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Kto si  upodabnia do kogo?
Nasze spo ecze stwo jest kierowane przez wizerunki. Telewizja,
filmy i video wywieraj  tak pot ny wp yw na nasz wiadomo , e
stali my si  lud mi, którzy s  bardziej zainteresowani tym jak
wygl damy, ni  tym, kim i czym naprawd  jeste my.
Nasza dzia alno  polityczna przedstawia graficzn  ilustracj  tego
niebezpiecznego po enia. Weszli my w przera aj cy etap historii,
kiedy to najwa niejszym pomocnikiem kandydata ubiegaj cego si  o
przywództwo ca ego narodu nie jest ju  jego doradca ekonomiczny,
czy ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej, ale najcenniejsz
osob  dla takiego kandydata jest 'twórca wizerunku' ~ ten niezwyk y
talent, który potrafi magicznie kierowa  my lami mas, poprzez
przedstawienie im rzekomo niedo cignionego lidera, który jest
wszystkim, czego ludzie potrzebuj  i chc . Niewa ne jakie sprawy
porusza, ale jak wygl da w wywiadzie telewizyjnym?
W Stanach Zjednoczonych jest to g na i akceptowana praktyka. W
Wielkiej Brytanii ta sprawa nadal wywo uje gor ce spory, gdy
ka da partia stanowczo zaprzecza wszelkim takim sk onno ciom w
ich uczciwych i moralnych kr gach.
Podczas gdy ten nacisk prezentowania akceptowanego i lubianego
wizerunku wywiera coraz wi kszy wp yw na ycie codzienne ludzi,
zaczynamy dostrzega , e wielu chrze cijan jest zmuszanych do
podobnego sposobu my lenia. Wielu jest coraz bardziej
zainteresowanych tym, jak Jezus wygl da dla otaczaj cego nas
wiata. Czy wygl da tak jak cz owiek, za którym chcieliby pój ?

Kiedy  przyszed  do mnie po porad  cz owiek, który napisa
scenariusz do filmu na temat ycia Chrystusa i chcia  go sprzeda
producentowi filmów chrze cija skich. Powiedzia  mi tak:
"Przedstawi em Jezusa takiego, jak 'Policjanta z Miami.' Ludzie
musz  Go zobaczy  jako 'mocnego faceta,'
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który daje sobie rady w ka dej sytuacji tak, jak policjanci
w tym filmie. Uwa am, e Jezus potrzebuje lepszego
wizerunku."

Inni próbowali wynale  takiego Chrystusa, który
pasuje do zachodniego idea u sukcesu — samowystarczalny,
niepokonany, nigdy mu niczego nie brakuje i zawsze
potrafi zdoby  wszystko czego chce i kiedy chce.
Wtedy bior  taki wizerunek i wykorzystuj  dla swoich
celów, usprawiedliwiaj c w ten sposób swoje
samolubne pragnienia.

Potrzeba dopasowania si  do akceptowanego idea u
wywiera równie  wp yw na ca e ko cio y i denominacje.
Znam takie sytuacje, gdzie pastor lub ewangelista popadli w
grzech. Zamiast otrzyma  nagan  i porad  duszpastersk ,
której potrzebowali, aby doprowadzi  ich do prawdziwej
pokuty i pokornego poddania si  Bogu, zostali szybko
usuni ci z tej bezpo redniej sytuacji, eby ko ció , albo ruch
nie  'wygl da le.'  Ten  upad y  brat  czy  siostra  s
pozostawieni w stanie, który mo e wystawi  na kompromis
ich ca a wieczno , zamiast zaoferowa  im z mi ci
duchow  pomoc. Zostaj  z eni na ofiar  'boga dobrego
wizerunku.'

Budowanie bo ków

Jeste my w niebezpiecze stwie pope nienia grzechu Aarona,
który polega na stworzeniu boga, który by zaspokaja
bezpo rednie pragnienia ludu. Moj esz przebywa  z Bogiem
na Górze Synaj d ej ni  ludzie uwa ali za konieczne,
dlatego powiedzieli Aaronowi, eby im zrobi  nowego
boga. Zamiast poczeka  a  Bóg objawi im swój charakter
w nowy sposób, zdecydowali si  ukszta towa  boga,
którego by mogli widzie  i dotyka  ~ takiego, który b dzie
na ich poziomie. (Patrz II Moj eszowa 32.)

Kiedy nalegamy na to, aby przekszta ca  wiecznego
Chrystusa na takiego, który b dzie ca kowicie zaspokaja
nasz  natur , to jeste my na bardzo niebezpiecznym
gruncie.  Tak,  jak  Michael  Card  powiedzia  w  pie ni  o
Chrystusie: "Ukszta towali my Ciebie na swój obraz, wi c
nasza wiara jest ba wochwalstwem."

Odzyskiwanie widzenia
wiecznych Bo ych celów

Gdzie  zatracili my wizj  Bo ego wiecznego planu dla
cz owieka. Pawe  mówi, e Bóg zawsze chcia , aby my
"byli przemieniani na podobie stwo jego Syna" (Rzym.
8:29). To by o Jego pragnieniem dla cz owieka od pocz tku

czasu.
"Nie upodobniajcie si  do tego wiata, ale si  prze-

mie cie przez odnowienie umys u swego" (Rzym. 12:2). To
odnowienie naszego umys u nast puje wtedy, kiedy my
poznajemy  pe ni  natury  i  charakteru  Chrystusa. Pawe
mówi: . "Chc  pozna  Chrystusa i moc Jego zmart-
wychwstania i uczestniczy  w cierpieniach jego, staj c
si  podobnym do niego w jego mierci, aby tym
sposobem dost pi  zmartwychwstania" (Filipian 3:10-11).

To jest najwy sze powo anie Bo e ~ sta  si  takim,
jak Jezus we wszystkim. Jest to równie  ostateczny cel
naszego istnienia. Musimy kierowa  nasze serca na to, co
jest w górze, stara  si  poznawa  Boga i pozwoli  Jemu,
aby przemienia  nas na obraz Jego umi owanego Syna.

Ju czas odrzuci  style i mody, które wymagaj
naszego upodobniania si  do nich. Musimy przyj  w
pokorze do Ojca i prosi  Jego, aby wykonywa  w nas swoje
odwieczne cele. Jaka to rado , wiedzie , e kiedy Jego
szukamy, to mo emy odpocz  w tej wspania ej obietnicy,
e "Ten, który rozpocz  w nas to dobre dzie o, b dzie je

te  pe ni  a  do dnia Chrystusa Jezusa" (Filipian 1:6).

Bruce Garrison (1991)

Grzech
ba wochwalstwa

"W ród grzechów, do których sk onne jest ludzkie
serce, chyba aden nie jest tak odra aj cy dla Boga,
jak ba wochwalstwo, gdy  ba wochwalstwo jest
znies awieniem Jego charakteru. Serce
ba wochwalcze zak ada, e Bóg jest inny, ni  jest - co
ju  samo w sobie jest wielkim grzechem - i zast puje
prawdziwego Boga czym , co jest podobne do niego.
Zawsze ten Bóg b dzie upodabnia  si  do tego, który
go stworzy  i b dzie nikczemny albo czysty, okrutny
albo uprzejmy, w zale no ci od stanu moralnego tego
umys u, z którego wychodzi "

A.W. Tozer (1961)
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Tacy, jak Chrystus:
On sam nas do tego wzywa

"Albowiem da em wam przyk ad, by cie i wy czynili, jak Ja wam uczyni em." - Jan 13:15

To mówi Jezus Chrystus, umi owany
Odkupiciel naszych dusz. On w nie
uni  si  poprzez wykonywanie pracy
niewolnika i umycie nóg swoim
uczniom. W ten sposób Jego mi
odda a im us ug , której potrzebowali
przy wieczerzy. Tym samym pokaza
im w tym uderzaj cym symbolu to, co
uczyni  dla ich dusz, oczyszczaj c ich
od grzechu.

W tym podwójnym dziele mi ci
postawi  przed nimi przed swoim
odej ciem, w jednym znacz cym akcie
ca e dzie o Swojego ycia, jako s by

ogos awie stwa dla cia a i duszy.
Kiedy usiad , powiada tak: "Albowiem
da em wam przyk ad, BY CIE I WY
czynili, JAK JA wam uczyni em."
Wszystko, co widzieli u Niego i czego
do wiadczyli od Niego, sta o si  w ten
sposób zasad  ich ycia: "JAK JA
uczyni em, i WY CZY CIE."

To S owo b ogos awionego
Zbawiciela odnosi si  równie  do nas.
Do  ka dego,  który  wie,  e  Pan  zmy
jego grzech, to przykazanie dociera z
wielkim naciskiem, jako jedno z
ostatnich s ów Tego, który idzie, aby
umrze  za  nas:  "TAK  JAK  JA  wam
uczyni em i WY POWINI CIE
CZYNI ." Jezus Chrystus rzeczy-
wi cie zwraca si  do ka dego z nas,
aby my we wszystkim post powali
tak,  jak  widzieli my,  e  On  post -
powa . To, co On uczyni  dla nas i
nadal czyni ka dego dnia, my mamy
czyni  dla innych. W Swojej askawej,
przebaczaj cej, zbawiaj cej mi ci On
jest naszym przyk adem; ka dy z nas
ma by  kopi  i podobizn  Mistrza.

Natychmiast nasuwa si  taka my l:
Biada mi! jak ma o moje ycie tak

wygl da o, jak ma o nawet wiedzia em
o  tym,  e  powinienem   w  taki
sposób!  A  jednak  On  jest  moim
Panem; On mnie kocha i ja Jego
kocham; nawet nie dopuszczam my li,
ebym móg  inaczej ni  On tego

"Jego mi  musi by  obecn
rzeczywisto ci , przep ywem

ycia i mocy, w której mog
kocha  tak, jak On."

oczekuje. Mog  wi c tylko otworzy
swoje serce na Jego S owo i skupi
swój wzrok na Jego przyk adzie
dot d, a  sp ynie na mnie Jego boska
moc  i  poci gnie  mnie  tak,  abym  z
nieodpart  si  wo : 'Panie, b
czyni  tak, jak Ty czyni .'

Si a przyk adu uzale niona jest
ównie od dwóch rzeczy. Jedn  z

nich jest atrakcyjno  tego, co ten
przyk ad nam pokazuje, a drug  jest
osobista relacja i wp yw tego, u kogo
to widzimy. W obu aspektach, w
przyk adzie naszego Pana jest wielka
moc!

Pi kno przyk adu Chrystusa

Albo, czy w przyk adzie naszego Pana
jest naprawd  co  bardzo
atrakcyjnego? Zadaj  takie pytanie z
ca  powag , poniewa  s dz c po
post powaniu wielu Jego uczniów
mo e si  wydawa , e tak nie jest.
Niechby Bo y Duch wi ty otworzy
nasze oczy, eby my widzieli
niebia skie pi kno podobie stwa
jedonorodzonego Syna!

Wiemy  kim  jest  Pan  Jezus.  Jest
Synem pe nego chwa y Boga, jest
jedno z Ojcem pod wzgl dem natury,
chwa y i doskona ci, Kiedy by  na
ziemi, to by o powiedziane o Nim
"pokazujemy wam wieczne ycie,
które by o u Ojca i zosta o nam
objawione." W Nim widzimy Boga.
W  Nim  widzimy,  w  jaki  sposób  by
post powa  Bóg, gdyby by  tu na
naszym miejscu na ziemi. W Nim
wszystko, co jest pi kne, wspania e i
doskona e w niebie zosta o objawione
nam w formie ziemskiego ycia. Je eli
chcemy zobaczy , co jest naprawd
uwa ane za szlachetne i chwalebne w
wiecie niebia skim, co jest naprawd

Boskie, to wystarczy spojrze  na
Jezusa; we wszystkim co On czyni
objawiana jest chwa a Bo a.

Ale jak za lepione mog  by  Bo e
dzieci: to niebia skie pi kno dla wielu
z nich nie ma adnej atrakcji; nie ma
w tym dla nich adnej formy urody,
której warto by po da .

Maniery i sposób ycia na dworze
ziemskiego króla wywieraj  wp yw na
ca e królestwo. Wychodz cy stamt d
przyk ad jest na ladowany przez
wszystkich, którzy nale  do szlachty
czy klas wy szych. Ale przyk ad
Króla nieba, który przyszed  i zamie-
szka  w ciele, aby my widzieli jak
mo emy  na ziemi bo ym yciem,
niestety znajduje tak ma o odbicia

ród Jego na ladowców.
Kiedy patrzymy na Jezusa, Jego

pos usze stwo woli Ojca, Jego uni e-
nie, aby by  s ug  najbardziej niego-
dnych, Jego mi  objawion  w
oddaniu samego siebie na ofiar , to
widzimy najwspanialsz  i najbardziej
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chwalebn  rzecz, jak  niebo ma do
pokazania; w niebie nie zobaczymy
niczego wi kszego ani ja niejszego.
Napewno taki przyk ad dany przez
Boga, który chcia , eby ten obraz by
jak najbardziej atrakcyjny, powinien
nas uj . Czy to nie wystarcza, eby
pobudzi  w nas wszystko do wi tej
zazdro ci i niewypowiedzianej rado ci,
kiedy s yszymy takie poselstwo:
"Albowiem da em wam przyk ad,
by cie i wy czynili, jak Ja wam
uczyni em?"

Jezus wzywa nas do Siebie.

To jeszcze nie wszystko. Si a przy-
adu le y nie tylko w jego w asnej

wewn trznej doskona ci, ale równie
w osobistej  relacji  do  tego,  który  ten
przyk ad daje. Jezus nie umy  nóg
innym w obecno ci uczniów; ale kiedy
im umy  nogi, wtedy powiedzia : "Jak
Ja wam uczyni em i wy powini cie
czyni ." wiadomo  osobistej relacji
z Chrystusem wzmacnia to przyka-
zanie: Czy cie tak, jak Ja uczyni em.
Do wiadczenie tego, cc Jezus
uczyni  dla mnie jest si , w której ja

mog  i  i czyni  to samo dla innych.
On nie prosi, ebym robi  wi cej, ni
On zrobi  dla mnie. Ale te  nie mniej:
TAK,  JAK  JA  wam  uczyni em.  On
nie prosi, ebym ja si  uni  jako

uga  wi cej  ni  On  to  uczyni .  Nie
by oby to nic dziwnego, gdyby On
prosi  o  to  takiego  robaczka.  Ale  to
nie jest Jego yczeniem: On wymaga
jedynie, ebym czyni  to, co On czyni
jako król i by  tym, czym On by .

On uni  si  tak nisko, jak tylko
uni enie jest mo liwe, eby mnie
kocha  i b ogos awi . Poczyta  to
sobie za zaszczyt i b ogos awie stwo.
A teraz zaprasza mnie do udzia u w
tym  samym  zaszczycie  i  b ogo-

awie stwie w mi owaniu i s eniu
tak, jak On to czyni . Je eli rzeczy-
wi cie  znam  t  .mi ,  która  spo-
czywa na mnie i uni enie poprzez
które ta mi  mog a dotrze  do mnie
i moc oczyszczaj , która mnie
obmy a, to nic mnie nie mo e
powstrzyma  od tego, abym powie-
dzia : "Tak, b ogos awiony Panie,

 czyni  tak, jak Ty uczyni  dla
mnie. Niebia skie pi kno tego
wielkiego Przyk adu i boska mi

tego,  który  da  ten  przyk ad
powoduj , e ten przyk ad jest
atrakcyjny ponad wszystko.

Jest tylko jedna rzecz, o której nie
wolno mi zapomnie . To nie pami  o
tyra, czego Jezus dokona  dla mnie
kiedy , ale ywe prze ywanie tego,
czym jest dla mnie teraz daje mi moc
do post powania tak, jak On. Jego

"Do wiadczenie tego, co
Jezus uczyni  dla mnie jest

si a, w której mog  i  i czyni
to samo dla innych."

mi  musi by  obecn  rzeczy-
wisto ci , przep ywem ycia i mocy,
w których mog  kocha  tak, jak On.
Tylko przez Ducha wi tego u wiada-
miam sobie CO Jezus czyni dla mnie
i JAK On to czyni i e On to sprawia,

 mog  czyni  innym to, co On czyni
dla mnie.

"TAK,  JAK  JA  uczyni em  wam,
WY  RÓWNIE  czy cie!"  Jaka  to
wspania a perspektywa! Jezus b dzie
we mnie objawia Bosk  moc Swojej

Zwyk e ycie chrze cija skie

"Nasz b ogos awiony Zbawiciel i Jego aposto owie wywy szenia od ludzi, lub tego wiata, nie martwi
byli ca kowicie poch oni ci prawda, która odnosi si si  o jutro. Mamy  w wiadomym poddaniu si
do zwyk ego ycia. Wzywaj  nas, eby my si  zaparli woli   Bo ej,   radowa    si    w   cierpieniu,   znosi
samego siebie i brali swój krzy  na ka dy dzie , zranienia   i  pogard ,   przebacza    i   b ogos awi
aby my ró nili si  w ka dym pragnieniu i sposobie naszym wrogom, kocha  wszystkich ludzi tak, jak
ycia od ducha tego wiata: aby my si  wyrzekli Bóg ich kocha. Mamy si  odda  ca kowicie dla Boga

wszelkich jego bo ków, nie bali si adnych jego i jego królestwa,  oddaj c nasze cia a jako yw
pogró ek, odrzucili jego rado ci i nie przywi zywali ofiar , jako ci, którzy s wi tyni  Ducha wi tego.
warto ci do jego przyjemno ci Mamy i  w sk Jest to zwyk e po wi cenie,   którego  uczy  nasz
cie ycia, jako pielgrzymi w cz stych postach i ogos awiony Zbawiciel po to,  aby sta o si  to

nieustaj cych   modlitwach,   w  wi tej  boja ni  i normalnym yciem wszystkich  Chrze cijan -bo
bogobojnych aspiracjach, jako ci, którzy nie s  z tego je eli te rzeczy maj  by  praktykowane, to musz  by
wiata, lecz s  obywatelami niebios. Mamy szuka cz ci    naszego   normalnego   ycia;   nie   mog
ogos awie stwa   w   p aczu,      w   pokornym wyst powa  nigdzie indziej."

ubóstwie ducha, odrzuci  pych  i pró no  bogactw
i ziemskich pozycji,  odrzuci  po dliwo  cia a,
po dliwo ci oczu i pych ywota , nie przyjmowa    William Law (1761)
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mi ci, ebym ja móg  j  objawia
innym. On mi b ogos awi, ebym ja
móg  b ogos awi  innym. On mnie
kocha, ebym ja móg  kocha  innych.
On staje si  dla mnie s ug , ebym ja
móg  si  sta  s ug  innych. On mnie
zbawia i oczyszcza, ebym ja móg
ratowa  i oczyszcza  innych. On daje
siebie ca kowicie za mnie i dla mnie,
ebym ja móg  odda  siebie innym. Ja

mam tylko robi  innym to, co On robi
dla mnie — nic wi cej. Mog  to robi ,
poniewa  On to robi dla mnie. To co
ja robi , to nic innego jak tylko
pokazywanie i powtarzanie tego, co
otrzymuj  od Niego.

Wspania a aska! która wzywa
nas, aby my byli tacy, jak nasz Pan w
tym, co stanowi Jego najwi ksz
chwa . Wspania a aska!, która dopa-
sowuje nas do tego powo ania w ten
sposób, e On sam najpierw sta  si
dla nas i  w nas tym, czym my mamy
by  dla innych. Czy nasze ca e serce
nie odpowie z rado ci  na Jego
przykazanie? Tak, b ogos awiony
Panie! Jak Ty uczyni  dla mnie, ja

 równie  czyni  innym.

Andrew Murray (189&

eby pozna  Jego mi , musisz
przebywa  blisko Niego, a kiedy
Jego  mi  jest  znana,  to  On  nie
tylko zdobywa twoje serce, ale
czym wi cej jeste  przyci gany do
Niego, tym bardziej odczuwasz, e
On jest godzien ca kowitego
po wi cenia twojego serca."

J.B. Stoney (1897)

Czym jest podobizna
Boga w cz owieku

"Odnówcie sie. w duchu umys u waszego, a obleczcie si  w nowego
cz owieka, który jest stworzony wed ug Boga w sprawiedliwo ci i
wi to ci prawdy." — Efezjan 4:23-24

Podobizn  Boga w cz owieku jest zgodno  ludzkiej duszy, zrozumienia, ducha,
umys u, woli i wszelkich wewn trznych i zewn trznych cielesnych i duchowych
mocy z Bogiem i wi  Trójc  i ze wszystkimi boskimi warto ciami, cnotami,
wolami i charakterem. Jest to wskazane w decyzji wi tej Trójcy: "Uczy my
cz owieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi
i nad ptactwem niebios i nad byd em i nad ca a ziemia i nad wszelkim p azem
pe zaj cym po ziemi" (1 Moj eszowa 1:26).

Stworzone dla Jego przyjemno ci

Wynika z tego jasno, e wi ta Trójca wbudowa a swoje podobie stwo w
cz owieka, aby w ca ym yciu i chodzeniu cz owieka by a widoczna i l ni a
czysta boska wi to , sprawiedliwo  i dobro  tak, jak boska mi , moc i
czysto  znajduje si  w wi tych anio ach. W cz owieku Bóg chcia  mie  Swoj
rado  i przyjemno , jako w Swoich dzieciach. Tak, jak ojciec widzi siebie i
raduje si  ze swojego dziecka, tak samo Bóg ma swoj  rado  w cz owieku
(Przyp. Sal. 8:31). Chocia  Pan Bóg ma przyjemno  we wszystkich swoich
dzieciach, to szczególn  rado  mia  w cz owieku, poniewa  w cz owieku Jego
obraz ja nia  z najwy sz  niewinno ci  i czysto ci . W duszy ludzkiej s  trzy

ówne si y stworzone przez Boga: zrozumienie, wola i pami . wi ta Trójca
te si y uwypukla, ochrania, u wi ca i o wieca, ozdabia i upi ksza swoj ask ,
dzie ami i darami.

Odbicie Jego chwa y

Podobizna jest to co  takiego, w czym wida  podobie stwo i form  i nie mo na
mówi  o podobi nie, je eli nie jest ona taka, jak to, czego jest podobizn . adna
podobizna nie mo e ukaza  si  w lustrze, je eli nie otrzyma swojego
podobie stwa czy podobnej formy z czego  i czym lepsze lustro, tym czystsza
podobizna. Tak samo, czym czystsza jest ludzka dusza, tym wyra niejsza
podobizna Boga b dzie w niej widoczna.

Bóg stworzy  cz owieka czystego, bez plamy i zmazy pod wzgl dem
fizycznym i duchowym, aby by a w nim widoczna podobizna Boga, nie jako
martwy cie  w lustrze, ale jako prawdziwy, ywy portret i podobie stwo
niewidzialnego Boga i Jego nadzwyczajnie pi kna wewn trzna i ukryta forma,
jako podobizna boskiej m dro ci w zrozumieniu cz owieka, podobizna
Bo ej
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dobroci, wytrwa ci, cicho ci i cierpliwo ci w umy le
cz owieka, podobizna Bo ej mi ci i mi osierdzia w
uczuciach serca cz owieka, podobizna Jego sprawiedliwo ci,
wi to ci i czysto ci w woli cz owieka, podobizna Jego

dobroci, askawo ci, mi ci i prawdy we wszystkich
czynach i s owach cz owieka, podobizna mocy w pano-
waniu danym cz owiekowi nad ca  ziemi  i wszystkimi
zwierz tami i podobizna wieczno ci w nie miertelno ci
cz owieka.

Podobizna Boga daje poznanie.

Poprzez t  podobizn  cz owiek ma pozna  Boga swojego
Stwórc  i siebie. Ma pozna  swojego Stwórc , to znaczy,
e Bóg jest wszystkim i jest najwy sz  istot , z której

wszystko ma swój pocz tek i e Bóg jest tre ci  wszyst-
kiego i e cz owiek nosi podobie stwo Boga. Poniewa
cz owiek jest podobizn  dobroci Bo ej, to Bóg musi by
najwy szym dobrem. Musi On by  w samej istocie
mi ci , yciem i wi to ci . Dlatego Bogu nale y si
wszelka chwa a, cze , uwielbienie, si a, moc i pot ga. To
wszystko nie mo e by  oddawane adnemu innemu
stworzeniu oprócz samego Boga, który sam jest w
rzeczywisto ci tym wszystkim. Jest na to zwrócona uwaga
w Ew. Mateusza 19:17, e pewien cz owiek zada  Panu
pytanie, traktuj c Go jako jedynie dobrego cz owieka:
"Nauczycielu dobry, co mam czyni , aby odziedziczy ycie
wieczne?" Pan odpowiedzia : "Dlaczego mnie nazywasz
dobrym? Jeden jest tylko dobry, Bóg" — to znaczy, e tylko
Bóg jest dobry i bez Niego i poza Nim nie mo e by
prawdziwego dobra.

Cz owiek ma równie  pozna  samego siebie z Jego
podobizny, to znaczy, e ma by  ró nica pomi dzy
cz owiekiem i Bogiem. Cz owiek nie ma by  bogiem, ale
podobizn , podobie stwem, portretem i odbiciem Boga, w

którym Bóg pozwala widzie  Siebie. Tak wi c, nic innego
nie powinno w cz owieku , wieci , dzia , decydowa ,
mi owa , my le , mówi , czy radowa  si  z wyj tkiem
Boga. Je eli w cz owieku jest zauwa ane co  innego, czego
nie czyni Bóg sam, to w takim cz owieku nie ma podobizny
Boga, ale raczej podobizna tego, czemu cz owiek pozwala
dzia  w sobie i  to jest  wtedy widoczne. Z tej  rezygnacji
wynika to, co Tauler okre la jako proste znoszenie boskiej
woli; cz owiek pozwala, aby Bóg czyni  w nim wszystko i
nie przeszkadza Bogu swoj  wol  ani walk  przeciwko
Bogu. Kto  powiedzia , e cz owiek jest ca kowicie
poddany Bogu wtedy, kiedy jest prostym, czystym i
wi tym narz dziem Boga i Bo ej wi tej woli i wszystkich

boskich czynów. Tak wi c cz owiek nie post puje wed ug
asnej woli, ale jego wola jest wol  Boga; nie ma w asnej

mi ci, ale Bóg jest jego mi ci ; nie ma w asnej czci, ale
Bóg  jest  jego  czci ;  w asnego  bogactwa,  ale  Bóg  jest  jego
bogactwem bez adnej mi ci do tego wiata. Tak wi c nic
w nim nie dzia a ani nie yje z wyj tkiem Boga. Jest to
najwy sza niewinno , czysto  i wi to  cz owieka. To
jest rzeczywi cie najwy sza niewinno , je eli cz owiek nie
przeprowadza tego, co jest jego wol , ale pozwala, aby Bóg
w nim dzia  i wszystko czyni . Jest to najwy sza prostota,
je eli cz owiek jest taki, jak ma e dziecko, w którym nie ma
czci i mi ci do samego siebie.

Ca kowicie pojmany przez Boga

Bóg ma ca kowicie posi  cz owieka wewn trz i na
zewn trz. Mamy przyk ad tego w naszym Panu Jezusie
Chrystusie, który jest doskona ym obrazem Boga w tym, e
ca kowicie po wi ci  Swoj  wol  dla woli Swojego Ojca
niebia skiego, w najwy szym pos usze stwie, uni eniu i
cicho ci, bez adnej w asnej czci, mi ci dla siebie,

asnego zysku czy posiadania i bez radowania si  z siebie
czy w asnej przyjemno ci, ale pozwoli , aby Bóg czyni
wszystko w Nim i przez Niego we wszystkim, co my la ,
mówi  lub czyni . Krótko mówi c, Jego wola by a Bo
wol  i przyjemno ci . Dlatego Bóg zawo  z nieba: "To
jest mój Syn umi owany, w którym mam upodobanie"
(Mat. 3:17). To jest prawid owa podobizna Boga, z której
nie promieniuje nic innego, ni  to, co jest Bogiem, a
mianowicie czysta mi  i mi osierdzie, cierpliwo .
agodno , uprzejmo , wi to , pociecha, ycie i
ogos awie stwo. W ten sposób niewidzialny Bóg chcia

sta  si  widzialnym i objawionym w Chrystusie i da  si
pozna  cz owiekowi. Zgodnie ze swoj  bosko ci  Chrystus
jest w du o wi kszym stopniu podobizn  Boga, a miano-
wicie, samym Bogiem i obrazem Boga i wiat em Jego
chwa y (Hebr. 1:3). Nie b dziemy teraz mówi  o tym ale
o wi tym cz owiecze stwie Chrystusa,  w którym  i

Zmartwychwsta e ycie

"Dowodem na to, e zosta em ukrzy owany z
Jezusem jest to, e jestem wyra nie do Niego
podobny. Wej cie Ducha Jezusa do mnie przestraja
moje osobiste ycie dla Boga. Zmartwychwstanie,
Jezusa da o Mu autorytet do udzielenia mi ycia
Bo ego i moje eksperymentalne ycie musi by
zbudowane na podstawie Jego ycia. Mog  mie
zmartwychwsta e ycie Jezusa teraz i b dzie si  ono
objawia  w wi to ci."

Oswald Chambers (1915)



NA JEGO OBRAZ

7

Czym jest podobizna Boga w cz owieku

chodzi .

Podobizna Boga w cz owieku

Podobizna Boga w Adamie by a równie  tak wi
wonno ci  i Adam mia  to uzna  i ochrania  w
prawdziwym uni eniu i pos usze stwie. Mia  uzna  to, e
on sam nie jest najwy szym dobrem, ale e jest podobizn
najwy szego dobra, które odbija o si  w nim. Poniewa
chcia  sam  sta  si  tym,  czym  jest  Bóg  sam,  to  wpad  w
najgorszy i przera aj cy grzech.

Po drugie, cz owiek mia  równie  pozna , e poprzez
podobie stwo Bo e by  zdolny do boskiej mi ci, aski,
rado ci, pokoju, ycia, odpoczynku, si y, pot gi i wiat a
tak, aby sam Bóg móg  by  tym wszystkim w cz owieku i
mieszka  i  w nim. W cz owieku nie mia o by
samowoli, mi ci do siebie, w asnej czci i chwa y, ale Bóg
mia  by  czci  i szacunkiem i On mia  odbiera  chwa  z
tego. Podobizna na laduje wzór, a nie odwrotnie. Podo-

bizna raduje si  z podobie stwa i znajduje w tym swoj
przyjemno . Bóg chce zamieszka  w cz owieku w ca ej
swojej dobroci, gdy  Bóg jest dobroci , która daje samego
siebie.

"Im czystsza jest dusza ludzka, tym wyra niej
dzie l ni  w niej obraz Boga."

I na koniec, z podobizny Bo ej cz owiek mia  pozna ,
e jest zjednoczony z Bogiem i e w tej jedno ci jest

najwy sze odpocznienie, pokój, rado , ycie i b ogo
cz owieka, a z drugiej strony, e niepokój i brak szcz cia
cz owieka wynika y z tego, e cz owiek dzia  wbrew
Bo ej podobi nie, odwraca  si  od Boga i
pozbawia  si  tego najwy szego dobra.

Johann Arndt(1606)

Jak mog  sta  si  takim, jak Chrystus?
Studenci ze Wschodu w Ameryce
cz sto mówi  tak: 'My nie chcemy
waszego chrze cija stwa; chcemy
tylko waszego Chrystusa.'

Jest wi c bardzo wa ne, aby
Chrystus by  naszym yciem — jak
mówi  o  tym  Pawe  —  aby my  obja-
wiali innym Chrystusa. Mo emy by
pewni, e Bóg zrobi  wszystko,
aby my mogli prowadzi ycie
podobne do Chrystusa.

Bo e zabezpieczenie, aby my
mogli by  tacy, jak Chrystus

Ptaki ywi ce si  rybami cz sto musz
sta  na b otnistych brzegach rzek. Ich
nogi s  wyposa one w b ony, które
rozci gaj  si , kiedy ptak siada z
powietrza, aby nie dopu ci  do
grz ni cia w b ocie. Ptaki bez tego
wyposa enia uton yby i zgin y. Czy
mi uj cy   Bóg    da    takie

zabezpieczenie dla ptaków, a nie da
adnego zabezpieczenia dla naszej

duchowej natury? Czy nie zapewni
adnego zabezpieczenia dla nas, aby

nas zachowa  przed utoni ciem w
ocie grzechu? Pos uchaj Jego

natchnionego S owa: " aska i pokój
niech  si  wam  rozmno y  przez
poznanie Boga i Pana naszego Jezusa
Chrystusa. Boska Jego moc obdaro-
wa a nas wszystkim, co jest potrzebne
do tycia i pobo no ci, przez poznanie
tego, który nas powo  przez w asn
chwa  i cnot . Przez które darowane
nam zosta y drogie i najwi ksze
obietnice, aby cie przez nie stali si
uczestnikami boskiej natury,
unikn wszy ska enia, jakie na tym
wiecie poci ga za sob  po dliwo ."

(2 Piotra 1:2-4). S  to s owa
wspania ej pociechy.

'Chrystus nie oczekuje od ciebie,
e b dziesz  Jego yciem, nie daj c

ci przedtem swojej natury.' Te s owa
zaszokowa y bezbo nego i szydz cego

odego nierza w Egipcie.
'To wszystko wyja nia!' -- zawo-

. 'Powtarzano mi ci gle na nowo,
e mam by  dobry; ci gle na nowo

"Chrze cijanin podobny do
Chrystusa jest to ten, który

wiadomie nie pozwala na aden
grzech w swoim yciu, bez
wzgl du na to, jaki ma y."

próbowa em by  dobry — ale nie
mog . Teraz widz  dlaczego.' Ch tnie
wi c zaufa  Chrystusowi i przyj  Go
jako swojego Zbawiciela (Jan 1:12).

Czy my la  kiedy  o tym, eby
przyj  modlitwy zapisane w S owie
Bo ym jako wa ne obietnice? Duch
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wi ty nigdy by nie natchn  Paw a do
wypowiedzenia czy zapisania pró b,
których Bóg nie chcia by spe ni . A
wi c kiedy si  modli: "A sam Bóg
pokoju niech was ca kowicie u wi ci;
i modlenie o to, aby ca y wasz duch,
dusza i cia o by y zachowane bez
nagany," to mo emy przyj  te
pro by, jako objawienie tego, co Bóg
chce uczyni  dla nas.

Widzimy, e Pawe  robi to samo,
gdy  dodaje: "Wierny jest ten, który
was powo ; On te  tego dokona" (I
Tesaloniczan 5:23-24). Widzimy, e
to wszystko dzia a dla osi gni cia
tego celu.

Wierno  w ma ych rzeczach

Uwa am, e jedn  z wielkich lekcji,
jakich musimy si  nauczy , je eli
mamy sta  si  takimi, jak Jezus
Chrystus jest to, e musimy by
ostro ni z tak zwanymi ma ymi
rzeczami, rzeczami trywialnymi.
Je eli przeoczymy ma e grzechy, to
upadniemy. atwo jest zauwa
dlaczego wielcy pijacy i okrutni ludzie
cz sto dostpuj  tak wspania ego
zbawienia i zostaj  oczyszczeni, aby
sta  si wi tymi dzie mi Bo ymi.
Wielki grzech ma t  zalet , e nie
mo na  go  ubra  tak,  aby  zyska  sza-
cunek. Nawet najwi ksza doza ob udy
nie potrafi przedstawi  go tak, aby
wygl da  sprawiedliwie.

Ma e rzeczy odgrywaj  tak wa
rol  w naszym yciu, e powinni my
skupi  na nich nasz  uwag .

W Galerii Narodowej, gdzie
mo na znale  wiele arcydzie , jest
jeden ma y obraz, którego po jednym
dok adnym obejrzeniu nie mo na
nigdy zapomnie . Jest to portret
lepego ebraka — bezimiennego i

nieznanego, a jednak nie miertelnego.
Dlaczego? Dzi ki nadzwyczajnej
trosce po wi conej najmniejszym
szczegó om. Nawet ka dy w os na

owie zdaje si  by  przedstawiony

bardzo wyra nie.  Nasze umys y
 przenoszone z tego biednego

ebraka na wspania ego artyst . Tak
samo jest z nami - Chrystus mówi,
e ka dy w os na naszej g owie jest

policzony ( ukasz 12:7). Kiedy
odpowiemy na Bo  niezmiern
trosk  o  nas;  kiedy  Bo a  mi  tak
przepe nia ka  nasz  my l i
spojrzenie  i  s owo  i  czyn,  to  my
mo emy by  tylko najskromniejszymi

ród nieznanych na tym wiecie,
ale inni b  widzie  w naszym
yciu pi kno, które b dzie kierowa o

ich my li  i  chwa  nie na nas,  ale na
tego Wielkiego Artyst , Pana Jezusa
Chrystusa.

Albo powiem to inaczej: gdyby
ka dy z nas otrzyma  bry  marmuru,

otek i d uto, to przypuszczam, e
ka dy z nas wyrze bi by ludzk

ow , któr  inni by uznali za ludzk
ow . Rezultat jednak wywo by

miech, a mo e drwiny. Student w
szkole artystycznej móg by stworzy
dosy  wiarygodne popiersie i mo e
by my rozpoznali kogo przedstawia.
Ale mistrz rze biarz - wspó czesny
Micha  anio  - zrobi by takie pi kne
arcydzie o, przed którym zamilkn aby
krytyka, a by oby s ycha  tylko
podziw i rozkosz.

Jaka jest wi c ró nica mi dzy jego
dzie em,  a naszym. Obaj wyrze bi-

li my g owy — ale dzi ki swoim
zdolno ciom i po wi ceniu uwagi na
najdrobniejsze szczegó y on stworzy
arcydzie o.

Aby by  manifestowany
Chrystus

Jest tylko jeden powód naszego
istnienia na ziemi ~ twojego i mojego
~ aby Chrystus by  wykszta towany w
nas (Galacjan 4:19) tak, eby Chrystus
by  manifestowany w naszym ciele
dla chwa y Boga. Nasze serca zosta y
stworzone po to, aby Chrystus móg
zamieszka  w nich przez wiar .
"My my bowiem wi tyni  Boga
ywego, jak powiedzia  Bóg: zamie-

szkam w nich i b  si  przechadza
po ród nich" (2 Kor. 6:16).

Analogia do rze by pasuje tutaj.
Chrystus jest doskona y we wszystkim
i je eli On nie jest ukszta towany w
nas, jak to wyrazi  Pawe , to tylko
dlatego, e my przeszkadzamy w
Jego dziele aski; nie pozwalamy Mu
na zamanifestowanie Jego chwa y, ale
pozwalamy, eby nasze ja zas ania o,
albo przyciemnia o lub zniekszta ca o
objawienie Chrystusa. Je eli tak si
dzieje, to nie jeste my przemienieni na
jego podobie stwo.   "A je li nawet

Prawdziwy Chrze cijanin

"Ktokolwiek ma t  wiar , która 'oczyszcza serce' (poprzez moc Bo ,
któr  mieszka w nim) od pychy, gniewu, pragnienia 'od wszelkiej
nieprawo ci, od wszelkiego brudu cia a i ducha'; która wype nia go
mi ci  mocniejsz  ni mier , zarówno do Boga jak i ludzi; mi ci ,
która wykonuje dzie a Bo e, chlubi si  tym, e jest oddana dla innych i
e znosi z rado ci  nie tylko ur gania Chrystusowe, wyszydzanie,

pogard  i nienawi  wszystkich ludzi, ale te  wszystko inne, co
dopuszcza m dro  Bo a, gniew ludzi i diab a — ktokolwiek ma t
wiar , która tak dzia a poprzez mi , nie jest prawie, ale ca kowicie
chrze cijaninem."

John Wesley (1741)
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ewangelia nasza jest zas oni ta, zas oni ta jest dla tych,
którzy gin " (2 Kor. 4:3). To my sami sobie za lepiamy
nasze oczy, a nie bóg tego wiata.

wi to  taka, jak
mia  Chrystus

Chrze cijanin podobny do Chrystusa jest to taki, który
wiadomie nie pozwala na pozostanie w jego yciu adnego

grzechu, nawet najmniejszego.
asne ja musi zawsze by  zakryte przez Chrystusa.

Nie mo e by  najmniejszego kompromisu z grzechem,
nawet najmniejszym.

Musimy nie tylko chcie  wiedzie  czym jest grzech,
ale musimy "stara  si , aby stan  przed Bogiem, jako
wypróbowany i nienaganny" (2 Tymot. 2:15).

Nie mo e by adnego bawienia si  z tym, co z e — w
sercu nie b dzie mieszka  nic nieczystego, nieprawdziwego
czy nieuprzejmego.

Moim pragnieniem b dzie, aby "znalaz y upodobanie
owa ust moich i my li serca mego u ciebie Panie, który

jest moj  opok  i odkupicielem" (Psalm 19:15). Czy nie
widzimy jak to obejmuje po wi cenie wszystkich ma ych
rzeczy, z których sk ada si ycie — zwyk ych codziennych,
a nawet trywialnych wydarze , które maj  miejsce w
codziennym yciu?

Pasterz, który podda  si  ca kowicie Zbawicielowi
powiedzia , e w nied ugim czasie 'nawet moje byd o
wiedzia o, e we mnie nast pi a chwalebna zmiana.'
Pami tajmy o tym, e nawet najmniejszy grzech w nas
mo e zamkn  komu  drog  do królestwa.

Pami taj równie , e wi kszo  sceptyków jest
rezultatem z ego przyk adu danego przez Chrze cijan.

Kiedy nieprzyjaciele naszego Pana zobacz  nas, jak
stoimy ca kowicie uzdrowieni, to nie b  mieli co
powiedzie  (Dz. Ap. 4:14).

Rado  z ca kowitego
poddania si

Rzecz  niezmiernie zadziwiaj  jest to, e diabe  zwodzi
i oszukuje nawet wielu wierz cych poprzez takie poj cie, e
ca kowite poddanie si  Chrystusowi uczyni nas w jaki
sposób nieszcz liwymi, albo przynajmniej zepsuje nam
pe  rado .

Jeste my podobni do tego ma ego ch opca, który na
pytanie ojca 'czy by  dzisiaj grzeczny' odpowiada  'Nie.'
W takim razie — mówi  ojciec - mam nadziej , e nie by
bardzo niegrzeczny. 'Nie ojcze, nie bardzo grzeczny i nie
bardzo niegrzeczny, tak w sam raz.'

Nam nie wolno robi  takiego b du. W jaki sposób

mog  by  podobny do Chrystusa? Musz  si  dowiedzie , co
przeszkadza w tym podobie stwie. Musz  wiedzie  czym
jest grzech i musz  sprawdza , czy "kryje si  we mnie
co  bezbo nego." To oznacza pozwoli , aby Duch wi ty
bada  mnie i do wiadcza  i sprawdza  moje my li (Psalm
139:23-24).

I pami tajmy, e w tych ma ych rzeczach - tak
zwanych ma ych grzechach — mo emy najszybciej upa .
Jak mamy je odkrywa ?

Pewna nawrócona ydówka powiedzia a tak: 'Studio-
wa am histori  ko cio a, eby si  dowiedzie  kiedy
chrze cijanie zacz li si  tak bardzo ró ni  od Jezusa.'

Prawdziwe odbicie Chrystusa

Niech naszym celem b dzie raczej studiowanie Biblii, eby
si  dowiedzie  jak mo emy by  prawdziwymi chrze ci-
janami. Mo e uwa ali my, e religia jest to wierno  jakiej
zasadzie, albo regularne uczestnictwo w nabo stwach,
albo gorliwo  w dobrych uczynkach? A jak wygl da o
nasze codzienne ycie? Co ten wiat chce widzie  w wierz -
cym cz owieku?

Pewien wp ywowy biznesmen powiedzia  mi, e straci
wiar  w Chrystusa i zrezygnowa  z religii. Mieszka ze
swoim bratem, który jest chrze cijaninem. Ten brat, który
nie wiedzia  nic o powy szym wyznaniu niewiary,
powiedzia  do mnie tego samego popo udnia: 'mój brat jest
najlepszym chrze cijaninem, jakiego kiedykolwiek
spotka em.'

Na wielkim 'Zje dzie m odzie y' w Helsingfors, na
którym byli przedstawiciele z 46 krajów stwierdzono, e
wielu m odych ludzi, a szczególnie z Anglii, Ameryki i
krajów Wschodu uwa a Mahatm  Gandhi za cz owieka
najbardziej podobnego do Chrystusa w Indiach. Gandhi
jednak, chocia  studiowa  Nowy Testament nie przyznaje
si  wcale do chrze cija stwa!

Mnie si  wydaje, e je eli cz owiek jest "uczestnikiem
Bo ej natury," to powinno to by  wyra nie dostrzegalne.
Je eli ja nale  do Chrystusa, a On jest moim osobistym
Zbawicielem, to czy w moich s owach i zachowaniu nie
powinno by  widoczne co  takiego, co wyra nie
wiadczy  o  tym "do  kogo nale  i  komu s "?  (Dz.  Ap.

27:23). Czym jest to co ?

Nieznany Chrze cijanin
 (pocz tek 20 wieku)
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"Podobizna Jego Syna"
Pan Jezus jest wzorem i rzeczywisto ci , do którego Bóg
kieruje  nas  i  my  chcemy  postawi  ten  Obiekt  na  Jego

ciwym miejscu; bo dopóki tak nie b dzie, to b dziemy
zd  do czego  mniej wa nego ... b dziemy mieli
niewystarczaj cy cel i si  dla naszego ycia tu na ziemi.

Wiecie jak prawdziwe to by o w przypadku Aposto a;
pami tacie, e nagle na drodze do Damaszku spotka  go
Pan Chwa y. Ku swojej konsternacji i zdziwieniu odkry , e
tym wiat em, ja niejszym ni  s ce by  Jezus z Nazaretu,
teraz wywy szony po prawicy Majestatu na Wysoko ciach
- teraz uwielbiony. Na ile wiemy, by o to pierwsze
spotkanie Paw a z Panem Jezusem. To by  Chrystus w
chwale. Praktycznym nast pstwem tego by o to, e: "To, co
mi by o zyskiem, poczyta em sobie za szkod ; lecz wi cej
jeszcze, wszystko uznaj  za szkod  wobec donios ci, jak
ma poznanie Jezusa Chrystusa, wszystko uznaj  za miecie"
(Filipian 3:7-9).

Celem jest zyskanie Chrystusa

Jakie  to  wielkie  stwierdzenie  -  zyska  Chrystusa!  Pan
Jezus Chrystus jest dany grzesznikowi na podstawie pokuty
i wiary - dany, ale Pawe  doszdd  teraz do takiej pozycji,
e zobaczy  i  to, co co zosta o dane, taraz musi by

zdobyte. S  to dwie sfery, ale równie prawdziwe. Zyskanie
Chrystusa, które wykracza daleko poza dar Chrystusa ...
dar Chrystusa ku zbawieniu, a zyskanie Chrystusa ku
uwielbieniu w najpe niejszym zrozumieniu.

Tak wielu szczerze my li, e liczy si  tylko to, aby
cz owiek by  zbawiony — a je eli cz owiek jest
zbawiony, to jest zbawiony na zawsze i mo e teraz
zaj  si  zbawianiem innych. Bardzo
wa ne jest aby by  zbawionym, ale

owo Bo e mówi wyra nie, e by
zbawionym od piek a, grzechu i s du,
to dopiero pocz tek ... i e maj c to
mo esz omin  wielki cel, dla którego
zosta  zbawiony. Uderzaj cym jest
fakt, e spo ród 27 ksi g w Nowym Testamencie,
dwadzie cia jeden jest po wi conych prowadzeniu
wierz cych do pe ni Chrystusa.

Musimy mie  ten Obiekt na sta ym miejscu - Chrystus
w chwale ... Chrystus   w chwale  jako wzór cz owieka

wed ug serca Bo ego. On jest tym M em w chwale. On
jest tym uwielbionym cz owiekiem; On jest tym
pierworodnym spo ród wielu braci. Bóg wzi  cz owieka do
chwa y i tam w osobie Pana Jezusa jest wzór m a wed ug
serca Bo ego.

Widzimy jaki by  Bo y zamys  jeszcze przed stworze-
niem cz owieka i wiata. Kiedy zastanawia  si  nad
stworzeniem cz owieka, to mia  my l - koncepcj  - zmys
dla tego stworzenia, a ten zmys  jest objawiony w Panu
Jezusie, kiedy widzimy Go w chwale. To jest cz owiek
zgodnie z oryginalnym zamys em i zamiarem Boga, a Pan
Jezus jest takim wzorcowym cz owiekiem wed ug serca
Bo ego. W kierunku tego wzoru Bóg dzia a w i ze
wszystkimi tymi, którzy oddali si  w Jego r ce i szukaj
wzoru.

Przemienieni na Jego chwalebny obraz

Jest to co  wielkiego; gdyby nie potwierdza o tego Pismo
wi te, to dla cz owieka to by by o zbyt wielkie, eby móg

tak powiedzie . Ale tak jest napisane: "Bo tych, których
przedtem zna , przeznaczy  w nie, aby si  stali podobni
do obrazu Jego Syna" (Rzymian 8:29). Jest to pozytywne
stwierdzenie. A wtedy dos ownie "b dziemy tacy, jak On,
gdy  ujrzymy Jego" ~ nie takiego, jaki by , ale - "takiego
jaki jest" (1 Jana 3:2). Nie jest to podobie stwo do Jezusa
z  Nazaretu  tu  na  ziemi,  ale  podobie stwo  do  Jezusa  w
chwale — uwielbionego u Ojca — takiego, jaki jest. Bóg
uwielbi  Jezusa Chrystusa i my jeste my powo ani do Jego
wiecznej chwa y. Co za perspektywa!

My, którzy wzdychamy w tym ciele, którzy znamy
ci ar swojej s abo ci i niemocy i znamy
tak wiele okropnego spustoszenia, jakie
wprowadzi  do fizycznego ycia
stworzenia grzech i jego przekle stwo
... jaka to wspania a perspektywa, kiedy
czytamy: "Który przemieni znikome
cia o nasze w posta  podobn  do

uwielbionego cia a swego" (Filipian 3:21); nie cia o Jego
uni enia, ale cia o Jego chwa y ... jest to co , o czym
mo emy rozmy la  z radosnym oczekiwaniem, je eli wiemy
co  o wzdychaniu w tym ciele. Cia o jest tylko cz ci  tego

Uderzaj cym jest fakt, e
spo ród 27 ksi g w Nowym

Testamencie, dwadzie cia jeden
jest po wi conych prowadzeniu
wierz cych do pe ni Chrystusa."
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"Podobizna Jego Syna"

wielkiego dzie a. Bóg rozpoczyna
teraz wewn trz ... a wyko czeniem
tego, co na zewn trz zajmie si
pó niej. Niech b dzie b ogos awione
Jego Imi !

Duch wiaty dzia a wewn trz

Duch  wi ty  przyszed  z  takim  wzo-
rem, jaki mia  przed oczami; On
widzia  Pana Jezusa w chwale — m a
wed ug serca Bo ego ... doskona ego.
Duch wi ty zna ten wzór na wskro
~ ka dy szczegó , i je eli jeste my
naprawd  narodzonymi z góry dzie mi
Bo ymi, to jest w nas. A teraz zada-
niem Ducha wi tego jest dzia anie

"Duch wi ty jest tutaj, aby
dokonywa  tej zmiany wewn trz

... aby my byli przemienieni
na podobie stwo Syna Bo ego."

wed ug tego wzoru wewn trz ...
aby my byli przemienieni na podo-
bie stwo Syna Bo ego.

Duch   wi ty    jest   tutaj,   aby

dokonywa  tej zmiany wewn trz i
niech b dzie b ogos awiony Bóg za ten
Dar - Dar Ducha wi tego! Jaka to
wielka rzecz wiedzie , e cz onek
Trójcy przyszed  i zamieszka  w
ka dym dziecku Bo ym — nie po to,
aby uczyni  go bogiem, ale eby go
przemieni  na podobie stwo Jego
Syna  ...  podobnym  do  Tego  w
chwale. Skutek jest taki, e teraz ten
Chrystus w chwale jest równie
Chrystusem w nas - nadzieja chwa y.
To jest nasza nadzieja i nie mamy
innej nadziei chwa y oprócz tego, e
ON  JEST  JU  WEWN TRZ.  To
wszystko jest zebrane w energii,
zdolno ciach i mo liwo ciach Ducha

wi tego - zebrane i zamieszka o w
nas .... i je eli pozwolimy Panu
dzia , to on wykona swoje dzie o.

Bo y cel dla nas

Ten wielki dominuj cy cel Bo y —
aby mie  wszystkich synów w chwale
przemienionych na obraz Jego Syna —
jest wyja nieniem wszelkiego Bo ego
dzia ania z nami tutaj ... wszystkich
warunków naszego ycia, na które
On zezwoli ,   wszystkich   dziwnych

prze , przez które przechodzimy,
wszystkich g bokich do wiadcze ,
które stanowi  cz  naszego ycia.
Wszystko  co  Bóg  w  swojej  suwe-
renno ci dopuszcza na nas, ma swoje
wyja nienie w wietle tego Bo ego
celu; i je eli tego nie widzicie kocha-
ni, to nie macie si y, która mog aby
was przeprowadzi  — nie macie
dostatecznej motywacji, eby i
naprzód.

Tryumf Chrystusa

Ach, eby my zobaczyli Jego w
chwale — Chrystusa uwielbionego ~ i
eby my zobaczyli, e poniewa  Bóg

Go tam postawi ... przeprowadziwszy
go przez piek o, mier , grób i s d
Bo y ...  Bóg Go tam postawi  -  i  to
jest tryumf; On jest pierwszym z
wielu, którzy b  tam z Nim. On nas
tam doprowadzi. On ma swojego Syna
w  chwale  i  to  jest  Jego  najwy szy  i
obejmuj cy wszystko tryumf. Jest to
te  nasz tryumf — Jego tryumf dla
nas.

T. Austin-Sparks (1931)

Aby umo liwi  lepsze zrozumienie sytuacji w jakiej przemawiali ci
owie Bo y, starali my si  okre li  dat  pierwotnej publikacji.

Gdzie nie by o to mo liwe, podali my lata, w których  dany autor.
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"Kto si  upodabnia do kogo?" Bruce Garrison,   Searchlight

"On sam nas do tego wzywa" Andrew Murray,  zaczerpni te  z  LIKE CHRIST z wydania
James Nisbet & Co z 1896 r.

"Czym jest podobizna Boga w cz owieku" Johann Arndt, zaczerpni te z TRUE
CHRISTIANITY. Copyright 1979. U yte za zgod  Paulist
Press, 997 Macarthur Blvd., Mahwah, NJ 07430 USA.

"Jak mog  sta  si  takim, jak Chrystus?" Nieznany Chrze cijanin, zaczerpni te z THE CHRIST-
LIKE CHRISTIAN. Copyright 1988. U yte za zgod
Marshall-Pickering, an imprint of Harper Collins Ltd.

"Podobizna Jego Syna" T. Austin-Sparks, zaczerpni te z LIVING
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umaczy  Pawe  Cie lar.
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