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Przemienione ycie
Tom 5, numer 2

Przemienieni, przekszta ceni
czy przerobieni?

„My wszyscy tedy, z ods oni tym obliczem, ogl daj c jak w zwierciadle chwa
Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwa y w chwa , jak to sprawia
Pan, który jest Duchem" (II Koryntian 3:18).

„My wszyscy z ods oni  twarz  wpatrujemy si  w jasno  Pa sk  jakby w
zwierciadle; za spraw  Ducha Pa skiego coraz bardziej ja niej c, upodabniamy si
do Jego obrazu" (II Koryntian 3:18 — Biblia Tysi clecia).

W tym obszernym, wspania ym wiecie Bo ego stworzenia, z mnogo ci
owadów, zwierz t, jarzyn, flory, istot morskich; rasowymi, narodowymi,
plemiennymi i j zykowo ró nymi grupami ludzi, widzimy, e ka dy gatunek jest
inny i odró nia si istotnymi cechami charakterystycznymi. Pomimo tego, e
ka da indywidualna grupa jest jedyna w swoim rodzaju i ró ni si  od innych,
istniej  pewne cechy charakterystyczne, wspólne dla ka dej grupy czy podgrupy.
Te cechy charakterystyczne s  ogólnie przekazywane potomstwu przez rodzica
przez jego specyficzne geny, albo spo ecznie, poprzez kultur  i j zyk. Nawet takie
rzeczy jak okolica, klimat, g boko  czy wysoko  nad poziomem morza, mog
by  silnie decyduj cymi czynnikami. Dok adnie te cechy charakterystyczne
pokazuj  nam ró nice pomi dzy gatunkami. Ka da cecha charakterystyczna jest
oczywista i jasna, i wyra nie przypisywana jednemu gatunkowi — dlatego te
potrafimy je odró ni .

W podobny sposób istnieje równie  olbrzymia ró norodno  grup religijnych,
reprezentowanych przez cz onków, którzy wyra nie ujawniaj  istotne cechy
charakterystyczne swojej wspólnoty. Na przyk ad, w Ameryce Amisze s
natychmiast rozpoznawani po wozach ci gni tych przez konie, braku elektryczno ci
i wyró niaj cych si  ubraniach w kolorze czarno-szarym. Ich kwakrowskie
pochodzenie daje im g bok  potrzeb  oddzielenia od wieckich rzeczy. Przyj ty
przez nich sposób ycia i ubiór jest zewn trznym przejawem tego kim s  i co ich
odró nia.

W takiej czy innej formie, wszystkie grupy religijne odzwierciedlaj , pewne
cechy charakterystyczne ich osobliwego porz dku, czy b  to Chrze cijanie,

ydzi, Muzu manie, Hindusi, czy inni. Cz sto tak atwo jest odró ni  Anglikanina
od Baptysty, jak Hindusa od yda. Kiedy tylko poznamy cechy charakterystyczne,
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ró nica jest oczywista. Tak jak jest to ogólnie powszechne u
wszystkich grup religijnych, ich zasadnicze cechy charak-
terystyczne s  wyra nie okre lone jako nale ce do tego
ziemskiego wymiaru.

Jedynym wyj tkiem s
na ladowcy Jezusa Chrystusa

Zasadnicze cechy charakterystyczne, którymi odznacza si
chrze cijanin i Ko ció , NIE pochodz  ze struktur tego wiata.
NIE mo na ich odnale  g ównie w tym jak odprawiamy nabo-

stwa, w co si  ubieramy, czy co czynimy w naszym
codziennym yciu, chocia  cechy te mog  by  istotne.

Geny, które nadaj  chrze cijaninowi, a co za tym idzie
Ko cio owi, zasadnicze cechy charakterystyczne, s  duchowe, i
maj  swoje ród o w niebia skiej rzeczywisto ci. S  czym
zupe nie ponadnaturalnym, poniewa  zosta  chrze cijaninem to
nie tylko wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, jako Syna
Bo ego i id ca za tym pokuta z grzechów, ale musi si
pojawi mier  i zaistnie  chwalebna przemiana. Mówi c
krótko, musimy narodzi * si  na nowo.

Stajemy si  nowym stworzeniem i jako tacy mamy nowe
pochodzenie; w Chrystusie mamy „geny" naszego Ojca w niebie.
Cechy charakterystyczne Jezusa, jako wzbudzonego z martwych
i powracaj cego Pana, sta y si  istotn  cz ci  naszego
charakteru i duchowej struktury. Wtedy to nowe stworzenie
rozpoczyna proces — ma e niemowl  ro nie ku dojrza ci,
zgodnie ze swoj  now  natur . Stajemy si  ponadnaturaln ,
duchow  istot , która jest w stanie skupi  w ludzkim ciele
pe ni  natury Jezusa, przez któr  nale ymy do tej sfery.

Nie jeste my ju  d ej tym, czym byli my, jeste my czym
ca kowicie innym. Zmieni a si  nie tylko nasza natura, ale nie
jeste my ju  d ej upodabniani (kszta towani) do tego wiata;
jeste my przemienieni poprzez odnowienie naszego umys u i
nasze cia a staj  si ywymi ofiarami, wi tymi i mi ymi Bogu,
a Jego obecno  jest z nami. Czy do wiadczy  ju  tego w
pe ni?

Wyra na Bo a obecno

„/ rzek  Moj esz do Pana: Oto Ty mówisz do mnie: Prowad  ten
lud, a nie oznajmi  mi, kogo po lesz ze mn , chocia
powiedzia : Znam de. po imieniu, oraz: Znalaz ask  w
oczach moich. Tote , je li znalaz em ask  w oczach twoich, daj
mi pozna  zamys y twoje, abym ci  pozna  i wiedzia , te
znalaz em ask  w oczach twoich; zwa  te , te twoim ludem jest
ten naród. Odpowiedzia Pan: Oblicze moje pójdzie i zaznasz
spokoju ode mnie. Rzek  do niego Moj esz Je eli oblicze twoje
nie pójdzie z nami, to nie ka  nam stad wyrusza . Po czym
bowiem mo na pozna , e znalaz em ask  w oczach twoich, ja
i lud twój, jak nie po tym, e Ty pójdziesz z nami, bo wtedy

dziemy wyró nieni, ja i lud twój, spo ród wszystkich ludów,
które s  na powierzchni ziemi. I rzek  Pan do Moj esza: Tak e

 rzecz, o której mówi , spe ni , gdy  znalaz ask  w oczach
moich i wo am ci  po imieniu. 1 rzek  Moj esz: Poka  mi,

prosz  chwa  twoja!" (II Moj eszowa 33:12-18).
Moj eszowi zosta o przydzielone prowadzenie Bo ego ludu.

Zna  swoj  ludzk  natur  z wszystkimi jej s abo ciami. Wiedzia ,
e nie mo e sobie przypisa  ca ej zas ugi. Chcia  wiedzie  kogo

Bóg po le z nim i modli  si  usilnie do Niego, by nauczy  go
Swoich dróg. W odpowiedzi Pan rzek  do niego: „Oblicze moje
pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie" (w. 14). Moj esz natychmiast
zda  sobie  spraw  ze  znaczenia  tej  obietnicy.  W  jaki  sposób
ktokolwiek móg by pozna , e Bóg ma w nim upodobanie, czy
odró ni  go od innych, gdyby Bo a obecno  nie by a z nim?
JEDYNIE realno  Bo ej Obecno ci mog aby uczyni  z Izraela
Jego lud.

„A gdy Moj esz zst powa  z góry Synaj, maj c w raku dwie
tablice wiadectwa, nie wiedzia  Moj esz, gdy zst powa  z góry,
te skóra na twarz jego promienia a od rozmowy z Panem. A gdy
Aaron i wszyscy synowie izraelscy ujrzeli Moj esza, spostrzegli,
te skóra na jego twarzy promienia a, i bali si  przyst pi  do
niego. Gdy za  Moj esz ich przywo , zwrócili si  Aaron i
wszyscy przywódcy zboru do niego, a Moj esz rozmawia  z
nimi... A gdy Moj esz przesta  z nimi rozmawia , w  zas on
na swoje oblicze. Ilekro  szed  Moj esz przed oblicze Pana, by z
nim rozmawia , zdejmowa  zas on  a  do swego wyj cia, a gdy
wyszed , mówi  do synów izraelskich wszystko, co mu nakazano.
A gdy synowie izraelscy patrzyli na twarz Moj esza, a skóra na
twarzy Moj esza promienia a, Moj esz nak ada  z powrotem
zas on  za swoj  twarz, a  do czasu, gdy odchodzi , by
rozmawia  z nim " (II Moj eszowa 34:29-35).

Pan by  istotnie wierny Swojemu s owu i zst pi  na gór
Synaj w ob oku, wypowiadaj c Swoje Imi , co oznacza, e w
pe ni objawi  Moj eszowi to Kim by . Kiedy Moj esz zst pi  z
góry, „nie wiedzia , te skóra na twarzy jego promienia a"
(w.29).

To jest bardzo istotne. Kiedykolwiek Moj esz szed  przed
oblicze Pana z ods oni  twarz , Bo  chwa a dos ownie
promienia a od niego ~ Bo a chwa a dokona a na nim zmiany.
Jego twarz „zosta a przemieniona i promienia a" chwa  Pana.
By  to znak, dowód na to, e Moj esz naprawd  przebywa  W
Obecno ci Pa skiej i faktycznie by  Jego wybranym s ug . Pe nia
chwa y Pana sz a przed nim. Nie by  ju  d ej taki sam jak
pozostali; by  inny, oddzielony, wybrany, u wi cony, i wypo-
sa ony.

Wi ksza chwa a

„Je li tedy s ba mierci, wyryta literami na tablicach
kamiennych tak  mia a chwa , te synowie izraelscy nie mogli
patrze  na oblicze Moj esza z powodu przemijaj cej wszak
jasno ci oblicza jego, czy nie daleko wi cej chwa y mie  b dzie

ba ducha? Je li bowiem s ba pot pienia ma chwal , daleko
wi cej obfituje w chwa  s ba sprawiedliwo ci. Albowiem to,
co niegdy  mia o chwa , teraz nie ma chwa y z powodu chwa y,
która tamta przewy sza. Je li bowiem chwal  mia o to, co
przemija, daleko wi cej ja nieje w chwale to. co trwa.

„Maj c, wi c tak  nadziej , bardzo mia o sobie poczynamy,
a nie tak, jak Moj esz, który k ad  zas on  na oblicze swoje, aby
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synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co mia o usta .
Lecz umys y ich ot pia y. Albowiem a  do dnia dzisiejszego przy
czytaniu starego przymierza ta sama zas ona pozostaje nie ods o-
ni ta, gdy  w Chrystusie zostaje ona usuni ta. Tak jest a  po
dzie  dzisiejszy, ilekro  czyta si  Moj esza, zas ona le y na ich
sercu; lecz gdy si  do Pana nawróc , zas ona zostaje zaj ta. A
Pan jest Duchem: gdzie za  Duch Pa ski, tam wolno . My
wszyscy tedy, z ods oni tym obliczem, ogl daj c jak w
zwierciadle chwa  Pana, zostajemy przemienieni w ten sam
obraz, z chwa y w chwa , jak to sprawia Pan, który jest
Duchem" (II Koryntian 3:7-18).

Moj esz promienia  odbiciem Chwa y Pana, ale ta
przemin a. Dla chrze cijanina, jako nowego stworzenia, zamie-
szkuj ca w nim przez Ducha wi tego chwa a obecno ci
Chrystusa, jest istotn  cech  charakterystyczn ,, okre laj  go
jako Bo  wieczn  w asno . Chwa a Obecno ci Chrystusa jest
z wieczno ci do wieczno ci i nie mo e przemin , zmniejszy '
si , czy zu . Podobnie, to wspólne zamieszkanie chwa y Bo ej
Obecno ci, oddziela chrze cija skie zgromadzenie jako lud
prawdziwego, yj cego Boga. Je eli nie mamy Jego obecno ci,
jeste my nad ci i pu ci.

Wieczny Bo y cel

„Wzywam was tedy, bracia, przez mi osierdzie Bo e, aby cie
sk adali cia a swoje jako ofiar yw , wi , mi  Bogu, bo taka
winna by  duchowa s ba wasza. A nie upodabniajcie si  do
tezo wiata, ale si  przemie cie przez. odnowienie umys u swego.
aby cie umieli rozró ni , co jest wol  Bota, co jest dobre, mi e
i doskona e" (Rzymian 12:1-2).

„A wiemy, ze Bóg wspó dzia a we wszystkim ku dobremu z
tymi, którzy Boga mi uj , to jest z tymi, którzy wed ug postano-
wienia jego s  powo ani. Bo tych, których przedtem zna ,
przeznaczy  w nie, aby si  stali podobni do obrazu Syna jego,
a On eby by  pierworodnym po ród wielu braci; a których
przeznaczy , tych i powo , a których powo , tych i
usprawiedliwi , a których usprawiedliwi , tych i uwielbi "
(Rzymian 8:28-30).

Nale  do Niego to nie kwestia upodobnienia do naszego
zrozumienia Jego wzoru, czy obowi zków, ani „zewn trznej
podobizny" na ladowcy Chrystusa. Mo liwe jest, aby w wojsku
pewne osoby wskutek wicze " zosta y zmienione, dla wspólnego
funkcjonowania armii, ale ci gle cechy ich charakteru mog
pozosta  niezmienione. Samo S owo mo e tylko spowodowa
zewn trzne upodobnienie, a wi c zakon. S owo i Duch s
potrzebne do YCIA.

W obu fragmentach przytoczonych z Listu do Rzymian,
widzimy te same zasadnicze prawdy, cho  zapisane w innych

owach, jakby z ró nych punktów widzenia. Oba daj  do zrozu-
mienia wi cej ni  tylko nasz  identyfikacj  z Jezusem, czy
podobie stwo do Niego. Kiedy zachowujemy nasz  w asn  indy-
widualno , tak jak stworzy  nas Bóg, zasadnicze cechy, które
sprawiaj , e Jezus jest tym Kim jest, przenikn  nas do tego
stopnia, e naprawd  b dziemy „podobni do Niego." Nie w tym
znaczeniu, e tak jak On b dziemy mieli boskie cia a, ale e nasz

duch, w tym yciu jak i w przysz ym, b dzie nosi  na sobie Jego
podobie stwo.

Szatan, ojciec k amstwa, ustawicznie pragnie zwie  braci,
by uwierzyli w jego k amstwa i tym samym odrzucili prawd .
Najpierw to, co fizyczne, POTEM duchowe. Najpierw
tymczasowe, POTEM wieczne; oba s  to Bo e prawa.
Nieprzyjaciel chce, aby my skoncentrowali nasz  uwag  na
rzeczach fizycznych i ca kowicie tymczasowych, gdzie mo e
nadal nas zwodzi , niepokoi , kra , niszczy  i próbowa  w jaki
sposób udaremni  Bo y wieczny cel.

Droga do przemiany

W 12 rozdziale Listu do Rzymian s owo „przemie cie" jest u yte
w po czeniu z odnowieniem naszego umys u. To jest dzie o
Ducha wi tego w odpowiedzi na nasze poddanie si  Jego woli
i zamierzeniom. W 8 rozdziale Listu do Rzymian, s owo
„podobni" jest u yte w po czeniu z kszta towaniem r ka Ojca
jako cz  procesu wype niania woli Bo ej — Jego og oszonej
woli, aby my stali si  ca kowicie tym kim On chce aby my byli.
Oznacza to nie tylko powo anie, ale równie  przemian
dokonan  Jego r , na podobie stwo Jego Syna, ca kowicie
usprawiedliwion  i uwielbion .

Oba okre lenia musz  by  zrozumiane jako cz  dzie a
aski. S  one dzia aniem samego Boga i nie mog  zosta

osi gni te przez nasze w asne uczynki, czy si . Bóg zamierza
dokona  w nas Swojego dzie a aski, nie pozbawiaj c nas naszej

asnej indywidualno ci. Jego zamierzeniem jest nie pozostawi
nas takimi jakimi byli my. Je eli poddamy si  Jego doskona ej
woli, On zmieni nas i umo liwi nam udzia  w Jego chwale.

Jezus powiedzia : „Je li kto mnie mi uje, s owa mojego
przestrzega  b dzie, i Ojciec mój umi uje go, i do niego
przyjdziemy, i u niego zamieszkamy" (Ew. Jana 14:23). Po czym
nast pi y trzy decyduj ce stwierdzenia:

1. „Ja jestem krzewem winnym, wy jeste cie latoro lami. Kto
trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze
mnie nic uczyni  nie mo ecie" (15:5).

2. „Je li we mnie trwa  b dziecie i s owa moje w was trwa
, pro cie o cokolwiek by cie chcieli, stanie si  wam. Przez

to uwielbiony b dzie Ojciec mój, je li obfity owoc wydacie i
staniecie si  uczniami moimi" (15:7-8).

3. „Nie wy mnie wybrali cie, ale Ja was wybra em i
przeznaczy em was, aby cie szli i owoc wydawali i aby owoc
wasz by  trwa y, by to, o cokolwiek by cie prosili Ojca w imieniu
moim, da  wam" (15:16).

Chrystus trwaj cy w nas i nasze trwanie w Nim jest
niezb dne do naszego upodobnienia do Jego charakteru. Zosta-
li my powo ani, by wydawa  trwa y owoc. Cz sto wi kszo
chrze cijan rozumie „owoc" jako owoc Ducha, o którym
czytamy w Li cie do Galacjan 5:22-23. Jednak e ten owoc nie
jest tym, o którym mówi tutaj Jezus.

Istnieje wielu niewierz cych, którzy mog  cz sto ujawnia
„owoc" cierpliwo ci, uprzejmo ci, itd., ale nie maj  zupe nie
spo eczno ci z, czy wiary w Chrystusa.

Zalety opisane w 5 rozdziale Listu do Galacjan same nie
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wiadcz  o panowaniu Jezusa. I chocia  powinni my przynosi
owoc Ducha, potrzebujemy równie  owocno ci, o której mówi
Jezus ~ owoc, który mo e pochodzi  tylko od Niego, a który
mog  przynie  ci, którzy nale  prawdziwie do Niego. Jaki
zatem jest owoc trwania W Chrystusie, o którym mówi Jezus?

wiec cy jak wiat a

„Przeto, umi owani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecno ci,
ale jeszcze bardziej teraz pod moj  nieobecno  byli cie
pos uszni; z boja ni  i ze dr eniem zbawienie swoje sprawujcie.
Albowiem Bóg to wed ug upodobania sprawia w was i chcenie i
wykonanie. Czy cie wszystko bez szemrania i pow tpiewania,
aby cie si  stali nienagannymi i szczerymi dzie mi Bo ymi bez
skazy po ród rodu z ego i przewrotnego, w którym wiecicie jak
wiat a na wiecie, zachowuj c s owa ywota" (Filipian 2:12-16).

Mamy wieci , jako wiat a na wiecie". Co to oznacza?
Tak jak czytali my we fragmencie otwieraj cym nasze rozwa-
ania (II Koryntian 3:18), mamy odzwierciedla ' chwale. Pana. To

odzwierciedlenie nie jest odbiciem lustrzanej powierzchni, ale w
pewnym sensie odbiciem „tak jakby we szkle". wiat o chwa y
Chrystusa ma by  odzwierciedlone przez nasze ycie, jako Jego
cenn  w asno . To w nie chwa a Pa skiej obecno ci ma nas
przemieni  i by  przez nas odzwierciedlona.

Fragmenty z Ew. Mateusza 17:1-9 i Ew. ukasza 9:28-36
podaj  nam opis przemienienia Pa skiego. Piotr, Jan i Jakub stali
si  uczestnikami objawienia Jezusa w Jego pe nej chwale.
Wiersz 32 dziewi tego rozdzia u Ew. ukasza brzmi: „ujrzeli
chwa  jego. " Zobaczyli Jezusa, JAKO CZ OWIEKA, jednak
pe nego niebia skiej chwa y. Zobaczyli Jezusa w pe nej chwale
Obecno ci Ducha wi tego, bez ograniczenia. wiadkowie
zostali ostrze eni, by nie mówili nikomu o tym, co widzieli, a
zostanie wzbudzony z martwych.

Wa ne jest, aby my nie pomieszali powy szego z pe nym
objawieniem chwa y Jego bosko ci, jako zmartwychwsta ego Pana
chwa y, zapisanego w Objawieniu 1: 12-16, które nie mo e by
dzielone z adnym cz owiekiem.

Objawiona chwal

owo, które w Nowym Testamencie zosta o przet umaczone
jako „przemiana" czy „przekszta cenie," pochodzi z greckiego

owa metamorpheo — oznaczaj cego ca kowit  zmian , tak jak
sienica przemienia si  w motyla ~ co  ca kowicie innego. Tak

samo w przypadku Jezusa, poprzez zamieszkuj cego Ducha
wi tego, mamy by  zmieniani, aby Jego chwa a mog a by

objawiona i wiadczy  o nas, e jeste my synami Bo ymi.
W  Li cie  do  Rzymian  8:30  czytamy,  e „których uspra-

wiedliwi , tych i uwielbi . " Wersety 16 i 17 podaj , e „ Ten to
Duch wiadczy wespó  z duchem naszym, te dzie mi Bo ymi
jeste my. A je li dzie mi, to i dziedzicami, dziedzicami Bo ymi,
a wspó dziedzicami Chrystusa, je li tylko razem z nim cierpimy,
aby my takie razem z nim uwielbieni byli. "

W II Li cie do Tesaloniczan czytamy: „Powinni my zawsze
dzi kowa  Bogu za was, bracia, umi owani przez Pana, gdy  od

pocz tku   Bóg   wybra    was,   by cie  zostali  zbawieni przez
wi caj ce dzie o Ducha i wiar  w prawd . "

Rzeczywi cie, w I Li cie Piotra 4:12-14 czytamy, „Najmilsi!
Nie dziwcie si , jakby was co  niezwyk ego spotka o, gdy was
pali ogie , który s y ku do wiadczeniu waszemu, ale w tej
mierze, jak jeste cie uczestnikami cierpie  Chrystusowych,
radujcie si , aby cie i podczas objawienia chwa y jego radowali
si  i weselili. B ogos awieni jeste cie, je li was zniewa aj  dla
imienia Chrystusowego, gdy  Duch chwa y. Duch Bo y.
spoczywa na was."

Dzisiaj w Ko ciele jeste my ustawicznie zach cani do chrztu
w Duchu  wi tym.  Chocia  wielu  z  ca ych  serc  szuka  pe ni
Bo ej mocy, odkrywa, e nigdy nie otrzymuje mocy, której
pragnie. Czy Bo e S owo zawiod o? NIE. Duch wi ty zawsze
idzie za Bo ym postanowieniem i niczym wi cej.

Jak e cz sto powód jest taki, e pragniemy mocy dla nas
samych. Poszukujemy mocy do prorokowania, uzdrawiania,
wzbudzania z martwych, ewangelizowania, mówienia j zykami,
itd. Wszystko po to, bym „JA" móg  posi  moc, chocia
„czyni c" to dla Boga.

Jedynie wtedy Bóg wyleje pe ni  mocy Swojej obecno ci,
kiedy b dziemy wo ali do Niego zgodnie z Jego postanowieniem.
Zastanów si  nad tym: Czy pragniesz, aby moc Ducha wi tego
przemieni a ciebie, tak aby  móg  odzwierciedla  chwa  Pana
zgodnie z Jego postanowieniem? Czy szukasz Bo ej obecno ci w
twoim yciu, aby chwa a Jezusa mog a by  objawiona w tobie
i twoim zgromadzeniu? Bo ym zamiarem jest objawi chwal
Chrystusa, Emmanuela — Boga z Jego ludem — nie twoj
chwal .

Jan Chrzciciel rozumia  to, gdy  powiedzia , „On musi
wzrasta , ja za  stawa  si  mniejszym " (Ew. Jana 3:30).

W ksi dze Micheasza 6:8 czytamy, „Oznajmiono ci,
cz owiecze, co jest dobre i czego da Pan od ciebie: tylko, aby
wype nia  prawo, okazywa  mi  bratni  i w pokorze obcowa
ze swoim Bogiem." Kiedy tak b dziemy czynili, Duch wi ty

dzie przep ywa  przez nas w pe ni mocy i spowoduje, e
dziemy wieci  jak wiat a w ciemno ci. Chwa a Chrystusa
dzie promieniowa a od rodka, jak ród o do ycia wiecznego,

daj c  wiadectwo  chwa y,  która  jest  w  Chrystusie  Jezusie.  On
przeka e przez ciebie ponadnaturalne wiadectwo o tym, Bo e

owo jest prawd .
Bóg zawsze mówi : „Je eli mój lud zechce, Ja równie

chc ." Szukaj Bo ego zamierzenia szczerym, niepodzielnym
sercem. On przyjdzie.

„Kto za czy si  z Panem, jest z nim jednym duchem"
(I Koryntian 6:17).

Mik  Barton (1994)
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By  czy czyni ?
Z historycznego punktu widzenia Zachód
mia  tendencj  do k adzenia g ównego
nacisku na to, co si  robi, a Wschód na
to, kim si  jest. To, czym jeste my,
zawsze wydawa o si  bardziej istotne
dla mieszka ców Wschodu; mieszka cy
Zachodu za  byli sk onni zadowoli  si
tym, co robi . Jedni s awili s owo by ;
drudzy s owo czyni .

Gdyby ludzka natura by a doskona a,
nie by oby rozbie no ci pomi dzy
„robieniem" a „byciem". Cz owiek by
po prostu w zgodzie ze swoim wn trzem,
nie zastanawiaj c si  nawet nad tym, co
robi. Jego czyny by yby prawdziwym
wyrazem jego wewn trznego cz owieka.

Jednak e, je eli chodzi o ludzk
natur , sprawa nie jest taka prosta.
Grzech wprowadzi  moralny nie ad; ycie
sta o si  skomplikowane i trudne. Te
rzeczy, które mia y w nas pracowa
razem w nie wiadomej harmonii, s
cz sto ca kowicie lub cz ciowo odizolo-
wane od siebie i zmierzaj , do ca kowitego
oddzielenia. Z tego powodu niezmiernie
trudno jest osi gn  symetri  charakteru.

Z g bi wewn trznego nie adu
powstaje antagonizm pomi dzy „byciem"
a „czynieniem," a s owo, na które

adziemy nacisk, umieszcza nas w jednej
z tych dwóch kategorii: jeste my tymi,
którzy s albo tymi, którzy czyni ; jednym
albo drugim. W naszym nowoczesnym,
cywilizowanym spo ecze stwie, nacisk
jest po ony prawie ca kowicie na
„czynienie".

My, chrze cijanie, nie mo emy uciec
przed tym pytaniem. Musimy odkry
gdzie Bóg k adzie nacisk i zbli  si  do
boskiego wzorca. Nie powinno to by
zbyt trudne, skoro mamy przed sob

wi te Pismo z ca ym jego bogactwem
duchowych instrukcji, a do interpretacji
tych Pism, mamy Ducha, który je
zainspirowa .

Pomimo mo liwo ci, któr  mamy by
pozna  prawd , wi kszo  z nas wolno
si  uczy. Bardzo silna jest w nas
tendencja do przyjmowania wszystkiego
bez pytania, nie pytaj c, dlaczego. Z tego

nie powodu to, czego trzyma si

wi kszo  chrze cijan w jakimkolwiek
momencie, b dzie z pewno ci  bez

tpliwo ci zaakceptowane, jako
prawdziwe i w ciwe. atwiej jest
imitowa  ni  tworzy ; atwiej jest, i przez
pewien czas, bezpieczniej, dorówna
kroku, nie zadaj c zbyt wiele pyta
odno nie tego dok d zmierza pochód.

Dlatego w nie „to kim si  jest" nie
jest ju  d ej poci gaj ce dla ludzi, a „to
co si  czyni," skupia uwag  prawie
wszystkich. Wspó czesnym chrze cijanom
brakuje symetrii. Nie wiedz  w ciwie
nic o wewn trznym yciu. S  jak
wi tynia, która jest pi kna na zewn trz,

ale brakuje jej pi kna wewn trznego.
Kolor, wiat o, d wi k, wygl d, gest — to

 twoi Bogowie, O, Izraelu.
„Akcent w dzisiejszym Ko ciele" —

mówi Leonard Ravenhill, angielski
ewangelista, „nie jest po ony na
po wi cenie, ale na poruszenie." W
kr gach ewangelicznych do takiego
stopnia piel gnuje si  religijn  ekstra-
wersj , e prawie nikt nie ma pragnienia,
by odwa nie zabra  g os, czy zakwestio-
nowa  jej logiczno . To, co zewn trzne,
zaj o miejsce. Bóg teraz przemawia
jedynie poprzez wiatr i trz sienie ziemi;
cichego, spokojnego g osu ju  nie s ycha
0 Królewska 19:11-13).

Ca a machina religijna sta a si
wytwórc  ha asu. M odzie cza moda,
która umi owa a g ne klaksony i
wy adowanie, przedosta a si  do ycia
wspó czesnych chrze cijan. Na stare
pytanie „Co  jest    g ównym   ko cem

cz owieka?" odpowiada si  teraz
„Ugania  si  za tym wiatem i dodawa
do niego ha asu." A wszystko to czyni si
w imi  Tego, który nie spiera  si  i nie
krzycza , a na ulicach nie s yszano Jego

osu (Ew. Mateusza 12:19-21).
Musimy rozpocz  niezb dn  reform

poprzez zakwestionowanie duchowej
wa no ci tego, co zewn trzne. To, czym
cz owiek jest, musi by  bardziej wa ne
od tego, co czyni. Podczas gdy moralna
jako  dowolnego czynu jest przekazana
poprzez stan serca, mo e istnie wiat
religijnej aktywno ci, który powstaje nie
z wewn trz, ale z zewn trz, a który
wydaje si  mie  ma o lub adnej
zawarto ci moralnej. Takie religijne
zachowanie jest imitacj  czy odbiciem.
Wywodzi si  od bie cego kultu
poruszenia i nie posiada oznak
wewn trznego ycia.

Poselstwo „Chrystus w tobie,
nadzieja chwa y", potrzebuje by  odno-
wione w Ko ciele. Musimy pokaza
nowemu pokoleniu nerwowych, prawie
szalonych chrze cijan, e moc le y w
centrum ycia. Pr dko  i ha as s  oznak

abo ci, nie si y. Wieczno  jest
bezg na; czas jest ha liwy. Nasze
zaabsorbowanie czasem jest smutnym
dowodem naszego podstawowego prag-
nienia wiary. Pragnienie dramatycznej
aktywno ci jest dowodem naszej religijnej
niedojrza ci; jest to rodzaj popisu

ciwego dla przedszkola.

A.W. Tozer (1955)

Prawdziwe odnowienie

Je eli ten stary cz owiek umrze, nowy cz owiek b dzie . Je eli umrze w tobie
duma, poprzez Ducha wi tego obudzi si  pokora. Je eli umrze gniew, w jego
miejsce zostanie zasadzona agodno . Je eli umrze chciwo , wzro nie w tobie
ufno  w Boga. Je eli umrze w tobie mi wiata, w jej miejsce wzbudzi si  Bo a
mi . To jest nowy, wewn trzny cz owiek z jego cz onkami; to jest owoc Ducha

wi tego; to jest ywa, dzia aj ca wiara. To jest Chrystus w nas i Jego szlachetne
ycie; to jest nowe pos usze stwo, nowe przykazanie Chrystusa, to jest owoc nowego

narodzenia w nas, w którym musimy , je eli chcemy by  Bo ym dzieckiem. Tylko
ci, którzy yj  w tym nowym narodzeniu, s  dzie mi Bo ymi.

Johann Arndt (1606)
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Przemienieni podczas
„Czy nie wiesz? Czy nie s ysza '? Bogiem wiecznym jest Pan,
Stwórc  kra ców ziemi. On si  nie m czy i nie ustaje,
niezg biona jest jego m dro . Zm czonemu daje si , a
bezsilnemu moc w obfito ci. M odzie cy ustaj  i mdlej , a
pachol ta potykaj  si  i upadaj , lecz ci, którzy ufaj  Panu,
nabieraj  si y, wzbijaj  si . w gór  na skrzyd ach jak or y, biegn ,
a nie mdlej , id , a nie ustaj " (Izajasza 40:28-31).

„Chocia  by  zm czona swoj  d ug  w drówk , jednak nie
mówi : Daremny trud. Odkrywa  w sobie do  si ywotnych,
dlatego nie zaprzesta '" (Izajasza 57:10)

„My wszyscy tedy, z ods oni tym obliczem, ogl daj c jak w
zwierciadle chwa  Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz,
z  chwa y  w  chwa ,  jak  to  sprawia  Pan,  który  jest  Duchem"  (II
Koryntian 3:18).

Oczekiwanie na Boga jest zagubion  i zapomnian  duchow
dziedzin . Zycie w po piechu i zamieszanie na ka dym kroku sta y
si  walcz cymi tyranami domagaj cymi si  naszej uwagi, si y i

by. Zaj to , okrutny uzurpator, ograbi  wierz cego z cudu
przemiany, realizowanego w pozycji oczekiwania na Boga.

Ew. ukasza 10:38-42 jest znanym fragmentem, który trafnie
czy t  prawd  z naszym wspó czesnym, zaj tym pokoleniem.

Czytamy tutaj o Marii i Marcie, dwóch kobietach, które mi owa y
Jezusa. W Marii jednak by a jedno  celu, która odró nia a j  od
jej siostry. Marta mia a tendencj  do zajmowania si  wieloma
rzeczami i zaniedba a ten cichy czas przed Panem. Kontrast
pomi dzy zachowaniami tych dwóch kobiet by  tak istotny, e
Jezus po wi ci  czas, by go zauwa . Dzisiaj Jezus
przypomnia by nam o lekcji, której nauczy  Mart : „Troszczysz si
i k 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 10:41-42).

Powo ani do oczekiwania

Pan chce, aby my zrozumieli, e ka dy wierz cy zosta  powo any
do tego, by usi  u stóp Jezusa ~ nie tylko kaznodzieje i
pe noetatowi pracownicy ko cielni. Cz sto „syndrom Marty," pod
przykrywk  „s enia Jezusowi," jest rodkiem zast pczym
zamiast siadania u Jego stóp. atwo jest usprawiedliwi  nasz wiat
wielu  trosk,  kiedy  rzeczy,  które  czynimy,  obracaj  si  wokó
Bo ych spraw. Czasami ludzie przez tygodnie, miesi ce, czy nawet
lata, trzymaj  si  rozk adu zaj , który jest pe en pracy „dla Boga";
niewiele czasu sp dzaj  z Panem, albo w ogóle. W g bi serca
istnieje wiadomo  tego braku, ale zapewniaj  siebie samych, e
poniewa  „pracuj  dla Niego," Bóg nape ni ich i wyposa y,
pomimo ich ci ych zaniedba " w tej dziedzinie. To po prostu nie
jest prawd ! Jest czas aski dla wszystkich wierz cych, którzy, z
powodu nieprzewidzianych przerw i przypadkowych zaniedba ,
dryfuj  przez krótki czas z dala od postawy oczekiwania na Boga.
Nie jest to jednak e

oczekiwania na Boga
pozwolenie na to, by sta  si  Mart , ci gle oczekuj c, e
otrzymamy to, co otrzyma a Maria u stóp Jezusa.

Konieczne jest, aby my prosili Pana o pomoc, by my stali si
ca kowicie szczerymi przed Jego obliczem i przestali czyni
wymówki odno nie cichego oczekiwania w Jego obecno ci. Takie

abe wymówki jak „Pan nie powo  wszystkich, aby byli Mari ,"
czy „Bóg rozumie i wynagrodzi mój brak oczekiwania na Niego,"
czy „Po prostu nie mam czasu," itd., musz  przesta  istnie , je eli
mamy wej  w g bsze ycie, którego Bóg pragnie dla wierz cych.
Tak, przyjacielu, jeste  powo any przez Boga, by wej  do
spo eczno ci ze Zbawicielem. Jeste  zaproszony do sto u
modlitwy, gdzie Zbawiciel przygotowa  wielkie porcje aski,
mi osierdzia i prawdy.

Trzymanie Boga na dystans

Musimy przesta  patrze ' na „przywództwo" czy „pastorów," by
szukali Boga za nas, a potem og aszali nam Jego s owa. W V
Ksi dze Moj eszowej 5:25-27 czytamy, e tak w nie Izrael
uczyni  z Moj eszem. Wo ali do Boga, prosz c Go, by rozmawia
tylko z Moj eszem; mówili, e chemie s uchaliby S owa Bo ego,
ale poprzez niego. Tak naprawd  mówili: „Tylko nie pro  nas,
by my wdrapali si  na gór  i p acili cen  u miercenia cia a, po to
by samemu s ysze  Boga." A jednak Pan nigdy nie chcia , aby
Izrael znajdowa  si  z dala od Niego, aby polegali na Moj eszu w
celu zrozumienia Jego dróg i Jego natury.

Podczas czterdziestu lat b dzenia po pustyni widzimy owoc
tego buntu; ich niech  do zmiany i przyj cia przed Bo e oblicze,
zaprowadzi a Izrael do sfery cia a i grzechu. Zamiast uczy  si
oczekiwa  na Boga i szuka  Jego pomocy w trudnych czasach,
dzia ali w ciele ~ narzekaj c i szemrz c przeciwko Bogu i
Moj eszowi. Poniewa  Izrael nie nauczy  si  lekcji uni enia przed
Bo ym obliczem, nie by  w stanie przyj  Jego dobroci i
charakteru w zamian za swoje nieszcz cie. Stali si  wiecznie
zniewoleni w swoich z ych, grzesznych sercach ~ zobowi zani do
niepos usze stwa i buntu przeciwko Bogu, Jego prawu i Jego
drogom. Wszystko, dlatego, e nie uczyli si  od Tego, który
wyrwa  ich z r ki faraona.

Odrzucenie Jego dróg

Werset z Ksi gi Izajasza 57:10 jest fragmentem silnie
trze wi cym, który opisuje co si  dzieje, kiedy odrzucamy
uni enie przed obliczem Pana. „Chocia  by  zm czona swoj

ug  w drówk , jednak nie mówi : Daremny trud. Odkrywa
w sobie do  si ywotnych, dlatego nie zaprzesta "."

Znajdujemy tutaj smutny komentarz do odmowy oczekiwania
na Pana. Zm czenie i znu enie króluj  w yciu tych, którzy, jak
Izrael, odmawiaj  odnajdywania si y w Bogu poprzez siedzenie
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u Jego stóp. A jednak, tak jak mówi Pismo, istnieje
niewzruszona odmowa przyj cia sytuacji takiej, jak  jest i wo anie
do Pana, mówi c: „Nie mog . ju  d ej znie  mojego
zm czenia, Parne. Moja sytuacja jest beznadziejna. O Bo e,
przychodz  do Ciebie z rozpaczliw  potrzeb . Przemie  mnie i
daj mi Swoj  moc." Nie! Zamiast tego, istnieje niew ciwe
pokrzepianie swojego w asnego serca i odnowienie w asnej si y
tylko po to, by nieuchronny upadek przemieni  w zupe
kl sk .. O, jakie  wymy lamy metody, jako rodki zast pcze na
biblijny sposób oczekiwania na Niego — seminaria, ksi ki,
spotkania przebudzeniowe, hobby, itd. — lista ci gnie si  w
niesko czono . „Lecz ci, którzy oczekuj  na Pana, nabieraj
si y" (Izajasza 40:31). Co ostatnio uczyni , jako ostateczn
prób  odnowienia swojej si y, oprócz oczekiwania na Niego?

Tak jak Izrael, wielu Bo ych ludzi w naszych czasach,
odrzuci o Bo y sposób oczekiwania na Niego w cicho ci.
Wszystko w dzisiejszym religijnym wiecie sta o si  szybkie i

dz ce. Nasze nabo stwa s  pe ne religijnego „uniesienia" i
zabawy. Jakie to smutne! Równie  i styl ycia zosta  zepchni ty
do punktu za amania; nie mamy czasu na duchowe rozwa anie
czy rozmy lanie o Bo ych sprawach. Jednak e bez tych
regularnych chwil oczekiwania, nie mo na do wiadczy
przemieniaj cej mocy Bo ej aski w takim stopniu, w jakim Bóg
chce nam jada . Równie , bez codziennego ycia w oczekiwaniu
bez rozproszenia w Jego obecno ci, niemo liwe jest rozró nienie
woli Bo ej, uwolnienie od podst pów Szatana i odró nienie
Bo ego prowadzenia od naszych w asnych impulsów i
sk onno ci.

Obawiam si , e Pan spogl daj c na wi kszo  „prac," które
dzisiaj si  wykonuje, nie widzi nic poza zewn trzn  parad  i
religijn  machin , kierowan  przez naturalne zdolno ci nadzorcy,
który dzi ki swoim w asnym zamierzeniom i pomys om, stworzy
ca kiem nie le funkcjonuj cy system. Gdzie s  te godziny
sp dzone w oczekiwaniu na Pana? Gdzie s  wylane zy? Gdzie
jest lubowanie przed Bogiem, e porzucimy ka  pobudk  albo
pozór budowania prywatnego religijnego królestwa, by zamiast
tego odda  si  wzrostowi Jego królestwa?

Nieuchronne duchowe prawo brzmi: Bez wzgl du na to jak
zdolny czy utalentowany mo e by  cz owiek, bez wzgl du na to
jak przesi kni ty mo e by  Bo ym S owem, je eli nie nauczy si
lekcji codziennego siadania przed Mistrzem i cichego oczeki-
wania na Niego, zawsze b dzie wykonywa  swoje dzie o i
rozminie si  z Bo  drog . Nie ma wyj tków od tej regu y. Albo
uczymy si  oczekiwa , albo robimy nasz  w asn  rzecz,
gromadz c na siebie smutne konsekwencje — zbieraj c raczej
owoc naszych w asnych r k, ni  wzrost Jego królestwa.

Cel oczekiwania

Jedno  serca i celu s  zupe nie konieczne, je eli mamy si
nauczy  znajdowa  Jego si  w Jego sposób — poprzez oczeki-
wanie w cicho ci na Niego. Nasz g ówny cel — pozna  Go —
musi mie  w adz  nadrz dn  nad ka dym pragnieniem czy
aspiracj . Aposto  Pawe  wyrazi  to wielkie niebia skie
powo anie w swoim Li cie do Filipian. Oto wo anie jego serca:

„... eby zyska  Chrystusa... eby pozna  go... zmierzam do
celu..." (Filipian 3:8,10,14). Cz owiek szczery jest niewzru-
szony, ca kowicie przekonany i zdeterminowany, by nie
zadowoli  si  niczym innym ni  intymn spo eczno ci  ze
Zbawicielem. Z drugiej za  strony, cz owiek nieszczery,
pragn cy podwójnych korzy ci, jest chwiejny i niewierny; brak
mu pilno ci zrodzonej ze zrozumienia swojej potrzeby oczeki-
wania na Pana.

Jest taki czas, kiedy Pan pragnie, aby  by  z Nim sam na
sam, bez jakiegokolwiek rozproszenia — ludzi, muzyki, ksi ek,
telewizji, adnej innej osoby czy rzeczy — tylko ty, twoja mi
i ca a uwaga skoncentrowana na Nim i Jego niezrównanym
pi knie i mi ci. O jak b ogo sp dzi  czas tylko w Jego
obecno ci! Tam s yszymy, jak szepcze do naszego ducha, i
mamy udzia  w rado ci kompozytora, który wykrzykn : „Ty

asno ci  m  — szepcze cicho On — ty  na wieki wieczne jest
mój."

Przemienieni podczas oczekiwania

Jeste my przemieniani na Jego podobie stwo z ci gle wzrastaj
chwa . Istnieje bezpo redni zwi zek pomi dzy nauczaniem
Paw a w II Koryntian 3:18, a tymi g bokimi s owami: „Lecz ci,
którzy oczekuj  na Pana, nabieraj  si y" (Izajasza 10:31).
Wed ug s ownika Wilson's Old Testament Word Studies. s owo
„nabiera " mo e by  równie  przet umaczone, jako „wymienia ."
W wersji New Intemational s owo „oczekiwa " t umaczy si ,
jako „ufa ." Dlatego te , bardziej poszerzone zrozumienie tego
fragmentu z Izajasza 40:31, brzmia oby: „Lecz ci, którzy
oczekuj  [ufaj  Panu podczas oczekiwania], nabieraj
[przemieniaj  i wymieniaj ] si ."

Kiedy tak rozmy lamy nad tymi dwoma fragmentami,
widzimy, e te prawdy s  wtedy najlepiej rozumiane przez
wierz cego, kiedy wcielone w jego ycie. Zmiana przychodzi w
momencie oczekiwania. Przemiana i oczekiwanie s  nieroz czn
kombinacj . Ludzie, którzy nigdy nie oczekuj , s  rzadko
przekszta cam na Jego podobie stwo w ten g boki sposób.
Podobnie, wszyscy, którzy kiedykolwiek do wiadczyli wielkiej
mocy Pana, która upodabnia do Jego pi kna, odkryli to podczas
oczekiwania w Jego obecno ci, pok adaj c w Nim nadziej .

Chwile odosobnienia z Panem s  by  mo e najwi kszym
przywilejem i powo aniem ka dego obmytego krwi  wierz cego.
Musimy jednak zapyta : „Ile czasu sp dzasz z Jezusem sam na
sam? Co konkuruje w twoim yciu z oddaniem Chrystusowi —
aspiracje, jaki  cel czy pragnienie? By  mo e jest to osoba,
strach, czy jakie  prze ycie. Kto albo, co obecnie konkuruje z
twoim niepodzielnym oddaniem Jezusowi Chrystusowi?" S  to
realne pytania, które wymagaj  szczerej odpowiedzi, je eli mamy
by  wolni od pu apki rozproszenia i poprzez oczekiwanie w
samotno ci wej  do b ogiego powo ania do intymnej
spo eczno ci z naszym kochaj cym Bogiem.

ogos awiona wymiana

Zrozumienie faktu, e mo emy wymieni  nasz  si  na Jego,
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objawia nam prawdziwe dzie o S owa Bo ego i drogocennego
Ducha wi tego. Podczas oczekiwania w cicho ci i wyciszeniu
przed Bogiem, maj c spo eczno  z Jego mi ci  i pi knem,
uczymy si  oddawa  wszystko, kim jeste my w zamian za to,
Kim On jest! Umi owane Bo e dziecko, czy jeste  w stanie
uchwyci  t  prawd ? Jakie to wspania e, e kiedy Bo e S owo
otwiera si  przed naszymi s abymi sercami, kiedy tak
przychodzimy przed Niego, oczekuj c na Niego w naszych

abo ciach, i kiedy, przez wiar , oddajemy Jemu nasze s abo ci i
znu enie, On zamienia to wszystko na Swoj  moc. W cichym
miejscu przed Bogiem pojawia si  cud przeznaczenia, a wtedy
uczymy si  wspania ej rado ci zanurzenia w Jego mier , gdzie
otrzymujemy pe ni  Jego ycia.

Za ka dym razem, gdy poprzez wiar  ofiarujemy Mu wi cej
siebie, zyskujemy wi cej Jego Samego i Jego charakteru.
Naszym zadaniem jest uczy  si  przychodzi  do Niego
codziennie, oddaj c Mu wszystko, co dotyczy nas, a potem
oczekiwa  na pojawienie si  cudu wymiany. Umi owani, to jest
prawdziwe u wi cenie — codzienny pe niejszy udzia  w Jego
yciu i charakterze, poprzez ofiarowanie Jemu wszystkiego, co

pochodzi z nas.
Rozwa my na przyk ad grzech zgorzknienia. Kiedy tylko

wiadomimy sobie jego istnienie, musimy szybko znale
miejsce wyciszenia i oczekiwania na Boga. Wtedy oddajemy Mu
nasze zgorzknienie, przyznaj c, e pochodzi ono z nas samych
i z naszego cia a. Wyznajemy, e jest to grzech, ale równie
rozumiemy, e On mo e zabra  nasze zgorzknienie ~ rzeczy-
wi cie, On zabra  nasze zgorzknienie ze Sob  na krzy  — a w
jego miejsce mo e zasia  Swoj  mi  i uprzejmo . To w nie

mia  na my li Pawe , kiedy mówi  o zewleczeniu z siebie starego
cz owieka i przyobleczeniu nowego! Stary cz owiek to stare „ja"
z jego zwodniczymi, nieszczerymi pragnieniami i
niegodziwo ci . Przyobleczenie nowego cz owieka to
pozwolenie, by nasze serca by y przemienione na
podobie stwo Samego Chrystusa.

Powinni my dawa  Bogu mo liwo , by dokonywa  tej
przemiany w nas ka dego dnia naszego ycia. Jego pragnieniem
jest, aby my „codziennie umierali" dla tego, czym jeste my i
do wiadczali  tego,  Kim  On  jest.  Nasze  serca  s  pe ne
cudzo óstwa, k amstwa, po dania, nienawi ci, zawi ci,
zazdro ci, napadów z ci, czarnoksi stwa, niezgody, goryczy,
gniewu, nieprzebaczenia, z ej mowy, oszczerstw, znies awiania,
morderstwa, pija stwa, samolubnych ambicji, niezgody,
warcholstwa, podzia u, wszelkiego rodzaju nieczysto ci moralnej
... lista ta nie ma ko ca (patrz Galacjan 5:19-21; Ew. Mateusza
15:18-20). Jednak e Zbawiciel jest pe en mi ci, rado ci,
pokoju, cierpliwo ci, uprzejmo ci, dobroci, wierno ci,
agodno ci, wstrzemi liwo ci (patrz Galacjan 5:22-23).

Bo  ostateczn  wol , realizowan  poprzez odkupienie, jest
przebaczy  nam nasze grzechy, uwolni  ze wiata grzechów
cia a, i przemieni  nas ~ umo liwiaj c nam udzia  w yciu Chry-
stusa, gdzie panuje Jego natura. Rzeczywi cie, Bo  wol  dla
naszego ycia jest to, aby sta o si  ono wyrazem Jego ycia,
podczas gdy nasze stare ycie b dzie ukrzy owane i bez czynnej
mocy. Dlatego te  za ka dym razem, gdy stary cz owiek pragnie
wyrazi  siebie w jakiejkolwiek formie, musimy oczekiwa  przed
Panem w nadziei. Potem musimy odda  Jemu to, co pochodzi z
nas i zosta  ukrzy owanym wraz z Nim. Tylko wtedy kwalifi-

Chrystus Jezus jest Cz owiekiem
wed ug Bo ego upodobania i iv Nim
mamy ka ask  i b ogo-

awie stwo. Wszystko w Nim jest
doskona e i chwalebnie dostosowanie
do boskiej mi ci, je eli doszed  do

bi tego, kim jest , i odkry , e
nie ma tam niczego, co mog oby si
Bogu podoba , jak  rado ci  jest
móc spojrze  na Cz owieka Chrystusa
Jezusa i znale  w Nim wszystko, co
jest przyjemne dla Boga! Poprzez
Bo  b ogos awion ask  na gruncie
odkupienia, jeste  w Chrystusie
Jezusie,, a Duch wiaty .darowany
tobie, jest „Duchem ycia w
Chrystusie Jezusie."

Duch Bo y zamieszkuj cy w nas
jest dowodem na to, e nie jeste my
ju  d ej „w ciele." Duch Bo y nie

Nie w ciele, ale w Duchu
móg by" uto sami  si  z ci em; On
nie móg by przyj , jako dodatek do
cia a. Fakt, e zamieszkuje On w nas,
udowadnia, e wed ug Boga,
znajdujemy si  w ca kowicie nowym
stanie. Jeste my „nie w ciele, ale w
Duchu."

Praktycznym rezultatem tego
jest, e „mamy zobowi zanie - ale nie
wobec grzesznej natury, by 
wed ug niej. Je eli bowiem yjemy
wed ug grzesznej natury, umrzemy;
ale je eli Duchem sprawy cia a
umartwiamy,  b dziemy"
(Rzymian 8:12-13). Duch
zamieszkuje w nas, aby my byli w
stanie „umartwi  sprawy dzia a." A
kiedy b dziemy tak czynili, On jest
wolny, by prowadzi  nas do naszego
przywileju i przydzia u jako synów
Bo ych. „Bo ci, których Duch Bo y

prowadzi, s  dzie mi Bo ymi" (8:14).
Duch przyprowadza nas wiadomie
do kr gu boskiej mi ci, jako tych,
którzy s  w Chrystusie Jezusie
obiektami tej mi ci Otrzymali my
Ducha adopcji, dzi ki któremu
mo emy wo , „Abba Ojcze." To
jest wolno . Jeste my wyprowadzeni
z tego, co jest przywi zane do nas,
jako yj cych w ciele i wprowadzeni
w to, co przygotowa a dla nas boska
mi  w Chrystusie Jezusie.

Je eli nie jeste my w ciele, ale w
Duchu, On zabrania, aby my yli
wed ug cia a. W praktycznym
wyrzeczeniu si  cia a le y sekret
wolno ci i wzrostu; a mówi c krótko,
duchowego dobrobytu.

A. Coates (1862-1945)
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kujemy si  do uczestnictwa w Jego zmartwychwsta ym yciu,
jako b ogos awionym rodku zast pczym.

Na przyk ad, nie mo emy mie  Jego pokoju, (który jest
aspektem Jego zmartwychwsta ego ycia) dopóki poprzez mier
nie oddamy Mu naszego w asnego pokoju. Wszystko to, czym
jeste my, nasz stary sposób ycia, musi zosta  upodobnione do
Niego w wierze i przybite do krzy a — ukrzy owane wraz z
Nim. Grzech ju  d ej nie b dzie nad nami panowa . Cia o nie
powinno ju  wi cej mie  nad nami panowania! Umarli my wraz
z Nim! Stare ycie z jego z ymi uczynkami zosta o ukrzy owane
z Nim i nigdy wi cej nie o yje.

Oto  Bo a  m dro  w  wymaganiu  od  nas  oczekiwania  na
Niego: To w zaciszu, osamotnieniu, oddaniu, i oczekiwaniu na
Boga, Duch wi ty umo liwia nam oparte na do wiadczeniu
uczestnictwo w b ogos awionej prawdzie „ukrzy owania z
Chrystusem." Jego celem jest stworzenie naczynia, w którym,
jak mówi  s owa znanego refrenu „ yj  ju  nie ja (ani aden
uczynek starego cz owieka)," ale Jego ycie przep ywaj ce
przeze mnie ca kowicie!

Wiele trudnych fragmentów biblijnych staje si  nape nionych
yciem i moc , kiedy s  rozumiane w wietle oczekiwania na

Boga: „Có , wi c powiemy? Czy mamy pozosta  w grzechu, aby
aska obfitowa a? Przenigdy! Jak e my, którzy grzechowi
umarli my, jeszcze w nim  mamy? ... Bo je li wro li my w
podobie stwo jego mierci, wro niemy równie  w podobie stwo
jego zmartwychwstania, wiedz c to, e nasz stary cz owiek
zosta  wespó  z nim ukrzy owany, aby grzeszne cia o zosta o
unicestwione, by my ju  nadal nie s yli grzechowi; kto
bowiem umar , uwolniony jest od grzechu" (Rzymian 6:1,5-7).

„Zewleczcie z siebie starego cz owieka wraz z jego
poprzednim post powaniem, którego gubi  zwodnicze dze, i
odnówcie si  w duchu umys u waszego, a obleczcie si  w
nowego cz owieka, który jest stworzony wed ug Boga w
sprawiedliwo ci i wi to ci prawdy" (Efezjan 4:22-24).

„A tak, je li cie wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze

szukajcie ... nie tego co na ziemi. Umarli cie bowiem, a ycie
wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. ... Umartwiajcie
tedy to, co w waszych cz onkach jest ziemskiego:
wszetecze stwo, nieczysto , nami tno , z  po dliwo  i
chciwo , która jest ba wochwalstwem. ... Ale teraz odrzu cie
i wy to wszystko: gniew, zapalczywo , z , blu nierstwo i
nieprzyzwoite  s owa  z  ust  waszych.  Nie  ok amujcie  si
nawzajem, skoro zewlekli cie z siebie starego cz owieka wraz z
uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który si  odnawia
ustawicznie ku poznaniu, na obraz tego, który go stworzy "
(Kolosan 3:1-10).

Bo ym ostatecznym zamiarem jest posiada  ludzi ca kowicie
podobnych do obrazu Chrystusa. On pragn  w ka dym
pokoleniu uwielbi  Siebie poprzez przemian , ludzi na podo-
bie stwo Jego umi owanego Syna! Jego pragnienie, wyra one
przez Paw a tak dawno temu, nie zmieni o si : „Aby my ju  nie
byli dzie mi... lecz aby my... wzrastali pod ka dym wzgl dem
w niego, który jest G ow , w Chrystusa" (Efezjan 4:14-15).

Jakie  to powo anie, umi owani! Czy us uchasz dzisiaj
wo ania Jego Ducha? Czy powiesz „tak" Zbawicielowi i poprzez
Jego ask , b dziesz oczekiwa  na Niego, e przemieni ciebie na
Swoje podobie stwo? Albo czy b dziesz jednym z tych
opisanych w Izajasza 57:10, który odrzuca przyj cie do Boga i
Jego zmian ? Odnawiaj c swoj  w asn  si  i bior c si  w gar ,
przeoczysz mo liwo  tego, aby On codziennie przekazywa
tobie to cenne ycie. Duch wi ty mo e ciebie uczy , da  ci
objawienie, pomaza  ci  do nauczania i b ogos awi  ciebie na
ró ne sposoby, a jednak nigdy nie wype ni  Swojego
ostatecznego celu -- twojej przemiany na podobie stwo
Chrystusa!

Wybór nale y do ciebie. Zbawiciel oczekuje dzisiaj na twoj
decyzj .

Phil Beach Jr. (1989)

Zycie Boskim yciem
Nie potrzeba wam przypomina , e ka de
królestwo kieruje si  swoim w asnym
yciem. W królestwie ro lin istnieje ycie

i królestwo ro lin kieruje si  ca kowicie
tym rodzajem ycia. ycie w tym
królestwie mo e by  wspania e ... i by
w stanie czyni  wspania e rzeczy, tak jak
widzimy to wokó  nas; w królestwie
ro lin widzimy ró norodno ,
wspania , pi kno i moc ycia. Ma ono
jednak swoje ograniczenia; nadchodzi
jego koniec. Pomi dzy ko cem ycia
królestwa ro linnego i momentem, w

którym zaczyna si  królestwo zwierz t,
istnieje przepa ... i nie ma mi dzy nimi
pomostu.

W królestwie zwierz t istnieje
wspania a ró norodno , wspania a
manifestacja ycia. Popatrzcie tylko, co
potrafi stworzy wiat zwierz t! Ale
ponownie, dochodzimy do ko ca tego
królestwa, i tak jak w poprzednim
przypadku pomi dzy mmi jest przepa .
I chocia  cz owiek mo e znale  w ród
zwierz t przyjació  -- mo e zaistnie
pomi dzy   nimi    swoista    przyja  ~

pomi dzy cz owiekiem a zwierz ciem nie
ma tej inteligentnej, wyrozumia ej spo e-
czno ci i relacji, która istnieje pomi dzy
cz owiekiem a cz owiekiem. yj ,
bowiem w dwóch ró nych wiatach.

W królestwie ludzkiego ycia,
rozpi to  mo liwo ci, warto ci,
ró norodno ci, jest bardzo wielka. Do
jakiego  stopnia mo e rozwin  si
ludzkie ycie! Ma ono jednak swoje
ograniczenia, i ponownie gdzie  nast puje
koniec. Pomi dzy królestwem naturalnego
ycia   a    królestwem    Boskiego- ycia
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istnieje przepa , która nie ma pomostu.

Potrzeba nowego stworzenia

Aby  zwierz  sta o  si  cz owiekiem  —
pomimo tego, co mówi  ewolucjoni ci —
musia oby si  sta  innym stworzeniem,
maj cym w sobie inne ycie. Podobnie,
aby cz owiek móg  si  sta  dzieckiem
Bo ym, dziedzicem Królestwa Niebios,
musi sta  si  nowym stworzeniem,
posiadaj cym ca kowicie inne, nowe
ycie. Jest to, bowiem inne królestwo.

Tak, wi c naturalny cz owiek jest
ca kowicie niezdolny do posiadania
zwi zku  ze  sprawami  Ducha  Bo ego;  te
dwie rzeczy nale  do dwóch ró nych
królestw. Boskie ycie jest niezb dne, i
to w nie wskazuje Chrystus przez ca y
czas.

ycie przez wiar  w Chrystusa

Jaki jest kolejny krok? Otrzymawszy
Boskie ycie, jako dar od Boga poprzez
wiar  w Jezusa, zobowi zaniem,
konieczno ci  i b ogos awie stwem
wierz cego jest  przez t  wiar  na
nowych zasadach. Jest to zobowi zanie,
które spoczywa na nim; po prostu musi.
Jest zobowi zany  wiar  na nowych
podstawie Boskiego ycia; inaczej,
bowiem straci to, do czego ycie zosta o
mu  dane.  Musi   w  nim  wiar .  Nie
stanie si  to automatycznie. B dzie
post powa o do przodu w momencie
dobrowolnej postawy zaj tej wobec Niego
— i ycia na tej podstawie.

Konieczne jest, aby wierz cy to
uczyni ... a przywilejem i b ogo-

awie stwem wierz cego jest  wiar
na podstawie Boskiego ycia. Jest to dla
niego ca kowicie nowa i inna podstawa
ycia, z ycia natury ~ czy te  podstawy
ycia natury. To ycie nie jest w nas

samych, nawet wtedy, kiedy je otrzy-
mamy. Jest ono w Chrystusie. Pozostaje
w Chrystusie; ale pó niej Chrystus jest
reprezentowany poprzez Ducha wi tego,
jako zamieszkuj cy w nas przez wiar :,
„Aby Chrystus przez wiar  zamieszka  w
waszych sercach..." Chrystus w nas
posiada to ycie, ale ma je w Sobie.

Wiedz c jednak, e Chrystus zamie-
szkuj cy w nas jest dla nas bogactwem,

patrzenie na Niego jest uwolnieniem od
nas samych i oddaniem Chrystusowi. Nie
mamy wytwarza  w sobie ani Boskich
rzeczy, ani rezultatów Boskich rzeczy.
Nie mamy pracowa  nad sob , aby by
tym, kim my limy, e powinni my by ,
(tak jakby my mogli to uczyni ). Nie
mamy liczy  na to, e sami wytworzymy
chrze cija skie ycie -- w yciu i s bie
dla  Boga.  Nie  jest  tak,  i  próba
wytworzenia takiego ycia z g bi siebie
jest fataln  pomy . Nie takiego wysi ku
wymaga si  w relacji z Bogiem.

Pos uchajcie tego... i podkre lcie to.
W relacji z Bogiem i Jego sprawami nie
jest wymagany aden wysi ek, ale
pozytywna wiara w Pana Jezusa, jako
zamieszkuj cego w nas.

Duchowo o ywieni

Powiedziawszy to, przejd my do
nast pnego kroku, jakim jest to, e to

ycie  Chrystusa  w  nas  jest  dla  ca ego
cz owieka — ducha, duszy i cia a.
Rozpoczyna si  w jego duchu, gdzie

ywia go dla Boga, który jest Duchem.
Aby zrozumie ' spo eczno  z tym, co jest
duchowe, trzeba by  duchowym... i
trzeba  w królestwie, które jest
duchowe. Cz owiek z natury nie yje dla
Boga; jego duch nie jest dla Niego

ywiony. Wszystko w Bo ym Królestwie
jest duchowe, a wiemy, e nie oznacza
to, e jest nierealne, nieziemskie, czy
abstrakcyjne. Czasami mo e by  daleko
bardziej realne ni  to, co jest materialne
i doczesne. Boskie ycie rozpoczyna si ,
zatem w duchu cz owieka, gdzie czyni go

ywionym dla Boga i wszystkiego, co
pochodzi od Boga — do Bo ego
Królestwa, które jest duchowe.

ywione zrozumienie

Dale, ycie Chrystusa jest dla duszy.
Boskie ycie o ywia j  i dodaje jej
energii, nie odk adaj c na bok jej
znaczenia i nie traktuj c jej jak zakazan
rzecz. Dusza zosta a wprowadzona pod
rz dy Ducha ycia — Ducha Bo ego — i
nie znajduje si  ju  d ej pod pano-
waniem wiata - Szatana. Teraz, pod
panowaniem Ducha wi tego, dusza ma
by  o ywiana   poprzez   Ducha   ycia.

Umys  jest równie  cz ci  duszy i
dlatego te  musi zosta  o ywiony. To jest
cz  dziedzictwa, jakie posiadamy w

yciu — mie  o ywiony, o wiecony,
energiczny umys ; a je eli chodzi o
wiedz  i zrozumienie, o ywiony i pe en
energii umys , dzi ki yciu Bo emu,
diametralnie przewy sza naturalny umys .
Otwiera si  przed nim wiat zupe nie
nowego królestwa, a komunikowanie si
odno nie tej sprawy z naturalnym
cz owiekiem, jest nie tylko niemo liwe,
ale i pozbawione sensu. Daremnie jest
mówi  do naturalnego cz owieka o
sprawach Ducha Bo ego.

Dla  nas  samych,  jest  to  b ogo-
awion  rzecz  jest posiada  zrozumienie
ywione i o wiecone przez Boga.

yjemy w nowym wiecie. Jak e jest to
istotne dla Bo ego dziecka. Pragnieniem
Pana dla Jego dzieci jest to, aby mia y
duchowe zrozumienie i umys  o ywiony
i o wiecony, je eli chodzi o Niego, Jego
drogi i Jego sprawy.

Gdyby my to zrozumieli, by oby
mniej tragedii zwiedzenia, oszustwa,

du i z ego prowadzenia. Wszystkie te
rzeczy s  wynikiem os dzania wed ug
naturalnego umys u i doj cia do wniosku,
e  pewne  rzeczy  s  zupe nie  dobre  i

ciwe, poniewa  takimi si  wydaj .
Sposób wypowiadania si  pewnych osób
mo e brzmie  ca kiem zdrowo, ich
argumenty mog  by  w ciwe, ich
zachowanie mo e by  prawid owe; dla
naturalnego umys u wszystko wydaje si
by  w porz dku. Nie posiada, bowiem
zdolno ci, by zajrze ' poza to wszystko i
spojrze  g biej. Potem tacy ludzie s
wprowadzani w b d. S  zwodzicielami,
poniewa  tak starannie podrabiaj  rzeczy
pochodz ce od Boga. Nieprzyjaciel
bardzo dobrze wie, e je eli mo e
dostarczy  wiernej podróbki ~ imitacji —
jest wystarczaj co du o chrze cijan bez
duchowego zrozumienia, którzy wpadn
w t  pu apk . Tak, wi c, licz c w nie na
to, otwiera olbrzymi  produkcj ,
poniewa  wie o istnieniu takiego stanu
rzeczy — braku duchowego zrozumienia u
Bo ych dzieci.

Boskie ycie jest dla zrozumienia,
które w naturalnym umy le, jak mówi

owo, jest zaciemnione... Ale w
Królestwie Bo ym wyzwolone z
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królestwa ciemno ci, przeniesione, a
potem o ywione. To Boskie Zycie jest dla
umys u.

Zmienione serce

Potem, dotyczy równie  serca ~ Zycie
ywiaj ce i podtrzymuj ce pragnienie,

kieruj ce uczuciami, we w ciwy sposób
ywaj ce emocje. Emocje same w sobie

nie s  czym ' grzesznym, ale je eli
my limy, e naturalne emocje stanowi
jak  warto  w Boskich sprawach, to
idziemy w z ym kierunku. Emocje

ciwego rodzaju, uczucia i odczucia
kierowane przez Ducha i o ywione przez
Boskie Zycie, s  czynnikiem w tym
cz owiecze stwie, które pozostaje Bo ym
zamiarem.

Cz owiecze stwo jest Bosk  my .
Cz owiecze stwo jest wieczn  my . Nie

dziemy pozbawionymi cia a duchami
unosz cymi si  w powietrzu przez ca
wieczno  b dziemy istotami ludzkimi...
ale wed ug Bo ego zamys u. To cz owie-
cze stwo jest teraz w niebie w Osobie Syna
Cz owieczego — cz owiecze stwo wed ug
Bo ego pierwotnego zamys u — i do niego

nie ty i ja jeste my przemieniani.
Wszystkie wi te, czyste i w ciwe
emocje i uczucia Syna Cz owieczego maj
by  znalezione w nas. Wytwarza je to
Boskie ycie... ratuj c je z tej sfery, do
której  si  dosta y,  a  która  jest  zarówno
fa szywa, jak i pró na.

Poddana wola

Wola jest kolejn  cz ci  duszy ... i
wchodzi w t  sam  dziedzin  Boskiej
aktywno ci. Wola ma by  o ywiona
poprzez Boskie ycie. Z jednej strony,
mo emy by  pozbawieni woli, cierpi c by
mo e z powodu s abo ci czy niemocy, albo
z jakiejkolwiek innej przyczyny nasza
wola straci a swoj  si  i nie potrafimy na
to poradzi . Wtedy to Boskie ycie o ywia
nasz  wol  i pracuje nad nami, aby my
chcieli i czynili wszystko ku Jego
upodobaniu.

Z drugiej strony, pami tajmy, e tylko
Bosko o ywiona wola osi ga Boski koniec.
Nie jest to ju  d ej spraw  woli cia a w
wykonywaniu pracy Bo ej, lecz
narodzenie si  na nowo. Je eli te

narodziny  nie  s  prawd ,  nie  mo e  by
prawd  nic, co po tym nast puje. Dzi ki
naturalnej woli nie mo emy, zatem wyda
Boskiego owocu, osi gn  Boskiego
zamiaru, czy dokona  Boskiego dzie a,
jakkolwiek silna by by a. Naturalna si a
musi wej  pod w adz  Ducha Bo ego.

Boskie ycie dla cia a

Boskie ycie jest dla cia a. Wiemy, e w
tym kierunku i w tej dziedzinie pope niono
wiele b dów i w ród Bo ego ludu
zakorzeni o si  wiele zamieszania i
sprzeczno ci. Kiedy zajmuje si  pozycj  i
mówi si , e jest s uszna z doktrynalnego
punktu widzenia ... a istnieje sprzeczno
w jej pochodzeniu i do wiadczaniu ... jest
w to zamieszany honor Pana, a poprzez z
postaw  wiele z ego przypisuje si  Panu.
Kiedy mówimy o Boskim yciu dla cia a,
nie utrzymujemy, e oznacza to, i
wszystkie nasze fizyczne u omno ci i

abo ci ... czy element mierci w naszych
cia ach... zostaje zniszczony i
uniewa niony. Wcale tak nie jest.

Oczywi cie, nie ma potrzeby nawet o
tym mówi , poniewa  gdyby tak by o (a
niektórzy ludzie zajmuj  t  ekstremaln .
pozycj , ze zgubnymi skutkami dla
swojego nauczania i  wiary innych ...  i  dla
honoru Pana), to powinni my by  ju  w
naszych zmartwychwsta ych cia ach; ju
teraz by oby prawd , e to, co miertelne,
przyoblek o si  w nie miertelno . Kto
by by gotowy powiedzie  co  takiego?
Boskie ycie nie niszczy niemocy,

abo ci i miertelno ci tego cia a, ale
ywia je pomimo tego wszystkiego.

Dobrym tego przyk adem jest Pawe .
abo  by a  zawsze  jego  kompanem.  A

do pó nych dni swojego ycia by  n kany
przez chorob . S abo  by a jego
nieod cznym towarzyszem. W swoich
listach wiele mówi  o „ miertelnym ciele,"
a jednak pomimo tego kontynuowa  swój
bieg dot d, a  móg  wyla  swoje ycie
jako ofiar  z p ynów dla Pana ... k ad c je
w Jego imieniu, i mówi c, „Nadchodzi
godzina mojego odej cia." Nie powiedzia ,
„Nadesz a godzina, gdy moje miertelne
cia o musi podda  si  dzia aniu mierci —
wtedy b  zmuszony przyzna , e jestem

smagany przez chorob  i s abo ." Pawe
doszed  do  ko ca  biegu,  cho  z
naturalnego punktu widzenia mier
powinna go dopa  ju  dawno.

Jest to wiadectwo tej wielkiej
prawdy... e, pomimo s abo ci,
miertelno ci i os abienia — a nawet

choroby, Boskie ycie mo e przez ca y
czas mieszka  w naszym ciele, o ywiaj c
je, dopóki Bo e dzie o nie b dzie
doko czone. Taki koniec nie jest pora ;
jest zako czon  s , je eli chodzi
oczywi cie o to tymczasowe ycie.

W ten sposób ca y cz owiek staje si
duchowym wiadectwem dla Chrystusa w
Jego zmartwychwsta ym yciu, i po to

nie tutaj yjemy.
Zobowi zaniem i konieczno ci , jak

równie  przywilejem wierz cego, by 
wiar  na tych zasadach. Nie dzia a to
automatycznie, ale przypomnijmy sobie,
e jest napisane, „Obecne ycie moje jest
yciem w wierze w Syna Bo ego ..." Jest

to przyk ad ycia w wierze w Niego,
bior c wiar  Jego ycie dla ducha, duszy i
cia a, wed ug woli Bo ej.

Musimy zarz dza  tym wszystkim i
pami ta  ... o czym , co w pewnym sensie
ju  zosta o  powiedziane.  Kiedy  ty  i  ja
yjemy  na  podstawie  Boskiego  ycia  i

pragniemy u ywa  wiary, by to ycie
zosta o wkorzenione w nasz  dusz , ducha
i cia o, musimy sta  si  ca kowicie
wi niami Pana i nie mo emy post powa
tak  jak  nam  si  podoba.  Je eli  ty  i  ja
zaczniemy zajmowa  si  i interesowa
rzeczami, które nie maj  Bo ego
pozwolenia, ycie nie mo e dzia ... i nie

dzie dzia o ... i b dzie dla nas
mierci . Je eli, domagaj c si  Boskiego
ycia dla swojego cia a, zaczniesz u ywa

swojej energii, niezgodnie z Bo  wol ,
Boskie ycie nie podtrzyma ciebie — i nie
wesprze. Twoje cia o musi znale  si  w
obr bie granicy Boskiego przyzwolenia; a
kiedy j  przekroczysz, odkryjesz, e Pan
nie pójdzie z tob  w Boskim yciu ...
wtedy te  zareagujesz na to ~ co  popsuje
si  albo fizycznie, na twoim ciele, albo w
twojej psychice.

Tak samo jest w ka dej innej
dziedzinie. Boskie ycie porusza si
wed ug kompasu Boskich spraw i
zamierze  ~ idzie zawsze w kierunku
Bo ego celu i je eli b dziemy trzymali si
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tego kierunku, znajdziemy ycie. Kiedy
dziemy trwali w Chrystusie, mo emy

posiada ycie, ale je eli b dziemy trwali
w swoich sprawach, my lach czy
zaj ciach, wydostajemy si  na zewn trz
tego, co jest wyznaczone przez
Chrystusa, gdzie nie mo emy ani liczy
na Boskie ycie, ani zbli  si  do niego.
Pami tajcie, aby postanowi  tak: „Chc
teraz liczy  na ycie Pana!" i zacz
polega  na tym yciu. Dzia a ono jedynie
w granicach kompasu Boskiej woli.

Nie oznacza to zawsze, e b dziemy
odci ci od niezliczonych rzeczy. Pan
mo e przyda  dodatkowe b ogo-

awie stwo wielu rzeczom, które w
aden sposób nie wykluczaj  Jego

zamierze , ale je eli dane rzeczy
wchodz  w  sprzeczno  z  jakim  Jego
zamierzeniem, a my zaczynamy si  nimi
zajmowa , wtedy tracimy dzia anie ycia.
Tak, wi c nasza postawa przez ca y czas
musi by  pe na-dowiadywania si  i ch ci
pój cia w kierunku woli Pana.

Czy Pan tego chce?
Czy to jest dzisiaj wol  Pana, albo
czy te  sprawy Pana wymagaj , abym
to zostawi ?
Czy b dzie to sprzeczne z interesem
Pana? To jest sprawa ycia i

mierci przez ca y czas.
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