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Poznawanie Chrystusa
„Ponadto, bracia moi, radujcie siew Panu. Pisa  do was jedno i to samo nie
przykrzy mi si , dla was za  jest to zabezpieczeniem.

„Strze cie sie. psów, strze cie si  z ych pracowników, strze cie si
przesady w obrzezywaniu. My bowiem jeste my obrzezani, my, którzy
czcimy Boga w duchu i chlubimy si  w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufno ci
nie pok adamy.

„Chocia  ja móg bym pok ada  ufno  w ciele. Je eli kto  inny s dzi, e
mo e pok ada  ufno  w ciele, to tym bardziej ja: obrzezany dnia ósmego, z
rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków,
co do zakonu faryzeusz, co do arliwo ci prze ladowca Ko cio a, co do
sprawiedliwo ci, opartej na zakonie, cz owiek bez nagany.

„Ale wszystko to, co mi by o zyskiem, uzna em ze wzgl du na Chrystusa
za szkod . Lecz wi cej jeszcze, wszystko uznaj  za szkod  wobec
donios ci, jak  ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego
ponios em wszelkie szkody i wszystko uznaj  za miecie, eby zyska
Chrystusa i znale  siew nim, nie maj c w asnej sprawiedliwo ci, opartej na
zakonie, lecz t , która si  wywodzi z wiary z Chrystusa, sprawiedliwo  z
Boga, na podstawie wiary. eby pozna  go i dozna  mocy
zmartwychwstania jego, staj c si  podobnym do niego w jego mierci, aby
tym sposobem dost pi  zmartwychwstania.

„Nie jakobym ju  to osi gn  albo ju  by  doskona y, ale d  do tego,
aby pochwyci , poniewa  zosta em pochwycony 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" (Filipian 3:1-14).

Poprzez wieki ko ció  pozwoli , by Szatan i sk pstwo cz owieka
systematycznie okrada y go z rado ci prawdziwej spo eczno ci z Bogiem,
któr  mo na znale  w g bokiej intymno ci poznania Jezusa Chrystusa.
Ko ció  sta  si  wy wiczony w u ywaniu „wiedzy" na temat rzeczy
pochodz cych od Boga, w celu zdobycia uznania i wsparcia ze strony innych,
ale omin  prosty cel poznania Chrystusa.

W numerze:
Strona 1: Poznawanie Chrystusa

Kiedy odrzucimy wszystkie inne
obiekty mi ci i nauczymy si  chodzi
jak Jezus, prawdziwie poznamy
Chrystusa.

Strona 4: Podstawa
chrze cija ski ego ycia

Zwyci stwo w naszym duchowym
yciu jest mo liwe tylko poprzez yw ,

witaln  i osobist  jedno  z Jezusem
Chrystusem.

Strona 6: Chrystus przychodz cy w
Duchu

Przypomnienie wa no ci Ducha
wi tego w urealnieniu uwielbionego

Chrystusa w naszych sercach.

Strona 8: Zdobywanie Chrystusa

Oddaj c siebie ca kowicie
Chrystusowi, jeste my w stanie
prze ywa  wspania  rado  Jego
intymnej mi ci.

„S owo Twoje jest pochodnia nogom moim i wiat ci cie kom moim. " — Psalm 119:105



Poznawanie Go
Poznawanie Chrystusa

Bracia i siostry, znajdujemy si  w takim okresie historii
ko cio a, kiedy jeste my dojrzali do przyj cia — jako adreso-
wanych do nas osobi cie ~ s ów Chrystusa skierowanych do
ko cio a w Objawieniu: „ Oto stoj  u drzwi i ko acze.; je li kto
us yszy g os mój i otworzy drzwi, wst pi  do niego i b  z nim
wieczerza , a on ze mn " (3:20). Wierz , e w tym momencie
Chrystus wzywa Swoich umi owanych, prosz c ich, by zechcieli
raczej pozna Go, ni  tylko zwyczajnie wiedzie  o Nim.

Cz sto jeste my zapaleni, by „poznawa " Boga i Jego
zapewnienie nam zbawienia, darów duchowych, finansów,
uzdrowienia, pokoju, rado ci, itd. Tak bardzo chcemy k pa  si  w
Jego odbijaj cej si  chwale. Wielu nawet b dzie przepycha  si
okciami, by s  Mu w tej tymczasowej sferze, ale cz sto

motywacj  do tego jest uznanie i pochwa a naszego po wi cenia.
Jak e jest to smutne, e upad a natura posiada tak wielk  potrzeb
uznania w tym wiecie, który rozpocz  si  od Edenu. Jak e atwo
jest by  bardzo samolubnym w naszym poszukiwaniu poznania
Boga.

Chrystus pragnie objawi  Siebie tym, którzy z yli
WSZYSTKO  u  Jego  krzy a,  by  kroczy  w  nowej  naturze  w
pokorze z Bogiem. Gdzie s  ci, którzy po prostu pragn  znajdowa
si  w Jego obecno ci, którzy nie maj  innego pragnienia ni
nale  do Niego? Ojciec ci gle szuka czcicieli, którzy by Mu
cze  oddawali w duchu i prawdzie (Ew. Jana 4:23-24). On ci gle
szuka tych, którzy pragn  tylko tego „co jest najlepsze i co nie
mo e by  zabrane."

Poznawanie Chrystusa to przyj cie
Go do serca

„A gdy szli, wst pi  do pewnej wioski; a pewna niewiasta,
imieniem Marta, przyj a go do domu. Ta mia a siostr , a na imi
jej by o Maria, która usiad szy u nóg Pana, s ucha a jego s owa.
Marta za  krz ta a si  ko o ró nej pos ugi; a przyst piwszy, rzek a:
Panie, czy nie dbasz o to, e siostra moja pozostawi a mnie sam ,
abym pe ni a pos ugi? Powiedz jej wi c, aby mi pomog a. A
odpowiadaj c rzek  do niej Pan: Marto, Marto troszczysz si  i

opoczesz o wiele rzeczy; niewiele za  potrzeba, bo tylko jednego;
Maria bowiem dobr  cz stk  wybra a, która nie b dzie jej odj ta"
(Ew. ukasza 10:38-42).

Maria wybra a us ugiwanie Chrystusowi siadaj c u Jego stóp i
uchaj c Jego s ów. To Jego Samego i Jego s owo „wzi a do

swojego serca," a nie uznanie, które pochodzi poprzez
„us ugiwanie" potrzebom Jego fizycznego cia a. Pragn a po
prostu pozna Jezusa, „wzi  do serca" to kim On jest.

Takie poznanie Chrystusa mo e pochodzi  tylko poprzez
osobiste prze ycie i spo eczno . Musi istnie  osobiste spotkanie z
Panem chwa  i do wiadczenie Jego obecno ci, która ca kowicie
zacieni wszystko oprócz Niego.

Tak by o w przypadku Marii. Jej postrzeganie Jezusa by o
takie, e ta chwila sta a si  fundamentem do zrozumienia

samego ycia. Chwila sp dzona z Mistrzem przynios a jedyn
odpowied , która mia a dla niej jakiekolwiek znaczenie -prawdziw
wiar  i pos usze stwo. Chrystus by  dla niej yciem — teraz i w
wieczno ci. Nale a ca kowicie i bezwarunkowo Niego. Marta
otworzy a swój dom przed Panem; Maria wzi a Jezusa do swojego
serca. Naprawd  wybra a lepsz  cz stk .

Poznawanie g osu Pasterza

„Ja jestem dobrym pasterzem, znam swoje owce i one mnie znaj ,
tak  samo  jak  Ojciec  zna  mnie,  a  ja  Ojca  i  oddaj ycie  za  owce.
Mam te  inne  owce,  które  nie  s  z  tej  samej  owczarni.  Te  musz
poprowadzi  i b  s ucha  mojego g osu. Powstanie wtedy jedno
stado z jednym pasterzem" (Ew. Jana 10:14-16, wspó czesny
przek ad S owo ycia).

Bracia i siostry, jaka jest dla ka dego indywidualnie i wspólnie
realno  naszego prze ycia? Czy mamy osobist  spo eczno  ze
Zbawicielem? Czy porzucili my samych siebie i poszli my za

osem Jezusa w taki sposób, e nasze pos usze stwo Jego
powo aniu jest widoczne?

ogos awion  rado ci  jest widzie  jak Duch Bo y wype nia
odwag  tak wielu ludzi na ca ym wiecie. Ci umi owani Pa scy
pos uchali wezwania Jezusa. Odrzucaj  sposoby cia a i uznaj , e
w Chrystusie s  prawdziwie jednym stadem z jednym Pasterzem.

W tym samym czasie s  inni, którzy wyra nie min li si  z tym
powo aniem. Nie mam zamiaru by  krytycznym, ale przez Bo ych
stró ów  zosta o  wypowiedziane  ostrze enie.  „Dm  w  tr by"  i
og aszaj  pragnienie Bo ego serca wzgl dem Jego umi owanych.

Czas przydzielony dla tego wieku wyra nie zbli a si  ku
ko cowi. Znaki „czasów" s  oczywiste dla wszystkich. A jednak

ród „rodziny" Bo ych dzieci ci gle istnieje tak wiele sporów i
podzia ów, e dajemy Szatanowi powód do blu nienia przeciwko
Bo emu imieniu. Nasze wspólne wiadectwo to kapry ni ludzie
chodz cy w buncie przed wi tym Bogiem. Jeste my podobni do
narodu ydowskiego, który zamkn  swoje uszy przed g osem
swojego  Boga.  W  ten  sam  sposób  dzisiaj  i  my  zamykamy  swoje
uszy na g os Jezusa.

Kiedy  Jezus powiedzia  do tych ydów: „Czy wiecie,
dlaczego nie rozumiecie mnie? Bo jeste cie g usi na moje s owa.
Waszym ojcem jest diabe , dlatego chcecie ulega  z ym dzom,
które w nim maj  swoje ród o. Zawsze by  on zabójc  i nie sta  na
gruncie prawdy, bo w swojej istocie jest zaprzeczeniem prawdy!
Gdy k amie jest w zgodzie z samym sob , poniewa  jest k amc  i
ojcem k amstwa" (Ew. Jana 8:43-44, wspó czesny przek ad S owo

ycia).
Zbyt cz sto, je eli mamy by  szczerzy, nasz  „wol " jest

realizowanie po dliwo ci i pragnie  upad ego wiata — nawet
ród Bo ej rodziny. Jezus powo  nas, aby my byli JEDNYM

STADEM maj cym JEDNEGO PASTERZA, a jednak wielu z nas
posz o swoj  w asn  drog , zamiast pój cia
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za drog  g osu Chrystusa. Jezus powiedzia : „Owce moje
osu mojego uchaj ; i Ja znam je, a one id  za mn " (Ew.

Jana 10:27). Umi owani, nikt nale cy do Chrystusa nie ma
prawa zna  Go wed ug swojej w asnej woli i pragnie .
Naszym jedynym prawem jest nale  do Niego.

Po wi ceni tylko dla Niego

Przed Chrystusem nie ostoi si adna pycha, samowola, adne
wezwanie „spójrz na mnie," czy „spójrz na nas." Kiedy
Chrystus wchodzi na plan, nie ma miejsca dla mnie. Ci,
którzy dopiero zaczynaj  dostrzega  pe ni  „ yj cego S owa,"
Chrystusa Jezusa, ucz  si  tego kiedy s  przekszta cani
poprzez odnowienie swoich umys ów. Rozwijaj  w sobie
„zrozumienie" woli Ojca - aby by a taka sama na ziemi, jak i
w niebie.

Czy jeste  jednym z nich? Albo czy trzymasz si  usilnie —
nawet do momentu s du — pragnie  swojej starej natury, która
idzie w kierunku samouwielbienia. Nikt, kto zacz  „poznawa
Chrystusa" nie mo e ju  d ej i  t  drog . Zostali bowiem
narodzeni do JEDNEJ RODZINY. S  JEDNYM
KO CIO EM z JEDNYM PASTERZEM; znikn o moje
„ja." Tacy ludzie nie maj  pragnienia, by i  za jakimkolwiek
innym pasterzem czy g osem, jak tylko Chrystusa. S  raczej
z duchowego istnienia — Ko cio a ~ i s  poddani prawom i
autorytetowi Boga w Chrystusie Jezusie.

Interesuj ce jest zauwa , e w okresie minionych
wieków istnia o wiele pot nych zwrotów ku pos usze stwu,
by skorygowa  fa szywe nauki. Ale samo ycie i to samo
ko cio a — jako jednego cia a z G ow , Chrystusem Jezusem —
jest ustawicznie zaprzeczana poprzez jeden niezmienny b d.
Wydaje si , e jeste my gotowi by stawi  czo o korygowaniu
naszych intelektów, o ile nie musimy przy  siekiery do
tego, co pochodzi z naszego cia a.

Poznawanie Chrystusa oznacza
pos usze stwo Jego przykazaniom

„Cudowne s wiadectwa twoje, dlatego ich strze e dusza
moja. Wyk ad s ów twoich o wieca, daje rozum prostaczkom.
Otwieram usta i wzdycham, bo pragn  przykaza  twoich.
Wejrzyj na mnie i zmi uj si  nade mn , jak zwyk  czyni
tym, którzy mi uj  imi  twoje! Umocnij kroki moje w s owie
twoim i nie daj nade mn  w adzy adnej przewrotno ci!
Wybaw mnie od ucisku cz owieka, a b  strzeg  ustaw
twoich! Rozja nij oblicze swoje nad s ug  swoim, i naucz
mnie ustaw swoich! Potoki ez p yn  z oczu moich, dlatego,
e  nie  strzeg  zakonu  twego,  sprawiedliwy  jeste ,  Panie,  i

prawe s  s dy twoje. Nada  przykazania swoje sprawiedliwe
i wielce prawdziwe" (Psalm 119:129-138).

W Chrystusie Jezusie znajduje si  wszelki autorytet. Jego
owa s  prawdziwe. S owo Jezusa wyra nie mówi nam, e

mamy by  JEDNYM CIA EM z JEDN  G OW . Je eli

twierdzimy, e wierzymy w Niego jako Syna Bo ego i je eli
mamy jakiekolwiek pragnienie, by prawdziwie pozna
Chrystusa, a jednak nadal chodzimy naszymi w asnymi
drogami zamiast raczej by  JEDNO W NIM, podejmujemy
wielkie ryzyko. Mo e przyj  taki dzie  kiedy staniemy przed
Jego s dziowskim tronem i us yszymy jak powie: „Nigdy was
nie zna em. Id cie precz ode mnie, którzy czynicie bezprawie "
(Mateusza 7:23).

Jaka  jest  nasze  kryterium  w  okre leniu  tego  czy  znamy
Chrystusa? Musimy u ywa  tylko tego kryterium, które On
podaje: „A z tego wiemy, e go znamy, je li przykazania jego
zachowujemy. Kto mówi: Znam go, a przykaza  jego nie
zachowuje, k amc  jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto
zachowuje S owo jego, w tym prawdziwie dope ni a si  mi
Bo a. Po tym poznajemy, e w nim jeste my. Kto mówi, e
w  nim  mieszka,  powinien  sam  tak  post powa ,  jak  On
post powa " (I Jana 2:3-6).

Nikt z nas nie mo e naprawd  pozna  Chrystusa dopóki
poprzez nasze pos usze stwo nie b dziemy manifestowali w
sobie Jego ycia. Je eli nasze ycie i uwielbienie jest takie
jakiego oczekuje Ojciec, to b dzie to w duchu i w prawdzie.
Je eli b dziemy nadal zadowalali w asne pragnienia, nie

dziemy chodzi  tak jak chodzi  Jezus.
Zach cam ciebie, aby  uda  si  do Bo ego S owa. D  do

poznania Chrystusa takim jakim On jest w Pi mie wi tym, a
nie jak jest kreowany przez dzisiejsze popularne nauczanie.
Je eli  to  kim  jeste  jest  czym  innym  od  tego  kim  On  jest,

 te  wszystkie  rzeczy  u  krzy a  i  zostaw  je  tam.  D  do
poznania tego, e jeste  w Nim ucz c si  chodzenia z Ojcem,
tak  jak  robi  to  Jezus.  Zapomnijmy  o  tym  co  jest  za  nami  i
pod ajmy naprzód, by pozna  Go.

Mik  Barton (1993) U)

Nie dostrze ony sekret

Wielkim nieprzyjacielem Pana Jezusa Chrystusa w
obecnym czasie jest koncepcja praktycznego dzia ania,
która nie pochodzi z Nowego Testamentu lecz z systemu
tego wiata, w którym po wi ca si  niesko czon  energi
i aktywno , a nie prywatne ycie z Bogiem. Na z  rzecz
po ono nacisk. Jezus powiedzia , „Królestwo Bo e jest w
was, ukryte, niewidoczne. Aktywny pracownik chrze ci-
ja ski zbyt cz sto yje na wystawie. Ale to najskrytsze z
najskrytszych objawia moc ycia.

Musimy pozby  si  plagi ducha religijnego wieku, w
którym yjemy. W yciu naszego Pana nie by o tej presji
czy po piechu wielkiej aktywno ci, któr  tak bardzo
powa amy, a ucze  ma by  taki jak jego Mistrz. Centraln
rzecz  odno nie królestwa Jezusa Chrystusa jest osobista
spo eczno  z Nim, nie publiczna u yteczno  dla ludzi.

Oswald Chambers (1915)
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Podstawa
Jedyna podstawa do zwyci stwa nad
grzechem i szatanem w naszym yciu i

bie le y w naszym po czeniu z
Chrystusem Jezusem, Panem, który
Sam jest Zwyci zc . Nie ma wi cej
nadziei na zwyci stwo w nas samych,
ni  w zbawieniu z grzechów poprzez
nasze w asne wysi ki. Sami w sobie
jeste my bezsilni; jeste my biedakami i
bankrutami, ale wszystko jest nasze w
jedno ci z Nim. „On, który nawet

asnego Syna nie oszcz dzi , ale go za
nas wszystkich wyda , jak eby nie mia
z nim darowa  nam wszystkiego?"
(Rzymian 8:32).

Obejmuje to nie tylko przebaczenie
grzechów, ale równie  zwyci stwo nad
grzechem. W istocie, jedyna podstawa
do modlitwy, rado ci, pokoju i mocy,
le y w naszej jedno ci z Nim. Tragedi
w yciu wi kszo ci chrze cijan jest to,
e nie wiedz , i  s  zjednoczeni z

Panem Jezusem Chrystusem. Nie zdaj
sobie sprawy z tej wspania ej prawdy.
Nie wiedz  nic ani z nauczania ani z
do wiadczenia odno nie jedno ci z Nim.

Jaki  czas temu przyszed  do mnie
pewien cz owiek z problemem; kto  mu
powiedzia : „Nie modl  si  ju  d ej w
imieniu Jezusa, poniewa  prosz  o tyle
rzeczy, z którymi Jezus mo e si  nie
zgadza ." Odpowiedzia em mu:
„Powiedz temu cz owiekowi, e Jezus
powiedzia : 'Ja jestem droga i prawda, i
ywot, nikt nie przychodzi do Ojca,

tylko przeze mnie''" (Jana 14:6). Ludzie
zapominaj , e jedynym powodem, dla
którego mog  przyj  przed Bo e
oblicze jest fakt ich jedno ci z Jego
Synem. Ci gle my , e mog  znale
jaki  inny sposób przyj cia do Boga, ale
mog  mie  ten przywilej tylko poprzez
jedno z Chrystusem.

Tak jak aden cz owiek nie mo e
przyj  do Boga jak tylko przez Jezusa
Chrystusa, tak i nikt nie mo e mie
nadziei na zwyci stwo nad grzechem i
diab em jak tylko przez Niego; i nie jest
to jaka  abstrakcyjna teoria czy my l,
ale osobista   ywa   jedno  z Synem

Bo ym. „Ale w tym wszystkim
zwyci amy przez tego, który nas
umi owa " (Rzymian 8:37). Mamy
pokój z Bogiem poprzez Niego; mamy
dost p przez Niego; przychodzimy do
Ojca przez Niego; mamy zwyci stwo
przez Niego. I rzeczywi cie, wszystko
co  mamy  to  dzi ki  naszej  jedno ci  z
Chrystusem Jezusem, Panem.

Zjednoczeni z Chrystusem
przez Ojca

Faktem jest, e jeste my zjednoczeni z
Nim dzi ki Bogu Ojcu. „Ale wy dzi ki
niemu [Bogu] jeste cie w Chrystusie
Jezusie" (I Koryntian 1:30). To w nie
Ojciec po czy  nas z Synem Swojej
mi ci. Z powodu tego jak mówimy i
jak na spotkaniach ewangelizacyjnych
zapraszamy grzeszników, wi kszo  z
nas  my li,  e  to my przyj li my Jezusa,
e to my dokonali my zjednoczenia.

Tak jednak nie jest; ta jedno  pochodzi
od Boga i nie jest kruchym dzie em
cz owieka. Jest to doskona e dzie o
Bo e.

Bóg da  nam pi  ilustracji tej
jedno ci, a mi dzy nimi znajduje si  ta
o ma stwie. „Przeto, bracia moi, i
wy umarli cie dla zakonu przez cia o
Chrystusowe, by nale  do innego, do
tego, który zosta  wzbudzony z
martwych, aby my owoc wydawali dla
Boga" (Rzymian 7:4). Teraz zostali my
po lubieni Chrystusowi przez Boga.

Problemem jest to, e wi kszo
chrze cijan albo nie wie o tym albo
nawet o tym nie s ysza o. Rezultatem
tej nie wiadomo ci jest to, e yj  jak

oda kobieta, która jest m atk , ale
nigdy nie u wiadomi a sobie co to
znaczy by  m atk . Idzie do domu
swojego m a, ale wi kszo  czasu
oddaje swoim poprzednim kochankom i
nie dba i nie my li o swoim kochaj cym

u, który na ni  czeka. Niech Duch
wi ty otworzy zrozumienie ka dego z

nas na fakt, e jeste my ywo zjedno-

czeni z Jezusem Chrystusem, Panem.
Ta jedno  nie jest tylko podobna

do ma stwa, ale jest to jedno tycia.
„I nas, którzy umarli my przez upadki,
[Bóg] o ywi  wraz z Chrystusem —
ask  zbawieni  jeste cie  — i  wraz z  nim
wzbudzi , i wraz z nim posadzi  w
okr gach niebieskich w Chrystusie
Jezusie" (Efezjan 2:5-6). Zostali my
wzbudzeni z Nim; o yli my wraz z
Nim. Problemem jest to, e wielu nie
jest wiadomych tego pot nego faktu;
wszystko to wydaje si  by  tak dalekie
i nierzeczywiste. Je eli b dziemy
wierzyli w Bo e S owo i zaczniemy
dzi kowa  Mu za prawdy, które do nas
mówi, Duch wi ty bardzo szybko
uczyni je pot nymi czynnikami i
rzeczywisto ci  w naszym yciu.

ycie wieczne poprzez jedno

Niektórzy ludzie wydaj  si  my le , e
ycie wieczne jest tylko okresem czasu.

My , e kiedy Bóg daje im ycie
wieczne,  czyni  to  w  ten  sam sposób  w
jaki my dajemy prezenty sobie nawza-
jem. Na przyk ad, daj  ci mój nó  z
ostrze eniem, by  go nie zgubi , ale
strzeg  go jak swojego ycia. Zapomi-
namy, e ycie wieczne jest jedno ci z
Jedynym, który ma ycie wieczne. „Kto
ma Syna, ma ywot; kto nie ma Syna
Bo ego, nie ma ywota. To napisa em
wam, którzy wierzycie w imi  Syna
Bo ego, aby cie wiedzieli, e macie
ywot wieczny" (I Jana 5:11-12).

Zycie wieczne nie jest okresem
czasu, ale wieczn  jedno ci  z Bo ym
Synem, z „jedynym, który ma
nie miertelno , który mieszka w
wiat ci niedost pnej" (I Tymoteusz

6:16). W I Li cie Jana czytamy „Co
by o od pocz tku, co s yszeli my, co
oczami naszymi widzieli my, na co
patrzyli my i czego r ce nasze dotyka y,
o S owie ywota — a ywot objawiony
zosta , i widzieli my, i wiadczymy, i
zwiastujemy wam  ów ywot wieczny,
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który by  u Ojca, a nam objawiony zosta " (I Jana 1:1-2).
ycie Wieczne, Osoba, chodzi a w ród ludzi, a Jan

po  swoj  g ow  na piersi ycia Wiecznego. Cud
zbawienia z punktu widzenia ycia wiecznego jest taki, e jest
to jedno z  Bo ym  Synem,  i  e  Sam  Bóg  nas  z  Nim
zjednoczy .

Ukryci z Chrystusem w Bogu

Ta ustanowiona przez Boga jedno  jest ukrytym yciem ~
„Umarli cie bowiem, a ycie wasze jest ukryte wraz z
Chrystusem w Bogu" (Kolosan 3:3) — ale jest to cudownie
realne. Oto pude ko z napisem „Bóg," w nim inne pude ko
oznaczone „Chrystus," ale gdy je otworzymy, widzimy
jeszcze jedno pude ko oznaczone „ja" — twoje ycie w Chry-
stusie, a Chrystusa w Bogu. Ta jedno , któr  mamy z
Chrystusem w Bogu, dostarcza doskona ego bezpiecze stwa i
jest zabezpieczona przed w amaniem. Zanim kto  ciebie
dosi gnie, musi usun  Chrystusa, a zanim mo na Jego
dosi gn , trzeba by od  Boga. „ ycie wasze jest ukryte
wraz z Chrystusem w Bogu."

Tutaj znajduje si  odpocznienie i pokój, ciche miejsce i
zwyci stwo nad diab em. Dzi kujmy Bogu za t  prawd , bez
wzgl du na to czy sta a si  rzeczywisto ci  w naszym yciu.
Pan Jezus podkre li  ten sam fakt, ale w jeszcze bardziej
intymny sposób. Powiedzia : „Owego dnia poznacie, e
jestem w Ojcu moim, i wy we mnie a Ja w was" (Jana 14:20).
Czy co  mog oby by  bardziej intymnego czy bardziej osobi-
stego?  „Ja  jestem  w  Ojcu  moim  ... wy we mnie ... a Ja w
was."

Ten wiat nigdy nie widzia  i nigdy nie zobaczy ludzkimi
oczami czy ludzkim zrozumieniem w jaki sposób jeste my
zjednoczeni z Synem Bo ym. Tak jak nie mo emy wyja ni
tajemnicy Trójcy, tak i nikt nie potrafi wyja ni  tajemnicy
naszej jedno ci z umi owanym Synem Bo ym. Ja nie umiem
tego  wyja ni ,  ale  potrafi  wierzy  w  to  i  ca ym  sercem  to
zaakceptowa . Pewnego dnia, kiedy pojawimy si  z Nim w
chwale, b dzie to w pe ni ujawnione. W mi dzyczasie,
radujmy si  i cieszmy si  i odpoczywajmy w Jego s owie —
„w Chrystusie Jezusie."

Naturalnie powstaje pytanie, „W jaki sposób zosta em
zjednoczony przez Boga z Panem Jezusem?" „Czy  nie
wiecie, e my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w
mier  jego zostali my ochrzczeni? ... Bo je li wro li my w

podobie stwo jego mierci, to wro niemy równie  w podo-
bie stwo jego zmartwychwstania" (Rzymian 6:3,5). W Bo ym
planie i Jego umy le wykona o si  to kiedy Pan Jezus umar
na  krzy u.  Umar  tam  jako  mój  reprezentant,  i  tam  te  ja
umar em wraz z Nim. Kiedy trzeciego dnia zmartwychwsta ,
ja zmartwychwsta em wraz z Nim i nigdy wi cej nie b
od czony od Niego, ani w tym yciu, ani w przysz ym.
Dokona o si  to przez Boga Ducha wi tego, kiedy zostali my
ochrzczeni w Jego mier .

Pawe  mówi do Koryntian „Bo te  w jednym Duchu my
wszyscy zostali my ochrzczeni w jedno cia o, czy to ydzi,
czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostali my
napojeni jednym Duchem" (I Koryntian 12:13). Zosta o to
dokonane dzi ki skutecznej pracy Ducha wi tego. Kiedy ty
i ja uwierzyli my w Pana Jezusa Chrystusa, e On naprawd
poniós  nasze grzechy na Swoim ciele na krzy , wtedy Bóg
Duch wi ty zjednoczy  nas z Chrystusem w Jego mierci i w
Jego yciu. Tamtego dnia ka dy z nas zosta  przyprowadzony
do cia a, którego G ow  jest Chrystus. Mog o tak by , e w
tamtym momencie nie byli my wiadomi tego faktu, ale Sam
Bóg wyra nie mówi nam co uczyni  dla nas, kiedy naro-
dzili my si  na nowo.

Nadzieja wype niona poprzez
jedno  z Chrystusem

Nasza nadzieja na dzisiaj nie polega na fakcie naszego
usprawiedliwienia, jak wielu my li, ale raczej w naszej
jedno ci z Chrystusem. Cala nadzieja na wi to  le y w
fakcie tej jedno ci. „Je li bowiem, b c nieprzyjació mi,
zostali my pojednani z Bogiem przez mier  Syna jego, tym
bardziej, b c pojednani, dost pimy zbawienia przez ycie
jego" (Rzymian 5:10). Pierwsza cz  tego wiersza jest
ewangeli  dla grzeszników; ostatnia to ewangelia dla wi tych.

Bóg nie tylko pojedna  nas ze Sob  poprzez usuni cie z
drogi strasznej bariery, która znajdowa a si  pomi dzy Nim a
nami, ale uczyni  daleko wi cej. Usuni cie tej bariery da o
nam przyst p do Boga, ale nie da o nam adnej wrodzonej
si y, by  jak powinni  synowie. Dobr  nowin  dla
synów jest to, e Bóg zatroszczy  si , aby my yli i byli
podtrzymywani poprzez jedno  z Jego Synem. Jeste my
pojednani poprzez Jego mier  i zbawieni poprzez Jego ycie.

„Gdy  w nim mieszka ciele nie ca a pe nia bosko ci i
macie pe ni  w nim..." (Kolosan 2:9-10). Greckie s owo,
które zosta o przet umaczone jako „pe nia," kiedy u yte w
odniesieniu do   nierza,   oznacza   cz owieka   ca kowicie

Duchowa mi  Jezusa

Chrystus, wed ug cia a, otrzymuje wiele uwagi ze strony
libera ów i modernistów, ale mi , która nie pochodzi z
mieszkaj cego w rodku Ducha wi tego, nie jest
prawdziw  duchow  mi ci  i nie jest przyjemna Bogu.
Nie oddajemy czci Chrystusowi, oddaj c Mu tylko nasz
najlepsz  ludzk  mi . Pomimo tego, e Go kochamy
bardziej ni  jakiegokolwiek cz owieka, to jednak nie
wystarczy, je eli On tylko zdobywa pierwsze miejsce w
konkursie z Sokratesem czy Waltem Whitmanem. Nie
kocha si  Go w ciwie, dopóki nie kocha si  Go jako
samego Boga, a Duch w nas dokonuje mi ci.

A.W. Tozer (1956)
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wyposa onego, ca kowicie wy wiczonego, ca kowicie
gotowego do bitwy. Kiedy to samo s owo u yjemy w stosunku
do domu, oznacza  b dzie, e ka da mo liwa potrzeba zosta a
zaspokojona, ka dy sprz t znajduje si  na miejscu, a ka dy
pokój jest w pe ni umeblowany. Kiedy tego s owa u yjemy w
stosunku do statku, oznacza  b dzie taki statek, który jest
gotowy do opuszczenia portu w podró  dooko a wiata. W ten
sam sposób my, jako nierze przygotowani do wojny, jak
statek w pe ni przygotowany do podró y doko a wiata,
jeste my pe ni w Panu Jezusie, ca kowicie przygotowani na
ka de mo liwe zdarzenie w naszym yciu, dopóki w ko cu nie
osi gniemy naszego domu z Bogiem. W Nim mamy pe ni ,
nie brak nam niczego do zwyci stwa nad grzechem i nad
diab em w yciu i s bie.

ycie bez Chrystusa

Jak yj  ludzie, którzy nie s wiadomi ich jedno ci z Chry-
stusem? Wi kszo  chrze cijan nie wie, e s  z Nim zjedno-
czeni; czyni  co tylko potrafi  o swoich w asnych si ach. S
jak chrze cijanie w Koryncie, do których Pawe  napisa , „I ja,
bracia, nie mog em mówi  do was jako do duchowych, lecz
jako do cielesnych, jako do niemowl t w Chrystusie ...
Jeszcze bowiem ciele ni jeste cie. Bo skoro mi dzy wami jest
zazdro  i k ótnia, to czy  ciele ni nie jeste cie i czy na
sposób ludzki nie post pujecie?'' (I Koryntian 3:1,3).

W opisie swojego duchowego konfliktu, który Pawe
przedstawia w Rzymian 7, 47 razy w 18 wersetach u ywa
zaimka osobowego „ja" lub „mnie." To jest w nie ycie
ludzi, którzy nie znaj  b  nie uznaj  faktu swojej jedno ci
ze Zbawicielem ~ w zazdro ci, walce, podziale, szukaj c
samozadowolenia, wywy szaj c samych siebie, nie my  o
Chrystusie, ale o sobie. Zainteresowanie sob  oznacza by
pokonanym i odnosi  pora  i  w grzechu, ale zajmo-
wanie si  Chrystusem przynosi zwyci stwo. Chrystus musi
by  w centrum; On musi by  dla mnie wszystkim. W nim jest
zwyci stwo; bez Niego jest pokonanie i pora ka.

Czy jeste wiadomy tego, ze jeste  zjednoczony z Nim?

Czy próbujesz zadowoli  Boga, czy te ufasz Temu, z którym
jeste  zjednoczony; Temu, który zawsze czyni  to, „co si
jemu podoba" (Ew. Jana 8:29)?

Praktyczna jedno

Kiedy ta jedno  stanie si  praktycznym prze yciem? Wtedy
gdy zgodzimy si  na to, by by  oddzieleni od wszystkich
rzeczy które przeszkadzaj  i uznamy z ca ego serca jedno ,
któr  Bóg ju  uczyni . „Dlatego wyjd cie spo ród nich i
od czcie si , mówi Pan, i nieczystego si  nie dotykajcie; a Ja
przyjm  was i b  wam Ojcem, a wy b dziecie mi synami i
córkami, mówi Pan Wszechmog cy" (II Koryntian 6:17-18).
Gdy  zgadzamy si  na  to,  by  by  oddzieleni  dla  Boga  i  zosta-
wiamy wszystkie te rzeczy, o których wiemy, e s  dla Niego

e i nieprzyjemne i przeszkadzaj  Jego pracy w naszym
yciu, wtedy zaczynamy poznawa  w osobisty, intymny

sposób cud naszej jedno ci z Chrystusem Jezusem.
Niech Sam Bóg da nam to pal ce pragnienie osobistego

poznania Jego obecno ci w naszym yciu, wiadomej wiedzy
naszej jedno ci z Nim. Zanim pójdziesz dalej, czy nie sk onisz
swojej g owy i nie podzi kujesz Mu, e jeste  zjednoczony z
Chrystusem Jezusem? Podzi kuj Mu za to, e Jego S owo jest
prawdziwe  —  e  w  tym  momencie  znajdujesz  w  Nim  swoj
pe ni , e nic ci teraz nie brakuje, poniewa  jeste  zjedno-
czony z Panem. Powiedz Bogu, e jeste  teraz zadowolony w
Chrystusie Jezusie, e On jest wszystkim czego potrzebujesz
i czego chcesz. Powiedz Mu, e jeste  ju  gotowy, by by
oddzielonym od tych wi cych, oddzielaj cych rzeczy i
pragniesz, by wypracowa  w tobie wiadomo  realno ci tej
jedno ci z Chrystusem Jezusem. Pami taj, e ta jedno  nie
jest ani twoim dzie em ani twoim planem; nie jest to jedno
ustanowiona przez cz owieka, ale doskona e dzie o Bo e.
Podzi kuj Mu za to. Raduj si  w tym, gdy  dzi ki Bogu jeste
w Chrystusie Jezusie!

L.L. Legters (1933)

Chrystus przychodz cy w Duchu
Ew. Jana 14:18-24

Po pierwsze, nasz Pan rysuje ywy
kontrast pomi dzy stanem wiata
maj cym nied ugo nast pi  i tym
wspó czesnym jego uczniom: „Jeszcze
tylko krótki czas i wiat mnie ogl da
nie   b dzie;   lecz   wy   ogl da  mnie

dziecie" (Jana 14:19). To tak jakby
powiedzia : „ wiat widzi mnie teraz,
ale ju  nied ugo, po moim odej ciu,

 poza polem widzenia lepego
wiata." Jego fizyczna obecno  by a

jedynym sposobem w jaki   wiat Go

widzia  czy kiedykolwiek by  w stanie
Go zobaczy . Ale w ywym i b ogo-

awionym kontra cie Jezus dodaje:
„lecz wy ogl da  mnie b dziecie," to
znaczy oczami wiary. Poprzez
nauczanie Ducha, Chrystus — pomimo

6



Poznawanie Go
Chrystus przychodz cy w Duchu

wniebowst pienia — b dzie ci gle
widzialny dla duchowego oka.

To jest ten sam obraz uwielbionego
Zbawiciela, do którego nawi zywa
Pawe , kiedy mówi : „My wszyscy
tedy, z ods oni tym obliczem, ogl daj c
jak w zwierciadle chwa  Pana, zosta-
jemy przemienieni w ten sam obraz, z
chwa y w chwa , jak to sprawia Pan,
który jest Duchem" (II Koryntian 3:18).
Chocia  po Swoim odej ciu mia  by
niewidzialny dla oka, od tej chwili mia
by  widzialny dla Swoich uczniów w
duchowy sposób. Maj c to na my li,

drze by oby zapyta  siebie samych,
„Co wiem na temat wizji wiary Chry-
stusa jako siedz cego teraz po prawicy
Boga?"

Wiara w Chrystusa
jako ród o ycia

Ten wierz cy obraz uwielbionego
Zbawiciela jest rodkiem tycia i
aktywno ci katdego chrze cijanina w
jego walce z grzechem i ze wiatem. Co
innego bowiem mog oby by  znacze-
niem tego kontekstu s ów, „Bo Ja yj  i
wy  b dziecie" (Jana 14:19)? Po
prostu oznacza to: Chrystus yje; jest
nie tylko yj cym, który posiada
zasadnicze ycie jako Wieczny Syn
Bo y, ale jest równie ród em ycia dla
Swojego ludu jako Po rednik pomi dzy
Bogiem a Cz owiekiem.

Pytanie wi c brzmi, jak to ycie
mo e sta  si  ich udzia em? Widz  Go
przez wiar ; o wieconego przez Bo ego
Ducha, widz  Tego, który jest ich
yciem.  I  z  powodu  tego,  to  samo
ycie, które jest w Jezusie, przep ywa

przez ich dusze. „Bo Ja yj  i wy 
dziecie." W tych s owach Jezus

uznaje czas, kiedy b dzie z martwych
wzbudzony i b dzie  doskona ym i
niezniszczalnym yciem jako G owa
Swojego ludu. Od tego czasu b c
przez nich widziany w wietle Ducha,
Jego ycie staje si  ich yciem. Jak e
bezpieczni, jak e b ogos awieni s  ci,
których ycie jest w ten sposób po -
czone z yciem Jezusa!

Nasz Pan mówi dalej o wieceniu,

które b dzie im dane jako rezultat
wylania Ducha wi tego: „Owego dnia
poznacie, e jestem w Ojcu moim i wy
we mnie a Ja w was" (14:20).
Wyra enie — „Owego dnia" — odnosi
si  do okre lonego czasu. Nie ma
powodu, dla którego nie mieliby my
wierzy , e dzie , o którym On mówi
to by  dzie  Zielonych wi t. Nasz Pan
potwierdza, e kiedy nadejdzie ten
dzie , wtedy b  mieli bardziej ni
kiedykolwiek wyra ne zrozumienie
niektórych najwa niejszych prawd.
Obiekt tej wiedzy b dzie dwojaki — po
pierwsze,  jedno  Jezusa  z  Ojcem,  a
pó niej ich w asna relacja z Jezusem.

„Wy we mnie a Ja w was"

Pierwsza wymieniona prawda to spo e-
czno , któr  Jezus ma z Ojcem.
Uczniowie do wiadczyli znacznej
trudno ci w sformu owaniu w ciwej
koncepcji relacji panuj cej pomi dzy ich
Mistrzem i Ojcem. Jest to widoczne w
stwierdzeniu  Filipa  w  wierszu  8.  Ale
kiedy nadejdzie „owy dzie " — dzie
przyj cia Ducha — zrozumiej  to
bardziej wyra nie ni  kiedykolwiek. Ale
spo eczno  Mistrza wzgl dem Ojca nie
by a jedyn  prawd , co do której Duch
mia  da  im wyra niejsze wiat o; b
bowiem mieli wi ksze poznanie swojej

asnej spo eczno ci z Nim: „wy we
mnie a Ja w was." B  wtedy czuli, e
yj  w Nim, a On w nich.

Dalej, ten proces — kolejne kroki —
dzi ki którym powstan  do tego o wie-
cienia, jest naszkicowany w szczegó ach
(wiersz 21). Jezus powiedzia  wcze niej,
„Je li mnie mi ujecie, przykaza  moich
przestrzega  b dziecie; i Ja prosi  b
Ojca..." (14:15-16), ale tutaj wyra nie
wyszczególnia ka de ogniwo w cu-
chu: „Kto ma przykazania moje i prze-
strzega ich, ten mnie mi uje; a kto mnie
mi uje, tego te  b dzie mi owa  Ojciec,
i Ja mi owa  go b , i objawi  mu
samego siebie" (14:21).

W pierwszym przypadku, „Kto ma
przykazania moje i przestrzega ich, ten
mnie mi uje." Odnosi si  to do osoby,
która   jest   w   duchowym   znaczeniu

kochankiem Chrystusa. Po drugie, „kto
mnie mi uje," mówi Jezus, „tego te

dzie mi owa  Ojciec." Ojciec mi uje
wszystkich, którzy mi uj  Syna ~
najwy szy obiekt Jego mi ci. Ojciec
mi uje ich nie tylko mi ci  pe
wspó czucia, któr  okazywa  im kiedy
byli jeszcze w swoich grzechach, ale
mi ci  pe  niewyra alnego zadowo-
lenia i rozkoszy. Dalej, Syn widz c e
Ojciec jest zadowolony z ucznia,
przybli a si  do niego dzi ki nowej
wi zi:  „I  Ja  mi owa  go  b ."  Ojciec
mi uje ucznia, poniewa  ucze  mi uje
Jezusa, a Jezus mi uje ucznia poniewa
mi uje go Ojciec. W ko cu, powstaje
wyra ne objawienie Jego samego, „I
objawi  mu samego siebie."

Jest to najwy sze wype nienie s ów:
„Owego dnia poznacie, e jestem w
Ojcu moim i  wy we mnie a  Ja  w was."
Jest to równie  zako czenie odpowiedzi
naszego Pana na pro  Filipa, „Panie,
poka  nam Ojca, a wystarczy nam."

Ale podczas gdy to godne zauwa-
enia wyra enie, „... i objawi  mu

samego siebie," ko czy odpowied
naszego Pana na pro  Filipa, zapo-
cz tkowuje równie  inne pytanie
wyra one przez Judasza, które teraz
wypowiada: „Rzek  mu Judasz, nie
Iskariota: Panie, có  si  sta o, e masz
si  nam  objawi ,  a  nie  wiatu?"
(14:22).

Jedno  Ko cio a z
Ojcem i Synem

Jasne jest, e to objawienie, które Jezus
obieca  Swoim uczniom — to odró nie-
nie, które zaznaczy  pomi dzy Ko cio-
em a wiatem ~ wprawi o tego ucznia

w zak opotanie. Zapyta  bowiem, tonem
pe nym zdziwienia, dlaczego Chrystus
mia by objawi  si  im, a nie wiatu?
„Panie, co si  sta o? Dlaczego masz
objawi  si  nam,  a  nie  innym?"  Nie
mam w tpliwo ci, e b dzie to stano-
wi o wieczn  niespodziank  dla odku-
pionych w chwale — dlaczego Pan
wybra  raczej ich a nie innych?

W odpowiedzi naszego Pana godne
zauwa enia jest to, e kontynuuje Swoj
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wypowied  dok adnie tak jak przedtem:
„Odpowiedzia  Jezus i rzek  mu: Je li
kto mnie mi uje, s owa mojego prze-
strzega  b dzie, i Ojciec mój umi uje go
i do niego przyjdziemy, i u niego
zamieszkamy" (14:23). Widoczne jest
to, e pierwsza cz  tego wiersza jest
po prostu reprodukcj  wiersza 21 w
troch  innej formie. A jednak Jezus
odpowiada na pytanie powtarzaj c tak
obietnic  jak  i  warunki,  od  których  jest
zale na. Rzeczywi cie, w pewnym
sensie istnieje tu ró nica.

Warunki obietnicy s  delikatnie
skrócone, podczas gdy sama obietnica
jest chwalebnie rozwini ta i
powi kszona. Zamiast powiedzie : „Ja
równie  umi uj  go i objawi  mu
samego siebie," teraz mówi, „do niego
przyjdziemy i u niego zamieszkamy."
Niew tpliwie nale y tu zaobserwowa ,
e  nasz  Pan  mówi  o  Sobie  samym  i

Ojcu w takich s owach — „przyjdziemy
do  niego."  Czy  to „my" nie jest
cudowne? Czy u ycie tego wyra enia
wyra nie nie sugeruje wiadomej
równo ci z Ojcem? I czy  nie mo emy
tutaj powiedzie , e gdziekolwiek jest
Duch Chrystusa, tam jest zarówno
Ojciec i Syn?

Ale ponownie, jak e majestatyczne
owa -  „i  u  niego zamieszkamy"! Czy

nie jest to najcudowniejsze? Ojciec i
Syn przychodz  i zamieszkuj  w duszy
stale i wiecznie! Wydaje si , e to
okre lenie, „zamieszka " czy ten
wiersz z wierszem 2: „W domu Ojca
mojego wiele jest mieszka ." Tutaj na
ziemi Bóg mieszka z wierz cym, ale w
niebia skiej chwale, to wierz cy b dzie
mieszka  z Bogiem. Pierwszy z tych
faktów jest uwarunkowany sekund .
Nikt nie mo e mieszka  z Bogiem w
niebie, je eli Bóg  najpierw nie b dzie

mieszka  z Nim na ziemi.
Ale nasz Pan odpowiada nie tylko

na t  cz  pytania Judasza, która
odnosi si  do uczniów, ale równie  na

 odnosz  si  do wiata: „Kto mnie
nie mi uje, ten s ów moich nie prze-
strzega." To tak jakby powiedzia , „Nie
lekcewa cie mojego s owa." Dlaczego?
Poniewa  Jezus dodaje, „s owo, które

yszycie, nie jest moim s owem, lecz
Ojca, który mnie pos " (14:24). Jego
odpowied  wyja nia dok adnie, e je eli
kto  jest wrogo nastawiony do s ów
Ojca i Syna, jak Oni b  mogli z nim
zamieszka ?

Lekcje do rozwa enia

Takie wi c jest przyj cie Chrystusa w
Duchu i jego chwalebne rezultaty. Je eli
jest jakakolwiek lekcja, której ten
fragment uczy nas bardziej ni  czego-
kolwiek, to jest to wa no  pracy
Ducha. To dzi ki Duchowi Jezus mia
do nich przyj , nie zostawiaj c ich
„sierotami." To poprzez Ducha mieli
Go ogl da  wiar , po Jego odej ciu. To
poprzez Ducha mieli pozna  relacj  jak
Jezus mia  z Ojcem i z nimi. To
poprzez Ducha mia  im si  objawi . I
poprzez Ducha Ojciec i Syn mieli
uczyni  w nich swój wieczny dom. Czy
to wszystko nie pokazuje nam niewy-
powiedzianej wa no ci pracy Ducha?

Zobaczmy tutaj równie wielk
rolnice pomi dzy Ko cio em a wiatem.

lepy wiat teraz nie widzi uwielbio-
nego Chrystusa; jest On ca kowicie poza
jego zasi giem. Dla duchowo o wieco-
nego ucznia, jednak e, jest On ci gle
widoczny dzi ki wierze (wiersz 19).
Zapytajmy siebie szczerze, znajduj c si
przed Bo ym obliczem, czy Bóg
otworzy  oczy naszego zrozumienia by

ujrze  chwa  Zbawiciela.
Dalej, nauczmy si  st d absolutnego

bezpiecze stwa Bo ego Ko cio a. „Ja
yj  i wy  b dziecie." Ich szcz cie

stoi  albo  runie  razem.  Kiedy  G owa
mieszka w chwale, nie ma niebezpie-
cze stwa, e cia o zginie. Musi jednak
istnie  ogniwo cz ce G ow  i cz onki.
Nic nie pomo e proste mówienie,
„Chrystus umar  ale teraz yje, i dlatego
ja te  b ." Musi istnie  poprzez
wiar tywotna jedno pomi dzy
naszymi duszami i Nim, albo pewnie
zginiemy.

Ponadto, czy nie widzimy tutaj
konieczno ci aktywnej praktycznej
mi ci do Chrystusa? Kim jest ten, na
którego Ojciec i Syn spojrz  z upodo-
baniem?  Komu ma  si  objawi  Syn?  I
do kogo ma przyj  Ojciec i Syn i
zamieszka  z nim na wieki? Do tego,
który mi uje Jezusa i przestrzega Jego
przykaza . O, jak bliskie zatem jest
pokrewie stwo pomi dzy wi to ci  a

miechem na Bo ej twarzy.
Wreszcie, my wiadomi nie-

bezpiecze stwa odrzucenia przykaza
Chrystusa, gdy  ktokolwiek to czyni,
pogardza autorytetem Tego, który Go
pos  (wiersz  24).  Jak  brzmi  pierwsze

owa Chrystusa do ka dego z nas?
„Pójd cie do mnie wszyscy, którzy
jeste cie spracowani i obci eni, a Ja
wam dam ukojenie" (Mateusza 11:28).
„Do mnie si  zwró cie, wszystkie
kra ce ziemi, aby cie by y zbawione,
bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego"
(Izajasza 45:22). Wystrzegajmy si
pogardzenia Tym, który w ten sposób
przemawia do nas z nieba.

Charles Ross (1887)

Zdobywanie Chrystusa
Czy zdoby  ju  serce twojego Pana? Czy wiesz, e je eli
pragniesz Go, b dziesz d  do tego, by zdoby  Jego serce?
Aposto  Pawe  stwierdzi ,  e taki by  jego cel kiedy zrzek  si

swojego przesz ego ycia. „Wszystko uznaj  za szkod  wobec
donios ci, jak  ma poznanie Chrystusa Jezusa, Pana mego,
dla którego ponios em wszelkie szkody i wszystko uznaj  za
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miecie, eby zyska  Chrystusa" (Fil. 3:8).
Pawe  by  ca kowicie zniewolony przez swojego Pana.

Dlaczego potrzebowa by „zyska " Chrystusa? Chrystus ju
mu si  wyra nie objawi , i nie tylko jako dla aposto a, ale i w
jego yciu. Pomimo tego jednak, Pawe  czu  si  przymuszony,
by zdoby  serce i uczucia Chrystusa.

Ca kowite istnienie Paw a ~ jego s ba, ycie i cel ycia
- by  skoncentrowane tylko na zadowalaniu Mistrza i Pana.
Wszystko inne stanowi o dla niego mieci, nawet te „dobre"
rzeczy. Wierz , e jednym z powodów dla których Pawe
nigdy si  nie o eni  by o to, e chcia  mie  wi cej czasu, by
troszczy  si  o sprawy Pana (patrz I Koryntian 7:32).
Zach ca  innych do tego samego, „aby cie post powali w
sposób godny Pana ku zupe nemu jego upodobaniu" (Kolosan
1:10).

Czy  jest  to  zatem  biblijne,  spytacie,  ten  pomys  zdoby-
wania serca Jezusa? Czy i bez tego nie jeste my obiektem
Bo ej mi ci? Rzeczywi cie, Jego askawa mi  rozci ga si
ku wszystkim ludziom. Ale istnieje jeszcze inny rodzaj
mi ci, którego do wiadczy o niewielu chrze cijan. Jest to
czu a mi  do Chrystusa, podobna do tej pomi dzy m em
a on .

Ta  mi  jest  wyra ona  w  Pie ni  nad  Pie niami.  W  tej
ksi dze Salomon jest przedstawiony jako typ Chrystusa i w
jednym fragmencie Pan mówi o Swojej oblubienicy w ten
sposób: „Oczarowa  mnie ... oblubienico; oczarowa  mnie
jednym spojrzeniem swoich oczu, jednym cuszkiem ze
swojej szyi. Jak pi kna jest twoja mi  ... oblubienico, o
wiele s odsza jest twoja mi  ni  wino..." (Pie  nad
Pie niami 4:9-10). Pó niej mówi, „Odwró  swoje oczy ode
mnie, bo mnie przera aj !" (6:5). Jego oblubienica odpo-
wiada, „Ja nale  do mojego mi ego i ku mnie zwraca si  jego
po danie" (7:11).

Oblubienica Chrystusa b dzie sk ada  si  ze wi tych
ludzi, którzy pragn  podoba  si  swojemu Panu, i którzy yj
tak pos usznie i w oddzieleniu od wszystkich innych rzeczy,
e serce Chrystusa jest tym oczarowane. S owo oczarowa w

tym fragmencie oznacza „ukra  serce." Angielska wersja
King James tego fragmentu podaje, e serce Chrystusa zosta o
oczarowane tylko „jednym spojrzeniem." Wierz , e „jedno
spojrzenie" to jedno  umys u skoncentrowanego tylko na
Chrystusie. To oddanie Chrystusowi — jak równie  symbo-
liczna mi  pomi dzy m em a on  — jest wyra ona w
innej ksi dze Biblii, w ksi dze Rut. Jest to historia nawróconej

ebnicy, która zdoby a serce swojego ziemskiego pana. Dla
mnie jest to historia prorocza, poselstwo, które przemawia do
nas dzisiaj bardzo mocno, gdy  my-zdobywamy Chrystusa w
ten sam sposób w jaki Rut zdoby a swojego pana, Boaza.

Przyk ad Rut

Kiedy jednak zg bia em ten temat, przeszukuj c wszystkie
moje komentarze do Biblii, nie znalaz em ani jednego autora,

który by zauwa  to duchowe i prorocze znaczenie ksi gi
Rut. Tylko jeden autor zasugerowa , e skoro Rut by a
Moabitk , to mo e Bóg mówi do nas co  o Poganach
„wszczepionych do krzewu winnego." Ale ta historia ma o
wiele wi ksze znaczenie ni  tylko historyczne. Osobi cie
uwa am, e potrzebujemy spojrze  bli ej na t  pi kn  histori ,
poniewa  uczy nas ona wiele o tym jak jeste my karmieni
staraj c si  zdoby  Jego serce.

Historia o Rut rozpoczyna si  tymi s owy: „Nasta  g ód w
kraju" (Rut 1:1). Ten g ód reprezentuje ten sam g ód, który i
dzisiaj prze ywa Ko ció ; brak Bo ej obecno ci, pragnienie
prawdziwego Bo ego Chleba. Z powodu g odu, Izraelczyk
Elimelech wzi  swoj on  Noemi i ich dwóch synów i uciek
przez ziemi  Judejsk  do Moabu. Pó niej Elimelech tam
umiera a dwaj synowie Noemi eni  si  z poga skimi onami,
Orp  i Rut. Wszyscy pozostaj  w Moabie przez dalsze
dziesi  lat.

Ale Moab by  miejscem ba wochwalstwa. Reprezentowa
zgromadzenie niegodziwych, tron pogardy. Rzeczywi cie,
nazwa Moab oznacza cudzo óstwo. Sam Moab, od którego
pochodzi nazwa tego regionu, urodzi  si  z kazirodczego
zwi zku pomi dzy Lotem i jedn  z jego córek. To w nie on
zwiód  Izrael  w Szittim na pustyni,  w rezultacie  czego od tej
kl ski zgin o 24.000 (IV Moj eszowa 25:1-9).

Bóg zabroni  Izraelitom eni  si  z Moabitkami, „nak oni
bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów" (I
Królewska 11:2). Ta sama rzecz ma miejsce dzisiaj w
zakresie duchowym, kiedy pojawia si  g ód Bo ego S owa.
Bo y lud zwraca si  ku wiatu, poddaj c si  pokusie
ba wochwalstwa i mieszaj c si  z bezbo nymi. G ód w
Ko ciele zawiód  wierz cych do Moabu, do miejsca
ba wochwalstwa. I tak jak nauczy a si  tego Noemi kiedy
straci a tam swoich synów, Moab jest miejscem gdzie umieraj

odzi ludzie!
Jednak e w Judei g ód w ko cu si  sko czy . Do Noemi

dosz a wiadomo , e Bóg ponownie uj  si  za swoim ludem
i da  im chleb. Nagle przez dusz  Noemi przesz y
wspomnienia minionych b ogos awie stw i zacz a t skni  za
wi tym miejscem, w którym kiedy  przebywa a. Mia a do

Moabu, jego ba wochwalstwa i mierci. „Wtedy wybra a si
wraz ze swoimi synowymi i wróci a..." (Rut 1:6).

Rut i Orpa po egna y si  ze swoimi rodzicami, przyja-
ció mi i rodzin . Powiedzia y swoim bliskim, e
wyprowadzaj  si  na sta e: Id  z Noemi do Judei, do miejsca
gdzie Bóg uj  si  ze Swoim ludem!

Dzisiaj, ponownie Pan ujmuje
si  za Swoim ludem!

Dzisiaj w naszym wiecie mo emy zauwa  pewne
podobie stwo: Niektórzy wierz cy mieszkaj  we
wspó czesnym Moabie — w letargu, ozi ci, w wiatowych
przyjemno ciach    i   sukcesie.     A   jednak   wpo ród   tego

9



Poznawanie Go
Zdobywanie Chrystusa

wszystkiego, przetrwa a resztka wi tych. Znie li oni samo-
wywy szenie ewangelistów telewizyjnych, brudn  zmys owo
w Bo ym domu, g upot  p yn  z kazalnicy i szyderstwo
upad ych chrze cijan. Ci g odni modlili si , po cili i wstawiali
si  i teraz Pan us ysza  ich wo anie.

Dlaczego Ko ció  Times Square i podobne mu s  pe ne
zg odnia ych poszukuj cych? Poniewa  dotar o do nich s owo,
e w tych miejscach Bóg ujmuje si  za Swoim ludem! Ludzie

us yszeli, e wysz o s owo od Boga. Tak, g ód si  sko czy .
Bóg pos  chleb z nieba. I je eli nie skosztowa  jeszcze tej
niebia skiej manny, wyjd  z Moabu i wró  do miejsca gdzie
Bóg ujmuje si  za Swoim ludem!

Dok adnie to zaplanowa y zrobi  dwie synowe Noemi.
Widzicie, imi  Noemi oznacza „ aska." Pój cie za swoj
te ciow  by o sposobem pój cia za Bo ask . Reprezento-
wa o to odej cie od ycia dla wiata i przybli enie si  do ycia
ask  Pana. By y kierowane Bo ym Duchem, zach cone

wie ci  o Jego nawiedzeniu. I dzisiaj w ten sam sposób tysi ce
zmierzaj  do domu, z powrotem do pe ni Chrystusa — z dala
od kompromisu, niezdecydowania i pustej ewangelii wygody
i sukcesu.

Smutn  rzecz  jest to, e wielu tych, którzy planuj
powróci  do Boga, zatrzymuje si  na granicy. Nie uwalniaj
si  ca kowicie, nie p ac  ceny. Widzia em jak mia o to miejsce
u setek ludzi w naszym ko ciele: rozpoczynaj  z wielk
arliwo ci , podaj c si  za g odnych. Ale rezygnuj  na

granicy pomi dzy Moabem i Juda i zawracaj  do swoich
starych dróg. Podobnie w Biblii, kiedy Orpa i Rut dotar y do
granicy,  musia y  podj  decyzj :  Czy  pójd  za  Noemi  ~  to
znaczy, za Bo ask  — do pe ni Pana? Ich imiona podpo-
wiadaj  odpowied : Orpa oznacza „twardo  karku." Rut
oznacza „przyjació ka, towarzyszka."

Powrót i post p

Konfrontacja mia a miejsce na granicy. Noemi zdecydowa a
wypróbowa  oddanie dwóch m odych kobiet. Dla Orpy i Rut
decyzja o kontynuowaniu podró y wymaga aby czego  wi cej
ni  tylko uczu  i czczych s ów. Noemi nie mog a im
zagwarantowa adnych nagród, dostatku, wygód, czy
sukcesu; mog a im tylko zaoferowa  jasn  wizj  wysokiej
ceny. Opisa a swój kraj jako miejsce cierpienia i ubóstwa,
ziemi , która nie oferowa a nic z ziemskich bogactw; mia yby
egzystowa  tylko na drodze wiary. Ten obraz by  tak
nieweso y, e Noemi zach ci a obie, by powróci y do domu
swoich matek „aby znalaz y dom" (Rut 1:9-10).

Prawdopodobnie odgadli cie z imienia Orpy, e pomimo
jej potoku ez i mocnych s ów o dalszej w drówce, opu ci a
te ciow  i powróci a do swojego ba wochwalstwa. Na
zewn trz by a z amana i agodna, i wydawa o si , e chcia a
by  cz ci  powrotu do Boga. Jej serce jednak e by o pot nie
zwi zane mi ci  do jej starego kr gu przyjació  i rodziny;
nie wiedzia a,  e ten ba wan pozosta  w jej duszy.  Orpa

aka a na granicy, poniewa  by a rozdarta pomi dzy dwiema
mi ciami. Szczerze chcia a i  dalej i kocha a cenn
spo eczno  z tymi dwiema kobietami — ale nie odci a
wi zów cz cych j  z Moabem.

zy nigdy nie wystarcz . Noemi wiedzia a o tym i dlatego
wystawi a dwie m odsze kobiety na ostateczny sprawdzian.
Noemi powiedzia a, „Zawró cie, córki moje! Po có  macie i
za mn ? Czy mog  jeszcze urodzi  synów, którzy by zostali
waszymi m ami? Zawró cie, córki moje, i id cie..." (Rut
1:11-12).  Wierz ,  e  Noemi  wejrza a  w  serce  Orpy,  do  jej
wewn trznej walki.

Noemi prawdopodobnie pomy la a sobie, Biedne dziecko!
My li, e chce Bo ej pe ni, ale ci gle jest zafascynowana tym
wiatem. Je eli wróci ze mn  b dzie nieszcz liwa, poniewa

ci gle b dzie ogl da  si  wstecz. Tak wi c Noemi powiedzia a
do Orpy, „Id  swoj  drog !"

Orpa musia a wtedy dojrze  do decyzji w swoim sercu.
Prawdopodobnie zastanawia a si , Czy to jest jedyne wyj cie?
Odrzucenie, ubóstwo i oddzielenie od wszystkiego co wcze niej
zna am? Nie! Wróc  do Moabu i b  s a Bogu na swój
sposób. B  ci gle kocha a tych wi tych, ale musz  i  dalej
z moim yciem. Biblia podaje, „Lecz one jeszcze g niej
zap aka y. Potem Orpa uca owa a swoj  te ciow " (Rut 1:4).
Oryginalny manuskrypt dodaje do tego zdanie „i odesz a."

By  mo e niektórzy z was czytaj c to my  o uca owaniu
swoich braci i sióstr w Chrystusie na po egnanie. Co  w
waszym sercu mo e was odci ga , mo e to by  kr g starych
przyjació  czy te  urok starych przyzwyczaje . Orpa
powróci a „do swojego ludu i do swojego boga" (Rut 1:15).
Równie  twoje serce mo e by  opanowane przez bo ka twojej
przesz ci, przez co  czego nie chcesz si  pozby .

A jednak dla chrze cijanina nie ma czego  po redniego!
Zosta a narysowana linia i mo emy porusza  si  wy cznie w
jednym z dwóch kierunków: albo naprzód w kierunku Judy,
albo do ty u w kierunku Moabu. Orpa zawróci a i od tej
chwili w Biblii nie ma o niej wzmianki. Znikn a w cieniu
ba wochwalstwa, nie maj c nic wi cej do czynienia z Bo ym
dzie em czy wiecznym Królestwem. Teraz Bo  wielk  trosk
by a Rut.

Noemi próbowa a po raz ostatni zniech ci  Rut, mówi c
w wierszu 15, „Zawró  i ty za swoj  szwagierk ." Innymi

owy: „Szybko, Rut! Je eli si  po pieszysz, z apiesz Orp .
Dlaczego nie pójdziesz za swoimi w asnymi pragnieniami?"
Ale Rut nie chcia a odej : „przylgn a" do Noemi (Rut
1:14). Nasuwa si  tu obraz s cej na kolanach z ramionami
mocno obejmuj cymi tali  swojego pana, tak jakby nigdy nie
chcia a go wypu ci .

Rut pragn a Boga! Chcia a mie  udzia  w chwili gdy Pan
ujmowa  si  za Swoim ludem i tylko mier  mog a jej w tym
przeszkodzi .

Rut powiedzia a: „Nie nalegaj na mnie, abym ci  opu ci a
i  odesz a od ciebie;  albowiem dok d ty pójdziesz i  ja  pójd ;
gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam;  lud twój — lud mój, a
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Bóg  twój  -  Bóg  mój.  Gdzie  ty  umrzesz,  tam  i  ja  umr  i  tam
pochowana b . Niech mi uczyni Pan, cokolwiek zechce, a
jednak tylko mier  od czy mnie od ciebie." (Rut 1:16-17).

Rut nie wiedzia a, e dokonuj c tego wyboru, umie ci a
siebie pod os aniaj cymi skrzyd ami Jahwe. I, co jest bardziej
wa ne, kiedy tylko wspólnie z Noemi przekroczy a granic ,
by a na drodze do zdobycia Chrystusa. Nie by o tam takiego
znaku drogowego, ale my wiemy dok d prowadzi a ta droga ~
prosto do serca Jezusa.

Wkrótce Rut i Noemi dotar y do miejsca b ogos a-
wie stwa, przybywaj c na pocz tku niwa. By y biedne i
prawie nagie, nie wiedzia y sk d b dzie pochodzi  ich
nast pny posi ek. Wtedy m oda Rut powiedzia a, „Pozwól mi
pój  na pole zbiera  k osy."

W tamtych czasach tylko biedni wykonywali tak  prac .
Prawo nakazywa o w cicielom pól, by nie li od samego
skraju swego pola i nie zbierali pok osia po swoim niwie —
to znaczy by zostawiali to, co opu cili niwiarze, dla biednych
(zobacz III Moj eszowa 19:9-10).

W tym momencie wydawa o si , e Rut zrobi a kiepski
interes. Jej oddanie przyprowadzi o j  do miejsca gdzie Bóg
ujmowa  si  za Swoim ludem, a jednak teraz musia a poci  si
w najmniej p atnej pracy. Znajdowa a si  poni ej linii
ubóstwa, bez widoku na przysz .

Zach cam was, aby cie dobrze przyjrzeli si  Rut, dlatego
e tak mo ecie sko czy  je eli od czycie si  od wiata i

pójdziecie za Bogiem. To by  krzy  aposto a Paw a a  do
momentu jego mierci: „Stali my si  widowiskiem dla wiata
i anio ów, i ludzi. My my g upi dla Chrystusa ... cierpimy

ód i pragnienie, i jeste my nadzy ... i tu amy si . I trudzimy
si  prac  w asnych rak; spotwarzaj  nas... prze laduj  nas...

orzecz  nam ... stali my si  jak miecie tego wiata" (I
Koryntian 4:9-13). A jednak Pawe  mia  odwag  powiedzie :
„Prosz  was tedy, b cie na ladowcami moimi" (I Koryntian
4:16)! Pawe  mia  dobry powód, by to powiedzie , i dla tego
samego powodu nie mo emy wspó czu  komu  takiemu jak
Rut: ona mia a w nie zdoby  Chrystusa!

„I posz a, a przyszed szy na pole zbiera a za cami.
Zdarzy o si  za , e trafi a na kawa ek pola, nale cego do
Boaza, który by  z rodziny Elimelecha" (Rut 2:3).

Autor tej historii musia  chichota  pisz c, e „zdarzy o
si " i  Rut znalaz a si  na polu Boaza, jej krewnego
wykupiciela. By o to dalekie od przypadku, a raczej stanowi o
wyra ne prowadzenie Ducha wi tego, poniewa  od momentu
gdy Rut przekroczy a granic  i powierzy a ca e swoje ycie
Bo emu powo aniu, by a przez Niego cudownie prowadzona.

Scenariusz musia  wygl da  mniej wi cej w ten sposób:
Rut, z pie ni  w sercu, min a wiele pól. Wtem wiedziona
nag ym impulsem zwróci a si  w prawo i zacz a zbiera
pok osie po pó nocnej stronie pewnego pola. Kilka godzin
pó niej Boaz zosta  pobudzony, by sprawdzi  jak id niwa.
Spojrza  na pola i zobaczy  licznych m odzie ców cinaj cych
zbo e i biedne s ce zbieraj ce za nimi pok osie.  Ale nagle

zatrzyma  si , poniewa  jego spojrzenie zatrzyma o si  na Rut.
„Czyja to dziewczyna?" — zapyta . Dozna  silnego wra enia.
Zbiera a pok osie tylko przez pó  dnia, a ju  uchwyci o j  oko
jej pana! Ten wielki cz owiek podszed  do niej i powiedzia ,
„Nie  chod  na  inne  pole  ...  lecz  trzymaj  si  tutaj  moich
dziewcz t" (Rut 2:8). Obieca , e nikt nie b dzie jej dokucza
i powiedzia , e kiedy b dzie mia a pragnienie, mo e napi  si
z tego co naczerpi niwiarze. Pó niej powiedzia  do
niwiarzy, by upuszczali dla niej k osy ze snopków, by mog a

je znale .
Dlaczego Boaz powiedzia  to do Rut? Poniewa  by  ni

oczarowany. Ukrad a jego serce i musia  mie  j  przy sobie.
Ale co w szczególno ci poci gn o Boaza do Rut? Rut sama
zada a mu to pytanie: „Dlaczego zwracasz na mnie uwag ,
chocia  jestem cudzoziemk ?"

Boaz odpowiedzia , e s ysza  o wszystkim co uczyni a dla
swojej te ciowej, i jak opu ci a swój w asny kraj, by
przy czy  si  do nowego ludu. „Niech ci wynagrodzi Pan
twój post pek i niech b dzie pe na twoja odp ata od Pana,
Boga izraelskiego, do którego przysz , aby si  schroni  pod
jego skrzyd ami" (Rut 2:12). Boaz zosta  poci gni ty ku niej,
poniewa  ona przysz a, by zaufa  Bo ym os aniaj cym
skrzyd om.

Stajemy si renic  oka Chrystusa

Czy widzicie to podobie stwo? Boaz reprezentuje Chrystusa,
naszego Krewnego-Wykupiciela. Kiedy tylko odchodzimy od
wszystkich innych mi ci, w momencie gdy opuszczamy
naszych wcze niejszych bo ków, starych przyjació  i stare
sposoby, oczy Chrystusa spoczywaj  na nas. Wtedy w nie
zyskujemy Chrystusa. Tracimy wiat i jego przelotn  chwa
i przemijaj ce przyjemno ci, ale zyskujemy Jego wieczn
mi .

A kiedy zdobywamy Jego serce, zdobywamy równie  Jego
przychylno . Nigdy wi cej nie b dziemy cierpie  g odu czy
pragnienia w naszym wewn trznym cz owieku. On b dzie nas
prowadzi  i troszczy  si  o nas w cudowny sposób. Tak jak
Rut, która pobieg a do domu, by powiedzie  Noemi o
wszystkich wspania ych rzeczach, które j  spotka y, i my
pobiegniemy do Bo ej rodziny i podzielimy si  cudem jak Pan
zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. Ka dy z nas zada na
ko cu pytanie, „Kim e jestem ja, by by  tak b ogos awiony?"

To by  tylko pocz tek b ogos awie stw Rut. Na koniec
niw Noemi poinstruowa a Rut, aby wzi a udzia  w

ówczesnym zwyczaju. W tym dniu s udzy spali u nóg panów
prostopadle do nich, zupe nie ubrani, aby ich ogrza . Je eli
pan by  ich krewnym, mia  obowi zek wykupi , czy naby
dziedzictwo tego s ugi, aby nie przepad o. Krewny wyra ,
e to uczyni przykrywaj c ramiona s ugi jakim  odzieniem lub

okryciem, mówi c tym samym, „Ja b  twoim okryciem."
Noemi powiedzia a Rut, aby posz a tego wieczora na klepisko,
kiedy Boaz b dzie przesiewa  j czmie ;  i po tym jak si
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po y, mia a odkry  jego stopy, po  si  tam i zrobi
wszystko co Boaz jej ka e. Tak wi c tej nocy Rut zrobi a tak
jak jej poleci a Noemi. Kiedy Boaz obudzi  si  i znalaz  j , by
bardzo zadowolony:

„B ogos awionas' ty u Pana, córko moja. Ten drugi dowód
twojej mi ci lepszy jest ni  pierwszy, gdy  nie ugania  si
za m odzie cami ani biednymi, ani bogatymi. Nie k opocz si
teraz, córko moja, uczyni  dla ciebie, cokolwiek sobie
yczysz, wie bowiem ca e miasto,  dzielna kobieta" (Rut

3:10-11).
Pomy lcie o czym mówi Boaz: „uczyni  dla ciebie,

cokolwiek sobie yczysz." Ka de yczenie serca Rut mia o
by  spe nione, poniewa  by a wierna. Nie zwróci a swoich
oczu ku bogactwu, sukcesowi czy przepychowi — pragn a
tylko jego. W zamian za to jej odkupiciel-krewny powiedzia
do niej, „Mog  ci zaufa ; twoja mi  jest prawdziwa. Nie
zostawisz mnie dla innych, bez wzgl du na to jak b
atrakcyjni. B dziesz moj , a ja b  tylko twój."

Tak wi c u bramy Betlejem, przed dziesi cioma
wiadkami, Boaz wykupi  dziedzictwo Rut. Zado uczyni

wszystkim roszczeniom co do niej i jej posiad ci i poj  j
za swoj on . Pot ny bogacz o eni  si  ze skromn  s .

Autorzy artyku ów:

To jest rzeczywi cie dzie o krzy a: Jezus zado uczyni
wszystkim roszczeniom, które diabe  mia  do nas czy do
naszych dziedzictw. Jeste my ca kowicie wolni, by by
po lubieni Chrystusowi!

Po lubie Rut urodzi a syna. Mia  na imi  Obed i by
pradziadkiem Dawida, nasienia Chrystusa. Ta s ca, Rut,
ma miejsce w samym rodowodzie naszego Mesjasza.

Czy Rut zdoby a Chrystusa? Przecie  Chrystus sta  si  jej
yciem! W ten sam sposób dzisiaj my zdobywamy Chrystusa

dokonuj c wyborów, które s  dla Niego przyjemne, decyzji,
które udowadniaj  nasz  wierno , by czerpa  jedynie z
Niego. Je eli b dziemy Go nieograniczenie kocha , pragn c
ustawicznie tylko Jego, b dziemy pami tali o Nim w ka dej
decyzji.  Zapytamy  samych  siebie,  „Czy  to  sprawi  Mu
przyjemno ? Czy uczyni to, e On powie do Swoich anio ów,
'Zobaczcie, mój umi owany zostawi  dla mnie wszystko'!"

Je eli prawdziwie pragniemy Jezusa, b dziemy d yli do
tego, by zdoby  Jego serce — a pó niej pozna Jego serce.
Oddamy Mu siebie ca kowicie i odpoczniemy spokojnie pod
Jego pot  opiek .

David Wilkerson (1989)
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