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KU DOJRZA CI
TOM 3 Nr. 4

Poselstwo m dro ci
ród dojrza ych

W tym kraju okre lenie "doj  do dojrza ci" czy „osi gn
dojrza " zazwyczaj oznacza, ze dana osoba osi gn a wiek 18 lat, i
jako taka jest uwa ana za doros . Jej wiek upowa niaj  do prawne-
go zaj cia miejsca jako osoby doros ej i uwa a si , e mo e podej-
mowa  w asne decyzje i ponosi  konsekwencje tych decyzji. Takie
osoby mog  robi  to co chc  - pod warunkiem, e nie b  przest -
powa  praw obowi zuj cych w ich kraju. Wielu nawet przyjmuje
zasad , e je eli tylko nie zostan  z apani, czy nie wp yn  na kogo
innego, to nawet te prawa mog  by  z amane, a oni uwa aj  si  za
niewinnych..

To poj cie - e taka dojrza  jest osi gni ciem celu lub te
ko ca - by o równie  stosowane u Greków. Uwa ali oni, e dojrza a
osoba to taka, która zako czy a proces wzrastania. Tak by o rów-
nie  w przypadku ydów; dojrza  by a po czona z osi gni ciem
pewnego wieku. Po osi gni ciu pewnego wieku, dana osoba by a
uwa ana przez innych i równie  przez siebie sam  za doros .

Jednak e w ko ciele to ludzkie zrozumienie dojrza ci jest
dalekie od prawdy podanej przez Ducha wi tego. Nowy Testament
otwiera OCZY na proces,  poprzez który chrze cijanin staje si
dojrza y.

W Biblii dojrza  jest po czona z osi gni ciem przez
cz owieka m dro ci, która jest od Boga, która jest: "...Ale wy dzi ki
niemu jeste cie w Jezusie Chrystusie, który sta  si  dla nas m dro ci
od Boga i sprawiedliwo ci , i po wi ceniem, i odkupieniem." (1 Kor.
1:30).
Pawe  pragn , aby Koryntianie rozumieli, e jedyn  rzecz , któr
powinni si  chlubi  , czy uwa , e co  osi gn li, to tylko Pan Jezus
Chrystus w nich. Musimy zada  sobie pytanie. Czy poznanie tego,
e tylko Jezus Chrystus jest ich sprawiedliwo ci , wi to ci  i

odkupieniem by o czym , co kwalifikowa o ich jako dojrza ych?

W NUMERZE:

Strona 1: Poselstwo m dro ci
ród dojrza ych

Bo e pragnienie i cele, aby
doprowadzi  Swoje dzieci do
pe ni w Chrystusie Jezusie.

Strona 4: Poziomy dojrza ci

Etapy wzrostu w odniesieniu do7
mi ci i pos usze stwa
Prawdzie Bo ej.

Strona 7: Bóg, który nie oszcz dza
Swoich Synów.

Zrozumienie Bo ych dróg
przygotowania nas do
wype nienia Jego celów.

Strona 9: Dla Chrystusa

Dojrza  doprowadza nas do
punktu ycia z pragnieniami
Chrystusa w naszych my lach.

„S owo Twoje jest pochodni  nogom moim i wiat ci cie kom moim."— Psalm 19:105
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Nie. Poznanie fundamentalnej prawdy Chrystusa jest po
prostu pocz tkiem Bo ego nowego Przymierza. Chrystus
jest naszym pewnym fundamentem, ale Bo ym celem w
Chrystusie poza zbawieniem jest ko ció  -- Jego Oblubie-
nica. Dlatego te  Biblijna „dojrza " znajduje dobr
podstaw  dla wzrostu tylko w od ywczym rodowisku
ko cio a.

Dojrza  przynosi m dro

„ Równie  ja, gdy przyszed em do was, bracia, nie
przyszed em z wynios ci  mowy lub m dro ci, g osz c
wam wiadectwo Bo e. Albowiem uzna em za w ciwe nic
innego nie umie  mi dzy wami, jak tylko Jezusa Chrystusa
i to ukrzy owanego. I przyby em do was w s abo ci i w

ku, i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie nie
by y g oszone w przekonywuj cych s owach m dro ci, lecz
objawia y si  w nich Duch i moc. Aby wiara wasza nie
opiera a si  na m dro ci ludzkiej, lecz na mocy Bo ej. My
tedy g osimy m dro  w ród doskona ych, lecz nie modro
tego wiata ani w adców tego wiata, którzy gin ; ale

osimy m dro  Bo  tajemn , zakryt , któr  Bóg przed
wiekami przeznaczy  ku chwale naszej, której aden z

adców' tego wiata nie pozna , bo gdyby poznali nie
byliby Pana chwa y ukrzy owali. G osimy tedy jak
napisano: Czego oko nie widzia o i ucho nie s ysza o i co
do serca ludzkiego nie wst pi o, to przygotowa  Bóg tym,
którzy go mi uj . Albowiem nam objawi  to Bóg przez
Ducha; gdy  Duch bada wszystko, nawet g boko ci Bo e.
Bo któ  z ludzi wie. kim jest cz owiek, prócz ducha
ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg nikt nie
pozna , tylko Duch Bo y. A my my otrzymali nie ducha
wiata.' lecz Ducha, który jest z Boga. aby my wiedzieli,

czym nas Bóg askawie obdarzy . G osimy to nie w
uczonych s owach ludzkiej m dro ci, lecz w s owach,
których naucza Duch. przyk adaj c do duchowych rzeczy
duchow  miar . Ale cz owiek zmys owy nie przyjmuje tych
rzeczy, które s  z Ducha Bo ego, bo s  dla  g upstwem i
nie mo e ich pozna , gdy  nale y je duchowo rozs dza .
Cz owiek za  duchowy rozs dza wszystko, sam za  nie
podlega niczyj emu os dowi. Bo któ  pozna  my l Pana?
Któ  mo e Go pouczy ? Ale my jeste my my li Chrystu-
sowej" 1 Kor.2:l-16).

Tajemna m dro , która by a ukryta i któr  Bóg
przeznaczy  dla naszej chwa y przed rozpocz ciem czasu
mo e by  zrozumiana tylko przez tych, którzy s  doskona-
leni albo dojrzali. Ta tajemna m dro , lub tajemnica jest
poselstwem ko cio a -- oblubienicy Chrystusa. Przez Je-
zusa Chrystusa, Jego dzie o na krzy u i zmartwychwstanie
dochodzimy do tego, co jest rzeczywi cie pocz tkiem
procesu doskonalenia w kierunku pe nej dojrza ci.

Dojrza  przynosi duchow  jedno

„A On ustanowi  jednych aposto ami, drugich
prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i
nauczycielami, aby przygotowa wi tych do dzie a po-

ugiwania, do budowania cia a Chrystusowego, a  doj-
dziemy wszyscy do jedno ci wiary i poznania Syna Bo ego,
do m skiej doskona ci i doro niemy do wymiarów pe ni
Chrystusowej. Aby my ju  nie byli dzie mi, miotanymi i
unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i
przez podst p prowadz cy na bezdro a b du, lecz aby my

c szczerymi w mi ci, wzrastali pod ka dym wzgl dem
w niego, który jest G ow , w Chrystusa, z którego ca e
cia o spojone i zwi zane przez wszystkie wzajemnie si
zasilaj ce stawy, wed ug zgodnego z przeznaczeniem
dzia ania ka dego poszczególnego cz onka, ro nie i buduje
samo siebie w mi ci" (Efezjan 4:11-16).

Dojrza  przychodzi jako naturalny rezultat
naszego przebywania w grupie wierz cych, którzy funk-
cjonuj  prawid owo, jako cz onkowie tej duchowej jed-
nostki, któr  jest ko ció  Bo y, zgodnie z Jego S owem.
Dojrza  nie mo e by  osi gni ta przez samo uczestni-
czenie w przygotowanym nabo stwie, napisanym przez
cz owieka, raz czy dwa razy w tygodniu przez godzin  lub
dwie. Dojrza  przychodzi poprzez wzajemne oddzia y-
wanie na siebie z mi ci  ludu Bo ego, którzy z serca
przepe nionego mi ci  do Chrystusa zainwestowali swoje
codzienne ycie dla Niego i siebie nawzajem. Jedynym
motywem do tego, co wyzwala rado  w sercu Ojca jest to,
kiedy to zainwestowanie jest prowadzone z jednym celem,
aby sta  si  Jego i tylko Jego.

Wype nianie Bo ych celów

„Poczytujcie to sobie za najwi ksz  rado  bracia, gdy
rozmaite próby przechodzicie; wiedz c, e do wiadczenie
wiary waszej sprawia wytrwa , wytrwa  za  niech
prowadzi do dzie a doskona ego, aby cie byli doskonali i
nienaganni, nie maj cy adnych braków. A je li komu z
was brak m dro ci, niech prosi Boga, który wszystkich
obdarza ch tnie i bez wypominania, a b dzie mu dana. Ale
niechaj prosi z wiar , bez pow tpiewania; kto bowiem

tpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam
miotanej. Przeto niechaj nie mniema teki cz owiek, e co
od Pana otrzyma, cz owiek o rozdwojonej duszy. chwiejny
w ca ym swoim post powaniu" (Jakuba 1:2-8). Bóg pragnie
nas doprowadzi  do doskona ci. Obieca  oczyszcza  i
wzbudzi  królewskie, wi te kap stwo --do którego s
powo ani wszyscy, którzy nale  do Chrystusa ~ i
doprowadzi  do ko ca dobre dzie o, które w nas rozpocz .
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Jako cz  tego procesu dojrzewania Jego Oblu-
bienicy, Bóg da  nam Swoje S owo, aby my mieli 'Bo e
spojrzenie' i aby nas trzyma  poprzez wzmagaj ce si  bóle
dnia codziennego. Maj c t  jasn  wizj  Bo ych celów,
mo emy to uzna  za prawdziw  rado , kiedy razem
stawiamy czo a do wiadczeniom, jakie musimy prze ywa
na tym wiecie, w Bo ej winnicy ~ Ko ciele. Bez tej wizji
od Boga jeste my zgubieni.

Poprzez zrozumienie Bo ych wiecznych celów,
jeste my zach ceni do wytrwania w przezwyci aniu na-
szej starej natury poprzez mi  i sil  Chrystusa, poprzez

 Ducha wi tego w nas. Bóg dzia a poprzez swojego
Ducha nie tylko wewn trz ka dego serca, które jest Mu
poddane, ale równie  poprzez ca kowicie zjednoczone cia o
wierz cych wokó  nas.

Rozpoznanie dobrego i z ego

„Pokarm za  sta y jest dla doros ych, którzy przez d ugie
ywanie maj  w adze poznawcze wy wiczone do roz-

ró niania dobrego i z ego " (Hebr. 5:14).
Tutaj w Li cie do Hebrajczyków czytamy, e

solidny pokarm dojrza ci przychodzi kiedy stosujemy
Bo e S owo, by kierowa o naszym codziennymi wybo-
rami. To samo ma miejsce, kiedy wychowujemy nasze

asne dzieci, by sta y si  dojrza ymi doros ymi. Na po-
cz tku karmimy mlekiem. By oby to mieszne da  nie-
mowl ciu grub  kanapk  z mi sem i chrzanem. Solidne
po ywienie jest „dobre" tylko wtedy, kiedy nasze we-
wn trzne systemy s  w stanie prawid owo je trawi . Kiedy
solidne jedzenie bierzemy za szybko, chocia  jest ono
dobre, przynosi tylko ból.

Jako rodzice dokonujemy m drych wyborów za
nasze potomstwo i szkolimy ich i uczymy ich warto ci i
rzeczywisto ci, dot d a  sami b  w stanie podejmowa
te m dre wybory. Bo a objawiona wola jest taka, by On
nauczy  nas dokonywa  dojrza ych wyborów pomi dzy
dobrem a z em poprzez nauk  Ducha wi tego w co-
dziennym yciu ko cio a.

Waga dojrza ci

„My tedy g osimy m dro  w ród doskona ych, lecz nie
dro  tego wiata ani w adców tego wiata, którzy gin "

(I Koryntian 2:6).
Dlaczego dojrza  jest tak istotna? Proces doj-

rza ci jest wa ny, poniewa  to dojrzali chrze cijanie
 w stanie uchwyci  i zastosowa  prawdy duchowe i

ustanowi  Boskie warto ci w swoim yciu.
Chrystus Jezus jest nasz  Alf  i Omeg . Jego doko czone
dzie o na krzy u jest podstaw  naszej wiary i ycia od teraz
do wieczno ci. Ale Chrystus nie jest ju  d ej na krzy u!
Alleluja. On zmartwychwsta . Jako niemowl ta
przychodzimy do krzy a, by zlozy  tam wszystko i zacz

na nowo nasze ycie w Chrystusie. Ale jak Chrystus powsta
z martwych, my równie  potrzebujemy powsta  spod krzy a
i i  naprzód r ka w r  z Chrystusem, kiedy prowadzi nas
do wieczno ci. Zbyt cz sto chrze cijanie pozostaj  pod
krzy em. Ma to efekt hamuj cy dla naszego wzrostu, a
mo e nawet przynie  deformacj . Po owa prawdy nie jest
w ogóle prawd  i potrzebujemy  pe ni  Ewangelii
Chrystusa, by prawdziwie prze ywa  cud Dobrej Nowiny.
W Dobrej Nowinie jest o wiele wi cej, ni  tylko poselstwo
zbawienia. Bóg pragnie, aby Jego umi owany nie tylko zna
swoje zbawienie, ale równie  wiedzia  co z tym zrobi .
Bo e pragnienie dla Jego dzieci to, aby przyj y pe ni  ich
dziedzictwa w Chrystusie.

Zdobywaj c nagrod

„ Nie jakobym ju  to osi gn  albo ju  by  doskona y, a e
 do tego, aby pochwyci , poniewa  zosta em po-

chwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie
samym nie my , e pochwyci em, ale jedno czyni :
zapominaj c o tym co za mn , i zd aj c do tego, co przede
mn . Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której
zosta em powo any przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu
nas tedy jest doskona ych, wszyscy tak my lmy: a je li o
czym  inaczej my licie, i to wam Bóg objawi; tylko trwajmy
w tym, co ju  osi gn li my. B cie na ladowcami moimi,
bracia, i patrzcie na tych, którzy post puj  wed ug wzoru,
jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których cz sto
wam mówi em, a teraz tak e z p aczem mówi , post puje jak
wrogowie krzy a Chrystusowego; ko cem ich jest
zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwa  to, co jest ich
ha , my  bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza za
ojczyzna jest w niebie, sk d te  Zbawiciela oczekujemy,
Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome cia o
nasze w posta , podobn  do uwielbionego cia a swego, t
moc . któr  te  wszystko podda  sobie mo e. Przeto, bracia
moi umi owani i po dani, rado ci i korono moja, trwajcie
w Panu, umi owani. (Filipian 3:12-4:1).

Czy zastanawia  si  kiedy  dlaczego ci gle m -
czysz  si ,   ci gle   s uchasz,   a  nigdy   si   nie  uczysz?

Niezwykle ycie

„Niezwykle  -  a  jest  to  najwy szy  skandal  -  jest  to,  co  robi
na ladowcy Jezusa. Musi to by  wykonane jako lepsza spra-
wiedliwo  i to w taki sposób, aby widzieli to wszyscy ludzie.
Nie jest to cis y Purytanizm, ani jaki  ekscentryczny sposób
Chrze cija skiego ycia, ale proste pos usze stwo woli Chry-
stusa. Je eli uczynimy to 'niezwykle' nasz  norm  to b dzie-
my wprowadzeni w passio Chrystusa, a w tym b dzie widocz-
na jego szczególna jako . To dzia anie samo w sobie jest
nieko cz cym si  cierpieniem. Ucze  znosi w tym cierpienie
Chrystusa. Je eli tak nie jest, to nie jest to dzia alno  o której
mówi Jezus."

Dietrich BonhoefTer (1937)
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Poselstwo m dro ci w ród dojrza ych

Chrze cijaninie, powsta  i id  naprzód. Zapomnij o
tym co za tob  i kieruj si  ku celowi i we  nagrod , dla
której Bóg powo  ciebie w niebie w Chrystusie.

Plan Szatana dla Chrystusa by  taki, aby pozosta
przybity do krzy a, a  sko czy si  jego ycie, a potem,
aby jego cia o zgni o w grobie. On równie  pragnie, aby  i
ty pozosta  na krzy u, dot d a  opuszcz  ci  si y. Ale tak
jak  Jezus  powsta  do  ycia,  wzbudzi  ciebie  równie  do
ycia. Stój mocno we wszystkim co Chrystus uczyni  dla

ciebie i id . To ci, którzy s  dojrzali, mog  sta  (to znaczy
powsta ) ufnie i pewnie w woli Bo ej. Wznie cie g owy
wzwy , spójrz na nadchodz cego Króla!

Dojrza  Ko cio a

„Lecz, aby my b c szczerymi w mi ci, wzrastali pod
ka dym wzgl dem w niego, który jest G ow , w Chrystu-
sa, z którego cale cia o spojone i zwi zane, przez
wszystkie wzajemnie si  zasilaj ce stawy, wed ug zgod-
nego z przeznaczeniem dzia ania ka dego poszczególne-
go cz onka, ro nie i buduje siebie samo w mi ci"
(Efezjan 4:15-16).

Ka dy z nas potrzebuje dok adnej wizji Bo ego
celu dla Jego ko cio a - dojrza ci nie tylko indywidual-
nych osób, ale równie  dojrza ci Ko cio a. Bóg nie
wyla  Swojego Ducha wi tego, by my odczuwali ciarki
przechodz ce nam po plecach, albo by wprowadzi  nas w
ekstaz  ponadnaturalnych do wiadcze . On da  nam
Swojego Ducha, by wyposa  Swój ko ció , by
wype nia  Jego cele.

Dlatego w nie Bóg oczyszcza Swój ko ció , by przy-
prowadzi  go do dojrza ci.

Kiedy przybli a si  Dzie , Duch wi ty dzia a w
mocy po ród ka dego, kto zechce s ucha  i sercem pra-
gn cym pozna  Boga. On wyja nia co Bóg okre la mia-
nem grzechu,  a  potem,  je eli  Mu na  to  pozwolimy,  roz-
prawia si  z nim. Ko ció  nie mo e wej  w dojrza  z
niewyznanym grzechem. Tylko wtedy, kiedy usuni te
zostaje zgorszenie poprzez pokut , ko ció  b dzie sta  w
zwyci stwie.
Bóg pokazuje wie e objawienie swojego autorytetu tutaj
na ziemi poprzez swój ko ció  i Swojego Ducha. Da
przykazanie, aby Jego wola wykona a si  na ziemi tak, jak
jest wykonywana w niebie. Jezus powo uje swoj  oblu-
bienic ; nie jak  ma  dziewczynk , która ustawicznie
walczy o swoje zabawki; ani te  niedojrza  m odzie  z
niekontrolowanymi po dliwo ciami i wi ksz  ilo ci
kochanków. On powo uje oblubienic , która jest doros a,
dojrza a,  czysta  i  bez  plamy  i  nale y  tylko  do  NIEGO.
Wzywa j  do pos usze stwa. Wzywa j  aby pilnie na la-
dowa a Jego wzoru dla ko cio a. Nasza pos uszna odpo-
wied  spowoduje pe ne objawienie Chwa y Zmar-
twychwsta ego Pana Jezusa tu w ród nas, teraz!

„Duch i Oblubienica mówi : Przyjd "
(Objawienie Jana 22:17).

Jezus wyczekuje czasu, kiedy Jego Duch wi ty
dzie móg  powiedzie : „Jezu, Twoja Oblubienica jest

teraz dojrza a i gotowa. Przygotowa a si , bo bardzo t -
skni do Ciebie." Wtedy rozlegnie si  glos tr b i rozpocznie
si  wesele. Czy t sknisz do Niego tak, jak On t skni za
tob ? Je eli nie, to pokutuj!

Mik  Barton (1992)

Poziomy dojrza ci
W odniesieniu do mi ci i pos usze stwa Prawdzie Bo ej

Chcia bym zasugerowa  krótko kilka
znaków charakterystycznych tych,
którzy ustawiaj  si  tak, aby by  lub
nie by  owocnymi i otrzymywa
najpe niejsze Bo e b ogos awie stwo
w tym yciu. Te „Poziomy" na pew-
no  nie  s ci le  okre lone,  ale  w  od-
niesieniu do tego jednego aspektu
„Mi owania Prawdy" uwa am, e
oka  si  praktyczne i korzystne.

„Me kar  szydercy, aby ci  nie znie-
nawidzi ; kar  m drego, a b dzie ci
mi owa ". (Przyp. Salom.9:8).
„Szyderca nie lubi tego, kto go na-
pomina, nie chce i  do m drców"
(Przypowie ci Salomona 15:12).
„Lepsza jest jawna nagana, ni  nie-
szczera mi " (Przyp. Sal. 27:5). „
Razy przyjaciela s  oznak  wierno-
ci. poca unki wroga s  zwodnicze "

(Przyp. Sal. 27:6).

„Kto strofuje bli niego, zbiera w
ko cu wi cej podzi kowania, ni

zyk schlebiaj cy" (Przyp. Sal.
28:23).
„Kto mimo wielu upomnie  trwa w
uporze, b dzie nagle, bez ratunku
zdruzgotany" (Przyp. Sal. 29:1).
„Nienawidz  obro cy prawa w
bramie i maj  wstr t do tego, który
mówi prawd  " (Amos 5:10).
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Poziomy dojrza ci

„Ca e Pismo przez Boga jest
natchnione i po yteczne do nauki, do
wykrywania b dów, do poprawy, do
wychowywania w sprawiedliwo ci" (2
Tymoteusza 3:16).

„...Poniewa  nie przyj li mi o-
ci  Prawdy,  która  mog a  ich  zbawi  i

dlatego zsy a Bóg na nich ostry ob d,
tak i  wierz  k amstwu. Aby zostali
os dzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli
Prawdzie, lecz znale li upodobanie w
nieprawo ci" (2 Tesaloniczan 2:10-12).

„Albowiem smutek, który jest
wed ug Boga, sprawia upami tanie ku
zbawieniu i nikt go nie uje: smutek
za wiatowy sprawia mier . Patrzcie,
co ten wasz smutek wed ug Boga
sprawi , jak  gorliwo , jakie uniewin-
nianie si , jakie oburzenie, jak  obaw ,
jak  t sknot , jaki zapa , jak  kar .' Pod
ka dym wzgl dem okazali cie si  czy-
stymi w tej sprawie" (2 Kor. 7:10-11).

„Baczcie bracia, eby nie by o
czasem w kim  z was z ego, niewierz -
cego serca, które by odpad o od Boga
ywego, ale napominajcie jedni drugich

ka dego dnia, dopóki trwa to, co si
nazywa „dzisiaj", aby nikt z was nie
popad  w zatwardzia  przez oszustwo
grzechu " (Hebrajczyków 3:12-13).

Nie trzeba nikomu udowadnia ,
e Biblijnie, je eli cz owiek nie us yszy
owa Bo ego, to nie ma nadziei. (Jana

12:48; 16:31: Mat. 7:21; Jana 10:3-4).
Ale jest równie  prawd , e „wzrastamy
w lasce i poznaniu naszego Pana i
Zbawiciela Jezusa Chrystusa w coraz
wi ksz  Chwal ." Poni ej podaj  kilka
znaków drogowych na tej drodze do
..pe nej miary i postawy Jezusa Chrystu-
sa." aby  móg  sprawdzi  swój post p.

Duchowe niemowl ctwo

1. W naszych pierwszych etapach roz-
woju mo emy wcale nie dostrzega
samych podstaw „wydawania na mier
uczynków naszego cia a" i takiego y-
cia, do jakiego Bóg nas powo , jako
„przechodniów i pielgrzymów, wstrzy-
muj cych si  od cielesnych po dliwo-
ci. które walcz  przeciwko duszy." Nie

widzimy p ytkiego i samolubnego ycia,
które utrudnia nasz  przyja  z Bogiem
i oddziela nas od siebie nawzajem. Jako
bezradne niemowl ta (albo jeszcze na
tym poziomie po wielu miesi cach lub
latach) jeste my prawie bez korekty ze

strony Boga lub ludu Bo ego. Kiedy
kto  przyniesie nam S owo Bo e, które
Bóg przeznaczy  dla naszego
„napomnienia, naprawy i wiczenia w
sprawiedliwo ci" i chce go zastosowa
do naszego ycia, to w tym infantylnym
stanie mo emy by  zbyt uparci, eby to
w ogóle zobaczy . Albo mo e to zoba-
czymy tylko „w zwierciadle" - bardzo,
bardzo niewyra nie.

Oczywi cie, lubimy piewa  i
modli  si  i mie  spo eczno  ~ ale nikt
nie powinien mie  prawa zawszy  tego
wszystkiego poprzez spoufalanie si .
„Musimy mie  ducha chrze cija skie-
go". taki protest cz sto s yszymy z ust
niemowlaka. (Inaczej mówi c, samoza-
dowolenie, grzech i bezowocno  s
preferowane kosztem zmiany naszych
priorytetów i zburzenia bo ków. Prze-
cie  „wszyscy  to  robi  —  a  jeste my
tylko grzesznikami. Lubi  post powa
po swojemu, wi c nie przeszkadzaj mi,
bo inaczej powiem wszystkim, e mnie
os dzasz i jeste  legalist .")

Jest to niemowl ctwo w najlep-
szym wydaniu, a cz sto jest to dok ad-
niej reakcja nieodrodzonego, niezba-
wionego cz owieka. Chocia  wielu jest
tak religijnych, e ucz szczaj  na stu-
dium Biblijne, albo s  na tyle wykszta -
ceni, e nauczaj na kursach Biblijnych.
to nie jest to dowodem na to, e dana
osoba jest Chrze cijaninem ( ukasz
13:3.24-30; 14:33; Mateusz 7:21-23).
Czy cz owiek jest po prostu „nowo na-
rodzony" i potrzebuje zmiany pieluszek
i  troskliwej  opieki,  czy  te  s  oni  po
prostu nicnawróceni, albo „martwym

odem"? Testem na to czy dana osoba
jest w okresie niemowl ctwa, albo czy
tak naprawd  nic jest w ogóle chrze ci-
janinem (Ale my li, ze jest, bo jest re-

ligijna) jest to, czy posuwa si  w gór  po
„drabinie" dojrza ci. Niektórzy
„kochaj  prawd " wi c s  zbawieni.
Inni pójd  tylko tak daleko, jak jest im
to wygodnie i „nie s ."

Defensywna niedojrza

2. Na tym nast pnym poziomie dojrza-
ci nadal nie b dziemy widzie  g up-

stwa lub bezbo no ci naszych bo ków
lub przywar czy nastawie  sami z siebie.
Nadal odrzucamy prawie wszystko, co
stawia nam osobiste wyzwanie. Kazania
stawiaj ce wyzwania s  dobre z kazal-
nicy, ale  „Jak  ty  si  odwa asz  powie-
dzie  co  takiego do mnie osobi cie. Ty
mnie os dzasz. Wyjmij belk  ze swojego
oka." Te i inne sposoby cielesnej obrony

 zasad  równie  na tym poziomie.
Jednak pó niej jakie  wydarzenie, roz-
mowa, kryzys lub co  podobnego pozwala
na wpuszczenie prawdy w tym wzgl dzie
i roz wiecenie tego k ta tak, e
upadamy na kolana. (2 Koryntian 7:10-
11; 2 Samuela 12:1-17; Marek 14:72 s
tego przyk adami.) Wiemy, e je eli nie
„pokochamy prawdy", Bóg „po le po-

ne zwiedzenie." Wiemy, e je eli nie
„odrzucimy wyobra ni", szatan zbuduje
„twierdz " w naszych sercach (2 Kor.
10:4-6).

Mam nadziej , e mo esz po-
wiedzie  z ca ego serca: „Ta obrona nie
jest dla mnie. Jestem dzieckiem ywego
Boga, a owce znaj  glos Pasterza! Pójd
wsz dzie, sprzedam wszystko, zmieni
wszystko co On mi powie!"
A tak nawiasem mówi c, by  dzieckiem

to aden wstyd (w pocz tkowych
etapach). Jedynym b dem by oby

pozostawanie w bezproduktywnej fan-
tazji stanu niemowl cego. Dobrze jest

Duchowy punkt widzenia
Chrze cijanin jest duchowy wtedy, kiedy widzi wszystko z Bo ego punktu

widzenia. Zdolno  do wa enia wszystkiego w Bo ej skali i przyk adanie do nich
tej samej warto ci, jak  Bóg przyk ada, jest oznak ycia nape nionego Duchem.

Bóg patrzy na i przez równocze nie. Jego wzrok nie spocz}rwa na po-
wierzchni, ale przenika do prawdziwego znaczenia rzeczy. Cielesny chrze cijanin
patrz)- na przedmiot lub sytuacj , ale poniewa  nie widzi przez ni . jest podniesio-
ny albo powalony przez to, co widzi. Cz owiek duchowy jest w stanie patrze  po-
przez rzeczy tak, jak Bóg patrzy i my le  o nich tak, jak my li Bóg. K adzie nac;sk
na to, aby widzie  wszystko tak, jak to widzi Bóg, nawet je eli go to upokarza i
obna a jego ignorancj  a  do punktu prawdziwego bólu."

A. W. Tozer (1961)
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tam gdzie jeste —ale id  naprzód!

Uczenie si  s uchania

3. Kiedy ju  doro li my do tego punktu,
jeste my  m drzy  na  ten  fakt,  e  „Kto
mimo wielu upomnie  trwa w uporze,

dzie nagle bez ratunku zdruzgotany."
Chocia  tego jeszcze teraz nie widzimy i
niekoniecznie si  jeszcze z tym zgadza-
my, rozumiemy ju  potrzeb  przyjmo-
wania otwarcie s owa od Boga poprzez
Jego „ziemskie naczynia", albo w ka dy
inny sposób, jaki On obierze. Jego S o-
wo jest zawsze „ ywe i skuteczne,
ostrzejsze ni  obosieczny miecz, który
przenika a  do rozdzielenia dusz  i
ducha, stawy i szpik. Os dza Ono my li
i zamiary serca" (Hebr. 4:12).

Na tym etapie wzrostu mog
nie rozumie  w pe ni zagro , ale na
pewno nie chc  zaprzepa ci  swojej
przysz ci poprzez odrzucanie na-
tychmiast wszystkiego, co nie jest tak
przyjemne, jak ja bym tego chcia .
Wiem,  e  jest  to  dla  mojego  dobra  ~
tylko nie widz  jeszcze tego wyra nie.
Nie  jestem  atwowierny  i  nie
„Przewracam si  na bok i nie udaj
martwego", jak czyj  pies, ale jestem
ca kiem wiadomy (wreszcie!) mojej
ograniczonej wizji. Uznaj  owoc pod-
dania si  kszta towaniu, aby „by  przy-
gotowywanym do dzie a us ugiwania"
poprzez innych, którzy maj  wi ksze
do wiadczenie w Chrystusie i wi ksz
intymno  z Ojcem, ni  ja. By em ca y
czas niemowl ciem (nikt nie przeskoczy
niemowl ctwa), ale po raz pierwszy

wiadomi em to sobie!
Chocia  nadal mog  tego nie

rozumie  wtedy, kiedy to si  dzieje, to
czasami pó niej ta korekta, któr  otrzy-
ma em od „cia a wierz cych", albo
poprzez co  innego, okazuje si  po y-
teczna. Podczas modlitwy, albo kiedy
dziel  si  z innymi, przypomina mi si
to i ogarnia mnie tak, jak fala przyp y-
wu. „Rzeczywi cie, TERAZ rozumiem
co oni wtedy mówili i dlaczego takie
nastawienie (lub czyn) s  szkodliwe!
Jestem niezmiernie wdzi czny, e mieli
do mnie tyle cierpliwo ci, kiedy ich nie
rozumia em i w ten sposób z mi ci
doprowadzili mnie do tego punktu.
Mam nadziej , e nie zapomn  tej lekcji

i nie stan  si  niecierpliwy z tymi, któ-
rym b  w przysz ci przedstawia
Chrystusa!"

Je eli to brzmi jako idea , to
tylko dlatego, e tak niewielu chrze ci-
jan dojrza o do tego jeszcze 'lekkiego'
poziomu! Chrze cijanin „kocha Praw-

."

Rozwijanie wra liwego ducha

4. Kiedy tak post puje naprzód nasz
wzrost do „pe nych wymiarów Chrystu-
sa", b dziemy coraz bardziej wra liwi
na mo liwo  zerwania „spo eczno ci z
Duchem wi tym" i zasmucaniem Go.
Nasze poznanie zasad S owa Bo ego i
naszej historii przed Bogiem wzros o ju
do takiego poziomu, e widzimy ju
podczas naszego buntu lub g upoty
(napady z ego humoru, gadatliwo ,
chlubienie si , lenistwo, przechwalanie
si  nasz  wiedz , flirtowanie, nienawi
do siebie, strach, wieckie gesty i.t.p.),
e to nie pochodzi od Jezusa Chrystusa!

Wiemy to na pewno, e wszystkie nasze
potrzeby s  w pe ni zaspokojone przez
mi  Ojca w Jezusie Chrystusie. A
pomimo tego nasza wola pozostaje jak
takie nieokie znane dzikie zwierz .
Rozp d grzechu jest wi kszy ni  nasze
pragnienie, pokora i pos usze stwo. Na
tym poziomie wiemy, e przekraczamy
Bo  najwy sz  wol , kiedy to czynimy.
(Jest to cecha odró niaj ca nas od po-
przedniej klasy). Nadal jednak jeste my
pozornie niewolnikami wzorów pocho-
dz cych z naszego poprzedniego ycia, z
ich „czczym my leniem". Pomimo
„upadku", nasze serce jest w pe ni na-
stawione na to, aby podoba  si  Ojcu i
traktujemy nasze upadki bardzo po-
wa nie. („Nienawidz  tego, co robi ",
powiedzia  Aposto  Pawe , mówi c o
swoich upadkach). Nasze serca s  wolne
w imieniu Jezusa Chrystusa od rozpaczy
i pot pienia ~ ale s  pe ne ognia Ducha

wi tego, aby pod  wy ej!
Nie musimy tak post powa ,

aby podoba  si  cz owiekowi, albo aby
„podtrzymywa  obraz samego siebie",
eby by  uznanymi, docenionymi lub

wywy szanymi. Przed samym Bogiem
gorliwie przedstawiamy nasze nasta-
wienia, motywacje i pragnienia serca,
aby Ojciec to uszlachetnia . Chcemy
podoba  si  Jemu w obliczu ludzi i anio-
ów - i wszystkich demonów patetycz-

nej armii piekl . „Zejd cie mi z drogi -
w imieniu Jezusa z Nazaretu!"

„I nie upodabniajcie si  do
tego wiata, ale si  przemie cie przez
odnowienie umys u waszego."

Uczymy si  nienawidzi  grzech

5. Ten etap naszego rozwoju charakte-
ryzuje si  wra liwo ci  na to, co nie
pochodzi z Ducha Jezusa, aby potem
mie  odwag  i przekonanie, eby za
trzyma  si  w  samym  rodku  tego  po
gwa cenia „pi kna wi to ci". Wyzna
jemy to i doprowadzamy do pojednania -
- natychmiast!

Jest to na ogó  spo ecznie nie
do przyj cia w ród niezbawionych ludzi
religijnych, lub duchowych niemowl t.
(No, nie my , e to by a plotka. Czy
nie mo emy porozmawia  o niczym, bez
wyzwalania u ciebie postawy samo-
sprawiedliwo ci i os dzania?")

Chocia  nigdy nie jest to popu-
larne w instytucjonalnej „religii", jed-
nak jest konieczne posiadanie takiego
serca pomimo wszystko ... je eli pra-
gniemy i  dalej z Bogiem.

Chodzenie z Bogiem

6. „Bo Je li wed ug cia a yjecie,
umrzecie, ale Je li Duchem sprawy cia a
umartwiacie,  b dziecie. Bo ci, któ-
rych Duch Bo y prowadzi, s  dzie mi
Bo ymi" (Rzymian 8:13-14).

„Mówi  wi c; wed ug Ducha
post pujcie, a nie b dziecie pob ali

dzy cielesnej" (Galacjan 5:16).
„ Tedy Jezus odezwa  si  i rzek

im: zaprawd , zaprawd  powiadam
wam, nie mo e Syn sam od siebie nic
czyni , tylko to, co widzi, e Ojciec
czyni; co bowiem On czyni, to samo i
syn czyni" (Jana 5:19).

„Bo ja nie z siebie samego
mówi em, ale Ojciec, który mnie pos ,
On mi rozkaza , co mam powiedzie  i co
mam mówi " (Jana 12:49).

„Czy nie wierzysz, e jestem w
Ojcu, a Ojciec we mnie? S owa, które
do was mówi , nie od siebie mówi , ale
Ojciec, który jest we mnie, wykonuje
dzie a swoje" (Jana 14:10).

„ Tajemnic  zakryt  od wieków
i od pokole , a teraz objawion wi tym
Jego. Im to chcia  Bóg da  pozna , jak
wielkie jest mi dzy poganami bogactwo
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chwa y tej tajemnicy, któr  jest Chrystus
w was, nadzieja chwa y" (Kolosan 1:26-
27).

,I Ka dy bowiem, który si  karmi
mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o
sprawiedliwo ci, bo jest niemowl ciem;
pokarm za  sta y jest dla doros ych,
którzy przez d ugie u ywanie maj  w adze
poznawcze wy wiczone do rozró niania
dobrego i z ego" (Hebr. 5:13-14).

Na tej najwy szej p aszczy nie
miertelnego ycia, nasza g boka

wra liwo  na wol  Boga uzdolni a nas
do „próbowania" wcze niej tych s ów,
które mamy wypowiedzie  i tych rzeczy,
które mamy zrobi . Wa ymy je i wy-
stawiamy na wiat o chwalebnej Ewan-
gelii, która roz wieca si  „w obliczu
Jezusa Chrystusa". Zatrzymujemy si ,
zanim pozwolimy dzia  naszemu cia u

Kiedy wyobra amy sobie pój cie
drog  samolubstwa lub gniewu, czy
pró no ci, albo oszuka stwa czy po -
dliwo ci, lub pogr ania si  w wiato-
wych rozrywkach czy warto ciach, od-
czuwamy w naszych sercach niechybne
zasmucenie naszego Ojca i utrat  spo-
eczno ci z Nim i naszymi bra mi i sio-

strami. Dostrzegamy wcze niej niechybn
utrat  zdolno ci, aby otworzy  nasze oczy
i serca w pe ni dla naszego brata i siostry
w wierze. W naszej historii z Ojcem

wiczyli my nasze duchowe zmys y"
chodz c pod kierownictwem Ducha

wi tego. „Prze ywamy" wcze niej
przerwanie naszej intymno ci i przyja ni z
Bogiem- Stwórc  i Jezusem, Jego Synem
~ gdyby my mieli i  dalej t  drog
zwierz t. Wiemy, e jest to o wiele
wi ksza cena, jak  trzeba zap aci , ani eli
chwilowe zaspokojenie wszelkich
zachcianek cia a, w jakich mo emy si
pogr .

Przyjmujemy i doceniamy wi cej
ni  dotychczas ci y wk ad naszych braci
i sióstr w sprawie u wi cenia i owocno ci
naszego ycia. (Bóg cz sto pozwala na to,
aby my byli atakowani, eby my si  nie
dali zwie ). Wzór naszego ycia jest w
wi kszo ci z jednym celem, stabilny i
po wi cony pasji Boga i poch oni ty
gorliwo ci  o Jego Dom. Mo emy
powiedzie  wraz z Paw em: „wiecie jak
wi te, sprawiedliwe i nienaganne by o

nasze ycie wpo ród was" i :Na ladujcie
mnie tak, jak ja jestem na ladowc
Chrystusa." Trwa y charakter i owocno  i
chwal  Jezusa Chrystusa s  widoczne dla
wszystkich (Dz. Ap. 6:3, 8-10; Efezjan
5:18; Jana 2:13-17; Kolosan 1:26-27; Jana
14:12-14; Efezjan 3:10; Mateusza 16:18).

Niech plemi  tych, którzy maj
rodzinne podobie stwo do Jezusa Chry-
stusa rozmna aj  si  i nape niaj  ziemi
tak, aby Jezus móg  mie  „Oblubienic ,
która si  przygotowa a!"

„Mówi ten, który wiadczy o
tym: Tak, przyjd  wkrótce. Amen. Przyjd
Panie Jezu!"

Doros e dzieci

7. Ten to Duch wiadczy wespó  z duchem
naszym, e dzie mi Bo ymi jeste my. A
je li dzie mi, to i dziedzicami, dziedzicami
Bo ymi, a wspó dziedzicami Chrystusa,
je li tylko razem z Nim cierpimy, aby my
tak e razem z nim uwielbieni byli.
Albowiem s dz , e utrapienia
tera niejszego czasu nic nie znacz  w
porównaniu z chwa , która ma si  nam
objawi . Bo stworzenie z t sknot  oczekuje
objawienia synów Bo ych, gdy  stworzenie
zosta o poddane znikomo ci, nie z w asnej
woli, ale z woli tego, który je podda , w
nadziei, e i samo stworzenie b dzie
wyzwolone z niewoli ska enia ku
chwalebnej wolno ci dzieci Bo ych.
Wiemy bowiem, e ca e stworzenie wespó
wzdycha i wespó  boleje a  dot d. A nie
tylko ono, lecz i my sami, którzy
posiadamy zacz tek Ducha, wzdychamy w
sobie, oczekuj c synostwa, odkupienia
cia a naszego " (Rzymian 8:16-23).

„ Umi owani, teraz dzie mi
Bo ymi jeste my, ale jeszcze si  nie
objawi o czym b dziemy. Lecz wiemy, e
gdy si  objawi, b dziemy do niego po-
dobni, gdy  ujrzymy go takim, jakim jest"
(1 Jana 3:2).

Mik  Peters (1989).

Bóg, który nie oszcz dza Swoich Synów
O Bogu jest napisane jako o tym, „Który nie oszcz dzi  Swojego Syna" i jako Panu, któremu „upodoba o si  go zrani ."
Jego umi owany Syn, który od wieczno ci mieszka  w onie Ojca, zosta  ubity i wyzby  si  siebie -- wszelkiej chwa y i
cech, które czyni y Go równym Bogu. Bóg nie oszcz dzi  Swojemu Synowi poni enia poprzez narodzenie jako dzicko
biednego ch opa, izb  porodow  by a stajenka, a ób by  jego ko ysk . Bóg nie oszcz dzi  Swojemu Synowi d ugich
lat cichego, ukrytego, cierpliwego przygotowania; poddania rodzicom; dyscypliny rodzinnej w ród braci i sióstr; mono-
tonii pracy w warsztacie ciesielskim; odpowiedzialno ci jak  ma najstarszy syn w rodzinie, a szczególnie po mierci
Józefa; znoszenia martwej drugorz dnej religii ortodoksyjnej w szkole i w synagodze, kiedy musia  by  poddany
nauczycielom, których dawno przerós  w swojej ywej wiedzy... i do wiadczeniu w Pi mie i z Bogiem tego Pisma. A
je eli chodzi o Jego lata publicznej s by; antagonizm ze strony w adz religijnych; zniewag  szatana i jego zast pów;
niezrozumienia, sprzeciwów, zaparcia, zdrady, nielojalno ci, odrzucenia i umniejszania autorytetu ze strony tych, którzy
byli Jego najbli szymi towarzyszami? Bóg nie oszcz dzi adnej z tych rzeczy, ani te  ca kowitego znies awienia na
rzymskim krzy u Swojemu Synowi.
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Bóg nie oszcz dzi  swojego „przyjaciela" Abrahama. 0-
dej cie z domu rodzinnego, opuszczenie dorobku kultnego
Chaldei, opuszczenie bezpiecze stwa i stabilno ci sta ego
miejsca zamieszkania; bezowocno  wielu lat bez dzieci;

ugi, rozpaczliwy czas wyczekiwania na wype nienie
Bo ej obietnicy; rozdzieraj ce serce wyrzucenie pierwo-
rodnego Ismaela; wyrzeczenie si  na Górze Moria Izaaka i
wszystkich duchowych warto ci i osobistego znaczenia,
jakie mia  dla niego Izaak ~ ja kochaj cy Bóg móg  by
tak niemi osierny dla tego, kto zajmowa  tak wa ne miej-
sce w Jego sercu i planach? Jak to jest?

Bóg nie oszcz dzi  te  Jakuba. Pami tacie jego
dwadzie cia lat s by u Labana, pozbawienie go spra-
wiedliwej zap aty, oszukanie je eli chodzi o Rachel ,
pó niejsza utrata tej pierwszej mi ci ... i domniemana
utrata ulubionego syna, wypuszczenie ostatniej pozosta o-
ci  po  ukochanej  Racheli,  kiedy  wysia  Benjamina  do

Egiptu, wytr cenie stawu barkowego przez samego Pana
(nie przez diabla? ) dramat przeprowadzki do obcego
kraju w podesz ym wieku. Czy takie ci kie i nieprzyjem-
ne prze ycia s  czym , na co oczekujemy ze strony
dobrego i askawego
Boga?

Bóg nie oszcz dzi
swojego wybranego
naczynia, jakim by  Józef;
przypomnijcie sobie
nienawi  i odrzucenie i
prawie zamordowanie przez w asnych braci; lata niewoli i
osamotnienia w obcym kraju; jaskraw  niesprawiedliwo
dlatego, e wiadomie pogardzi  propozycj  kobiety ni-
skiej klasy, która mia a o sobie wysokie mniemanie; lata
wi zienia, kiedy Jego dusza by a skuta elazem" (Psalm
105:18) i elazo wbi o si  w jego dusz (!).; pozornie od-

adane bez ko ca wype nienie jego m odzie czych
„snów". Takie traktowanie na pewno daje fa szywe poj -
cie o rzekomej dobroci Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba!

Bóg nie oszcz dzi  Dawida, swojego wybranego -
a wed ug serca Bo ego. Jak móg  Bóg wystawi

Swojego cz owieka na lata s by i poddania opanowa-
nemu przez demony Saulowi? na niebezpiecze stwo utraty
ycia, kiedy Saul rzuca  w niego w óczni ? na polowanie,

jakie Saul urz dza  na niego przez wiele lat ukrywania si
na pustyni? na lata wyczekiwania na koron  królewsk , do
której zosta  namaszczony; na wyjawienie jego
podwójnego grzechu w sprawie z Batszeba i id cy za tym

d Bo y na owocu tego cudzo óstwa pomimo jego gor cej
modlitwy o ycie tego dziecka; na wygnanie z jego
królestwa i uzurpowanie sobie prawa do tronu przez jed-
nego z jego synów'1

Bóg nie oszcz dzi  swojego wybranego i najlep-
szego apostola Pawia. Je eli Pawe  zosta  przedstawiony
w Nowym Testamencie przez Ducha wi tego jako wzór

do na ladowania dla wszystkich wierz cych, w pe ni
manifestacji mieszkaj cego w nim Chrystusa i jego podo-
bie stwa do Chrystusa, to przyk ad Paw a w cierpieniu i
cenie jak  p aci  nie mo e zosta  przeoczony. Jaki niewia-
rygodny zapis cierpienia zosta  dla nas zapisany w Dzie-
jach Apostolskich i w jego listach! Rzeczywi cie, to wy-
chodz ce z g bi serca wo anie dojrza ego wieku by o
takie, aby pozna  „spo eczno  cierpienia Chrystusa i
upodobni  si  do Niego w Jego mierci." Mamy tu cz o-
wieka, który tak bardzo reprezentuje Chrystusa w swoim
yciu i s bie i osi ga takie wy yny podobie stwa do

Chrystusa, a przy tym równocze nie „nosi w swoim ciele
mier  Jezusa, kiedy jest ustawicznie wydawany na mier

dla Jezusa. Jak mo na pogodzi  takie osi gni cia
duchowe i tak niezwykle sukcesy w pracy Bo ej z
ewidentnym faktem, e Bóg nie oszcz dzi  Paw owi
upokorzenia i bólu g odu, bicia, s abo ci fizycznej, rozbicia
okr tu, nago ci, potrzeb finansowych, a nawet mierci'7 Czy
to wygl da na pe  mi ci trosk  Niebia skiego Ojca o
jego umi owane dziecko i cennego, oddanego s ug ? Czy
jest to odpowiednia i uczciwa nagroda, kiedy Bóg nak ada
na cz owieka, który Mu tak wiernie s y, z takim

oddaniem i po wi ceniem?

Wyja nienie

Czy jest jakie  wyja nienie
takiej rzekomej sprzeczno ci i
zagadki'1 Spójrzmy jeszcze raz na

Abrahama, Jakuba, Józefa, Dawida, Pawia ... a w
szczególno ci na Pana Jezusa. Zwró  uwag  na koniec i
przeznaczenie, do którego ich doprowadzi  Bo y plan, a
odpowied  i usprawiedliwienie b dzie dla nas jasne.

Postaw Abrahama kolo jego bratanka Lota, a
Jakuba kolo jego brata Ezawa w zrozumieniu ich miejsca
i u yteczno ci i warto ci dla Boga w post pie i wykonaniu
Jego boskich celów.

Bracia Józefa nie przechodzili cierpie  i oczeki-
wania i wewn trznej dyscypliny, jak  przechodzi  Józef.
ale chocia  bracia zostali wprowadzeni do b ogos a-
wie stw i materialnego bogactwa i obfito ci w Goszcn, to
tylko Józef - ten, któremu nie oszcz dzono tych cierpie  -
- zosta  wyniesiony na tron.

By o tak dlatego, e Bóg mia  oczy zwrócone na tron
dla Dawida osobi cie ... i na Dawida jako prototyp Wielkiego
Potomka Dawida ... i dlatego Bóg nie oszcz dzi! adnych
sposobów, które by y wymagane do tego, aby uczyni  Dawida
odpowiednim do sprawowania w adzy.

W podobny sposób Bóg mia  na celu tron
wszech wiata dla swojego Syna; st d droga cierpienia i
dyscypliny, bez lito ci czy oszcz dzania lub interwencji ze strony
Ojca po to, aby Jego przygotowanie i kwalifikacje na ten
wysoki autorytet mog y by  wype nione do ca kowitej
perfekcji. Dlatego, e On opró ni  samego siebie ... i uni
si  a  do mierci na haniebnym krzy u, Bóg Go

Je eli Bóg nie oszcz dzi  i nie móg  oszcz dzi
Swojego Syna w doskonaleniu Go i kwalifi-
kowaniu do królestwa, to czy mo e by  inaczej Z
„wielu synami", których przeznaczy  do tego, aby
dzielili to królestwo z Nim, jako Jego
Oblubienica?
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wywy szy  wysoko; dzi ki Jego cierpieniu i mierci zosta
ukoronowany chwa  i czci . Gdyby by a jaka  inna droga
do tronu ni  uczenie si  pos usze stwa poprzez to, co
wycierpia , to kochaj cy Ojciec z ca a pewno ci  by
oszcz dzi  Swojemu Synowi agonii tej drogi; ale nie by o
adnej innej atwiejszej drogi.

Poniewa  Pawe  widzia  to dla siebie jak równie
dla innych wierz cych, e jedynie poprzez zap acenie takiej
ceny móg  by  przygotowany i wyposa ony i wewn trznie
gotowy do odpowiedzialno ci, jak  jest dzielenie
odpowiedzialno ci Tronu Chrystusa, by  on gotowy, a
nawet ch tny ponie  ten koszt cierpienia ... i wype nienia
w swoim ciele tego, czego brakowa o w uciskach Chry-
stusa dla Ko cio a. J zyk jego serca musia  brzmie  mniej
wi cej tak: „Nie oszcz dzaj Panie tego, co jest potrzebne,
aby mnie przygotowa  do miejsca kolo Ciebie na Twoim
Tronie." Pawe  widzia , e je eli Pionier zbawienia musia
cierpie  po to, aby by  doskona ym i dojrza ym, to
jedynym sposobem na to, aby „wielu synów" mog o
osi gn  ten sam stopie  chwa y, by o na ladowanie
swojego Pioniera i Przewodnika i tego, który ju  przeszed

 drog  cierpienia i dyscypliny.

Niezmienne Bo e drogi

Bo e zasady si  nie zmieni y. Je eli Bóg nie oszcz dzi  i
nie móg  oszcz dzi  Swojego Syna w doskonaleniu Go i
kwalifikowaniu do królestwa, to czy mo e by  inaczej z
„wielu synami", których przeznacz)! do tego, aby dzielili
to królestwo z Nim, jako Jego Oblubienica? Tak wi c
dzisiaj, kiedy Bóg widzi serce, które chce doj  do pe nych
wymiarów Chrystusa i by  rado ci  dla Boga i wype nia
Jego cele i pragnienia, Bóg nie b dzie oszcz dza  tego
ycia. Tragiczne jest to, e jest wielu takich wierz cych,

jak bracia Józefa, którzy s  nastawieni tylko na finansowe
prosperity, sukcesy w swojej karierze, natychmiastowe i
cudowne uzdrowienie, nieprzerwanie szcz liwe relacje
rodzinne, szybkie rezultaty w s bie dla Pana, emocjo-
nalnie zadawalaj ce nabo stwa, manifestacyjne odpo-
wiedzi na modlitwy i.t.p. )a co gorsze, lud Bo y jest
obecnie nauczany w ten sposób, eby spodziewali si  tych i
podobnych 'b ogos awie stw' jako normalnych prze
chrze cijanina). W przypadku takich wierz cych Pan mo e
tylko  sta  z  boku  i oszcz dza dot d, a  przeminie
„dzieci stwo".

Ale On nadal przygotowuje Józefów na Swój tron;
takich synów On nie oszcz dza. Tak, jak kocha  za bardzo
Swojego Syna, eby Go oszcz dzi , a eby nie rozmin  si
z przeznaczonym dla przez Ojca Niego miejscem, tak samo
Bo a mi  do ... i Jego potrzeba posiadania naczy  ku
czci „na dzie  Jego mocy zmusza Go do tego, aby
post powa  tak samo z potencjalnymi Józefami.

Niech to b dzie jasno zrozumiale, e tylko „doro li
synowie" mog  wype nia  Bo  potrzeb  i zadanie jako
personel administracyjny w Przysz ym Wieku. Nie móg by
posadzi  duchowych dzieci w miejscach najwy szego
autorytetu wraz ze Swoim Synem, bo Jego S owo

wiadcza: "Biada ci ziemio, której królem jest ch opiec"
(Kazn. Salom. 10:16). Nie móg by te  przedstawi
swojemu Synowi oblubienicy, która jest dzieckiem, aby
królowa a z Nim, jako Jego towarzyszka i pomocnica i
królowa. Ale eby uzyska  takich doros ych synów ~
do wiadczonych, zaprawionych, zdyscyplinowanych,
wy wiczonych, w pe ni wyposa onych i wysoko kwalifi-
kowanych na ten wysoki urz d - Bóg nie mo e ich
oszcz dza . Musi by  Bogiem, który nie oszcz dza Swoich
Synów.

Trzej Bracia (1992).

Dla Chrystusa
Tytusa 2:9; 2 Kor. 11:1-3; Filipian 3:7-15, Efezjan 5:25-27.

Ostatnio zastanawiali my si  nad kil-
koma miejscami S owa Bo ego, które
mówi  o wi tych, jako tych, którzy s
„z Chrystusa". Mówili my, e jeste my
„z Chrystusa" w tym sensie,  e  z  Niego
czerpiemy wszelkie b ogos awie stwa -
kiedy tylko my limy o b ogos awie -
stwie, to natychmiast staje nam przed

oczami Chrystus - a wtedy jeste my „z
Chrystusa"  w  tym  sensie,  e  z  Niego
pochodzi charakter.

Teraz chc  powiedzie  kilka
ów, z askaw  pomoc  Pana odno nie

tego, czym jeste my dla Chrystusa.
Jeste my z Chrystusa dlatego, aby my
mogli by  dla Chrystusa. W prezento-

wanych miejscach S owa Bo ego s
cztery ró ne sposoby, jakimi jeste my
dla Chrystusa. W pierwszym widzimy
nauczanie o asce i jej skutkach. W
drugim jest pytanie dotycz ce bycia dla
Chrystusa w naszych uczuciach. W
trzecim jest pytanie dotycz ce energii
Ducha; a w czwartym jest my l, e jeste-
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my dla Chrystusa jako rezultat
by Jego mi ci. Chcia bym

przedstawi  te punkty.

Wybawienie od bezprawia

W Li cie do Tytusa 2:14 widzimy, e
Pan Jezus Chrystus wyda  samego
siebie za nas, aby nas odkupi  od
nieprawo ci i oczy ci  dla siebie,
jako szczególny lud, gorliwy w do-
brych uczynkach. Obecny stan rzeczy
mo na nazwa  „bezprawiem"; nie ma
boja ni Bo ej, ani poddania si  Bogu.
„Bezprawie" jest cech  charaktery-
styczn  tego  wiata;  ono  stoi  za
wszelk  bezbo no ci  i po dliwo-
ciami; ludzie nie poddaj  si  Bogu.

Ale Chrystus wyda  samego siebie za
nas, aby nas wyprowadzi  z tego
wszystkiego  i  to  jest  wspaniale  wy-
bawienie dla naszych dusz. Ja odno-
sz  to do swojego serca ~ czy jestem
wybawiony od wszelkiego bezpra-
wia9

uga Chrystusa, który ju
odszed  z tej ziemi powiedzia , e s
tylko dwa wiczenia ycia dla Boga:
pos usze stwo i chwal . Pos usze -
stwo jest przeciwie stwem bezpra-
wia. Bezprawie oznacza, e robi  to,
co chc , mówi  to, co chc  i id  tam,
gdzie chc . Mog  prosi  Boga, eby
mi w tym b ogos awi , ale to mnie nie
wybawi od bezprawia. Pan Jezus
Chrystus wydal samego siebie za nas,
aby nas wybawi  od bezprawia, e-
by my byli ludem, który jest napraw-

 oddany Chrystusowi w praktyczny
sposób;  dlatego  On  umar .  Chrystus
chce mie  lud odkupiony od wszel-
kiego bezprawia; w tym celu wyda
samego siebie..

Droga laski

Jestem pewny, e nikomu nie trzeba
mówi  i aska Bo a objawi a si  w
Synu Bo ym. Dlaczego Bóg wybra
ten sposób objawienia laski? Aby
zabezpieczy  Jego prawa, aby otrzy-
ma  to, co si  Jemu nale y w sercach
ludzi. On chodzi  w asce. Jako ilu-
stracj  mog  przytoczy  pocz tek

Ewangelii Marka, gdzie jest przed-
stawiona droga, na jakiej ukaza a si
aska Bo a. aska Bo a ukaza a si
na  tym wiecie  w Synu Bo ym.  Syn
Bo y przyszed , aby uczyni  ludzi
szcz liwymi i wolnymi w ich rela-
cjach z Bogiem.

Po pierwsze, by o wypowia-
dane S owo Bo e, a ten biedny
cz owiek go nie s ysza ; Pan musia
wygna  nieczystego ducha, aby
cz owiek ten móg  us ysze  S owo
Bo e. On móg  to czyni , móg  oba-
la  moc szatana w lasce do ludzi.

Widzimy dalej chor  kobiet ;
by a bardzo os abiona. On usun

abo  tak, aby mog a Mu us ugi-
wa . Bóg chce, aby Mu ludzie s y-
li.  Zostali my wyzwoleni,  aby  s
Bogu. Potem tr dowaty zosta  o-
czyszczony, a w ko cu otrzyma
przebaczenie grzechów. To, co prze-
szkadza w szcz liwych i wolnych
relacjach cz owieka z Bogiem, zostaje
usuni te przez Syna Bo ego.

Boska osoba pojawi a si  na
tym wiecie, a w tej Osobie objawi a
si  laska Bo a. Okaza a si  ona w
Synu Bo ym i nie by o takiej rzeczy,
która by przeszkodzi a Bogu w po-
jednaniu cz owieka przez ask . Czy
ta Osoba poci ga twoje serce? Za-
daniem ewangelisty jest zwiastowanie
Chrystusa w taki sposób, aby ludzie
byli przyci gani do Niego. aska
Bo a jest dana w Synu Bo ym, a
skutek jest taki, e poci ga to dusze,
a  kiedy  s  do  Niego  poci gane,  znaj-
duj  si  pod nauczaniem laski i znaj-
duj  swoj  rado  w wykonywaniu
woli Bo ej, jak to widzimy w Ew.
Marka 3:33-35.

To jest skutek nauczania
laski. Ci, o których tu jest mowa,
zostali poci gni ci do Chrystusa i
dostali si  pod wp yw nauczania
laski; byli oni przyk adem
„szczególnego ludu, gorliwego w
dobrych uczynkach", aby wype ni
to, do czego zostali powo ani przez
Chrystusa.

Bóg nas zbawi  poprzez ob-
mycie i odrodzenie i odnowienie Du-

cha wi tego. Jeste my teraz
poci gni ci do Chrystusa jako tego,
który umar  i je eli zobaczyli my
ask  Bo  w Chrystusie, nie chcemy

post powa  nadal w bezprawiu.
Chcemy mie  taki sam stosunek do
rzeczy tego wiata, jaki mia
Chrystus.

Nasze pytanie brzmi - Co mi
przeszkadza, abym by  wierny swo-
jemu chrztowi? Je eli jestem poci -
gany do Chrystusa, to jestem poci -
gany do Tego, który umar  dla tego
wiata i zosta  wzbudzony przez

chwal  Ojca i ja nie chc  miejsca w
tym wieckim bezprawiu. Bóg mówi
w Psalmie 149:4, e On przyozdobi
pokornych zbawieniem. My yjemy
na tym wiecie w moralnym pi knie
ludzi, którzy zostali odkupieni ze
wszelkiej nieprawo ci. Zbawienie jest
pi knem wi tych. Znamy tak ma o
przywilejów kap skich dlatego, e
nie widzimy pi kna moralnego przy-
odzianego zbawienia.

„Z aski Bo ej jestem tym, kim
jestem" - jest to j zyk trze wego
cz owieka. Ilu z nas mo e to tak naprawd
powiedzie ? Odwa  si  powiedzie , e
wielu z nas ma takie odczucie, e nie jest
to prawd  w odniesieniu do nas.
Cz owiek, który-' nie chce by  nikim
innym, oprócz tego, czym go czyni aska
Bo a, jest cz owiekiem trze wym. Z laski
Bo ej jestem tym, kim jestem.

Chrze cijanin ma taki cha-
rakter, jaki mu daje aska Bo a. yje
trze wo, sprawiedliwie i pobo nie na
tym wiecie. Ten, kogo uczy laska
Bo a odrzuca wszelkie zobowi zania;
ma moc, aby to czyni  przez Ducha

wi tego. A potem jest pobo no  i
wydaje mi si , e pobo no  szybko
wymiera. Wydaje mi si , e wi k-
szo  chrze cijan, którzy yli pi -
dziesi t lub sze dziesi t lat temu,
byio o wiele bardziej pobo nymi, ni
masa chrze cijan obecnie.

Oddanie serca Chrystusowi

Co to jest pobo no ? Jest to wpro-
wadzanie Boga do wszystkiego. Nie
jestem zadowolony tym, e wi kszo
chrze cijan daje Bogu wiele miejsca
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w swoim codziennym yciu. Ludzie uwa aj , e mog  sobie
dobrze radzi  bez Boga. Ale laska Bo a uczy inaczej. Tylko
wtedy, kiedy yjemy trze wi , sprawiedliwie i pobo nie na tym
wiecie, jeste my lud mi oddanymi Chrystusowi. Chrystus

przyszed  na ten wiat i oddal samego siebie, aby mie  lud,
który b dzie wykonywa  Bo  wol . Dla Chrystusa by o przy-
jemno ci , kiedy patrz c na otaczaj cych Go ludzi powie-
dzia , e s  to Jego bracia i matki i On nadal chce mie  takich
szczególnych ludzi. Mamy by  na ladowcami Chrystusa w
naszym praktycznym yciu i zachowaniu - dla Jego przyjem-
no ci we wszystkim.

W 2 Koryntian 11 aposto  mówi, e zar czy wi tych
z jednym m em i jego wielka obawa dotyczy a tego, eby si
oni nie zepsuli. Dla mnie to oznacza my l, e mamy by  od-
dani Chrystusowi nawet w naszych uczuciach. W ciwie
wi ci zepsuli si  i rezultatem tego jest to, e chrze cija stwo

sta o si  wielk  religi  na ziemi. Chrze cija stwo nigdy by si
nie sta o wielk  religi  na ziemi, gdyby wi ci nie odeszli od
prostoty Chrystusa.

Musimy wróci , ka dy z nas poprzez prze ycie w
sercu i sumieniu do pierwszej mi ci zboru. Chyba nie mo na
by uczciwie powiedzie  o nas, e stracili my pierwsz  mi ,
poniewa  nigdy jej nie posiadali my we w ciwy sposób.
Mam w tpliwo ci co do tego, czy wielu z nas wiedzia o wiele
o pierwszej mi ci. Zwiastuj c ewangeli , aposto  mia  wiel-
kie pragnienie, aby co  zosta o dokonane dla Chrystusa. Mo e
tysi ce ludzi b dzie z Chrystusem, kiedy umr , ale czy s  z
Nim teraz? Chrystus teraz oczekuje na nas i powinni my by  z
Nim tera:.

Aposto  zna  mi  Chrystusow ; mówi tak: „mi
Chrystusowa przyciska nas." Duch Bo y oczekuje odpowiedzi
na mi  Chrystusa.

Ilustracj  tego widzimy w Ksi dze Jeremiasza 2:2
„Pomn  na mi  twojej m odo ci, na uczucie czasu twojego
narzecze stwa, gdy chodzi  za mn  na pustyni, w kraju nie
obsiewanym." Bóg móg  spojrze  wstecz na ten czas, chyba
oko o siedemset lat, kiedy lud wyszed  z Egiptu i stal na pu-
styni po stronie Morza Czerwonego i nie mieli wtedy nic
przed swoimi sercami, jak tylko Jego i tam piewali: „Pan jest
moc  i pie ni  moj  i sta  si  zbawieniem moim" (2 Moj e-
szowa 15:2). Nie by o w nich pragnienia powrotu do Egiptu,
ani wahania czy i  naprzód do ziemi obiecanej. Byli ca ko-
wicie oddani Bogu ; by  to ich moment pierwszej mi ci,
kiedy On zajmowa  najwy sze miejsce w ich sercach. Chrystus
raduje si . kiedy mo e spojrze  i widzie , e serca bij  tylko
dla Niego.

Szukanie tylko Chrystusa

Przejd  teraz do Filipian 3 -- ten rozdzia  jest bardzo interesu-
cy. Widzimy tu cz owieka, który odrzuci  wszystko, co jest z

cia a i idzie naprzód w sile Ducha. To jest droga dla nas. W
rozdziale 2 widzimy drog  Chrystusa w dó , ale w tym roz-
dziale nasza droga prowadzi w gór . Jest tu przedstawiony
Obiekt; jest przed nami cel, a jest nim CHRYSTUS. On jest t
cen . B dziemy z Nim i podobni do niego. Czy zd amy do

tego celu w sile Ducha tak, jak to czyni  Pawe ?Jeden ceni
warto  Pisma i to jest bardzo dobre, bo tak powinien
post powa  chrze cijanin, ale jest jeszcze co  wi cej, co
powoduj , e cz owiek wierz cy jest rado ci  dla Chrystusa, a
mianowicie serce ca kowicie oddane Chrystusowi.

Uwa am, e ludzie cz sto pope niaj  wielki b d,
je eli chodzi o moc Ducha. Wierz , e dzia anie Ducha Bo e-
go jest w du ej mierze zakryte przed ludzkim okiem. Energia
Ducha stawia nas w towarzystwie Pawia w Filipian 3. Jest ona
dla nas otwarta, aby my mogli by  nape nieni Duchem, a
skutek tego by by taki, e nasze dusze by si  w czy y do bie-
gu, który kontynuowa  aposto  odwrócony ty em do swata,
maj c oczy zwrócone na CHRYSTUSA tego, który siedzi po
prawicy Boga. Gdzie jest to pragnienie, aby by  „tej samej
my li"? Chrystus tego szuka.

Przygotowanie do ogl dania Chrystusa.

Chcia bym zako czy  kilkoma s owami na temat Efezjan
5:25-27, gdzie znajdujemy my l o s bie mi ci Chrystusa.
Jest to w ca ci przedstawione jako dzie o Chrystusa. On
umi owa  ko ció  i wyda  za  samego siebie. Jest to tu przed-
stawione, jako s ba Jego mi ci. Wychodzimy tu poza na-
sz  odpowiedzialno  i my limy tylko o tym, co czyni Chry-
stus.

Po pierwsze, On umi owa  Ko ció  i wydal za  same-
go Siebie. Chrystus ma prawo do ko cio a i na tym gruncie On
mu s y w mi ci, aby go przygotowa  do przedstawienia
Sobie.

Czy my lisz, e Chrystus mo e patrze  oboj tnie na
plamy lub zmarszczki, czy co  podobnego? Nie, On jest zde-
cydowany usun  wszystko, co nie jest zgodne z Jego mi ci .
Wierz , e Pan zwraca uwag  naszym sercom na to, co si
Jemu nie podoba w naszym post powaniu i zachowaniu. Pan
zwróci  ci uwag  na co  w twoim yciu, co si  Jemu nie podo-
ba i kiedy On na to wskaza , to ty albo stan  po stronie
mi ci Chrystusa w tej sprawie i os dzi  to i odrzuci ,
albo odrzuci  mi  Chrystusa dla tej wstr tnej rzeczy.

Nie zgodzenie si  z Chrystusem jest bardzo powa
rzecz . On ustawicznie wskazuje na rzeczy w nas, które si
Jemu nie podobaj . Ile w nas jest jeszcze takich rzeczy, które
nie podobaj  si  Chrystusowi! Czy chcemy z nich zrezygno-
wa ?

Chrystus przygotowuje nas moralnie do przedstawie-
nia Sobie. On chce, eby my byli bez plamki lub zmarszczki i
nie b dzie zadowolony dot d, a  to osi gnie. Oby my byli
oddani ca kowicie Chrystusowi w naszym praktycznym yciu,
w naszych uczuciach, w energii Ducha i po wi ceni i oczysz-
czeni poprzez s  Jego mi ci tak, aby my byli moralnie
przygotowani do przedstawienia Jemu. Niech Pan da tym
rzeczom coraz wi cej miejsca w naszych wszystkich sercach!

CA. Coates (1862-1945)
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UWAGA:
Aby umo liwi  lepsze zrozumienie sytuacji w jakiej przemawiali ci m 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.

A UTORZY ARTYKU ÓW:

„Poselstwo m dro ci w ród dojrza ych' Mik  Barton, Searchlight.

„Poziomy dojrza ci" Mik  Peters, U yte za zgod  Kingdom Publishing
P.O. Box 68230, Indianapolis, IN 46268 USA.

„Bóg, który nie oszcz dza Swoich Synów" Three Brothers. U yte za zgod  Three Brothers,
Box 409, Corinna, ME 04928 USA.

„Dla Chrystusa' CA. Coates, wyj te z THE FOOD OF LIFE.
yte za zgod  Kingston Bibie Trust, Wembley

Gardens, Lancing, West Sussex, BN 15 9LX,
England.

umaczy : Pawe  Cie lar

Chocia  Searchlight wierzy, e wszystkie artyku y w tym numerze w jasny sposób g osz  prawdziwe poselstwo
Chrystusa, to niekoniecznie zgadzamy si  ze wszystkimi pogl dami doktrynalnymi ró nych wydawców.

wiat o ycia" jest publikacj  Searchlight. Dodatkowe
kopie tego czasopisma mo na zamówi  pod adresem:

Pawe  Cie lar
ul. Limanowskiego 5
56-400 Ole nica

tel. (071) 14-45-54


