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ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE W LIŚCIE DO FILIPIAN 

Spotkanie pierwsze  

Żyć, uczestnicząc w szerzeniu ewangelii,  

świecić jak światła i przedkładać słowo życia 

 
Wersety biblijne: Flp 1:5, 7, 12, 27; 2:15–16. 

 

I. Cały List do Filipian stanowi definicję ewangelii, która polega na głoszeniu 

Bożej ekonomii — Flp 1:5, 7, 12, 15–18, 27; 2:22; 4:3, 15: 

A. Ewangelia Bożej ekonomii nie polega po prostu na uzyskaniu grona ludzi, którym 

odpuszczono grzechy i których usprawiedliwiono, obmyto krwią Chrystusa oraz 

odrodzono; ewangelia ta obejmuje każdy aspekt doświadczania Chrystusa 

omówiony w tej księdze. 

B. Zostaliśmy ubłogosławieni i uprzywilejowani, by uczestniczyć w społeczności, 

szerzeniu, obronie, potwierdzaniu, postępach i wierze ewangelii, obejmującej 

Chrystusa, którego wyrażamy swoim życiem i powiększamy (1:19–21), który jest 

naszym wzorem (2:5–11), celem (3:8–14) i naszą wewnętrzną siłą (4:11–13). 

II. Życie, które doświadcza Chrystusa i Nim się raduje, to życie w szerzeniu 

ewangelii, życie głoszenia ewangelii, którego nie prowadzimy  

w pojedynkę, ale które jest zbiorowe — 1:5, 7, 27; 4:13: 

A. Tego typu społeczność, która zachowywała wierzących od indywidualizmu i chęci 

odróżniania się, wskazuje, że byli oni jedno z apostołem Pawłem i ze sobą 

nawzajem; dało im to podstawę do doświadczania Chrystusa i radowania się Nim 

— to główne zagadnienie w tej księdze — 4:10. 

B. Im więcej mamy społeczności w szerzeniu ewangelii, tym bardziej doświadczamy 

Chrystusa i Nim się radujemy; to uśmierca nasze „ja”, ambicję, upodobania  

i wybory — 1:7, 27. 

C. Wierzący z Filippi wraz z apostołem Pawłem uczestniczyli w społeczności na rzecz 

szerzenia ewangelii, wspierając finansowo apostoła, co stało się słodkim 

aromatem, ofiarą przychylną, miłą Bogu — 4:10, 15–20; Hbr 13:16; 3 J 8; zob.  

2 Kor 9:7; Dz 2:44–47. 

D. Paweł głosił i cierpiał ze względu na obronę i potwierdzanie ewangelii, ponieważ 

troszczył się wyłącznie o sprawy i realizację Bożej ekonomii na ziemi —  1:7, 12–18:  

1. Od strony negatywnej, musimy bronić ewangelii przed wypaczeniami 

i zdeformowaniem dzisiejszej religii — Obj 2:9, 24; 3:20.  

2. Od strony pozytywnej, potwierdzanie ewangelii służy ogłaszaniu objawień 

o dwóch tajemnicach zawartych w Listach — Chrystusie, który jest 

tajemnicą Boga, i kościele, tajemnicy Chrystusa — Kol 1:26–28, 2:2, 4:3; 

 Ef 3:4, 9, 5:32. 

E. Wynikiem cierpień, jakie przechodził Paweł, był postęp ewangelii; był on niczym 

zwiadowca torujący drogę maszerującemu naprzód wojsku — Flp 1:12:  



1. Dzisiaj maszerujemy drogą, jaką utorował Paweł przechodzący cierpienia 

dla ewangelii, żeby kościół posuwał się naprzód — 1:27, 30.  

2. Cierpienia, jakie dzisiaj przechodzimy, stawiają nas na pozycji 

umożliwiającej nam udział w przetworzonym Trójjedynym Bogu jako łasce 

i radowanie się Nim oraz zachęcają, wzmacniają i pobudzają świętych  

do wypowiadania słowa Bożego  ze śmiałością — 1:7, 29, 14. 
III. Musimy prowadzić się w sposób godny ewangelii Chrystusa, stojąc 

mocno w jednym duchu, jedną duszą walcząc wspólnie wraz z wiarą 
ewangelii — w. 27:: 
A. Musimy nie tylko stać mocno w duchu, żeby doświadczać Chrystusa, lecz także 

jedną duszą walczyć wspólnie z wiarą ewangelii. 
B. Odrodziwszy się w duchu, musimy się przeobrazić w duszy, żeby być tej samej 

duszy (dosł. współduszy) ze sobą nawzajem, gdy zmagamy się i walczymy razem, 
stosując zdolności swej duszy jako broni na wojnie do walki o Boże sprawy na 
ziemi — 2:2, 20–21; 3:14–15; 4:2–3; zob. Rz 12:2; 2 Kor 10:4–5.  

IV. Pośród tego ciemnego i skażonego świata, zawłaszczonego przez szatana, 

pełnimy funkcję — świecimy jak światła, przedkładając słowo życia —  

 Flp 2:15–16; 1 J 5:19; 2:15–17: 

A. Greckie słowo światła w Liście do Filipian 2:15 odnosi się do ciał niebieskich, 

które odbijają światło słońca: 

1. . Jako takie światła wierzący świecą w świecie; nie mają żadnego światła  
2. w sobie, ale mają niebiańską zdolność do odbijania światła Chrystusa — 

Jk 1:17. 
3. Chrystus jest słońcem, a kościół jako księżyc i wierzący jako planety 

odbijają Go, przedkładając słowo życia — Pnp 6:10. 
B. Przedkładać słowo życia to stosować je do świata i mu je przedstawiać oraz 

ofiarowywać— Dz 5:20 i przyp. 2. 
C. Sposobem na to, by żyć i powiększać Chrystusa za sprawą tego, że świecimy jak 

światła, jest przesycenie się Jego słowem życia: 
1. Słowo życia różni się od doktryny martwej litery; to żywe Boże tchnienie 

(2 Tm 3:16) i Duch, który daje życie (J 6:63). 
2. Gdy będziemy prawi w swoim duchu i czyści w sercu i wtedy przyjdziemy 

do Słowa, cali otwarci na Pana, odczujemy, że weszliśmy w sferę światła. 
3. Musimy jeść, pić słowo z Biblii i nim oddychać, modlitewnie je czytając 

oraz śpiewając: 
a. W świetle całego objawienia zawartego w Piśmie Świętym Boże 

słowa są dobre dla nas do jedzenia, i musimy je jeść — Jr 15:16;  

Ps 119:103; Mt 4:4; Hbr 5:12–14; 6:5; 1 P 2:2–3.  

b. Pismo Święte, Boże słowo jest tym, co Bóg tchnął — 2 Tm 3:16. 

c. Przyjmujemy Słowo za pomocą wszelkiej modlitwy i proszenia — 

Ef 6:17 

d. Sposób na pozwalanie Pańskiemu słowu mieszkać w nas bogato 

polega na nauczaniu, napominaniu i śpiewaniu — Kol 3:16. 

e. Gdy modlitewnie czytamy fragment ze Słowa, odczujemy, że coś  

w nas się porusza, działa, żeby nas pocieszyć, wzmocnić, zaspokoić 

i odświeżyć. 

  



Sesja 1 – Życie szerzenia ewangelii, świecenia jak światła i zachowywania 
słowa życia 

_______________________________________________________________ 
 
Flp. 1:5 a ,13         Za waszą społeczność na rzecz szerzenia ewangelii od pierwszego dnia aż 

dotąd…  
 Tak iż moje więzy stały się jawne jako więzy w Chrystusie wśród całej 

pretoriańskiej straży i dla wszystkich pozostałych. 
  
Flp. 1:19-21a          Wiem bowiem, że wyjdzie mi to ku zbawieniu dzięki waszym prośbom 

oraz obfitemu zaopatrzeniu Ducha Jezusa Chrystusa, 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. Dla mnie 
bowiem żyć to Chrystus 

_______________________________________________________________ 
 

SZERZENIE EWANGELII STANOWIĄCEJ CZYNNIK WARUNKUJĄCY  
ŻYCIE CHRYSTUSA 

 
...W pierwszym rozdziale Listu do Filipian, Chrystus jest naszym życiem oraz postępowaniem. 
Żyć Chrystusa, to obierać Go za nasze wewnętrzne życie i zewnętrzne postępowanie (v. 21a). 
Rozdział ten ukazuje również, że powód dla którego żyjemy Chrystusa, obieramy Go za nasze 
życie i postępowanie, służy szerzeniu ewangelii (vv. 5, 12). Doświadczanie Chrystusa jako 
naszego życia oraz postępowania, wynika z szerzenia ewangelii. Im więcej mamy społeczności  
w ewangelii, w koordynacji wraz z apostołem, tym bardziej żyjemy Chrystusa. Szerzenie 
ewangelii stanowi czynnik warunkujący życie Chrystusa przeprowadzany w zbiorowy sposób. 
Niektórzy oddzielili głoszenie ewangelii od doświadczania Chrystusa. Jest to niewłaściwa 
koncepcja. Nasze doświadczanie Chrystusa, życie Nim, musi zawierać czynnik głoszenia 
ewangelii. Bez takiego czynnika, nasze słowa odnośnie życia Chrystusa są próżne. Paweł oraz 
Filipianie żyli Chrystusa, obierali Go za ich wewnętrzne życie oraz zewnętrzne postępowanie 
ponieważ wszyscy byli częścią zbiorowej społeczności ewangelii. Apostoł miał brzęmię o 
szerzenie ewangelii, Filipianie zaś byli z nim w koordynacji. Paweł oraz Filipianie radowali się 
szerzeniem ewanglii, oraz Chrystusem jako ich wewnętrznym życiem i zewnętrznym 
postępowaniem. Filipian 1 nie tylko objawia czynnik, ale również rezultat. Czynnikiem jest 
szerzenie ewangelii wraz z apostołem, rezultatem radowanie się Chrystusem, doświadczanie Go, 
zarówno jako nasze wewnętrzne życie jak i zewnętrzne postępowanie. Gdy wychodzicie  
z ewangelią, radujecie się Chrystusem nie w doktrynalny sposób, ale w sposób bardzo 
doświadczalny. 
...Nasze radowanie się Chrystusem musi zawierać czynnik oraz rezultat. Szerzenie ewangelii jest 
czynnikiem naszego radowania się Chrystusem. Ponadto, im więcej radujemy się Chrystusem, 
tym więcej uczestniczymy w szerzeniu ewangelii. Dlatego szerzenie ewangelii jest również 
rezultatem naszego radowania się Chrystusem. 
Nie odważę się przyrównać do Apostoła Pawła, jednak w moim doświadczeniu, miałem 
dokładnie takie same odczucie, które wyraził on w Liście do Filipian 1:21-24. Jako starsza osoba, 
wiele doświadczyłem żyjąc na ziemi. Straciłem ochotę na wszystko co znajduje się na ziemi 
oprócz Chrystusa. Jako młoda osoba łatwo jest być pociąganym przez inne rzeczy. Jednak jako 
starszy człowiek, bez Pana Jezusa, utraciłbym chęć życia. Jest tak, ponieważ nie ma niczego 
dobrego na tej ziemi. Jedyne znaczenie, upodobanie i radość, którą mam żyjąc na ziemi jest to, 
aby pomóc grzesznikom przyjąć Chrystusa, pomóc wam wszystkim bardziej radować się 



Chrystusem, oraz by pomóc kościołowi zostać zbudowanym organicznie jako żywe Ciało 
Chrystusa. Tym prawdziwie się raduję. 
 
...byłem dość zajęty trudząc się do późna w nocy. Jednak, każdej nocy miałem dobry i zdrowy 
sen. Od czasu do czasu, wróg Szatan wzbudza ataki z różnych stron, jednak Pan nauczył mnie 
lekcji by nie być dotykanym czy pobudzonym bez względu na to co się dzieje. Mogę zaświadczyć, 
że nic na tej ziemi nie może sfrustrować kogoś, kto raduje się Chrystusem. Takie było 
doświadczenie Pawła. Napisał on swój List do Filipian będąc w więzieniu w Rzymie gdy groziło 
mu męczęństwo. Wiedział, że może zostać zabity, jednak nie był zmartwiony czy przygnębiony, 
raczej oczekiwał, że Chrystus będzie powiększony w jego ciele, czy to przez życie, czy przez 
śmierć. Powiedział to gdy jego ciało było w więzach. Nie był zatroskany o swoje więzy, ale o to  
w jaki sposób radowanie się Chrystusem pośród Filipian mogło się powiększyć. Ich 
doświadczanie Chrystusa czyniło go szczęśliwym. .  
(The Experience and Growth in Life, pp. 65-67) 
 
  



ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE W LIŚCIE DO FILIPIAN 

Spotkanie drugie 

Życie doświadczania nieustannego zbawienia  

wraz z wyrozumiałością, pozbawione zmartwień  

Wersety biblijne: Flp 2:12–16; 4:1–9 
 

I. W Liście do Filipian 1 — 2 apostoł Paweł używa słowa zbawienie, żeby 
wskazać na subiektywne zbawienie, którego nie doświadczamy raz na 
zawsze, ale chwila po chwili — Flp 1:19; 2:12: 
A. Te dwa rozdziały z jednej strony ukazują nam zbawienie, które jest dla konkretnej 

osoby w konkretnej sytuacji, a z drugiej — zbawienie, które jest dla wszystkich 
wierzących w zwykłych sytuacjach ich codziennego życia — 1:12–21; 2:12–16; 4:1–8 

B. Boże zbawienie w Chrystusie nie tylko jest wieczne i zbawia nas od Bożego sądu 
oraz wiecznego potępienia, lecz także jest praktycznym zbawieniem, które 
możemy stosować na codzienne sytuacje w każdej godzinie — 1:13. 

II. Fraza wiem bowiem, że wyjdzie mi to ku zbawieniu wskazuje na 
szczególne zbawienie, którego Paweł doświadczał podczas uwięzienia  
w Rzymie — Flp 1:19:  
A. Zbawienie nie oznacza, że Paweł oczekiwał zwolnienia z więzienia, ale że w tej 

szczególnej sytuacji uwięzienia nie będzie zawstydzony z tego powodu, że nie 
powiększa Chrystusa — 2:17. 

B. Bez względu na to, w jak trudnej sytuacji Paweł się znalazł i jak go znieważano, 
nie płakał ani nie narzekał, ale radował się w Panu, śpiewał hymny chwały oraz 
świadczył o Nim innym, czyli tak naprawdę żył Chrystusa — Flp 4:4, 21–22; Dz 
16:23–25. 

C. Nasze życie rodzinne i konkretne sytuacje można porównać do „więzienia”, a 
tych, z którymi mieszkamy i mamy kontakt, oraz życie kościoła ze wszystkim 
świętymi różnych narodowości, mającymi różne usposobienia i osobowości —  
do naszych „strażników więziennych” — Ef 3:1; 4:1; zob. Kol 4:18b. 

D. Aby zostać w życiu kościoła pośród konkretnych sytuacji, musimy doświadczać 
obecnego i praktycznego zbawienia — 1 Kor 12:13; Ef 2:14–16; Kol 3:10–11; zob. 
2 Tm 1:17; 4:10–16. 

III. Sprawowanie własnego zbawienia wskazuje na nieustanne zbawienie, 
które zbawia nas od zwyczajnych rzeczy w naszym codziennym życiu, 
a w tym narzekań, przemyśliwań, obwiniania, przebiegłości, wypaczenia, 
przewrotności i ciemności — Flp 2:12–15: 
A. Codzienna sytuacja upadłego człowieka obejmuje wszystkie te negatywne rzeczy:  

1. Fraza czyńcie wszystko bez szemrań i przemyśliwań wskazuje, że nasze 
naturalne życie jest życiem szemrań pochodzących z emocji i 
przemyśliwań pochodzących z umysłu, co stanowi wynik okazywania 
nieposłuszeństwa Bogu i przeszkadza nam w doświadczaniu Boga  
i radowaniu się Nim — w. 14  

2. Fraza abyście byli ludźmi bez zarzutu i prostolinijnymi, dziećmi Boga 
nieskazitelnymi wskazuje, że nasze zewnętrzne zachowanie nie jest bez 
zarzutu a nasz wewnętrzny charakter nie jest prostolinijny i że jesteśmy 
pełni skaz, plam i zmarszczek, które pochodzą z naszego naturalnego życia 
i starego człowieka — w. 15; Ef 5:27; zob. Pnp 4:7a..  

3. Słowo spaczony wskazuje, że nie jesteśmy nienaganni ani prostolinijni — 
Flp 2:15b.  



4. Słowo przewrotny wskazuje, że jesteśmy wykręceni i wykrzywieni w tym, 
co myślimy o sobie i innych i jak obchodzimy się z sobą i innymi — w. 15; 
zob. 2:3–4. 

B. . Dzień po dniu potrzebujemy nieustannego i praktycznego zbawienia, które 
możemy stosować na codzienne sytuacje, w jakim się znajdujemy, by zbawiło nas 
ono od wszystkiego, co nie jest Chrystusem; w ten sposób osiągamy stan, w 
którym samoczynnie żyjemy Chrystusa — 1:19–21; Ga 2:20 

IV. „Niech wasza wyrozumiałość będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest 

blisko” — Flp 4:5: 

A. Wyrozumiałość to miłe rozsądne podejście, liczenie się z innymi, delikatne 

obchodzenie się z innymi; oznacza, że łatwo zadowalamy się mniejszą częścią, niż 

nam się należy — to wszechzawierająca cecha chrześcijańska obejmująca miłość, 

cierpliwość, łagodność, uniżoność, współczucie, liczenie się z innymi i uległość.. 

B. Wyrozumiała osoba to taka, która zawsze się wpasowuje, której zachowanie jest 

zawsze odpowiednie i która ma zdolność do zaopatrywania innych w to, czego oni 

potrzebują, oraz poznanie tego, co i kiedy im powiedzieć — Iz 50:4–5; 2 Kor 6:1a; 

10:1; Kol 1:28; zob. Iz 11:2. 

C. Wszechzawierającą cnotą, wyrozumiałością jest sam Chrystus; skoro On jest 

wyrozumiałością, żyć Go to wyrozumiałość — Flp 1:21a: 

1. Jedynie Pan Jezus prowadził życie pełne wyrozumiałości i tylko On może 
być dzisiaj naszą doskonałą wyrozumiałością — Ga 2:20. 

2. Jeśli nasza wyrozumiałość ma być znana wszystkim ludziom, to znany 
wszystkim ludziom ma być Chrystus, którego żyjemy i powiększamy oraz 
którego obieramy za wzór i za którym podążamy jako naszym celem, 
wyrażając Go jako całość wszelkich naszych ludzkich cnót — Dz 27:21; 
28:6, 9. 

V. „O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim, przez modlitwę i proszenie 
z dziękczynieniem” — Flp 4:6a: 
A. Zamartwianie się pochodzące od szatana, stanowi całkowitą sumę ludzkiego życia 

oraz przeszkadza wierzącym w prowadzeniu życia, w którym żyją oni Chrystusa. 

Wyrozumiałość, pochodząca od Boga, to całkowita suma życia, w którym wierzący 

żyje Chrystusa. Zamartwianie się i wyrozumiałość to dwa przeciwieństwa —  

Mt 6:25–34; 1 P 5:7. 

B. Słowa we wszystkim odnoszą się do wielu różnych rzeczy, jakie nam się 

codziennie przytrafiają — Mt 10:29–30; Rz 8:28–30; 2 Kor 4:15–18. 

C. Jeśli modlimy się, by oddawać Bogu cześć i mieć z Nim społeczność, to  

w rezultacie będziemy radowali się Bożym pokojem. Pokój Boży to tak naprawdę 

Bóg jako pokój, który wlewa się w nas, by patrolować nasze serca i myśli  

w Chrystusie i uspokoić nas oraz uciszyć, co stanowi przeciwwagę dla kłopotów  

i antidotum na zamartwianie się — Mt 11:28; Flp 4:6–7; Kol 3:15. 

VI. „Na koniec, bracia, wszystko, co prawdziwe […] dostojne […] 

sprawiedliwe […] czyste […] miłe […] o czym dobrze się mówi” — Flp 

4:8a: 

A. Powyższe cnoty stanowią wyraz Bożych przymiotów — które wyrażają ze swego 

wnętrza ci, co podążają za Chrystusem — i sześć rządzących aspektów życia, które 

żyje Chrystusa: 



B. Być właściwym człowiekiem to wyrażać Boga za pomocą Jego boskich 

przymiotów w naszych ludzkich cnotach, by prowadzić ludzkie życie wypełnione 

Chrystusem, który jest rzeczywistością Bożych przymiotów — 1 Tm 2:2, 10; 3:15–

16. 

  



Sesja 2 – Życie doświadczania nieustannego zbawienia wraz z wyrozumiałością, 

pozbawione zmartwień 

__________________________________________________________________ 
 

Flp 4:5-7, 9  Niech wasza wyrozumiałość będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest 
blisko. O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim, przez modlitwę i 
proszenie z dziękczynieniem, dawajcie poznać wasze prośby Bogu;      A 
pokój Boga, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych 
serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. To, czego się też nauczyliście i co 
przyjęliście, i słyszeliście, i widzieliście we mnie — to praktykujcie; a Bóg 
pokoju będzie z wami. 

_______________________________________________________________ 
 

BEZ ZAMARTWIANIA SIĘ  
 

W wersecie 6 Paweł kontynuuje: „Nie martwcie się”. Często, gdy słyszymy złe wieści, popadamy 
w zamartwianie się i troski. Martwienie się osłabia życie Chrystusem. Zamiast zamartwiać się, 
we wszystkim poprzez modlitwę i prośby z dziękczynieniem powinniśmy przekazać nasze prośby 
Bogu. Wówczas pokój Boży będzie strzegł naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie (w. 7). Pokój 
Boży ratuje nas od zmartwień i niepokoju. Słowo Pawła tutaj dowodzi, że nasza interpretacja 
tych wersetów w oparciu o nasze doświadczenia jest poprawna. Wolność od niepokoju ma na 
celu utrzymanie nas w ciszy i spokoju. 
 
W wersecie 6 Paweł przynagla nas „we wszystkim, przez modlitwę i proszenie z dziękczynieniem, 
dawajcie poznać wasze prośby Bogu”. Słowa „we wszystkim” odnoszą się  
do wielu różnych rzeczy, które przytrafiają się nam z dnia na dzień. Pod błogosławieństwem 
Pana dzieje się wiele pozytywnych rzeczy i słyszymy dobre wieści. Jednak doświadczamy również 
negatywnych rzeczy i słyszymy złe wieści. Niemniej jednak we wszystkim przez modlitwę i 
proszenie z dziękczynieniem powinniśmy przekazywać nasze prośby Bogu.  
Modlitwa jest ogólna, a jej istotą jest oddawanie czci i społeczność; proszenie odnosi się  
do poszczególnych potrzeb. Zauważ, że Paweł mówi „z dziękczynieniem”, a nie  
„i dziękczynieniem”. To wskazuje, że zarówno naszej modlitwie, jak i prośbie powinno 
towarzyszyć dziękczynienie Panu. 
 
Może wydawać się że słowa Pawła są łatwe do zrozumienia, „dawajcie poznać wasze prośby 
Bogu”. Ale nie powinniśmy brać tego słowa za pewnik, zakładając, że je rozumiemy. Spędziłem 
dużo czasu studiując wyrażenie „do Boga”. Może być ono również oddane jako „przed Bogiem” 
lub „w obecności Boga”. Przyimek grecki to pros, często tłumaczone „z” (J 1:1; Mk 9:19; 2 Kor. 5: 
8; 1 Kor. 16: 6; 1 J 1: 2). Oznacza ono przemieszczanie się w czyimś kierunku,  
w znaczeniu żywego związku i komunii (bliskiej więzi), co wskazuje na społeczność. Tak więc 
słowo Bogu oznacza tu w społeczności z Bogiem. Powinniśmy dać poznać nasze prośby Bogu  
w takiej społeczności, w takiej jedności i zażyłej więzi. Wymaga to modlitwy, aby kontaktować się 
z Bogiem. 
 
Naszej modlitwie do Boga musi towarzyszyć oddawanie czci i społeczność, a także prośby  
o szczególne potrzeby. Nawet jeśli nie mamy szczególnych potrzeb, to wciąż potrzebujemy 
takiego czasu modlitwy każdego dnia, aby oddawać Panu cześć i mieć z Nim społeczność. Kiedy 
wielbimy Pana i mamy z Nim społeczność w modlitwie, cieszymy się  komunią (bliską więzią) z 
Nim i praktykujemy organiczną jedność z Nim (Life-Study of Philippians, s. 229–230). 
 



Możesz rozmawiać z [Panem] i radzić się Go we wszystkim. Słowo Pańskie mówi: „O nic się nie 
martwcie, lecz we wszystkim, przez modlitwę i proszenie z dziękczynieniem, dawajcie poznać 
wasze prośby Bogu” (Flp 4:6). Dlatego, jeśli masz jakiś problem, musisz Mu jedynie o nim 
powiedzieć. Pan jest w tobie i jest z tobą twarzą w twarz. Trójjedyny Bóg – Ojciec, Syn i Duch – 
jest w nas nie po to, aby nam przeszkadzać, ale aby być naszym Adwokatem, Pocieszycielem  
i wsparciem. Zawsze modlę się: „O Panie, teraz idę na spacer. Wspieraj mnie, podtrzymuj  
i wzmacniaj”. To jest pić Pana. W ten sposób nie martwię się. Kiedy pojawia się zmartwienie, 
powinieneś powiedzieć: „Panie, to zmartwienie należy do Ciebie, a nie do mnie; oddaję Ci je, 
ponieważ Ty poniosłeś je za mnie”. W ten sposób otrzymujesz Pański pierwiastek do swojego 
wnętrza, a przyswajanie (metabolizm) będzie w tobie stale działać. W konsekwencji tym, co 
wyraża się na zewnątrz Ciebie, jest Chrystus. To jest żyć Chrystusa. Ci, którzy nie znają tego 
sekretu, uważają, że żyć Chrystusa jest trudną rzeczą. W rzeczywistości musisz po prostu ciągle 
ćwiczyć rozmowę z Panem; wtedy spontanicznie będziesz żył Chrystusa. (Organiczny aspekt 
Bożego zbawienia , s. 54–55). 
 
Rezultatem wynikającym z praktykowania organicznej jedności z Panem jest to, że pokój Boży 
strzeże naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie (w. 7). Pokój Boży to tak naprawdę Bóg jako 
pokój (w. 9), który wlewa się w nas poprzez naszą społeczność z Nim dzięki modlitwie. Pokój ten 
jest przeciwwagą dla kłopotów i antidotum na zamartwianie się (Jan 16:33).  
 
Złe wieści lub trudne sytuacje mogą wywoływać u nas niepokój lub zmartwienie. Antidotum  
na to zamartwianie się znajdujemy, gdy modlimy się, praktykujemy komunię (bliską wieź)  
z Bogiem i cieszymy się organiczną więzią z Nim. Następnie spontanicznie, nawet nieświadomie, 
pokój Boży wlewa się do naszego wnętrza. Ten wlewający się pokój staje się przeciwwagą dla 
kłopotów i antidotum na zamartwianie się. Z doświadczenia wiemy, że poprzez modlitwę 
otrzymujemy antidotum na zmartwienia, gdyż pokój Boży wlewa się w nas. Posiadanie pokoju 
Bożego jako przeciwwagi dla naszych kłopotów nie oznacza, że kłopoty znikną. Problemy 
pozostają, ale mamy przeciwwagę. Co więcej, trucizna zamartwiania się wciąż jest  
w nas, ale mamy antidotum – pokój Boży, który przeniknął do naszego wnętrza poprzez naszą 
społeczność z Bogiem w modlitwie. Kiedy cieszymy się Bogiem jako naszym pokojem, stajemy 
się wewnętrznie spokojni. 
 
W wersecie 7 Paweł mówi, że pokój Boży będzie strzegł naszych serc i naszych myśli  
w Chrystusie Jezusie. Greckie słowo „strzegł” może być również przetłumaczone jako „stał na 
straży”. Bóg pokoju patroluje lub stoi na straży naszych serc i myśli w Chrystusie. Serce jest 
źródłem, a myśli są tym, co z niego (serca) wychodzi. Pokój Boży strzeże zarówno naszych serc, 
jak i naszych myśli. Oznacza to, że w Chrystusie Jezusie pokój Boży patroluje jak strażnik, który 
chodzi w tę i z powrotem przed naszymi sercami i naszymi myślami. Pokój Boży, który w taki 
sposób patroluje nasze wnętrze, zapewnia nam ciszę i spokój. Chociaż możemy mieć wiele 
problemów i zmartwień, nic nas nie zaniepokoi. To nie jest zwykłe nauczanie, ale słowo, które 
odpowiada naszemu doświadczeniu. Z doświadczenia wiemy, że wlany w nas pokój Boży nas 
uspokaja. 
 
Wobec człowieka potrzebujemy wyrozumiałości, o której mowa w wersecie 5, a z Bogiem 
potrzebujemy społeczności, do której Paweł odnosi się w wersetach 6 i 7.  
Jako dwa wiodące aspekty wyrażania życia, w którym żyje Chrystus, wyrozumiałość i 
społeczność powodują, że jesteśmy spokojni wewnętrznie. W ten sposób staniemy się 
spokojnymi ludźmi. Nie oznacza to jednak, że nic negatywnego nam się nie stanie. Oznacza to 
raczej, że nie możemy być zaniepokojeni negatywnymi rzeczami. Nie narzekaj na swoją sytuację 
życiową. Żyj Chrystusa! Pierwszym wyrazem twojego życia Chrystusem będzie wyrozumiałość. 



 
Powiedzieć, że powinniśmy być wyrozumiali i wolni od zmartwień, nie oznacza, że każdego dnia 
będziemy otrzymywać tylko dobre wiadomości. Dość często Szatan będzie wysyłał nam złe 
wiadomości. Ale nie musimy martwić się tą złą wiadomością, ponieważ mamy pokój Boga, 
Samego Boga jako pokój w nas, strzegący naszych wewnętrznych uczuć. Jeśli jednak chcemy 
doświadczyć tego pokoju Bożego, musimy się modlić i mieć społeczność z Bogiem. 
W Liście do Filipian 4:5-7 Paweł nie wspomina o trzeciej rzeczy pomijając wyrozumiałość 
i brak zmartwień. Zamiast tego wskazuje po prostu na dwa ważne aspekty życia, w którym 
wierzący żyje Chrystusa - ma wyrozumiałość, a nie zamartwienie się. Kiedy jesteśmy 
wyrozumiali i wolni od zmartwień, jesteśmy zachowani w wewnętrznej ciszy i spokojnej 
atmosferze. Wówczas możemy żyć Chrystusa i cieszyć się pełnią radowania się Chrystusem. 
(Life-Study of Philippians, str. 230-232). 
 
 
  



ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE W LIŚCIE DO FILIPIAN 

Spotkanie trzecie 

Życie wyczekiwania — żyć Chrystusa ze względu na budowanie Ciała Chrystusa 

Wersety biblijne: Flp 3:20–21; 1:19–21a; Ga 2:20; Ef 3:14–19; 4:12, 16. 
 

I. „Bo nasza wspólnota istnieje w niebiosach, skąd też gorliwie 

wyczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa” — Flp 3:20: 

A. Ponieważ nasz kraj znajduje się w niebiosach, nie powinniśmy być zawładnięci 

ziemskimi sprawami, rzeczami materialnymi potrzebnymi do egzystencji — 1 Tm 

6:6–10.. 

B. Troszcząc się o swoje ciało, powinniśmy zajmować się materialnymi potrzebami, 

lecz nie pobłażać sobie w tym ani nie czerpać z tego nadmiernej radości — Flp 

3:17–19; 1 Kor 9:27. 

C. Oczekując i kochając chwalebne ukazanie się Pana, powinniśmy prowadzić życie, 

w którym wyrażamy Boga i ograniczamy swoje ciało — Tt 2:12–13; Łk 21:34–36; 

2 Tm 4:8.. 

II. Chrystus „przemieni ciało naszego poniżenia, by upodobnić je do ciała 

swojej chwały, według swego działania, którym jest w stanie także 

poddać sobie wszystko” — Flp 3:21: 

A. Oczekujemy na Chrystusa, który powróci, żebyśmy zostali wprowadzeni  

w ostateczne zwieńczenie Bożego zbawienia — przemienienie ciała: 

1. W swoim zbawieniu Bóg najpierw odrodził naszego ducha (J 3:6), obecnie 

przeobraża naszą duszę (Rz 12:2), a na koniec przemieni nasze ciało, by nas 

przesycić chwałą, czyniąc nas takimi samymi jak Chrystus we wszystkich 

trzech częściach naszej istoty (1 J 3:2). 

2. Ciało naszego poniżenia to nasze naturalne ciało, uczynione z 

bezwartościowego prochu (Rdz 2:7) i skrzywdzone przez grzech, słabość, 

chorobę i śmierć (Rz 6:6; 7:24; 8:11), a ciało Jego chwały to zmartwychwstałe 

ciało Chrystusa, przesycone Bożą chwałą (Luke 24:26) i wyrastające ponad 

skażenie oraz śmierć (Rz 6:9). 

B. Przemienienie naszego ciała to inaczej jego odkupienie dla pełnego Bożego 

synostwa — Rz 8:23. 

C. Przemienienie naszego ciała będzie otoczeniem chwałą całej naszej istoty —  

Rz 8:30, 17; 1 P 5:10a; 2 Tm 2:10. 

D. Osiągnięcie przez wierzących otoczenia chwałą stanowi szczyt ich dojrzałości  

w Bożym życiu i szczyt Bożego zbawienia w życiu w celu wypełnienia Bożej 

ekonomii i zaspokojenia Bożego pragnienia — Obj 21:10–11. 

III. Tematem i myślą przewodnią Listu do Filipian jest doświadczanie 

Chrystusa — 3:7–10; 4:13: 

A. Doświadczanie Chrystusa jest kluczem otwierającym nam List do Filipian. 

B. Doświadczanie Chrystusa jest kwestią Ciała — 1:19; 2:1–2; 4:2–3, 10, 14–20  

1. Wszystko co jest w Ciele czy z Ciała wymaga wzajemnej społeczności; 

doświadczanie Chrystusa wymaga takiej wzajemności — 2:1–2; 1 Kor 12:25 



2. Doświadczanie Chrystusa musi odbywać się w Ciele i musi być dla Ciała; tylko 

dzięki doświadczaniu Chrystusa w Ciele możemy doświadczać Go w 

najpełniejszym wymiarze —  Ef 4:16; Rz 12:5 

C. Być jedno w duszy, być połączonym w duszy z innymi, mieć podobną duszę do 

innych — oto tajemnica doświadczania Chrystusa — Flp 1:27; 2:2, 19–20 

1. Jeśli chcemy doświadczać Chrystusa w najpełniejszym wymiarze w Ciele 

Chrystusowym, musimy być tymi, którzy mają podobne dusze, a nawet -

musimy ryzykować życie duszy — w. 20, 30; Rz 16:3–4 

2. Ponieważ Tymoteusz miał podobną duszę do duszy Pawła, miał podstawę,  

by doświadczać Chrystusa w pełni w Ciele, w taki sam sposób jak Paweł — Flp 

2:19–20; 1 Kor 4:16–17; 16:10 

IV. List do Filipian mówi nie tylko na temat doświadczania Chrystusa, lecz 

także na temat codziennego życia Chrystusem – Flp 1:19–21a:  

A. Myślą przewodnią Biblii jest pragnienie Trójjedynego Boga, które polega na tym, 

że chce On wbudować się w nas, abyśmy mogli przyjąć Go jako życie i Nim żyć — 

Ef 3:16–17a; 2 Sam. 7:12–13: 

1. Ekonomia Boża polega na tym, że sam Bóg udziela się nam i wbudowuje 

siebie w nas jako nasze życie i zaopatrzenie w życie po to, byśmy Go żyli — Rz 

8:2, 6, 10–11. 

2. Zamiarem Boga jest posiadanie grupy ludzi, którzy są jedno z Nim w Jego 

życiu i naturze; ludzie, którzy są jedno z Bogiem w boskim życiu i naturze są  

w stanie Go wyrażać — Ef 3:19b, 21.  

B. Życie chrześcijańskie to życie codziennego doświadczania Chrystusa służące 

konstytucji i budowaniu Ciała Chrystusa — 4:1–3, 12, 16; Kol 1:24; 2:19: 

1. Życie chrześcijańskie polega na życiu Chrystusa wraz z Jego boskimi 

przymiotami wyrażonymi w Jego ludzkich cnotach jako części Jego 

organicznego Ciała — Rz 12:5; 1 Kor 12:14 

2. To ze względu na Ciało Chrystusa powinniśmy żyć takim życiem, którym jest 

sam Chrystus, żyć jako części Jego Ciała dla powszechnego zwieńczenia 

wiecznej Bożej ekonomii we wszechświecie —  Ef 3:8–11. 

C. Życie chrześcijańskie to nie życie w sferze etyki, religii, kultury czy nawet 

moralności; życie chrześcijańskie to Chrystus —  Kol 3:4: 

1. Jako wierzący w Chrystusa powinniśmy prowadzić takie życie, którym  

w rzeczywistości jest sam Chrystus — J 6:57 

2. Standardem życia chrześcijańskiego jest Chrystus, a normalne doświadczenie 

Chrystusa to żyć Chrystusa — Ef 4:20; Kol 2:2–3, 8; Flp 1:21a. 

D. Celem życia Pawła było żyć Chrystusa. Chrystus żył wewnątrz Pawła jako jego 

życie, Paweł zaś żył Chrystusa na zewnątrz, przyjmując Go jako codzienne 

postępowanie. Żyli oni razem jako jedna osoba, posiadająca jedno życie i wyraz 

jednego postępowania w tym życiu — Flp 1:21a; Ga 2:20. 

E. Żyć Chrystusa oznacza, że bez względu na nasze okoliczności Chrystus jest w nas 

powiększany, a my w niczym nie jesteśmy zawstydzeni — Flp 1:20a;1 J 2:28. 

V. Ciało Chrystusa wynika z doświadczania Chrystusa, musimy więc modlić 

się z determinacją o to, byśmy żyli Chrystusa i by Jego Ciało stało się dla 

nas rzeczywiste – Flp 1:19–21, 24; Ef 3:14–19: 



A. Kulminacją, szczytem boskiego objawienia w całej Biblii jest to, by żyć Chrystusa. 

B. Życie Chrystusem wymaga również ukochania Go bez reszty — 1 Kor 2:9; 16:22; 

zob. Obj 2:4. 

  



Sesja 3 – Życie oczekiwania – Żyć Chrystusa dla budowania Ciała Chrystusa 
____________________________________________________________ 

 
Flp. 3:20-21            Bo nasza wspólnota istnieje w niebiosach, skąd też gorliwie wyczekujemy 

Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, Który przemieni ciało naszego 
poniżenia, by upodobnić je do ciała swojej chwały, według swego 
działania, którym jest w stanie także poddać sobie wszystko. 

 
Hbr. 10:23-25          Trzymajmy się mocno wyznania naszej nadziei niezachwianie, bo wierny 

jest Ten, który obiecał; I miejmy na uwadze siebie nawzajem, aby 
pobudzać siebie nawzajem do miłości i dobrych czynów, 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. 

____________________________________________________________ 
 

NIEBIAŃSKIE POWOŁANIE 
 
(…) Życie chrześcijańskie na ziemi jest życiem oczekiwania na powrót Pana. Co to znaczy czekać 
na Jego powrót? Oczekiwać na Jego przyjście oznacza, że podczas, gdy żyjemy, podobnie jak 
inni, mamy zawsze wewnątrz nas oczekiwanie Jego powrotu. Pani M. E. Barber była osobą,  
w której nie znalazłem cienia myśli o pozostaniu na ziemi przez dłuższy czas. Autentycznie 
oczekiwała na powrót Pana. Kiedyś rozmawiałem z nią na ulicy, a ona powiedziała: “Być może 
spotkam Pana, gdy skręcimy za rogiem tej ulicy”. Poprosiła mnie, abym szedł w pewnej 
odległości od niej, po drugiej stronie chodnika, i powtórzyła: “Nie wiem, czy spotka mnie to  
za tym rogiem”. Ci, którzy oczekują powrotu Pana są jak człowiek schodzący pośpiesznie  
ze wzgórza; nie wie on czy skręcając za rogiem, spotka na pewno kogoś wchodzącego tą samą 
ścieżką. Nasza siostra codziennie i co godzinę autentycznie oczekiwała powrotu Pana. 
Zauważcie, że mówimy o naszym oczekiwaniu na Jego powrót, nie o naszym wierzeniu w Jego 
powrót (…) Wiele osób jest dobrze zaznajomionych z proroctwami dotyczącymi powrotu Pana, 
ale niekoniecznie oczekują Jego przyjścia. Musimy pamiętać, że jesteśmy niebiańskimi 
obywatelami. Przez łaskę nauczeni, powinniśmy oczekiwać powrotu Pana. Nie pokładamy 
nadziei w tej ziemi. Wiemy, że ta ziemia nigdy na lepsze się nie zmieni. Podczas gdy służymy, 
pracujemy, trudzimy się z Bogiem na ziemi, jesteśmy powołani i jako grupa ludzi zbieramy się, 
aby podlegać imieniu Pana dla Jego zaspokojenia. Służymy i pracujemy ze względu na Jego 
drugie przyjście.  
 

CO UREGULUJE CHRYSTUS, GDY PRZYJDZIE 
 

Niesprawiedliwość 
 
Kiedy Pan ponownie powróci, pierwszą rzeczą, którą ureguluje jest niesprawiedliwość. 
Największym problemem na świecie jest dzisiaj niesprawiedliwość. Izajasza 11:4 mówi, że  Pan 
„osądzi biednych w sprawiedliwości i słusznie zdecyduje o cierpiących na ziemi”. Osądzić  
w sprawiedliwości to znacznie więcej niż świat może dziś zrobić. Nie jest to praca chrześcijanina. 
Kiedy Pan ponownie powróci, wykona sprawiedliwość.  
 

 
 
 

Wojny 



 
Kiedy Pan powróci ponownie, ureguluje wszystkie wojny. Człowiek nie może się dzisiaj 
rozprawić z problemem wojen (...) Każdy zgodzi się z tym, że powinien tu być pokój, ale nie ma 
prawdziwego pokoju. Człowiek nie może, poprzez wojnę, osiągnąć pokoju. Mimo to Izajasz w 2:4 
mówi, że kiedy nastanie okres tysiąclecia, ludzie “przekłują swoje miecze na lemiesze, a swoje 
włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą 
się już uczyć sztuki wojennej”.  Powinniśmy sobie uświadomić, iż nie jesteśmy tymi, którzy mogą 
rozbroić innych z mieczy i włóczni. Nie prowadzimy wojen, ani ich nie powstrzymujemy  
z nadzieją, że osiągniemy pokój. To jest poza naszą kontrolą. Gdy przyjdzie Chrystus, unieważni 
wszystkie wojny i wniesie pokój.  
 

Choroby 
 
Kiedy Chrystus przyjdzie, ureguluje wszystkie choroby. Wiele osób zwraca dzisiaj uwagę  
na zdrowie publiczne, higienę i pomoc medyczną. Jednakże dzisiaj nigdy nie wykorzenimy  
w sposób dogłębny choroby. W Biblii są dwie księgi, które najwięcej mówią o plagach, księga 
Ezechiela i Jeremiasza. Obie te księgi wskazują, że plagi te są w rękach Pana, Pan je kontroluje. 
W proroctwach w księdze Objawienia i Mateusza, zostało powiedziane, że w czasach 
ostatecznych zwiększy się ilość plag. Chrześcijanin nie powinien oddawać się jedynie pracy 
związanej z higieną i pomocą medyczną. Powinniśmy sobie uświadomić, że zwiększy się w tym 
świecie ilość chorób. Izajasz w wersecie 33:24 mówi, że gdy przyjdzie Chrystus, nikt nie powie 
„Jestem chory”. Ezechiel w wersecie 47:12 mówi, że jest w nowym mieście, w nowym niebie i na 
nowej ziemi, drzewo dla uzdrawiania narodów. Tak więc, gdy ponownie przyjdzie Chrystus, 
problem choroby zostanie rozwiązany. (CWWL, Vol. 48, Messages for Building Up New 
Believers, Vol. 3, pp. 912-913, 917-918). 
 

 MIEĆ NA UWADZE SIEBIE NAWZAJEM, ABY POBUDZAĆ SIEBIE NAWZAJEM 
DO MIŁOŚCI I DOBRYCH CZYNÓW 

 
W oparciu o Hebrajczyków 10:24-25, wierzę, że kościół w czasach apostołów praktykował 
spotkania grup w taki sposób (…). W tych wersetach są trzy kluczowe słowa: mieć na uwadze, 
pobudzać i nawołując. Werset 24 nakazuje, aby mieć na uwadze siebie nawzajem. Słowa mieć 
na uwadze są bardzo znaczące. Mieć na uwadze oznacza pamiętać, być szczerym, kochającym 
wobec siebie nawzajem. Oznacza to, że święci są w naszym sercu. Werset ten kontynuuje, 
mówiąc, że powinniśmy pobudzać siebie nawzajem do miłości i dobrych czynów. Dobre czyny 
odnoszą się tutaj do dobrowolnego dawania innym czegoś lub dobrowolnego robienia czegoś dla 
innych. Dawanie daru finansowego lub troska o chorego brata to dobre czyny. Potrzeba zatem 
takich dobrych dzieł w Ciele. Potrzebujemy pobudzać siebie nawzajem do miłości i tego rodzaju 
dobrych czynów. Werset 25 mówi również, aby nawoływać siebie nawzajem. Mieć na uwadze 
siebie nawzajem, pobudzać siebie nawzajem i nawołując siebie nawzajem – nie może to być 
zrealizowane na dużych spotkaniach. Może być zrealizowane tylko na małych spotkaniach grup. 
(The Practice of the Group Meetings, Chapter 6, pp. 46-47). 
 
[Hebrajczyków 10:24-25] jest podstawą do praktykowania naszych spotkań grupowych (…). 
Wersety te mówią, po pierwsze, że musimy mieć na uwadze siebie nawzajem. Oznacza to,  
że mamy autentyczną troskę wobec wszystkich członków naszej witalnej grupy. Troszczyć się  
o siebie nawzajem oznacza, że mamy na uwadze siebie nawzajem. Możemy nie troszczyć się dziś 
o innych. Nie troszczymy się tak naprawdę o to, czy pewien brat przychodzi na spotkanie  lub czy 
pewna siostra jest chora. Autentyczna troska o siebie nawzajem musi być odzyskana pośród nas 
(…). Mieć na uwadze siebie nawzajem, w sposób praktyczny, to kochać siebie nawzajem. 
Mówimy, że kochamy siebie nawzajem, ale w jaki sposób kochamy? Możemy nie troszczyć się  



o nikogo w praktyczny sposób. Miłość oznacza praktyczną troskę i zrozumienie. Kiedy mamy  
na uwadze siebie nawzajem, pobudzamy siebie nawzajem do miłości i dobrych czynów. 
Zachęcajcie siebie nawzajem. Jeśli ktoś troszczy się o mnie, spontanicznie mnie to zachęca, 
pobudza mnie do miłości i dobrych czynów. Miłość tutaj to nie bezokolicznik. Miłość to 
rzeczownik, podobnie jak dobre dzieła to rzeczownik. Pobudzamy siebie nawzajem do miłości  
i dobrych czynów poprzez wzajemną troskę i mając na uwadze siebie nawzajem. 
 
Potrzebujemy zażyłej społeczności ze sobą nawzajem, wraz z praktyczną troską i pasieniem. 
Jedna siostra może zwrócić uwagę na to, że druga z grupy jest nieobecna, ponieważ ma 
szczególny kłopot. Gdy podzieli się z innymi w swojej grupie rodzajem kłopotu, grupa może się 
modlić oraz mieć społeczność na temat tego jak praktycznie udzielić jej troski i pomocy. Jeśli 
brat stracił pracę, powinniśmy modlić się o niego. Powinniśmy również rozważyć jego sytuację 
materialną. To jest prawdziwa miłość. Jakub mówi w swoim liście: „Jeśli brat lub siostra są bez 
ubrania i brakuje im codziennego pożywienia, / A ktoś z was mówi im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie 
się i nasyćcie, lecz nie dajecie im tego, co niezbędne dla ciała, cóż to za korzyść?” (3:15-16). Jan  
w swoim pierwszym liście powiedział: „Ale ktokolwiek ma utrzymanie tego świata i widzi, że jego 
brat ma potrzebę, i zamyka przed nim swoje uczucia, to jak miłość Boga trwa w nim? / 
Dzieciątka, nie kochajmy słowem ani językiem, lecz czynem i prawdziwością” (3:17-18). Gdy 
widzimy braci w potrzebie i powiemy im zaledwie, że Bóg się o nich zatroszczy, to nie jest miłość. 
To próżne gadanie. Powinniśmy troszczyć się o siebie nawzajem, mieć na uwadze siebie 
nawzajem w sposób praktyczny.  
 
(…) Bez takiej miłującej troski i zrozumienia dla siebie nawzajem, możemy być bardzo obojętni  
wobec spraw Bożej ekonomii dotyczącej Chrystusa i kościoła. Gdy tylko brat jest kochany  
z pewną praktyczną troską, wywiera to na nim wrażenie i pobudza go do myślenia o życiu 
chrześcijańskim i Bożej ekonomii. Gdy brat, który jest Włochem troszczy się o innego brata, 
który jest Chińczykiem, jest to wspaniałe świadectwo. Wskazuje to, że w nowym człowieku 
rozmaite rasy zostają pochłonięte i świadczy o praktycznej miłości pośród członków Ciała 
Chrystusa. (Fellowship Concerning the Urgent Need of the Vital Groups, pp. 163-164). 
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