zapisał dzieciom swym. 
Ciebie też on obejmuje — 
W tym zapisie nie ma luk — 
Wiarą więc dziedziczysz wszystko, 
Co dla ciebie zrobił Bóg.

4. Wiesz, że Bóg też ma rodzinę? 
Owszem ma, to właśnie my; 
I dlatego tutaj razem 
Wszyscy się cieszymy Nim. 
On — nasz Bóg, my — Jego ludzie, 
Bardziej Go kochamy wciąż; 
Tak szczęśliwi i tak wdzięczni 
Stale wysławiamy Go.

5. Jasne jest, że Go kochamy — 
Zrobił dla nas wiele tak 
I do siebie przyprowadził, 
Smak jedności poznać dał. 
Cóż za radość, że nas włączył 
W tę społeczność drogi Bóg! 
A więc witaj przyjacielu 
W tej rodzinie Bożej tu.

20 Do you know that you were 
 chosen? (#1332)

1 Do you know that you were chosen 
Long before the world began; 
That by God you were selected 
And appointed for His plan? 
Something in your inmost being 
Tells you this is surely true; 
That’s why you are in this meeting, 
And you feel the way you do.

2 All the sins you’ve e’er committed, 
Everything you’ve ever done, 

All by God has been forgiven, 
Taken care of by God’s Son. 
Struggle not, no; just believe this, 
For His word assures it’s true; 
All you need to do is thank Him 
For all that He’s done for you.

3 Did you know that all the Bible 
Is a will, a testament? 
Everything that Christ accomplished 
Is for all God’s children meant. 
As His child you are included, 
For His word stands fast and true; 
So by faith you now inherit 
All that He has done for you.

4 Did you know God has a family? 
Yes, He does, in fact, it’s us. 
That’s why we are here enjoying 
All He is, so marvelous. 
 
He’s our God and we’re His people, 
Day by day we love Him more; 
We’re so happy and so thankful, 
We just praise Him o’er and o’er.

5 All we know is that we love Him, 
We’re so glad for what He’s done; 
We are brought to Him, and we all 
Know the joy of being one. 
We’re so glad that we’re included, 
What a fellowship have we! 
So we’d like to welcome you, friend, 
Into God’s own family.

21  Za sceną ukrywa się

 C      Am
1. Za sceną ukrywa się, 

  F               G 
I nie ustaje w swych działaniach; 
          C       Am 
Troskliwy i mądry Bóg 
                   F                          G 
Cierpliwie wzrok nasz stale skłania, 
   C      Am 
By spojrzeć tam, gdzie Syn Jego 
  F       G 
Ukochany, po prawicy; 
   C Am 
Jezus, choć Król, powziął, że 
              F                                  G 
Działa, gdy Jego lud z Nim w modlitwie 
          C 
Zgodzi się.

                 F               G
Ref.: Panie widzę, Panie kocham! 

  C        Am 
I wszystko Tobie, Panie, poddam; 
  F       G 
Codziennie czułe Twoje władanie 
          C C7 
Słodki zasób śle. 
  F G 
Błogosławieństwem jest 
  E7            Am 
W rękach Twych znajdować się;  
  F  G 
To, czego chcesz, Królu, dokonać 
  C 
We mnie czyń!
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2. Nasienie królestwa w nas 
Samemu Panu żyć w nas daje; 
Dla Niego serc naszych tron, 
By je przez miłość zdobył swoją. 
Świątynią Jego jesteście, 
Króla królów, czyż nie wiecie? 
Otwórzmy więc drogę Mu, 
By na tej ziemi mógł On królować 
Dzień po dniu.

21 Hidden behind every scene

1 Hidden behind every scene, 
Lovingly, sweetly operating, 
One who is sovereign and wise, 
Patiently guides even our eyes. 
Look at My Son, the Beloved, 
Sitting here at My right hand. 
Jesus is King, yet He’s bound, 
He cannot move until His people 
Give Him ground.

 Lord, we see You! Lord, we love You! 
Lord, we submit everything to You. 
Each day, Your ruling and Your reigning 
Bring a sweet supply. 
Oh, what a rich blessing! 
We’re in the hand of our King. 
Everything You hope to accomplish, 
Do in me.

2 In us a small Kingdom seed, 
Orders our steps, governs our deeds. 
Jesus, enthroned in our hearts, 
Gently He touches our every part. 
Do you not know you’re the temple 
Of your God, King of Kings? 
Through us our Lord has a way, 
To rule and reign here on the earth 
Day by day.

22 Jakub ujrzał wizję
 Capo 3

 G
1 Jakub ujrzał wizję w swoim śnie w Betel, 

D        G 
Mojżesz ujrzał wizję, gdy był na górze, 
     Em 
Dawid ujrzał w swojej wizji świętą  
 świątynię, 
 A  D G 
Wizją Ezechiela był dom.

    G                C     D G 
A Jan ujrzał wizję Nowej Jerozolimy,  
 E7                A 
To Bóg udzielony, wbudowany 
      D 
w człowieka jest. 
G 
Potrzebujesz wizji, 
  G7 
Więc na Pana otwórz się, 
C              A7 
Szukaj objawienia w Jego świętym Słowie, 
G 
Zwracaj się do ducha, 
  E7 
By budować kościół dziś, 

 A D7 G 
Kościół pełnią Jego jest. 
 A D7 G 
(Efezjan jeden dwadzieścia trzy)

2 Wizja Zachariasza była   
dla odzyskiwania, 
Daniel miał wizję 
 Chrystusa w zwycięstwie, 
Zbudowane Ciało  
widział Paweł i Piotr 
To pełnia objawienia wieku. 

22 We need a vision
 Capo 3

1 Jacob saw the vision of a dream in Bethel, 
Moses saw the vision on a mountain, do tell, 
David saw the vision of the holy temple, 
Ezekiel saw the vision of the house.

 Then John.... 
Saw the vision of the New Jerusalem, 
Well, it’s God.... 
Dispensed and God built into men, 
We need a vision 
So we open to the Lord, 
Seeking revelation in the Holy Word, 
Turning to the spirit 
For the building of the church, 
The church is the fullness of the One. 
(Ephesians one twenty three)

2 Zechariah’s vision was for 
God’s recovery, 
Daniel had a vision of Christ 
in victory, 
Paul and Peter’s vision of the 
building of the Body 
Complete the revelation of the age.

23 The love of the truth
 Capo 4

                 C    G 
Lord, we receive the love of the truth, 
      Am                      F 
In an age of deep confusion. 
  C       G 
Refusing the lie, Your truth we will buy. 
               F       G  C F C 
We’ll treasure and cling to You.

 C          G
1 I will not call the bitter sweet, 

  F                          G 
The dark as light, I will not eat 
  C            G 
The idols’ and the demons’ food. 
       F     G 
I choose to only love the truth.

2 That God exists I can’t deny. 
I won’t be drugged by Satan’s lie. 
I’ve touched the light, His presence true 
In Him, the darkness I refuse. 

3 Though some reject the way they’re made, 
The Potter’s hand made no mistake. 
The Spirit in my spirit speaks, 
The way I’m made brings life and peace.

4 Lord Jesus, You’re reality. 
Your word brings light and life to me. 
Renew my mind and heal my sight. 
Be all my musing day and night!

5 Lord, in Your church we come again,  
Beneath an open, crystal heav’n.  
Enlightened, constituted to 
Be built a pillar of the truth.

24  Tak, jakim jest

 G             C                                   G
1. Tak, jakim jest — nic nie mam, nie, 

  Em Am      D          D7 
Lecz boś Ty za mnie przelał krew, 
   G           C            G                C 
I dzisiaj sam przynaglasz mnie — 
              G D     G-C-G 
Baranku Boży, idę już!

2. Tak, jakim jest — nie czekam, nie, 
By z grzechów mych oczyścić się, 
By Twoja krew obmyła je — 
Baranku Boży, idę już!

3. Tak, jakim jest — choć trapią mnie 
Zmagania, wątpliwości me, 
Od wewnątrz walka, z zewnątrz lęk, 
Baranku Boży, idę już!

4. Tak, jakim jest — w ślepocie mej, 
W mej nędzy przyjść do Ciebie chcę, 
W Tobie mój wzrok, bogactwa me, 
Baranku Boży, idę już!

5. Tak, jakim jest — Ty przyjmiesz mnie, 
Przebaczysz, z win uwolnisz mnie, 
Bo obietnicy wierzę Twej, 
Baranku Boży, idę już!

6. Tak, jakim jest — gdyż miłość Twa 
Złamała wszelkie mury, strach; 
Byś we mnie własność swoją miał, 
Baranku Boży, idę już!

24 Just as I am (#1048)
1 Just as I am, without one plea, 

But that Thy blood was shed for me, 
And that Thou bid’st me come to Thee, 
O Lamb of God, I come! I come!

2 Just as I am, and waiting not 
To rid my soul of one dark blot; 
To Thee whose blood can cleanse each spot, 
O Lamb of God, I come, I come!

3 Just as I am, though tossed about 
With many a conflict, many a doubt; 
Fightings within, and fears without, 
O Lamb of God, I come, I come!

4 Just as I am, poor, wretched, blind; 
Sight, riches, healing of the mind; 
Yes, all I need, in Thee to find, 
O Lamb of God, I come, I come!

5 Just as I am, Thou wilt receive, 
Wilt welcome, pardon, cleanse, relieve; 
Because Thy promise I believe, 
O Lamb of God, I come, I come!

6 Just as I am, Thy love unknown 
Has broken every barrier down; 
Now, to be Thine, yea, Thine alone, 
O Lamb of God, I come, I come!
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25 Z niewoli, smutku i nocy mej
 Capo 3

 D   A Bm
1. Z niewoli, smutku i nocy mej, 

   G              D 
Przychodzę dziś, przychodzę dziś; 
       A                 Bm 
W Twą wolność, radość i światło Twe, 
  Em A     D 
Jezu, przychodzę dziś. 
       Em                           A 
Z mojej choroby i z braków mych, 
            F#m                 Bm 
W Twoje bogactwo, by zdrowym być; 
   Em       A 
Wychodzę z grzechu, by w Tobie żyć; 
    A7 D 
Jezu, przychodzę dziś.

2. Z mojej porażki i straty mej 
Przychodzę dziś, przychodzę dziś; 
W Twojego krzyża chwalebny zysk, 
Jezu, przychodzę dziś. 
Ze smutków ziemi w wonności Twe, 
Ze sztormu w spokój, który mi ślesz, 
Z cierpienia, bólu w radosną pieśń, 
Jezu, przychodzę dziś.

3. Od niepokoju i pychy mej 
Przychodzę dziś, przychodzę dziś; 
Trwać w woli błogosławionej Twej, 
Jezu, przychodzę dziś. 
Z siebie, by w Twojej miłości trwać; 
Wziąłeś mą rozpacz, by radość dać; 
Do Ciebie frunę, wolny jak ptak; 
Jezu, przychodzę dziś.

4. Ze strachu śmierci i mocy jej 
Przychodzę dziś, przychodzę dziś; 
W radość i rozkosz osoby Twej, 
Jezu, przychodzę dziś. 
Z głębin otchłani ruiny mej 
Do Twego stada, miłości Twej, 
By Twoją twarz oglądać — blask jej, 
Jezu, przychodzę dziś.

25 Out of my bondage, sorrow 
and night (#1050)
Capo 3

1 Out of my bondage, sorrow, and night, 
Jesus, I come! Jesus, I come! 
Into Thy freedom, gladness, and light, 
Jesus, I come to Thee! 
Out of my sickness into Thy health, 
Out of my want and into Thy wealth, 
Out of my sin and into Thyself, 
Jesus, I come to Thee!

2 Out of my shameful failure and loss, 
Jesus, I come! Jesus, I come! 
Into the glorious gain of Thy cross, 
Jesus, I come to Thee! 
Out of earth’s sorrows into Thy balm, 
Out of life’s storm and into Thy calm, 
Out of distress to jubilant psalm, 
Jesus, I come to Thee!

3 Out of unrest and arrogant pride, 
Jesus, I come! Jesus, I come! 
Into Thy blessed will to abide, 
Jesus I come to Thee! 
Out of myself to dwell in Thy love, 
Out of despair into raptures above, 
Upward for aye on wings like a dove, 
Jesus, I come to Thee!

4 Out of the fear and dread of the tomb, 
Jesus, I come! Jesus, I come! 
Into the joy and pleasure, Thine own, 
Jesus, I come to Thee! 
Out of the depths of ruin untold, 
Into the flock Thy love doth enfold, 
Ever Thy glorious face to behold, 
Jesus, I come to Thee!

26 Czy wybierzesz cel 
 Capo 2

 G           C
1. Noe swoim życiem zdołał zmienić wiek 

        G D       G 
Bowiem łaskę Boga znał. 
    C 
Nie obawiał światu przeciwstawić się, 
  G D G 
Gdy zbudować Arkę miał.

      C   D
Ref.: Czy wybierzesz cel — zwycięzcą  

 być za życia, 
Bm   Em 
Być kimś, komu nie wstyd swej  
 miłości do Jezusa, 
      C        D 
Kimś, kto z drzewa życia je 
  G G7 
I pije żywą wodę? 
C   D 
Czy wybierzesz cel — zwycięzcą być za  
 życia, 
 Bm 
Świat zostawić i poświęcić się dla 
 Em 
 zmiany wieku? 
 C    D               G 
Oddaję Tobie się, byś wrócił już.

2. Mojżesz był osobą, którą wezwał Bóg, 
Aby zwrot dokonał się. 
Znał on blisko Boga i współdziałał z Nim, 
Był Mu wierny, słuchał się.

3. Samuel — kapłan bez zastrzeżeń oddał się, 
Bo chciał zadowolić Go. 
By od śmierci, świata, grzechu z dala być, 
Ślub nazireatu wziął.

4. Daniel z przyjaciółmi Słowo Boże jadł 
I mógł światu oprzeć się. 
I w modlitwie jedno brzemię z Bogiem niósł, 
O lud Boga troszczył się.

Ref.: Mym wyborem jest zwycięzcą być za  
 życia, 
Być kimś, komu nie wstyd swej miło-
ści do Jezusa, 

Kimś, kto z drzewa życia je 
I pije żywą wodę. 
By zwycięzcą być, oddaję siebie teraz; 
Ujrzeć chcę niebiańską wizję, prze-
pływ zachowywać. 
Oddaję Tobie się, byś zmienił wiek.

26 Choose to be a living overcomer
 Capo 2

1 Noah’s life was one that surely 
 changed the age, 
When he found the grace of God; 
He was not afraid to stand against the world, 
So he built the ark of wood.

 Would you choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water? 
Would you choose to be a living overcomer, 
To leave the world and consecrate 
To be today’s age-turner? 
I give myself to You for Your return.

2 Moses was a person who was called by God, 
He was meant to turn the age; 
He was God’s companion, he was for 
 God’s move, 
He was faithful, meek, and sage.

3 Samuel ministered to be a Godpleasing 
 priest, 
He was absolute for Him; 
Samuel gave himself to be a Nazarite, 
Saved from death, the world, and sin.

4 Daniel had companions, and they ate 
 God’s Word, 
From the world, they stood apart; 
Through a praying spirit were aligned 
 with God, 
For His people, God’s own heart.

 I will choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a 
 Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water. 
I will give myself to be an overcomer, 
To see a heav’nly vision, 
Keep my flaming spirit burning! 
I give myself to You, to turn this age.
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27 W wieku, Panie, tym
 Capo 3

 D
1. W wieku, Panie, tym 

G      A                 D 
musisz Samuelów mieć, 
G       A D      Bm 
Rozpalonych jasną wizją 
G            A 
ekonomii Twej. 
D 
Gdzie jest dzieło Twe? 
G  A        D 
Ci, co są gotowi, by  
G  A D Bm 
Zrezygnować z siebie, aby Twój 
  G A 
 osiągnąć cel.

  Bm     G
Ref.: Wzbudź tych, którzy dziś potrzebę, 

 A 
 spełnią Twą  
Bm G  A 
I nazireatu Ci złożą ślub 
Em A 
Będą słowo Twe 
      D              Bm 
 wypowiadać jako ci, 
 G                               A D     G D 
Co odbiciem Twego serca są.

2. Wyćwicz dzisiaj nas, byśmy wciąż  
 szukali Cię. 
Chcemy wyczekiwać Cię, poddani woli  
 Twej, 
Ceniąc Twoją twarz, w obecności trwając  
 Twej, 
Reagując na najmniejsze poruszenie Twe.

Ref.: Wzbudź tych, którzy dziś potrzebę  
 spełnią Twą, 
By na ziemi Twoje królestwo wnieść, 
Czyniąc królem Cię, byś powrócić  
 wkrótce mógł 
I zakończyć na zawsze ten wiek.

3. Żeby zdziałać coś, musi Bóg narzędzie  
 mieć — 
Tych, co nie chcą nic wspólnego dziś ze  
 światem mieć. 
Oni łączą się z tym pragnieniem, które Bóg 
Zawarł w słowie — dają siebie  
 przebudować Mu.

Ref.: Wzbudź tych, którzy, by potrzebę spełnić  
 Twą, 
Dobrowolnie poświęcają się! 
By świadectwem Twym żywym tu na  
 ziemi być, 
Z Twym pragnieniem w słowie łączą się.

4. Potrzebuje Bóg rozmodlonych ludzi mieć, 
Którzy ekonomii Jego dziś nadają bieg. 
Miłość własna ich, przed utratą siebie lęk, 
Nie powstrzyma ich przed pełnym  
 poświęceniem się.

Ref. Przed utratą obecności Twojej drżeć, 
Twymi Nazirejczykami być 
Chcemy — uczyń nas ludźmi, którzy 
zamkną wiek 
I sprowadzą tu królestwo Twe!

27 Raise up some to meet Your need
Capo 3

1 In this godless age, 
Lord, You need some Samuels. 
Burdened with a vision clear of 
 Your economy. 
Where’s Your ark today? 
And the ones who’d care for You 
E’en to put themselves aside 
To gain Your heart’s desire?

 Raise up some to meet Your need, 
Some Nazarites— 
Prophets, priests, and judges 
And men of prayer, 
Speaking forth Your word 
With Your authority; 
A photo of Your heart for Your move.

2 Train us up today, 
Full of vision, seeking You. 
We’d await Your timing, 
Fully subject to Your will. 
Treasuring Your face 
Staying in Your presence, Lord 
E’en the very index of Your eye 
Would we obey.

 Raise up some to meet Your need, 
 Some Nazarites, 
To bring in Your kingdom On earth today, 
Taking You as King That You might return 
To usher in the end of the age.

3 When God wants to move 
He must gain an instrument 
Overcomers separated from the current age 
They have joined themselves 
Through His Word to His desire 
Overcomers constituted with the holy word

 Raise us up to meet your need, 
 some Nazarites, 
Voluntary consecrated ones, 
Who through Your Word are 
joined to Your desire 
Your living testimony on the Earth

4 God needs men who pray 
Those who lay the tracks for Him 
God’s economy is carried out through 
 men of prayer 
They love not themselves, 
But a willing sacrifice 
What they fear - offending God losing 
 His presence dear

 Make us those who meet Your need, 
 the Nazarites 
Make us those through whom You’d close  
 this age 
Who are one with You to bring 
 the kingdom in 
Young people absolute for Your move.

28 You need the Nazarites
Capo 1

 G         D Em     C
1 You need the Nazarites to turn this age. 

G   D  
Move in me to turn my heart 
         Em C 
 and consecrate. 
Am        C  G 
Save me from all selfish seeking,  
    D 
 search my heart. 
Am           C 
Set me free, make every bondage  
 G            D 
 break apart!

   G                D  Am7 
I need You, but You need me too, 
 C        D      G 
To do what You want to do. 
            D         Am7 
Rekindle all of my love for You, 
         C                   G 
To be a voluntarily consecrated one

2 You need the Nazarites to turn this age. 
Strengthen us to overcome in these last  
 days— 
All rebellion, natural affection, even  
 death, 
Worldly pleasures, every enjoyment of  
 the flesh.

  I need You, but You need me too, 
To do what You want to do. 
Rekindle all of my love for You, 
To be a voluntarily consecrated one. 
 Am7 Em 
Sanctify me absolutely, 
            C                          D 
Take my life and have Your way. 
 Am          G 
Overcome in me, give me victory 
             C     D    G 
Through Your life and end this age.
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29 To niebiańska wizja

 G   Bm
1 To niebiańska wizja 

 C              D 
 dla ludu Bożego 
G      Bm                C          D 
I funkcji wybranych na ziemi dziś. 
G  Bm C 
Kieruje i włada, 
           D 
Pobudza i skłania 
G         Bm              C   D 
By służyć Chrystusem i zamknąć wiek.

  G  D 
Królować gdy, 
     Em 
Duch nas ogranicza 
 C D 
I życie panuje w nas. 
G             D 
Królować by, 
 Em  
Uwolnić to życie 
 C D G C G 
I sprowadzić królestwo.

2 Poszukiwać Pana, 
By życia doświadczać. 
Przebywać w ukryciu z Nim, blisko znać. 
Z odwagą przemawiać  
I czynić uczniami  
Narody i wiek ten zakończyć wnet. 

29 Reigning in life

1 The heavenly vision 
Concerning the function 
Of God’s chosen people on earth today 
Controls and directs us, 
Restricts and perfects us 
To minister Christ and close this age!

 Reigning in life: 
Being ruled by the Spirit, 
Restricted and limited; 
Reigning in life: 
To bring in God’s kingdom 
And realize the kingdom life.

2 A time of confinement 
To seek the experience 
In being alone with our Lord today 
And speak forth with boldness 
The dreams of our father, 
Discipling the nations to close this age!

30 Wolnością Pan obdarzył
 Capo 3

 D
1 Wolnością Pan obdarzył 

Każdego, kto uwierzył. 
Bm  A            G         A 
Więzy niewoli zrzuć! 
D 
Przyjdź! Powróć do Jezusa; 
Niech cię wyzwoli życie. 
Bm      A            G 
Wezwij Go — zbawi cię!

          D
Ref.: Bo jubileusz nastał dziś!  

                             Bm 
Tę wolność, którą mamy w Nim, 
            G 
Ogłośmy całej ziemi. 
     D 
Dziś wszyscy jeńcy wolni już, 
                 Bm 
Nie nęka ich moc trosk, grzech ani znój. 
    G             A D  
Bo jubileusz nastał dziś!

 2. Dziś Bóg znów naszym działem, 
Obfitą ziemią, zatem 
Co dzień karmmy się Nim! 
I wspólnie Nim się cieszmy, 
Zaspokojeni w pełni, 
Razem w Nim po wsze dni!

30 This is the year of jubilee
 Capo 3

1 The Lord has given freedom 
To all who just believe Him. 
Be no longer enslaved. 
Come now! Return to Jesus. 
Receive the Life that frees us! 
Call on Him and be saved.

 This is the year of jubilee! 
Proclaim our liberty in Him! 
Throughout the land we sound out: 
The slaves have been returned to Him, 
Released from toil, anxiety, and sin! 
This is the year of jubilee!

2 Reclaim the land, our portion, 
God as our rich possession. 
Feast on Him ev’ry day! 
Enjoy Him with God’s fam’ly; 
Find satisfaction and peace. 
Here forever to stay!

31  Being saved in His life
 C        Em
1 Through God’s dispensing, 

  F G7     C 
 abundance of grace, 
Am       G C 
Christ’s saving life will reign  
       F  G G7 
 and death displace; 
F        C   F              G Am 
God’s holy nature, our life sanctifies, 
F              C Dm        C G7       C 
His saving life soon, our life glorifies, 
F           C              Dm        Dm7 G7 C 
His saving life soon, our life glorifies... 
  Dm  C G7 C 
  (our life, glorifies.)

2 The law of life from our spirit within, 
Saves us from death and the  
 bondage of sin; 
Spontaneously working, from  
 slavery freed, 
His divine life is forever increased, 
His divine life is forever increased... 
  (forever increased.)

3 The divine Trinity spreads through our  
 soul, 
To saturate our whole being,  
  life’s goal; 
We become members, the Body of Christ, 
Built up together by Christ’s  
 saving life, 
Built up together by Christ’s saving life... 
  (by Christ’s saving life.)

4 Christ’s saving life when expressed in  
 each town, 
Strengthens the saints causing  
 grace to abound; 
And by the reigning in life every church 
Is blent together, and Satan is crushed, 
Is blent together and Satan is crushed... 
  (and Satan is crushed.)
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32 Ptaszyną jestem, lecz
 Capo 2

 G         C
1 Ptaszyną jestem, lecz 

  G        D 
Nie dane mi latać wśród pól; 
G   C  G 
Więc w klatce siedzę i śpiewam  
    D 
Temu, co zamknął mnie tu; 
C   D     G - Em 
Nie przykre wcale mi więzienie, bo 
C              D                G 
Ciebie, mój Boże, cieszy to.

2. Nic do roboty nie mam, 
Więc śpiewam przez całe dnie; 
A Ten, którego cieszyć chcę, 
Pieśnią mą raduje się; 
Zbłąkane skrzydło On pochwycił me 
I słuchać teraz pragnie mnie.

3. Nakłaniasz ucho ku mnie, 
A serce Twe miłuje mnie; 
I choć koślawa piosnka ma, 
Słuchasz jej wcale nie mniej; 
Bo wiesz, że każdy unoszący się dźwięk 
Natchniony Twą miłością jest.

4. Choć klatka ciasna i 
Nie pozwala wyfrunąć mi 
I choć związane skrzydła mam, 
Serce me wolne jest, gdyż 
Więzienne ściany nie odbiorą mi 
Wolności, która w duszy tkwi.

5. Jak dobrze wzlecieć ponad 
Kraty, ku Tobie się wznieść! 
Opatrzność Twoja droga mi, 
Uwielbiam, Panie, Twój cel; 
Wówczas w potężnej woli znajdę Twej 
Radość i wolność duszy mej.

32 A little bird I am (#724)
 Capo 2

1 A little bird I am, 
Shut from the fields of air, 
And in my cage I sit and sing 
To Him who placed me there; 
Well pleased a prisoner to be, 
Because, my God, it pleaseth Thee.

2 Nought have I else to do, 
I sing the whole day long; 
And He whom most I love to please 
Doth listen to my song; 
He caught and bound my 
wandering wing, 
But still He bends to hear me sing.

3 Thou hast an ear to hear 
A heart to love and bless; 
And though my notes were e’er so rude, 
Thou wouldst not hear the less; 
Because Thou knowest as they fall, 
That love, sweet love, inspires them all.

4 My cage confines me round; 
Abroad I cannot fly; 

But though my wing is closely bound, 
My heart’s at liberty; 
For prison walls cannot control 
The flight, the freedom of the soul.

5 O it is good to soar 
These bolts and bars above! 
To Him whose purpose I adore, 
Whose providence I love; 
And in Thy mighty will to find 
The joy, the freedom of the mind.

33 Brak ze szczęścia słów!
 Capo 2

 C 
1 Brak ze szczęścia słów! 

  F 
Być u Taty znów! 
G          G7              C G7 
Z obcych stron wróciłem tu. 
C 
Tak ucieszył się, 
F 
Mocno objął też, 
G  G7  C C7 
Łaską znów zaskoczył mnie!

              F        Em
Ref.: Wracam tu, choć zgubiłem się. 

Dm            F                G 
Żyję, choć umarłem już. 
  F  Em 
Przyjdźcie, cieszcie się ze mną oraz   
 z Nim. 
Dm            G7            C 
Do domu Ojca wrócił syn.

2. Pierścień, buty, strój, 
Skończył się głód mój. 
Znów u siebie jestem z Nim. 
Szatą okrył mnie, 
Zwrócił prawa me. 
Tak do rodziny wrócił syn.

33 Back in my Father’s house again!
 Capo 2

1 I’m so happy here, 
With my Father dear, 
Once lost, now I’m near again! 
(It was) First His smiling face, 
Then His warm embrace, 
I’m surprised by grace again!

 I was lost, now I’m found again! 
I was dead, but now I live! 
Come rejoice with us, and be merry hen. 
Back in my Father’s house again!

2 Robe, ring, sandals on 
And my hunger’s gone! 
Back where I belong , again! 
(Because He) Clothed me thoroughly, 
(And then He) Reinstated me! 
(Now I’m) Back in the family again!

34 Pan jest Duchem dziś i oto jak

 G       Em              C
1 Pan jest Duchem dziś i oto jak 

D7   G 
Może w ciebie wejść i życie dać. 
   C 
Nie jest trudno Nim napełnić się, 
D 
Bo bardzo to uprościł. 
D7 
Raz, dwa, trzy —  
Patrz, jak to łatwe może być.

 G          Em7
Ref.: Panie! Amen! 

C  D 
Właśnie tak otwierasz się. 
G          Em C D 
Alleluja! Pozwalasz Jemu wejść! 
G  Em C    D 
Jest jednym duchem ten, kto się łączy 
   G     Em-C-D 
 z Panem.

2. Teraz Pan jak powietrze jest; 
Możesz zrobić Nim życia wdech 
W każdej chwili, kiedy tylko chcesz, 
Bo bardzo to uprościł. 
Panie! Amen! 
Zaśpiewajmy jeszcze raz.

3. W moim wnętrzu teraz żyje Pan 
I napełnia mnie przez cały czas, 
W każdą przestrzeń zamierzając wejść; 
Do końca uszczęśliwia. 
Ja i ty to szczęście dziś możemy mieć.

34 Now the Lord is the Spirit

1 Now the Lord is the Spirit—that’s how 
He can get inside of you right now. 
It’s so easy to be filled with Him; 
He’s made it really simple. 
One, two, three, that’s how easy it can be.

 O Lord, Amen— 
That’s the way to let Him in. 
Hallelujah! I love to hear it! 
He who is joined to the Lord is 
One spirit.

2 Now the Lord is the Living Air; 
You can breathe Him in anywhere, 
Any time of day, whenever you please; 
He’s made it really easy. 
O Lord, Amen, let’s sing it again:

3 Now the Lord lives inside of me, 
And He’s filling me constantly. 
Yes, He’s filling up every gap. 
He makes me really happy. 
I’m so happy, Hallelujah! Taste and see!
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35 Fill my spirit up!
 Capo 2

 C      F C
1 Fill my spirit up, 

C      F C 
Fill my spirit up, 
            G 
Till it overflows 
  F          C 
Right out of my innermost being! 
C  F C 
Fill my spirit up, 
C  F C 
Fill my spirit up, 
           G 
Till it overflows 
    F        C 
Right out of my innermost being!

  C     F C-F-C 
Fill me today,  
C     F      C 
Fill me I pray 
           G       F                       C 
Oh Lord Jesus, flow as the living  water! 
            G 
Oh Lord Jesus,  
F   C 
Gush up as the living spring! 
      G             C-F-C 
Right out of my innermost being!

2 Break through every part 
Break through every part 
Of my mind, emotion, 
Will, and heart! 
Break through every part 
Break through every part 
Of my mind, emotion, 
Will, and heart!

  Break through today  
Break through I pray 
Oh Lord Jesus, flow as the living  
 water! 
Oh Lord Jesus, gush up as the living  
 spring! 
Right out of my innermost being.

3 Flow that river out 
Flow that river out 
Whether I might call, 
Pray, sing, or shout! 
Flow that river out 
Flow that river out 
Whether I might call, 
Pray, sing, or shout!

  Flow out today 
Flow out I pray 
Oh Lord Jesus, 
Flow as the living water 
Oh Lord Jesus, 
Gush up as the living spring 
Right out of my innermost being

36 Jubilee!
 Capo 3

 G
1 If you’ve lost all your possessions 

D 
And you’re feeling the oppressions, 
Em 
There’s a gift of grace to you who  
 C              D 
 would believe;  
G 
There’s no high requirement from you, 
D 
Jesus Christ, Whose blood redeemed you, 
Em 
Is the One who is forgiveness,  
 C       Am7 D 
 just receive!  
C           G 
There’s good news on your horizon— 
 (Shout) Jubilee! 
 C        D  
There’s a gospel worth announcin’— 
 (Shout) Just believe! 
C 
It’s the word for which you’re waiting, 
Em 
It’s a gift worth celebrating, 
Am         Am7 
Hear the trumpet, how elating— 
D 
Be set free.... 
C 
To enjoy the Lord,  
G 
Receive abundant grace, 
C 
Just enjoy the Lord,  
D 
Behold His shining face, 
       G C G     C     G  C  G 
In the Jubilee! Just believe!    
C  G C G  G       C       G 
Be set free! In the Jubilee!   

2 Through Christ’s words of grace and  
 mercy, 
There’s no shortage, lack, or worry, 
Don’t be bothered, vexed, or feel anxiety; 
In the Jubilee of grace where 
All our debt has been erased there, 
We are happy, joyful, filled with ecstasy!

3 When Christ is our satisfaction 
And our one unique attraction, 
Christ, the Savior, has become our  
 Jubilee; 
Everything is satisfying 
When in all Christ is supplying 
All the riches found in God’s economy!

 

37 Wszystko, co zyskiem było

 D   Bm
1 Wszystko, co zyskiem było, 

G              A 
Dzisiaj już stratą jest. 
D  Bm 
Jezus uwolnił mnie 
G   A 
Z przeszłości mej. 
D            Bm 
Wszystko, co miałem: 
               G  A 
Rzeczy dobre, a także złe, 
D            Bm          G      A            D 
Za gnój uznaję, aby dziś zyskać Go. 
 D       A

Ref.: Nie poddam się! Nie! 
D        Bm 
O, nie ustanę w biegu! 
G 
Osiągnę cel, 
  A 
Cel mego powołania! 
D  A 
Naprzód co dzień! Tak! 
D        Bm            G 
Podążać będę, aby pochwycić Go 
 A    D 
Bo pochwycił mnie.

2. Co za mną, zapominam; 
Teraz wytężam się 
Ku temu, co przede mną! 
Wciąż więcej chcę! 
W Nim wzrastać i w Nim trwać, 
Jego wciąż lepiej znać; 
O, byle tylko bym 
znalazł się w Nim!

37 What things were gains to me

1 What things were gains to me, 
These I now count as loss. 
Jesus has set me free 
From what I was! 
All of the things I had; 
Everything, good or bad, 
I count as refuse 
That I may gain Christ! 
I won’t give up! (No!) 
I will keep running until 
I have attained 
The goal of my calling! 
I must press on! (Yes!) 
I must pursue until 
I lay hold of Him 
Who laid hold of me!

2 Forget the things behind! 
Stretch for the things before! 
Press onward with this mind— 
Always want more! 
Seeking in Him to grow, 
Increasingly to know 
Him that I daily might 
Be found in Christ.
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38 Indeed the former things

 G             C
1 Indeed the former things have  

 D            Em 
 come to pass, 
  C             D 
And new things I am telling you; 
 G             C  
Indeed the former things have 
  D           Em 
  come to pass, 
  C              D        G 
And new things I am telling you;

 G    C      D    Em
2 Before they spring forth 

C   D 
I will let you hear them. 
G  C     D Em 
Before they spring forth 
C               D         G 
I will let you hear them.

 G             C
3 Forgetting the things which 

  D        Em 
  are behind 
  C   D 
And stretching forward to the things 
               G  C  
Which are before, I pursue toward  
         D       Em 
 the goal for the prize 
             C          D 
To which God has called me upward  
        G 
 in Christ

39 Now to the king of ages
 Capo 3

               D           A D 
Now to the King of the ages, 
         G  D        A 
Incorruptible, invisible, 
  G  A  Bm 
The only God, 
  G   D    A 
The only God, 
       G   A   Bm 
Be honor and glory, 
     G D A 
Forever, amen. 
      G A       Bm 
Be honor and glory, 
       G A D 
Forever and ever. Amen.

40 A “master of dreams”
 Capo 1

 D
1  A standing sheaf, 

    A    D 
A shining star. 
          G  D 
My dream reveals  
             A       Bm 
Who God’s people are. 
        G D 
We’re full of light, 
            A Bm 
And life divine, 
         G D 
We live in Christ, 
      A         D 
In us He shines

            G D  A 
A “master of dreams”, 
         G     D   A Bm7 
I choose to live in what I’ve seen, 
        G D    A 
For Christ in me beams, 
       G Bm7      A        D 
A shining star, a living sheaf.

2 Though many fail, 
And fall to sin, 
It doesn’t change— 
God’s chosen them, 
We’re not a judge, 
But shepherds true, 
We overcome 
So they can too.

3 The world is but 
A glance away. 
It speaks to me 
To sin each day 
But I will flee, 
With others too, 
We reign as kings, 
The lust subdue. 
Yes, I’ve seen the dream! 
I live in Christ and He in me! 
His word I believe! 
The vision’s real and reigns in me.

4 We won’t be swayed 
To love the world. 
Though ev’n betrayed, 
We’ll gain the Lord, 
Restricted now, 
In grace He’ll train, 
The coming age 
With Him to reign.
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WAŻNE OGŁOSZENIA

PONIEDZIAŁEK, SPOTKANIE 1

Higiena osobista
Pamiętajmy, żeby:

 – często myć ręce, szczególnie przed posiłkiem i po posiłku
 – zasłaniać usta, gdy kaszlemy
 – pić dużo płynów
 – nie pić wody prosto ze strumienia
 – nie dzielmy się swoimi kanapkami i nie pijmy z jednej butelki
 – pijmy wspomagający trawienie napój z dodatkiem octu jabłkowego, przygotowywany do posił-

ków

Służba medyczna
Wszyscy usługujący z przeszkoleniem medycznym lub z zakresu pierwszej pomocy spotkają się na 

społeczność w punkcie medycznym w domu nr 43A dzisiaj po grach i zabawach.

PONIEDZIAŁEK, SPOTKANIE 2

Punktowanie drużyn
Pamiętajmy, że drużyna zdobywa punkty:

 – za ilość wyuczonych wersetów
 – na podstawie ocen uzyskanych za trzymanie porządku w pokojach
 – podczas gier i zabaw oraz wykonywania projektu

Zsumowane punkty zadecydują o wyniku, jaki uzyska drużyna. Nagrody uzyskają drużyny, które 
zdobędą najwięcej punktów!

Rzeczy znalezione
Jeśli coś zgubiłeś lub znalazłeś, udaj się do biura konferencyjnego, które mieści się w drewnianym 

domu za namiotem młodszej młodzieży.

WTOREK, SPOTKANIE 1

Koszulki i podręczniki
Będziemy sprzedawali ze zniżką hymnarze i książki posługi w jęz. angielskim w biurze mieszczącym 

się w drewnianym domu za namiotem młodszej młodzieży. Tylko dzisiaj można wymienić koszulki, bez 
ponoszenia kosztu, a sprzedawać je będziemy począwszy od środy.

WTOREK, SPOTKANIE 2

Przypomnienie przed wyruszeniem na wycieczką w góry:
Przypominamy o zabraniu ze sobą:

 – suchego prowiantu i wody, które będą do odebrania w domach
 – wygodnego obuwia
 – odzieży przeciwdeszczowej na wypadek załamania pogody
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Przypomnienie o dezynfekcji
Prosimy, by koordynatorzy wyznaczeni w każdym z domów pamiętali o spryskiwaniu płynem dezyn-

fekującym klamek i innych powierzchni, jak zostali uprzednio pouczeni.

CZWARTEK, SPOTKANIE 2

Ogłoszenie o chrzcie
Jutro będą chrzty. Każdy, kto chciałby się ochrzcić, powinien mieć społeczność ze swoim usługują-

cym. Poproście, by dzisiaj wieczorem pomogli oni wam przygotować krótkie, jednominutowe świadec-
two.

Wszyscy usługujący powinni dostarczyć nazwiska tych, którzy chcą się ochrzcić, do biura mieszczą-
cego się w drewnianym domu za namiotem młodszej młodzieży, zaraz po tym spotkaniu.

Dla tych, którzy chcą się ochrzcić, odbędzie się specjalne spotkanie o godz. 9 jutro w małym namio-
cie. Jeśli nie rozumiesz angielskiego, przyjdź z kimś, kto ci potłumaczy.

Śpiew
Jutro o ......... będziemy mieli czas na prezentację i nagrywanie pieśni. Nagrywanie rozpoczniemy 

punktualnie o ......... To bardzo ważne, by wszyscy przyszli wcześniej bądź przyszli na czas. Z uwagi na 
ograniczoną ilość miejsca w namiocie, obecni mogą być tylko ci, którzy są zapisani na konferencję dla 
młodzieży. Nie będzie natomiast miejsca dla gości i tych, którzy są zapisani na konferencję dla rodziców 
i dzieci.

PIĄTEK, SPOTKANIE 2

Podsumowanie ilości wersetów wyuczonych przez drużyny
Wszyscy usługujący, którzy nie zwrócili kartek z podsumowaniem ilości wersetów wyuczonych przez 

drużynę, proszeni są o przekazanie ich teraz braciom stojącym przy wejściu do namiotu.

SOBOTA, SPOTKANIE 1

Przypomnienie o zasadach obowiązujących młodzież
Zasady obowiązujące podczas konferencji stosują się do nas również po tym spotkaniu, podczas dro-

gi powrotnej do domu. Słuchajmy się usługujących i odnośmy się do nich z szacunkiem przez cały czas. 
Usługujący są nadal odpowiedzialni za młodzież.



WAŻNE INSTRUKCJE DO GIER I ZABAW

Gry i zabawy
Po południu każda drużyna otrzyma ulotkę z mapą i rozkładem gier. Drużynowego prosimy o zabra-

nie ze sobą długopisu.

Bieg na orientację
Drużynowy bądź inny usługujący powinien zabrać ze sobą aparat i długopis. Włóżcie wygodne obu-

wie, gdyż będzie długi dystans do pokonania.

Jak się przygotować do gier i biegu na orientację
Załóżcie wygodne buty. Jeśli będzie deszczowa pogoda, w sklepie są do nabycia płaszcze prze-

ciwdeszczowe.

WYCIECZKA W GÓRY

WAŻNE INSTRUKCJE

Przed wycieczką w góry
 – Każdy, kto nie ma płaszcza przeciwdeszczowego, bądź kurtki przeciwdeszczowej, powinien się 

w nie zaopatrzyć na wypadek wystąpienia opadów
 – Pamiętajmy o zabraniu prowiantów i wody, przygotowanych przez gospodynie, wygodnych 

butów i płaszcza przeciwdeszczowego
 – Zachęcamy każdego do zabrania ze sobą podręcznika, by uczyć się wersetów podczas wy cieczki
 – Służba pomocnicza będzie przyglądać się wszystkim drużynom podczas wycieczki i nagrodzi 

punktami te, które będą trzymały się razem 
 – Cała młodzież i opiekunowie idą na wycieczkę. Ci, których stan zdrowia nie pozwala na uczest-

nictwo, muszą o tym poinformować swego usługującego
 – Opiekunowie – jeśli w którejś grupie ktoś z młodzieży nie może iść na wycieczkę, po tym spo-

tkaniu powiadomcie o tym biuro  

Po wycieczce w góry
Drużynowi muszą zwrócić apteczki do punktu medycznego mieszczącego się w domu .......... dzisiaj 

po spotkaniu lub jutro rano po koordynacji dla usługujących.




