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ŚWIATŁO ŻYCIA  
Powołani na synów 

 
Tom 5, Numer 6 
 
W numerze:  
Strona 3: Miejsce Syna 

Spojrzenie na Boże wieczne zamiary dotyczące wprowadzenia Jego 
dzieci w pełnię duchowej dojrzałości 

 
Strona 9: Boże działanie a nasze powołanie 

Ojcowska miłująca praca nad rozwijaniem w nas charakteru 
Chrystusa, abyśmy mogli stać się świętym zamieszkaniem dla 
Boga. 

 
Strona 14: Synowie Krzyża 

Dojrzewamy, kiedy idziemy drogą Chrystusa na krzyż, stając się 
jak On w Jego śmierci 

 
Strona 17: Wzrastanie w Chrystusa 

Spojrzenie na niektóre istotne zasady i prawa, które łączą się z 
naśladowaniem kroków Chrystusa do miejsca duchowej pełni. 
 
 
 

 
 
"Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i Światłością Ścieżkom moim." - Psalm 119:105 
 

"Światło Życia" jest publikacją Searchlight. Searchlight P.O. Box 5206 Newark NG23 6YL England 
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Zwycięzca odziedziczy 

 

„Wszystkie dzieci dziedziczą coś od swojego rodzica, na przykład jego naturę, życie, mi-
łość, troskę i sposób zaspokajania codziennych potrzeb. Ile jednak z jego bogactwa każdy 
z nich otrzyma, zdecyduje mądry ojciec, zgodnie z ich możliwościami do korzystania z 
posiadłości. Tą pożyteczną zasadą posługiwał się nasz Pan, kiedy 'dał jednemu (do użytku 
podczas Jego nieobecności) pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu 
według jego (.szczególnych - wg Darby'ego) zdolności' (Ew. Mateusza 25:15). 

„Czy nie jest to tematem 7 wiersza 21 rozdziału księgi Objawienia: 'Zwycięzca 
odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem1? Cały fragment 
wymienia trzy kategorie ludzi w wieczności - (I) Zgubieni, których udziałem jest druga 
śmierć (wiersz 8); Zbawieni (wiersz 3), pośród których będzie mieszkał Bóg, a ponieważ 
zbawienie musi obejmować objęcie w posiadanie wiecznego życia w wyniku nowych 
narodzin, są dziećmi Bożymi i mają wejście do Jego królestwa (Ew. Jana 3); (3) 
spadkobiercy i synowie - dziedzictwo nie tyle zespołowe, co ściśle indywidualne i 
wynikające z bycia zwycięzcą -,zwycięzca odziedziczy;' a „syn” to dorosły, dojrzały 
mężczyzna, zgodnie z podaną wcześniej różnicą pomiędzy 'dzieckiem' a 'synem.' Popatrz 
na Ew. Łukasza 20:36, gdzie jest mowa o pierwszym zmartwychwstaniu do niebiańskiej 
pozycji ('równej aniołom'), i na Galacjan 3:23-4:7, gdzie nauczanie opiera się całkowicie 
na różnicy pomiędzy 'dziećmi' a 'synami.' 

„Dlatego też tutaj syn jest spadkobiercą niebiańskich chwał, 'tych rzeczy' opisanych , 
powyżej, nie tylko jako jeden z licznej rodziny, ale jako ten, który ma większe przywileje, 
większą odpowiedzialność i możliwości. To na 'objawienie się synów Bożych' oczekuje 
stworzenie (Rzymian 8:19). Rzymski arystokrata czasów Nowego Testamentu wybierał 
jednego ze swoich synów na swojego spadkobiercę, któregokolwiek uważał za najbardziej 
odpowiedniego, i oświadczał przed sędziami, że ten jest jego synem i spadkobiercą. To 
była adopcja tego dziecka w odróżnieniu od innych członków rodziny, i czyniła go głową 
rodziny, ciągle pod rządami ojca. Jego relacja z ojcem była podobna do nich; ale jest 
pozycja w rodzinie o wiele wyższa. Chrześcijanie są teraz dziećmi Bożymi (Rzymian 
8:21), którzy oczekują uwielbienia wraz z Chrystusem,  jeśli tylko razem z nim cierpimy, 
abyśmy także razem z nim uwielbieni byli' (wiersz 17); ale wzdychamy jeszcze, oczeku-
jąc adopcji - otwartego uznania przez Ojca całej rodziny zbawionych; że my, którzy cier-
pimy z Chrystusem, jesteśmy synami w Bożej rodzinie (wiersz 23)." 

 
George H. Lang (1936) 
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Miejsce Syna 
„Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem 
według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. 
Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięli ście ducha 
niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięli ście ducha synostwa, w którym wołamy: 
Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. 
A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli 
tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że 
utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwalą, która ma się nam 
objawić. Bo stworzenie z tęsknota oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie 
zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w 
nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej 
wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół 
boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, 
wzdychamy w sobie, oczekując synostwa (adopcji), odkupienia ciała naszego. W tej 
bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże 
może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, 
oczekujemy żarliwie, z cierpliwością " (Rzymian 8:12-25). 

Wydaje się, że w tym wieku, ponad wszystkimi innymi, ludzkość jest ciągnięta 
nieprzeparcie w wir skrajnej głupoty - głupoty życia w przypuszczeniach. Polega ona na 
braniu za coś oczywistego przypuszczeń kształtujących się w wyobraźni człowieka i 
wyniesienie ich ponad Bożą prawdę. Systemy reklamowe tego świata szczerze roz-
głaszają, że potrzebujemy tego, i nie możemy obyć się bez tamtego. Cały czas jesteśmy 
zmuszani, by brać za coś oczywistego rzeczy, o których mówi się, że stanowią całą 
prawdę. Prawda jednak jest taka, że ze względu na wzrastające ceny, machina reklamowa 
rozpaczliwie potrzebuje, byśmy wierzyli w ich wersję prawdy, żyli tym przekonaniem i 
kupowali te rzeczy, co do których przekonuje się nas, że są potrzebne do wygodnego 
życia. 

Szatan, Boży nieprzyjaciel, przyjął tę samą taktykę kusząc Jezusa na pustyni. Je-
zus, dzięki Swojej osobistej znajomości Ojca, odparł jego ataki, mówiąc: „Napisano jest" 
(Ew. Mateusza 4:1-11). Jezus stawił czoło nieprzyjacielowi Bożym Słowem, które zostało 
napisane przez Ducha Wszechmogącego. 

Bóg dał nam Swoje Słowo i Swojego Ducha Świętego, by objawiał Jego prawdę 
i prowadził nas do Bożej pełni. Podobnie jak Jezus, potrzebujemy żyć tym, co jest na-
pisane, jako oświecone przez Jego Ducha Świętego, a nie tym, co PRZYPUSZCZAMY że 
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jest napisane. Potrzebujemy być prowadzeni przez Ducha Świętego (Rzymian 8:14), tak 
jak Jezus, jednorodzony Ojca był prowadzony Duchem. 

 

W oparciu o powyższy fragment wielu zakłada, że z powodu „narodzenia na nowo" 
zostają automatycznie przez łaskę synami Bożymi w wyniku adopcji. Jako tacy, 
oczekują natychmiastowego odbioru wszystkich obietnic i pełnych praw synowskich, 
przyznanych przez Ojca - ponieważ Chrystus uczynił wszystko, mamy TERAZ pełne 
dziedzictwo. Nie potrzebujemy robić nic, oprócz oczekiwania na Jego przyjście. Czy to 
jest jednak cała prawda? Co jest napisane? 

 

Rozumiejąc „adopcję" 

 

We wspomnianym wcześniej fragmencie Paweł mówi: „A jeśli dziećmi, to i dziedzi-
cami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. " Jeżeli zaś chodzi o kwali-
fikacje, to „ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi" (wiersz 14), „jeśli 
tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli" (wiersz 1 Dalej 
Paweł mówi o chwale, która „ma się nam objawić." Po czym stwierdza, że stworzenie 
oczekuje z tęsknotą „objawienia synów Bożych " (wiersz 19). Mówi o tym, że całe 
stworzenie „wespół wzdycha i wespół boleje az dotąd" (wiersz 22). „A nie tylko ono, 
lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, OCZEKUJĄC 
SYNOSTWA (adopcji), odkupienia ciała naszego" (wiersz 23j. Potem sumuje to 
mówiąc: „ W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, którą się ogląda, nie 
jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się 
tego, CZEGO NIE WIDZIMY, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością " (wersety 24-25). 

Wielu zakłada, że ten fragment odnosi się do rzymskiej adopcji, w której czyjeś 
dziecko zostaje legalnie przyjęte i traktowane jak swoje własne. Jako spadkobierca. 
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Objęcie w posiadanie naszego dziedzictwa 
„Jak wielu chrześcijan cieszy się swoim dziedzictwem, przyjmuje je w posiadanie, 
albo robi postępy w kierunku objęcia go w posiadanie ? Wielu tego nie czyni, a 
jednak są dziećmi Bożymi, legalnymi spadkobiercami. Pomiędzy' byciem* 
legalnym spadkobiercą, a' staniem się | duchowym dziedzicem, może "wydarzyć 
się coś, co spowoduje, że rozminiesz się z dziedzictwem. Nowy Testament mówi 
nam prze^. cały czas, że posiadamy wielkie dziedzictwo - a więc nie rozmiń się z 
nim ! Mamyi? wielkie prawa - a więc nie wypuść ich: zostaliśmy powołani do 
czegoś już od wieczności - ale upewnij się, że umacniasz swoje powołanie i 
wybranie'. To jest różnica pomiędzy naszym statusem prawnym a stanem 
duchowym." 

T.Austin - Sparks (1952) 

staje się ono uprawnione do cywilnego statusu, prawa dziedzictwa i zarówno obo-
wiązków jak i praw adoptującego. To prawo miało również duchowy wymiar. Wie-
rzono, że dziecko stawało się z adoptującym dosłownie jedną duszą czy duchem, i 
 
dlatego było w stanie kontynuować linię adoptującego. To jest zasada właściwa dla 
Rzymian, „zaadoptowana" przez kościół rzymskokatolicki i przekazana w różnych 
tłumaczeniach przez wiele wieków. 

Jednakże ta zasada nie była znana w tamtym okresie ani Grekom ani Żydom. Oprócz 
Rzymian, nie stosował jej w czasach biblijnych żaden naród we wschodnim świecie. 
Żydzi i Grecy nie mieli nawet takiego słowa w swoim języku. Słowo adopcja 
pochodzi z łacińskiego „ad" i „optare" - wybierać, i odnosi się bardziej do zachodniej 
koncepcji adopcji. W rzymskiej koncepcji można zobaczyć wiele analogii, ale ciągle 
brakuje pewnych danych. Jeżeli zostaliśmy zaadoptowani w ten sposób, to dlaczego 
ciągle, tak jak Paweł, musimy oczekiwać naszej adopcji jako synów? Dlaczego musimy 
mieć nadzieję na to, co już posiadamy? 

Rzymska/zachodnia idea adopcji to „PRZYPUSZCZENIE." Omija ona potrzebę 
“narodzenia na nowo” i wzrostu ku duchowej dojrzałości. Daje również człowiekowi 
Kewłaściwe poczucie bezpieczeństwa z powodu złego zrozumienia Bożych sposobów 
wprowadzenia nas w pełnię Jego zamiarów. 

Oryginalne greckie pisma w ogóle nie wymieniają adopcji, tak jak ją często rozu-
miemy. Greckie słowo (,Huiothesia - uznanie za syna), które zostało przetłumaczone 
jako „adopcja" jest tym samym słowem, które jest przetłumaczone jako „synostwo" 
(Rzymian 8:15). Ten fragment mówi o uznaniu za syna i o Bożym Duchu, który ma nas 
doprowadzić do tego momentu. Co zatem dokładnie oznacza „uznanie za syna?"   

 

Uznanie za syna 

 

W czasach Jezusa na Wschodzie „uznanie za syna" było bardzo istotne dla Żydów, i 
rozumiane przez Rzymian, z powodu ich obecności na tym terenie. Żydowski ojciec 
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nigdy by nie „adoptował" za „syna" nikogo, oprócz swojego dziecka, chyba że nie miał 
własnego potomka. Urodziny czyniły chłopca naturalnym dzieckiem ojca; 
przygotowanie i dyscyplina sprawiały, że zostawał “uznany za syna." Bycie synem 
miało zupełnie inne znaczenie od bycia dzieckiem (chociaż dzieckiem tego samego 
ojca). 

A Powszechnie stosowanym zwyczajem (szczególnie w bogatych domach), było  
wychowywanie" dzieci rodzaju męskiego, zgodnie ze stylem życia i zamiarami ojca, 
przez zaufanego członka domu (często niewolnika). W biednych rodzinach to zadanie 
przypadało matce. Dzieci oddawano nauczycielowi w celu edukacji, ćwiczenia i 
wszelkiej dyscypliny, która miała na celu przygotowanie dziecka do przejęcia 
dziedzictwa. To szkolenie było kontynuowane dotąd aż dzieci „nabrały lat." Chociaż to 
dziecko w chwili zyskania właściwego wieku stałoby się dziedzicem wszystkiego, co 
należało do ojca, aż do tego czasu było uważane tylko za dziecko. Na wiele sposobów 
było traktowane jak niewolnik, któremu było posłuszne. Każde narodzone na nowo 
dziecko Boże ma w sobie Bożą naturę. Jest nowym stworzeniem z nową naturą; 
umiłowanym dzieckiem, członkiem rodziny Ojca w niebie. Jest dzieckiem Ojca. To 
uznanie/adopcja nie czyni go jeszcze bardziej umiłowanym dzieckiem; jest takim już w 
momencie narodzin. Udziela mu raczej statusu i pozycji pełnego synostwa, której nie 
miał wcześniej. To „uznanie za syna" jest pieczęcią identyfikacyjną dorosłego syna, 
który osiągnął pełną dojrzałość umysłu i charakteru (Efezjan 1:13-14).  

Chrystus: Pierworodny Syn 

Pracując wiele lat temu wśród Żydów, słyszałem od drogiego starszego studenta 
żydowskiej historii tradycję, która jest również wspomniana w książce DeVern From- 
kego „Unto Fuli Stature" („Ku pełnej dojrzałości" - przyp. tłum.). Wydaje się, że w 
czasach Chrystusa ogólnie praktykowano tradycję wydawania przez żydowskiego ojca 
szczególnej uczty, by zaświadczyć tym samym o „uznaniu swojego dziecka za 
prawowitego syna i przyznaniu mu przywilejów." Nie miało to nic wspólnego z 
uroczystością Bar-Mitzvah w wieku 13 lat, kiedy to dziecko mogło od tej chwili czytać 
prawo i było w pewnym sensie uważane za mężczyznę. Uznanie za syna odbywało się 
zazwyczaj koło 30 roku życia chłopca. Ojciec wydawał uroczyste przyjęcie i 
rozpoczynał ceremonię wypowiadając słowa: "To jest mój umiłowany syn, w którym 
mam upodobanie." (Porównaj słowa Ojca dotyczące Chrystusa przy Jego chrzcie - Ew. 
Mateusza 3:16-17). Potem następował czas ucztowania i radości, po czym ojciec 
przyznawał dziecku pełen status „synostwa" i praw, mówiąc: „To jest mój syn, 
które¬go sobie wybrałem." (Czy pamiętamy słowa Ojca na Górze Przemienienia - Ew. 
Łukasza 9:35?). Od tej chwili „syn" posiadał własny autorytet i był postrzegany jako 
pełny dziedzic - nie tylko jako dziecko swojego ojca ale jako dojrzały, wierny, 
powołany i wybrany syn. 

Wierzę, że znaczenie tego zwyczaju spowodowało, że powyższe wydarzenia z życia 
Jezusa tak bardzo wstrząsnęły ludźmi, którzy za Nim chodzili. Oni rozumieli, że te 
rzeczy odnosiły się do „synostwa." 
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Żydowscy słuchacze rozumieli cel, który był im przedstawiony, i rozpoznali zadanie 
Ducha Świętego i odpowiedzialność związaną z tym synostwem. Kiedy Jezus 
powiedział: „Wielu jest wezwanych, ale mało wybranych" (Ew. Mateusza 22:14jf 
odnosili te słowa do „uznania za syna." 

Przywiedzie do chwały wielu synów 

Bożym zamiarem było przywieść Adama w jego „dziecinnej" niewinności do ojrza- 
łości i świętości, ale Adam zawiódł. Zgrzeszył w tym, że zatrzymał dla siebie prawo do 
swojej własnej woli, zamiast całkowitego posłuszeństwa i polegania na Ojcu. Je¬zus, 
poprzez Swoje dzieło na Krzyżu, zadośćuczynił sprawiedliwości Ojca i zapłacił cenę za 
odkupienie wszystkich, którzy przyjdą do Ojca przez Niego. Poprzez to dzieło na 
Krzyżu i nasze nowe narodzenie, zostaliśmy przywróceni do pozycji nie¬winności 
przed Ojcem, którą miał Adam przed upadkiem. Ten proces ma być konty- wjuowany 
aż do pełni wszystkiego. 

Zostaliśmy powierzeni pod opiekę Ducha Świętego, by być prowadzeni według 
zamiarów Ojca - które zostały objawione w Chrystusie - do pełnej dojrzałości, 
„synostwa." To jest ciągle celem Ojca, abyśmy w Chrystusie Jezusie mogli „świecić jak 
gwiazdy na niebie." On powołuje nas, abyśmy byli synami, powołanymi poprzez wybór 
Ojca do kontynuacji Jego wiecznych zamiarów (Rzymian 8:19; Objawienie 17:14). 

To dlatego Paweł zachęca nas, abyśmy oczekiwali cierpliwie na to, czego jeszcze nie 
posiadamy - będąc zbawieni w nadziei (Rzymian 8:24-25). 

To właśnie w odniesieniu do tej nadziei i synostwa Jakub radzi nam, by „wytrwałość 
prowadziła do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający 
żadnych braków" (Jakuba 1:4). 

Autor Listu do Hebrajczyków zachęca nas, byśmy oddali siebie Duchowi Świętemu w 
oczekiwaniu na synostwo: „Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z 
synami; bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? " (Hebr. 12:7). 

Mając to właśnie na myśli, Jezus powiedział: „ Wierzcie w światłość, póki światłość 
macie, abyście się stali synami światła" (Ew. Jana 12:36). 

Jezus powiedział: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą 
nazwani" (Ew. Mateusza. 5:9). To odnosi się do czasu, który ma nadejść, kiedy objawią 
się synowie Boży. Na to właśnie „stworzenie z tęsknotą oczekuje" (Rzymian :19). 

Dojrzewając na synów 

Duch Święty nie tylko przynosi boskie błogosławieństwo. Został posłany, aby 
przekształcić nas w „synów," którzy byliby błogosławieństwem dla Ojca. Duch Święty 
podnosi nas i przygotowuje do tego poprzez Swoje objawienie i oświecenie oczu 
naszego serca, byśmy ujrzeli duchowe rzeczywistości. To Jego miłująca dyscyplina 
sprawia, że te rzeczywistości są w nas efektywne i przemienia nas z dzieci w „synów."  
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Czego oczekuje od nas Bóg? Jezus powiedział: „ To jest dzieło Boże: wierzyć w 
tego, którego On posłał" (Ew. Jana 6:29). Pytanie Żydów dotyczyło wielu rzeczy. 
Odpowiedź Jezusa skierowała ich ku JEDNEJ rzeczy, podobnie jak i nas. 

Słowo „ wierzyć" jest często postrzegane jako „być po prostu przekonanym; położyć 
ufność i mieć zaufanie; mieć więcej niż tylko wiarę, posiadać całkowite zaufanie." To jest 
pasywna strona jego znaczenia. Aktywny sens, który według mnie zamierzył Jezus, jest 
taki - „poddać się,"  tak jak Jezus poddał całe Swoje istnienie woli Ojca. 

To właśnie w tym znaczeniu mamy poddać całe nasze (stworzone na nowo) 'ego' 
Temu, którego On posłał - Jezusowi i Jego dziełu poprzez Ducha Świętego. Kiedy 
oddamy siebie Temu, który został posłany, by wyszkolić nas i wychować w taki sposób, 
będziemy przemieniani przez Niego do osiągnięcia pełnego synostwa. 

Wielu jest szybkich, by mówić o całości Chrystusa, którego przeznaczamy dla siebie, 
i w pewnym sensie jest to prawdą. Ale Chrystus, jako Syn Człowieczy, już w pełni 
posiadł wszystko, co udostępnił Ojciec. To jest Jego dzieło. Jednakże my musimy 
wykonać naszą część, ponieważ Bóg nie będzie działał wbrew ludzkiej woli. 

Dzieło, którego Bóg od nas wymaga, to znajdować się w wiecznym stanie ufności, 
oddając siebie Temu, którego posłał Ojciec. Kiedy znajdujemy się w tym stanie trwania w 
Chrystusie, my również jesteśmy w stanie żyć zwycięskim życiem jako „synowie." Tego 
życia Chrystusa nie można sobie „przywłaszczyć" dla naszych własnych celów i 
zamiarów, ale staje się ono rzeczywistością, kiedy pozostajemy w wiecznym stanie 
„wiary." Tak jak powiedział to Jezus: „Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które 
powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Lecz są pośród was tacy, którzy nie 
wierzą " (Ew. Jana 6:63-64). 

Nie chcę, aby ktokolwiek zastępował jedno przypuszczenie drugim i próbował 
osiągnąć w ciele to, co może znaleźć wypełnienie tylko w Chrystusie. Chcę pobudzić 
wszystkich, byśmy odrzucili na bok wyobrażenia człowieka i spojrzeli na to, co jest 
napisane, i żyli w ciągłym stanie biblijnej wiary. Ciało nic nie pomaga; zaadoptowane 
ciało jest ciągle tylko ciałem i również nic nie pomaga. Liczy się tylko nowe stworzy nie. 
„Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, 
która jest czynna w miłości" (Galacjan 5:6). 

Nikt z nas nie ma wyłącznego poznania Prawdy. Wszyscy w Chrystusie (Jego 
kościół) ciągle pielgrzymują do końcowego zamierzenia Ojca. On dał nam wszystko 
czego potrzebujemy w Chrystusie i nie potrzebujemy żadnych wyobrażeń, definicji czy 
struktur tego zakresu. 

Bóg Ojciec dał nam Swoje Słowo i posłał Ducha Świętego, by wprowadził nas we 
wszelka prawdę. Słowo i Duch są nierozłączne; funkcjonują razem jako jedno; i to dzięki 
nim wchodzimy przez Jezusa w pełne synostwo i zostajemy zwycięzcami. Zwycięzca jest 
synem - tym, który należy do Chrystusa poprzez śmierć i ukrzyżowanie starej natury i 
nauczył się żyć według Ducha i według Niego postępować (Galacjan 5:24-25). 

W triumfalnym zakończeniu księgi Objawienia znajdujemy wypełnienie Bożego 
zamiaru względem nas: „Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja 
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pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i 
będę mu Bogiem, a on będzie mi synem " (21:6-7). Amen. 

 
Mike Barton (1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boże działanie a nasze powołanie 

Efezjan 2:4-22 

 
Przypuszczam, że każdy chrześcijanin jest świadomy tego, iż w tym Liście została 
zaprezentowana szczególna pełnia i błogosławieństwo prawdy. Mamy tu odsłonięte 
pewne rzeczy, takimi jakimi są w Bożym umyśle; służba nie jest ograniczona przez 
jakiekolwiek rozważanie słabości czy niepowodzenia u świętych. 
 
Ku uwielbieniu Jego chwały 
 
Pierwszy rozdział wiąże się przede wszystkim z „Bogiem Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
Ojcem chwały" (w. 17). Rozumiem to w ten sposób, że użycie tego imienia ma przekazać 
myśl, iż Bóg jest Autorem i Twórcą kręgu rzeczy charakteryzowanych przez chwałę. 
Została nam tu zaprezentowana scena chwały, gdzie wszystko jest połączone w 
Chrystusie. Zostaliśmy przeznaczeni zgodnie z Bożym wiecznym zamysłem i 
upodobaniem Jego woli, by otrzymać dziedzictwo w Chrystusie „ku uwielbieniu chwały 
jego" (wiersze 12,14). Bóg wyznaczył nas do synostwa we wszechświecie błogości. 
Oblubienica Chrystusa, kościół, odziedziczy w Nim i z Nim wszystko. 

Wtedy zdobywamy moc, dzięki której to wszystko się wypełni. Nie ma wątpliwości, 
że człowiek przeszedł z najniższego miejsca w Bożym wszechświecie do najwyższego, 
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poprzez „skuteczne działanie" Bożej siły. Pan Jezus poszedł dla nas na śmierć, by 
utrzymać Bożą chwałę w stosunku do wszystkiego, co uczyniliśmy i czym byliśmy, a 
Boża potężna moc zstąpiła i wskrzesiła Go z martwych i umieściła na najwyższym 
miejscu we wszechświecie. To właśnie ta moc działa w „nas, którzy uwierzyliśmy." Nic 
innego oprócz tej mocy nie mogło podnieść nas ze śmierci, i posadzić w okręgach 
niebieskich w Chrystusie Jezusie. 

 
Boże działanie a nasze powołanie 
 

Z pierwszego rozdziału dowiadujemy się, że Bóg przeznaczył nas do synostwa „ku 
uwielbieniu chwalebnej łaski swojej," i że otrzymaliśmy dziedzictwo w Chrystusie, 
abyśmy „przyczyniali się do uwielbiania chwały jego." W rozdziale drugim zobaczymy 
jak Bóg stał się taki jak my, dla satysfakcji Swojej własnej miłości. 

 
Połączeni z Chrystusem 
 

„Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie," przyszedł z powodu naszego stanu i 
położenia; nie mogło nam pomóc nic, oprócz bogactwa Jego miłosierdzia. Ale z Bożej 
strony, stało się to „dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował." Bóg przyjął nas nie 
tylko z głębi miłosierdzia, ale by zaspokoić Swoją własną miłość. 

W połączeniu z tym wymienione zostały trzy wspaniałe i błogosławione rzeczy: (1) 
On ożywił nas z Chrystusem. (2) On wzbudził nas wraz z Nim. (3) On posadził nas w 
okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. To wszystko ma na celu świadome 
wprowadzenie nas w obecność świętej Bożej miłości. 

W czasach Starego Testamentu ludzie nie znajdowali się w obecności Bożej miłości. 
Nie mam wątpliwości, że święci Starego Testamentu wiedzieli coś o Bogu bogatym w 
miłosierdzie, ale nie mogli poznać Go w upodobaniu Jego miłości. Powód jest prosty. Nie 
był jeszcze objawiony Obiekt, który jedynie mógł dostarczyć upodobania Bożej miłości. 

Ale kiedy Syn Boży przyszedł na ziemię, „otworzyło się niebo ... i odezwał się głos z 
nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem" (Ew. Łuk. 3:21-22). 
Miło ść Ojca znalazła swój doskonały cel w tym Błogosławionym, a On znalazł Swój 
odpoczynek w miłości, której był Przedmiotem - On był „w łonie Ojca." 

Jednak umiłowany Syn był sam w obecności miłości Ojca. Gdybyśmy mieli zostać do 
niej wprowadzeni, On musiałby umrzeć. Istniała konieczność, aby nasze grzeszne ciało 
zostało usunięte. Należna nam śmierć i sąd spadły na Niego. Grzeszne ciało nie mogło 
wejść w obecność Bożej miłości, ale zostało potępione w śmierci Chrystusa. I jeszcze 
jedno - ten stan - ludzkie życie w ciele i krwi - z którym weszły w nas śmierć i grzech, 
zostało doprowadzone do końca przed Bogiem w śmierci Chrystusa. Przed Bogiem nastał 
koniec wszelkiego ciała. 

A kiedy Chrystus powstał z martwych, miało to miejsce w całkowicie innym stanie - 
ożywiony w Duchu - stan, z którym grzech i śmierć nigdy nie miały i nigdy nie będą 
mogły mieć żadnego kontaktu. „A żyjąc żyje dla Boga." On jest na zawsze całkowicie 
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oddzielony od grzechu i śmierci - zabrawszy to wszystko raz na zawsze na krzyż ku 
chwale Boga. I teraz żyje jako zmartwychwstały, w obecności Bożej świętej miłości. 
Boże działanie a nasze powołanie  
 
Żyjąc w obecności Bożej miłości 
 

Wielką dla nas rzeczą jest móc zobaczyć, że Bóg sprawi, iż będziemy mieszkać wraz 
z Nim w obecności tej wspaniałej miłości. 'Być ożywionym wraz z Chrystusem' oznacza 
życie w duchu w obecności Bożej świętej miłości, z dala od wszystkiego, co zostało 
dotknięte przez grzech, albo co weszło w śmierć. 

Możemy to zobaczyć w Ew. Jana 20:15-18,22. Przede wszystkim była to służba, 
która rzucała uczniom światło na całkowicie nowe zjednoczenie ze zmartwychwstałym 
Chrystusem. Znajdowało się ono w wiadomości przekazanej przez Marię, a portem. kiedy 
tchnął na nich, jak myślę dosłownie, wprowadzając ich w świadomość zjednoczenia z 
Nim. Poprzez służbę otrzymujemy światło na pewne rzeczy, ale zdobędziemy ich 
świadomość jedynie dzięki działaniu Ducha w słabości naszego wewnętrznego człowieka. 

Maria jest w pewien sposób formą daru; była dla uczniów wielkim apostołem 
chrześcijaństwa. Myślę, że Pan posłał Swoją wiadomość przez kobietę, aby pokazać, że w 
odniesieniu do Jego rzeczy uczucie jest najważniejszą kwalifikacją. To właśnie miłość 
kwalifikowała Marię do odebrania tej wiadomości i przekazania jej. Nie wymagano od 
niej, by coś do niej dodała. Najważniejszą kwalifikacją daru jest zazdrosna miłość o to, by 
wiadomość nie została z niczym 'ożeniona.' 

Kiedy przyszło do nich światło, pozostali pod jego wpływem. Jeżeli będziemy we 
właściwy sposób poruszeni przez boskie światło, wkrótce zdobędziemy świadomość tego, 
co zostało nam zaprezentowane jako światło. Światło przekazane we wiadomości Marii 
umieściło uczniów poza tym co pochodziło od człowieka, i zgromadziło ich za drzwiami 
zamkniętymi przed religijnym człowiekiem według ciała, na przykład Żydami. Wtedy Pan 
stanął pośród nich, i po tym jak udzielił im pokoju i pokazał Swoje ręce i bok, tchnął na 
nich. On udzielił im w pewnym sensie świadomości bycia zjednoczonym z Nim w życiu. 
Chciał, aby wiedzieli, że żyją z Nim w obecności Ojcowskiej miłości. 

 
Wzbudzeni w okręgach niebieskich 
 
Bóg nas również „wraz z nim wzbudził." Chodzi o to, że zostaliśmy zabrani z tej ziemi - 
Żydzi i Poganie zostali przeniesieni w duchu do całkowicie innej atmosfery, gdzie nie 
istnieją żadne stare podziały. Czytałem kiedyś, że wszystkie sztormy mają miejsce na 
powierzchni ziemi, i że kiedy fala osiąga wysokość sześciu czy siedmiu mil, jest to ciągle 
jest to wieczny spokój. Bóg podniósłby nas ponad rejon sztormów - ponad rzeczy, które 
są tutaj obecnie. Mamy pewne zadania tutaj, na ziemi, i często się o nie martwimy i 
niepokoimy. Powinniśmy jednak wiedzieć co to znaczy żyć w górze. „Na dole interesy, na 
górze mieszkanie" - tak było napisane na bramofonie pewnego chrześcijańskiego domu, i 
dobrze jest zachować taki porządek w duchowych sprawach. 
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J.B. Stoney porównał chrześcijanina do człowieka lecącego balonem, tracącego swoje 
naturalne odczucia i zdobywającego nowe, duchowe zmysły, proporcjonalnie do nowych 
scen, które zostały mu przedstawione. Bóg przeniósłby nas w duchu do góry, tam gdzie 
jest Chrystus. Tam nie ma polityki, różnic narodowościowych, czy zmartwień. Chyba 
wszyscy słyszeliśmy historię o szewcu, o którym żona wyraziła się w ten sposób, że 
mieszkał w niebie, a przyszedł na ziemię tylko po to, by naprawiać buty! „Wraz z nim 
posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie." Bóg pragnie, abyśmy trwali w 
doskonałym wypoczynku, w absolutnym wytchnieniu, w obecności Jego miłości i dla 
upodobania tej miłości. Oczywiście, teraz możemy zrozumieć to jedynie w duchu, ale 
Bóg wypełni to, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo Swojej łaski. 

 
Żyjąc nowym życiem — życiem Chrystusa 
 
Rezultat zrozumienia tego wszystkiego jest taki, że tutaj na ziemi zdobywamy nowy 
charakter. Wchodzimy w nasze powołanie. Istnieje jeden nowy człowiek i jedno ciało; 
mamy dostęp do Ojca, i jesteśmy budowani razem na mieszkanie Boże poprzez Ducha.  

Nowego człowieka wyróżnia to, że bierze swój charakter od Boga (Efezjan 4:24). . 1 
Aby uzupełnić i wyrazić nowego człowieka, potrzeba wszystkich świętych. 

Wielkim przywilejem chrześcijaństwa jest dostęp do Ojca. Bóg jest w pełni 
objawiony w miłości, a my zbliżamy się do Niego poprzez Chrystusa i jednego Ducha. 
Przychodzimy do Niego w słodkim zapachu Chrystusa i zdobywamy tę świadomość przez 
Ducha. 

Potem, na koniec, jesteśmy zbudowani razem na mieszkanie Boże. To jest nasze 
świadectwo. Bóg zamieszkuje Swój dom w łasce i miłosierdziu; On jest znany Swoim 
świętym. Wiele rzeczy może nam się podobać, ale czy odzwierciedlają one to, co 
pochodzi od Boga? Fakt, że jesteśmy Bożym mieszkaniem znajduje w ten sposób 
najpraktyczniejsze powiązanie. Całe towarzystwo świętych na ziemi formuje mieszkanie 
Boże, a każdy wierzący jest zobowiązany być wiernym swojemu charakterowi jako części 
formującej to święte mieszkanie. 

 
C.A. Coates (1862-1945) 
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Nasze przeznaczenie jako Jego uczniów 
 

„Nasze przeznaczenie jako Jego uczniów to trwać w społeczności z Bogiem, tak jak 
czynił to Jezus. Kielich i chrzest naszego Pana są bramą wejściową dla każdego 
człowieka do doskonałej jedności z Bogiem. Jezus Chrystus daje nam zbawienie i 
uświęcenie, ale miejsca Jakie potem zajmujemy, zależą od naszego posłuszeństwa i 
dyspozycyjności dla Ojca. U Boga nie ma względu na osobę jeżeli chodzi o zbawienie, 
ale potem istnieją pewne stopnie pozycji. Wszyscy jesteśmy zbawieni poprzez kielich i 
chrzest naszego Pana, ale pozycja, którą zajmujemy indywidualnie, zależy całkowicie od 
naszego posłuszeństwa względem Niego. Narodziliśmy się na nowo poprzez kielich 
naszego Pana i chrzest, to jest poprzez wypełnienie przez Niego Jego »przeznaczeni a; 
nie musimy męczyć się i cierpieć, zanim możemy narodzić się z góry. Wszelkie 
cierpienia i ofiary na całym świecie nigdy nie odpokutują za grzech. Musimy narodzić 
się na nowo poprzez Jego ofiarę, do Królestwa gdzie On żyje, a kiedy już tam jesteśmy, 
musimy iść w Jego ślady, a możemy to uczynić mając Jego Ducha i Jego naturę. Nasz 
strach rozpoczyna się w momencie, kiedy wyobraźmy sobie, że musimy żyć tym nowym 
życiem w mocy ludzkiej natury, a ponieważ wiemy, że nie damy rady, za każdym razem 
kiedy myślimy o tym kim kiedyś byliśmy, załamujemy się. Biblia objawia, że kiedy 
Duch Święty wszedł w nas, to każde Boże polecenie jest możliwe do wypełnienia. Jezus 
Chrystus daje każdemu moc Swojej dyspozycyjności, dlatego On jest pozornie tak 
niemiłosierny dla nas, którzy przyjęli Ducha Świętego, gdyż Jego żądania w stosunku do 
nas kształtują się według Jego dyspozycyjności, a nie naszej ludzkiej natury. Stara natura 
mówi, że dana rzecz nie może zostać zrobiona. Jezus Chrystus mówi, że może - '' Ja to 
uczyniłem i mogę to uczynić w was, jeżeli wejdziecie w Moje życie poprzez Moją 
śmierć''. Nie ma sensu próbować być tym, kim nie jesteśmy. Jesteśmy dziećmi Bożymi, 
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kiedy rodzimy się z góry, a Bóg nigdy nie będzie osłaniał nas przed wymogami 
dotyczącymi Jego dzieci. 'Pójście w jego ślady' - to podstawa odradzającej się ludzkiej 
natury. Życie Jezusa jest życiem normalnego człowieka Bożego, ale nie możemy zacząć 
nim żyć, dopóki nie narodzimy się z góry. Jeżeli nie zostaliśmy włączeni do Jego 
przeznaczenia, to nie .. możemy wypełnić naszego własnego. Jeżeli zaś narodziliśmy się 
z góry, to czy 9 próbujemy iść w Jego ślady; czy próbujemy wypracować w naszym 
śmiertelnym ciele to co Bóg wypracował w nas?(Filipian 2:12-13). Zbawienie jest 
suwerennym darem Odkupienia Pana Jezusa. Wielu z tych, którzy nie byli warci dla 
Boga w tym życiu, będzie zbawionych poprzez wypełnienie celu wyznaczonego przez 
Syna Człowieczego. Ich życie było kiedyś złe i skoncentrowane na sobie; nie było 
budowane na fundamencie Syna Bożego. Naszym przeznaczeniem jest wypracować to, 
czego On pragnie. Nie Jest tak, że od tego zależy nasze zbawienie, ale stanowi to o 
naszej wartości dla Boga, jak również naszej pozycji w Bożym Królestwie." 
 
Oswald Chambres (1914) 
 
 

Synowie Krzyża 
 

„Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Tłoczący wino. Psalm synów Koracha." W swoim 
kazaniu, C.H. Pridgeon z Pittsburga, w USA, podaje bardzo pomocne tłumaczenia słów, 
zawartych w tytule Psalmu 84. Mówiąc o siódmym wersecie tego Psalmu: „Gdy idą przez 
wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła," kaznodzieja wskazał na wymowę 
tytułu „Tłoczący wino," co oznacza, że Psalm ten był prawdopodobnie śpiewany w czasie 
kiedy wyciskano z winogron sok. Również słowa „Psalm synów Koracha" są jednakowo 
pouczające, gdyż „słowo Korach jest mniej więcej równoznaczne z naszym słowem 
Golgota - miejscem trupiej czaszki. Dlatego też w znaczeniu duchowym 'synowie 
Koracha' mogą być określeni jako „Synowie Krzyża.' Nie? którzy ze starożytnych 
rozumieją te słowa właśnie w ten sposób..." Reasumując powyższe punkty, można 
stwierdzić, że psalm został napisany dla użytku "synów Krzyża," którzy przechodzą przez 
prasę do winogron w dolinie Baka. 

Psalm doliny Baka! Psalm do śpiewania w tłoczni wina! Tylko "synowie Krzyża" 
mogą śpiewać w tłoczni, gdyż znają sekret Bożych dróg, że w wyniku śmierci przychodzi 
życie; z cierpienia, niebiańska radość; z niczego Boża pełnia. Dlatego też w swoim 
zewnętrznym bólu i stracie nie postrzegają tłoczni i krzyża tak, jak inni ludzie, ale z 
punktu widzenia "przybytku Pana Zastępów" - świątyni Bożego serca - i mogą śpiewać w 
tłoczni, widząc "wino" niebiańskiego życia wyciśnięte z nich dla życia i błogosławieństwa 
innych dusz ludzkich, i wiedzieć, że Ten, Który Sam przechodził przez tłocznię ze 
względu na nich, jest usatysfakcjonowany. 

Psalm do śpiewania w tłoczni! A co oni śpiewają? "O, jak miłe są przybytki twoje, 
Panie Zastępów!", "Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków 
Pańskich." Kiedy ziemia jest najciemniejsza w tłoczni, wtedy otwierają się niebiosa, a 
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Bóg staje się wszystkim we wszystkim. I śpiewają - ci synowie Krzyża - o 
błogosławieństwie człowieka, którego siła jest w Bogu, a nie w okolicznościach, 
ziemskich źródłach pomocy. Hebrajskie słowo oznacza "siłę" albo "wytrzymałość." 
"Błogosławiony człowiek, który ma 'siłę' - albo moc wytrzymałości - w TOBIE!" "Oto za 
błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali," pisze apostoł. "Słyszeliście o 
wytrwałości Joba, i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan" (Jakuba 5:11). Tak, 
błogosławiony Job, że miał siłę, aby wytrwać aż nadeszła godzina, że odmienił się jego 
los i Pan rozmnożył mu "w dwójnasób wszystko, co posiadał." Gdyż „koniec Pana" jest 
podwójny za każdy ból w tłoczni wina, a długość czasu w dolinie tłoczni jest miarą (1) 
mocy wytrwałości, którą dusza posiada w Bogu, i (2) zapowiedzi tego, co "podwójne," a 
co przyjdzie w tłoczni jako błogosławieństwo dla innych.  

I śpiewają, tak, synowie Krzyża śpiewają, kiedy stwierdzają, że w tłoczni, ich serca 
"stały się jak wosk we wnętrzu ich" (Psalm 22:15), jak ich Pana na Krzyżu; i że stare 
ograniczenia przeminęły, a ich kiedyś zamknięte serca stały się „drogą na Syjon" dla 
innych poszukujących Boga. Nie są już dłużej zamknięci na ból innych, uwięzieni w 
wąskich kręgach sympatii i miłości, ale ich serca powiększyły się i otworzyły na potrzeby 
ginącego świata, gdyż Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i 
zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?" (I Jana 3:17). 

 
Złamanie przynosi życie 
 

O, jak wiele jest zamkniętych serc wśród Bożego ludu! Te wysokie ściany, poza które 
nikt nie może się przedostać, otaczające uwięzione tam współczucie i miłość! Warto, by 
tłocznia rozdrobniła i zgniotła zewnętrzną powłokę „winogrona," jeżeli dzięki temu 
„wino" Bożej miłości zostanie rozlane do świata, potrzebującego więcej współczucia niż 
kazań, więcej miłości niż praw. Błogosławiony ten, „w którego sercu jest droga na Syjon" 
dla potrzebującego świata - serce otwarte dla wszystkich potrzebujących Boga. 

Przede wszystkim jednak, „synowie Krzyża" mogą śpiewać w dolinie tłoczni, 
ponieważ tam odkrywają, że sami stają się „miejscem źródła" dla wody życia 
wytryskującej dla innych. Szczerze pragnęli stać się kanałem dla „rzek wody żywej," 
które wypływałyby dla innych, i „wierzyli" według litery słowa (Ew. Jana 7:38), ale 
ciągle te „rzeki" nie płynęły. W końcu sekret został objawiony przez Bożą Opatrzność. 
Pewnego dnia znaleźli się w dolinie tłoczni i wtedy zaczęły płynąć rzeki! To była 
godzina, kiedy wydawało się, że wszyscy ludzie deptali nogami te „winogronka" w Bożej 
tłoczni, aż nagle źródło boskiej miłości, czyste jak kryształ i słodkie słodyczą niebios, 
otworzyło się w ich sercach na deptane dusze i wiedzieli, że znaleźli się w „miejscu 
źródeł" - w Bożym sercu - Boże serce objawione w sercu Chrystusa na krzyżu Golgoty. 

Psalmista mówi tylko o „przechodzeniu" przez dolinę tłoczni; prawdą jest, że może to 
być tylko „przechodzenie" od czasu do czasu, kiedy „synowie Krzyża" podążają naprzód 
za Barankiem. Kiedy boskie życie jest wdrażane coraz mocniej i udzielana jest boska siła, 
ci którzy rozumieją „miejsce źródeł," radują się za każdym razem, kiedy zostają uznani za 
godnych doświadczania radości tłoczni — tak, radości Baranka, Który zbliżając się do 
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Krzyża mógł powiedzieć do Swoich nielicznych bolejących przyjaciół: ,Moją radość wam 
daję" - radość, która zawsze Mu towarzyszyła, dla której mógł znieść Krzyż i pogardzić 
jego hańbą; radość która może być poznana tylko w poszukiwaniu Golgoty, z 
niebiańskiego punktu widzenia.  

Te zatem dusze, które znają dolinę tłoczni jako miejsce źródeł, przechodzą z „siły w 
siłę" albo (w hebrajskim) „z mocy w moc" i „każdy z nich pojawia się przed Bogiem na 
Syjonie." Tak, w języku Nowego Testamentu, każdy z nich wkracza w to ukryte życie z 
Chrystusem w Bogu, gdyż „zwycięzcami" są ci, którzy są „podnoszeni ponad wszystko" 
przez stratę wszystkiego! Przechodzą przez doliny tłoczni „z siły w siłę," coraz bardziej 
tracąc ziemskie życie, kiedy kroczą do przodu z krytycznej sytuacji do źródeł, które 
można znaleźć jedynie w Bogu. Stają się coraz bardziej oddzieleni od tego, co ziemia 
uważa za cenne, i zaczynają faktycznie przebywać w niebiosach z Panem. 

Upodobnienie do Bożego Syna w Jego ścieżce Baranka jest celem Zielonoświątkowej 
pełni Ducha, a nie „znaki i cuda," które oślepiają oko ludzkie. „Otrzymaj moc, aby być 
męczennikami" - to była obietnica Zmartwychwstałego Pana, skierowana do uczniów, i 
oznacza to z pewnością z jednej strony, że tak jak „przez Wiecznego Ducha" On 
ofiarował Siebie Bogu, tak i wszyscy Jego naśladowcy będą potrzebowali mocy Ducha 
Świętego, by iść za Nim i być przemieniani na Jego podobieństwo - podobiznę Baranka. 

 
Społeczność z cierpieniami Chrystusa 
 

Istnieją dwie sfery służby, które następują po poznaniu pełni Ducha Świętego - 
pierwsza to potężne „uczynki," druga zaś dotyczy zostania kanałem służącym do tego, by 
Boże życie ożywiło przez nas inne dusze. Jedna jest wynikiem „czynienia," druga 
cierpienia. Pierwsza sfera może być przyrównana w życiu Chrystusa do Jego potężnych 
dzieł po chrzcie w Jordanie, druga jest rezultatem Jego życia, które oddał na Golgocie. 
Krzyż może być „końcową stacją" w doświadczeniu wierzącego, w sensie śmierci z 
Chrystusem dla grzechu i świata; kiedy jednak postawa „końcowej stacji" śmierci z 
Chrystusem jest utrzymywana przez wiarę i posłuszeństwo, wierzący jest wtedy 
prowadzony dalej przez Ducha do społeczności ze śmiercią Chrystusa dla życia innych. 
„Synami Krzyża" są ci, którzy z radością zgadzają się wejść w społeczność ze swoim 
Panem, aby Jego życie mogło być przez nich wylane w źródłach życia wytryskujących dla 
potrzebujących dusz. 

Jest to rzeczą najgłębszej ważności, abyśmy współpracowali z Bożym Duchem w 
procesie boskiego życia, w które On nas wprowadził. Jest to możliwe, że możemy 
uwstecznić się w naszym duchowym rozwoju, kiedy szukamy przeżycia, które może 
wyglądać na bardziej zaawansowane, niż droga pokazana przez apostoła Pawła w II Liście 
do Koryntian 4:10-12. Najważniejszym celem Bożym w wierzącym człowieku nie jest tak 
bardzo to, by uczynić z niego potężnie używane narzędzie, ale by przywieść go do 
najpełniejszej manifestacji Chrystusa w każdym aspekcie Jego charakteru. Może to się 
dokonać jedynie w dolinie tłoczni, w społeczności z Jego cierpieniami. On był 
„ukrzyżowany w słabościach," i na Golgocie nie uczynił znaków czy cudów, by 
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wstrząsnąć stojącymi tam ludźmi; jednak w Jego słabości i cichości Baranka, w cierpieniu 
wylanego życia, On uczynił więcej dla świata, niż wtedy gdy uzdrawiał chorych czy 
wyganiał demony w Galilei. 

Oby ta czysta i piękna zasada została odsłonięta w obecnym czasie przed gorliwymi 
Bożymi dziećmi, którzy intensywnie szukają tego, co określają mianem „tego, co u Boga 
najlepsze" - wzoru Chrystusa w Jego podobieństwie do Baranka, pokonującego zastępy 
ciemności nie wskutek walki, ale poprzez śmierć. To piękne podobieństwo Pana Jezusa do 
Baranka nie będzie wdrożone w nas poprzez „wizje" Golgoty, czy nagłe, mistyczne 
doświadczenie wejścia w cierpienia Jego Krzyża. Zamiast tego, pojawi się dzięki 
codziennemu i ciągłemu wybieraniu woli Bożej w każdej dyscyplinie życia. „Nie 
odpowiadając" kiedy jesteśmy oskarżani o wiele rzeczy; idąc ukrytą i cichą ścieżką ofiary, 
nieznaną człowiekowi; czyniąc dobro i cierpiąc ze względu na nie jak ci, którzy 
popełniają zło, jak ludzie zasługujący na śmierć. 
 
Jessie Penn-Lewis (1861 -1927) 
 

Wzrastanie w Chrystusa 
 

Mojżeszowi zostało dane polecenie, by wyprowadził naród izraelski z niewoli egipskiej, 
krok po kroku, poprzez ciągnącą się pustynię, do Ziemi obiecanej Abrahamowi, Izaakowi 
i Jakubowi. Do tego momentu ci ludzie byli „zanurzeni" w Mojżesza, kiedy przechodzili 
przez Morze Czerwone i wchodzili pod przykrywający „obłok," biorąc udział w jedzeniu i 
piciu," tak cudownie dostarczonemu w celu ich podtrzymania w czasie pustynnej 
wędrówki. Jednak pomimo Jego niezawodnej wierności i obfitego zaopatrzenia 
„wi ększości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię" (I 
Koryntian 10:5). Z powodu „złego serca niewiary" to wielce faworyzowane pokolenie 
rozminęło się z Bożym celem w stosunku do siebie i udaremniło wypełnienie polecenia 
danego Mojżeszowi, i nie weszło do Ziemi dostatku i odpocznienia. 

Czytamy, że „to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku 
przestrodze" - jako ostrzeżenie przeliterowane głośno i wyraźnie dla nas, ludzi Nowego 
Testamentu, że ten sam upadek mógł przydarzyć się i nam. Tak więc w pierwszym wieku 
Paweł z nałożonym na niego poleceniem, „by stawił każdego człowieka dojrzałym 
(dojrzałym) w Chrystusie," jest niejako odpowiednikiem Mojżesza. Jednocześnie obok 
Pawła powstały inne narzędzia 'Mojżeszowe,' „aby przygotować świętych do dzieła 
posługiwania (które przyczynia się) do budowania ciała Chrystusowego aż dojdziemy 
wszyscy ... do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej" 
(Efezjan 4:12-13). 

Bóg zamierzył - a Pan Jezus i Jego apostołowie w pełni oczekiwali - że pierwsze 
pokolenie chrześcijan ukończy duchową pielgrzymkę z grzesznego, nieodrodzonego 
stanu, do nowych narodzin i chrztu w Duchu, poprzez progresywne etapy, czy równiny 
wzrostu w poznanie i charakter Chrystusa, aż do „Ziemi" obiecanej, dostarczonej w Jego 
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śmierci, zmartwychwstaniu, wniebowzięciu i zamieszkaniu fi. nas; do etapu dojrzałości - 
dojrzałego organizmu manifestującego dojrzałe cechy Formy Macierzystej. 

Jakże niesamowicie ważna jest zatem sprawa duchowego wzrostu i osiągnięcia 
dojrzałości w chrześcijańskim życiu! Nic dziwnego, że tak duża część Listów Nowego 
Testamentu odzwierciedla tę ważną troskę Ducha Świętego (na przykład napomnienia 
Piotra, by „wzrastać w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa," i 
„pragnąć niesfałszowanego duchowego mleka,...; czy napomnienie Pawła udzielone 
Galacjanom: „Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele 
kończycie?" i jego słowa delikatnej nagany: „Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, 
dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was.") 

Nie jest zatem zaskakujące, że subtelne, okrutne i uporczywe ataki szatańskie będą 
kierować się ku udaremnieniu takiego wzrostu. Czy może być bardziej przekonywujący 
dowód ważności tej rzeczy dla Szatana, niż jego koncentracja i wysiłek skierowany na 
spowodowanie upadku pierwszego pokolenia świętych, jak i ich hebrajskich przodków 
pod wodzą Mojżesza, którzy nie zdobyli „Ziemi" ... pomimo takich wartości i bodźców 
jak wylanie Ducha Świętego w Dniu Zielonych Świąt i daru dla Ciała Chrystusa w postaci 
apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli (szczególnie jeżeli te 'dary' 
byłyby duchowego kalibru rodzaju apostoła Pawła). 

Przekonanie o znaczeniu duchowego wzrostu dla osiągnięcia końcowego sukcesu 
Bożego wiecznego zamiaru, nie jest dzisiaj mniejsze nawet o jedną jotę, niż w czasach 
Pawła nasuwa, a „zwiastowanie, ostrzeganie, i nauczanie we wszelkiej mądrości" 
„bogactw chwały tego sekretu ... którym jest Chrystus w was, nadzieja chwały," musi stać 
się priorytetem w służbie wśród Jego ludu. Jedynie wyraźne wyznaczenie praw, zasad 
duchowego wzrostu i chrześcijańska postawa, narodzone z objawienia Ducha i potrzeby 
serca, sprawi, że realna będzie każda próba powrotu chrześcijańskiego życia do poziomu 
Nowego Testamentu i żywej relacji w kościele. 
 
 „Wzrost" jest kluczow ą zasadą 
 

Jakie są niektóre kluczowe zasady i prawa, niezbędne do pójścia w ślady naszego 
Pana, który „wyrósł (przed Jahwe) jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi" - ziemi, 
która była o wiele bardziej sucha i szkodliwa dla duchowego wzrostu, niż nasza dzisiejsza 
„ziemia" i „klimat"? Być może pomocne będzie rozważenie warunków koniecznych do 
wzrostu i dojrzałości duchowego życia, przyglądając się najpierw niższym gatunkom w 
otaczającym nas świecie. 
1) Życie roślinne rozwija się i dojrzewa do zbioru w prosty, spontaniczny sposób. Roślina 
nie potrzebuje niczego więcej prócz otwarcia się na działanie słońca i deszczu 
góry i czerpania środków odżywczych z ziemi, z dołu. 
2) W przypadku życia zwierzęcego, potrzeba czegoś więcej. Świadomy wysiłek 
polegający na zbieraniu potrzebnego jedzenia i wody, i niekiedy ucieczka przed 
drapieżnikami, wskazuje na potrzebę organów lokomocji, w które zostały wyposażone 
zwierzęta w celu wzrostu i przetrwania. 
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3) Czym wyższy jest rząd danej formy życia, tym bardziej skomplikowana jest zasada 
wzrostu i dojrzewania organizmu. W przypadku ludzkiego życia, z jego dodatkową 
zdolnością myślenia i podejmowania decyzji, jak również wzbogaconą fizyczną 
możliwością wytwarzania dla siebie pokarmu z ziemi i z niższych form życia, zadanie 
sprostania warunkom wzrostu staje się bardziej wymagające. A kiedy do cielesnego 
wzrostu dodamy rozwój intelektualny, moralny i socjalny i szkolenie, staje się oczywiste, 
że dojście do pełnej dojrzałości wymaga o wiele bardziej skomplikowanego zespołu 
warunków. 
4) Dochodzimy zatem do nieuniknionego wniosku, że wzrost i dojrzałość duchowego 
organizmu musi być na coraz wyższym poziomie. Istotnie, rozwój duchowej formy życia 
obejmuje w swoim procesie wrażliwość i spontaniczność rośliny, agresywność zwierzęcia 
zbierającego pożywienie, i zamierzony, inteligentny wysiłek człowieka; ale z 
konieczności idzie on dalej. W duchu narodzonego z góry wierzącego są zmysły i 
zdolności, które wymagają używania i ćwiczenia; pomiędzy wierzącymi panują relacje, 
które potrzebują utrwalenia i podtrzymywania. Podstawą wszelkiego duchowego wzrostu 
jest relacja poddania, posłuszeństwa i wiary względem Pana, ponieważ otwiera ona drzwi 
dla ciągle wzrastających poświęceń duchowym rzeczywistościom. Jakie zatem są bardziej 
szczegółowe warunki, które muszą być spełnione przez każde Boże dziecko, które chce 
robić postępy na drodze duchowego wzrostu? 
 
Warunki wzrostu życia Chrystusa 
 

1) Konieczną podstawą i punktem rozpoczęcia wzrostu życia Chrystusa w nas, jest 
nieograniczone poddanie naszego całego istnienia władaniu i kontroli Ducha Świętego. 
Dopóki ten bardziej radykalny, ale wszystko zawierający kryzys porzucenia wszystkiego 
dla Pana, nie będzie przeprowadzony dzięki spotkaniu z Nim twarzą w twarz - będący 
następstwem nowych narodzin i chrztu Ducha - możliwe jest zaledwie minimum 
duchowego zrozumienia i przemiany. Centralna cytadela serca pozostaje bowiem nie 
zdobyta, a samowola nie złamana. W tym drugim kryzysie każda rzecz i każdy musi 
przyjść do ołtarza; a Duchowi trzeba udzielić czasu i wolności, by przywiódł na umysł ... 
a umysł chętnie zgodził się ... oddać Jemu najdroższe nam osoby i posiadłości, bez 
przywiązanych sznurków. 

2) Dopiero teraz rozpoczyna się prawdziwy i bolesny proces oddzielania. Kiedy już 
została osiągnięta nasza wszystko zawierająca gotowość, musi za tym przeprowadzenie w 
nas przez Ducha Świętego „operacji duszy," która właściwie utnie pępowinę, łączącą nas 
z cennymi dla nas rzeczami („Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i 
chcenie i wykonanie" - Filipian 2:13). Początkowym krokiem oddzielenia jest położenie 
na ołtarzu każdego naszego „Izaaka"; druga faza - o wiele dłuższa - to zanurzenie „noża" 
raz za razem w każdym „Izaaku," dopóki wszelkie przylgnięcie, przyczepienie, posiadanie 
nie zostanie przerwane ... dopóki nie umrzemy dla wszystkiego, co mogłoby konkurować 
z Chrystusem jako naszą jedyną miłością. 
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3) Gdy dokonywana jest ta wewnętrzna operacja wszystkiego, co było częścią „mnie" 
i „co należało do mnie," naszą uwagę zaczyna przykuwać inne, jeszcze głębsze umieranie 
- umieranie, które jest kontynuowane coraz głębiej przez resztę naszego życia. Jest to 
śmierć dla wszystkiego, co pochodzi od nas, a nie od Chrystusa w każdym szczególe 
codziennego życia - nasze naturalne ludzkie myślenie, wartości, perspektywy, kochanie, 
działanie ... nawet nasze zrozumienie Biblii, modlitwa, jak również nasza służba dla Boga. 
Jest to na przykład umieranie naszej mowy, kiedy On chce abyśmy milczeli; nasze 
uciszenie, kiedy On będzie przez nas mówił; nasze działanie dla Niego, zamiast 
cierpliwego czekania na Jego pracę w nas; i tysiąc innych „śmierci," dopóki to już nie 
będę ja ale życie Chrystusa we mnie; dopóki w każdym momencie nie będziemy odkładali 
naszego własnego życia, i nie nauczymy. się sekretu ciągłego życia Jego Życiem, kiedy to 
On żyje w nas i przez nas. To jest motto Pawła: „zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim 
noszący" i „dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym 
ciele naszym się ujawniło" (II Koryntian 4:10-11). 

Jakże częstym przypadkiem w obecnych dniach aktywności dla Boga - 
„wykonywania dla Niego pracy" - jest to, że Nieprzyjaciel zaślepia Boże dzieci, by nie 
widzieli potrzeby tej radykalnej „śmierci" dla swojego własnego życia - ich myślenia, 
decydowania, czynienia; i w błędnym przypuszczeniu, że są "gotowi" do duchowej 
odpowiedzialności albo pracy dla Boga, przyjmują "chrześcijańską służbę" albo 
wychodzą wprowadzać w życie "powołanie Boże." Równie efektywne dla celu 
Nieprzyjaciela jest podejmowanie przez nas przedwczesnych założeń "śmierci dla siebie," 
podczas gdy nasze rzeczywiste doświadczenie "umierania" mogło nie zaprowadzić nas 
jeszcze poza bardzo podstawowy stopień i naturę. 

4) W tym trwającym przez całe życie "umieraniu" dla naszego "własnego" życia, 
niezbędne jest wierne przetrząsanie przez Ducha Prawdy warstwy po warstwie naszego 
"ja" w celu przyprowadzenia każdej warstwy do Krzyża, aby uczynić w nas więcej 
miejsca dla Chrystusa. Tak jak świadomość dolegliwości cielesnej dostarcza motywacji i 
powodu do odwiedzin lekarza, tak Duch musi odsłonić nam obszary nie ukrzyżowanego 
„ja” i otworzyć nasze oczy na sfery, które nie są jeszcze napełnione Chrystusem ... a 
następnie iść dalej ze Swoją oczyszczającą pracą w naszej duszy, jest to praca krok po 
kroku, długo przeciągająca się, ponieważ Bóg honoruje inteligencję i wolę Swoich dzieci; 
bez pełnej, inteligentnej współpracy wierzącego z Nim w Jego boskiej pracy, Boże ręce są 
związane ... On nie zredukuje nas do poziomu życia roślinnego, aby móc dokończyć Swój 
proces duchowego wzrostu. 

Jak różna jest rzeczywistość tej procedury od bardzo nieadekwatnego nauczania 
twierdzącego, że można pozwolić, albo nawet oczekiwać, iż duchowy wzrost będzie 
następował spontanicznie i prawie bez żadnego wysiłku, bez ryzyka braku spełnienia 
oczekiwań. Przyjęcie takiego punktu widzenia sprowadza się prawie do zrównania 
wzrostu duchowego życia z o wiele niższym porządkiem świata roślinnego ... i ominięcia 
takich wersetów jak „umartwianie ciała" i „zdążanie do celu, aby zdobyć nagrodę." 
Apostoł nie poleciłby Tymoteuszowi, by „ćwiczył się w pobożności" tak jak atleta ćwiczy 
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swoje ciało, gdyby nie zdał sobie sprawy z krytycznej potrzeby takiego wysiłku (I 
Tymoteusza 4:7-8; również I Koryntian 9:24-27). 

5) Racjonalną podstawą tej długiej i głębokiej wewnętrznej historii pod miłującą i 
zręczną ręką Garncarza, jest Jego zazdrość o całkowicie czysty i niesfałszowany 
organiczny skład elementów, które składają się na wzrost duchowego organizmu. Od tej 
chwili wszystko, co jest inicjowane, wdrażane i wymyślone przez człowieka - wszystko, 
co nie pochodzi z Chrystusa w budowaniu Ciała - musi zostać wyeliminowane (to, co jest 
„sianem, drzewem, słomą, a nie „złotem, srebrem i drogimi kamieniami"). Gotowość za 
wszelką cenę - prestiż, reputacja, pozycja, korzyści finansowe, bezpieczeństwo, itp., które 
mają być zredukowane do czystej organiki, jest absolutnie niezbędna do pełnego wzrostu, 
który jest określany jako „pełnia (albo napełnienie pełnią) Chrystusa." W Bożym 
wizerunku i oczekiwaniu na całkowicie dojrzałe Ciało nie ma miejsca na to, co nie 
pochodzi z Jego Syna - wierzący muszą być tak pełni Boga, że nie będzie w nich miejsca 
dla nikogo ani niczego innego. On chce mieć takich ludzi, którzy dojdą do takiej pełni 
przed Jego powrotem, bez względu na poniesiony koszt. 
6) Nic nie jest bardziej ważne czy konieczne do osiągnięcia tak oczyszczonego wizerunku 
Chrystusa jak gorliwa wrażliwość ... i żywa reakcja ... na ciągły wewnętrzny przepływ 
Ducha we „wzroście ku dojrzałości" (Hebrajczyków 6:1). 

A.W. Tozer, pisząc o „Największym Nieprzyjacielu Chrześcijanina" był przekonany, 
że „zdradliwym nieprzyjacielem, stawiającym dzisiaj czoło kościołowi Jezusa Chrystusa 
jest dyktatura rutyny, kiedy to rutyna staje się 'panem' ... gdy dochodzimy do miejsca 
gdzie wszystko da się przewidzieć i nikt nie oczekuje od Boga niczego niezwykłego ... 
Boży lud ma wzrastać. Jeżeli tylko jest tam wzrost, to pojawia się również atmosfera 
nieprzewidywalności..." 

Tozer dodaje, że „największy nieprzyjaciel ... jest w środku - jest to postawa 
przyjmowania rzeczy takimi jakimi są. Wierzymy, że musimy zawsze określać będzie 
miało miejsce i w rezultacie nie rośniemy w oczekiwaniu ... Ponieważ Duchowi Świętemu 
nie dało się szansy działania na naszych nabożeństwach, nikt nie pokutuje, nikt nie szuka 
Boga i nie spędza dnia w cichym oczekiwaniu na Niego z otwartą Biblią, by naprawić 
swoje drogi ..." [zaczerpnięte z Rutyna, Rozkład czy Przebudzenie]. 

7) Gdyż bezpośredni, niezmienny wzrost każdego szatańskiego ataku, fizycznych 
przypadłości, każdej okoliczności i nieszczęścia, bólu, przykrości, znieważenia i 
niesprawiedliwości, które na nas spadają, musi być postrzegany ... i brany pod uwagę ... 
jako kamień na rzece, po którym przechodzimy do nowej i większej miary Chrystusa w 
nas. Nie ma tutaj miejsca na rozpacz, porażkę, litość nad sobą, urazę, zgorszenie, 
samousprawiedliwienie, nieprzebaczenie, zemstę, czy niezgodę; tak jak Paul Billheimer 
przynaglał w tytule jednej ze swoich książek „Nie marnuj swoich smutków." Jedyna 
dopuszczalna postawa w naszej wędrówce ku dojrzałości Chrystusa to triumfalne, pełne 
wiary przenikanie ducha apostoła Pawła, który umożliwił mu chlubienie się: „Najchętniej 
więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego 
mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w 
uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny" (II Koryntian 
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12:9-10); i wejście na drogę poświęcenia samego siebie dla Jego imienia: Idę do 
Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka, prócz tego, o czym mnie Duch Święty w 
każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Lecz o życiu moim mówić nie 
warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą 
przyjąłem od Pana..." (Dzieje Apostolskie 20:22-24). 

Taka dominacja wiary mogła tylko katapultować Pawła w tak wielką miarę pełni 
Chrystusa, by zakwalifikować go do „wieńca sprawiedliwości" (II Tymoteusza 4:8) - tego 
„nieznikomego wieńca," przyznawanego temu, kto zdobywa go w nagrodę za wygranie 
biegu (I Koryntian 9:24-27), i wystawić go jak „miasto położone na górze" dla całego 
tego wieku - jako pioniera i wzorcowego zwycięzcę duchowego Mt. Everestu. 
8) Jeżeli jest jakiś sekret nieporównywalnego osiągnięcia Pawła - jak również 
niezbędnego klucza do pełnego wzrostu dla każdego z nas - to jest to stopień, do którego 
oddał siebie by żyć cały czas jako zwyciężony przez swojego Pana. Powodem 
najgłębszego dziękczynienia dla Pawła było stać się „wi ęźniem Chrystusa Jezusa"-jeńcem 
w Jego triumfalnym posiadaniu (II Koryntian 2:14). 

Otto Stockmayer napisał takie słowa: „Kiedy Paweł pisze do kościołów - Efezjan, 
Kolosan, Filipian - ciągle na nowo przedstawia siebie nie tyle w autorytecie apostoła, co 
więźnia Jezusa Chrystusa ... jakby to był jego największy autorytet względem kościołów - 
więzy Chrystusa; on jako więzień Chrystusa. Paweł nigdy nie zapomniał tego spotkania w 
drodze do Damaszku, kiedy Pan, którego prześladował – a prześladował jak nikt inny - 
nałożył na niego łańcuchy, rzucił go na ziemię i prowadził jako Swojego więźnia ... 
związanego z Nim, żyjącego dla Niego, nie znającego więcej siebie, ale tylko Chrystusa 
... To był psalm, pieśń, hymn Pawła - kiedy spotkał Tego, który był mocniejszy niż on. 
Paweł znalazł swojego Zwycięzcę, i swoją chwałę - przed światem i kościołem - miał być 
zwyciężonym przez Chrystusa, swojego Pana i Zbawiciela; i nie było to tylko przy tej 
jednej okazji, ale trwało przez całe jego życie. 

„Jakiekolwiek może być nasze powołanie w zewnętrznym świecie - nasza pozycja, 
czy praca - nie w tym rzecz; On daje każdemu z nas Swoje dary, miejsce i pracę. 
Najważniejszą rzeczą jest to, że stajecie się pokonanymi przez Niego; a jako Jego poddani 
będziecie szczęśliwi zdając sobie sprawę, że w każdym dniu te więzy będą stawać się 
coraz silniejsze, a wy zrozumiecie niewymowne bezpieczeństwo i chwałę płynącą ze 
spostrzeżenia, że powiodło Mu się w zwyciężeniu ciebie." [zaczerpnięte z Sanctified 
Ones], 

Kiedy zdobycie przez Chrystusa naszego wewnętrznego człowieka następuje w 
szybkim tempie przez lata doświadczeń, dyscypliny i cierpienia, Duch Święty jest w 
stanie złamać naszego niezależnego ducha - tę „mentalność typu zrobię-to-sam" - i 
pociągnie nas w głębszą i bliższą jedność i połączenie z współczłonkami Ciała Chrystusa. 
Poprzez wzrastające spoleganie na naszym Bogu i na braciach i siostrach, którymi 
połączył nas w prawdziwej społeczności (ikoinonia), będziemy coraz bardziej 
„wkorzenieni i ugruntowani w miłości" i „zdołamy pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka 
jest szerokość i długość i wysokość, i głębokość, i będziemy mogli poznać miłość 
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Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie" i zostać w ten sposób „wypełnieni 
całkowicie pełnią Bożą" (Efezjan 3:17-19). 
 
Three Brothers (1992) 
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