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Odnoszący sukcesy czy owocny?  
Bruce Garrison (2006) 
 
Wszyscy chcą odnosić sukcesy. Chcemy, żeby nas postrzegano, jako kogoś, „komu się 
powiodło." Nasze społeczeństwo ma obsesję na punkcie sukcesu. Teraz dla wielu sukces 
stał się synonimem sławy. Jeżeli tylko ludzie będą wiedzieli kim jesteśmy, albo zobaczą, 
czego dokonaliśmy, gdyby to było tylko na kilka minut czy dni, to osiągnęliśmy sukces. 
Jest to siła napędową dla wielu ludzi dzisiaj — być znanym, jako człowiek sukcesu. 

Co stało się wyznacznikiem sukcesu? Biznesmen, który odnosi sukcesy, to ktoś, 
kto zarobił dużo pieniędzy. Kościół odnoszący sukcesy, to kościół, który ma dużo ludzi. 
Film odnoszący sukcesy to taki, który obejrzało mnóstwo ludzi i który przynosi więcej 
milionów zysku, niż koszt jego zrobienia. Ilość wydaje się odgrywać wielkie znaczenie w 
dzisiejszych standardach. 

Warto zwrócić uwagę, że w Nowym Testamencie słowo „sukces", albo 
odnoszący sukces" wcale nie występuje. Jest to pojęcie, które albo nie jest ważne dla 
Jezusa i apostołów, albo oni po prostu uważają inne rzeczy za ważniejsze. Jednak pojęcie, 
które jest wiele razy wspominane, to pojęcie bycia „owocnym", albo „przynoszącym 
owoce." 

Jan Chrzciciel wprowadza ten temat poprzez oświadczenie, że „każde drzewo, 
które nie przynosi dobrego owocu, będzie wycięte i wrzucone w ogień" (Mat. 3:10; 
Łukasz 3:9). 

 
Jakość a nie ilość 
 
Jezus rozwija ten temat w kilku Swoich wypowiedziach. W Kazaniu na Górze powiada, 
że „każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale każde złe drzewo wydaje złe owoce" 
(Mat. 7: 17). Powtarza ostrzeżenie Jana dotyczące drzew, które nie przynoszą dobrego 
owocu (7:19). Potem stawia dobry owoc, jako kryterium, według którego będzie 
poznawane drzewo, albo duchowa, jakość czy charakter osoby (7:20). Szybko staje się 
oczywiste, że dla Jezusa, jakość ma o wiele większe znaczenie niż ilość. 

W przypowieści o siewcy Jezus pokazuje na zasadzie kontrastu tego, który 
przyjął słowo, „ale troski tego życia i ułuda bogactwa zadusiły go i spowodowały, że nie 
przyniosło owocu i tego, który „słucha słowa i rozumie go. Ten przynosi plon (wydaje 
owoc) stokrotny, sześćdziesięciokrotny, lub trzydziestokrotny w stosunku do tego co 
zostało zasiane" (Mat. 13:22-23).                                                                            

Uważam, że można powiedzieć bezpiecznie, że dla Jezusa wydawanie owocu jest 
sukcesem. Jesteśmy powołani, żeby powielać znaki Jego duchowego życia w naszym 
życiu.  

Właściwie w ostatniej rozmowie z uczniami Jezus poświęcił znaczną ( i raczej 
znaną) część temu pojęciu wydawania owocu: „On (Ojciec) odcina każdą gałązkę we 
mnie, która nie przynosi owocu, a każdą, która przynosi owoc oczyszcza, aby była jeszcze 
bardziej owocna" (Jana 15:2) 
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Jedyne źródło owocu 
 
Ale kiedy Jezus pokazuje, że to jest główną częścią naszego powołania, to podkreśla 
również fakt, że sami nie jesteśmy w stanie wydawać owocu. „Trwajcie we mnie, a Ja w 
was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie 
winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie" (15:4). 

Mówiąc prosto, udko poprzez życie Chrystusa w nas możemy wydawać owoc, 
który jest uznany za „dobry owoc." Bez Niego nasze najlepsze wysiłki nie są w stanie 
wytworzyć niczego, co by miało wieczną wartość. „Ja jestem krzewem winnym, wy 
jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze 
mnie nic uczynienie możecie" (15:5). 

A nawet, jeżeli zaczniemy przynosić owoc, ponieważ to wszystko pochodzi od 
Chrystusa, to chwała jest oddawana Ojcu, gdyż owoc wskazuje na to, że żyjemy w 
Chrystusie. „Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie 
się moimi uczniami" (15:8). 

Wreszcie Jezus wyraźnie stwierdza, że wydawanie wiecznego owocu jest 
fundamentalnym celem naszego powołania: „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was 
wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, 
by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam" (15:16). 

Bycie chrześcijaninem, który odnosi sukces jest bycie chrześcijaninem, który 
wydaje owoc — uczy się chodzić w Duchu i pozwala Mu reprodukować boskie życie w 
nas. Jest to nadprzyrodzona rzecz, która nie może zostać wytworzona przez ludzki 
geniusz, naturalne zdolności czy osobiste ambicje. Jest to życie Chrystusa, które 
manifestuje się w nas, kiedy uczymy się trwać w Nim, umierać dla siebie i chodzić w Jego 
Duchu. Zycie Chrystusa — w nas! Taki rodzaj owocnego życia jest prawdziwym 
sukcesem. 

 
Bruce Garrison (2006) 
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„Dobre uczynki" i ,,owoc" 
Evan H.Hopkins (1893) 
 
Nie należy tego rozumieć, jako synonimy. Jeżeli chodzi o „dobre uczynki" to nie jesteśmy 
przez nie zbawieni, ale jesteśmy zbawieni do dobrych uczynków. „Jego, bowiem dziełem 
jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył 
nas Bóg, abyśmy w nich chodzili" (Efezjan 2:10). Nauczyliśmy się wierzyć, że nasze 
dobre uczynki nie mają nic wspólnego z naszym przebaczeniem. Ale kiedy otrzymujemy 
przebaczenie, to dowiadujemy się, że „dobre uczynki" są ścieżką, po której mamy 
chodzić. 

Określenie 'chodzić' tutaj oznacza określony kierunek życia; ma ono być 
spędzane w atmosferze dobrych uczynków. Albo jak ktoś powiedział na temat tego tekstu: 
„To określenie nie stwierdza ,ale na pewno implikuje szczęśliwą prawdę, że boskie plany 
tak wyznaczają obowiązki i cierpienia świętego, że jego prawdziwa mądrość i najgłębszy 
pokój wymagają 'zrobienia następnej rzeczy' na codziennej ścieżce w takim przekonaniu, 
że jest to część niezmiennego planu dla niego" (H.C.G. Moule). 

„Dobre uczynki" są dla nas czymś zewnętrznym, chociaż są ściśle związane z 
nami. Są one wplecione w obowiązki i doświadczenia, przywileje i służbę, które 
spotykamy na naszej ścieżce, w naszej podróży przez życie. 
Owoc, z drugiej strony pochodzi bezpośrednio z naszego wewnętrznego stanu 
duchowego. Zarówno „dobre uczynki" jak i „owoc" mają swoje określone miejsce w 
boskim planie. „Dobre uczynki" tworzą sferę owocności człowieka wierzącego. „Abyście 
byli owocni w każdym dobrym uczynku" (Kolosan 1:10). Mieszanie „dobrych uczynków" 
i „owocu" jest poważnym błędem. 

Czasami dziecko Boże, które jest bardzo zaangażowane w robienie dobrych 
uczynków uważa, że jest to oczywiste, że jest owocne. To jednak nie jest to samo. 
Dlatego potrzebuje takiej zachęty: „Abyście byli owocni w każdym dobrym uczynku." 

I znowu wierzący jest wzywany do tego, aby być „gotowym do każdego dobrego 
uczynku", aby być „dobrze przygotowanym do każdego dobrego uczynku"; te wszystkie 
zachęcenia wskazują na konieczność pewnego stanu duchowego po to, aby oprócz 
zewnętrznej gorliwości była również owocność. 

Uczynki, w które jesteśmy bardzo zaangażowani mogą być korzystne dla innych 
i pod każdym względem najbardziej pożyteczne w rozszerzaniu królestwa Bożego, ale 
pomimo tego, jeżeli chodzi o nas osobiście, to mogą nie być owocem. 

„Owoc" składa się z tych dziewięciu cech charakterystycznych, które są 
przedstawione przez Pawła (Galacjan 5:22-23). Są one właściwie rezultatem 
mieszkającego w nas Ducha Świętego. Kiedy jesteśmy zaangażowani w obowiązki i 
zadania naszego życia — to dobre uczynki, do których przeznaczył nas Bóg — mają 
być „owocem" Ducha. 
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Ten owoc ma być wydawany we właściwym czasie. Niektóre okoliczności 
zewnętrznej 
działalności będą wystawiały na próbę naszą cierpliwość, naszą pokorę i sprawdzały 
naszą motywację i dają nam specjalne okazje do manifestowania „cierpliwości, 
łagodności, dobroci i innych cech, które tylko Bóg Duch Święty może w nas wytworzyć. 
Pilność, gorliwość i aktywność nie mogą zastąpić braku owocu, ani nie są źródłem naszej 
owocności. 

Wiele dzieci Bożych, które były wychowywane w podkreślaniu potrzeby 
uświęcenia życia, poświęcało się chrześcijańskiej pracy w nadziei, że „owoc 
sprawiedliwości" będzie jej pewnym rezultatem. Zostali jednak gorzko rozczarowani. 

Uczynki nie produkują owocu. Możemy trwać w aktywności i gorliwości w 
dobrych uczynkach jeszcze długo po tym, jak przestaniemy być w nich owocni. Możemy 
też nawet być zadowoleni z siebie i naszego sukcesu. Dobre uczynki mogą obfitować i 
zewnętrzne powodzenie materialne może koronować nasze wysiłki; ale zamiast uniżenia, 
umartwiania własnego ja i pokory-, nasze serca mogą być pełne pychy i ducha próżnej 
chwały. „Owocność" jest uzależniona od naszej społeczności z Chrystusem, naszego stanu 
oddania się Bogu, naszej postawy zaufania Bogu 

Spotykaliśmy ewangelistów, którzy doświadczali wspaniałego błogosławieństwa 
— obfitowali w dobre uczynki, ale w ich życiu brak było pokory i łagodności. Brakowało 
po prostu owocu Ducha. Byli pożyteczni dla innych, podczas gdy ich własne dusze 
odczuwały brak krytycznej oceny samego siebie, co jest główną cechą „zmysłu, który był 
w Chrystusie Jezusie." 

Następujący fragment, który dobrze odzwierciedla temat tego artykułu, autorstwa 
wysoko cenionego pisarza jest bardzo interesujący: 

Uważa się powszechnie, że owocność w życiu chrześcijanina ma być widoczna 
w sukcesie jego pracy w przyprowadzaniu innych do poznania i przyjęcia Chrystusa; i jest 
wielu takich, którzy mierzą płodność chrześcijanina tylko na podstawie jego użyteczności. 

„Użyteczność jest niezmiernie cenna i jest to obowiązek i przywilej każdego, kto 
znalazł Chrystusa, żeby prowadzić innych do Niego, ale jako pilny badacz Nowego 
Testamentu, nie mogę się pogodzić z tym, że użyteczność jest tylko owocnością.... 
Owocność jest przede wszystkim w charakterze, w świętości i w tym kim jesteśmy, a nie 
w tym co robimy, i tylko w tym co robimy, na tyle na ile jest to wynik i spontaniczne 
objawienie tego, kim jesteśmy... Sprawiedliwość, łagodność, miłość — w słowie, 
moralnej doskonałości wynikającej z naszej wiary w Chrystusa i naszego oddania Jemu to 
jest owoc, który Bóg chce znajdować w nas, pracownikach jego winnicy. Czy On to w nas 
widzi? Albo czy pomimo tylu przywilejów, jesteśmy tacy jak inni ludzie wokół nas — 
samolubni, miłujący pieniądze, bez skrupułów, niesprawiedliwi, chętni do 
wykorzystywania innych i starający się tylko o to, żeby się podobać się sobie i mięć 
korzyść dla siebie?" (William M. Taylor). 
 
Evan H. Hopkins (1837-1919) 
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Wzrost 
Henry Drummond (1889) 
 
„Spójrzcie na lilie polne, jak rosną" — Kazanie na Górze 
 
Tym, co dodaje szczególnego znaczenia tej lekcji poglądowej wypowiedzianej przez 
Jezusa jest to, że On nie tylko podał tę ilustrację, ale też stworzył te lilie. To tak jak 
wynalazca, który przedstawia swoją maszynę. On stworzył lilie i On stworzył mnie — jest 
to taka sama szeroka zasada. Obu razem człowieka i kwiat On zasadził głęboko w Bożej 
opatrzności; ale ponieważ ludzie są leniwi w badaniu samych siebie, On wskazuje na tego 
fenomena towarzysza, żeby nas nauczyć jak prowadzić wolne i naturalne życie, życie, 
które Bóg dla nas odkrywa, bez naszego zamartwiania się, jak to pokazuje na przykładzie 
kwiatka. 

Te słowa Chrystusa nie są jakimś ogólnym apelem, żebyśmy patrzyli na 
przyrodę. Ludzie nie mają patrzeć na lilie tylko po to, aby podziwiać ich piękno, marzyć 
nad delikatną siłą i wdziękiem łodygi i liści. Mają zwracać uwagę na to, jak one rosną jak 
bez martwienia się i troski kwiatek obudził się w pięknie jak bez tkania te listki zostały 
utkane i jak bez zmagania się te kompleksowe tkanki rozwinęły się i jak bez wysiłku czy 
tarcia całość powoli wyłoniła się z krosien Bożych w swojej chwale piękniejszej niż 
chwała Salomona. 

„Tak więc", powiada On, podając porównanie nie podlegające dyskusji, „wy 
ludzie przygnieceni troskami i zabiegami musicie wzrastać. Wy też nie powinniście się 
martwic o to życie, co będziecie jedli albo co będziecie pili albo w co się będziecie 
ubierali. Bo jeżeli Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dzisiaj jest, a jutro zostanie 
wrzucona do pieca, to czy nie zatroszczy się jeszcze lepiej o was, małowierni?" (Mat. 
6:31). 

Ta lekcja z przyrody była w tamtych czasach wielką nowością; ale dzisiaj 
wszyscy ludzie, którzy mają nawet „małą wiarę" nauczyli się tej chrześcijańskiej 
tajemnicy złożonego życia. Nawet bez tego podobieństwa o liliach, niepowodzenia z 
przeszłości nauczyły większość z nas jak nierozsądne jest daremne niepokojenie samych 
siebie i zrezygnowaliśmy z takiego pomysłu, że poprzez usilne myślenie możemy dodać 
do swojego wzrostu jeden łokieć. 

Ale zaledwie nasze życie uspokoiło się i zaufało Bogu, a już rozpoczyna się 
nowe, jeszcze większe zmartwienie. Tym razem nie dotyczy to naszego ciała, w którym 
prowadzimy walkę, ale duszy. Jeżeli chodzi o to tymczasowe życie, to już wzięliśmy 
naukę z lilii, ale jak ma wzrastać nasze duchowe życie? Jak mamy się stawać lepszymi 
ludźmi? Jak mamy wzrastać w łasce? Jakim rozmyślaniem dodamy łokcie do naszego 
duchowego wzrostu i dojdziemy do pełni Doskonałego Człowieka? 
Ponieważ nie wiemy jak to zrobić, to dochodzi do głosu nasze stare zamartwianie się i 
nasze wewnętrzne życie jest na nowo w agonii konfliktu i wyrzutów sumienia. 
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Właściwie to myśmy tylko przenieśli nasze zmartwione myśli z ciała na duszę. Nasze 
wysiłki zmierzające do chrześcijańskiego wzrostu wydają się tylko łańcuchem 
niepowodzeń i zamiast wzrastać w piękno świętości, nasze życie staje się codziennie 
bólem serca i upokorzeniem.                                                                                      
Powód jest bardzo prosty. Zapomnieliśmy podobieństwa o lilii. Gwałtowne wysiłki, żeby 
wzrastać są prawidłowe jeżeli chodzi o gorliwość, ale są niewłaściwe jeżeli chodzi o 
zasadę. Jest tylko jedna zasada wzrostu zarówno dla naturalnego jak i duchowego, dla 
zwierząt i roślin, dla ciała i duszy. Wszelki wzrost jest rzeczą organiczną. Zasada wzrostu 
w łasce jest jeszcze raz taka: przypatrzcie się liliom, jak one rosną. 
Szukając rozszerzenia analogii z ciała na duszę widzimy dwie rzeczy dotyczące wzrostu 
lilii, dwie cechy charakterystyczne wszelkiego wzrostu, na których musimy skupić naszą 
uwagę. Są one następujące: Po pierwsze: spontaniczność, a po drugie: tajemniczość. 
 
Spontaniczność 
 
Są trzy linie wzdłuż których można szukać dowodów na spontaniczność wzrostu. 
Pierwszą jest Nauka. Tutaj argument nie mógłby być lepiej podsumowany niż w słowach 
Jezusa. On powiada, że lilie rosną same; nie pracują ani nie przędą. Rosną automatycznie, 
spontanicznie, bez wysilania się, bez dąsania, bez rozmyślania. To prawo działa w 
odniesieniu do roślin, zwierząt, ciała, albo do duszy. 

Na przykład chłopiec rośnie bez wysilania się. Spełniony jest jeden lub dwa 
proste warunki, i następuje wzrost. On prawdopodobnie nie rozmyśla o tych warunkach 
więcej niż o rezultatach. Spełnia te warunki z przyzwyczajenia, a rezultat przychodzi w 
naturalny sposób. Oba procesy postępują stopniowo z roku na rok bez jego udziału w nim. 
Nikt by nie pomyślał, żeby chłopcu kazać rosnąć. Lekarz nie ma recepty na wzrost. Może 
mi powiedzieć w jaki sposób wzrost może zostać zatrzymany czy spowolniony, ale sam 
proces jest poza naszą kontrolą — jedna z niewielu i dlatego bardzo ważna rzecz, które 
Natura trzyma w swoich rekach. 

Podobnie żaden lekarz duszy nie ma recepty na duchowy wzrost. To pytanie jest 
najczęściej zadawane i najczęściej jest udzielana zła odpowiedź. Taki lekarz duszy może 
przepisać więcej gorliwości, więcej modlitwy, więcej zaparcia samego siebie i więcej 
działalności chrześcijańskiej. To są recepty na coś, ale nie na duchowy wzrost. One mogą 
wspomagać wzrost, ale dusza wzrasta tak jak rośnie lilia, bez wysilania się, bez dąsania, 
nawet bez rozmyślania. 

Dobrze by było, gdyby podręczniki do codziennego rozważania Słowa Bożego, 
ze skomplikowanymi przepisami na wzrost w życiu chrześcijańskim powróciły do 
prostoty natury, a wtedy gorliwe dusze, które starają się dojść do uświęcenia przez własne 
wysiłki mogłyby mieć zaoszczędzone upokorzenia dzięki nauce botaniki z Kazania na 
Górze. Nie może być innej zasady wzrostu niż ta. Jest to żywotny akt. Próba zmuszania 
czegoś, żeby rosło jest tak samo absurdalne jak pomoc w tym, aby nastąpił przypływ 
morza albo żeby wzeszło słońce. 
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Innym argumentem na spontaniczność wzrostu jest jego powszechne 
doświadczenie. Chłopiec nie tylko rośnie bez starania o to, ale też nie może rosnąć dzięki 
swoim wysiłkom. Żaden człowiek dzięki swoim rozmyślaniom nigdy nie dodał do 
swojego wzrostu jednego łokcia, ani też żaden człowiek dzięki swojej pracy nad swoją 
duszą nie doszedł do wymiaru Pana Jezusa Chrystusa. Wymiar Pana Jezusa nie został 
osiągnięty dzięki Jego pracy i ten, kto myśli, że dojdzie do mistycznego wzrostu poprzez 
pilne swoje wysiłki, w rzeczywistości oddala się od tego celu. Życie Chrystusa rozwinęło 
się z boskiego genu, zasadzone centralnie w Jego naturze, które wzrastało tak naturalnie, 
jak kwiatek z pączka. 

Kwiatek można podrobić, ale łatwo poznać sztuczny kwiat. Można też zrobić 
kształt człowieka z wosku, ale jakoś nikt się nie myli, żeby rozpoznać różnicę. I dokładnie 
taka jest różnica pomiędzy naturalnym wzrostem chrześcijanina, a jego moralną kopią. 
Jeden jest naturalny, a drugi mechaniczny. Jeden jest to wzrost, a drugi to narastanie. 

Teraz to, zgodnie z nowoczesną biologią jest fundamentalną różnicą między tym 
co żywe a co nie żywe, między organizmem a kryształem. Żywy organizm rośnie; martwy 
kryształ powiększa się. Pierwszy rośnie żywotnie od wewnątrz; ostatni dodaje nowe 
cząsteczki z zewnątrz. Tu jest cała różnica pomiędzy chrześcijaninem, a moralistą. 
Chrześcijanin pracuje od centrum, a moralista z zewnątrz. Jeden jest organizmem, w 
którego centrum jest zasadzony żywy zarodek przez żyjącego Boga. Drugi jest 
kryształem, może nawet bardzo pięknym, ale jest to tylko kryształ — brakuje mu żywego 
prawa wzrostu. 

Widzimy też tutaj to, co czasem bardzo trudno zobaczyć, dlaczego zbawienie w 
pierwszej chwili nie jest nigdy związane bezpośrednio z moralnością. Powodem nie jest 
to, że zbawienie nie wymaga moralności, ale że wymaga jej tak dużo, że moralista nigdy 
nie zdoła tego osiągnąć. Końcem zbawienia jest doskonałość — zmysł Chrystusowy, Jego 
charakter i życie. Moralność jest na drodze do tej doskonałości; może ona iść dosyć 
daleko w jej kierunku, ale nigdy jej nie osiągnie. 

Tylko Życie może tego dokonać. To wymaga czegoś z niesamowitą siłą ruchu, 
wzrostu, pokonywania przeszkód, żeby osiągnąć doskonałość. Dlatego człowiek, który 
ma sobie ten wielki twórczy zarodek, Zycie, jest bliżej końca, niż człowiek, który posiada 
samą moralność. Ten ostatni nie może nigdy osiągnąć doskonałości, ale ten pierwszy 
musi. Gdyż życie musi się rozwijać według swojego rodzaju; i będąc zarodkiem życia 
Chrystusa, musi się rozwijać na podobieństwo Chrystusa. 

Moralność w swoim najlepszym wydaniu rozwija tylko charakter w jednym lub 
dwóch kierunkach. Może udoskonalać jedną zaletę tu czy tam, ale nie może udoskonalić 
wszystkich. Szczególnie nie udaje jej się zharmonizować wszystkich części, tej 
doskonałej melodii dla całej orkiestry, co jest wyraźną cechą charakterystyczną życia. 
Doskonałe życie nie jest tylko posiadaniem doskonałych funkcji, ale doskonałych funkcji 
doskonale dopasowanych do siebie nawzajem, gdzie wszystkie współpracują dla jednego 
celu: doskonałego działania całego organizmu. 



OWOCNE ŻYCIE 
 

- 9 - 

Nie jest powiedziane, że charakter rozwinie się w całej pełni w tym życiu. To jest 
zbyt krótki czas na tak doskonałą Ewolucję. W tym świecie widoczne jest tylko źdźbło 
bez dojrzałej kolby kukurydzy, czasami tylko małe, ale prorocze źdźbło. Drwiny z 
bogobojnego człowieka z powodu jego niedoskonałości są nieuprawnione. Źdźbło jest 
tylko czymś malutkim. Na początku rośnie blisko ziemi. Często jest zasypane ziemią i 
deptane. Ale jest to coś żywego. Wielki martwy kamień koło niego jest bardziej 
imponujący, ale on nigdy nie będzie niczym więcej tylko kamieniem. Ale to małe źdźbło 
—jeszcze się nie objawiło czym będzie. 

Widząc teraz, że Wzrost może być udko równoznaczny z żywym automatycznym 
procesem, sztucznym wydaje się szukanie trzeciej linii argumentu ze Słowa Bożego. Tam 
wzrost jest zawsze określany w języku fizjologii. Odrodzona dusza jest nowym 
stworzeniem. Chrześcijanin jest nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Dodaje łokcie 
do swojego wzrostu tak samo jak stary człowiek. Jest zakorzeniony i zbudowany na 
Chrystusa w krzewie winnym, i w ten sposób trwanie, nie wysiłki, praca wytwarza owoc. 
Krótko  mówiąc, chrześcijanin, jak poeta, rodzi się, a me jest tworzony a owoce jego 
charakteru nie są produkowane, ale są żywe, wyrastają z ukrytego zarodka i są owocem 
zamieszkującego Ducha. Nie są one wytworem tego klimatu, ale są egzotyczne, bo 
pochodzą z kraju słońca.  

 
Tajemniczość 
 
Ale po drugie, oprócz tej spontaniczności, jest też inna wielka cecha 

charakterystyczna Wzrostu — Tajemniczość. 
Na tej jakości opiera się fakt, prawdopodobnie, że niewielu ludzi pojmuje jej 

prawdziwy charakter. Jesteśmy najbardziej nieduchowi zawsze kiedy mamy do czynienia 
z najprostszymi rzeczami duchowymi. Lilia rośnie tajemniczo, wypychając swoją ciężką 
łodygę i Uście w zębach grawitacji. Kształtowana na coś pięknego przez niewidzialne 
palce, rozwija kwiat i my nie wiemy jak. Ale się temu nie dziwimy. Dzieje się tak 
codziennie, bo taka jest Przyroda, taki jest Bóg. 

Jesteśmy na nie duchowi, żeby przynajmniej to zrozumieć. Ale kiedy dusza 
podnosi się powoli nad ten świat, wypychając swoje delikatne cnoty poprzez zęby 
grzechu, kształtując się w tajemny sposób na podobieństwo Chrystusa, to zaprzeczamy, że 
takiej mocy nie ma w człowieku. Mówimy, że to silna wola. Wysokie ideały, nagroda za 
cnoty, chrześcijański wpływ — one są za to odpowiedzialne. Duchowy charakter jest 
tylko wytworem pilnej pracy, samodyscypliny i zaparcia się samego siebie. Mówiąc tak 
uznajemy cud jaki widzimy w rozwoju lilii, ale nie w człowieku. Lilia może rosnąć, ale 
człowiek musi się dręczyć, pracować i walczyć.                                                        

Załóżmy na chwilę, że poprzez ciężką pracę i ograniczanie siebie człowiek może 
osiągnąć bardzo wysoki poziom charakteru. Nie zaprzeczam, że tak może być. Ale nie 
zgadzam się z tym, że jest to wzrost i że jest to chrześcijaństwo. Fakt, że możesz tak 
zrobić pokazuje, ze nie jest to wzrost. Gdyż wzrost jest czymś tajemniczym i jego rozwoju 
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nie możesz przypisać sobie. Tajemniczość, jak zauważył Mozley, jest „sprawdzianem 
duchowego wzrostu." 

Taki był test Chrystusa. „Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie 
wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha" (Jana 
3"8) Sprawdzianem duchowości jest to, że nie wiesz skąd pochodzi, ani dokąd idzie Jeżeli 
możesz to sprawdzić i możesz to zrozumieć na podstawie filozoficznej, na podstawie 
doktryny wpływu, na podstawie siły woli, sprzyjających okoliczności, to nie jest to 
wzrost. Może to być nazwane sukcesem, może to być całkowicie uczciwe, nawet godne 
uwagi i godną pochwały imitacją, ale nie jest to coś prawdziwego. Owoce są z wosku, 
kwiaty sztuczne — możesz określić skąd pochodzi i dokąd zmierza. 

Wniosek jest taki, że chrześcijanin jest to unikalny fenomen. Nie możesz sobie 
na to zasłużyć. A gdybyś mógł, to nie byłbyś prawdziwym chrześcijaninem. Mozley 
przedstawił nam dwie cechy charakterystyczne w graficznych słowach: 

„Weźcie przeciętnego człowieka tego świata — co on myśli i co robi, jego 
wszystkie normy obowiązków pochodzą z tego społeczeństwa, w którym mieszka. Są to 
pożyczone normy; jest on tak dobry jak inni wokół niego; robi on to, co jest jego 
obowiązkiem i co jest ogólnie uważane za właściwe wśród tych, wśród których żyje. Ma 
on ustaloną opinię w tych sprawach. Postępuje według nich. Jego cele i wartości życia są 
wzięte z otaczającego go świata i są mu podyktowane. To co tam jest uważane za godne 
szacunku, wartościowe, korzystne i dobre, to również dla niego jest właściwe i idzie w 
tym samym kierunku. Jego motywy wszystkie wynikają z tego widzialnego świata. 
Absurdem by było mówienie, że w takim charakterze jest tajemniczość, gdyż jest on 
kształtowany poprzez znane zewnętrzne wpływy — wpływy opinii społecznej i głos tego 
świata. Wiemy skąd pochodzi taki charakter i odważę się powiedzieć, że jego źródło i 
pochodzenie są otwarte i namacalne i wiemy o tym tak samo jak znamy fizyczne 
przyczyny wielu powszechnych faktów." 

Ale są też inne. „Jest pewien charakter i dyspozycja umysłu, o których można na 
pewno powiedzieć, że 'nie wiemy skąd pochodzą i dokąd zmierzają’... Są tacy, którzy 
wyróżniają się w tłumie, który jest odzwierciedleniem tylko atmosfery i uczuć i norm 
otaczającego społeczeństwa, z pieczęcią na nich, która mówi o narodzeniu z nieba... 
Kiedy widzimy taki charakter, to często zadajemy sobie takie pytanie: W jaki sposób ten 
człowiek to posiadł? Czy otrzymał to od społeczeństwa, w którym żyje? Tak nie może 
być, gdyż jest to zupełnie inne niż ten świat wokół niego. Czy zostało mu to wszczepione 
przez tłum i masy ludzi, jakie przyjmuje zwykły religijny zelota? Też tak nie może być, 
gdyż ten typ jest zupełnie inny od tych mas ludzi, którzy go otaczają i które próbują 
wywierać swój wpływ. W tym charakterze nie ma niczego stadnego; jest to indywidualny 
charakter tego człowieka, nie jest zapożyczony, nie jest też odbiciem jakiejś mody czy 
trendu tego otaczającego świata; on powstaje ze źródła wewnętrznego i jest stworzeniem 
o którym mówi ten tekst: Nie wiemy skąd przychodzi" (Kazania Uniwersyteckie). 

Wszyscy spotykaliśmy te dwa charaktery — jeden bardzo godny poszanowania, 
prawy, pełen cnót, może trochę chłodny i ogólnie, kiedy jest dokładnie badany, to w jakiś 
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sposób odzwierciedla znamiona narzędzia; drugi nadal ma na sobie Boże tchnienie, 
inspirację; nie jest tylko cnotliwy, ale ma inne cnoty' nie jest tylko pokorny, ale inny 
mający cichego i łagodnego ducha. Pochodzący z innego świata charakter jest czymś 
uderzającym; nie jesteś przygotowany na to co on zrobi czy powie albo, czym będzie, 
gdyż on działa z odległego ośrodka i pomimo przejrzystości i słodkości, ta obecność 
wypełnia ciebie podziwem. Człowiek nigdy nie odczuwa niezgodności ze swoim życiem, 
nigdy nie słyszy huku maszynerii, przez którą próbuje on wytworzyć swoje własne dobre 
punkty dotąd, aż stanie w ciszy takiej obecności. Wtedy poznaje różnicę pomiędzy 
wzrostem, a pracą. Zastanowił się nad liliami, jak one rosną. 

Widzimy teraz, że duchowy wzrost jest procesem podtrzymywanym i 
zabezpieczonym poprzez spontaniczne i wewnętrzne prawa. Jest to spontaniczne prawo i 
jego pochodzenie, bo wieje tam, gdzie chce; jest tajemnicze w swoim działaniu, bo nigdy 
nie wiemy skąd przychodzi; jest nieokreślone w swoim celu, bo nie wiemy, dokąd 
zmierza. Dlatego ten cały proces przewyższa nas; nie pracujemy, a jesteśmy w rękach — 
„to Bóg w nas pracuje i daje nam pragnienie i wykonanie według swojego upodobania." 
(Filipian 2:13). My nie planujemy — „jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do 
dobrych uczynków, do których Bóg nas przeznaczył" (Efezjan 2:10). 

Możemy się spotkać z oczywistym sprzeciwem. To zabiera wszelkie konflikty z 
życia chrześcijanina. To czyni człowieka gliną w rękach garncarza. Kruszy stary charakter 
i buduje nowy i niszczy odpowiedzialność człowieka za jego własną duszę. 

Nie chodzi nam tutaj o to, żeby jeszcze raz wykazać czasową „równowagę 
pomiędzy wiarą i uczynkami." Rozważamy to jak rosną lilie i w specyficznym połączeniu 
— po to, aby odkryć nastawienie umysłu, jakie powinien zachowywać chrześcijanin 
odnośnie duchowego wzrostu. Nastawienie jest przede wszystkim takie, aby być wolnym 
od troski. Nie zachęcamy to do bezczynności, ale do uspokojenia duchowego zmysłu. 
Chrystus nie występuje przeciwko pracy, ale przeciwko zamartwianiu się; i dlatego raczej 
zamiast uzupełniać lekcję poprzez pokazywanie drugiej strony, podejmujemy ryzyko 
dalszego rozszerzania naszego nawoływania do pójścia w oryginalnym kierunku. 

Jaki jest związek, znowu używając tej analogii, pomiędzy wzrostem i pracą 
chłopca? Świadomie nie ma żadnego związku. Chłopiec nigdy nie myśli, żeby łączyć jego 
pracę ze wzrostem. Właściwie praca to jedno, a wzrost to coś innego. I tak też jest w życiu 
duchowym. Gdyby zadano takie pytanie: Czy jest to niewłaściwa rzecz, żeby chrześcijan 
dokładał swoich wysiłków, aby wzrastać? To odpowiedź brzmi: Tak, jest to niewłaściwe, 
albo przynajmniej jest on w błędzie. Kiedy chłopiec spożywa posiłek, albo odmawia sobie 
czegoś niestrawnego, to nie mówi sobie: „To wszystko przyczynia się do mojego 
wzrostu", albo, kiedy biega, to nie mówi: „To pomoże mi w dodaniu jednego łokcia do 
mojego wzrostu." 

Może, ale nie musi to być prawdą, że te rzeczy pomogą w jego wzroście, ale 
jeżeli myśli o tym, to jego zrozumienie wzrostu jest chorobliwe. To jest to, o czym 
mówimy. Jego martwienie się tutaj jest całkowicie bezpodstawne i sztuczne. Natura jest o 
wiele bardziej hojna niż myślimy. Kiedy daje nam energię, to nie prosi o jej zwrot, żeby ją 
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mogła użyć z powrotem na nasz wzrost. Ona się sama tym zajmie. „Oddaj swoją pracę", 
powiada „i twoje zmartwienie innym; zaufaj mi, że ja dodam łokieć do twojego wzrostu." 

Jeżeli Bóg dodaje do naszego duchowego wzrostu, odkrywając w nas nową 
naturę, to błędem jest szarpanie płatków naszymi szorstkimi palcami. Musimy sie starać 
pozostawić Rękę Stwórcy w spokoju. „To Bóg daje wzrost" (1 Kor. 3:7). My jednak nie 
wiemy jak mało się nauczyliśmy fundamentalnej zasady chrześcijaństwa dotąd, aż 
dowiemy się jak bardzo jesteśmy nastawieni na uzupełnianie Bożej łaski. Jeżeli Bóg 
pracuje nad chrześcijaninem, to niech ten się uciszy i pozna, że On jest Bogiem. A jeżeli 
chce pracy, to ją tu znajdzie — w uciszeniu się. 

Nie chodzi o to, żeby ten, kto ma rosnąć nie miał nic do zrobienia. Jest praca i to 
poważna — praca tak wielka, że pracownik zasługuje na to, aby być wolnym od 
wszystkiego co jest zbyteczne podczas tego zadania. Gdyby energia zużyta na starania się 
o wzrost była zużywana na wypełnianie warunków wzrostu, to moglibyśmy się wykazać 
dodaniem wielu łokci do naszego wzrostu. Tymi warunkami jest zainteresowana głównie 
osobista praca chrześcijanina. 

Zwróćmy uwagę krótko jakie one są i na ich dokładne relacje. Dla wzrostu 
roślina potrzebuje ciepła, światła, powietrza i wilgoci. Dlatego człowiek musi ich szukać, 
albo ich duchowych odpowiedników i czy to jest jego praca? Wcale nie. Praca 
chrześcijanina jeszcze sie nie rozpoczęła. 

Czy roślina poszukuje tych warunków? Nie, to te warunki przychodzą do rośliny. 
Ona tak samo nie produkuje ciepła, światła, powietrza, wilgoci, jak nie produkuje swojej 
łodygi. Znajduje je wkoło siebie, w przyrodzie. Ona po prostu stoi spokojnie z liśćmi 
rozciągniętymi w nieświadomej modlitwie, a Przyroda obdarza je nimi i wszystkimi 
innymi bogactwami, kąpiąc je w promieniach słońca, dostarczając im ożywczego 
powietrza, ożywiając je łaskawie nocną rosą. 

Łaska również jest tak wolna jak powietrze. Pan Bóg jest Słońcem. On jest jak 
rosa dla Izraela. Człowiek nie musi ich produkować tak samo jak nie musi produkować 
swojej własnej duszy. Jest nimi otoczony, jest nimi skąpany, otoczony z tyłu i z przodu. 
Żyje i porusza się i jest w nich. 

Jak więc mógłby ich poszukiwać? Czy to raczej nie one go szukają? Czy nie 
czuje jak one na niego naciskają? Czy nie wie jak one bez ustanku przemawiają do niego? 
Czy nie słyszał jak się smucą, kiedy ich nie chce? Dlatego jego praca jeszcze się nie 
rozpoczęła. Ten głos nadal mówi: „Ucisz się." 

Tak więc ponieważ warunki wzrostu i wewnętrzne prawo wzrostu są dostarczane 
przez Naturę, to dla człowieka pozostało jedynie dokonanie małego połączenia 
polegającego na zastosowaniu ich razem. On nie tworzy nic; nic nie zarabia; nie musi się 
o nic martwić; ale jego jedynym zadaniem jest być w tych warunkach, trwać w nich i 
pozwolić, aby łaska działała w nim, uciszyć się w nich i poznać, że to Bóg działa. 

Konflikt zaczyna się i potęguje w całej agonii życia wtedy, kiedy człowiek o tym 
zapomina. Walczy, żeby wzrastać, zamiast walczyć o to, aby wrócić z powrotem do tej 
pozycji. Z kościoła robi pracownię, podczas gdy Bóg chciał, żeby to był piękny ogród. 
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Nawet w swojej komorze modlitwy, gdzie powinna panować cisza — cisza jak w górach, 
na których rosną lilie — słychać huk i ryk maszyn. To prawda, że człowiek będzie musiał 
stale walczyć z Bogiem, ale nie o wzrost. 

Życie chrześcijanina jest czymś złożonym. Ewangelia jest Pokojem. Ale pomimo 
tego najbardziej zamartwiającymi się ludźmi są chrześcijanie — chrześcijanie, którzy nie 
rozumieją natury wzrostu. Żyją w ciągłym oskarżaniu siebie, bo nie rosną. Efektem jest 
nie tylko utrata spokoju tej osoby. Energia, która ma być zużywana na pracę dla 
Chrystusa, jest zużywana na gorączkę własnej duszy. Jak długo działalność kościoła 
będzie poświęcona na wzrost, tak długo nie będzie nic dla ratowania świata. 

Żołnierz nie poświęca czasu, żeby zarabiać pieniądze na swoją broń, jedzenie i 
ubranie czy schronienie. Jego król zapewnia to dla niego, żeby on mógł być wolny do 
walki. Tak samo jest z żołnierzami Krzyża. Jego Rząd tak to zaplanował, aby on był 
wolny, żeby pracować dla Królestwa. 

Problem życia chrześcijanina jest uproszczony do tego — człowiek powinien 
mieć właściwą postawę. Trwać w Chrystusie, zajmować pozycję, i to wszystko. Na statku 
płynącym przez Atlantyk jest wykonywane wiele pracy. Ale żadna z tych prac nie dotyczy 
tego, żeby zmusić statek, żeby płynął. Żeglarz uzbraja tylko swój statek na wiatr. Ustawia 
żagle i ster we właściwym położeniu i tak dokonuje się cud. 

Tak więc człowiek wykorzystuje to, co Bóg stworzył. Całe działanie świata 
polega na tym, aby wykorzystać energię, która już jest. Bóg daje wiatr, wodę i ciepło; 
człowiek po prostu nastawia się na kierunek wiatru, skierowuje swoje koło wodne na 
kierunek przepływu rzeki, wprowadza tłok w kierunku przepływu strumienia; i tak kiedy 
jest na właściwej pozycji przed Duchem Bożym, to wszystkie energie Wszechmocnego są 
dla jego dobra. Jest jak drzewo zasadzone nad strumieniem, którego liście nie więdną i 
owoc nie zawodzi. To jest taka głębsza lekcja do nauczenia się z życia lilii. Jest to głos 
Natury, który jest echem całej ewangelii Jezusa. „Przyjdźcie do Mnie, a Ja wam dam 
odpocznie nie" (Mat. 11:28). 

Henry Drummond (1851-1897) 
 
 

Owoc Krzyża 
J. Gregory Mantle (1896) 
 

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do 
ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc 
wydaje" (Jana 12:24). To, że jesteśmy tutaj postawieni twarzą w twarz z prawdą o 
wyjątkowym znaczeniu i ważności jest wyraźnie widoczne z tego wzoru „zaprawdę, 
zaprawdę," którym Zbawca poprzedza to stwierdzenie. Prawda, która leży pod 
powierzchnią tego 
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pięknego zdania może nie być od razu zrozumiana; może nawet być odrażająca 
dla naszego pojęcia życia i służby, ale przez to jest jeszcze bardziej potrzebne, żebyśmy 
zwrócili na nią naszą uwagę.  
 Augustyn przypomina nam, że ten język „zaprawdę, zaprawdę" nie jest językiem 
używanym pomiędzy dwoma przyjaciółmi, ale raczej wskazuje na to, że tak mało znamy 
zmysł Chrystusowy i mamy tak małe zaufanie do Niego, że zanim Mu uwierzymy, to 
wymagamy od Niego Jego przysięgi i zobowiązania. Czy ten język nie objawia nam też 
Nauczyciela, który znosi naszą powolność i ignorancję, który zgadza się spotkać z nami 
tam, gdzie jesteśmy i który używa takich słów, żeby przyciągnąć naszą uwagę, jakie są 
potrzebne dla naszego tępego intelektu i nieczułego serca? Oby nie przemawiał do mojego 
i twojego serca, drogi czytelniku na daremno. 

Jest tylko jedna ścieżka do tego błogosławieństwa, które dla nas otwiera. Obfita 
owocność — życie, które jest życiem w społeczności z Chrystusem w służbie i 
społeczności z Chrystusem w chwale — to wszystko jest osiągalne poprzez śmierć dla 
samego siebie. Klucz do tego wspaniałego życia, jakie tu jest przedstawione jest taki: 
JEŻELI NIE OBUMRZE." Śmierć jest bramą do życia; ofiarowanie samego siebie jest 
prawem zachowania samego siebie, a zachowanie samego siebie jest prawem do 
zniszczenia samego siebie. 

Są możliwe dwa warunki istnienia, z których każdy musi stanowić nasz charakter 
— miłość samego siebie. Miłość szuka swojego życia poza sobą; własne ja szuka życia w 
sobie. Miłość, po to, aby posiadać, ofiaruje siebie, podczas gdy własne ja, żeby posiadać, 
trzyma siebie, a poświęca miłość. 

Prawo, które ilustruje tu wielki Nauczyciel na podstawie królestwa roślin, że 
ofiarowanie samego siebie jest warunkiem wszelkiego życia, jest uniwersalnym prawem 
w swoim zastosowaniu. Ono obowiązuje w całym fizycznym wszechświecie i „nic 
naprawdę nie żyje, ani nie wypełnia swojej prawdziwej funkcji oprócz cząstki wielkiej 
całości i tylko na tyle, na ile usługuje dla dobra i rozwoju całości. Wszystkie rzeczy 
usługują i pomagają sobie nawzajem — nawet słońce, księżyc i gwiazdy. Wszystko 
oddaje życie, albo rezygnuje z życia i mocy, aby pobudzić i zachęcić życie w innej formie 
—  ziemia, woda i ciepło usługują dla życia roślin, roślinka umiera, żeby usłużyć dla 
życia ptaszka i zwierząt, ptaszek i zwierzę umiera, żeby usłużyć dla życia człowieka." 

„Życie wszędzie zastępuje śmierć  
Na ziemi, w morzu i w powietrzu;  
A żeby róża mogła oddychać,  
Musi umrzeć coś żywego." 
 
Dla Greków i ich intelektu bardzo trudno było przyjąć nauki Zbawiciela. Przez 

pięć wieków Grecy maszerowali na czele ludzkości. Cały świat gromadził się wokół 
pochodni geniusza Greków. Ich bogaty i elastyczny język kształtował najbardziej 
doskonały nośnik myśli i stał się prawie powszechny. Ale ich brak odrodzenia 
społeczeństwa był tak podejrzany, że chociaż został osiągnięty najwyższy stopień kultury 
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intelektualnej, aka jest możliwa do osiągnięcia dla tego grzesznego stanu przez 
Wcieleniem, ich mędrcy stali się takimi jakby ich w ogóle nie było. Stąd pytanie świętego 
Pawła: „Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie 
obrócił w głupstwo mądrości świata?" (1 Kor. 1:20). Jeżeli chodzi o moralne i duchowe 
odrodzenie ludzkości, to filozofowie, mędrcy i badacze nie pozostawili ani śladu swojego 
istnienia i ludzie stali pomiędzy przesądami, które wierzyły we wszystko, a 
sceptycyzmem, który nie wierzył w nic. 

Jak można podsumować ten brak? Ich słowami przewodnimi były własna kultura 
i zadowolenie siebie. To, według Greków był najwyższy cel, najwyższe dobro człowieka. 
Bogowie Olimpu byli przedstawiani jako istoty, które żyły tylko po to, aby zadowalać 
samego siebie i którzy, kiedy zstępowali na ziemię, przychodzili tylko dla przyjemnej 
przygody, zabawiania siebie, nie troszcząc się nic o grzechy i smutki ludzkości. Charakter 
tych bogów był odzwierciedlany w ich greckich zwolennikach. Ich najwyższe pojęcie 
dotyczące życia to były przyjemności dla zmysłów, intelektu i wyobraźni. To było życie, 
które kochali i cenili. 

Chrystus wzywa ich, żeby zastąpili własną kulturę i dogadzanie sobie 
ofiarowaniem samych siebie. Inaczej mówiąc, prosi ich, żeby odwrócili cały bieg swoich 
myśli i postępowania, a postawili przed sobą pojęcie życia diametralnie przeciwnego 
temu, jakie prowadzili przez wieki. Jak powiada Goder: „To powiedzenie obejmowało sąd 
nad Hellenizmem; bo czymże było ludzkie życie kultywowane z punktu widzenia 
zadowalania siebie, kiedy było oderwane od prawa ofiary" 
 
Życie ofiarowania siebie 
 

Nie jesteśmy w stanie podkreślić wystarczająco mocno tego w tych dniach, kiedy 
ofiarowanie samego siebie jest tak mało zrozumiałe, że jest to solą chrześcijańskiego 
charakteru i że bez tego ofiarowania samego siebie, życie chrześcijanina jest solą bez 
smaku. Jest to test, według którego ponad wszystko człowiek może wiedzieć, jak wygląda 
naprawdę jego chrześcijaństwo. Zatrzymujemy się nad elementami i alfabetem boskiego 
życia dotąd, aż nauczymy się nienawidzić życie dla siebie i wyrzekać się go, a 
„uchwycimy się prawdziwego życia." 

Są to dni wspaniałej aktywności religijnej, ale pomyślcie o dysproporcji 
pomiędzy aktywnością a osiągnięciami. Czy nie ma mnóstwa pracowników 
chrześcijańskich, którzy tak się przyzwyczaili do niepowodzeń, że prawie przestali się 
spodziewać sukcesu? Na pewno przy takiej ilości kazań i nauczania, przy takiej ilości 
rozprowadzanych Biblii i traktatów, powinniśmy nie tylko utrzymywać swoją pozycję, ale 
dokonywać wyłomów w królestwie ciemności. Jednak my zaledwie dotrzymujemy kroku 
wzrastającej populacji świata i dzisiaj jest więcej milionów ludzi siedzących w ciemności 
i w cieniu śmierci, niż kiedykolwiek przedtem. Jedno wytłumaczenie tego faktu, że 
rezultaty są często mizerne i słabe, albo nie rzeczywiste i trwałe leży tutaj: nie został 
zrobiony pierwszy krok do owocnej służby. Czy to przez nieświadomość, czy przez 
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niechęć, zdecydowana większość tych, którzy uważają się za współpracowników Bożych 
w odrodzeniu świata nigdy definitywnie nie znienawidziła i nie wyrzekła się życia dla 
samych siebie i ponieważ są tak bardzo żywi dla siebie, są tak mało żywi dla Boga. 

Wielu w swoim pragnieniu odnoszenia sukcesu ustawicznie woła do Boga, 
prosząc o dar duchowej mocy, ale Bóg nie może spełnić ich pragnienia, gdyż jest On 
Bogiem zazdrosnym i nie odda Swojej chwały nikomu; gdyby powierzył duchową moc 
takim ludziom, którzy są pełni własnych ambicji, to by tylko karmiło ich próżność i 
promowało ich własną chwałę i chęć do pokazywania siebie. 

Powiedziano o wielkim rzeźbiarzu, Michale Anioł że podczas swojej pracy miał 
on na swoim czole świecę po to, żeby cień nie padał na jego dzieło. Był to piękny zwyczaj 
i przemawiał bardziej wymownie niż rzeźbiarz myślał, gdyż cień, który pada na nasza 
prace często pochodzi z nas samych!                                         

Czy nie jest tak w twoim przypadku, mój czytelniku? Czy jesteś jak Baruch który 
szuka wielkich rzeczy dla siebie? Czy jesteś wrażliwy na aprobatę czy ocenę ludzi -
czujesz się ważny, kiedy ciebie chwalą, a przygnębiony, kiedy oskarżają? Czy radzisz się 
swoich naturalnych testów i odczuć w swojej pracy, a rozmijasz się z krokami tego, który 
nie podobał się samemu sobie? Czy odsuwasz się od pracy, która jest niedoceniana przez 
ludzi i za którą nie otrzymasz zewnętrznej zapłaty? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, 
już otrzymałeś swoją nagrodę, ale nie jest to nagroda przynosząca owoc ku żywotowi 
wiecznemu. 
 
Życie ze śmierci 
 

Podobno prawidłowo dojrzale nasiona, jeżeli będą umieszczone w odpowiednich 
warunkach, mogą zachować swoją moc wzrostu przez czas nieokreślony — nie tylko 
przez kilka lat i nie tylko przez kilka wieków, ale przez tysiące lat — chociaż nikt tak 
naprawdę nie wie jak długo. Zewnętrzna powłoka naszej planety jest zgromadzona w 
każdej części z nasieniem, które było produkowane w minionych latach, rozsiane na 
powierzchni i potem pokryte glebą. Kiedy ziemia zostanie zruszona poprzez pług czy 
łopatę czy narzędzia odkrywców, albo z jakiego innego powodu, który powoduje, że jej 
głębokość zostanie przewrócona — ta porcja, która była kilka metrów pod powierzchnią 
zostaje wyrzucona na powierzchnię i wystawioną na działanie słońca i wilgoci rosy i 

deszczu — natychmiast wyrasta plon nowych roślin, które na pewno nie miały 
swojego początku tylko w nasionach, które zostały tam przeniesione w tej chwili z 
sąsiedniego pola, ale z nasion, które leżały w tej ziemi od długiego czasu. 

Ale tam w głębi ziemi, chociaż nasionko zachowuje swoją żywotność, pozostaje 
ono samotnie. Uwaga: dopiero, kiedy nasionko obumiera, przyciąga do siebie węgiel, azot 
i różne sole, które są potrzebne do odżywiania ziarnka, które leżało w ziemi bezużyteczne 
i bezproduktywne dotąd, aż moc spotyka się z nim i wyprowadza je z miejsca ukrycia. 
Ukryty gen życia potrzebuje przenikającego promienia słońca i ciepłego deszczu z nieba, 
a wtedy rozpoczyna się rozkład i śmierć i z tego rozkładu i śmierci wychodzi życie i 
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piękno. Jakie ukryte moce i jakie boskie możliwości leżą uśpione w ludzkim życiu dzisiaj! 
Jakie talenty i dary są zakopane w tych głębokościach! Gdyby ludzie tylko się odsłonili na 
działanie „otwartego słońca Bożej miłości" i otworzyli szeroko swoje serca na ożywczą 
rosę Jego Ducha, to obudziłyby się do życia ukryte siły, które pod ożywczą mocą i 
prowadzeniem Ducha Świętego wypełniłyby setki innych ludzi błogosławieństwem, a ich 
własne życie niewypowiedzianą radością. 

„Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym 
ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje." Użyjmy swojej wyobraźni i 
zobaczmy to ziarnko pszenicy, kiedy wpada w glebę. W jego maleńkiej łusce jest pyłek 
mąki, a w jego wnętrzu boski sekret żywego zarodka, którego nie może dostrzec nawet 
mikroskop. Jest ono pełne ukrytego życia i zawiera zarodek obfitego żniwa. Ale jego 
uśpione zdolności zostają pobudzone do życia dopiero kiedy ten ukryty zarodek zostanie 
uwolniony poprzez poddanie się rozkładowi i śmierci. 

Małe nasionko poddaje się siłom natury, które go atakują i szybko niszczą jego 
kształt i piękno. Tam pod tą czerwoną pleśnią Bóg ma swoje laboratorium i tam prowadzi 
i dokonuje procesu transmutacji, co jest czymś najwspanialszym pod słońcem. Kiedy 
następuje rozkład, zarodek życia zaczyna się odżywiać mączką dotąd, aż zostanie cała 
skonsumowana. 

To tak jak więzień zamknięty w celi z dzbankiem wody i kromką chleba i kiedy 
woda zostanie zużyta do ostatniej kropli, a chleb zjedzony do ostatniej okruszynki, wtedy 
zaczyna się wybuch w murach więzienia. Potem zarodek dzieli się na dwa. Jeden, pączek 
zmierza w górę; drugi, korzonek zmierza w dół. Ta część, która zmierza w dół szuka w 
glebie takich cząsteczek, jakie są potrzebne do budowania jej przyszłego życia i 
przekazuje je dla wzrostu roślinki, która jest nad ziemią. Bierze ona z przyrody wszystkie 
składniki, które przyczyniają się do jej podtrzymania; z ziemi i słońca pożycza materiał do 
wzrostu i po jakimś czasie staje się wyborową pszenicą wypełnioną pełnymi kłosami. 

„Zwróćcie uwagę" jak mówi Rev. C.G.Moore — w swoim wymownym artykule 
na ten temat — „o ile większe jest to życie, które ziarnko pszenicy może posiąść w 
nowym ciele. Jeżeli chodzi o przyjmowanie, to ma ono natychmiast społeczność ze 
wszystkimi zasobami natury. Powietrze, światło, deszcz, rosa, ziemia, wszystkie usługują 
dla jego podtrzymania i dobra. W poprzedniej formie ono by nie mogło nic z nich wziąć. 
Jeżeli chodzi' o dawanie, to i tu jest taka zmiana! Bo teraz przynosi owoc 
trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, a może nawet stokrotny." 

Duchowe zastosowanie tej zasady jest tak oczywiste, że każdy czytelnik będzie 
to mógł zrobić sam dla siebie. Zanim Syn Boży zstąpił na ziemię i przyodział się w 
ludzkie ciało- aby mógł być „posłuszny aż do śmierci i to śmierci na krzyżu" — każdy 
element mocy {z wyjątkiem miłości, która ofiarowała samego siebie) został wypróbowany 
i sromotnie zawiódł. Ale Krzyż staje się tronem, a Ukrzyżowany zwycięzcą. Ten, który 
został podwyższony z ziemi, pociąga wszystkich do Siebie, a miara naszej mocy 
pociągającej jest miarą naszego życia opróżnionego z samego siebie i oddanego 
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Chrystusowi, bo „jeżeli ziarenko nie obumrze, pozostaje samo, ale jeżeli umrze, przynosi 
wiele owocu." 
 
J. Gregory Mantle (1853-1925) 
 
    * * * * * 
Owoc Ducha 
H.CG.Moule(1890) 
 
Zwróć uwagę na liczbę pojedynczą: „owoc", a nie „owoce." To jakby sugeruje, że te 
wspomniane cechy nie są jakimiś oddzielonymi rzeczami, z których możesz sobie wybrać 
odpowiednią, a ja jeszcze inną część, ale jest to słodka jedność i harmonia, której celem 
jest obecność przez Ducha w każdym prawdziwie wierzącym, każdej gałązce świętego 
Korzenia. To nie miłość i radość tu, wierność tam, łagodność tam, wstrzemięźliwość (to 
jest samokontrola) jeszcze gdzieś indziej. Te Błogosławieństwa (Mateusz 5) na pewno 
określają wiele stron tego samego charakteru. 

Zwróć jeszcze uwagę, że jest to OWOC DUCHA Trzecia osoba Trójcy, wieczny 
Uświęcający wybranych jest sekretem wydawania owocu. Czy jest to myśl niezgodna ze 
słowami Zbawiciela: „Ten, kto trwa we MNIE, a JA w nim, ten wydaje wiele owocu" 
(Jana 15:5)? Na pewno nie, kiedy pamiętamy nierozerwalny związek w życiu łaski 
pomiędzy obecnością Ducha i obecnością Chrystusa, pomiędzy trwaniem w Chrystusie, a 
trwaniem w Duchu. 

Zobacz dla zilustrowania ten wspaniały fragment w Liście do Rzymian: „wy 
jesteście w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was.... Jeśli jednak Chrystus jest w 
was, to, chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez 
usprawiedliwienie" (Rzymian 8:9-11). 

To właśnie Duch, który pośredniczy, który stanowi dla mnie i ciebie obecność 
Pana. Nie przez miejscowe wlewanie, ale poprzez duchowe zjednoczenie On mnie 
związał z Chrystusem, a Chrystusa ze mną więzami, które z mojej strony były tą wiarą, 
którą On „Duch wiary" (2 Kor. 4:13) mi dał dla doświadczenia. On jako bezpośredni 
Agent utrzymuje tę jedność, działając we mnie. W rzeczywistości życia duchowego ja nie 
mogą ani na moment rozłączyć tych dwóch obecności, tych dwóch aspektów jedności. 

Tak jak w praktyce nie mogę rozłączyć żywotnej mocy letniego słońca w jego 
cieple i chwale od przezroczystego powietrza, bez którego nie mógłbym z niego korzystać 
i grzać się w nim. Chrystus jest moim witalnym Słońcem, Duch Święty jest moim 
witalnym Powietrzem. Aby zmienić wyobraźnię i użyć języka, który pragnie tylko 
przekazać jedną stronę tej najświętszej prawdy, Pan moja Głowa jest boskim Źródłem 
mojej duchowej pełni; Pan Duch jest boskim kanałem pomiędzy tym Źródłem i 
naczyniem mojej duszy. Rezultaty owoce tego kontaktu są więc dziełem Chrystusa i 
dziełem Ducha w tym samym czasie i w tej samej prawdzie. 
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„Będąc PEŁNI OWOCU (Uważne czytanie pokazuje pojedynczy „owoc") 
sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa dla chwały i uwielbienia Boga" (Filipian 1:11). 
Jest to brzemienny werset, podający od razu miarę ilości owocu ducha, jego sekret 
tworzenia i jego koniec. Ja teraz odnoszę się jedynie do słowa „pełni" Apostoł ma na 
myśli ten wielki „Dzień Chrystusa," i wierzących Filipian. Modli się on, aby oni byli 
znalezieni wtedy jako „drzewa sprawiedliwości" (Izajasz 61:3), których owoc nie będzie 
rozrzucony wszędzie pomiędzy masą liści, ale będzie to żniwo obfite i pełne. 

Kilka lat temu podróżując wzdłuż pięknych brzegów jeziora Thun, w piękny 
wrzesień, każdego dnia przechodziłem koło sadów, które pokrywają te zielone pola i 
wzgórza i oglądałem ich owoce. Wydawało mi się, że korzenie i gałęzie w doskonałej 
zgodności umówiły się, żeby wypychać te złociste jabłka wszędzie tam, gdzie było jakieś 
drzewo, które je utrzyma. Te drzewa nie tylko wydawały owoce, ale były „pełne owoców" 
dla chwały słońca i gleby. 

Czy chcemy być „drzewami Pana pełnymi soku" (Psalm 104: 16) i pełnymi 
owoców sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa? W takim razie szukajmy tego świętego 
daru „pełni Ducha" wśród skarbów naszej Jedności z Chrystusem. 

A co to oznacza? Niekoniecznie jakąś gwałtowną rewolucję wewnętrznego 
człowieka, niekoniecznie jakąś ekstazę emocji, mowy czy czynu. Bywały i mogą być 
okresy, kiedy dzieją się takie rzeczy. Ale są one jednak przypadkami, a nie sednem. 
Sednem, prawdziwym sekretem tego jest nasze ciche, świadome, poddanie się Świętemu, 
żeby On wykonywał Swoją całą uświęcającą wolę w każdej części naszej istoty, naszych 
okoliczności, naszego czasu. Taka jest Jego wola, aby w każdej godzinie, w każdym 
momencie, wszystko w nas było wypełnione całą pełnią, jaką On chce w nas wlać. Jest to 
szczere Veni, Creator Spiritus duszy, którą On nauczył całkowicie pragnąć i całkowicie 
zaufać Jego woli i zgodzić się zupełnie na Jego warunki. 

 
„To Ty oczyszczasz serce, 
Ty uświęcasz duszę, 
Wlewasz świeże życie w każdą część, 
I stwarzasz na nowo całość." 
Tak przyjdź Duchu Święty. I tak przyjdź Panie Jezu.  

 
C.G. Moule (1841-1920) 

 
 
 
 
 
 
 
 



OWOCNE ŻYCIE 
 

- 20 - 

 
 

Na temat owoców miłości 
Johann Arndt (1606) 
 
„Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie 
nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic 
złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; Wszystko zakrywa, 
wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi' (1 Kor. 13:4-7). 
 

Drzewo życia stało w środku raju i wydawało owoc. Gdyby człowiek zjadł ten 
owoc, to by żył na wieki, jak powiedział Pan w 1 Mojżeszowej 3:22,23.... Tak samo Bóg 
ustanowił w środku Raju Kościół Chrześcijański, Chrystusa Jezusa, aby wszyscy wierni 
mogli otrzymać życie i moc od Niego. Całe chrześcijaństwo składa się z wiary i miłości. 
Bóg jest zadowolony z całego życia chrześcijanina ze względu na wiarę w Chrystusa. 
Jeżeli masz usłużyć sąsiadowi, to ta służba musi wynikać z miłości, gdyż wszystkie cnoty 
bez miłości, a nawet sama wiara są martwe i nic nie znaczą (Jakuba 2:17). Wiara 
usprawiedliwia, ale jeżeli nie idzie za nią miłość, to taka wiara nie jest właściwa i jest 
hipokryzją, nawet jeżeli czyni cuda. 

Tak jak ciało jest martwe bez duszy, tak samo wewnętrzny duchowy człowiek, 
którego członki są samymi cnotami, jest również martwy bez miłości. Dlatego święty 
Paweł wymaga takiej wiary, która jest czynna przez wiarę (Galacjan 5:6). Szlachetny 
owoc, jaki to drzewo wydaje jest pokazany przez Pawła w l Koryntian 13 na czternaście 
różnych sposobów. 

1.  Miłość jest cierpliwa. Cierpliwość jest pierwszym owocem miłości, którego 
nie możemy lepiej poznać niż w Chrystusie Jezusie naszym Panu. W Chrystusie musimy 
szukać nie tylko owocu tak jak na drzewie życia, ale musimy również spożywać Jego 
szlachetne owoce i praktykować w nim sanguinis et succum [w krwi i soku]. Patrz na 
Jezusa Chrystusa, z jaką cierpliwością znosił zło tego świata i przez to pociągał 
grzeszników do pokuty (Rzymian 2:4). Rob tak samo, a ten łagodny Chrystus będzie żył 
w tobie, a ty z Nim. Będziesz z Nim złączony jako członek Jego ciała. 

2.  Miłość jest dobrotliwa. Popatrz na dobrotliwość twojego Odkupiciela. Gdzie 
można usłyszeć bardziej łaskawe usta (Psalm 45:2)? Wszyscy dziwili się słowom łaski 
wychodzącym z Jego ust (Łukasz 4:22). Ty też masz tak postępować, aby Chrystus mógł 
przemawiać przez twoje usta i pozostawać złączony z Nim tak, aby twoja mowa 
wychodziła tylko z głębokiej miłości. 

3.  Miłość nie zazdrości, to znaczy, że nie szuka zemsty, ale przebacza i 
zapomina tak, jak to robił Pan (Psalm 103:9-10; Ezechiel 18:21-22; Jeremiasz 31:3; 
Izajasz 43:25). Powinieneś tak samo postępować. Przebaczaj i zapominaj, aby również 
Bóg mógł zapomnieć twoje grzechy. Wtedy będziesz miał zmysł Chrystusa i pozostaniesz 
złączony z Nim. 
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4.    Miłość nie jest arogancka czy niegrzeczna; to znaczy, że prawdziwa miłość 
przyciąga bliźnich do siebie nie dla złych celów czy łajania, oszczerstwa czy poniżania 
ich. Takich ukrytych intencji miłość nie ma w sobie, ale jest otwarta, publiczna i prawa. 
Popatrz na Pana Jezusa Chrystusa. On odkrywał Swoje serce dla przyjaciela i wroga i z 
głębi Swojego serca pragnął dobra dla wszystkich ludzi i z głębi serca chciał ich 
zbawienia. Ty też tak powinieneś postępować ze względu na dobroć i wierność Chrystusa 
w tobie. Tak jak Chrystus pragnął w Swoim sercu dobra i zbawienia wszystkich, tak i my 
powinniśmy postępować jeżeli jesteśmy złączeni z Chrystusem, jako członki Jego ciała.  

5. Miłość nie upiera się przy swoim; to znaczy, że nie chce uwielbienia — nie 
jest nadęta i pompatyczna. Popatrzcie na Pana Jezusa, kiedy kobieta podniosła swój głos 
wśród ludzi i powiedziała w Łukasza 11:27-28: „Błogosławione łono, które cię nosiło, i 
piersi, które ssałeś. On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa 
Bożego i strzegą go "W ten sposób z pokorą odwrócił od Siebie chwałę, która była 
przeznaczona dla Niego i oddał ją temu, którego kochał, to znaczy Bogu. Wy również 
powinniście tak czynić. W ten sposób ten uniżony Chrystus będzie żył w was i przez was. 
To jest właściwa miłość, która odwraca się od chwały, a kieruje ją na kogoś innego. 

6.  Miłość nie irytuje się tak jak osoba uparta i bezwzględna, ale pozwala, aby 
uprzejmość lśniła z jego oczu. Patrzcie na Pana Jezusa i Jego postawę. „Nie upadnie na 
duchu ani się nie złamie' mówi prorok Izajasz (42:4). On patrzył na wszystkich ludzi 
łaskawym wzrokiem. Ty też powinieneś tak postępować. W ten sposób będziesz podobny 
do Chrystusa i będzie złączony z Nim. 

7. Miłość nie szuka swego; to znaczy, że prawdziwa miłość raduje się z tego, 
kiedy może służyć innym bez liczenia na odpłatę tak, aby wielu zadowolić. Tak działa 
Bóg. On nam daje wszystko i nic z tego nie ma. Jeżeli służysz Bogu, to Bóg nic z tego nie 
ma, ale ty tak. Patrz na Pana Jezusa. On ani w najmniejszym stopniu nie szukał swego, ale 
tego, co służyło dla naszego zbawienia (Mat. 20:28). On z tego nie miał pożytku. Drzewo 
wydaje owoce dla wszystkich ludzi bez wyróżniania osób i nie ma nic z tego, ale daje w 
taki sposób w jaki daje Bóg. Gdyby było w lepszej sytuacji to też by dawało bez 
zazdrości. Tak też Chrystus dał nam Siebie w posiadanie. Rzeczywiście Bóg nam dał nam 
samego Siebie w Chrystusie po to, aby wszystko było nasze w Chrystusie, nawet sam 
Bóg. On jest najlepszym i najwyższym dobrem i dzieli się z nami. Ty powinieneś czynić 
podobnie. Wtedy będziesz drzewem sprawiedliwości dla chwały Boga (Izajasz 61:3). 
Wtedy Chrystus będzie wzrastał i rozwijał się w tobie. On będzie tym żywym spoiwem i 
ciągle rosnącą palmą (Psalm 92:13). 

8. Miłość nie ma goryczy; to znaczy, że gniew nie dojdzie do takiego poziomu, 
że przeklina swojego bliźniego i wyrzuca z ust wszelkiego rodzaju truciznę i bluźnierstwa 
i przeklina bliźniego. Patrz na Pana Jezusa. Z Jego ust nie wchodziła żadna gorycz, a tylko 
błogosławieństwo i życie (Izajasz 11:3; 42:2). Kiedy Mu złorzeczono.... (Łukasz 10:3; 
11:42), to nie szukał odpłaty, ale mówił o upamiętaniu, przez które może nastąpić głęboka 
zmiana. Żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę, nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie 
pokalało się wielu (Hebr. 12:15). 
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9.  Miłość nie chce nikomu zaszkodzić, ani nie myśli nic złego. Patrz na drogiego 
Boga i Jego ojcowskie serce, kiedy mówił w Księdze Jeremiasza 29:11-14: „Ten, kto 
myśli o pokoju ze swoim bliźnim, ma serce Boże i zmysł Chrystusowy i jest zjednoczony z 
Nim, jak członek z głową" 

10.  Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości i nie śmieje się złośliwie, jeżeli 
niesprawiedliwość się dzieje tak, jak to zrobił Szymei, kiedy Dawid uciekał przed 
Absalomem (2 Samuela 16:6). Patrz na Pana Jezusa. On miał głębokie współczucie dla 
Piotra. Zauważ jak spojrzał na niego ze smutkiem (Łukasz 22:61). Z takim nastawieniem 
znowu go podniósł (Psalm 146:8). Chrystus płakał nad zepsuciem ludzi i upadkiem 
Jerozolimy (Łukasz 19:41). Tak więc jeżeli widzisz jak człowiek upada, to okaż mu 
miłosierdzie pomóż mu podnieść jego ciężar, a wypełnisz zakon Chrystusowy (Galacjan 
6:10), gdyż On wziął na Siebie nasze brzemiona. W ten sposób będziesz prawdziwym 
członkiem i Jego życie będzie w tobie; życie pochodzące od głowy musi ożywiać członki. 

11.  Miłość raduje się z prawdy i sprawiedliwości. Popatrz na twojego 
Odkupiciela, jak się radował w swoim duchu, kiedy tych siedemdziesięciu wróciło i jak 
wielbił Ojca (Łukasz 10:21). Popatrz na świętych aniołów, o których Pan powiedział, że 
radują się z naszego upamiętania (Łukasz 15:10). Postępuj podobnie, a będziesz miał 
anielski, a nawet Boży zmysł. 

12. Miłość wszystko znosi, aby więzy pokoju nie zostały złamane. Dlatego też 
znosi z cierpliwością błędy bliźnich, jak powiada święty Paweł: „Dla słabych stałem się 
słabym, aby słabych pozyskać; dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak 
niektórych zbawić' (1 Kor. 9:22). Miłość wszystkiemu wierzy: to znaczy że nie widzi 
złego u swego bliźniego. Miłość wszystkiego się spodziewa, to znaczy, że życzy 
bliźniemu, żeby spełniło się dla niego wszelkie dobro. Ona znosi wszystko tak, żeby 
bliźni był dobrze obsłużony i stawał się święty. Patrz na samego Pana Jezusa. On cierpiał 
i znosił wszystko za nasze grzechy — najwyższą zniewagę i największe ubóstwo — 
abyśmy w Nim i przez Niego mieli radość i honor. 

13.  Miłość nie męczy się i nie ustaje. Patrz na drogiego Boga. Jego miłosierdzie 
trwa na wieki dla tych, którzy się Go boją (Łukasz 1:50; Psalm 103:17; Izajasz 30:18; 
Rzymian 8:39; Psalm 8:6-7; Izajasz 54:8). Chociaż Pan mówi w Jeremiasza 15:6: „Mam 
dość pobłażania? To odnosi się to tylko do tych, którzy otwarcie sprzeciwiają się Bożemu 
miłosierdziu, pogardzają Bożą łaską i postępują złośliwie (Judy 4). W innych 
przypadkach Jego miłość jest pobłażliwa i nie męczy się nawet w odniesieniu do naszych 
wrogów, ale my musimy powiedzieć z miłosiernej i nieskończonej miłości „Ojcze, 
przebacz im." W taki sposób Chrystus żyje i modli się w tobie (Łukasza 23:34). 

14. Miłość jest największą z Bożych cnót, gdyż Bóg jest miłością (1 Jana 4:16). 
Miłość jest również wypełnieniem Zakonu i wszystkie przykazania są w niej zawarte 
(Rzymian 13:10). Ona jest również wieczna, chociaż wiara, nadzieja, dary języków 
ustaną, a na końcu wiary osiągniemy świętość. Wszystkie cnoty i błogosławieństwa, które 
przychodzą do naszych bliźnich i wszystkie dobre i żywe dary są sztuczne bez miłości. 
Jest to dla nas wiecznym świadectwem, że odziedziczyliśmy błogosławieństwo poprzez 
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wiarę w Chrystusa. Dlatego chrześcijanin nie powinien się starać tak bardzo o dary czy 
sztukę, jak o miłość (Efezjan 3:19), / mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa 
wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. 
 
Johann Arndt (1555-1621) 
 
  * * * * * *  
 
Drzewo figowe bez owoców 
G.H.Lang (1955) 
 
Mateusza 21:18-22; Marek 11:12-14, 20-25 
 
Po raz ostatni ten niebiański Pielgrzym wspinał się na długie i męczące wzniesienie z 
Jerycha do Jerozolimy. Królewski poeta mógł o tym napisać, jako o radości z tego, że 
idzie do domu Jahwe, miejsca zebrania bogobojnych (Psalm 122). W obecnej okazji 
odczucia Króla Syjonu były zupełnie inne:, „Kiedy się przybliżał, zobaczył miasto i 
zapłakał nad nim" (Łukasz 19:41). 

Rok odroczenia kary drzewa figowego bez owocu, o który prosił Ogrodnik 
(Łukasz 13:6-9) już się kończył, ale nadal Izrael, jako lud nie wydawał owocu dla Boga. 
Teraz musi ono zostać wycięte zgodnie z Bożym sądem, którego nieuniknioną tragedią 
było to drzewo pokazane w tym podobieństwie. Jeżeli właściciel nie otrzymuje nic z 
drzewa owocowego, to nie ma powodu dla jego istnienia, czy jest to naród, czy też osoba. 

To, że to drzewo figowe obrazuje Izrael, jako naród jest dalej pokazane poprzez 
kontrast z tym, co napisał Jeremiasz w 24 rozdziale, gdzie jest mowa o indywidualnych 
osobach, jako o figach. Tak, więc drzewo jest rasą, która wydaje indywidualne osoby. 

Trochę później (Mateusza 24:32-34; Marka 13:28-30; Łukasza 21:29-33) Pan 
wyróżnia drzewo figowe od innych drzew, choć są one podobne w tym, że mięknie i 
wypuszcza liście i to wskazuje, że już blisko jest lato, to znaczy, że zbliża się koniec tego 
wieku. To wyszczególnienie tego drzewa figowego popiera porównanie tego drzewa 
figowego do Izraela; chociaż ściśle mówiąc, to ostanie podobieństwo obrazuje raczej 
Warzenia a nie narody: kiedy to wszystko zobaczycie, itd. „To wszystko" dotyczy 
wszystkich narodów, a nie tylko Izraela i będzie to połączenie tych wszystkich 
wymienionych znaków, które muszą się wypełnić, żeby można było poznać, że przybliżył 
się koniec. 

Momenty przygotowania w Izraelu same nie oznaczają przybliżanie się Końca. 
Ani pojedyncze wojny, głody czy trzęsienia ziemi nie dają wystarczającej podstawy do 
takiej dedukcji. Ten cały obraz musi się rozwinąć świadomie, gdyż wszystkie 
przepowiedziane wydarzenia muszą się wypełnić w jednym pokoleniu. Słowa „nie 
przeminie to pokolenie dotąd, aż się to wszystko wypełni" należy rozumieć, jako „To 
pokolenie, o którym mówię", a nie to, w którym to mówię." 
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To nie jest czas na badanie szerokiego i ponurego płótna, które przedstawia 
zbliżanie się i rozwój Końca wieku, ale chcemy tylko wziąć lekcję z tego drzewa 
figowego. Koncentruje się wielką uwagę na proroczym i dyspensacyjnym aspekcie, ale 
Pan podkreśla mocniej lekcję na temat wiary i modlitwy. 

Powtarzał On to ostrzeżenie i wezwanie w podobieństwie o nieustępliwej 
wdowie (Łukasza 18:1-8). To podobieństwo było również skierowane na dni 
poprzedzające Jego powtórne przyjście i podkreśla tę nieodłączną część, że modlitwa 
musi przyjąć rolę ochronną duchowego stanu ucznia w tym czasie. Bo bardzo mała wiara 
w Niego przetrwa wielkie próby tego czasu. 

Tak więc jest to również ostrzeżenie, że „ponieważ rozmnoży się nieprawość, 
miłość wielu oziębnie, „ i że tylko ten wytrwa w tym doświadczeniu podczas tego 
wielkiego ucisku aż do końca, kto będzie zachowany od dalszego niebezpieczeństwa 
poprzez przyjście Syna Człowieczego (Mat. 24:12-13). Dlatego Jego zastosowanie 
szybkiego uschnięcia drzewa figowego było takie, że taka wiara w Boga, jaką On sam 
pokazał zwracając się do tego drzewa, może uczynić jeszcze więcej, gdyż może przesunąć 
przeszkody w postaci każdej góry, jakie mogą napotkać na swojej drodze wierzący nawet 
w najciemniejszym okresie, jaki może przyjść na ten świat. 

Dlatego Pan dodał (Marek 11:24) takie zdumiewające zapewnienie:, „Dlatego 
powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że 
otrzymacie, a spełni się wam.”, W jakim sensie można otrzymać rzeczy zanim je 
otrzymamy? Poprzez wiarę, będąc pewnym, że Bóg rozkazał, żeby stało się to, o co 
prosimy i dlatego jest to tak, jakby już się stało. 

Ale jak można otrzymać takie zapewnienie Bożego rozkazu? Są różne sposoby, 
ale najpewniejszy jest ten, jeżeli Bóg w Swoim Słowie obiecał, że tak uczyni. Ponadto 
ten, kto chodzi ustawicznie z Bogiem, może otrzymywać takie sekretne odczucie tego co 
Pan zamierza uczynić. To wymaga rzeczywiście wielkiej uwagi i duchowego 
zrozumienia, gdyż łatwo jest pomylić swoje własne życzenie z Bożym odczuciem. I 
jeszcze dalej, okoliczności mogą być tak ułożone przez Boga, żeby dla duchowego zmysłu 
było jasne jaki kierunek obrać i jaki będzie wynik. 

Tak więc Duch może dać uniżonemu sercu zrozumienie woli Bożej; na tym 
opiera się wiara; przez to jest kierowana i inspirowana modlitwa; w świetle tego wiara 
podejmuje wymagane kroki; i tak góra się przesuwa, droga się oczyszcza i jest osiągany 
cel. 

Dla przekazania tak ważnej lekcji warto było spowodować uschnięcie tego 
drzewa figowego. Ale serce musi być właściwie w takim stanie moralnym, który nie 
będzie stawiał najmniejszego oporu dla działania Ducha Bożego, bo inaczej takie 
wewnętrzne poznanie i zapewnienie będzie niemożliwe. Dlatego Chrystus dodał jeszcze 
test na sprawdzenie i warunek: „A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli 
macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze 
przewinienia" (Marek 11:25). 
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Bóg nie może przebaczyć grzechu tak długo, jak długo uczeń trwa w nim. To 
uniemożliwia wewnętrzną intymność z Bogiem. Nieprzebaczający duch jest całkowicie 
przeciwny Jego duchowi łaski i uniemożliwia bliską osobistą społeczność. Ale On 
najchętniej słucha modlitwy prawych i objawia im swoje cele. W ten sposób wiara jest 
najpierw rozpalona a potem nagradzana. 
 
G.H.Lang (1874-1958) 
 
  * * * * * *  
 
Sądowa stolica Chrystusowa 
D.M. Panton(1921) 
 
Jest to radość i cud Bożej łaski, że wszystkie zbawcze zasługi życia i śmierci naszego 
Pana stają się naszym udziałem poprzez prostą wiarę: „Albowiem łaską zbawieni jesteście 
przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił" (Efezjan 
2:8). Uczynki grzesznika nie tylko go nie zbawią, ale musi on z nich pokutować 
„UPAMIĘTANIE z martwych UCZYNKÓW" (Hebr. 6:1), gdyż „DAREM BOŻYM", 
nieprzymuszonym przez żadne zobowiązania ze strony DAWCY i dlatego odciętym od 
naszych zasług—jest „życie wieczne w Jezusie Chrystusie Panu naszym'' (Rzymian 6:23). 

Zbawcza skuteczność prostej żywej wiary została pięknie przedstawiona w 
poruszających słowach Hooker'a: „Chrystus zapłacił za sprawiedliwość dla tych 
wszystkich, którzy są w Nim; i Bóg znajduje nas w Nim, gdyż przez wiarę jesteśmy w 
Niego wbudowani. I chociaż my sami w sobie jesteśmy wszyscy grzeszni i 
niesprawiedliwi, to nawet człowiek, który sam w sobie jest nieczysty, pełny grzechu, 
pełny nieprawości — to kiedy znajdzie się w Chrystusie przez wiarę i znienawidzi swój 
grzech poprzez pokutę, to Bóg patrzy na niego swoim łaskawym wzrokiem, oddala od 
niego jego grzechy i nie przypomina ich, unieważnia należną za to karę poprzez 
przebaczenie i przyjmuje go w Jezusie Chrystusie jako doskonale sprawiedliwego tak, 
jakby wypełnił on wszystkie wymagania Zakonu; czy mogę powiedzieć, że czyni go 
bardziej doskonałym niż gdyby sam wypełnił cały Zakon? Takimi jesteśmy w oczach 
Boga Ojca —jak w samym Synu Boga Niech to zostanie nazwane głupstwem, czy 
szaleństwem lub wściekłością, albo czymkolwiek; to jest naszą mądrością i naszą 
pociechą. Nie interesuje nas wiedza tego świata, ale to - że człowiek zgrzeszył i że Bóg 
cierpiał; że Bóg uczynił siebie grzechem człowieka i że ludzie stali się sprawiedliwością 
Bożą." 

Tak więc życie wieczne czerpiemy jedynie od Syna Bożego. „A takie jest to 
świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, 
MA ŻYWOT; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota" (1 Jana 5:11,12). Zycie wieczne 
opiera się, więc na wieki na prostej, zbawczej wierze, która wytwarza natychmiast 
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odrodzenie, wszczepienie w Chrystusa, zamieszkanie Ducha Świętego i niezawodne 
życie. „Kto wierzy w Syna, ma życie WIECZNE" (Jana 3:36). 

 
Nagroda 
 
Ale nawet pobieżne studiowanie Słowa Bożego pokazuje, że otwiera się teraz nowy 
horyzont dla odkupionej duszy. Jeżeli życie jest przez wiarę, nagroda jest konsekwencją 
uczynków dokonywanych po wierze. Pismo traktuje każdą zbawioną duszę, jako biegacza, 
zawodnika walczącego na arenie, walczącego wojownika, rolnika siejącego, murarza 
budującego, lecącego ptaka; a ta cała intensywna walka opiera się fundamentalnym 
objawieniu: „że Bóg jest i że nagradza" (Hebr. 11:6). 
 „Wielu uczniów ma jeszcze zasłonięte oczy na tę tajemnicę nagród, która jest 
otwartą tajemnicą Słowa. To musi być przypisana sprawiedliwość, przez którą 
wchodzimy; ale wchodząc w ten sposób przez wiarę, nasze słowa określają naszą pozycję, 
miejsce, nagrodę" (A.T. Pierson). 

Kalwin, chociaż widział tę prawdę tylko częściowo, opisał w jednym zdaniu 
Biblijną naukę nagrody: „Nie ma niezgodności w powiedzeniu, że Bóg nagradza dobre 
uczynki, zakładając, że to rozumiemy, iż ludzie otrzymują życie wieczne bez zasług." 
Nie ma wątpliwości, że jest to prawda dla kościoła Bożego. „Oto przyjdę wkrótce, a 
zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu [uczniowi] według jego uczynku" 
(Objawienie 22:12). Do kogo to powiedziano? „Ja Jezus posłałem swojego anioła, żeby 
wam zaświadczył o tych rzeczach dla zborów? 

Zbyt często, jak mówi dr AJ. Gordon: „Tak jak legalista odrzuca doktrynę, że 
dobre uczynki nie mogą mieć znaczenia dla naszego przebaczenia, tak też Ewangelikalny 
wierzący wzdryga się przed myślą, że one mogą stanowić jakąś podstawę dla naszej 
zapłaty." Ale Paweł powiada: „Bo ten, co sadzi, i ten, co podlewa, jedno mają zadanie" 
dotyczące postawy i odkupienia „i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy" 
(1 Kor. 3:8). 

Tak też on równoważy obusieczną zapłatę. „Słudzy, bądźcie posłuszni... 
Wiedząc, że od Pana otrzymacie, jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu 
służycie. Gdyż, z drugiej strony:, Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za 
krzywdę bez względu na osobę" (Kolosan 3:24). Jest to, więc prawda, która nas dotyczy. 
W słowach Dr Eadie: „Chrześcijańska nauka o nagrodzie jest zbyt często pomijana lub 
odrzucana jak gdyby nie była doskonale zgodna z darem łaski niebiańskiej chwały." 

Wszystkie szczere trudności dotyczące Nagrody znikają, kiedy sprawdzimy, co 
Bóg nagradza. Po pierwsze, Boża odpłata opiera się przede wszystkim na podobieństwie 
do Boga i postępowaniu po Bożemu. „Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze 
czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i 
synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych i dla złych" 
(Łukasz 6:35). 
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Ukryte modlitwy również będą nagrodzone. „Módl się do Ojca swego, który jest 
w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie" (Mat. 6:6). Nie tylko 
otrzymasz odpowiedź na modlitwę, ale otrzymasz nagrodę za modlitwę. 
Ponadto postawa naszego serca pomoże Panu ocenić naszą służbę: „nie potępiajcie, a nie 
będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia" (Łukasz 6:37). 

Nasze życie wkłada w usta Chrystusa słowo po słowie wyrok na nas. Jako słudzy 
tworzymy nasz własny osąd. Gdyż dobroć i chwała są tylko dwoma połówkami jednej 
całości; dobroć jest cierpiącą stroną chwały, a chwała jest lśniącą stroną dobroci. 

Tak, więc wszelka praca będzie też dokładnie oceniona. „A ktokolwiek by napoił 
jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam 
wam, nie straci zapłaty swojej" (Mat. 10:42). Bo czym jest nagroda? „ A gdy kto spełnia 
uczynki, zapłaty za nie uważa się za łaskę, lecz za należność" (Rzymian 4:4). 

Tak, więc jako rekompensatę za jego usługi, Bóg chętnie udziela wymiernych i 
równoważnych dowodów Swojej aprobaty. Jej miara będzie dokładnie dopasowana. „Kto 
przyjmuje proroka, jako proroka, otrzyma zapłatę proroka; a kto przyjmuje 
sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego" (Mat. 10:41), 
„bo co człowiek posieje, to będzie zbierał" (Galacjan 6:7). Ale najbardziej przenikająca 
prawda jest taka, że Bóg nagradza to, dlaczego służymy. „Baczcie też, byście pobożności 
swojej nie wynosili" — zachowanie samo w sobie dobre — „przed ludźmi, aby was 
widziano; inaczej nie będziecie mieli ZAPŁATY u Ojca waszego, który jest w niebie" 
(Mat. 6:1). Tak więc motywacja ma kluczowe znaczenie. „Pan, który ujawni to, co ukryte 
w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga" (1 Kor. 
4:5). 

Bóg daje niezasłużone zbawienie, ale nigdy nie daje niezasłużonej chwały. Tak, 
więc wywyższenie w przyszłym Wieku jest wprost proporcjonalne do służby w obecnym 
Wieku. „Ktokolwiek by chciał być między wami wie/ki, niech będzie sługą waszym. I 
ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich" (Marek 
10:43,44) — za wielkość, służbę, za aktualne pierwszeństwo, niewolnictwo. 

Nagroda jest również zarezerwowana za wszelkie cierpienie znoszone dla 
Chrystusa. „Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzieć będą i gdy was 
wyłączą, i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą, jako bezecnym z 
powodu Syna Człowieczego. Radujcie i weselcie się w tym dniu; oto, bowiem zapłata 
wasza obfita jest w niebie" (Łukasza 6:22). 

Cierpienie na ogół zapewnia czystość motywacji; a Pan wynagradza strach przed 
ludźmi nie tylko poprzez większą bojaźń Bożą (Objawienie 2:11,16), ale również poprzez 
wielkość Jego nagrody „Każda proponowana nagroda jest ceną wartości niezrozumiałej 
dla nas obecnie i może być doceniona dopiero przed Sądową Stolicą" (J.H.Lowe). 

Tak też Mojżesz uznał „hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby 
Egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę" (Hebr. 11:26). Ten który znał najlepiej z ludzi 
wartość Ceny, i który może po naszym Panu zapłacił za to największą cenę, powiedział: 
„To jedno czynię" (Filipian 3:13). 
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Gdyż nagroda jest tylko wymiernym wyrażeniem BOŻEJ aprobaty i nie możemy 
Mu już odmawiać przyjemności wyrażania tej aprobaty bardziej, niż my potrzebujemy 
wyrzekać się jej dla siebie. Ten, kto pogardza tronem, pogardza też tym, który siedzi na 
tronie. To był jeden z zarzutów Pana dla faryzeuszy: „Nie szukacie chwały, która 
pochodzi od jedynego Boga" (Jana 5:44).                                                                                

Nagroda nie tylko dostarcza motywację samą w sobie usprawiedliwioną, ale jest 
to motywacja, którą nasz Pan i Jego apostołowie często kierowali bezpośrednio: Chrystus 
(Mateusz. 6:1); Paweł (1 Kor. 9:24), Piotr (1 Piotra 1:17); Jakub (Jakuba 1: 12) i Jan (2 
Jana 8)   

Aleksander Maclaren powiedział: „Z mojej strony wierzę, że cierpimy strasznie 
przez stosunkowe zaniedbanie, do którego wpadła ta część chrześcijaństwa. Czy nie 
myślicie, że to by stanowiło różnicę dla was gdybyście naprawdę wierzyli i nosili w 
swoich myślach radosną świadomość, że każdy czyn obecny jest rejestrowany i zostanie 
odczytany po drugiej stronie?" 

 Konkordancja od razu pokazuje, że nikt nie podkreślał tak bardzo 
nagrody jak sam Syn Boży, który jako Stwórca duszy wie najlepiej, jakie zachęty można 
mądrze i prawidłowo wykorzystać. 

Są ważne trzy fakty: że Sadok, twórca Saduceuszy, rozpoczął swoją karierę 
niewiary poprzez odrzucenie nauki o nagrodzie; również, że ta zasada była w pełni 
widoczna u naszego Pana, „który dla radości, jaka była przed Nim wycierpiał krzyż" 
(Hebr. 12:2); ponadto, że żaden mądry uczeń nie może sobie pozwolić na zaniedbanie tak 
wielkiej ilości wersetów Słowa Bożego, albo odrzucenia tak potężnego zachęcania do 
uświęcenia. 

Nasze odkrycie tej prawdy dopiero przed Sądową Stolicą będzie już za późno. 
Każde ziarno, które wrzucamy w ziemię — każda myśl i słowo i czyn —jest zbierane u 
Boga i pewnego dnia rozwinie się w piękne, albo przerażające żniwo —jak sialiśmy, co 
sialiśmy, ile sialiśmy i dlaczego sialiśmy. Dlatego: 

„Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz 
abyście pełną zapłatę otrzymali" (2 list Jana 8). 

D.M. Panton (1870-1955) 
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