
 

Duch Tego Wieku
Tom 11, numer 1

W numerze:

Strona 3: Służenie dwom panom
Jeżeli mamy osiągnąć pełnię życia, jakie Bóg obiecał, to musimy uczynić Go Panem 
każdej dziedziny naszego życia Nie możemy służyć dwom panom; musimy dzisiaj 
zdecydować komu chcemy służyć.

Strona 8: „Otwórz szeroko usta, a Ja je wypełnię”
Ci, którzy chodzą drogami Bożymi, w życiu zaufania i spodziewającej się wiary, będą 
znali Jego błogosławione zaopatrzenie.

Strona 9: Ten świat: Plac zabaw czy pole walki?
Nasze spojrzenie na ten świat będzie decydowało o naszym nastawieniu do rzeczy 
niebiańskich. Jeżeli czujemy się wygodnie w tym upadłym świecie, to nie będziemy z 
niecierpliwością oczekiwać na niebiańskie miasto od Boga.

Strona 11: Łaska dobroczynności
Jedną z cech chrześcijańskich, do których zachęca Paweł, a której często 
obecnie brakuje jest hojne i ofiarne udzielanie na potrzeby innych.

Strona 18: Nasz Pan o tym jak mamy myśleć
Jezus uczył nas, że nic materialnego ani duchowego nie może mieć dla nas większej 
wartości niż sam Chrystus.

„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i  
kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje  
nie podkopują i  nie  kradną.  Albowiem gdzie jest  skarb twój  — tam będzie  i  serce twoje.” — 
Mateusza 6:19-21
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Próżna pogoń za rzeczami

Ludzie są pochłonięci rzeczami tego życia, a „jaki pożytek ma ten, który 
na  próżno  się  trudził?”  (Przyp.  Sal.  5:16).  Czy  wiatr  może  nasycić? 
Czymże  jest  złoto,  tylko  pyłem  (Amos  2:7),  które  prędzej  zadusi  niż 
nasyci?  Zdejmijcie  maskę  z  najpiękniejszej  rzeczy  pod  słońcem  i 
zobaczcie co jest w środku. Jest tylko troska i zmartwienie. A największa 
troska jeszcze nie przyszła — a jest to to, że trzeba będzie zdać sprawę 
przed Bogiem. Rzeczy tego świata są jak bańka na wodzie lub meteor w 
powietrzu.

Ale bogobojność ma prawdziwą wartość w sobie.  Jeżeli  mówimy o 
prawdziwym  zaszczycie,  to  jest  nim  być  narodzonym  z  Boga;  o 
prawdziwej  wartości,  to  jest  nią  staczanie  dobrej  walki;  o  prawdziwej 
rozkoszy, to jest nią radość w Duchu Świętym. A więc, warto poślubić 
bogobojność! Tutaj jest prawdziwa wartość. O innych rzeczach możemy 
powiedzieć, że „One daremnie pocieszają” (Zachariasza 10:2).

Thomas Watson (1666)
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Służenie dwom panom
Niewiele wydarzeń w Biblii może poruszyć nas w taki sposób, jak bunt Izraela 
w  Kadesz  Barna  (4  Mojż.  13,14).  Jesteśmy  zdumieni,  że  ci  ludzie,  którzy 
widzieli, jak Bóg czynił dla nich cuda ciągle na nowo, teraz nie chcą Mu zaufać, 
że ich wprowadzi do Kanaanu. Chociaż to miejsce było celem  i istotą Bożego 
wyprowadzenia z Egiptu i Jego ciągłych obietnic dla Jego ludu, to nie chcą oni 
iść za Nim, ażeby wypędzić ludy zamieszkujące ten kraj.

Jesteśmy jeszcze bardziej  zdumieni  tym,  że oni  nie tylko  nie  chcą zaufać 
Bogu, że On pomoże im pokonać każdego wroga, jakiego napotkają, ale jeszcze 
zamyślają ukamienować Jozuego i Kaleba. Izraelici zwrócili się przeciwko tym 
dwom, ponieważ oni przekazali pozytywne sprawozdanie o owocach Kanaanu; 
oni  też podkreślali  to,  że Bóg jest  w stanie wypełnić  to, co obiecał  (4 Mojż. 
14:5-10).

Kiedy sobie  uświadomimy,  że  w tym  dniu  Izrael  odwrócił  się  od  błogo-
sławieństw, jakie Bóg im obiecał i zamiast tego, błądzili oni po pustyni przez 40 
lat, to jesteśmy zasmuceni ich brakiem wiary i w rezultacie nieposłuszeństwem. 
Jakie to straszne, że przystali na coś, co było dużo poniżej tego, co Bóg dla nich 
przezna-czył!  Stało się to niedługo po tym,  jak Bóg okazał im swoją potężną 
moc  przy Morzu Czerwonym,  dostarczał  im mannę  na pustyni,  wyprowadził 
wodę ze skały i wiele innych rzeczy. Nie trzeba dużo, aby się zniechęcić i zacząć 
osądzać Izrael.

Ale żebyśmy się nie stali pyszni i sprawiedliwi w swoich oczach i nie zaczęli 
oskarżać Izraela za ich nastawienie i działanie, pisarz Listu do Hebrajczyków 
ostrzega nas, żebyśmy uważali, aby nasze serca nie zostały zatwardzone. Mamy 
pobudzać jedni drugich codziennie tak, aby nikt z nas nie został zatwardzony 
poprzez oszustwo grzechu (Hebr. 3:7-19).

Podzielone oddanie

Jeżeli, jak słusznie ostrzega list do Hebrajczyków, jesteśmy również zdolni do 
takiej niewiary, to rozsądne będzie zastanowienie się co spowodowało, że Izrael 
nie spełnił swojego tak wielkiego powołania. Co było powodem, że ci ludzie, tak 
umiłowani  przez  Boga,  musieli  błądzić  bezcelowo,  zamiast  posiąść  ziemię 
opływającą  mlekiem i  miodem?  Jest  całkiem prawdopodobne,  że  odpowiedź 
będzie miała związek z nami dzisiaj.
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W kazaniu Szczepana, które jest zapisane w Dz. Ap. 7 rozdziale, opowiada 

on jak to Bóg wybrał  Mojżesza i  posłał  go,  aby wyprowadził  lud Izraelski z 
Egiptu, ale „oni go odrzucili, a w swoich sercach zwrócili się z powrotem do 
Egiptu. Powiedzieli Aaronowi: „Uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, bo 
jeżeli  chodzi  i  tego męża,  Mojżesza,  który nas wyprowadził  z  Egiptu,  to nie 
wiemy co się 
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z nim stało!” Wtedy też zrobili bałwana w kształcie cielca. Składali mu ofiary i 
przygotowali ucztę na cześć tego, co ich ręce uczyniły. Ale Bóg odwrócił się i 
oddał ich, aby wielbili ciała niebieskie. Zgadza się to z tym, co jest napisane w 
księgach prorockich:

„Czy składaliście mi ofiary krwawe i ofiary z pokarmów na pustyni  przez 
czterdzieści lat, domu Izraela? Nie! A teraz poniesiecie Sikkuta, waszego króla, i 
Kewana,  obrazy  waszych  bóstw,  które  sami  sobie  uczyniliście,  Ja  zaś 
zaprowadzę was do niewoli poza Damaszek” (Amos 5:25-27; Dz. Ap. 7:39-43).

Szczepan wskazuje fakt, że na pustyni Izrael nigdy tak naprawdę nie służył 
Panu całym sercem. Może składali ofiary i odprawiali różne formy obrzędów, 
ale ich serca oglądały się wstecz do Egiptu. Chcieli takiego boga, którego będą 
mogli widzieć i dotykać — boga, który by zaspokajał ich cielesne pragnienia. 
Szli za bożkami i odwracali się od żywego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Z tego powodu Bóg odwrócił się od nich i poddał ich na pastwę ich własnych 
pragnień. Kiedy mijały lata, to bałwochwalcze uwielbianie trwało i rozwijało się 
dotąd, aż Izrael musiał ponosić konsekwencje swojego duchowego cudzołóstwa. 
Wreszcie  zostali  usunięci  z  ziemi  Bożej  obietnicy  i  zesłani  na  wygnanie  w 
Babilonie.  Ich dwulicowe podejście do Boga spowodowało poważny i  ciężki 
sąd.

Sam Jezus wyjaśnia stan, który był plagą Izraela: próbowali oni służyć dwom 
panom. To się okazuje niemożliwe. „Nikt nie może służyć dwom panom. Albo 
jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednego będzie miłował, a 
tamtym pogardzi” (Mat. 6:24).

Izrael  próbował  służyć  dwom  panom w  czasie  ich  drogi  przez  pustynię. 
Konsekwencją tej  dwoistości  było to, że kiedy nadszedł  czas, aby całkowicie 
zaufać Bogu, że wprowadzi ich do ziemi obiecanej Kanaanu, to po prostu nie 
uwierzyli,  że  może  to  uczynić.  Ich  rozdwojony  umysł  oznaczał,  że  byli 
niestabilni i pełni wątpli-wości; dlatego nie mieli wiary, aby posiąść obietnice 
Boże (zobacz Jakuba 1:6-8).

Służenie Bogu i Mamonie

Jezus podkreśla, że nikt nie może służyć dwom różnym panom. „Albo jednego 
będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednego będzie miłował, a drugim 
pogardzi.”  Potem  uzupełnia  tę  myśl  dodając,  „Nie  możecie  Bogu  służyć  i  
mamonie” (Mat. 6:24).
Tutaj Jezus przedstawia nam dwóch panów, którzy pragną naszego oddania się i 
posłuszeństwa. Tożsamość Boga jest prosta i wyraźnie określona, ale kto to jest 
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„Mamona”?  Przekład  NIV  podaje  jasne  tłumaczenie  tego  słowa  jako 
„Pieniądze,”  ale  to  może  być  zbytnim  uproszczeniem  tego  „boga,”  który 
konkuruje z Wszechmogącym Jahve o naszą miłość.

Mathew Henry wyjaśnia Mamonę w taki sposób: „Mamona jest to Syryjskie 
słowo, 
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które oznacza zysk; tak że to, co na tym świecie jest, albo uważamy za zysk, jest 
to  Mamona (Filipian  3:7).  To,  co  jest  na  tym  świecie,  pożądliwość  ciała,  
pożądliwość oka i pycha żywota to jest mamona. Własne JA, jedność, w której 
koncentruje się trójca świata — zmysłowe, świeckie Ja — jest to mamona, której 
nie można służyć w połączeniu z Bogiem.”

Niemiecki komentator Rudolf Stier podaje dalsze wyjaśnienie: „Kiedy nasi 
katecheci mówią dzieciom, że to imię pochodzi od Syryjskiego boga bogactwa, 
to mówią, że właściwie nie jest to historyczną prawdą, ale ma to odpowiednie 
znaczenie.  Ponieważ  Pan wyraźnie  utożsamia  słowo  ‘Mamona’  z  imieniem 
bożka nadając mu osobowość,  w przeciwieństwie do Boga,  po to,  żeby Jego 
słowa  kierowane  do  Faryzeuszy  miały  taką  wymowę:  Wy  jesteście  tymi 
prawdziwymi  bałwochwalcami,  służycie  komuś  innemu  oprócz  Boga  — czy 
słyszycie Jego imię? Nazywa się Mamona! I jako prawda i usprawiedliwienie tej 
personifikacji, w jego tle leży aluzja do księcia i boga tego świata, fałszywego 
boga, który ukrywa się w pokusach i oszukiwaniu stworzenia.”

Obaj  ci  nauczyciele  pokazują,  że  Mamona jest  duchowym ucieleśnieniem 
wszystkiego, za czym się uganiamy w tym życiu, a co służy naszemu ciału i 
przeciwstawia się Bogu.  Apostoł  Paweł  zgadza się z  tym w swoim liście do 
Efezjan,  gdzie  stwierdza:  „Gdyż  tego możecie  być  pewni:  żaden niemoralny, 
nieczysty ani chciwiec — taki człowiek jest bałwochwalcą — nie ma działu w 
królestwie Chrystusowym i Bożym” (5:5).

Oddanie się Bogu i szukanie Jego królestwa będzie cały czas podnosiło nasze 
oczy i pragnienia na rzeczy niebiańskie. Praktyczne oddawanie czcić Mamonie i 
wszystkiemu, co ona obejmuje, ustawicznie pociąga nasze myśli i motywacje w 
dół do tej upadłej ziemskiej sfery. Jak pokazuje Paweł, to nas będzie prowadziło 
do  życia  niemoralności,  nieczystości  i  chciwości.  Takie  życie  nie  może być 
złączone z uwielbionym Chrystusem w życiu uczniostwa. 

Dominująca motywacja tego świata

Przekład NIV słowa „Mamona” jako „Pieniądza” może jest zbyt ograniczony, 
ale wskazuje nam ono na sprawę, która staje się coraz bardziej prominentna dla 
naśladowców Chrystusa obecnie. Kiedy coraz bardziej się zbliżamy do końca 
wszechrzeczy  w  królestwie  Bożym,  które  jest  poprzedzane  przez  fałszywe 
królestwo  antychrysta,  szatan  prowadzi  i  manipuluje  tym  światem  i  jego 
mieszkańcami poprzez nieustanną pogoń za finansowym zyskiem.

Ponieważ  pieniądze i  ich  posiadanie  jest  drogą  do  uzyskania  wszystkich 
największych  i  najnowszych  „wygód  dla  człowieka,”  to  rodzaj  ludzki  jest 
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napędzany  pragnieniem  odnoszenia  sukcesu  ekonomicznego  tak,  jak  nigdy 
przedtem. Stanowiska w polityce, edukacji, nawet do pewnego stopnia w świecie 
religijnym są 
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teraz osiągane i określane poprzez pryzmat ekonomicznych możliwości. To się 
wdarło  do  codziennego  życia  i  wpływa  na  nasze  myślenie  na  praktycznie 
każdym poziomie istnienia.

Biblia pokazuje nam, że ta obsesja na punkcie zysków finansowych będzie 
dominującym  znakiem antychrysta  i  jego  dążenia  do  globalnego  panowania. 
Będzie  on  wykorzystywał  swoją  potęgę  ekonomiczną  i  technologiczną,  aby 
wymusić  posłuszeństwo  na  narodach  (Objawienie  13:15-17).  Jego  wielkie 
miasto  Babilon będzie najbardziej  produktywnym centrum finansowym,  jakie 
świat  kiedykolwiek  widział  — kupując  i  sprzedając  wszystko,  nawet  ciało  i 
dusze ludzi (Obj. 18:11-13). Kiedy „stan rynku” staje się głównym czynnikiem 
jaki jest brany pod uwagę w podejmowaniu decyzji i działań, to świat posuwa 
się coraz bliżej do tego ostate-cznego etapu wysiłków szatana, zmierzających do 
globalnej kontroli nad światem.

Kiedy ten stan chciwości rośnie i intensyfikuje się, zasady moralne i Boże 
prawa są łatwo odrzucane, gdyż ludzie chętnie składają swoje dusze i życie i 
dobro narodów na ołtarzu ich boga, Mamony.  Nic więc dziwnego, że „głos z 
nieba” wzywa lud Boży i woła: „Wyjdźcie spośród nich ludu mój, abyście się 
nie stali uczestnikami ich grzechów i nie otrzymali ich plag; gdyż grzechy ich 
sięgają nieba i Bóg pamięta ich przestępstwa” (Obj. 18:4-5).

Sytuacja  opisana  w  Objawieniu  może  wymagać  dosłownego  fizycznego 
usunięcia  się  z  miasta  i  imperium  Babilońskiego  w  przyszłości,  ale  dzisiaj 
jesteśmy wzywani z taką samą pilnością do oddzielenia się w duchu od tego 
świata i tego wszystkiego, co popycha go do bałwochwalstwa, które będzie się 
coraz  bardziej  wzmagało  przeciwko  Bogu  i  wszystkiemu,  co  jest  z  Nim 
związane.

Przemieniony umysł

Znaczna część chrześcijańskiego nauczania w ciągu ostatnich 30 lat odciągała 
naszą uwagę od rzeczy niebiańskich. Ludzie propagujący nauczanie „Wiary i 
prosperity”  wzięli  ponadczasowe  Biblijne  zasady  dotyczące  wiernego 
zaopatrzenia  i  troski  naszego  niebiańskiego  Ojca  i  odwrócili  je  na 
usprawiedliwienie  i  pozwolenie  na  pogoń  za  samolubnym  zyskiem.  Ci 
nauczyciele  stworzyli  chrześcijaństwo  skoncentrowane  na  człowieku,  które 
upodabnia  się  do  tego  świata  i  ducha  tego  wieku.  Rezultat  jest  taki,  że 
chrześcijanie są świeccy i  bezsilni,  a  wiara chrześcijańska jest  coraz bardziej 
kształtowana  według  modły  tego  świata,  zamiast  być  prowadzone  poprzez 
czystego i niebiańskiego Ducha Świętego i zasady wiecznego Słowa Bożego.
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Chrystus  nie  wzywa  nas  do  życia  skrajnego  ubóstwa,  ale  chce,  abyśmy 

pokładali  sprawy  niebiańskie  ponad  ziemskimi.  Mamy  daną  przez  Boga  i 
niezmienną  obietnicę,  że  jeżeli  będziemy „szukać  najpierw Jego  królestwa  i 
sprawiedliwości,”  wtedy „wszystko  inne  będzie  nam również  dodane”  (Mat. 
6:33). Jednakże to 
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„szukanie  najpierw  królestwa”  to  coś  więcej  niż  śpiewanie  sentymentalnych 
refrenów czy  wypowiedzenie  od  czasu  do  czasu  modlitwy  o  Bożą  pomoc  i 
błogosławieństwo  w  naszym  codziennym  życiu.  Nacisk  jest  na  szukanie 
najpierw  Jego  królestwa  tak,  aby  Chrystus  i  Jego  królestwo  były  miłością, 
radością i najważniejszym pragnieniem naszych serc.

To,  gdzie składamy nasz skarb jest dobrym wskaźnikiem na to,  gdzie jest 
nasze serce (Mat. 6:19-21). Każdy z nas musi pozwolić, aby Duch Święty nas 
badał. Czy idziemy za Panem całym sercem? Albo czy jesteśmy jak Izrael na 
pustyni,  składając  chwałę  naszymi  ustami  Bogu,  ale  żyjąc  nadal  w  oddaniu 
mamonie?  Tak  jak  w  przypadku  Izraela,  końcowym  rezultatem  takiej 
dwulicowej religijności będzie sąd i oddzielenie od Boga.

Nie  musimy  być  pokonani  i  usidleni  przez  presje  i  „troski  życia”  (Łuk. 
21:34),  jakie  kierują  tym  światem  obecnie.  Zamiast  tego  możemy  być 
przemienieni  przez  „odnowienie  naszego  umysłu.  Wtedy  będziemy  mogli 
rozpoznać co jest Bożą wolą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe” (Rzymian 
12:2). Tą wolą Bożą nie jest jakiś rodzaj wzniosłego teoretycznego usiłowania, 
ale jest to nasz niebiański kierunek do życia w praktycznym posłuszeństwie i 
oddaniu. Życie w świetle woli Bożej jest najbezpieczniejszym miejscem, kiedy 
tak podróżujemy przez pustynię tego świata.

Szkocki  mąż  Boży  George  MacDonald  powiedział  kiedyś  tak:  „Jest  to 
trzeźwe, zdrowe, praktyczne działanie wiary — po pierwsze jest to obowiązkiem 
człowieka, aby czynić Bożą wolę. Po drugie, to Bóg bierze na siebie specjalną 
troskę  o  tego  człowieka.  Po  trzecie,  ten  człowiek  nie  musi  się  nigdy  bać 
niczego.”

Naród Izraelski nie wypełnił swojego powołania, ponieważ nigdy nie weszli 
w  niepodzielne  posłuszeństwo  woli  Bożej.  Próbowali  służyć  dwom panom i 
dlatego  bali  się,  kiedy  Bóg  przedstawił  im  ziemię  obiecaną  —  z  jej 
błogosławieństwem  jak  i  wyzwaniami.  Oni  nie  pozwolili  aby  duchowa 
przemiana, która wynika z odnowionego umysłu, zaistniała w ich życiu.

Jeżeli  my  mamy  osiągnąć  pełnię  Bożych  wiecznych  celów  dla  nas,  to 
musimy postanowić, że pójdziemy za Bogiem całym sercem, że będziemy Mu w 
pełni  ufać i  będziemy całkowicie oddani  Jego wiecznym celom.  W tym celu 
musimy zdecydować, że będziemy służyć tylko Bogu, jak powiedział Jezus.

„On nie mówi, że nie wolno nam albo nie powinniśmy, ale że nie możemy służyć 
Bogu i Mamonie;  nie możemy kochać obydwóch (1 Jana 2:15;  Jakuba 4:4); albo 
trzymać się obu, albo być trzymanymi przez obydwóch w posłuszeństwie, uwadze, 
ufności  i  zależności,  gdyż  one  są  sobie  przeciwne.  Dlatego  nie  wahajmy  się 
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pomiędzy Bogiem i Baalem, ale wybierzmy dzisiaj komu chcemy służyć i trzymajmy 
się tego wyboru” (Matthew Henry).

Bruce Garrison (2000)      

„Otwórz szeroko usta, a napełnię 
je”

Psalm 81:11

To słowo powinno być stale obecne w naszych sercach. Wszyscy mamy jakieś 
potrzeby i każde dziecko Boże ma wiele rzeczy, o których potrzebuje rozmawiać 
z Bogiem. Nasz łaskawy Bóg mówi tutaj do każdego swojego dziecka: „Otwórz 
szeroko swoje usta, a ja je napełnię.” Proś o wiele z moich rąk; oczekuj dużo ode  
Mnie, przedstaw Mi wielkie prośby. Ja jestem Bogiem, nie człowiekiem; moją  
rozkoszą jest dawać obficie.

Gdybyśmy mieli taki przywilej, aby pójść do wielkiego człowieka i prosić o 
cokolwiek,  to  nie  powinniśmy  prosić  o  pięć  groszy,  ani  nawet  pięćdziesiąt 
groszy,  ale o dużo więcej. Poniżające byłoby prosić o tak mało. A gdybyśmy 
mogli swobodnie przedstawić naszą prośbę królowi, to powinniśmy się wstydzić 
przedstawiania tylko jakiejś malutkiej prośby.

Wielcy władcy tego świata są niczym w porównaniu z Jahve. Jeżeli chcemy 
sprawić radość w sercu Boga, to musimy prosić o wielkie rzeczy z Jego rąk i 
oczekiwać na wielkie rzeczy od Niego. Jest to obrazowo przedstawione w tym 
wyrażeniu:  „Otwórz  szeroko  swoje  usta,”  a  obietnica  jest  taka:  „a  Ja  je 
napełnię.”

Jeżeli będziemy postępować zgodnie z tą zachętą, to Bóg na pewno spełni 
Swoją obietnicę. Rozejrzyjmy się wokoło i zobaczmy, że kiedy w jakimś stopniu 
byliśmy  w  stanie  postępować  zgodnie  z  tym  słowem,  to  Bóg  dotrzymywał 
Swojego Słowa. Pamiętajmy o tym, że jeżeli On jeszcze nie dał nam tego, o co 
prosiliśmy,  to  nie  oznacza,  że  nam tego  nie  da.  Oczekujmy tylko  na  Niego 
cierpliwie i wytrwale dla chwały Boga w imieniu Jezusa, a będziemy oglądać, 
jak On wypełnia Swoje Słowo — „Ja je napełnię.”

Jak wspaniałe są te słowa w tym samym Psalmie, gdzie Bóg mówi: „O gdyby 
usłuchał  Mnie  lud  mój,  o  gdyby  Izrael  chodził  moimi  drogami!  Wnet 
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poskromiłbym nieprzyjaciół ich i zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom. Ci, 
co nienawidzą Pana schlebialiby mu, a czas ich trwałby wiecznie. Karmiłbym go 
najwyborniejszą pszenicą i syciłbym go miodem ze skały” (Psalm 81:14-17).

Dla Boga jest radością i rozkoszą, kiedy może nam czynić dobrze, a tu jest 
powiedziane, że Bóg chce nam dać wszystko, co jest dobre dla nas.

George Muller (1871)     
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Ten świat: plac zabaw czy pole 
walki?

Rzeczy nie są dla nas tylko tym czym są, ale za co je uważamy. Przez to chcę 
powiedzieć,  że  nasze  nastawienie  do  rzeczy  na  dłuższą  metę  może  być 
ważniejsze niż same rzeczy.

Jest  to  powszechnie  znana  prawda,  jak  stara  moneta  wytarta  na  gładko 
poprzez jej długie używanie. Jednak jest na niej pieczęć prawdy i nie można jej 
odrzucić, ponieważ jest znana.

Jest to zdumiewające jak fakt może być ustalony, a nasza interpretacja tego 
faktu się zmienia z pokolenia na pokolenie i z roku na rok.

Jednym z takich faktów jest  świat,  w którym żyjemy.  On jest i  był  przez 
wszystkie  wieki.  Jest  to  ustalony  fakt,  całkowicie  niezmieniony  poprzez 
upływający czas, ale jak bardzo różni się pogląd na to nowoczesnego człowieka 
od poglądu, jaki mieli nasi ojcowie. Tu widzimy wyraźnie jak wielka jest moc 
interpretacji. Ten świat jest dla nas wszystkich nie tylko tym, czym jest; jest on 
tym, czym go widzimy. A olbrzymi ciężar szczęścia i nieszczęścia spoczywa na 
trzeźwości naszej interpretacji.

Nie  idąc  dalej  niż  czasy  założenia  i  wczesnego  rozwoju  naszego  kraju, 
widzimy  szeroką  przepaść  pomiędzy  naszym  nowoczesnym  podejściem,  a 
podejściem  naszych  ojców.  W  początkowym  okresie,  kiedy  chrześcijaństwo 
wywierało  dominujący  wpływ  na  myślenie  Amerykanów,  ludzie  uważali  ten 
świat za pole walki. Nasi ojcowie wierzyli w grzech i diabła  i piekło jako jedną 
siłę; wierzyli w Boga i sprawiedliwość i niebo jako drugą siłę. Te dwie rzeczy 
były sobie przeciwne w swojej naturze w głębokiej, śmiertelnej i niemożliwej do 
pogodzenia wrogości.

Nasi ojcowie wierzyli, że człowiek musi się opowiedzieć po jednej stronie; 
nie może być neutralny. Jest to sprawa życia lub śmierci, nieba lub piekła i jeżeli 
wybierze  stanowisko  po  stronie  Boga,  to  powinien  się  spodziewać  otwartej 
wojny z wrogami Boga. Ta walka będzie prawdziwa i będzie trwała tak długo, 
jak długo istnieje tu życie. Ludzie oczekiwali na niebo, jako powrót z wojen, 
jako  odłożenie  miecza,  aby  cieszyć  się  w  pokoju  domem  dla  nich 
przygotowanym.

Kazania  i  pieśni  w  tamtych  czasach  często  miały  w  sobie  wartości 
umartwiania, albo może nutkę tęsknoty za domem. Żołnierz Chrystusa rozmyślał 
o domu i odpoczynku i połączeniu, a jego głos stawał się coraz bardziej żałosny, 
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kiedy śpiewał o zakończeniu walki i odniesionym zwycięstwie. Ale bez względu 
na  to  czy  mierzył  w  armaty  wroga,  czy  marzył  o  zakończeniu  walki  i 
przywitaniu u Ojca, nigdy nie zapominał w jakim świecie żył. Było to pole walki 
i wielu zostało zranionych i zabitych.

Ten  pogląd  na  rzeczy  jest  niewątpliwie  Biblijny.  Biorąc  pod  uwagę 
przenośnie  i  porównania,  w które  obfituje  Boże Słowo,  jest  to  nadal  solidna 
nauka Biblijna, która 
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Ten świat: plac zabaw czy pole walki?

przypomina nam, że na tym świecie są obecne duchowe moce, a człowiek, ze 
względu  na  swoją  duchową  naturę  jest  między  nimi.  Moce  Złego  są 
zdecydowane  aby  go  zniszczyć,  podczas  gdy  Chrystus  jest  obecny,  aby  go 
zbawić poprzez moc ewangelii. Aby uzyskać wybawienie, człowiek musi stanąć 
po stronie Boga w wierze i posłuszeństwie. Tak w skrócie myśleli nasi ojcowie i 
wierzymy, że tego uczy Biblia.

Jak inaczej jest obecnie; fakt pozostaje taki sam, ale interpretacja zmieniła się 
bardzo. Ludzie już nie postrzegają tego świata jako pola walki, ale plac zabaw. 
Nie jesteśmy tu po to, aby walczyć, ale żeby się bawić. Nie jesteśmy w obcym 
kraju,  ale  w domu.  Nie  przygotowujemy  się  do  życia,  bo  my  już  żyjemy  i 
najlepsze co możemy zrobić, to pozbyć się naszych ograniczeń i zahamowań i 
frustracji  i  korzystać  w  pełni  z  tego  życia.  To  według  mnie  jest  uczciwe 
streszczenie religijnej filozofii nowoczesnego człowieka, jakie wyznają otwarcie 
miliony  i  którego  milcząco  trzymają  się  jeszcze  większe  tłumy,  które  żyją 
według tej filozofii, nie wyrażając tego słownie.

To zmienione nastawienie do świata miało i ma wpływ na chrześcijan, nawet 
ewangelicznie  wierzących,  którzy  wyznają  Biblijną  wiarę.  Poprzez  ciekawie 
podawane cyfry udaje im się błędnie podliczyć kolumnę,  ale oni twierdzą, że 
otrzymali prawidłową odpowiedź. Brzmi to fantastycznie, ale jest prawdą.

To,  że  ten świat  jest  placem zabaw zamiast  polem walki  zostało  obecnie 
zaakceptowane w praktyce  poprzez znaczną większość nawet chrześcijaństwa 
ewangelicznego. Mogą oni wymijająco odpowiadać na bezpośrednie pytania się 
wokoło  pytania,  o  ich  stanowisko,  ale  ich  postępowanie  zdradza  ich.  Stoją 
zwróceni w dwie strony ciesząc się z Chrystusa ale również ze świata i radośnie 
opowiadają wszystkim, że przyjęcie Jezusa nie wymaga od nich rezygnacji z ich 
uciech i że chrześcijaństwo jest po prostu najbardziej radosną rzeczą, jaka ich 
spotkała.

„Uwielbianie” wynikające z takiego podejścia do życia jest dalekie od tego, 
czym powinno być,  pewnego rodzaju uświęcony klub nocny bez szampana  i 
pijaków.

To wszystko dorosło do takiego poważnego stanu, że teraz staje się wręcz 
obowiązkiem każdego chrześcijanina, żeby sprawdzał swoją filozofię duchową 
w świetle Biblii i po odkryciu Biblijnej drogi, aby szedł nią, nawet jeżeli będzie 
musiał oddzielić się od tego, co poprzednio akceptował jako dobre, ale teraz w 
świetle prawdy wie, że jest to niewłaściwe.

Prawidłowe  pojęcie  Boga  i  przyszłego  świata  wymaga,  abyśmy  mieli 
właściwe zrozumienie tego świata, w którym żyjemy i naszej relacji do niego. 
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Od tego zależy tak wiele, że nie możemy sobie pozwolić na to, aby być w tej 
sprawie obojętnymi.

A. W. Tozer (1957)     

Łaska dobroczynności
„A jak we wszystkim się wyróżniacie, w wierze, w słowie i w

poznaniu, i we wszelkiej gorliwości oraz w miłości, którą w was wzbudziliśmy,
tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżniacie.” — 2 Kor. 8:7

Żaden z listów Apostoła Pawła nie ma większej wagi ani energii ani ważności 
niż  ten  drugi  list  do  Koryntian.  Ale  równocześnie  ten  list  jest  przepełniony 
wrażliwością, łagodnością i przenika do serca. Ostrość tego listu jest jak surowe 
rysy alpejskich szczytów; a jego delikatność jak alpejskie kwiaty. Oba są częścią 
moralnego  krajobrazu.  Mają  swoje  wyjaśnienie  w  tej  samej  fundamentalnej 
prawdzie.

W tym liście jest poważny gniew przeciwko wszystkiemu, co mogłoby skazić 
czystość  społeczności  chrześcijańskiej.  Jest  tu  również  najbardziej  wrażliwe 
pragnienie,  aby  każdy  wierzący  w  Chrystusa  osiągnął  duchową  dojrzałość 
charakteru, która będzie jak szlachetne symetryczne drzewo.

Apostoł  obserwuje  wzrost  uczniów w Koryncie  tak,  jak ogrodnik dogląda 
różnych  roślin  w ogrodzie.  Ogrodnik obcina jedno drzewo, a  inne kształtuje, 
podczas  gdy  innym  dodaje  nawozu  i  zachęty.  W  jednym  miejscu  służba 
ogrodnika jest jak szczypiący mróz, a w innym jak kojący promień słońca, ale te 
wszystkie służby są kierowane do jednego celu, aby prowadzić rozwijające się 
życie do pełnej dojrzałości. Tak samo jest z apostołem Pawłem i wierzącymi w 
Koryncie.

Obserwuje on ich życie z modlitewną gorliwością i jest ustawicznie zajęty 
wabiąc ich łaską ku widzialnej sile. Tu widzimy go, jak docenia jeszcze jedną 
łaskę  i  pragnie  poprzez  jej  rozwój  jeszcze  bardziej  wzbogacić  ich  charakter. 
„Patrzcie, abyście obfitowali w tej łasce również.”

Brak hojności
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Co  to  jest  za  szczególna  łaska,  która  jest  proponowana  w  tym  wyrażeniu, 
„również  ta  łaska”  i  którą  chciałby  oglądać  jak  obfite  kiście  winogron  na 
winorośli? W Jerozolimie jest wielki głód. W całym kraju jest wielka drożyzna. 
Wielu ludzi cierpi. Wierzący w Jerozolimie i innych miejscach również cierpią 
niedostatki. Ich potrzeby zmusiły ich do wołania o pomoc. Ten apel dotarł do 
Apostoła Pawła i on to przedstawił w Koryncie.

Jakimi  ludźmi  są ci  uczniowie w Koryncie  do których  apostoł  kieruje ten 
apel? Ich chrześcijański charakter odznacza się wysokim poziomem moralnym i 
duchowym. Apostoł wspomina niektóre cechy, w jakie oni obfitują.

Mają „wiarę,” która jest źródłem duchowej ufności i odwagi; ona daje siłę i 
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Łaska dobroczynności 

ufność  w Bogu,  która  prowadzi  człowieka  po  wyboistych  drogach  w trudną 
podróż. Mają też „wymowę,” moc wyrażania słowa, moc, aby zanieść prawdę i 
ubrać ją w słowa, moc do przemieniania doświadczenia w świadectwo. I mają 
„wiedzę,” moc do duchowego zrozumienia, moc do zgłębiania i interpretowania 
duchowych  tajemnic.  Mają  też  „pilność,”  szybkość  posługi,  gotowość 
przyjmowania,  szybkość  działania.  I  mają  „miłość,”  która  jest  centralnym 
fundamentem  dobroci,  moralnej  żywotności,  nie  zakwaszonej  cynizmem  ani 
chłodzonej złośliwością.

Z cała pewnością jest to bogaty i obfity charakter i na pewno do takich ludzi 
może być skierowany ten apel z pewną ufnością. Paweł przedstawia swój apel o 
pomoc dla potrzebujących w Jerozolimie.  Nie mamy co do tego wątpliwości. 
Ufnie  spodziewamy  się  wylewu  obfitej  dobroczynności,  spontanicznego 
nadmiaru ofiarnej obfitości.

Ale w tonie apostoła jest jakaś nutka niepewności. Nie jest całkiem pewny co 
do tych ludzi w Koryncie. Powtarza swoje apele. Powtarza je z dodatkowym 
naciskiem. Nawiązuje do tego wiele razy tak jak gdyby strumień dobroczynności 
nie  płynął  w  pełni  zdrowego  poświęcenia.  Apel  powtarza  się  w  rozdziale 
ósmym,  dziewiątym  i  dziesiątym.  Jest  bardzo  zainteresowany,  żeby  ci 
współwierzący byli znani z „również tej łaski.”

Jak  można  wyjaśnić  tę  pozorną  zwłokę,  to  pozorne  ograniczenie  w  tak 
pełnym  i  promieniującym  charakterze,  jaki  oni  mieli?  Widzę  tylko  jedno 
wyjaśnienie — nie poświęcili tej sprawie dostatecznej uwagi. Nie był  to brak 
otwartego serca, ale brak uwagi. Takie stanowisko nie jest wcale niezwykłe i nie 
należy do rzadkości.

Ludzie mogą być oddani swojej religii, a nie myśleć o innych. Ludzie mogą 
być filozofami,  a nie być praktycznymi.  Mogą być kontrowersyjni  i omawiać 
tysiąc rzeczy, a przy tym nie myśleć o innych. Nic tak nie wymaga pionierskiej 
pracy  wrażliwej  uwagi,  gdzie  dbałość  i  rycerska  rozwaga  byłaby  tak 
nieodzowna,  jak  łaska  dobroczynności  i  duch  ofiarności.  Musi  być  jasne 
myślenie,  jeżeli  nasza  szczodrość  ma  być  szlachetnym  uczuciem i  musi  być 
jasne  myślenie,  jeżeli  nasza  szczodrość  ma  być  jak  kubek,  który  jest 
przepełniony.

Było to prawdą w odniesieniu do Koryntczyków i jest tak samo prawdą w 
odniesieniu do nas i wszystkich ludzi, że jeżeli mamy mieć „również tę łaskę” 
— łaskę mądrej i obfitej dobroczynności — to musi to być sprawą świadomej 
kultury.  Nie  jest  to  coś,  co  będzie  istniało  samo  w  sobie.  Ponieważ  łaska 
dobroczynności jest tak bardzo potrzebna, ponieważ reakcja dobroczynności w 
życiu i charakterze jest tak orzeźwiająca i ponieważ brak dobroczynności jest tak 
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niszczący i tak nieprzyjazny dla Bożych celów, to odważam się nadać jej taką 
ważność.

Ograniczenia w dobroczynności

Postawmy teraz trzy osądy, w których chyba się wszyscy zgodzimy.
Łaska dobroczynności

Pierwsza sprawa jest taka: Jesteśmy skłonni, aby dać się oszukać odnośnie 
rozmiarów naszej dobroczynności i bardzo przesadzamy,  jeżeli chodzi o ilość 
pieniędzy,  jakie  dajemy.  Większość  ludzi  nie  ma  pojęcia  o  zakresie  ich 
dobroczynności. Nie jest to kierowane poprzez żaden określony cel. Nie jest to 
pilotowane przedsięwzięcie. Nie idzie to drogą wyznaczonej służby. Nie jest to 
ewangelizacja. Jest to sprawa przypadkowości i kaprysu. Nie wiedzą ile dają w 
ciągu roku.

Ale  ciężar  zawsze  spoczywa  na  stronie  wysokiego  mniemania  o  sobie. 
Ludzie, którzy nie wiedzą ile dają, zawsze dają mniej niż myślą, że dali. Pamięć 
niektórych  funkcjonuje  w  odwróconym  porządku;  oceniają  swoje  dawanie 
według ilości  apeli,  jakie  słyszeli  zamiast  według ilości  swoich reakcji  na  te 
apele. Tak więc oceniają siebie, że są hojni, kiedy tak naprawdę mogą być skąpi.

Druga  ocena  jest  tak:  Jeżeli  chodzi  o  pieniądze,  to  istnieje  jakaś  dziwna 
paraliżująca  siła;  ona  tak ogranicza  serce,  że  czym więcej  otrzymujemy tym 
mniej  chcemy  dawać.  Na  pewno  to  miał  na  myśli  Pan,  kiedy  mówił  o 
„zwiedzeniu bogactwem.” Bogactwo może spowodować, że człowiek myśli  iż 
jest  coraz większy,  kiedy cały czas staje się coraz mniejszy.  Ocenia on swój 
rozmiar poprzez dopływ przychodów,  a nie poprzez wypływ dobroczynności. 
Podczas  kiedy  wpływ  rośnie,  wypływ  się  kurczy.  Ale  oszukanie  jest  często 
jeszcze bardziej szkodliwe. Jego bogaceniu się często towarzyszy coraz większy 
strach.

Jedną z patetycznych ironii życia jest to, że ludzie, którzy się bogacą, coraz 
bardziej boją się ubóstwa. Ten strach bierze ich w niewolę i boją się oni dawać z 
tego bogactwa, żeby im czasem nie zabrakło.

Kiedyś  odwiedziłem bardzo bogatego człowieka w Nowym Jorku,  aby go 
poprosić  o  pomoc  w  bardzo  szlachetnej  sprawie.  Jego  strach  natychmiast 
odpowiedział  na  moją  prośbę  i  odpowiadał  tak,  jak  człowiek  na  krawędzi 
ubóstwa: „Ja naprawdę nie mogę dać nic więcej!” Było to naprawdę szczere i 
towarzyszyło temu takie westchnienie, które potwierdzało jego rzeczywistość. 
„Ja naprawdę nie mogę dać nic więcej! Mam tyle różnych spraw i nie wiem co 
będzie dalej!” Miałem wrażenie, że tego człowieka zżera strach. On kierował 
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jego myślami, jego mową i służbą. Kilka tygodni później zmarł i pozostawił 60 
milionów dolarów!

Pomyślałem  sobie  czy  na  koniec  nie  usłyszał  posłańca  Pana,  który  mu 
powiedział: „O głupi, tej nocy upomną się o twoją duszę, a to co zgromadziłeś, 
czyje będzie?”

Trzecia ocena jest taka: Że sumienie w sprawie dawania może się stać coraz 
mniej wrażliwe, kiedy apele pochodzą z potrzeby duszy. Wielu daje hojnie w 
odpowiedzi  na  wołanie  materialnego  głodu,  podczas  kiedy  są  nieporuszeni, 
kiedy  słyszą  wołanie  głodu  duchowego.  Wielu  daje  hojne  wsparcie,  aby 
nakarmić  dzieci  w Europie  Wschodniej,  ale  nie  wzrusza  ich,  kiedy słyszą  o 
duchowym głodzie w 
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Łaska dobroczynności 

Mongolii czy Tybecie. Chętnie spieszą z pomocą dla omdlewającego ciała, ale 
nie interesują ich potrzeby omdlewającego serca.

To wszystko są osobiste odczucia w służbie dobroczynności. Są to osobiste 
ograniczenia, osobiste antagonizmy i dotykają nas wszystkich. Jesteśmy przy-
muszani, aby obrać bardzo mocny i świadomy kurs, jeżeli mamy je pokonać i 
wzbić się do poziomu duszy, który jest szlachetnie określony jako „również tej 
łaski.”

Jak mamy stawić czoła tym wrogom dobroczynności? Jaki kurs mamy obrać, 
aby dobroczynność była spontaniczną sprawą życia?

Kultywowanie łaski dawania

Po  pierwsze  wszyscy  musimy  kultywować  dziedzinę  zarządzania.  Musimy 
kultywować  tę  dziedzinę  tak  pieczołowicie,  jak  kultywowaliśmy  dziedzinę 
własności  i  posiadania.  Jeżeli  chcemy  wiedzieć  jak  to  robić,  to  musimy 
cierpliwie poświęcić czas na zastanowienie się jak ćwiczymy i rozwijamy każdą 
inną dziedzinę życia  i potem zastosować tę naukę do tej dziedziny.

Jak kultywujemy szacunek do Najwyższego? Jak kultywujemy lojalność dla 
swojego  kraju?  Są  pewne  metody  pomagające  w  tym  i  jeżeli  postępujemy 
według metody kultury, to wytworzy się sens rozeznania. Sens zarządzania jest 
to poznanie ostatecznego Źródła naszego życia i siły; jest to oddawanie hołdu 
tam, gdzie jest on należny. Pan włożył ten hołd w modlitwie, którą uczył swoich 
uczniów.

Ta modlitwa najpierw porusza się po potężnej  orbicie:  „Ojcze nasz,  który 
jesteś  w niebie,  święć  się  imię  Twoje,  przyjdź  królestwo  Twoje,  bądź  wola 
Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.” Potem z tych wielkich ruchów dotyka ona 
zwykłego codziennego życia. „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.” 
Odsłonięta jest nasza zależność i stajemy się odbiorcami świętej łaski i miłości 
Bożej. Nie chodzi tylko o chleb, ale wszystkie nasze potrzeby, które przynosimy 
do ołtarza i składamy w świetle wielkiego białego Tronu. „Kiedy się najecie i 
będziecie  zaspokojeni,  uważajcie,  abyście  nie  zapomnieli  Pana”  (5  Mojż. 
6:11-12).

W  ten  sposób  Słowo  Boże  pokazuje  nam  naszą  zależność  od  Pana  w 
odniesieniu  do  wszystkiego,  co  posiadamy  i  w  uznaniu  tej  zależność  i 
zobowiązania kultywujemy zrozumienie zarządzania. Wszystko, co mamy jest 
nam powierzone w zarządzanie i mamy składać hołd przed Panem i mówić: „Nie 
moja wola, ale Twoja niech się stanie.”
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Innym  ważnym  sposobem  kultywowania  naprawdę  szczęśliwego  ducha 

dobroczynności  jest  ćwiczenie  naszego  sumienia  w  tej  sprawie.  Nasza 
dobroczynność  jest  często  kierowana  poprzez  nasze  emocje  a  nie  nasze 
sumienie.  Jest  ona kierowana uczuciami  tego,  co  lubimy  robić  a  nie  poprzez 
konieczność  tego,  co  powinniśmy robić.  Kierowanie  emocjami  jest  zawsze 
zgubnym i niestabilnym rodzajem suwerenności. Emocje mogą być osłabione, 
mogą być przytępione i 
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zwolnione i wtedy siła motywująca jest bardzo słaba.
Życie religijne, które jest kierowane uczuciami ma bardzo słabą motywację, 

jeżeli uczucia wyschną. Tak samo jest w sprawie dobroczynności. Jest to chyba 
prawdą  w  odniesieniu  do  większości  ludzi,  że  zanim  zacznie  działać 
dobroczynność, to muszą być pobudzone ich uczucia, a ich emocje muszą być 
żarliwe i gorące. Tak więc apele są kierowane  powszechnie do uczuć i ciągle na 
nowo kaznodzieje  muszą  grać  na  ich  emocjach,  aby zachęcić  do  wspierania 
takich służb  jak  misja  szpitali  i  misja  zagraniczna.  Konsekwencją  jest  to,  że 
dawanie jest niepewne i nieregularne tak, jak przepływ emocji.

Potrzebujemy  moralnego  rozpędu,  który  wytworzy  obfitą  dobroczynność 
nawet wtedy, kiedy nasze emocje są suche. Chcemy mieć nawet suche dawanie, 
które  jest  kierowane poprzez działanie  sumienia.  Tak więc musimy postawić 
apele w świetle sumienia i ustanawiać je z pomocą prawości, nawet wtedy, kiedy 
jesteśmy  wzruszeni  apelem,  który  jest  przedstawiony  w  elokwentnej  i 
wzruszającej mowie.

Ale musimy zrobić coś więcej. Musimy nie tylko włożyć hołd i sumienie do 
naszej dobroczynności,  ale również metodę.  Nie możemy walczyć z wrogami 
wielkoduszności  i  dobroczynności  w  sposób  nierozważny  i  spazmatyczny. 
Musimy mieć plan działania.  Musimy mieć  metodę dla tego przedsięwzięcia. 
Musimy  mieć  plan  kampanii.  Musi  być  jakaś  zaplanowana  strategia,  jeżeli 
chcemy przezwyciężyć śmiertelne ataki brudnej armii samolubstwa i skąpstwa.

Jestem pewny,  że  częścią  tej  świadomej  metody  musi  być  przeznaczenie 
pewnej  minimalnej  proporcji  naszego dochodu na służbę dobroczynności.  To 
minimum nie może być mniejsze niż dziesięcina. Nawet faryzeusze mogli się 
tym szczycić: „Daję dziesięcinę ze wszystkiego, co posiadam.” Nie była to jakaś 
apatyczna cnota, kiedy porównamy ją z ogólnym dawaniem członków kościoła 
Chrystusowego. Gdybyśmy wszyscy poszli za przykładem faryzeuszy i dawali 
dziesięcinę ze wszystkiego  co mamy,  to apele,  które  kierowane są  do naszej 
dobroczynności byłyby zaspokojone z nadmiarem i obfitością.

Ale  musimy ustalić  minimum nie  tylko  dla  sprawy obfitości,  ale  naszego 
własnego komfortu i pokoju. Nie ma nic bardziej irytującego, niż spotkanie z 
apelem, kiedy nie mamy planu i nie wiemy ile dajemy czy ile daliśmy. Mamy 
natomiast wielkie odczucie siły i satysfakcji i pokoju, kiedy wiemy dokładnie 
gdzie  jesteśmy i  co robimy i  co możemy zrobić.  Taka metoda  kieruje  naszą 
dobroczynnością  i  daje  nam  uczucie  gotowości  i  jesteśmy  częściowo 
przygotowani jeszcze zanim zostanie przedstawiona prośba.

Ale chciałbym poradzić młodym ludziom, którzy przyjmują metodę proporcji 
minimalnej, aby nie rozpraszali swojej dziesięciny na małe i nie znaczące części. 
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Raczej czasami dajcie duże sumy. Jeżeli masz dać dziesięć funtów rocznie, to 
miej satysfakcję z tego, że dajesz na coś pięć funtów w całości. Jeżeli to zrobisz, 
to 
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zrozumiesz powód mojej rady.  Wydaje się to duża suma i jest to wyzwanie i 
odczuwasz hamujący wpływ w tej sprawie. Następujące po tym doświadczenie 
da ci wystarczające usprawiedliwienie. Jest to tak, jak dobre uderzenie w golfie; 
jest to dobry początek i mniej uderzeń do osiągnięcia celu.

Jeżeli  stwierdzisz,  że  z  upływem  roku  została  wyczerpana  dziesięcina, 
możesz zrobić krok poza twoje minimum i pobić swój rekord. Zrobisz to, aby 
udowodnić, że ni9e jesteś ofiarą własnego minimum. Będzie to jak zanurzenie 
się w zimną wodę, a wynurzysz się z bardzo zdrowym tryumfem, nie gorączką 
głupiej pychy, ale z satysfakcją zdrowej dojrzałości. będziesz się cieszył z Bożej 
obecności, ponieważ jesteś chętny do współpracy z Panem.

Jest  to  naprawdę  dobra  rzecz,  aby  uczyć  dzieci  tych  metodycznych 
sposobów. Jeżeli rozpoczną wcześnie i nauczą się właściwego stosunku do tego, 
co posiadają  poprzez ofiarność i  ze świadomością  i  właściwą metodą,  to  ten 
szlachetny nawyk stanie się ich instynktem od dzieciństwa.

Potrzeba w kościele dzisiaj

Wyznaję,  że  jestem  bardzo  zatroskany  jeżeli  chodzi  o  tę  łaskę  i  cnotę 
dobroczynności w chrześcijańskim życiu i charakterze. Ofiarność naszych ludzi 
podczas Pierwszej Wojny Światowej byłą wielostronna i zdumiewająca. Każdy 
apel  był  wykonywany  z  gorliwością  i  nasi  ludzie  byli  wzmacniani  poprzez 
energię  ich  własnej  dobroczynności.  Ale  dobroczynność,  która  wypływa 
swobodnie  w  dniach  konfliktu,  może  wyschnąć  w  spokojniejszych  dniach 
pokoju.  Może  się  wydawać,  że  nie  ma  już  takiej  potrzeby  i  źródło  może 
wyschnąć. Jest to jedno z niebezpieczeństw.

Innym  równie  ważnym  niebezpieczeństwem  jest  to:  Żyjemy  w  dniach 
obfitości.  Widzimy oznaki  marnotrawstwa a nawet rozrzutności wokół  siebie. 
Mamy przykłady rządów, które nie prowadzą mądrej gospodarki ekonomicznej. 
Mamy rządy,  które  proponują  nam stale  wydawanie  milionów na wspieranie 
działań wojennych. Jest to złe przywództwo, które działa zaraźliwie na cały kraj.

Pomyślcie ile się wydaje na przyjemności. Popatrzcie na zapełnione teatry i 
kina i długie kolejki oczekujących. Ja nie występuję przeciwko tym rzeczom i 
doceniam rozsądną reakcję po wysiłkach i strachu wojny. Ale jest to niezdrowe, 
kiedy  wydajemy  duży procent  naszych  dochodów na  rozrywki,  a  nie  mamy 
rezerwy,  aby  zaspokajać  uzasadnione  szlachetne  potrzeby.  Miliony 
praktykujących  chrześcijan wydaje  więcej  pieniędzy na jedno przedstawienie, 
niż na sprawę królestwa Bożego w ciągu całego roku.
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Ja  nie  przypisuję  tego  braku  dobroczynności  skąpstwu,  które  powoduje 

zamykanie  źródeł;  jest  to  raczej  brak  rozwagi  i  brak  metody  i  sumienia  i 
ukierunkowanego poświęcenia.
Łaska dobroczynności

Motywacja i przykład Jezusa

Jest  wiele ważnych powodów, które powinny nami  kierować.  Są to potrzeby 
same  w  sobie.  Kierujmy  nasze  myśli  i  wyobraźnię  na  sferę  potrzeb.  Niech 
martwe fakty ożyją tchnieniem naszego życia. Ożywmy je żywą myślą tak, aby 
odległe potrzeby stanęły i odetchnęły na naszym progu.

A potem idźmy z Jezusem Chrystusem. Rozmawiajmy z Nim. Prośmy o Jego 
radę. Posłuchajmy co On ma do powiedzenia na ten temat. Radźmy się Jego w 
tych sprawach, a nasze serca będą  pałały w nas, kiedy będzie do nas mówił w 
drodze.

Jego przykład będzie naszą motywacją. „Znacie łaskę naszego Pana Jezusa 
Chrystusa,  że  chociaż  był  bogaty,  to  dla  nas  stał  się  ubogim  abyście  Jego 
ubóstwem zostali  ubogaceni”  (2  Kor.  8:9).  Kiedy śledzimy  młodego  Księcia 
Chwały od Jego tronu na krzyż, to źródła ofiarności zostają odkryte w naszych 
sercach,  mamy  społeczność  w  cierpieniu  i  wtedy  w  sferze  dobroczynności 
stajemy się wdzięcznymi i ochotnymi dawcami.

J.H. Jowett (1922)     
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Prostota beztroskiego życia
Życie  uczniostwa może być utrzymane tylko tak długo, póki nic nie wejdzie 
pomiędzy Chrystusa a nas — ani zakon, ani osobista nabożność, ani nawet ten 
świat.  Uczeń zawsze  patrzy tylko  na swojego mistrza,  nigdy na Chrystusa  i  
zakon,  Chrystusa  i  religię,  Chrystusa  i świat.  Unika  on  wszelkich  takich 
koncepcji jak plagi.  Tylko poprzez naśladowanie samego Chrystusa może on 
zachować jeden cel. Jego wzrok spoczywa tylko całkowicie na świetle, które 
pochodzi od Chrystusa i nie ma w nim ciemności czy dwuznaczności. Tak, jak 
oko musi być  otwarte i czyste, żeby mogło być światłem ciała, jak ręka i noga 
mogą otrzymywać światło z innego źródła niż oczy, kiedy stopa potyka się i 
ręka  nie  trafia  do  celu,  kiedy  oko  jest  zaćmione,  kiedy  całe  ciało  jest  w 
ciemności,  kiedy oko jest  zamknięte;  tak samo naśladowca Chrystusa jest  w 
światłości tylko tak długo, jak długo patrzy tylko na Chrystusa i nic innego w 
tym świecie. Tak więc serce ucznia musi być skierowane tylko do Chrystusa. 
Jeżeli oko widzi przedmiot, którego nie ma, to całe ciało jest oszukiwane. Jeżeli 
serce jest poświęcone dla mirażu tego świata, dla stworzenia zamiast Stwórcy, 
uczeń jest zgubiony.

Dietrich Bonhoeffer (1937)
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Nasz Pan o tym jak mamy myśleć
Mateusz 6:19-24

Tak  chętnie  patrzymy  na  naszego  Pana  jako  Zbawiciela  w  fundamentalny 
sposób,  że  jesteśmy  skłonni  zapomnieć,  że  jest  On  czymś  więcej  niż 
Zbawicielem;  On  jest  również  Nauczycielem.  W  taki  sam  sposób  jesteśmy 
zaznajomieni z faktem, że wszyscy Chrześcijanie mają Ducha Chrystusowego, 
ale  nie  wszyscy  chrześcijanie  mają  zmysł  Chrystusowy.  Jesteśmy  tym 
zaskoczeni ponieważ nie dokładamy starań, aby kształtować w sobie Jego zmysł. 
Wszyscy przeżywamy okresy natchnienia i radości, ale w tych wersetach Pan nie 
mówi  o  chwilach  podniecenia,  lecz  o  świadomym  ukierunkowaniu  naszego 
całego życia.

Bóg wykonuje swoje wielkie suwerenne dzieło łaski w nas i  oczekuje, że 
doprowadzimy nasze wszystkie siły do harmonii z tym, co On uczynił. Jest to 
mozolne i trudne zadanie; nie jest to łatwe i pamiętajcie, że Bóg nie zrobi tego za 
nas. My mamy przemienić nasze myślenie, aby wziąć w posiadanie wszystko, co 
Duch Boży wkłada w naszego ducha. Ostatnim osiągnięciem duchowości jest 
moc myślenia, tj. moc wyrażania tego, co porusza naszego ducha.

Składnica myśli

„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi…ale gromadźcie skarby w niebie…” 
(6:19-21).

My mamy sobie gromadzić skarby dla siebie. One nie są złożone dla nas i my 
musimy  je  składać  w  niebie,  nie  na  ziemi.  Na  początek  składamy  skarb 
zbawienia Jezusa Chrystusa na ziemi. Składamy go w naszym cielesnym życiu, 
w  naszych  okolicznościach,  a  przekleństwem  jest  składanie  skarbu  w 
doświadczeniu. Cokolwiek posiadamy jako skarb na ziemi może być zjedzone 
przez mole i rdzę.

Nasz  Pan  daje  taką  radę,  abyśmy  składali  skarb,  który  nie  może  zostać 
zniszczony.  „I  posadził  nas  w  Nim  w  okręgach  niebiańskich  w  Chrystusie 
Jezusie” (Efezjan 2:6). W okręgach niebiańskich nie ma moli ani rdzy, ani nie 
ma  możliwości,  żeby złodziej  się  tam włamał.  Kiedy gromadzimy skarby na 
ziemi, możemy je stracić w każdej chwili, ale kiedy nauczymy się gromadzić 
skarby w niebie, nic ich nie dosięgnie — „dlatego się nie boimy,  choćby się 
ziemia poruszyła…” (Psalm 46:2) tam jest to doskonale bezpieczne.
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Nasz Pan trzymał wszystkie skarby serca i umysłu i ducha w Swojej jedności 

z Ojcem; On składał skarby w niebie, nie na ziemi. Nasz Pan nigdy nie posiadał 
nic  dla  siebie  (2  Kor.  8:9).  Szatan  Go kusił,  aby zechciał  składać  skarby w 
ziemskiej  skarbnicy,  na przykład w swoim ciele i  aby czerpał  z tego źródła. 
„Jesteś Synem Bożym, rozkaż więc, aby te kamienie stały się chlebem; rzuć się 
w dół, a Twój 
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Ojciec pośle aniołów, aby Cię strzegli.”
Nasz Pan nigdy nie czerpał mocy z siebie. Zawsze ją czerpał z poza siebie, to 

znaczy od Swojego Ojca. „Syn nie może uczynić nic z samego siebie, ale tylko 
to, co widzi u Ojca” (Jan 5:19). Jedynym zainteresowaniem naszego Pana był 
Bóg i nigdy nie pozwolił się odprowadzić od tego centrum poprzez rozważanie, 
ani  nawet  przez  samego  diabła,  bez  względu  na  to,  jak  subtelnie  Go  kusił. 
„Ojciec  i  Ja  jesteśmy  jedno.”  Była  to  jedność  nie  w  zjednoczeniu,  lecz  w 
utożsamieniu.  Nie  było  można  uczynić  różnicy między Ojcem a Synem i  to 
samo ma być prawdą w odniesieniu do dziecka Bożego i Zbawiciela: „aby byli 
jedno tak, jak my jedno jesteśmy” (Jan 17:22).

Sprawdź swoje doświadczenie jako człowiek wierzący i  zobacz gdzie jest 
twój skarb. Czy jest on w Panu czy w Jego błogosławieństwie? W takim stopniu 
w jakim posiadamy coś dla siebie, jesteśmy oddzieleni od Jezusa. Tak wielu z 
nas  jest  zajętych  pokazywaniem  rzeczy,  nie  posiadłości  materialnych,  ale 
błogosławieństw, a  nasze wysiłki, aby przekonać samych siebie, że nasz skarb 
jest w niebie, jest pewnym znakiem, że tak nie jest.

Jeżeli nasz skarb jest w niebie, to nie musimy przekonywać samych siebie, że 
tam jest, ale pokazujemy to poprzez nasz stosunek do rzeczy ziemskich. Religia 
Jezusa Chrystusa jest religią osobistej relacji z Bogiem i nie ma nic wspólnego z 
posiadaniem.  Świadomość  posiadania  jest  wystarczająca,  aby  nas  przytępić 
duchowo, bo to, co posiadamy, często posiada nas.

Kiedy nasz  Pan  mówił  o  „życiu,”  to  miał  na  myśli  takie  życie,  jakie  On 
prowadził. On powiada: „Nie macie (tego) życia w sobie” (Jana 6:53). Czy my 
żyjemy  takim życiem jak  Jezus  żył,  z  oczami  skierowanymi  ustawicznie  na 
Boga,  i  otwartymi  na  ludzi,  a  zapadnię  przygotowaną  na  grzech  i  szatana  i 
piekło?  Przed  Jezusem  nic  się  nie  ukryło;  wszystkiemu  stawiał  czoła  z 
nieustraszoną odwagą dzięki Swojej jedności z Ojcem.

„Bo gdzie jest  skarb wasz,  tam będzie i  serce wasze.” Biblijne określenie 
„serca” zrozumiemy najlepiej, jeżeli powiemy po prostu „ja”. Jest to centralna 
twierdza  osobowości  człowieka.  Serce  jest  to  ołtarz,  którego  zewnętrznym 
dziedzińcem jest fizyczne ciało i cokolwiek jest ofiarowane na tym ołtarzu serca, 
będzie ostatecznie wyrażone poprzez ciało. „Strzeż pilnie swojego serca, bo z 
niego pochodzi życie” (Przypowieści 4:23).

Gdzie  robimy  składnicę  myślenia?  O  czym  rozmyślamy  najwięcej,  o 
błogosławieństwie Bożym czy o samym Bogu? Popatrz wstecz na swoje życie 
jako człowiek wierzący i zobaczysz jak zmieniało się to od błogosławieństwa do 
Błogosławiącego,  od  uświęcenia  do  Uświęcającego.  Kiedy  już  nie  szukamy 
Boga z powodu Jego błogosławieństw, mamy czas, aby szukać Jego dla Niego.
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Podział myślenia

„Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne 
będzie.” (6:22).

Oko rejestruje dokładnie to, co widzi, a sumienie może być nazwane okiem 
duszy.  „Zdrowe oko” jest  konieczne do właściwego duchowego zrozumienia. 
Jeżeli  duch zostanie oświecony poprzez sumienie,  które zostało we właściwy 
sposób dostrojone, to Jezus mówi, że całe ciało będzie jasne, ponieważ ciało, 
dusza i duch są zjednoczone poprzez utożsamienie się z Chrystusem.

Uważajmy, aby nie mylić dominacji z utożsamieniem się. Tożsamość jest to 
jedność  pomiędzy  dwoma  oddzielnymi  osobami,  w  której  żadna  z  nich  nie 
dominuje, ale jedność dominuje w obydwóch. Jedynym sposobem realizacji tego 
jest zgodność z życiem naszego Pana. Jezus Chrystus był na pierwszym miejscu 
posłuszny  Ojcu  i  nasze  posłuszeństwo  na  pierwszym  miejscu  musi  być  dla 
Niego.  Tym,  co określa gdzie jesteśmy duchowo jest słowo „posłuszeństwo.” 
Naturalne serce człowieka nienawidzi tego słowa, a ta nienawiść jest istotą woli, 
która nie chce, aby Chrystus panował. Charakterystyką życia naszego Pana było 
poddanie woli Jego Ojca — nie zdeptanie Jego woli  na rzecz woli Ojca, ale 
zgoda w miłości na wolę Ojca. „Jestem tu dla jednego celu, aby wykonać wolę 
Twoją i jest to dla mnie radością.”

Kiedy Duch Święty przychodzi do nas, to przede wszystkim daje nam jedno 
pragnienie  „zdrowe oko” dla  chwały Boga.  Koniecznym elementem w życiu 
człowieka wierzącego jest prostota — „całe twoje ciało będzie jasne.”

„A jeśliby oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne.” Co to jest 
chore oko? Myśli, które wynikają z twojego punktu widzenia. „Albo czy oko 
twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry?” (Mat. 20:15). Jezus mówi, że 
jeżeli nasze oko jest chore, to będziemy źle oceniać to, co On czyni. Jeżeli nasz 
duch nie zostanie dotknięty przez Ducha Bożego, nie będzie oświecony przez 
Boga,  to  nasze  światło  będzie  ciemnością.  Skłonność  naturalnego człowieka, 
moje dążenie do prawa do siebie opiera się na rzeczach, które przed Panem nie 
mają żadnego znaczenia, np. stan posiadania, prawa, samorealizacja. Jeżeli takie 
pragnienia  dominują,  to  one  spowodują,  że  całe  ciało  będzie  ciemnością. 
Ciemność  w tym kontekście  jest  naszym punktem widzenia,  a  światłość  jest 
Bożym punktem widzenia (1 Jana 1:7).

My zbyt lekko traktujemy grzech; rozprawiamy się tylko z jego największą 
aktualną formą, a rzadko rozprawiamy się z nim w jego formie dzierżawczej. 
„Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie 
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wiedziałbym,  gdyby  zakon  nie  mówił:  Nie  pożądaj!”  (Rzymian  7:7).  To 
dziedzictwo pożądliwości jest istotą grzechu i jedyną rzeczą jaka może się z tym 
rozprawić jest Przebłaganie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Jest  to  aspekt  grzechu  dla  nas  nieznany.  Nie  możemy  nigdy  sobie 
pochlebiać, że 
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ponieważ nie pożądamy pieniędzy czy świeckich majętności, to nie ma w nas 
pożądliwości.  Cokolwiek  posiadamy  dla  siebie,  ma  w  sobie  naturę  grzechu. 
Zabieganie i pragnienie posiadania czegoś jest ostatnią pozostałością skłonności 
do grzechu; cokolwiek posiadamy jako chrześcijanie poza Jezusem Chrystusem, 
jest szansą dla diabła.

Decyzje myślącego

„Nikt  nie może służyć dwom panom… Nie możecie służyć Bogu i  mamonie” 
(6:24).

Czy pozwoliliśmy, aby te nieubłagane decyzje naszego Pana miały potężny 
wpływ  na  nasze  myślenie?  Linia  podziału  jest  widoczna  przez  całą  naukę 
naszego Pana:  Nie  możecie  być  równocześnie  dobrymi  i  złymi;  nie  możecie 
służyć  Bogu  i  postępować  po  swojemu.  Nie  może  twoim  motywem  być 
„uczciwość jest najlepszą drogą,” bo natychmiast przestaniesz być uczciwym.

Musimy mieć na myśli  tylko jedno,  właściwą relację z Bogiem i musimy 
pilnować tego, aby ta relacja nigdy nie została niczym zmącona. Nigdy nie idź 
na  kompromis  z  duchem  mamony.  Łatwo  jest  kojarzyć  mamonę  tylko  z 
brudnymi  rzeczami;  mamona  jest  to  system  cywilizowanego  życia,  który 
organizuje się nie biorąc pod uwagę Boga (Łuk. 16:15).

Kiedy  jesteśmy  oderwani  od  naszych  posiadłości,  to  jest  to  największy 
dowód,  że  zaczynamy  kształtować  zmysł  Chrystusowy.  Jeżeli  jest  możliwe 
wyobrażenie  sobie,  że  przeżywamy  poważne  rozczarowanie  z  powodu 
pozbawienia się jakiejś szczególnej formy błogosławieństwa, to jest  to pewny 
znak, że jeszcze próbujemy służyć dwom panom.

Na przykład, czy możemy powiedzieć, nie naszymi ustami, ale z całej duszy 
„Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa 
za braci moich” (Rzym. 9:3)? Czy chociaż na chwilę mieliśmy ducha, jakiego 
miał  Paweł,  kiedy  to  powiedział,  to  znaczy ducha  Jezusa?  Ani  strach  przed 
piekłem, ani nadzieja na niebo nie mają nic wspólnego z naszą osobistą relacją z 
Jezusem Chrystusem. Jest to życie ukryte z Chrystusem w Bogu, pozbawione 
wszystkiego oprócz poznania Jego. Największą gwiazdą przewodnią jest życie 
samego Jezusa i wszystko, co On czyni dla nas.

Takie  myślenie  jest  niemożliwe  dotąd,  aż  będziemy  duchowi,  a  kiedy 
staniemy się  duchowi,  uświadamiamy  sobie  jak  dogłębnie  zostało  zmienione 
nasze myślenie. Obserwujmy Bożą metodę nauczania nas myślenia według tego, 
jak On prowadzi naszego ducha poprzez Swoją łaskę.  Na początku uczymy się, 
że  nie  możemy  służyć  dwom panom,  poprzez  rozpoznanie  skłonności,  które 
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Paweł  nazwał  „cielesnym  zmysłem”  i  jesteśmy  bardzo  wdzięczni,  kiedy 
dochodzimy do miejsca, gdzie wiemy, że te skłonności zostały utożsamione ze 
śmiercią Jezusa (Rzym. 6:6).

Nic dziwnego, że Paweł mówi „Zmysł ciała jest wrogi Bogu.” Nie mówi 
on, że 
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jest  on  „wrogo nastawiony,”  ale  że  jest  wrogiem Boga.  Zmysł  cielesny jest 
bratem diabła;  jest  on w porządku dotąd,  aż doprowadzisz go do kontaktu z 
Jezusem, ale wtedy natychmiast pokazuje swoje prawdziwie oblicze. Nienawidzi 
on bardzo  wszystko,  co pochodzi  od  Jezusa  Chrystusa  i  Jego Ducha.  „Moje 
prawo  do  siebie”  jest  esencją  cielesnego  zmysłu  i  potrzebujemy  jasnego 
zrozumienia tego co to znaczy być uwolnionym od tej skłonności. Oznacza to, że 
tak,  jak  nasza  osobowość  wyrażała  skłonności  identyczne  ze  skłonnościami 
księcia  tego  świata,  tak  samo nasza osobowość  teraz  może  utożsamiać  się  z 
Panem Jezusem Chrystusem.

Uświęcenie oznacza to i nic mniej. Uświęcenie nie jest to raz i wystarczy ale 
raz i na zawsze. Uświęcenie jest to natychmiastowe i ustawiczne działanie łaski. 
Jeżeli  traktujemy  uświęcenie  jako  przeżycie  raz  i  wystarczy,  to  jest  w  tym 
pewien  element  ostateczności.  Rozpoczynamy  świadectwo  skoku,  omijania  i 
przeskakiwania.  „Chwała  Bogu,  jestem  zbawiony  i  uświęcony”  i  od  tego 
momentu  rozpoczynamy  być  „uświęconymi.” Uświęcenie  oznacza,  że  mamy 
wspaniałą możliwość codziennego pokazywania, w każdej godzinie i momencie 
to utożsamienie się z Jezusem Chrystusem i nasze życie jest podobne do Niego.

Religia Jezusa Chrystusa scala człowieka; nigdy nie powinno tak być, żeby 
jedna  część  naszej  istoty  rozwijała  się  kosztem  innej.  Kiedy  jesteśmy 
zjednoczeni z Jezusem, On dogląda wszystkich części „a zły go nie dotknie.”

Innym sposobem uczenia się tego, że nie możemy służyć dwom panom jest 
odrzucenie  na  zawsze  pragnienia  służby  odnoszącej  ciągłe  sukcesy.  Kiedy 
siedemdziesięciu powróciło z radością, nasz Pan powiedział im „Nie radujcie się 
z tego, że demony wam są poddane, to jest mój autorytet działający przez was; 
ale radujcie się, że macie właściwą relację ze Mną” (Łuk. 10:20). Jest to smutna 
prawda,  że  po  przeżyciu  uświęcenia  wielu  próbuje  służyć  dwom  panom. 
Przechodzą do radości służby odnoszącej sukcesy i powoli oczy ich kierują się 
na uświęcony „show biznes,” zamiast na Jezusa.

Jedyne ilustracje odnoszące się do służby jakich użył nasz Pan były o krzewie 
winnym  (Jana  15:1)  i  rzekach  wody  żywej  (Jana  7:37-39).  Trudno  sobie 
wyobrazić, żeby krzew winny rozkoszował się własnymi winogronami; krzew 
winny jest  tylko  świadomy nożyc  winiarza.  Ten,  z  którego wypływają  rzeki 
wody  żywej  jest  świadomy  tego,  że  wierzy  w  Jezusa  i  utrzymuje  właściwe 
relacje z Nim. Czy my wydajemy owoc? Na pewno tak, jeżeli jesteśmy jedno z 
Panem — rozkosznie słodkie kiście winogron dla Ogrodnika, żeby z nimi zrobił 
co zechce. Zwracaj uwagę na Źródło, wierz w Jezusa, a Bóg się zatroszczy o 
wynik.
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Pozwólmy Duchowi Świętemu, aby wlał w nas pasję o dusze ludzkie. Nie 

musimy  naśladować  Jezusa  wykazując  pasję  dla  dusz  tak  jak  On  miał,  ale 
pozwolić Duchowi Świętemu, aby tak nas upodobnił do Jezusa, aby Jego zmysł 
był wyrażany przez nas tak, jak On wyrażał zmysł Boży.
Nasz Pan o tym jak mamy myśleć

Czy uznajemy Jezusa Chrystusa jako naszego Nauczyciela, czy też jesteśmy 
prowadzeni  przez  nasze  niejasne  impulsy  duchowe?  Musimy  się  uczyć 
poddawać  w  posłuszeństwo  Chrystusowi  każdą  myśl  i  nigdy  nie  być 
intelektualnie niesubordynowanymi. Nauka Jezusa Chrystusa pasuje do każdego 
punktu życia świętego, ale nie pasuje w żadnym punkcie do życia naturalnego 
człowieka. Jeżeli zastosujemy te stwierdzenia — „Szukajcie najpierw królestwa 
Bożego i jego sprawiedliwości,” i „Nie troszczcie się o życie wasze…” — do 
życia naturalnego człowieka, to zostaną one wyśmiane.

Odwracamy  Bożą  kolejność,  jeżeli  przyjmujemy  Jezusa  najpierw  jako 
Nauczyciela zamiast Zbawiciela, ale kiedy mamy właściwe relacje z Bogiem na 
podstawie  Przebłagania  i  zaczniemy  wprowadzać  naukę  Jezusa  Chrystusa  w 
czyn, to oglądamy cud nad cudami, że to działa.

Jeżeli  jako dzieci Boże usilnie szukamy najpierw królestwa Bożego i  jego 
sprawiedliwości,  jego  „prawości”  cały  czas,  to  odkryjemy  nie  tylko  boską 
nielogiczność rzeczy, ale też boską logiczność przewyższającą nasze kalkulacje. 
„A wszystko  inne  będzie  wam dodane…” „Gdyż  wie  Ojciec  wasz  w niebie 
czego potrzebujecie.”

Nigdy nie  pozwólmy,  aby cokolwiek  zaciemniło  nasze  relacje  z  Jezusem 
Chrystusem — ani praca chrześcijańska, ani chrześcijańskie błogosławieństwo, 
ani  nic  chrześcijańskiego.  Jezus  Chrystus  na  pierwszym  miejscu,  drugim  i 
trzecim. Sam Bóg poprzez wielką zamieszkującą w nas moc Ducha wypełni to, 
czego  my  sami  nie  możemy  i  powoli,  ale  pewnie  będzie  kształtował  zmysł 
Chrystusowy i staniemy się jedno z Nim, tak jak On był jedno ze Swoim Ojcem. 
Praktyczny  sprawdzian jest taki: „Czy Jezus Chrystus manifestuje się w moim 
życiu?”

Oswald Chambers (1915)     
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