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ŚCIEŻKA W OGRODZIE CZY PRZEPIS? 
 

 

Fenn John 

 

Rozmyślałem sobie nad tym, jak to Pan zasadził ogród, umieścił w nim człowieka i dał mu wyłącznie jedną 

zasadę. Jedną. One. Uno. Un. Eins. Mieszkaj w ogrodzie, jedz z każdego z setek czy tysięcy drzew, krzewów 

i roślin, a tylko z jednego nie. Pan NIE stworzył pakietu przepisów według których Adam miał chodzić z 

Panem w ogrodzie. Nie. Podążając przez życie po prostu chodź i rozmawiaj ze mną, a to drugie drzewo nie 

będzie stanowiło dla ciebie problemu. 

 

Gal 5:16 jest znacząco spójne z podejściem Pana do kuszenia w Ogrodzie: „Chodźcie w Duchu, a nie 

będziecie ulegali pożądliwościom ciała„. 

 

Paweł odpowiadając na pokuszenia nie zbudował gigantycznej duchowej struktury przepisów wzniesionej 

wokół człowieka po to, aby ukryć go w środku ukryć, nie dopuszczając do wnętrza Pana ani nikogo innego, 

aby poznać tą duszę i być znaną.  Jego rada jest prosta: „Chodźcie w Duchu, a nie będziecie pobłażali żądzy 

cielesnej„. 

 

Szybki przeskok do naszych czasów 
 

Postawmy Adama i pierwszych czytelników Paweł przed współczesną chrześcijańską telewizją czy 

internetową służba, lub posadźmy ich w typowej kościelnej ławie a zobaczmy, jakich udziela się rad, 

służących pokonaniu pokuszenia do korzystania z drugiego drzewa, czy do grzechu. Czy będzie to rada, aby 

chodzić w Duchu czy nakładanie przepisów na ich wiarę? Oto więc jesteśmy rano w tym zgromadzeniu i co 

słyszymy? 

 

Jeśli potrzebny ci jest przełom w chodzeniu z Bogiem, podnieś swoją rękę i módl się, powtarzając za mną, a 

diabelski atak zostanie złamany dzięki twojej odwadze, ponieważ sprawiedliwy będzie odważny jak młody 

lew. Podnieś więc rękę i powiedz NIE Szatanowi i pamiętaj, aby wrócić tu na 18tą i posłuchać naszego 

szczególnego mówcę,… 

 

Adamie, jeśli przekażesz co najmniej 25$ za ten maszczony modlitwą materiał, nad którym osobiście 

modliłem się w nocy w czasie tego programu telewizyjnego, włożysz go na 7 dni pod poduszkę, następnie o 

8 rano, pamiętaj 8 jest liczbą nowych początków, pomodlisz się 7 razy, to liczba pełni, to diabelski atak na 

ciebie zostanie złamany i nie będziesz kuszony, aby jeść z tego drugiego drzewa,.. czy do grzechu,… 

 

Adamie, jeśli będziesz pozytywnie wyznawał wiarę nad swoim życiem każdego ranka, założysz pełną zbroje 

Bożą (zachowuj się tak, jakbyś zakładał rzymską zbroję dla lepszego skutku) -wiesz, aniołowie są pobudzani 

przez wypowiadanie Bożego Słowa -to stawiasz duchową barierę, odgradzającą cię od diabła… 
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Adamie, to pokoleniowe przekleństwo otwiera drzwi, stale i wciąż wprowadzając pokuszenie. Chwila, .. 

jesteś pierwszym człowiekiem,.. to nie zadziała, jeszcze go wtedy nie było, nie masz nawet pępka… 

 

Reality check 
 

Gdy wracam do 2 rozdziału Księgi Rodzaju, widzę, że Pan zupełnie nieformalnie przechadzał się z 

człowiekiem po ogrodzie, który Sam stworzył. Z radością i zadowoleniem przekazał ludziom całą ziemię. 

Cieszyli się swoim wzajemnym towarzystwem. 

 

Dziś tak wielu uczniów Pańskich nie zdaje sobie sprawy z tego, że są ubrani w szaty sprawiedliwości, okryci 

chwałą i otrzymali samego Ducha Świętego, który w nich zamieszkuj. Z tego powodu stają się ofiarami 

aroganckich, pysznych duchownych, którzy pomagają im szyć przepisy i doktryny przeciwne do dróg 

Pańskich, którymi mają zasłaniać to, co im wskazano jako nagość, nigdy nie dochodząc do świadomości, że 

Pan ich ubrał ich w Swoją chwałę. 

 

Mentalnie zgadzają się z tym, że „większy jest ten, który jest w was, niż ten, który jest na świecie”, lecz 

wewnętrznie wierzą, że są słabi i bezsilni, idą więc po omacku, wspierając się na stworzonych przez ludzi 

formułach, które mają pomagać w uzyskaniu odpowiedzi na modlitwy. Zamiast inwestować swoje życie w 

poznawanie Pana, marnują życie na poznawanie formuł. 

 

Wielu zastąpiło namaszczenie emocjami, uwielbienie w Duchu prawdziwym doświadczeniem w 

prowadzeniu uwielbienia, zamiast chodzić w objawieniu, które otrzymali gdzieś tam wstecz, np. w 1983 

roku, przyjmują nieustanny strumień objawień, który jest tak wielki, że już zupełnie zapomnieli, co to znaczy 

żyć i przemawiać życiem, zjednoczonym z Ojcem i Panem naszym Zbawicielem i Przyjacielem 

 

Potykamy się o tą prostotę wszyscy tak bardzo, że ludziom trudno jest uwierzyć, że można spotykać się z 

innymi wierzącymi w domach, aby szukać Boga i BYĆ kościołem dla przyjaciół i sąsiadów. Tak są 

przyzwyczajeni do chodzenia do kościoła, że stracili z oka to jak BYĆ kościołem. 

 

Drogi czy dzieła? 
 

Moim ulubionym wersem jest Ps. 103:7: „Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje”. 

„Drogi” to drogi a „objawienie” wynika ze wspólnego chodzenia jedną drogą. Pan chodzi Swoją drogą z 

nami, objawiając w czasie tego marszu nam swoje drogi. 

 

Nie chcę tych „dzieł”, które były udziałem Izrael: takiego pragnienia, że tyko woda ze skały mogłaby mnie 

utrzymać przy życiu; takiego głodu, który tylko manna zbierana z ziemi mogłaby zachować mnie od 

głodowania. Chcieli cudu z powodu braku, zaopatrzenia w rozpaczliwej sytuacji i tak tam i z powrotem żyli 

na duchowej huśtawce przez 40 lat. 
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Gdy chodzisz z Nim Jego drogami, życie toczy się od jednego cudu do drugiego, tak że „cud” staje się 

normalnym elementem życia, boskiego strumienia. Jeśli znasz Go i Jego drogi, te „dzieła” będą czekać tuż 

obok, przy następnym kroku. 

 

Odkryłem to, że najwięcej cudów w moim życiu było wynikiem mojej intymnej relacji z Panem, dlaczego by 

więc gonić za „czymś”, gdy mogę poznać Jego. 

 

Na całym świecie mnóstwo ludzi pragnąc poznać Boga i Jego drogi, wycofują się z życia opartego na 

formułach i osiągnięciach, aby szukać Pana w swych domach, w pobożnych relacjach, idąc przez życie razem 

z Panem i innymi. Odkrywają to, że nie tylko jest na to zgodę, lecz że było to pierwotny zamiarem. 

 

Burzą wokół siebie rusztowania przepisów i zasad, aby chodzić z Panem tak, jak chodził kiedyś Adam, co też 

było pierwotnym zamiarem Pana i co pierwszy kościół praktykował: „Ponieważ królestwo Boże to nie 

pokarm i odzienie, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, 

miły jest Bogu i przyjemny ludziom” (Rzm. 14:17-18). 

 

Stara pieśń „W Ogrodzie” dobrze to oddaje: 

 

1. I come to the garden alone 

while the dew is still on the roses, 

and the voice I hear falling on my ear, 

the Son of God discloses. 

 

Refren: 

And he walks with me, and he talks with me, 

and he tells me I am his own; 

and the joy we share as we tarry there, 

none other has ever known. 

 

(words/music by Austin Miles, 1913) 

 

Wiele błogosławieńst 

 

John Fenn 

 

Personal emails to: cwowi  @ aol.com 


