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Wprowadzenie

Obecne czasy są kluczowe w dziejach Kościoła. Powrót 
naszego Pana Jezusa Chrystusa jest coraz bliższy, dlatego 
chrześcijanie muszą w pełni egzekwować otrzymaną od 
Boga władzę. Jednakże wielu wierzących sprawuje ją tyl-
ko w niewielkim zakresie. Ograniczają siebie, ponieważ nie 
rozumieją, jaka moc spoczywa w imieniu Jezusa.

Obecnie nie słyszy się zbyt wielu kazań na ten temat. 
Może się zdziwisz, ale tak samo było za życia mojego ojca. 
Kiedy w lutym 1978 roku Bóg kazał mu nauczać o imieniu 
Jezusa, on miał konspekt zaledwie jednego kazania, które 
wygłaszał raz na jakiś czas. Zaczął więc sprawdzać, co do 
tej pory napisano na ten temat, żeby móc poszerzyć swoje 
nauczanie. Znalazł jednak tylko jedną wartościową książ-
kę – Th e Wonderful Name of Jesus („Cudowne imię Jezusa”) 
E. W. Kenyona. Tata bardzo cenił tę publikację i zachęcał 
innych do jej przeczytania, ponieważ jest ona bardzo poży-
teczna dla każdego chrześcijanina.

Podczas seminarium, które odbyło się w kwietniu 1978 
roku na kampusie naszej szkoły Biblijnej Rhema w Stanach 
Zjednoczonych, Tata wygłosił cykl kazań, będących owo-
cem jego studiów i własnych przeżyć. Tata gorąco pragnął, 
aby chrześcijanie korzystali ze wszystkiego, co im dano 
w imieniu Jezusa. Na podstawie tamtych kazań opracowa-
no pierwsze wydanie niniejszej książki. Wkrótce stała się 
ona jedną z trzech najbardziej poczytnych publikacji jego 
autorstwa (pozostałe dwie to Władza wierzącego i Jak być 
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prowadzonym przez Ducha Świętego). I choć jakiś czas temu 
jej nakład się wyczerpał, wiele osób nadal pytało, czy moż-
na ją kupić. Ci zaś, którzy mieli już własny egzemplarz, 
bardzo tę książkę cenili.

Każdy chrześcijanin musi zrozumieć, jak wielka moc 
kryje się w imieniu Jezusa – ku zbawieniu, uzdrowieniu 
i uwolnieniu, oraz jak ogromną władzę nam dano w tym 
imieniu. Najwyższy czas, by Ciało Chrystusa na nowo sku-
piło się na tych dwóch kwestiach. Już czas, aby przedstawić 
nowemu pokoleniu wierzących silne, biblijne nauczanie na 
temat imienia Jezusa. Chrześcijanie nie mogą dłużej trwać 
w nieświadomości.

Z tego powodu Kenneth Hagin Ministries publiku-
je Imię Jezusa jako trzeci tytuł w serii wydawniczej „Le-
gacy Series”, poświęconej spuściźnie wiary. Podobnie jak 
uczyniliśmy z poprzednimi książkami w tej serii, również 
tym razem dokonaliśmy kwerendy w naszym archiwum, 
poszukując innych kazań poświęconych temu samemu te-
matowi. Znalezione w ten sposób materiały zamieszcza-
my pod koniec książki w formie dodatków. Jestem głęboko 
przekonany, że zawarte tu biblijne prawdy obdarzą chrze-
ścijan wolnością do korzystania z imienia Jezusa – zgodnie 
z Bożym zamierzeniem. Wierzę, że gdy zrozumiemy, jaką 
władzę i prawa dano nam w tym imieniu, będziemy oglą-
dać niespotykane wcześniej przejawy Bożej mocy.

Wierzę, że będziemy w pełni egzekwować władzę, którą 
dał nam sam Jezus – władzę występowania w Jego imieniu.

– Kenneth Hagin Jr.
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Wstęp

W lutym 1978 roku nauczałem na naszym dorocznym 
seminarium modlitwy w Rhema Bible Training Center 
w Tulsie. Jest to wydarzenie o charakterze otwartym, dla-
tego oprócz studentów Rhema uczestniczą w nim również 
ludzie spoza szkoły. Pewnego wieczora, gdy usługiwałem 
chorym, Pan bardzo wyraźnie nakazał mi poprowadzić se-
minarium na temat imienia Jezusa. Okazałem Mu posłu-
szeństwo. A następstwem tamtego seminarium jest niniej-
sza książka.

Do tamtej pory, nauczając o imieniu Jezusa, wygłasza-
łem jedno i to samo kazanie. Nie był to temat, któremu 
poświęcałem dużo czasu. Zacząłem więc sprawdzać, co 
w różnych książkach napisano o imieniu Jezusa. Inni lu-
dzie bowiem też miewają objawienia od Boga.

Zdumiałem się jednak, widząc, jak niewiele udało mi 
się znaleźć. Tak naprawdę jedyną dobrą książką, z jaką się 
zetknąłem, poświęconą w całości tej tematyce było Th e 
Wonderful Name of Jesus1 („Cudowne imię Jezusa”) E. W. 
Kenyona. Zachęcam Cię, żebyś ją sobie kupił. To wspa-
niała publikacja. Jest pełna objawionej wiedzy, pełna Sło-
wa Bożego.

E. W. Kenyon odszedł z tego świata do Pana w roku 
1948. A ja niedługo przed rokiem 1950 natknąłem się 
na jego książki. Pewien znajomy chrześcijanin zapytał 
mnie kiedyś:
1 E. W. Kenyon, Th e Wonderful Name of Jesus, Lynnwood, Washington, 
Kenyon’s Gospel Publishing Society, 1964.
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– Czytałeś jakieś książki doktora Kenyona?
– Nawet nie słyszałem o takim autorze – odpowiedzia-

łem.
– Ale głosisz o uzdrowieniu i wierze zupełnie jak on – 

stwierdził mój znajomy.
Potem dał mi kilka z jego książek. I przekonałem się, że 

Brat Kenyon rzeczywiście głosił o wierze i uzdrowieniu tak 
samo jak ja. Nic dziwnego. W końcu, jeśli jedna osoba gło-
si o powtórnym narodzeniu i jakaś inna osoba głosi o po-
wtórnym narodzeniu, to obie muszą mówić bardzo podob-
nie, ponieważ powtórne narodzenie jest tylko jedno. Dla-
tego też, jeśli jacyś ludzie głoszą o wierze i uzdrowieniu – 
mam na myśli biblijne nauczanie na te tematy – to wszyscy 
muszą mówić to samo. Każdy z nas użyje innych środków 
wyrazu, ale jeżeli mówimy zgodnie ze Słowem Bożym, bę-
dziemy przekazywać te same prawdy.

Zacząłem szukać informacji o E. W. Kenyonie. W Bi-
blii zapisano dla nas pouczenie, abyśmy naśladowali „tych, 
którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice” (List 
do Hebrajczyków 6:12). Lubię sprawdzać, czy człowiek żyje 
zgodnie z tym, co głosi.

Mam wrażenie, że niektórzy ludzie za wzór do naśla-
dowania obierają sobie osoby, które twierdzą, iż w ich ży-
ciu Biblia się nie sprawdziła. Ciągle wspominają, na przy-
kład, o kimś, kto nie został uzdrowiony. A na co zwraca-
my uwagę, głosząc o zbawieniu? Czy mówimy: „Kowalski 
nie przyjął zbawienia. To znaczy, że Słowo Boże nie dzia-
ła.”? Nie. Skupiamy się na tych, którzy uwierzyli. Albo czy 
zachęcamy chrześcijan, żeby brali przykład z odstępców? 
Nie. Mówimy raczej o tych, którzy chodzą w świetle Boże-
go Słowa i doświadczają błogosławieństw.

  Lubię sprawdzać, jak żyją ludzie, i naśladować tych, 
którzy przyjmują dziedzictwo Bożych obietnic. Oto dla-
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czego rok po roku nauczam naszych studentów w Rhema 
Bible Training Center w oparciu o książkę F. F. Boswor-
tha Christ the Healer2 („Chrystus Uzdrowiciel”). Poznałem 
osobiście Brata Boswortha. Byłem kilkukrotnie na jego na-
bożeństwach. Kiedy po raz ostatni słyszałem jego kaza-
nie, miał siedemdziesiąt siedem lat. Później, gdy miał już 
osiemdziesiąt kilka lat, oznajmił pewnego dnia:

– Dziś jest najwspanialszy dzień mojego życia. Bóg mi 
pokazał, że odchodzę do domu.

Brat Bosworth zaprosił do siebie przyjaciela, a niedługo 
po jego wizycie odszedł do nieba.

Podobnie było z E. W. Kenyonem. Odszedł do Pana 
bez żadnych chorób, a na ziemi przeżył blisko osiemdzie-
siąt jeden lat. Niedługo przed śmiercią poprowadził cykl 
nabożeństw na południu Kalifornii, głosząc po kilka ka-
zań dziennie. Jego córka, Ruth Housworth, która pręż-
nie kontynuuje jego służbę [Siostra Housworth odeszła 
z tego świata do Pana jakiś czas po ukazaniu się pierw-
szego wydania niniejszej książki – red.], wspominała, że 
wielu młodszych współpracowników jej ojca nie nadąża-
ło za nim. W tym samym czasie Brat Kenyon skończył pi-
sanie książki Th e Hidden Man of the Heart3 („Ukryty we-
wnętrzny człowiek”). Potem wrócił do domu, żeby odpo-
cząć. Pewnego ranka, gdy żona i córka zapytały go, co chce 
zjeść na śniadanie, odpowiedział:

– Zróbcie coś tylko dla siebie. Ja teraz nie będę jeść.
Niedługo później odszedł do Pana.

2F. F. Bosworth, Christ the Healer, Old Tappan, New Jersey, Fleming 
H. Revell, 1974.
3 E. W. Kenyon, Th e Hidden Man of the Heart, [obecnie pod tytułem: 
Th e Hidden Man: An Unveiling of the Subconscious Mind] Lynnwood, 
Washington, Kenyon’s Gospel Publishing Society, 1998.
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Podczas seminarium, które prowadziłem w kwietniu 
1978 roku, przytaczałem wiele fragmentów książki E. W. 
Kenyona Th e Wonderful Name of Jesus. W szczególności 
podoba mi się sposób, w jaki autor pogrupował biblijne 
wersety do studiowania. Niniejszym wyrażam swój głębo-
ki szacunek dla objawionej wiedzy o imieniu Jezusa, jaką 
otrzymał od Boga. Jestem wdzięczny, że Brat Kenyon oka-
zał chęć i posłuszeństwo, by nauczać i żyć zgodnie z tym 
objawieniem. Jednocześnie dziękuję Ruth Housworth za 
poświęcenie, z jakim doprowadziła do ukazania się dru-
kiem nauczania jej ojca o imieniu Jezusa. Jestem jej też 
wdzięczny za pozwolenie cytowania wypowiedzi Brata Ke-
nyona w niniejszej książce – dla zbudowania Ciała Chry-
stusa, na chwałę Boga Ojca.

– Kenneth E. Hagin

Autor w wielu miejscach przytacza lub powołuje się 
na wypowiedzi E. W. Kenyona pochodzące z książki Th e 
Wonderful Name of Jesus („Cudowne imię Jezusa”) wyda-
nej w Lynnwood w stanie Waszyngton nakładem Kenyon’s 
Gospel Publishing Society. W nawiasach podajemy nu-
merację stron źródłowych według wydania dwudziestego 
czwartego, copyright 1964.

– Red.
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Rozdział 1

Imię Jezusa

E. W. Kenyon rozpoczął swoją książkę Th e Wonderful 
Name of Jesus od opisania rozmowy, jaką przeprowadził ze 
znajomym prawnikiem.

Pewnego popołudnia, gdy mówiłem o imieniu Jezusa, 
przerwał mi jeden mężczyzna, prawnik, i zapytał:

– Czy chcesz powiedzieć, że Jezus udzielił nam peł-
nomocnictwa? Że dał nam prawo używać Jego imienia?

– Bracie – odpowiedziałem – ty jesteś prawnikiem, a ja 
laikiem. Więc ty nam powiedz, czy to jest pełnomocnic-
two.

– Jeśli słowa coś znaczą, to Jezus rzeczywiście udzielił 
Kościołowi pełnomocnictwa.

– A jaką wartość przedstawia pełnomocnictwo? – za-
pytałem.

– Zależy, kim jest mocodawca – odpowiedział. – Im 
większą władzę i siłę reprezentuje jego nazwisko, tym 
większa będzie wartość pełnomocnictwa.

Wtedy zacząłem sprawdzać w Biblii, ile władzy ma Je-
zus i jaką dysponuje mocą. (4)

W Jego imieniu kryje się cała Jego władza i moc!
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Tylko pojawia się pytanie, czy dano nam pełnomocnic-
two, aby występować w Jego imieniu.

Zgodnie z Biblią udzielono nam go. Jezus powiedział, 
że możemy używać Jego imienia w modlitwie. Pozwo-
lił nam posługiwać się nim, abyśmy rozprawiali się z de-
monami. Mówił też, że w Jego imieniu możemy usługi-
wać uzdrowieniem.

Sekret tkwi właśnie w używaniu imienia Jezusa! Zbyt 
często polegamy na własnych umiejętnościach ratowania 
innych, a tak naprawdę ratunek przynosi im imię Jezusa!

Brat Kenyon napisał również:

Wartość imienia Jezusa Chrystusa jest wprost propor-
cjonalna do miary Jego umiejętności [to jest do miary 
Jego mocy]. A wszystko, co zdeponowano w tym imieniu, 
należy do nas – Jezus pozwolił nam z niego bezwarunko-
wo korzystać. (4)

Imię Jezusa w modlitwie
Jezus powiedział, że mamy korzystać z Jego imienia, 

gdy się modlimy.

EWANGELIA JANA 16:24
Dotąd o nic nie prosiliście W IMIENIU MOIM; 
proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna.

Do dnia, w którym Jezus wypowiedział te słowa, 
uczniowie nie prosili o nic w Jego imieniu.

I właśnie wtedy Chrystus ogłosił im nastanie „nowego 
dnia” na ziemi – polecił im: „Proście, a weźmiecie, aby ra-
dość wasza była zupełna”.

Nie prosimy o nic ze względu na Jezusa. To nie to samo, 
co składanie próśb w Jego imieniu. Prosimy ze względu na 
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siebie samych. To my potrzebujemy uzdrowienia, nie Je-
zus. To my potrzebujemy odpowiedzi na modlitwę, nie 
On. Przez niewiedzę w tej kwestii wiele modlitw pozostało 
niewysłuchanych – przedstawiono je bowiem ze względu 
na Jezusa, zamiast w Jego imieniu.

W tym fragmencie Pisma Świętego Jezus nie tylko upo-
ważnił nas do używania Jego imienia w modlitwach No-
wego Przymierza, ale też oznajmił, że zwróci szczególną 
uwagę na takie prośby.

EWANGELIA JANA 16:23b
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek 
byście prosili Ojca W IMIENIU MOIM, da wam.

Zauważ, co tutaj powiedział Jezus: wy poprosicie Ojca 
w moim imieniu – ja to zatwierdzę – i Ojciec da wam, 
o co prosicie.

Cóż za niesamowita obietnica! Jednak ponieważ nie ro-
zumieliśmy, o czym mówi Jezus, i zamiast otrzymać nowo-
testamentowe nauczanie przeszliśmy religijne pranie mó-
zgów, dlatego też rozcieńczyliśmy Słowo Boga. Dodaliśmy 
do Jego wypowiedzi coś, czego On nie mówił. „Jeśli Bóg 
tak zechce. Jeśli to będzie Jego wolą. No ale On może tego 
wcale nie chcieć” – dodawaliśmy.

Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziesz takich 
„dodatków”. A tymczasem ludzie, nie doświadczając od-
powiedzi na swoje modlitwy, stwierdzają: „Bóg nie zrobił 
tego, o co Go prosiłem, więc najwyraźniej to nie było Jego 
wolą. Gdyby On chciał mi to dać, już bym to miał”.

A przecież w Ewangelii Jana 16:23-24 Jezus wyraźnie 
stwierdził, co jest wolą Boga.

Narodziłem się na nowo 22 kwietnia 1933 roku. Byłem 
wtedy ciężko chory. Właśnie wtedy – już po moim nawró-
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ceniu, ale jeszcze przed przyjęciem uzdrowienia – pozna-
łem niektóre tajniki modlitwy i zacząłem używać imienia 
Jezusa. Odkrycie tych prawd zajęło mi sporo czasu – nie 
ruszałem się z łóżka jeszcze przez kolejnych szesnaście mie-
sięcy, do sierpnia 1934 roku. Wówczas zrozumiałem, jak 
należy się modlić modlitwą wiary i przyjąłem uzdrowienie.

Uważaj, jak przeczytasz to, co teraz napiszę. (Niektó-
rzy chwytają się jednej kwestii poruszonej podczas kaza-
nia, a nie rozumieją całości przesłania.) Musisz pojąć, że 
modląc się za innych, nie jesteś w stanie działać wbrew ich 
woli. Nie można przez wiarę i modlitwę doprowadzić do 
sytuacji, w której człowiek otrzyma coś, czego sobie nie ży-
czy. Gdyby tak się dało zrobić, to już byśmy ściągnęli na 
wszystkich ludzi zbawienie, prawda? A tymczasem, kiedy 
modlę się za kogoś innego – o zaspokojenie jego potrzeb 
lub rozwiązanie problemów – jego wola odgrywa istotną 
rolę. A jego wątpliwości mogą zniweczyć działanie mojej 
wiary w jego sprawie. Jednakże jego niewiara nie ma wpły-
wu na moje modlitwy o moje własne sprawy.

Po tym wyjaśnieniu mogę napisać to, co zamierzałem. 
Otóż żadna z moich modlitw z ostatnich czterdziestu pię-
ciu lat mojego życia nie pozostała bez odpowiedzi. (Mam na 
myśli modlitwy w sprawach dotyczących mnie osobiście 
oraz moich dzieci, gdy były małe.) Zawsze otrzymuję od-
powiedź. I to pozytywną.

Niektórzy twierdzą: „Bóg zawsze odpowiada na modli-
twy. Tylko raz mówi ‘tak’, a kiedy indziej mówi ‘nie’”.

Nigdy nie czytałem o czymś takim w Biblii. To po pro-
stu ludzkie rozumowanie, a nie Słowo Boga.

Jezus nie powiedział: „Dotąd o nic nie prosiliście w imie-
niu moim; proście, a weźmiecie. Tylko że niekiedy Ojciec 
odpowie wam ‘nie’, czasami odpowie ‘tak’, a kiedy indziej 
– ‘poczekaj’”.
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Dodaliśmy do Biblii tego typu teorie, próbując wytłu-
maczyć ludziom, dlaczego ich prośby nie zostały wysłucha-
ne. A tymczasem ich modlitwy nie skutkują, ponieważ oni 
nie stosują się do instrukcji Bożego Słowa. Modlitwy nie 
działają tylko wtedy, gdy nie wypełniamy poleceń Biblii.

Ktoś może być dobrym chrześcijaninem – może żyć 
w świętości i być oddzielony od świata – a jednak nie otrzy-
mywać odpowiedzi na modlitwy. Oczywiście, że wszyscy 
powinniśmy żyć w sprawiedliwości, ale kiedy się modlisz, 
nie możesz się chełpić swoimi dobrymi uczynkami. Gdy 
przychodzisz przed tron łaski Boga, nie możesz chwalić sa-
mego siebie, opowiadając, jakich wspaniałych dzieł doko-
nałeś – i otrzymać to, o co prosisz.

Nie! Przed Boży tron przychodzimy w imieniu Jezusa! 
A Słowo Pana działa tak samo niezawodnie jak zawsze.

„Prosicie Ojca w moim imieniu – powiedział Jezus. – Ja 
to zatwierdzę, a Ojciec da wam, o co prosicie”.

Kenyon stwierdził:

Zatem Jezus, dając nam prawo do występowania 
w Jego imieniu, uczynił modlitwę środkiem prawnym.

Gdy korzystamy ze swoich praw i przywilejów w No-
wym Przymierzu i modlimy się w imieniu Jezusa, nasza 
prośba trafi a do Jego rąk. Wówczas On przejmuje za nią 
odpowiedzialność, a wiemy przecież, że On powiedział: 
„Ojcze, dziękuję, że mnie wysłuchałeś. I wiem, że zawsze 
mnie wysłuchujesz” [por. Ewangelia Jana 11:41-42].

Wiemy, że Ojciec zawsze wysłuchuje Jezusa. A gdy 
się modlimy w Jego imieniu, On zajmuje nasze miejsce 
w modlitwie, a Ojciec traktuje naszą prośbę tak, jakby 
słyszał Jezusa.

W ten sposób modlitwa nie tylko staje się środkiem 
prawnym, ale też zobowiązaniem.

Gdy się modlimy, zajmujemy miejsce Jezusa, aby wy-
pełniać wolę Boga na ziemi, Chrystus zaś staje na naszym 
miejscu przed Ojcem. (4)
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Imię Jezusa w walce
Imię Jezusa powinniśmy stosować w walce z niewidzial-

nymi siłami ciemności wokół nas. W tym imieniu mamy 
władzę nad wszelką mocą zła.

EWANGELIA MARKA 16:17-18
A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwie-
rzyli: W IMIENIU MOIM demony wyganiać będą, 
nowymi językami mówić będą,
Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie 
zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wy-
zdrowieją.

Jeśli ktoś podąża za Tobą, to najpierw idziesz Ty, a potem 
ten ktoś. Jeżeli natomiast ktoś Ci towarzyszy, to idzie obok 
Ciebie. Przed chwilą przeczytaliśmy o znakach, które będą 
nam towarzyszyć. To się zgadza z II Listem do Koryntian 
6:1, gdzie napisano, że jesteśmy współpracownikami Boga.

Dosłownie tłumacząc werset siedemnasty, możemy po-
wiedzieć: „Takie znaki będą towarzyszyć wierzącym [tym, 
którzy wierzą]. W MOIM IMIENIU będą…” Każde 
dziecko Boga to osoba wierząca. A skoro te znaki pojawia-
ją się w imieniu Jezusa, to muszą występować u wszystkich 
dzieci Bożych, ponieważ to imię należy do każdego chrze-
ścijanina.

„W IMIENIU MOIM demony wyganiać będą, nowy-
mi językami mówić będą”… Mamy prawo mówić innymi 
językami w imieniu Jezusa! „Węże brać będą, a choćby coś 
trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść 
będą, a ci wyzdrowieją”.

Kenyon napisał: „W tych słowach Jezus wyjawia swoją 
rolę w wielkim nakazie misyjnym”. Porównajmy to z rela-
cją Mateusza.
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EWANGELIA MATEUSZA 28:18-20
A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana 
mi jest wszelka moc [władza] na niebie i na ziemi.
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przyka-
załem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do 
skończenia świata.

W wersecie osiemnastym czytamy o „wszelkiej mocy”. 
Jednakże słowem „moc” tłumaczy się różne greckie okre-
ślenia. Jak zauważył W. E. Vine w swoim słowniku Expo-
sitory Dictionary of New Testament Words4, użyty tu grecki 
wyraz najczęściej przekłada się jako „władza”. Tak też po-
daje niejedno tłumaczenie Nowego Testamentu.

Jezus powiedział: „Dana mi jest wszelka władza na nie-
bie i na ziemi”.

Gdyby to był koniec zdania, moglibyśmy z radością 
mówić: „Chwała Bogu, Jezus ma wszelką władzę. On dys-
ponuje całą władzą na niebie i na ziemi. Może więc zrobić, 
cokolwiek zechce. Ma tę władzę, więc teraz wszystko zale-
ży od Niego”.

Jezus jednak nie skończył swojej wypowiedzi na tym. 
Kontynuując myśl, upoważnił Kościół, aby szedł do wszyst-
kich narodów w Jego imieniu. „Dana mi jest wszelka wła-
dza na niebie i na ziemi. Idźcie tedy”…

Po moim wystąpieniu w programie telewizyjnym „Th e 
700 Club” napisał do mnie pewien kaznodzieja. Zawsze 
go uczono: „Jeśli Bóg chce coś zrobić, to On dopnie swego. 
On ma wszelką władzę i moc, więc zostaw swoje sprawy 
Jemu”. Tak się składa, że w domu tego kaznodziei panoszy-

4 W. E. Vine, An Expository Dictionary of New Testament Words, Old 
Tappan, New Jersey, Fleming H. Revel, str. 89.



Kenneth E. Hagin

20

ła się choroba, a on sam cierpiał na depresję. Zgodnie z na-
uczaniem, które otrzymał, uznał, że to Bóg realizuje w jego 
życiu jakiś tajemny plan. Przez wiele lat swojej posługi nie-
ustannie borykał się z depresją oraz z chorobą w rodzinie. 
Rok po roku znosił porażki.

„Jednakże od jakiegoś czasu Bóg pokazywał mi pewne 
sprawy – napisał ten kaznodzieja w liście do mnie – i chy-
ba w końcu byłem gotów usłyszeć to, co miałeś do powie-
dzenia”.

Bóg próbował zwrócić jego uwagę na to, że na ziemi nie 
wszystko zależy od Niego i że o wielu sprawach decydują 
tutaj ludzie.

„Kiedy mówiłeś, moje oczy się otwarły. Przejrzałem – 
pisał dalej. – I odniosłem wrażenie, jakby Bóg do mnie 
przemówił: ‘Właśnie o tym przez cały czas próbowałem ci 
powiedzieć’” .

Ze względu na to, co nam zaszczepiono do umysłu, cza-
sami może nam być trudno usłyszeć swoje własne serce.

„Zaczynam rozumieć – pisał ten kaznodzieja – że 
w pewnych sytuacjach w naszym życiu my sami mamy coś 
do zrobienia, ponieważ Bóg nas do tego upoważnił”.

Streszczając słowa Jezusa z tamtego fragmentu Ewange-
lii Mateusza, moglibyśmy napisać: „Dano mi wszelką wła-
dzę na niebie i na ziemi. A teraz upoważniam was. Wysy-
łam was, żebyście czynili uczniami wszystkie narody. A Ja 
będę z wami zawsze”.

W jaki sposób Jezus jest zawsze z nami?

EWANGELIA MATEUSZA 18:19
Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na zie-
mi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzy-
mają ją od Ojca mojego, który jest w niebie.
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To wspaniały werset, cudowna obietnica. Wydaje mi 
się jednak, że nie rozumiemy należycie tych słów Jezusa, 
ponieważ czytamy je w oderwaniu od kontekstu. A tym-
czasem w następnym wersecie znajdujemy powód, dlacze-
go prośby, które ze sobą uzgadniamy, będą wysłuchane 
przez Ojca.

EWANGELIA MATEUSZA 18:20
Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni 
W IMIĘ MOJE, tam JESTEM pośród nich.

Alleluja!
Ponownie jednak zwróć uwagę, że jeśli przeczytamy 

tylko werset dwudziesty, to owszem, zobaczymy pewną 
prawdę, ale nie dostrzeżemy w pełni tego, o czym mówił 
tu Jezus.

Na przykład, gdy schodzimy się na nabożeństwo ko-
ścielne, mówimy: „Pan jest tutaj obecny, ponieważ sam 
obiecał: ‘Gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, 
tam jestem pośród nich’”.

To w pewnym sensie prawda, ale w tym wersecie chodzi 
o coś innego. Jezus nie mówił tu o nabożeństwie kościel-
nym, tylko o tych dwóch lub trzech osobach na ziemi, któ-
re uzgadniają swoje prośby do Ojca. Wyjaśniał, dlaczego 
ich modlitwa zostanie wysłuchana.

„Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi 
uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od 
Ojca mojego, który jest w niebie. ALBOWIEM gdzie są 
dwaj lub trzej zgromadzeni W IMIĘ MOJE, tam jestem 
pośród nich”.

Tam On jest! Jest na miejscu, aby dopilnować, że tych 
dwóch ludzi otrzyma odpowiedź na swoją modlitwę!
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Wróćmy teraz do dwudziestego ósmego rozdziału 
Ewangelii Mateusza, gdzie znajdujemy słowa Jezusa: 
„Jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” 
(w. 20).

W jaki sposób On jest z nami?
Sam powiedział, że gdzie są zebrani W JEGO IMIE-

NIU dwaj lub trzej ludzie uzgadniający swoje prośby do 
Boga, TAM ON JEST pośród nich.

W tym tkwi sekret. Jezus jest obecny między nami 
w mocy i władzy spoczywającej w Jego imieniu!

Zasoby Jezusa
E. W. Kenyon rzucił kościołowi następujące wyzwanie:

Bóg Ojciec wiedział, co się wiąże z upoważnieniem 
nas przez Jezusa do korzystania z Jego imienia. I On z ra-
dością uznawał i uznaje moc prawną tego imienia w na-
szych modlitwach.

Możliwości ukryte w tym imieniu wykraczają poza 
nasze zrozumienie. Jezus, mówiąc do Kościoła: „O cokol-
wiek prosić będziecie Ojca w moim imieniu…”, przeka-
zuje nam czek na zasoby nieba, podpisany przez Niego in 
blanco, i prosi nas o jego wypełnienie.

Opłaciłoby się Kościołowi przeprowadzić dogłębne 
badanie bogactw ukrytych w Jezusie, aby więcej z nich 
czerpać. (5)

Poszczególni chrześcijanie doszli do takiego, a nie inne-
go miejsca w swoim życiu, ponieważ – obrazowo mówiąc 
– wypisali sobie czek na taką, a nie inną kwotę. Większość 
wystawiła sobie czek na niewielką sumę, mając bardzo za-
wężone wyobrażenie o Jezusie i Jego imieniu.

Zdarzyło mi się kilka razy, że gdy zaszła taka koniecz-
ność, podpisywałem się na pustym czeku i pozwalałem, 
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aby ktoś inny go wypełnił. Oczywiście, pouczałem taką 
osobę, jak ma to zrobić. Nie chciałem, żeby wpisała byle co. 
Podobnie uczynił Jezus – podpisał „czek” in blanco i dał 
go nam.

Jakże wielu ludzi wpisało na tym kwicie „jeden dolar”, 
myśląc, że okazują pokorę, podczas gdy powinni byli napi-
sać „sto tysięcy dolarów”. I w konsekwencji wiedli życie na 
bardzo niskim poziomie.

Jezus dał taki „czek” podpisany in blanco pastorom lo-
kalnych kościołów, mówiąc: „Weź go i wypełnij”. A oni 
wzięli i wpisali tam zaledwie kilka dolarów. W rezultacie 
tego przez kolejnych dwadzieścia pięć lat ich społeczność 
spotyka się w rozsypującym się budynku, który przynosi 
ujmę imieniu Jezusa. Czyż to imię nie mogło im zapewnić 
czegoś lepszego?

Podobnie jest w życiu każdego z nas. Wielu ludzi, któ-
rzy narodzili się na nowo i zostali wypełnieni Duchem 
Świętym, wiedzie życie na bardzo niskim poziomie, tole-
rując panoszenie się diabła. O nim też mówią więcej niż 
o czymkolwiek innym. Za każdym razem, gdy opowiada-
ją o jakimś swoim nieszczęściu, faktycznie chełpią się tym, 
co uczynił im diabeł. Za każdym razem, gdy mówią, jak 
ciężko się rozchorowali, chełpią się jego dziełami. (Choro-
ba jest dziełem szatana, nie Boga.) Za każdym razem, gdy 
stwierdzają: „Wygląda na to, że nam się nie uda”, szczycą 
się dokonaniami diabła.

Tak być nie powinno! Mówmy o Jezusie! Przypominaj-
my sobie o Jego imieniu!

On dał każdemu z nas z osobna „czek” podpisany in 
blanco i powiedział: „Wypełnij go”. To „czek” umożliwia-
jący nam korzystanie z zasobów nieba.

Nasze życie zmieniłoby się, gdybyśmy dogłębnie zbada-
li, jakimi zasobami dysponuje Jezus, i gdybyśmy przyjęli 
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pewną miarę tego bogactwa przeznaczonego dla Kościoła 
i każdego wierzącego.

Jeżeli nisko cenimy i mamy mało respektu dla imienia 
Jezusa, nie będziemy się spodziewać wiele. Nie będziemy 
bowiem wiedzieć, co do nas należy.








