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Wszystko w Chrystusie
List Paw a do Zboru w Galacji jest prawdopodobnie najmocniejszy i najbardziej
gorliwy z jego wszystkich listów. Jego j zyk jest bardzo mocny, opisowy i
pe ny sprawiedliwego gniewu. Tamta sytuacja na pewno wzbudzi a w nim
wielkie rozczarowanie i smutek.

Co w post powaniu Galacjan tak bardzo zaniepokoi o Paw a? Co mog o
spowodowa  taki wybuch oburzenia u tego aposto a Jezusa Chrystusa?

Wi kszo  z nas zdaje sobie spraw  z tego, e wierz cy w Galacji zaczynali
na ladowa  nauki „grupy obrzezania"; która g osi a, e musz  zosta  obrzezani,
aby sta  si  „prawdziwymi chrze cijanami." Pawe  zosta  uwolniony z niewoli
zakonu i nie chcia , eby te cenne owieczki zosta y usidlone poprzez fa szyw
nauk ,  która  przyniesie  tylko  frustracj  i  pot pienie.  Ale  ja  uwa am,  e  dla
Paw a by o tam co  o wiele wa niejszego.

Moim zdaniem Pawe  wyra nie widzia , e wszystko co zajmowa o miejsce
ca kowitego spolegania na Chrystusie, je eli chodzi o zbawienie czy codzienne
ycie duchowe i wydawanie owocu, przyniesie w ko cu mier . Dlatego napisa

do Galacjan i powiedzia , e ka dy, kto zwiastuje ewangeli  inn  ni
„Chrystusa ukrzy owanego" zas uguje na wieczne pot pienie (Galacjan 1:8-9).

Pawe  mia  w yciu jeden cel. Pragn , aby ludzie poznali bogactwa, które
S4 w Jezusie Chrystusie (Ef. 1:18;3:8,16-19) i aby doszli do pe nej dojrza ci
jako uczniowie Chrystusa (Kol. 1:28-29; Ef. 4:11-16). Nie chce on, aby
ktokolwiek omin  to, co Bóg obieca  tym, którzy przychodz  do Niego z
wiar .

Maj c to na uwadze Pawe  chcia , aby Galacjanie u wiadomili sobie, i  Bóg
dat obietnice „Abrahamowi i jego potomstwu (1 Moj . 12:7). S owo Bo e nie
mówi 'i potomkom,' co by oznacza o wiele wielu ludzi, ale 'twojemu
potomkowi,' co oznacza jedn  osob , któr  jest Chrystus" (Galacjan 3:16).
Zakon nie by  w stanie spe ni  przymierza zawartego z Abrahamem, poniewa
nie móg  on da  usprawiedliwienia grzesznikom. Nie; „zakon by  naszym
przewodnikiem do Chrystusa, aby my z wiary zostali usprawiedliwieni" (Gal.
3:24). Tylko przez wiar  w Chrystusa mo emy osi gn  obietnice, które Bóg
da  swojemu ludowi! Nie ma innej drogi do otrzymania b ogos awie stw Bo ego
przymierza.

W numerze:

Strona 1: Wszystko w
Chrystusie

Uznanie, e wszystkie *
ogos awie stwa duchowe, jakie

Bóg ma dla swoich dzieci s
tylko w Chrystusie.

Strona 3: Chrystus jest drog ,
prawd  i yciem

Sednem chrze cija stwa nie jest
doktryna, ani metoda, ale ywa Osoba,

Strona 7: Sedno pi kna

Wezwanie, aby skierowa  nasze
oczy na pi kno Chrystusa.

Strona 8: Miara Chrystusa

Bo e cele i Bo e normy s  wszystkie
zawarte w mierze pe ni Chrystusa w
nas.

Strona 10: Nie przyjmuj
namiastki

Zach ta, aby d  do pe no ci
ycia, które nale y do nas w

Chrystusie Jezusie.

„S owo Twoje jest pochodnia nogom moim i wiat ci cie kom moim. " — Psalm 119:105
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„Jeste cie wszyscy synami Bo ymi przez wiar , w
Chrystusa Jezusa. Bo wszyscy, którzy zostali cie w Chrystusie
ochrzczeni, przyoblekli cie si  w Chrystusa. Nie masz yda
ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz

czyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jeste cie
w Chrystusie Jezusie. A je li jeste cie Chrystusowi, tedy
jeste cie potomkami Abrahama, dziedzicami wed ug obietnicy "
(Gal. 3:26-29).

Pawe  obawia  si , e ci m odzi chrze cijanie b  si
starali osi gn  Bo e cele poprzez swoje wysi ki i dzia anie.
Wiedzia  on, jak szybko nasza stara „ludzka natura" zaczyna
wykorzystywa " ludzkie dzia ania i osi gni cia dla usprawiedli-
wienia siebie i uspokojenia swojego sumienia. Smutek Paw a
by  wywo any jego wiadomo ci , e wszystko, co nie
wyp ywa z codziennej relacji „nowego stworzenia" z ywym
Chrystusem prowadzi cz owieka z powrotem w niewol
naszych s abych wysi ków (Gal. 4:8-11). Ta duchowa wiado-
mo  powodowa a to, e aposto  wylewa  swoje serce przed
tym m odym ko cio em.

„W Chrystusie"

Pawe  w li cie do wi tych w Efezie podkre la t  duchow
zasad  wiele razy. W pierwszych dwóch rozdzia ach u ywa
zwrotu  „w  Chrystusie,"  „w  Nim,"  „z  Chrystusem,"  „przez
Niego" itp. a  28 razy. Fakt, e wszelkie duchowe b ogos a-
wie stwo i ycie jest tylko w Jezusie Chrystusie, by  funda-
mentem ewangelii, któr  g osi  Pawe .

Bóg „ub ogos awi  nas wszelkim duchowym b ogos a-
wie stwem niebios," ale „w Chrystusie" (Ef. 1:3). Mamy
odkupienie i odpuszczenie grzechów, ale jest to tylko „w
Chrystusie," poprzez jego krew (1:7). Zostali my „wzbudzeni
i posadzeni w okr gach niebieskich" — „w Chrystusie Jezusie"
(2:6). Mamy swobod  i dost p do Boga z ufno ci , ale jest to
„w Nim i przez wiar  w Niego" (3:12).

Jeste my jego dzie em, stworzonym „w Chrystusie
Jezusie" do dobrych uczynków (2:10). Poprzez wieczne Bo e
cele  jeste my  „budowani  wespó  na  mieszkanie  Bo e  w
Duchu;" ale to wszystko w Nim (2:22). W ciwie to „ w Nim"
ca a budowa mocno spojona ro nie (2:21). Pawe  wyra nie

wiadcza, e Bo a wola i cele b  wykonane i e jest na to
tylko jeden sposób -- W CHRYSTUSIE! (1:9-10; 3:10-11).

Mo e zaczniemy rozumie , dlaczego Paw owi rozchodzi o
si  tak bardzo o to, aby Zbór w Galacji nie wpad  w pu apk ,
która polega na ch ci osi gni cia duchowych rzeczywisto ci
poprzez ludzkie wysi ki. Wiedzia  on bowiem, e jest to nie
tylko niemo liwe, ale prowadzi 'do fatalnego zwiedzenia
samego siebie.

Mo e powinni my si  zapyta , co Pawe  ma nam do
powiedzenia w sprawie naszej „religijnej dzia alno ci." Czy
zapyta  by nas dlaczego dali my si  tak atwo odwie  od
prostej rado ci poznania Chrystusa? Czy by zada  pytanie,
dlaczego jeste my poch oni ci tym,   „ilu?"   „jak wielki?" i

„ile?," zamiast tym, czy w naszym codziennym yciu jest
obecna rzeczywisto  Chrystusa? Czy Pawe  musia by zapyta :
„Rozpocz li cie w Duchu i czy teraz próbujecie osi gn  cel
poprzez ludzki wysi ek?" (Gal. 3:3).

Bez Chrystusa nie ma owocu

Oczywi cie pragnieniem ka dego chrze cijanina powinno by
to, aby wydawa  owoc, który b dzie mi y Ojcu. Naszym
celem powinno by  to, aby  w taki sposób, który jego
zadowala. Je eli chodzi o ycie, które wydaje owoc, Jezus
powiedzia  tak:  „Kto  trwa  we  mnie,  a  ja  w  nim,  ten  wydaje
wiele owocu, bo beze mnie nic uczyni  nie motecie" (Jan
15:5).

Wszelkie nasze dzia anie i religijne starania musz
pochodzi  z ycia w jedno ci z Chrystusem, bo w przeciwnym
razie d ymy do osi gni cia tego, co nie b dzie mia o
wiecznej  warto ci.  Jezus  dalej  powiedzia :  „Kto  nie  trwa  we
mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschni ta latoro l;
takie zbieraj  i wrzucaj  w ogie , gdzie sp on " (Jan 15:6).

Jest wiele takich rzeczy, które dla ludzkiego rozumu
wydaj  si  by  „duchowe" i „od Boga." Ale musimy si
koniecznie uczy  patrze  tak, jak patrzy Bóg. S owo Bo e daje
nam graficzn  ilustracj  tego, jak konieczne jest, aby my
uczyli si  rozró nia , co zosta o zrodzone z relacji z
Chrystusem, a co jest po prostu wytworem ludzkich zdolno ci
i pomys owo ci.

Które drzewo pozostanie?

Jezus u  przyk adu o ziarnie gorczycy, aby zilustrowa
prawd  o Królestwie Bo ym: „Podobne jest Królestwo Niebios
do ziarnka gorczycznego, które wzi wszy cz owiek, zasia  na
roli swojej, Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich
nasion, ale kiedy uro nie, jest najwi ksze ze wszystkich jarzyn
i staje si  drzewem, tak i  przylatuj  ptaki niebieskie i
gnie  si  w ga ziach jego" (Mat. 13:31-32).

Cz sto  s yszeli my  jak  ta  przypowie  by a  cytowana  w
odniesieniu do wzrostu nowego ko cio a, jako zach ta dla
tych, których jest „ma a grupka," podczas jakiej  dzia alno ci
duchowej. Powinni my zwróci  uwag  na to, e chocia  na
pocz tku mo e si  to wydawa  ma o znacz ce, to pó niej staje
si  tak du e, e ptaki niebieskie przylatuj  i robi  sobie
gniazda w jego ga zkach i znajduj  tam zadawalaj ce
schronienie.

Taka jest natura ycia w Królestwie Bo ym. Kiedy
jeste my coraz g biej wykorzenieni w Chrystusa, to owoc
ducha b dzie naturalnym rezultatem jego ycia, które
przep ywa przez ga zki drzewa. To b dzie Jego ycie; nie

dzie to wytworem naszej godno ci ani naszych w asnych
zdolno ci.

W Starym Testamencie s  dwa opisy drzew, które na
pierwszy rzut oka wygl daj  podobnie do tego, co Jezus
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opisuje w tym podobie stwie o ziarnie gorczycznym.
Prorok Ezechiel opisuje drzewo o pot nych rozmiarach

i pi kno ci: „Przewy szy  swoim wzrostem wszystkie drzewa
polne; jego ga zie rozwin y si  bujnie, jego konary
wyd y si  dzi ki obfitym wodom, gdy si  rozrasta . W
jego ga ziach gnie dzi y si  wszelkie ptaki niebieskie, a pod
jego konarami mia y swe m ode wszelkie zwierz ta polne"
(31:5-6).

W Ksi dze Daniela 4 Nabukadnesar mia  sen o pi knym
drzewie: „Drzewo to ros o i by o pot ne; jego wysoko
si ga a nieba, a by o widoczne a  po kra ce ca ej ziemi. Li
jego by  pi kny, owoc jego obfity. Zwierz ta polne szuka y
pod nim cienia, a w jego ga ziach gnie dzi o si  ptactwo
niebieskie i ywi o si  z niego wszelkie cia o" (Daniel 4:8-9).

Oba te fragmenty robi  wra enie. Drzewa te by y wielkie,
by y pi kne z wygl du i zapewnia y schronienie i pokarm dla
ptaków i zwierz t. Nasza reakcja na pocz tku mog aby by
pe na podziwu i zdumienia na widok tak pi knego kszta tu. Na
pewno s  to drzewa, które podobaj  si  Bogu — s  dok adnie
takie, jakie chcieliby my ogl da .

Musimy jednak zada  pytanie: Jak Bóg patrzy  na te
drzewa? Liczy si  tylko jego ocena. Sen Nabukadnesara trwa
dalej: „...oto anio wi ty zst powa  z niebios. Wo
dono nym g osem i tak rzek : 'Zetnijcie to drzewo i obetnijcie
jego ga zie, zerwijcie jego li  i rozrzu cie jego owoc; niech
si  rozbiegn  spod niego zwierz ta i ptactwo z jego ga zi'"
(Daniel 4:10-11).

To drzewo by o symbolem królestwa Nabukadnesara. Jego
królestwo by o bardzo wielkie, ale Nabukadnesar wierzy , e
to dzi ki jego wielkiej mocy i dla jego chwa y i majestatu
(Daniel 4:27). Jego pycha pokona a boja  Bo , dlatego Bóg
ci  to drzewo (królestwo Nabukadnesara) dot d, a  ten

uzna , e tylko Bóg jest suwerennym Panem.
W Ksi dze Ezechiela obraz ten jest równie wyra ny:

„Poniewa  by  wysokiego wzrostu i wierzcho kiem swoim
si ga  ob oków i jego serce wzbi o si  w dum  z powodu jego
wielko ci dlatego wydam go w r ce mocarza w ród narodów,
aby z nim post pi  wed ug jego bezbo no ci i zniszczy  go.
Cudzoziemcy,   najsro si  spo ród  narodów,    podci li  go  i

porzucili; jego ga zie pad y na góry i do wszystkich dolin, a
jego konary le y po amane we wszystkich rozpadlinach
ziemi" (Ezechiel 31:10-12).

Bóg mówi, e to drzewo przedstawia Faraona i jego
zast pów (31:18). W obu przypadkach drzewo to wydawa o
si  po dane o godne chwa y. Ale w obu przypadkach Bóg
ci  to  drzewo!  Jemu  si  ono  nie  podoba o.  Te  drzewa

symbolizowa y ludzki wysi ek i pych , które wyst powa y
przeciwko Bogu. Ich w asna chwa a sta a si  wa niejsza ni
chwa a Bo a. Z tego powodu Bóg zes  na nie s d.

Tylko jedno ród o

Bóg zapewni  tylko jedn  drog  dla budowania Jego Królestwa
„Je eli  Pan  nie  zbuduje  domu,  to  daremnie  si  trudz  ci,
którzy go buduj " (Psalm 127:1). „Tak mówi Pan Zast pów:
Oto m , którego imi  brzmi Latoro l; pod jego stopami
wyro nie latoro l i on zbuduje przybytek Pana. On zbuduje
przybytek Pana i zdob dzie majestat królewski, zasi dzie jako

adca na swoim tronie i b dzie mi dzy obydwoma pokojowe
nastawienie" (Zachariasz 6:12-13).

Jest tylko jedno ród o wiecznego ycia. „Badacie Pisma,
bo s dzicie, e macie w nich ywot wieczny; a one sk adaj
wiadectwo o mnie. Ale mimo tego do mnie przyj  nie

chcecie, aby mie ywot wieczny" (Jan 5:39-40). „A to jest
ywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego

Boga i Jezusa Chrystusa, którego pos " (Jan 17:3).
Drodzy bracia i siostry. Bóg da  nam wszystko, czego

potrzebujemy w Jezusie Chrystusie Bez niego nic uczyni  nie
mo emy, ani te  nie mo emy do wiadcza  chwalebnych
bogactw, które Bóg udost pni  tylko poprzez Swojego

ogos awionego Syna. Od my wszelk  dzia alno ,
pragnienia i plany, które nie wynikaj  z relacji z Chrystusem.
Starajmy si  w zjednoczeniu z Chrystusem — bez wzgl du
na koszt. Kiedy jeste my zjednoczeni ca kowicie z chwa-
lebnym Panem, b dziemy mieli b ogos awione objawienie ca ej
boskiej chwa y, która nale y do nas w Chrystusie Jezusie.

Bruce Garrison (1993)

Chrystus jest drog , prawd  i yciem
„Jezus odpowiedzia : 'Ja jestem droga, prawda i tyciem. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie' " (Jan 14:6).

„Ja jestem drog , prawd  i yciem"
mówi Pan Jezus. To nam jasno mówi,
e drog , któr  daje Bóg jest Chrystus,

prawd ,  któr  daje Bóg jest równie

równie  Chrystus. Chrystus jest nasz
drog  Chrystus jest nasz  prawd  i
Chrystus jest naszym yciem. Poprzez
Chrystusa przychodzimy do Ojca. W

jest to Chrystus, który jest równie  jego
Synem. On nam daje samego Chrystusa.
Nie daje nam wielu rzeczy poza
Chrystusem.

Cz sto   w   sprawach   duchowychChrystus i yciem,  które daje Bóg jest      sercu Boga to,  co jest z Nim zwi zane
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widzimy i dotykamy czego , co jest
tylko wyra eniem lub liter  i nie daje
nam duchowego po ytku. Potrzebujemy
prosi  Boga, aby otworzy  nasze oczy,
eby my mogli pozna  jego Syna.

Charakterystyka chrze cija stwa
le y w fakcie, e jego ród o, g bia i
bogactwa s  wszystkie zwi zane z
poznaniem Syna Bo ego. Nie ma
znaczenia to, ile wiemy o metodach, lub
doktrynach, czy mocy. Naprawd , liczy
si  tylko znajomo  Syna Bo ego.
Poznanie Syna Bo ego jest drog ,
poznanie Syna Bo ego jest prawd  i
poznanie Syna Bo ego jest yciem.
Nasza moc pochodzi ze znajomo ci Jego
Syna. Bóg daje nam tylko Swojego
Syna, a nie wiele innych rzeczy. Tak
wi c ca a kwestia le y w poznaniu Syna
Bo ego.

Chrystus jest drog

Jezus powiedzia : „Ja jestem drog ." Ta
droga mo e równie  oznacza  metod .
Chce On nam przez to powiedzie , e
On jest drog , któr  przychodzimy do
Boga, jak równie  metod , wed ug
której dochodzimy do Boga. Kiedy Jego
posiadamy, to mamy metod . Ka dy
prawdziwy wierz cy musi si  nauczy
tej lekcji przynajmniej raz — e Pan
Jezus jest drog  i Pan Jezus jest metod .

Je eli jeste  zbawiony, to masz za
sob  przynajmniej to prze ycie zaufania
Panu Jezusowi, jako drodze do Boga.
Bo On jest drog , bez której nikt nie
mo e przyj  do Boga. Wszyscy
prawdziwie zbawieni chrze cijanie
wiedz  jak chodzi  t  drog . Dzi ki
Bogu za to, e niezliczone rzesze
prawdziwych wierz cych nauczy y si
co najmniej tej lekcji, jak  jest przyj cie
do Boga przez Jezusa z Nazaretu, Syna
Bo ego. Przeszli my t  drog  przy-
najmniej raz. T  drog  jest tylko sam
Chrystus. Nie ma adnej metody poza
Nim.  Musimy  zobaczy ,  e  Pan  Jezus,
a nie jaka  metoda, jest jedyn  drog ,
przez któr  przychodzimy do Boga na
pocz tku, aby przyj  zbawienie i za
ka dym nast pnym razem.

Niektórzy    chrze cijanie    szukaj

jakich  duchowych metod. Pewnego
razu, kiedy zosta o przekazane
poselstwo dotycz ce zwyci stwa przez
Chrystusa, a nie w asne wysi ki, pewien
brat wzi  r  tego brata, który przeka-
za  to  poselstwo  i  powiedzia :  „Przez
wiele lat by em pokonany, ale dzisiaj
wszystko jest dobrze." Brat zwiastuj cy
odpowiedzia  na to: „Co przez to rozu-
miesz?" W odpowiedzi us ysza :
„Poniewa  uwa am, e teraz otrzy-
ma em drog  do zwyci stwa. Dzi ki
Bogu, e dzisiaj znalaz em metod !
Zwyci stwo jest poprzez Pana, a nie ze
mnie." Ale brat zwiastuj cy szczerze
powiedzia  mu, e je eli znalaz  tylko
drog  do zwyci stwa, to zostanie znowu
pokonany. Dlaczego to powiedzia ?
Poniewa  Pan Jezus powiedzia : „Ja
jestem drog ." Inaczej mówi c, jedynie
On  jest  drog  i  metod .  Nie  ma  drogi
poza  Nim,  bo  On  sam jest  drog .  Je eli
otrzymamy tylko metod , to wkrótce
odkryjemy jej nieskuteczno .

Cz sto s uchamy do wiadcze
innych i odczuwamy, e s  one cenne,
ale widzimy tylko metod , zamiast
Pana, którego dotkn a ta osoba. W
rezultacie ponosimy jedn  kl sk  za
drug . G ównym powodem jest to, e
nie nauczyli my si , i  to tylko Pan jest
drog .

Zrozumiejmy, e uwierzenie w
Pana, a uwierzenie w jak  formu , to
dwie zupe nie inne rzeczy. Kiedy z aski
Bo ej oczy chrze cijanina zostan
otwarte, eby zobaczy  jaki jest, to
sk ada on samego siebie i wierzy Panu,
a Pan dokonuje w nim tego, czego on
sam nie mo e uczyni . W konsekwencji
zostaje on uwolniony i jest ca kowicie
zadowolony przed Bogiem. Pó niej
jednak przychodzi inny wierz cy. Po
wys uchaniu wiadectwa pierwszego
wierz cego, równie  prosi Boga, aby go

wieci , eby móg  pozna , jak bezu-
ytecznym jest. On równie  uczy si

wierzy  Bogu i w pokorze oddaje
samego siebie. Jednak okazuje si , e
nie otrzymuje on tego uwolnienia,
jakiego do wiadczy  ten pierwszy.

Jak to mo na wyja ni ? Dlatego, e
ten pierwszy brat ma yw  wiar , która
umo liwia mu dotykanie Pana i
wierzenie Bogu, a ten drugi brat nie ma
wiary, lecz „skopiowan  formu " i
dlatego nie si ga do Boga. Mówi c
krótko, ten drugi brat ma metod , a nie
Pana. Metoda nie ma w sobie mocy, ani
skuteczno ci, bo poniewa  nie jest
Chrystusem,  to  jest  po  prostu  martw
rzecz .

Ka da duchowa rzecz poza Chry-
stusem   jest   martwa.   Podkre lmy to
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Boski Cz owiek
Gdyby my sobie tylko mogli u wiadomi  z bardziej kompletn  wiar  t  prawd ,
e po prawicy Majestatu w Niebie jest prawdziwy Cz owiek - ten, którego

wspó czucie jest doskona e, którego mi  jest niezmierzona, którego moc jest
wszechmocna, którego m dro  jest niesko czona, którego mo liwo ci s
niewyczerpane, którego bogactwa s  niezbadane, którego ucho jest otwarte na
ka de nasze tchnienie, którego r ka jest otwarta na ka  nasz  potrzeb ,
którego serce jest pe ne niewypowiedzianej mi ci i agodno ci wzgl dem nas -
o ile bardziej szcz liwi i podniesieni by my byli i jak wysoko by my si
wznie li ponad ludzkie trudno ci, bez wzgl du na to sk d one pochodz !

Boski umys  i boskie uczucia znalaz y doskona y obiekt w „cz owieku
Chrystusie Jezusie" i na pewno, je eli Osoba Chrystusa jest doskonale
wystarczaj ca dla Boga, to jego boska natura i charakter powinny zadawala
nas i  nas zadawala  w bezpo rednim stosunku do naszej determinacji, aby
chodzi  w spo eczno ci z Bogiem.

C. H. Mackintosh (1860)
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sobie dobrze. Niektórzy bracia i siostry
zastanawiaj  si  wewn trz: „Jakie to
dziwne, e kto  inny wierzy Bogu i jego
modlitwa jest wys uchiwana, a ja
równie  wierz , ale nie otrzymuj
odpowiedzi na moje modlitwy. Dla-
czego Bóg jest askawy dla niego, a dla
mnie nie?" Tacy ludzie zaczynaj
oskar  Boga o stronniczo , a nie

wiadamiaj  sobie, e ich wiara jest
tylko rzecz  i dlatego jest martwa. Nie
zdaje tu egzaminu adna formu a ani
metoda, a tylko sam Chrystus. Je eli
nawet kto  si  nauczy ca ego zestawu
metod, to nie staje si  z wykszta cenia
chrze cijaninem, poniewa  dzieci Bo e
musz  si  narodzi , a nie wyuczy .

„Ja jestem drog ," powiedzia  Pan
Jezus. Chrystus jest drog ; Chrystus jest
metod . Drodzy przyjaciele, czy Chry-
stus  jest  wasz  drog  i  metod ?  Albo
czy jest to tylko droga i metoda? Dzi ki
Bogu, je eli Chrystus jest nasz  metod ,
to wszystko b dzie dobrze. Ale je eli
tylko mamy metod  — to bez wzgl du
na to jaka ona jest dobra, dok adna i
nieporównywalna — jest ona tylko
martwa i nie ma duchowej warto ci.

Pewnego razu s uga Pa ski prze-
kaza  w pewnym miejscu poselstwo na
temat  Listu  do  Rzymian  6-8.  Po
wys uchaniu tego poselstwa jeden brat
powiedzia : „dzisiaj rozumiem drog
zwyci stwa. Teraz jest wszystko jasne.
Wierz , e teraz ju  nie b  pokony-
wany tak, jak to mia o miejsce
poprzednio." Inny brat podszed  do
kaznodziei i pokiwa  g ow . Zapytany
jak si  czuje, odpowiedzia : „nie wiem
jak to opisa . Ale Pan otworzy  moje
oczy. Chocia  nie odwa  si  powie-
dzie , e widzia em Go, to równo-
cze nie nie odwa  si  powiedzie , e
Go nie widzia em." To, co ten drugi
brat osi gn , to nie by a metoda, ale
sam Pan. W rezultacie tego utrzyma
zwyci stwo, kiedy ten pierwszy znowu
zawiód ; poniewa  ten pierwszy brat
otrzyma  tylko metod , a nie samego
Pana, dlatego nie mia o to warto ci.

Cz sto nawet mamy niew ciw
motywacj  do s uchania. Zamiast prosi
Pana   o   objawienie,    eby my mogli

widzie  Jego, próbujemy naszym
umys em zapami ta  metod  i zasto-
sowa  j  u siebie. Nawet je eli
nauczymy si  metody, nie dojdziemy do
celu. Czasami jednak wydaje nam si ,
e uchwycili my spojrzenie, ale nie

mamy odwagi, aby powiedzie , e
widzieli my Pana. Jednak e widzimy
Go i takie wejrzenie powoduje
prawdziw  zmian . Dzi ki Bogu, taka
jest  droga.  Nie  polega  to  na  tym,  e
nauczyli my si  metody, ale e pozna-
li my Pana. Jest wyra nie pokazane, e
sam Pan jest metod .

Dlatego po us yszeniu poselstwa,
czy wiadectwa powinni my sprawdzi
samych siebie, czy by o to spotkanie z
Panem, czy tylko poznanie metody.
Poprzez poznanie metody nie ma
wyzwolenia tak, jak poprzez poznanie
Pana. S uchanie tego, jak On pomaga
innym nie zbawi nas. Skuteczna jest
jedynie nasza ufno  w Panu. Ich s owa
mog  brzmie  tak samo, ale ich rzeczy-
wisto  jest zupe nie ró na. Pan jest
Panem ycia. Tylko dotkni cie Pana
daje ycie.

Chrystus jest prawd

Pan nie tylko przedstawia siebie jako
drog , ale te  mówi o sobie, jako
prawdzie. Prawda nie odnosi si  do

ów wypowiadanych o Chrystusie, ale
sam Chrystus jest prawd . Jak e cz sto
chrze cijanie bior  nauki i interpretacje
Jezusa jako prawd , podczas gdy
prawda to nie jest relacja o jakiej
rzeczy, ale jest ni  osoba Chrystusa.
„Poznacie prawd  i ta prawda was
uwolni" (Jan 8:32).

Bracia i siostry, zastanówcie si  ile
prawd nas naprawd  uczyni o wolnymi?

owo Bo e stwierdza, e prawda nas
wyswobodzi, ale jak cz sto prawda jest
dla nas tylko doktryn . Nasze oczy nie
zosta y otwarte, aby widzie  Chrystusa.
Mogli my mówi  o wielu doktrynach
przez dziesi  lat, a dalej nie widzimy.
Mogli my ich s ucha  przez taki sam
czas i nadal nie widzimy. Ludzie mog
mówi  o doktrynie „ mierci z Nim" nie
znaj c mocy tej mierci.  Albo mówi  o

yciu zmartwychwsta ym bez prze ycia
jego mocy. Je eli tylko mówimy o
doktrynie, to pos ugujemy si  czym
martwym.

Pewnego razu pewien cz owiek
napisa  do brata tak: „Brat zgrzeszy
przeciwko mnie i nie wiem czy mam
mu przebaczy . Dlatego prosz , aby
mnie pouczy  co mam zrobi . Moje
serce jest roztargnione przed Bogiem.
Je eli powiesz, e mam mu przebaczy ,
to mu przebacz . Je eli uwa asz, e nie
powinienem, to nie przebacz ." Bracia,
co wy my licie o takim chrze cijaninie?
Za my, e najdro sza mi osoba
umar a, wi c pisz  list do kogo  innego
i pytam: „Umar  kto dla mnie
najdro szy; czy mam si  smuci ? Je eli
powiesz, e powinienem p aka , to b

aka ,  ale  je eli  powiesz,  e  nie,  to  nie
 p aka ."  Jestem  pewny,  e

dziesz si mia  z takiego pytania,
gdy  jest ono absurdalne. Je eli osoba

acze lub nie p acze w zale no ci od
tego,  co  jej  poradz ,  to  ani  jego  p acz,
ani brak p aczu nie s  rzeczywiste. Obie
reakcje s  fa szywe i dlatego s  one
martwymi uczynkami, bez ycia. Je eli
chodzi o brata, to albo mu przebaczasz,
albo nie. Je eli dzia asz na podstawie
martwej doktryny, to jest to tylko
udawanie.

Przyjaciele, wszystko, co nie jest
Chrystusem, yj cym w nas, lub nie jest
Chrystusem, jako nasz  prawd  ~ to
znaczy cokolwiek robimy na podstawie
doktryny — to jest tylko martwy uczy-
nek.  Nie  ma  to  w  sobie  ycia.  Czy
widzicie t  ró nic ? Jest to zbyt wielka
ró nica, aby jej nie zauwa . Praca
wymaga zaanga owania naszej pami ci,
ale ycie dzia a spontanicznie. S owo
wyp ywaj ce z ycia nie jest nap dzane
przez nasz  pami , ale jest motywo-
wane poprzez moc, która jest w nas.

yciem naszym kieruje Pan, a nie
doktryna czy nauka. Musi nast pi  taki
dzie , kiedy Pan otworzy nasze oczy,
aby my zobaczyli, e duchowa rzeczy-
wisto  jest w Chrystusie. Nie staramy
si  zapami ta  jakich  doktryn i post -
powa  zgodnie z nimi, ale Chrystus,
który  yje w nas jest nasz   prawd  i
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dlatego mamy ycie.
Pewnego razu jeden brat zgorszy  drugiego. Ten nie

potrafi  przyj  tego zgorszenia, wi c gorliwie zbeszta  tego
gorsz cego brata. Potem sumienie nie dawa o mu spokoju.
Odczuwa , e powinien pój  do tego brata, który go zgorszy
i przeprosi . Ale kiedy sobie przypomnia , jak ten go
zgorszy , znowu zapali  si  w nim gniew. Pomimo tego nadal
odczuwa , e powinien przeprosi  tego brata. Postanowi  wi c
napisa  do niego list. Wzi  wi c papier i d ugopis i zacz
pisa : „Odczuwam, e nie by o to w ciwe z mojej strony, e
tak ciebie zbeszta em." Ale kiedy tak sobie przypomina , jak
niew ciwie post pi  ten brat, który go zgorszy , na nowo
powróci  mu gniew. Po chwili wzi  znowu d ugopis i pisa
dalej. Ca y czas, kiedy pisa  ten list, odczuwa  w sercu gniew.
Nawet kiedy ju  wys  list, jeszcze odczuwa  gniew. Na
pozór ten list wygl da  jak napisany przez chrze cijanina,
chocia  wiemy, e by  on rezultatem doktryny, a nie ycia.
Chocia  napisa  list z przeprosinami, to jego serce pozosta o
wype nione gniewem. Gdyby spotka  tego brata, to móg by go
przywita  i poda  mu r , ale wewn trz si  nic nie zmieni o,
wi c jego s owa nie mog y by by  naturalne.

Kochani, czy widzicie teraz ró nic ? Pan jest prawd .
Je eli kiedy  to b dzie doktryna, a nie Pan, to jest to co
martwego. Musimy to sobie u wiadomi , e z Panem jest
ycie, ale bez niego jest mier . Je eli co  jest robione jako

rezultat Jego wiat a i dzia ania w nas, to jest to ywe.

Chrystus jest yciem

Po s owach: „Ja jestem drog  i prawd " Pan dalej powiedzia :
„i yciem." Pami tamy o tym, e ycie wyp ywa sponta-
nicznie w dzia aniu, ale dzia anie nie mo e zast pi ycia.
Musimy tu mie  jasno , e praca nie jest yciem - bo ycie
nie wymaga wysi ku, ycie to sam Chrystus.

Ludzie tak ci ko pracuj , aby by  chrze cijaninami! Jak
nas m cz  codzienne wysi ki. Najpowa niejsze s  te doktryny,
bo one od nas wymagaj , eby my byli pokorni, agodni,
przebaczaj cy i cierpliwi. One nas dos ownie wyka czaj .
Wielu dochodzi do wniosku, e bycie chrze cijaninem jest
bardzo trudnym zadaniem. Jest to szczególnie prawd  w
odniesieniu do m odych wierz cych. Im wi cej próbuj , tym
trudniejsze to si  wydaje. Po takich próbach przez jaki  czas
nadal nie s  podobni do Chrystusa.

ród dzieci Bo ych panuje wielki b d. Wielu uwa a
ycie jako co , co musz  prowadzi  w swojej w asnej sile, bo

inaczej nie b dzie to ycie. Wszyscy jednak powinni my sobie
wiadomi , e je eli jest ycie, to nie b dzie adnej potrzeby

naszego wysi ku, ale e ycie b dzie czym  naturalnym.
Zastanówmy si  przez chwil  jak nasze oczy widz  i nasze
uszy s ysz . Nasze oczy widz  w naturalny sposób, a nasze
uszy s ysz  spontanicznie, bo jest w nich ycie. Musimy to
zrozumie ; ycie w naturalny sposób powoduje dzia anie, ale
praca nie jest nigdy zast pstwem ycia.

Czasami praca jest wymuszana z powodu braku ycia, lub
abo ci ycia. ycie b dzie si  objawia  w dobrym post po-

waniu moralnym, ale dobre post powanie moralne nie mo e
zast pi ycia. Na przyk ad brat mo e by agodny, skromny
i cichy. Kto  go b dzie za to chwali  i mówi : „Ten brat
prowadzi dobre ycie." Nie, ten kto  u  niew ciwego
zwrotu. Pan bowiem mówi: „Ja jestem yciem." Bez wzgl du
na to jak agodny, skromny i cichy by by ten brat, je eli to nie
pochodzi od Chrystusa, to nie jest to ycie. Jest zupe nie
prawid owe stwierdzenie, e ten cz owiek ma dobry charakter,
albo e rzadko powoduje jakie  k opoty, albo e zawsze
traktuje innych z uprzejmo ci  i nigdy si  nie k óci, ale nie
mo na o nim powiedzie , e ma on bogate ycie duchowe.
Je eli te rzeczy s  dla niego naturalne, to nie s  one yciem,
bo nie pochodz  od Chrystusa.

Inni ludzie ceni  sobie inn  my l. Uwa aj , e ycie to
moc. Mie  Pana jako ycie dla nich oznacza otrzymanie od
Niego mocy do czynienia dobrych uczynków. Pan nam jednak
pokazuje, e nasza moc to nie rzecz, ale po prostu Chrystus.
Nasza moc, to nie si a, aby co  robi , ale jest ni  Osoba. Dla
nas ycie to nie tylko moc, ale Osoba. Jest to Chrystus, który
manifestuje siebie w nas, a nie to, e my wykorzystujemy
Chrystusa, eby pokaza  nasze dobre uczynki. Pewien brat
ucz szcza  na nabo stwa do pewnego miejsca. Starszy
wierz cy zapyta  go: „Dlaczego tam je dzisz na nabo-

stwa?" „Poniewa  tam jest ycie" — odpowiedzia . Ten
starszy brat powiedzia : „Prawda, je eli chodzi o entuzjazm,
to naszych nabo stw nie mo na porówna  z tamtymi." „Nie
rozumiesz," odpowiedzia  ten brat. ~ „To miejsce nie ma
jakiej  niesamowitej atmosfery." „Co masz na my li?" zapyta
ten starszy brat. „Jak mo e tam by ycie bez gorliwo ci?"

odszy brat odpowiedzia : „Tam nie ma ha asu, ale jest po
prostu ycie. Bo ycie nie musi by  koniecznie
entuzjastycznie i emocjonalnie ekscytuj ce, czy pe ne gorli-
wo ci, albo g ne." Wtedy ten starszy cz owiek tak rozu-
mowa : „Mo e ci m odzi lubi  ferwor, ale ja wol  rozs dne

owa. Kiedy s ysz  m dre s owa, spotykam ycie. Uwa am,
e to jest ycie." Ale ten m ody brat odpowiedzia : „Ja wiele

razy s ysza em g bokie s owa, o których ty mówisz, ale nie
spotka em ycia." Kochani, z rozmowy tych dwóch ludzi
mo emy zobaczy , e ycie nie jest ani emocjonalnym
podnieceniem, ani rozs dnymi s owami. S owa m dro ci,
sprytne stwierdzenia, logiczne argumenty i rozwa ne
przemy lenia nie musz  koniecznie by yciem.

Nic dziwnego, e niektórzy zapytaj : „Jakie to dziwne, e
ycie to nie s  ani wynios e my li, ani gorliwo . Gdzie wi c

mo emy znale ycie? Czym wi c jest ycie?" Wyznajemy,
e nie mamy lepszego sposobu, aby wyrazi  t  spraw

posiadania ycia. Mo emy tylko powiedzie , e jest to co
bszego, ni  emocje i bardziej z onego, ni  my li. Kiedy

cz owiek to spotka, b dzie natychmiast o ywiony wewn trz.
To co  nazywa si yciem.

Co to jest ycie? ycie jest g bsze ni  my l; my l nigdy
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nie przewy sza ycia. Jest ono równie  g bsze, ni  emocje;
emocje jest to co  sztucznego w porównaniu z yciem.
Zarówno my l, jak i emocje s  wzgl dnie zewn trzne. Co
wi c jest yciem? Pan Jezus powiedzia : „Ja jestem yciem."
Nie powinni my wi c pospiesznie wyci ga  wniosku, e
spotkali my ycie, kiedy spotkamy si  z gor  atmosfer  i tak
zwan  gor  atmosfer  duchow . Powinni my raczej zapyta
sk d pochodzi taka atmosfera? Wiele do wiadcze  potwierdza,
e wielu zdolnych ludzi, którzy potrafi  stworzy  gor

atmosfer , bardzo s abo zna Pana i wielu wzruszaj cym
ludziom brakuje poznania Pana. Tylko Chrystus jest yciem,
a wszystko inne nie.

Musimy nauczy  si  lekcji poznania ycia. Bo ycie nie
polega na tym, jak entuzjastyczne s  nasze emocje, ani jak
wielostronne jest nasze my lenie; polega ono wy cznie na
tym, czy Pan objawi  nam samego Siebie. Nie jest wi c nic
tak wa ne, jak poznanie Pana. Kiedy Jego znamy, dotykamy
ycia. Powinni my widzie  przed Bogiem znaczenie

Chrystusa, jako naszego ycia. Ci, którzy si atwo ekscytuj ,
albo s  szczególnie sprytni, niekoniecznie s  lud mi, którzy
znaj  Pana.  Poznanie Jego wymaga duchowego widzenia.

Takie widzenie jest yciem i to nas przemienia. Je eli znamy
Pana, jako nasze ycie, to zdajemy sobie spraw  z ca kowitej
bezsilno ci naszych naturalnych wysi ków w sprawach
duchowych. Dlatego zdajemy si  ca kowicie na Niego.

Kiedy uwierzyli my w Pana, nie zdawali my sobie sprawy
z tego, co to oznacza ca kowite spoleganie na Nim. Ale
stopniowo uczymy si  coraz wi cej spolega  na Nim, bo
zdajemy sobie spraw , e wszystko zale y od Chrystusa, a nie
od nas. Na pocz tku naszej drogi za Chrystusem chcieli my
posiada  coraz wi cej rzeczy; nie umieli my Jemu zaufa  we
wszystkim. Kiedy nauczyli my si  troch  wi cej, otrzyma-
li my wi cej zrozumienia odno nie konieczno ci zaufania
Jemu — nie w sensie  wiary dla  zdobywania jednej  rzeczy po
drugiej, ale w sensie zaufania Mu, e On uczyni to, czego my
nie mo emy. Kiedy uwierzyli my, chcieli my wszystko robi
sami, bo wydawa o nam si , e inaczej nic nie b dzie
zrobione, albo wszystko si  zawali, je eli my tego nie
zrobimy. Dlatego pracowali my ca y czas. Pó niej, kiedy
zobaczyli my, e to Jezus jest naszym yciem, wiemy, e
wszystko jest z Chrystusa, a nie z nas. W konsekwencji tego
nauczyli my si  odpoczywa  i spolega  na Nim.

Jedn  rzecz , której Biblia uczy jasno
jest to, e Chrystus jest sum
wszelkich cnót i sednem wszelkiego
pi kna.

Na ten temat nowocze ni
chrze cijanie musz  si  wiele
nauczy . Zostali my wyzuci z tej
prawdy przez ostatnie pól wieku albo
wi cej, a nacisk by  k adziony na co
innego. A my zawsze jeste my ofia-
rami dominuj cej mody religijnej. To,
co zwraca uwag  naszych duchowych
przywódców, to ostatecznie bywa
przyj te jako ortodoksyjne w ka dym
okresie historii. A teraz na pewno nie

yszymy du o o pi kno ci Jezusa.
Chrystus jest Bogiem l ni cym

poprzez osobowo  cz owieka i l ni
cym bez przeszkody. Jego wi te

cz owiecze stwo nie zas ania jego
boskiej pi kno ci w adnym stopniu.
Chrystus, który  w ród ludzi
objawia  natur  Boga tak pewnie
jakby by  nadal z Ojcem w stanie
przed wcieleniem.

Nie ma takiego pi kna
moralnego,    którego   ród em   nie

Sedno pi kna
by by Chrystus. Ka dy lad pi knego
charakteru, jaki widzimy w cz owieku
wierz cym jest tylko niedoskona
demonstracj  tego, jak wspania ym
jest Jezus. Nawet to moralne pi kno,
jakie jest naturalnym dla niektórych
ludzi ma swoje ród o w nim. Bo
ludzka dobro  nie mo e istnie  bez
Chrystusa.

Niektórzy dobrzy chrze cijanie
boj  si  zwraca  uwag  na wszelkie
pi kne cnoty, które mog  si  pojawia
tu i tam w ród ludu Bo ego, eby nie
uszczupli  chwa y Chrystusowi. Taka
boja liwo  jest zrozumia a, ale
niepotrzebna. Je eli wiemy od
pocz tku, e wszelka dobro  jest od
Chrystusa, e wszelka s odycz,
wszelka wi to , wszelkie pi kno
pochodz  od niego i z niego, to nie

dziemy si  waha , aby uzna
moralne pi kno tam, gdzie ono si
pojawi na tej ciemnej planecie. Je eli
promie wi tego wiat a wieci
poprzez ycie jakiego  cz owieka, to
na pewno dlatego, e Chrystus tam
mieszka i wieci w

ludzkim sercu i powinni my szybko
dostrzec to s abe b niecie wiat ci
wiata uciele nionego w ludzkiej

istocie. Chwa a Chrystusa nie ucierpi
na tym szczerym uznaniu cnoty tam,
gdzie ona jest widoczna. Poniewa
jeste my istotami rozumnymi, to
musimy mie  jak  motywacj  mi ci,
aby my mogli i  do przodu. Ten fakt
(na ni szym poziomie) jest znany
ka demu. Bóg o tym wiedzia
(poniewa  nas stworzy ) i da  nam ten
najwy szy Obiekt mi ci we
wszech wiecie, aby zapali  nasze
serca wi tym pragnieniem. Tym
obiektem jest Jezus. Wiara
chrze cija ska mo e by
podsumowana w mi ci do Jezusa.
Kocha  go wystarczaj co znaczy by
cudownie wolnym. Kocha  go tak, jak
on powinien by  kochany oznacza
natychmiast ca kowite uwolnienie od
form religijnych i tradycji. Oznacza to
osi gni cie celu yda ju  tu na ziemi.

A. W. Tozer (1955)
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Pami tajmy, e zamiast dawa  nam jedn  rzecz po
drugiej, Bóg da  nam swojego Syna. Dlatego mo emy zawsze
podnosi  nasze serca i spogl da  na Pana i mówi : „Panie, Ty
jeste  moj  drog ,  Ty  jeste  moj  prawd  i  Ty  jeste  moim
yciem. To Ty jeste  dla mnie bliski, a nie te rzeczy, które mi

dajesz." Pro my Boga, eby nam da aski, aby my widzieli
Chrystusa we wszystkich duchowych rzeczach. Dzie  po dniu
jeste my przekonani, e poza Chrystusem nie ma drogi,
prawdy i ycia. Jak atwo przyjmujemy rzeczy jako drog ,
prawd  i ycie. Albo gor  atmosfer  nazywamy yciem;
rozs dne   my lenie   nazywamy yciem.   Silne emocje lub

zewn trzne czyny nazywamy yciem. W rzeczywisto ci one
jednak nim nie s . Powinni my sobie u wiadomi , e tylko
Pan jest yciem. Chrystus jest naszym yciem. I to Pan yje
poprzez nas. Pro my Go, aby nas wybawi  od wielu
zewn trznych i fragmentarycznych spraw, eby my dotykali
tylko Jego. Oby my widzieli Pana we wszystkim ~ droga,
prawda i ycie s  w poznaniu Jego. Oby my naprawd
spotkali Syna Bo ego i pozwolili Mu  w nas. Amen.

Watchman Nee (1939)

Miara Chrystusa
Chcemy natychmiast skupi  wszystko w
i  na  Panu  Jezusie  Chrystusie,  bo  ON
jest naszym celem. To, co otrzymujemy
obecnie, nie jest nauk  ani prawd  ~
jest to jedynie wi cej wiedzy o
prawdzie. Tu nie chodzi o s , ale o
samego PANA.

Ostateczny Bo y cal

Celem Ojca od pocz tku do ko ca jest
to, aby Syn, Pan Jezus wype nia
wszystko ... i aby wszystko by o
wype nione Chrystusem. Warto
wszystkiego w oczach Bo ych jest
mierzona manifestacj  Chrystusa w
nich. Z tego punktu widzenia Bóg
ocenia warto  rzeczy. Z Bo ego
punktu widzenia warto  jest okre lana
wed ug tego, ile Pana Jezusa jest w tym
zamanifestowane.

Gdyby my si  koncentrowali na tym
punkcie, to widzieliby my wielk
zmian . Wiele rzeczy musia oby
znikn , poniewa  manifestowa y co
innego, ni  Pana Jezusa.

Musimy zrozumie , e Ojciec
postawi  Pana Jezusa przed swoimi
oczami i oczy Ojca s  pe ne tylko
jednego celu ~ Umi owanego Syna. W
oczach Boga warto  wszystkiego jest
okre lana wed ug miary, w jakiej Jego
Syn jest manifestowany i uwielbiony; to
jest jego najwy szy cel.

Duchowa s ba, wizja, powo anie,
uwielbienie nie mog  istnie  bez
CSOBY Pana Jezusa.

Nie rzeczy, ale Chrystus

Dla wielu zbawienie jest jak  rzecz .
Jest oderwane i sta o si  czym  samo w
sobie ... oferuj  go jako co  samo w
sobie ... i dla dobra tych, którzy go
przyjmuj . U wi cenie jest zapakowane
do innej paczki. Tak cz sto my limy o
zbawieniu i u wi ceniu w odniesieniu
do osoby, o której my limy — jest to
co dla nich --  ale  to  sam CHRYSTUS
JEST zbawieniem ... ON jest u wi ce-
niem  ...  i  ON  w  nas  jest  tym,  czego
potrzebujemy.

Tak samo ma si  sprawa ze s
i prac  — cz sto postrzegane tylko w
odniesieniu do samych osób. „Zba-
wiony, aby s " jest to tylko cz
prawdy i niebezpieczny slogan. W tym
przypadku motywacj  jest sama s ba,
a nie Pan. Jeste  tak zaganiany w

bie, e ON pozostaje z boku.
Od czyli my to od Osoby i
stwierdzamy, e jeste my w szponach
powinno ci „s by." To si  staje si
nap dow  s by i w ko cu nas za a-
muje.  I  znowu,  kiedy  s ba  staje  si
trudna i ci ka, mówimy, e
rezygnujemy z niej i w ten sposób
pokazujemy, e oddzielili my s  od
Osoby. Byli my zaj ci w dzie  i w nocy
tym — prac  — a nie samym Panem.

Bo y pomys  na uwielbienie:
Chrystus w nas

Tak wygl da sprawa z naszym wie-
cznym  uwielbieniem.  Tak,  to  nas
pobudza — lubimy piewa  pie ni o
naszym uwielbieniu; ale Bóg chce to
rozpocz  teraz ... i musi si  to rozpo-
cz  teraz. Co to jest uwielbienie? Jest
to pe na manifestacja Jezusa Chrystusa
w nas. Bóg uznaje zbawienie, u wi ce-
nie, powo anie, s , uwielbienie w
odniesieniu do Swojego Syna ... i bez
warto ci bez Niego. ON jest zbawie-
niem; ON jest u wi ceniem; ON jest ...

Zbawienie to nie jest jaka  rzecz;
jest to pot ne wej cie Osoby. „Kto ma
SYNA, ma ycie..." „...tym, którzy GO
przyj li..." Nie chodzi tu o zbawienie,
ale o Zbawiciela. Je eli ludzie raduj  si
tylko w zbawieniu otrzymanym dla
swojej korzy ci, to Zbawiciel b dzie
tylko dodatkiem do tej rzeczy, czyli
zbawienia. To jest cz sto przyczyn
duchowej stagnacji.

Jest to równie  prawd  w odnie-
sieniu do s by. Ka da s ba, która
nie jest wype niana na gruncie zamie-
szka ego tam Chrystusa, jako tego,
który dzia a, nie mo e wype ni  Bo ego
celu, bo tylko Pan Jezus przez swojego
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Tylko Chrystus
Miara Chrystusa

Ducha mo e wykony wad Bo e dzie a.
Tak ... powo any, aby by  s ug  w

bie, której nie mo esz nigdy
wype ni -. S ba jest to postawienie
Pana Jezusa na pierwszym miejscu i
ka da s ba, która tego nie czyni, nie
jest  s  Ducha  wi tego.  Jest  to
ludzka s ba, która nie spe nia Bo ych
celów. B dzie ona wypróbowana przez
ogie  i oka e si  bezwarto ciowa.

Chrze cija stwo to nie doktryna, ale
znajomo  OSOBY ... znajomo
PANA  JEZUSA.  Nie  mo na  si  sta
chrze cijaninem z wykszta cenia.
Chrze cija stwo jest to znajomo
Osoby w nas — poznanie GO, jako
mieszkaj cego w nas.

Chrystus wype niaj cy wszystko

Bóg  wybra  Osob  i  zgromadzi  w  tej
Osobie ca  bosk  doskona .
Wszystko jest nieroz cznie zwi zane z
jego Synem. On w  w t  Osob  ca a
pe ni  wieczno ci i wszech wiata i
wszystko zwi za  w Nim. Ani odrobina
nie mo e si  osta  bez Niego; to, co
powinno charakteryzowa  Nowe
Stworzenie, jest w Nim. Najwy szym
Bo ym celem jest pe na prezentacja
pe ni Chrystusa — ka dy kraniec
Wszech wiata mówi g no o Jezusie
Chrystusie — tak, e nie b dziemy
mogli uda  si  na jakie  miejsce, ani
dotkn ycia, nie znajduj c tam
wyra enia Pana Jezusa

„Chrystus w was, nadzieja chwa y"
— to jest niebo. Chodzisz w obecno ci
Pana Jezusa. Pomy l o ca ym
wszech wiecie tak — powszechne
wyra enie Jego Syna w pe ni. To jest
Bo ym celem — aby Chrystus wype nia
wszystko. Patrz c we wszystko b dzie
oznacza o, e stwierdzimy tam pe no
Chrystusa. Wszystko zosta o stworzone
dla Niego, a w Nowym Stworzeniu
wszystko b dzie mówi o o Jego
obecno ci i objawia o jego cechy
charakterystyczne. Ach, jaka to rado
nawet teraz, kiedy dotykasz ycia i
natychmiast stwierdzasz, e to ycie
jest pe ne Pana Jezusa ... a Pan Jezus
jest    pe ni     tego   ycia.    Jakie   to

ogos awie stwo!
Bóg wybra  Osob  i postawi  Go,

aby     Go     wszyscy     widzieli
CZ OWIEK JEZUS CHRYSTUS.

Nie mo na w sferze literatury wyj
poza A do Z — wszystkie j zyki
mieszcz  si  pomi dzy A i Z. Podobnie
Chrystus Jezus jest PIERWSZYM i
OSTATNIM z Bo ego Nowego
Stworzenia i wszystkim pomi dzy. Nie
mo na wyj  poza to. Nie mo emy
my le  o niczym, co jest poza Chrystu-
sem. ON jest Zbawieniem; ON jest
Po wi ceniem; ON jest Odkupieniem,
Usprawiedliwieniem, Pokojem,

dro ci , Mi ci , Niebem. „Czy nie
wiecie,  e  Chrystus  jest  w  was?" Ten
Chrystus — w tobie! Ca y potencja  tego
Wszech wiata w ka dym dziecku
Bo ym!

Przemienieni od wewn trz

Bóg przemieni Swój Wszech wiat ~ nie
od zewn trz, ale od wewn trz. Jak?
Poprzez umieszczenie Jezusa Chrystusa
w ka dym wierz cym poprzez Swojego
Ducha wi tego. Wtedy nast puje
podwójne dzia anie: On b dzie kszta to-
wany w wierz cym cz owieku, a
wierz cy b dzie upodabniany do Niego
poprzez Jego Ducha. W ten sposób On
czyni Nowe Stworzenie.

Zycie chrze cijanina to nie jest
wysi ek ani walka — to znaczy nie tylko
staranie, aby wprowadzi  w czyn pewne
zasady, albo osi gni cie pewnej miary.
Nie, od pocz tku do ko ca i w ca ci
jest to sprawa poznania Pana Jezusa
mieszkaj cego wewn trz. Oczywi cie,
to obejmuje ustawiczne poddawanie si
jego dzia aniu w nas poprzez jego
Ducha — wspó prac  z Nim w Jego
celu, jakim jest upodobnienie si  do
Jego Syna.

Od czasu narodzin wszyscy
uro li my.  Jak ro li my? Nie przez to,
e siedzieli my i rozwa ali my, i

powinni my powi ksza  nasz  sylwetk ;
nie  przez  to,  e  postanowili my,  i
dzisiaj tyle urosn , a jutro tyle; nie
poprzez bolesne wysi ki w celu
zwi kszenia   naszych   wymiarów.   Po

prostu ro li my, ale kiedy „po prostu
ro li my," musieli my by  poddani
prawom  wzrostu.  Tak  samo  jest  w
sferze duchowej — musimy uzna  prawo
wzrostu. Tam, gdzie nie ma takiej
reakcji, albo to prawo jest gwa cone,
nie mo e by  wzrostu ... ale zastój,

abo  i strata.
Dlaczego u niektórych wzrost

duchowy jest tak powolny, a u innych
tak chwalebnie szybki? Bo niektórzy si
buntuj , kwestionuj  lub sprzeczaj  z
Bogiem. Kr  si  ci gle w kó ko i
pytaj : „Czy Bóg to mia  na my li?"
„Czy  ja  to  musz  robi ?"  „Czy  to  jest
konieczne?" „Czy mog  robi  to?" i tak
dalej. Tak, ci ludzie najg niej mówi ,
e chc  wype nia  tylko Bo  wol . Ale

ich zapewnianie tylko pokazuje, e taka
walka si  rozgrywa i ich wzrost jest
hamowany poprzez du  doz  tarcia.

Z drugiej strony inni, w pi knej
szczero ci i czysto ci ducha natychmiast
poddaj  si  Panu. On ich wtedy mo e
prowadzi  bez straty czasu na spieranie
si  z Bo  wol  ... i bez adnej s abo ci
spowodowanej brakiem ca kowitego
oddania si  i pos usze stwa Jego woli.
Jest w nich pasja dla Pana ... i ca kowite
oddanie si  Jemu, bez wzgl du na cen .

Wi ksze objawienie Chrystusa

To wszystko zale y od naszego zrozu-
mienia Pana Jezusa. Kiedy otrzymamy
prawdziwe zrozumienie Jego
niesko czonej warto ci i zobaczymy
wszystko, czym On jest dla nas dla Ojca
...  i  przez  wiar  przyjmiemy  Go,  cicho
wzrastamy, patrz c na NIEGO.
Jeste my „przemieniani (od wewn trz)
na Jego obraz, z chwa y w chwa ."

Trudno  we wzrastaniu polega na
przyjmowaniu rzeczy w oddzieleniu od
OSOBY Pana Jezusa. Gdyby my mieli
pe ne poznanie Jego, a nasz  pasj
by oby to, eby On otrzyma
najpe niejsz  chwa , to nie b dzili-
by my w Pi mie tak, jak to czasem ma
miejsce, kiedy debatujemy nad tym, czy
mamy co  robi , czy nie. Poddaliby my
si  natychmiast, gdyby to oznacza o, e
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Tylko Chrystus
Miara Chrystusa

Chrystus otrzyma wi cej chwa y.
Kiedy Pan Jezus jest w ciwie

doceniany, znika stres duchowego
wzrostu. Chrystus jest najbardziej
uwielbiony tam, gdzie zajmuje najwi cej
miejsca w sercu. Wzrost jest zwi zany
z Umi owanym. Wzrost nast puje
wtedy,  kiedy  jeste my  zaj ci  NIM  ~
kiedy    oddajemy      Panu     Jezusowi

ciwe miejsce we wszystkim. On jest
pierwszym i wszystkim we wszystkim.
Jest to wszystko sprawa miary Chry-
stusa. MUSIMY zobaczy , e wszystko
jest zwi zane z Panem Jezusem.

Chodzi o poznanie Pana w naszych
sercach. Wtedy Pan ma otwart  drog  w
nas i przez nas.

Skoncentrujmy  si  na Nim   ...   i

zobaczmy, e wszystkim jest ON SAM.
Ewangelia Bo a mówi, e jeste my
zbawieni, aby si  upodobni  do obrazu
Syna Jego, aby my doro li „do wymia-
rów pe ni Chrystusa" (Efezjan 4:13).

Nie przyjmuj namiastki!
„ 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 " (1 Kor.2:9).

Tak naprawd  to nigdy nie wst pi o na ludzki umys , co Bóg
przygotowa  dla tych, którzy go mi uj . Mo e to by  tylko
objawione przez jego Ducha. Jak cz owiek mo e zrozumie  co
jest w duchu drugiego cz owieka? My tego nie mo emy
dokona , ale S owo mówi, e mo emy otrzyma  Ducha
Bo ego, aby my mogli pozna  my li i serce Wszechmog cego
Boga!

 to dobre wiadomo ci poselstwa ewangelii! Bóg w
swoich dzieciach czyni to, e przedstawia ich swojemu Synowi
przez swojego Ducha, a potem poci ga ich do siebie i swojego
charakteru. Czyni to nie poprzez przemian  ich zachowania,
ale pozwalaj c, aby byli wtapiani w niego, po czeni z cia em
Chrystusowym i zjednoczeni z nim. Ci, którzy si  naprawd
narodzili z niego, zostali z nim zjednoczeni. Tak, jak Pismo
mówi, e „dwoje stanie si  jednym cia em" (Ef. 5:31).

To  wszystko  jest  cz ci  poselstwa  ewangelii.  Jest  to  o
wiele wi cej ni  „kiedy umrzemy, to pójdziemy do nieba."
Jezus jest Drog , Prawd  i yciem. Je eli chcesz ogl da  Ojca
i je eli chcesz widzie  Królestwo Bo e, to Chrystus musi by
dla ciebie wszystkim. Pami tasz, e tak Jezus powiedzia  do
Nikodema: „Je eli chcesz ogl da  Królestwo Bo e, to musisz
si  narodzi  po  raz  drugi"  (Jan  3:3).  Pó niej  w  wierszu  5
Jezus mówi „cz owiek nie mo e wej do Królestwa," ale
równie  mówi, e w naszej w asnej sile nie mo emy „widzie
Królestwa." Inaczej mówi c, ta nadprzyrodzona sfera
duchowego ycia jest tylko teori  dla tych, którzy nie maj
Ducha Chrystusowego.

Droga do Królestwa

Jak  si  tam  st d  dostaniemy?  JEZUS  jest  Drog ,  Prawd  i
yciem. Ludzie próbowali wszystkiego pod s cem, aby

znale  to, co si  nazywa chrze cija stwem. Jan 1:13 mówi

nie mo emy tego osi gn  poprzez naturalne dziedzictwo; nie
mo emy tego osi gn  z woli m a (ludzie, którzy maj
wp yw na nasze ycie, nie mog  nas do tego wprowadzi ); nie
otrzymujemy tego poprzez ludzk  decyzj  (nie jest to co
takiego, e mo esz powiedzie  „ja tego chc , dlatego to b
mia "). Musisz si  narodzi  z Ducha Bo ego, jak mówi Jan
(1:13; 3:6). Musisz si  narodzi  z Boga. Jest to cud dobrej
nowiny, którego tylko Jezus mo e dokona .

A wi c jak si  tam dostaniemy? Czy przechodzimy „pi
kroków"? Czy mo emy to osi gn  poprzez podpisanie
kawa ka papieru? Czy jest mo liwe, aby narodzi  si  na nowo
poprzez samo powtarzanie modlitwy? Czy wystarczy
powiedzie  s owa „Jezus jest Panem"? Oczywi cie, e nie.
Jezus powiedzia : „Wielu mi powie tego dnia Panie, Panie, ale
ja ich nigdy nie zna em" (Mat 7:21-23). Mo emy widzie  i
wej  do Królestwa Bo ego tylko poprzez narodzenie z Boga.
A jedynym sposobem, aby si  narodzi  z Boga jest upa
przed osob  Jezusa z Nazaretu i zawo  „Synu Dawida,
zmi uj si  nade mn ." Jemu jest dana wszelka w adza na
niebie i na ziemi. On ma wszelk  w adz , poniewa yje! On
trzyma klucze i je eli chcesz unikn mierci i piek a, musisz
przyj  do Niego.

Nie ma innej drogi

Nie zgadzaj si  na nic innego. Nie przyjmuj namiastki! Tylko
Jezus jest ci potrzebny. Nie mo e to by  religia. Je eli to jest
religia, to bez wzgl du na to jak czysta lub wysoka czy
podnios a by ona by a, b dziesz zawiedziony. Stwierdzisz, e
nie mo esz  wed ug tego, co oczekuj  inni, albo ty sam.
Nigdy nie b dziesz widzia  tego, co oni widz , albo nie

dziesz tym, czym wed ug ciebie powiniene  by . Od czasu
do czasu b dziesz wpada  w pokus , aby my le , e inni te
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Tylko Chrystus
Nie przyjmuj namiastki!

nie widz , poniewa  ty nie widzisz.
Je eli b dziesz próbowa  osi gn ycie
w Królestwie poprzez swoje w asne
wysi ki, to stwierdzisz, e jest wiele
zam tu na tej drodze — twoje w asne
ycie, twoja pró no , twoje osobiste

nawyki, twoje upodobania, twoje
uczucia, emocje, hormony, hobby itp.
Te rzeczy b  ci stawa y na drodze i

 ci przeszkadza y w ogl daniu pe ni
ycia, jakie mo na znale  tylko w

Chrystusie. A jego ycie jest jedyn
rzecz , jak  warto mie  w tym yciu.

Niestety, je eli chodzi o religi , to
jedn  z tych niew ciwych rzeczy
(mam na my li religi  w sensie uw a-
czaj cym — nie czyst  religi , która jest
nieskalana, ale tak  religi , przeciwko
której  wyst powa  Jezus)  jest  to,  e
pozwala ona ludziom spolega  na
rzeczach zewn trznych, w poszukiwaniu
tego, co wed ug nich b dzie przyjemne
dla Ojca. Nie kosztuj  oni „mocy
przysz ego wieku." Nie prze ywaj
„pokoju, który przewy sza ludzkie
zrozumienie," „rado ci niewymownej i
chwalebnej," „mocy niezniszczalnego
ycia," „rzek wody ywej wytryskuj cej

z wn trza." Nie prze ywaj  tych rzeczy
naprawd . Ka e im si  wierzy , e
poniewa  s  cz ci  w ciwego ruchu
lub ugrupowania, albo maj  poprawn
doktryn , czy co  innego, to osi gn li
to, co mo na by o osi gn . Maj
poczucie powtarzanej rutyny i fa szywej
satysfakcji, ale próbuj  jak najwi cej z
tego wzi  dla siebie.

Wielk  tragedi  jest to, e
wi kszo  z tych ludzi nigdy nie
przychodzi do Jezusa, który jest Drog ,
Prawd  i yciem i nie trzymaj  go tak,

 im b dzie b ogos awi .
Chc  mocno zach ci  tych, którzy

to czytaj , aby brali ca a ewangeli
Jezusa Chrystusa ka dy dobry i
doskona y dar, ka de duchowe b ogo-

awie stwo w Chrystusie Jezusie.-Nie
 zadowolony dot d, a  b dziesz

móg  powiedzie  „jestem posadzony z
Chrystusem w okr gach niebieskich" —
nie dlatego, e wiesz i  jest tak
napisane, ale poniewa  to prze ywasz!
Nie obwiniaj nikogo, ale te  nie wpadaj

w depresj  i rozpacz, poniewa  tego nie
masz. Ty musisz na ladowa  Chry-
stusa ca ym sercem. Nie pu  go
dot d, a  ci b dzie b ogos awi  poprzez
rzeczywiste objawienie tego KIM ON
JEST.

On  sam  jest  Drog ,  Prawd  i
yciem. Szukaj go dot d, a  to jego
ycie stanie si  dla ciebie rzeczy-

wisto ci . Nie daj Bogu odpoczynku
dot d, a  uczyni mieszkanie w twoim
sercu chwa  ziemi, i miastem na
wzgórzu, które nie mo e si  ukry
(Izajasz 62:6-7). Nie b  zadowolony
dot d, a  uczyni w tobie cud, który
przewy sza zrozumienie. Pro  go:
„Jezu, ochrzcij mnie Duchem wi tym,
nie tylko wod  i nie tylko na zewn trz."

On nas chce zmienia . On nas chce
nape nia  i uwalnia  i pozwala  nam

 pe ni ycia, tak jak on . Ale
ON jest  Drog ,  Prawd  i  tym yciem.
Ty sam nie mo esz tego dokona . Nie
mo esz na to zas . Nie mo esz
przedstawi  Bogu swoich zas ug, aby
co  otrzyma . Udawanie te  nic nie
pomo e. Musisz si  z tym zwróci  do
Chrystusa. On jest jedyn  Drog ,
Prawd  i yciem.

Umrze  aby 

Musisz pogrzeba  swoje ycie w jego
yciu, aby prze ywa  to, co on ma dla

ciebie najlepsze, to prawdziwe —
chrze cija stwo w najpe niejszym
wydaniu. Musimy si  wznie  ponad
przeci tno  i stara  si  o wszystko, co
mo e nam da  Jezus. To wykracza
daleko poza my l „Gdyby  umar  tej
nocy, to czy poszed by  do nieba?" Nie!
Jezus chce nam da  sto razy wi cej
braci, sióstr, matek, ojców, ziemi i
posiad ci, które obieca  ka demu, kto
wyrzeknie si ycia dla niego (Mat.
19:29). On pragnie, aby  prze ywa
wszystko,  co  Bóg  ma  dla  ciebie  —
obfite ycie w ca ej pe ni (Jan 10:10).

To ycie jest w Jezusie. Musisz
wej  w niego, aby to zdoby . Musimy
pozwoli , aby Duch pomna  nasze
oczekiwanie tego, co Bóg mo e
uczyni .  My my si  zadawalali przez

wiele lat czym  mniejszym, ni  to
najlepsze, co Bóg ma dla nas. Wielu z
nas wierzy, e po nawróceniu nie
pozosta o ju  wiele do zrobienia, tylko
eby si  jako  utrzyma  do ko ca.

Niektóre warto ci w naszym yciu si
zmieniaj  po jakim  czasie i nasza
osobowo  te  si  troszk  zmienia,  ale
nie staramy si  o pe ni  obfitego ycia
w Chrystusie.

Niedawno w wiadomo ciach pewien
psycholog powiedzia , e wbrew temu,
co popularnie wierz  ludzie, mo na
udowodni , e Józef w Ameryce i Józef
w Rosji maj  t  sam  osobowo  w
wieku 81 lat,  jak  mieli  w wieku 21 lat.
Przeci tny cz owiek w ci gu 50-60 lat
zmienia si  tylko nieznacznie, je eli
chodzi o podstawow  substancj  tego,
kim jest — jego system warto ci, cechy
charakteru, poziom cierpliwo ci itp.

yszeli my wiele wiadectw ludzi,
których ycie zmieni o si  bardzo ma o.

atwo jest zapomnie , e Jezus obieca
 mo emy si  radykalnie zmieni , e

nasze oblicze mo e l ni  jak anielskie,
jak Szczepan. Musimy umrze  dla
naszych samolubnych pragnie  i uczy
si  codziennie przez Ducha
Chrystusowego.

dro  Chrystusowa staje si
naszym udzia em. „My mamy zmys
Chrystusowy," mówi Pawe  w 1 Kor.
2:16. „Takiego b cie wzgl dem siebie
usposobienia, jakie by o w Chrystusie
Jezusie" (Filipian 2:5). „Uwa ajcie
siebie  za  umar ych  dla  grzechu,  a  za
yj cych dla Boga w Chrystusie Jezusie

Panu naszym" (Rzymian 6:11). Te
podstawowe cechy Bo ego ycia zosta y
zaszczepione wewn trz ka dego nowego
wierz cego i maj  si  pomna . Maj
si  rozpala  coraz wi cej. Bóg chce, aby
te cechy si  naprawd  rozwija y i
wzrasta y, aby l ni y jak gwiazdy na
niebosk onie w ród tego bezbo nego
pokolenia.

Ogólnie mówi c, to brak owocnego
my lenia i wiary powstrzymuj  wielu z
nas. Zadowolili my si  czym
mniejszym, zamiast mówi  „Bóg mówi,
e jestem tym. Bóg mówi, e takie jest

nowe stworzenie. Odda em mu swoje
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ycie i wo em do niego. Bo e nie dam
ci  spokoju  dot d,  a  stan  si  tym
nowym stworzeniem, dot d a  uczynisz
mnie takim, jakim chcesz abym by .
Takim chc  by ."

owa jednej pie ni mówi : „Kiedy
to co mnie otacza stanie si  cieniem w
twoim wietle..." W tym procesie jest

zawsze zaanga owana samodyscyplina,
poniewa  S owo Bo e mówi, e
mo emy zasmuca  Ducha wi tego i
gasi  ogie  Ducha. Poprzez dokony-
wanie niew ciwego wyboru mo emy
to powodowa . Ale tylko Bóg mo e
spowodowa  w nas ten cud, e
wszystko inne zblednie w blasku Jezusa.

Nie wystarczy by  religijnym ani
obraca  si  w ród ludzi religijnych, aby
to si  sta o. Tylko Jezus jest Drog ,
Prawd  i yciem. Tylko on, a nie adna
namiastka. Nie ma innej drogi oprócz
Jezusa.

Mik  Peters (1993)
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