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Zwiastun Chrystusowego Królestwa
Czasopismo wolne od wp³ywu jakichkolwiek wyznañ, partii, organizacji i wierzeñ ludzkich, zwi¹zane jest z Bogiem w takim stopniu, w jakim rozumie Jego S³owo. Jest ono wydawane w obronie Prawdy paruzyjnej, udzielanej przez Pana za porednictwem onego S³ugi,
jako podstawy wszelkiego dalszego rozwoju Prawdy, w obronie zarz¹dzeñ, statutu i testamentu, równie¿ danych przez Pana za porednictwem onego S³ugi i w celu przedstawiania
oraz bronienia rozwijaj¹cej siê Prawdy epifanicznobazylejskiej, bêd¹cej pokarmem na czasie
dla ludu Pana, zgodnie z Jego wol¹.
Sztandar Biblijny - Naszym Jedynym Sztandarem
Podniecie chor¹giew do narodów- Izajasz 62:10;
Izajasz 8:20; £ukasz 11:28.
Tedy wyszed³ g³os z stolicy, mówi¹cy: Chwalcie Boga
naszego wszyscy s³udzy jego, i którzy siê go boicie, i mali i
wielcy. I s³ysza³em g³os jako ludu wielkiego, i jako g³os wielu wód, i jako g³os mocnych gromów, mówi¹cych: Halleluja!
i¿ uj¹³ Królestwo Pan Bóg wszechmog¹cy - Obj. 19:5,6.
Dziêkujemy tobie, Panie Bo¿e wszechmog¹cy, który jest, i który by³, i który masz przyjæ! ¿e wzi¹³ moc
swoj¹ wielk¹, i uj¹³e królestwo; I rozgniewa³y siê narody, i przyszed³ gniew twój i czas umar³ych, aby byli s¹dzeni, i aby odda³ zap³atê s³ugom twoim, prorokom i
wiêtym, i boj¹cym siê imienia twego, ma³ym i wielkim,
i aby wytraci³ tych, co psuj¹ ziemiê - Obj. 11:17,18.
Bo tak mówi Pan zastêpów: Oto Ja jeszcze raz, a to
po ma³ym czasie, poruszê niebem i ziemi¹, i morzem i
such¹; Poruszê, mówiê, wszystkie narody, i przyjd¹ do
Po¿¹danego od wszystkich narodów; i nape³niê ten dom
chwa³¹, mówi Pan zastêpów - Agg. 2:7,8.
Albowiem oto Ja tworzê niebiosa nowe, i ziemiê
now¹, a nie bêd¹ wspominane rzeczy pierwsze, ani wst¹pi¹ na serce - Izaj. 65:17.
Lecz nowych niebios i nowej ziemi wed³ug
obietnicy jego oczekujemy, w których sprawiedliwoæ
mieszka - 2 Piotra 3:13.

I zatr¹bi³ Anio³ siódmy, i sta³y siê g³osy wielkie na niebie mówi¹ce: Królestwa wiata sta³y siê królestwami
Pana naszego i Chrystusa jego, i królowaæ bêdzie na wieki wieków  Obj. 11:15.
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DRZEWO ZASADZONE NAD STRUMIENIAMI WÓD
B³ogos³awiony m¹¿, który nie chodzi w radzie niepobo¿nych, a na drodze grzeszników nie stoi, i na stolicy
namiewców nie siedzi. Ale w zakonie Pañskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyla we dnie i w
nocy. Albowiem bêdzie [ten cz³owiek Bo¿y, o którym mówi Psalmista] jako drzewo nad strumieniem wód
wsadzone, które owoc swój wydaje czasu swego, a liæ jego nie opada; i wszystko, cokolwiek czyniæ bêdzie,
poszczêci siê  Psalm 1:1-3.
[Przypis wydawcy: Ten maj¹cy du¿e znaczenie artyku³ autorstwa szkockiego brata i pielgrzyma, dra Johna
Edgara, (zmar³ego w czerwcu 1910 roku) uprzednio ukaza³ siê w ró¿nych publikacjach. Przedrukowalimy go
tutaj dodaj¹c nag³ówki. Ten materia³ pierwotnie by³ przedstawiony jako wyk³ad. Znaki interpunkcyjne i pisownia
pozostaj¹ takie same jak w oryginale. Zauwa¿one b³êdy drukarskie zosta³y poprawione. Pierwsza czêæ tego
artyku³u ukaza³a siê w poprzednim numerze.]

Przydajcie do wiary waszej cnotê
Kiedy nasienie zostanie posiane i zapuci korzeñ, pocz¹tkowo nikt o tym fakcie nie wie.
Dopiero wtedy, gdy korzeñ wypuci ³odygê i uka¿e siê ona ponad ziemi¹ mo¿emy powiedzieæ: Och! Jakie nasienie zosta³o tu posiane i zapuci³o korzeñ. £odyga jest jego pierwsz¹
widoczn¹ oznak¹. To nas doprowadza do drugiego punktu. Aposto³ Piotr mówi: Przydajcie
do wiary waszej cnotê. S³owo oddane tu jako cnota w³aciwie przet³umaczone znaczy mêstwo (patrz Emphatic Diaglott Wilsona). Kiedy stawiamy nasze cia³a ofiar¹ ¿yw¹ Panu, korzeñ wiary, pierwszy krok w rozwoju Nowego Stworzenia, jest w naszych sercach, ale na pocz¹tku nikt, z wyj¹tkiem nas samych, o tym nie wie. Dopiero kiedy przydamy do naszej wiary
mêstwo, inni dowiaduj¹ siê, i¿ S³owo Prawdy zapuci³o w nas korzenie. Mêstwo jest pierwsz¹
widoczn¹ manifestacj¹ Nowego Stworzenia. Jeli nie rozwiniemy mêstwa, nasza wiara umrze;
tak samo, jak w przypadku naturalnego nasienia, jeli nie pojawi siê ³odyga, korzeñ umrze.
Rok XVII, Nr 11
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Co oznacza zaleta mêstwa? Oznacza ona odwagê
naszej wiary. Kiedy przydajemy do naszej wiary mêstwo,
to nie tylko wierzymy w naszym sercu, lecz tak¿e wyznajemy naszymi ustami, i¿ Jezus jest naszym Panem, a
to w³anie dzieje siê wtedy, kiedy zaczynamy mówiæ o
tym ludziom i okazywaæ to w naszym codziennym ¿yciu i postêpowaniu, inni dowiaduj¹ siê, ¿e jestemy
chrzecijanami. Nie wolno nam siê wstydziæ Chrystusa.
Jeli siê wstydzimy, On bêdzie siê nas wstydzi³, gdy
przyst¹pi do rozliczania siê z nami. Pamiêtam, jak pewnego dnia siedzia³em w poci¹gu i mia³em kilka broszurek w kieszeni. Moja wiara mówi³a mi, bym wrêczy³ je
moim wspó³pasa¿erom, ale cia³o siê buntowa³o. Ju¿ prawie ulega³em, kiedy przysz³a mi myl: Nie wstyd siê
Ewangelii Chrystusowej. Wyci¹gn¹³em broszurki z kieszeni i spojrza³em na nie. Tam, na ok³adce broszurki le¿¹cej na wierzchu, ujrza³em te w³anie s³owa, które przysz³y mi na myl: Nie wstydzê siê za Ewangeliê Chrystusow¹. Wtedy wiara odnios³a zwyciêstwo. Maj¹c ju¿
odwagê zaczerpniêt¹ z moich przekonañ rozda³em broszurki i stwierdzi³em, i¿ mimo wszystko nie jest to takie
straszne.
Dlaczego mielibymy siê wstydziæ Ewangelii Chrystusowej? To taka dobra nowina! Biedna, wzdychaj¹ca
ludzkoæ na ni¹ czeka . Chocia¿ ludzie mog¹ szydziæ i
drwiæ z ciebie, a nawet przeladowaæ ciê za to, ¿e w ni¹
wierzysz i j¹ g³osisz, ju¿ wkrótce, w dniu nawiedzenia,
przypomn¹ sobie twoje dobre uczynki, na które patrz¹ i
bêd¹ wielbiæ Boga z twojego powodu (1 Piotra 2:12).
Cnota, czy te¿ mêstwo, jest t¹ ³ask¹, która umo¿liwia nam dawanie Prawdy innym i kszta³towanie w³asnego ¿ycia wed³ug jej zasad oraz trwanie w obu pomimo
przeciwnoci, a tak¿e powtarzaj¹cych siê niepowodzeñ.
Na pocz¹tku, kiedy jestemy zaledwie m³odymi rolinami, uginamy siê przy ka¿dym podmuchu wiatru przeciwnoci, lecz po pewnym czasie, gdy stajemy siê dojrzalsi,
jestemy w stanie przeciwstawiæ siê ka¿dej burzy, jaka
tylko mog³aby zaatakowaæ nasz¹ wiarê w Boga i jego
Prawdê.
Przydajcie do cnoty umiejêtnoæ
Kiedy zaczniecie mówiæ innym o Prawdzie, wkrótce stwierdzicie, ¿e nie umiecie wyt³umaczyæ jej tak jasno, jakbycie sobie tego ¿yczyli, a na pytania wam stawiane nie umiecie odpowiedzieæ. Na przyk³ad, bêd¹ was
pytaæ: Czy to nie jest druga szansa i Czy to nie doprowadzi do grzechu? Na skutek tego wielokrotnie bêdziecie powracaæ do strumieni Prawdy, aby odwie¿yæ
swoj¹ pamiêæ i do waszego mêstwa dodaæ wiedzê. I gdy
bêdziecie odwie¿aæ wasz¹ pamiêæ stwierdzicie, ¿e
wzmocnione bêd¹ tak¿e wasze serca. Im wiêcej Prawdy
udzielicie innym, tym wiêcej dodacie jej do swojej wiedzy, tym janiejsza i cenniejsza stanie siê Prawda dla
was. Ponadto, kiedy wy zaczniecie kszta³towaæ swoje
¿ycie zgodnie z wol¹ Bo¿¹, ró¿ne dowiadczenia przez
jakie przechodzicie, przeciwnoci na jakie napotykacie,
niepowodzenia, jakie staj¹ siê waszym udzia³em i wiele
innych prób i trudnoci, z którymi z pewnoci¹ zetknie-
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cie siê na w¹skiej drodze, ustawicznie bêd¹ was odsy³aæ
do S³owa Bo¿ego po instrukcje, jak równie¿ po pocieszenie i napomnienie.
Jak jest wiele ga³êzi na dobrym drzewie, tak wiele
ga³êzi wiedzy wymaga rozwoju przez prawdziwego
chrzecijanina, który pragnie siê przystosowaæ do obrazu Chrystusowego. Usi³uj¹c poznaæ Boga, Jego chwalebny charakter i Jego wspania³y plan oraz Chrystusa,
który jest wyrazem istnoci Ojca, prawdziwy chrzecijanin rozwija ga³êzie wiedzy w kierunku niebiañskim.
Oprócz tego on stwierdza, ¿e potrzebne i przyjemne jest
rozwijanie ga³êzi wiedzy dotycz¹cej proroków, Aposto³ów i pozosta³ych wiêtych Starego i Nowego Testamentu, jak równie¿ jeszcze innych ga³êzi, odnosz¹cych siê
do ³ask ducha i niezmiernie wielkich i cennych obietnic
Bo¿ych. Oprócz tych jest jeszcze wiele innych!, w³¹czaj¹c ni¿ej po³o¿one ga³êzie wiedzy, maj¹ce zwi¹zek ze
sztuczkami diab³a i ró¿norodnymi pokusami (k³opotami i wabieniem), które przychodz¹ ze strony wiata i
cia³a. Musimy siê staraæ o to, abymy mogli powiedzieæ
razem z Aposto³em Paw³em: Albowiem zamys³y jego
(szatana) nie s¹ nam tajne. Jeli uwa¿asz, ¿e nie ma
potrzeby znaæ podstêpów diab³a, nie zostaniesz przed
nimi w porê ostrze¿ony, a przez to nie zdo³asz siê na nie
przygotowaæ i prawdopodobnie wczeniej lub póniej
zostaniesz powalony przez przeciwnika.
Jeszcze ni¿ej znajduje siê wiele ga³êzi wiedzy
wieckiej, które maj¹ sk³onnoæ rosn¹æ w stronê ziemi, lecz nie s¹ tak wa¿ne jak te wy¿ej wymienione. Niemniej jednak, w pewnym stopniu, s¹ one potrzebne do
zrozumienia Biblii. Na przyk³ad, powinnimy w jakim
stopniu znaæ zasady gramatyki i znaczenie s³ów. Pomoc¹ jest tak¿e znajomoæ, w pewnym stopniu, jêzyka
greckiego, a jeli to mo¿liwe, równie¿ odrobinê hebrajskiego, przynajmniej kilka s³ów dla lepszego zrozumienia Prawdy. Znajomoæ geografii, historii, botaniki, itd.
jest czêsto pomocna w zrozumieniu znaczenia licznych
biblijnych ilustracji oraz historycznych i geograficznych aluzji, które tak czêsto spotyka siê w Biblii.
Ale gdy dodajemy do naszego mêstwa wiedzê jest
rzecz¹ niezbêdn¹, ¿ebymy zajêli siê tak¿e nastêpnym z
zaleceñ Aposto³a:
Przydajcie do umiejêtnoci powci¹gliwoæ
(samokontrolê)
Gdyby na drzewie nie by³o ¿adnych ga³êzi, nie by³oby w ogóle owocu. Natomiast gdyby ga³êzie by³y
ma³e, przynosi³yby ma³o owocu. Tak te¿ jest z Nowym
Stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Bez znajomoci
Boga i jego chwalebnego planu zbawienia nie przyniesie ono ¿adnego owocu, natomiast przy ma³ej znajomoci Boga, ma³e bêdzie tak¿e owocowanie. Zatem to
jest oczywiste, ¿e musimy rozwijaæ wiele ga³êzi wiedzy. Jednak¿e drzewo po prostu nie ronie w tym celu,
aby mieæ ga³êzie. Jakkolwiek piêkne by³yby jego ga³êzie, ono musi rozwin¹æ owoce, by usprawiedliwiæ swoje istnienie. Bêdzie to wymaga³o rozwa¿nego przycinania. Nie przycinane drzewo ronie tylko w drewno.

Listopad, 1999

Sztandar Biblijny

Podobnie cz³owiek Bo¿y musi rozwijaæ ró¿ne ga³êzie
wiedzy, aby w s³usznym czasie móg³ wydaæ obfity
owoc mi³oci i dla tego celu konieczne bêdzie uwa¿ne
przycinanie i æwiczenie.
Jednak w przypadku Nowego Stworzenia - tutaj
analogia pomiêdzy drzewem i Nowym Stworzeniem zawodzi - wiele pozostawiono jego wolnej woli. Jest ono
traktowane jak istota rozumna i oczekuje siê, ¿e samo
wykona du¿¹ czêæ swego w³asnego przycinania. Pawe³
mówi: Bo gdybymy siê sami rozs¹dzali, nie bylibymy s¹dzeni. Lecz gdy s¹dzeni bywamy, od Pana bywamy æwiczeni, abymy z wiatem nie byli potêpieni (1
Kor. 11:31,32). Innymi s³owy, ka¿dego dnia powinnimy
badaæ samych siebie i praktykowaæ samokontrolê. Jeli
tego nie czynimy, nie u¿ywamy ducha zdrowego zmys³u
i Pan bêdzie musia³ nas przycinaæ, czyli karaæ tak, jak
wprawny ogrodnik musi przycinaæ drzewo, które nie ma
¿adnych zdolnoci rozumowania do kierowania nim.
Wy³¹cznym celem naszych badañ powinno byæ stawienie siê przed Bogiem dowiadczonymi robotnikami,
którzy nie potrzebuj¹ siê wstydziæ. Rozwój ró¿nych ga³êzi wiedzy powinien byæ nadzorowany, abymy mogli
wyhodowaæ na nich owoc ¿ycia. To w³anie w tym celu
s¹ ga³êzie, a jest ich tak du¿o, aby mog³o byæ wiêcej
owoców.
Musimy nadzorowaæ rozwój ga³êzi wiedzy, zw³aszcza pod wzglêdem ga³êzi wieckiej wiedzy. Najni¿sze
ga³êzie naturalnego drzewa owocowego maj¹ sk³onnoæ
rosn¹æ w stronê ziemi. W ten sam sposób ga³êzie wieckiej wiedzy s¹ zwrócone w kierunku ziemi. Powinnimy
pamiêtaæ, aby nie rozwijaæ tych ga³êzi dla samego zdobycia wiedzy ani dla ¿adnych ziemskich celów, innych
ni¿ nasza praca zawodowa (a i wtedy w tak ograniczonej mierze, jak to tylko jest mo¿liwe), lecz jedynie w celu
zrozumienia S³owa Bo¿ego, a tym samym dopomo¿enia sobie w duchowym rozwoju. Dla wiêkszoci najlepiej jest zadowoliæ siê tak¹ miar¹ wieckiej wiedzy, jak¹
posiadalimy, zanim stalimy siê Nowymi Stworzeniami w Chrystusie Jezusie. Im wiêcej czasu i energii powiêcimy rozwojowi wieckich ga³êzi, tym wiêksze jest
prawdopodobieñstwo, i¿ nasz duchowy rozwój zostanie
zahamowany, a owocowanie w mi³oci bêdzie niskiej jakoci. W tej kwestii bracia mog¹ sobie nawzajem s³u¿yæ pomoc¹. Na przyk³ad ja, korzystaj¹c z mojego wczeniejszego studiowania wieckiej ga³êzi wiedzy, jak¹ jest
botanika, usi³ujê wyjaniæ wam znaczenie s³ów Psalmisty, a przez to znaczenie napomnienia Aposto³a Piotra
tak, by wspomóc wasz i mój duchowy wzrost.
A zatem wiemy ju¿, i¿ nie przycinane drzewo ronie w drewno. Mo¿e staæ siê du¿e i imponuj¹ce, lecz
przynosi niewiele owocu i o niskiej jakoci. Tak te¿ jest
i z Nowym Stworzeniem, jeli nie praktykuje samokontroli. Umiejêtnoæ nadyma, ale mi³oæ buduje.
Samokontrola musi byæ praktykowana tak¿e i w
tym celu, aby cia³o utrzymaæ w poddañstwie, ¿ebymy
siê nie przystosowali do tego wiata, lecz przemienili
przez odnowienie naszych umys³ów, aby upewniæ siê,
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jaka jest wola Bo¿a dobra i przyjemna. Samokontrola
jest potrzebna, ¿ebymy nies³usznie nie byli przygnêbieni niepowodzeniami ani wywy¿szeni naszymi sukcesami. Ona jest potrzebna, aby zapobiec odrzuceniu nas z
w¹skiej drogi, b¹d to wskutek przeladowañ, albo nape³nienia siê pych¹ z powodu pochlebstw.
Przydajcie do samokontroli cierpliwoæ
Nie mo¿emy rozwin¹æ cierpliwoci, dopóki nie bêdziemy w stanie praktykowaæ samokontroli. Licie drzewa przedstawiaj¹ zaletê cierpliwoci. Mo¿ecie powiedzieæ: To bardzo dziwne. Có¿ takiego jest w liciach
drzewa, co umo¿liwia im przedstawiaæ cierpliwoæ? Licie przecie¿ rosn¹ nawet na nie przycinanym drzewie.
To jest prawda, i tu analogia pomiêdzy drzewem i Nowym Stworzeniem zawodzi, lecz istnieje kilka szczegó³ów bliskiego podobieñstwa pomiêdzy liæmi drzewa a
cierpliwoci¹ cz³owieka Bo¿ego.
Jeli widzicie drzewo bez lici w czasie, kiedy siê
ich spodziewacie, od razu mówicie: Obawiam siê, ¿e
to drzewo umiera i jeli zale¿y wam na tym drzewie,
podlewacie je w tym celu, aby, jeli to mo¿liwe, daæ mu
¿ycie. Jeli jednak widzicie, ¿e ma obfitoæ zielonych lici, mówicie: W tym drzewie jest du¿o ¿ycia, i jeli to
jest drzewo owocowe, spodziewacie siê, i¿ wkrótce uzyskacie z niego dobre owoce. Tak samo jest z Nowym
Stworzeniem. Jeli widzicie cz³owieka Bo¿ego, który nie
rozwin¹³ zalety cierpliwoci w czasie, kiedy powinicie
siê jej spodziewaæ, mówicie: Obawiam siê, i¿ on duchowo umiera. Wówczas podajecie mu wodê prawdy,
modlicie siê za niego i pomagacie mu, jak tylko mo¿ecie, z zamiarem, jeli to mo¿liwe, daæ mu ¿ycie (Jak.
5:20, 1 Jana 5:16). Z drugiej strony, kiedy widzicie u
kogo rozwiniêt¹ cierpliwoæ, mówicie, ¿e ma w sobie
duchowe ¿ycie i im wiêcej ma cierpliwoci, tym wydaje
siê wam, i¿ ma wiêcej duchowego ¿ycia. I tym bardziej
siê spodziewacie, i¿ w s³usznym czasie uka¿e siê na zewn¹trz dojrza³y owoc mi³oci.
Licie drzewa posiadaj¹ dwie szczególne zalety,
które sprawiaj¹, ¿e one s¹ podobne do cierpliwoci.
Pierwsz¹ jest ich ruchliwoæ, a drug¹ fakt, i¿ wch³aniaj¹
dwutlenek wêgla i rozk³adaj¹ go na wêgiel i tlen. Potem
wêgiel jest u¿yty do wzrostu drzewa, a tlen, ów pierwiastek atmosfery, który podtrzymuje ¿ycie cz³owieka i istot
ni¿szych, uchodzi w powietrze.
(1) Wy wiecie, jak ruchliwe s¹ licie drzewa. Kiedy
nadchodzi podmuch wiatru, wszystkie licie uginaj¹ siê
pod jego naporem, ale gdy tylko wiatr ustanie, natychmiast powracaj¹ do poprzedniej pozycji, jak gdyby nic
siê nie sta³o. Pod tym wzglêdem licie znacznie siê ró¿ni¹ od pnia dobrze rozwiniêtego drzewa. Pieñ przedstawia nasze mêstwo, nasze niezachwiane trzymanie siê
zasad. Natomiast licie przedstawiaj¹ nasz¹ cierpliwoæ,
nasze ustêpowanie w dowiadczeniach i próbach, w których ¿adne zasady nie s¹ zagro¿one.
Jak w przypadku dobrze rozwiniêtego drzewa, solidny pieñ, w po³¹czeniu z mocno osadzonym w ziemi
korzeniem, zapobiega wyrwaniu drzewa z korzeniami
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przez jakikolwiek wiatr, ani z innego powodu, tak dojrza³y cz³owiek Bo¿y, dziêki g³êbokiej wierze i odwadze,
jak¹ pok³ada w Panu (nie w sobie), jest w stanie oprzeæ
siê ka¿demu wiatrowi fa³szywych doktryn, jak równie¿
wszystkiemu temu, co szatan przygotowa³, chc¹c odwieæ go od powinnoci wzglêdem Pana. Powiedziano
nam, i¿ s³uga Pañski nie ma byæ zwadliwy, a jednak powiadziano nam równie¿, i¿ on musi bojowaæ o wiarê
raz wiêtym podan¹ (Juda 3). Zupe³nie inna od tej jest
zaleta cierpliwoci. Jest bardzo wiele prób, które spotykaj¹ nas z zewn¹trz, a które nie dotycz¹ ¿adnych zasad.
W takich przypadkach musimy ust¹piæ, musimy przejawiaæ cierpliwoæ.
Miejmy w pamiêci przyk³ad naszego Pana Jezusa.
Kiedy prawda by³a zagro¿ona, kiedy by³ kuszony, aby
siê odwróciæ od wype³nienia woli Bo¿ej, nic nie mog³o
zmieniæ jego postêpowania. Wiedz¹c, i¿ Pan Go wspomo¿e postawi³ twarz swoj¹ jako krzemieñ, gdy¿ wiedzia³, ¿e nie bêdzie pohañbiony (Iz. 50:7). Nasz Pan
mia³ mêstwo, lecz równoczenie mia³ nieskoñczon¹ cierpliwoæ. Cierpliwie i w cichoci znosi³ przeladowania i
przeciwnoci. Kiedy by³ l¿ony, nie odpowiada³ l¿eniem.
Pozwoli³, by Go biczowano, pluto i wyszydzano, lecz
nie odwzajemnia³ siê tym samym.
(2) Drug¹ cech¹, jak¹ posiadaj¹ licie, jest ich zdolnoæ wch³aniania dwutlenku wêgla i rozk³adania go na
wêgiel i tlen, asymiluj¹c wêgiel, a tlen oddaj¹c do atmosfery. Wszystek wêgiel w drzewie (wêgiel drzewny)
jest czerpany z atmosfery, a tê wspania³¹ i ¿mudn¹ pracê wykonuj¹ wy³¹cznie licie. A jednak wêgiel stanowi
po³owê suchej masy drzewa. Wêgiel g³ównie jest zawarty w drewnianych w³óknach, które wzmacniaj¹ ró¿ne
czêci drzewa. To przypomina nam, i¿ tylko wtedy, kiedy mamy zaletê cierpliwoci, mo¿emy dodaæ moralne
w³ókno do naszej duchowej istoty i w ten sposób rozwin¹æ si³ê charakteru. To dlatego Aposto³ Jakub nas napomina, aby cierpliwoæ mia³a doskona³y uczynek, abymy byli doskonali i zupe³ni, którymby na niczym nie
schodzi³o (niczego nie brakowa³o).
Na wewnêtrznej stronie lici jest bardzo du¿o ma³ych otworków zwanych porami, przez które jest wch³aniany dwutlenek wêgla, a uwolniony tlen jest wydzielany do atmosfery. Malutkie cz¹steczki zwane chlorofilami, które nadaj¹ liciom zielony kolor, wy³apuj¹ dwutlenek wêgla w tym momencie, w którym on przenika
do lici, rozk³adaj¹c go na czêci sk³adowe, jedn¹ czêæ
wêgla i dwie czêci tlenu. Wêgiel jest przyswojony, aby
daæ si³ê ró¿nym czêciom drzewa, natomiast obydwie
czêci tlenu ulatuj¹ w powietrze. W taki sposób roliny
wch³aniaj¹ dwutlenek wêgla, a wydzielaj¹ tlen.
W przypadku istot ludzkich i zwierz¹t proces ten
jest dok³adnie odwrotny. Wch³aniaj¹ one przez p³uca
tlen, a wydychaj¹ dwutlenek wêgla. Tlen jest ¿yciodajnym gazem zarówno dla cz³owieka jak i zwierz¹t, a
dwutlenek wêgla jest truj¹cy dla jednych i drugich. Gdyby nie by³o rolin, w atmosferze bardzo szybko zabrak³oby tlenu, a by³by nadmiar dwutlenku wêgla, co do-
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prowadzi³oby do mierci wszelkich istot. Jak wspania³a
jest m¹droæ Bo¿a w tym, i¿ zaplanowa³a tak¹ wymianê
i równowagê w naturze.
Zwi¹zek pomiêdzy naturalnym a duchowym cz³owiekiem
Pomiêdzy naturalnym a duchowym cz³owiekiem
istnieje taki sam zwi¹zek, jak pomiêdzy zwierzêtami a
rolinami. Atmosfera, w której ¿yj¹ drzewa i zwierzêta
przedstawia nasze rodowisko, okolicznoci poród których spêdzamy nasze ¿ycie. Tlen odpowiednio reprezentuje te okolicznoci, które sprzyjaj¹ materialnej pomylnoci, a dwutlenek wêgla te, które prowadz¹ do materialnych przeciwnoci. Naturalny cz³owiek rozkwita
przy materialnym powodzeniu, s³u¿y mu ono jak tlen.
Jest dla niego ¿yciodajne. Przyjrzyjmy siê tylko, jakie
skutki wywiera na cz³owieku podwy¿ka pensji, czy te¿
awans na wy¿sze stanowisko. Czy¿ on wtedy nie rozkwita! Czy¿ siê nie cieszy! Im lepiej mu siê powodzi w
sprawach naturalnych, tym bardziej dochodzi do wniosku, i¿ z³o na tym wiecie w rzeczywistoci nie jest takie wielkie. Lecz przypuæmy, ¿e nadchodz¹ ziemskie
niepowodzenia i on od razu jest przygnêbiony. Im bardziej nasilaj¹ siê przeciwnoci, tym bardziej wzrasta
jego zmartwienie. Jeli taki stan siê przed³u¿a, on siê
staje coraz bardziej strapiony i przybity, a czasami, w
skrajnych przypadkach, jego rozpacz mo¿e doprowadziæ
do pope³nienia samobójstwa. Tak oto materialne niepowodzenia, jak dwutlenek wêgla, s¹ trucizn¹ dla naturalnego cz³owieka. Smutek wed³ug wiata sprawuje
mieræ.
Z duchowym cz³owiekiem, z Nowym Stworzeniem,
rzecz ma siê zupe³nie odwrotnie. Nowe Stworzenie, jeliby nie przechodzi³o ¿adnych cielesnych, finansowych,
ani towarzyskich niepowodzeñ, umar³oby duchowo.
Albowiem smutek, który jest wed³ug Boga, pokutê
sprawuje ku zbawieniu, której nikt nie ¿a³uje. Dlatego
ono potrzebuje przeciwnoci dla swego duchowego rozwoju. Przez swoj¹ cierpliwoæ rozk³ada je, przyswaja z
nich to, co jest dobre i wykorzystuje, dodaj¹c moralne
w³ókno do swojej istoty, a podwójn¹ czêæ pomylnoci
oddaje innym.
Tak wiêc istnieje taka sama wymiana i równowaga
pomiêdzy cz³owiekiem Bo¿ym a cz³owiekiem tego wiata, jak pomiêdzy rolinami a zwierzêtami. Dok³adnie
tak, jak ludzie i zwierzêta wch³aniaj¹ tlen, a wydychaj¹
dwutlenek wêgla, natomiast drzewa odwrotnie, wch³aniaj¹ dwutlenek wêgla, a wydzielaj¹ tlen, wiatowi ludzie rozkwitaj¹c przy materialnej pomylnoci, ci¹gaj¹
przeciwnoci na tych, którzy usi³uj¹ ¿yæ pobo¿nie w Jezusie Chrystusie. Ci ostatni, zamiast doznaæ szkody z
takiego obrotu spraw, wykorzystuj¹ ka¿de ziemskie niepowodzenie, jakie ich spotyka, aby dobrze czyniæ wiatu, korzystaj¹c ze sposobnoci. Jednoczenie poród
przeciwnoci wzmacniaj¹ swoj¹ w³asn¹ duchow¹ si³ê i
podtrzymuj¹ swoje duchowe ¿ycie. Jezus, mówi¹c do
uczniów, powiedzia³: Bycie byli z wiata, wiat, co jest
jego, mi³owa³by; lecz i¿ nie jestecie z wiata, alem ja
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was wybra³ z wiata, przeto¿ was wiat nienawidzi.
Wspomnijcie na s³owo, którem ja wam powiedzia³: Nie
jest s³uga wiêkszy nad pana swego. Jeliæ miê przeladowali, i was przeladowaæ bêd¹. (Jan 15:18-25). Lecz
oddaj¹c dobrem za z³o, b³ogos³awi¹c tych, którzy ich
przeklinaj¹, czyni¹c dobrze tym, którzy ich nienawidz¹
i modl¹c siê za tych, którzy ich bez skrupu³ów wykorzystuj¹, naladowcy ³agodnego Jezusa strofuj¹ wiat za
grzech i wywieraj¹ nañ konserwuj¹cy wp³yw, który zapobiega szybkiemu pog³êbieniu siê moralnego zdegradowania i mierci.
Jezus oznajmi³ tê prawdê, kiedy po powiedzeniu
swoim naladowcom, i¿ prawdziwi prorocy Bo¿y zawsze byli przeladowani dla sprawiedliwoci i po tym,
jak nakaza³ im siê radowaæ i weseliæ, kiedy ich l¿¹ i
przeladuj¹ ze wzglêdu na Niego, doda³: Wy jestecie
sol¹ ziemi (Mat. 5:10-13). Jak sól ma konserwuj¹cy
wp³yw na miêso i jak roliny wywieraj¹ konserwuj¹cy
wp³yw na zwierzêta, tak samo wiêci Pañscy zawsze
maj¹ konserwuj¹cy wp³yw na wiat, bowiem ci nieliczni sprawiedliwi zachowuj¹ wiat przed zniszczeniem.
W³anie to mia³ na myli Pawe³, kiedy cytowa³ Izajasza: By nam Pan zastêpów nie zostawi³ nasienia, bylibymy siê stali jako Sodoma, i Gomorze bylibymy
podobni (Rzym. 9:29). Pan zniszczy³ Sodomê dlatego, ¿e nie znalaz³o siê w niej nawet dziesiêciu sprawiedliwych (1 Moj. 18:16-32).
Zanim zmienimy temat naszego wyk³adu, chcia³bym zwróciæ uwagê na jeszcze dwie wa¿ne rzeczy.
Pierwsz¹ jest to, i¿ proporcjonalnie dwutlenku wêgla jest
bardzo ma³o w atmosferze, piêæset razy mniej ni¿ tlenu.
Tak jest i w duchowej atmosferze Nowego Stworzenia.
Z regu³y jest du¿o mniej niepowodzeñ ni¿ pomylnych
wydarzeñ, dlatego te¿ musimy byæ bardzo uwa¿ni, by
nie straciæ ¿adnego z nich.
Drugim punktem godnym uwagi jest to, i¿ dwutlenek wêgla jest wch³aniany i rozszczepiany tylko pod
wp³ywem wiat³a i ciep³a pochodz¹cego od s³oñca. Podczas nocy proces ten ca³kowicie ustaje. Tak samo Nowe
Stworzenie tylko wtedy, kiedy znajduje siê pod wp³ywem Bo¿ego wiat³a i ciep³a, Jego m¹droci i mi³oci
emanuj¹cej z Ewangelii, mo¿e dziêki cierpliwoci obróciæ na swoje dobro ka¿d¹ przeciwnoæ w ¿yciu. Ale wy,
najmilsi! buduj¹c siê na najwiêtszej wierze waszej, i
modl¹c siê w Duchu wiêtym, samych siebie w mi³oci
Bo¿ej zachowajcie (Juda 20,21).
Przydajcie do cierpliwoci pobo¿noæ, do pobo¿noci mi³oæ bratersk¹, do mi³oci braterskiej [bezinteresown¹] mi³oæ.
Nasze drzewo jest ju¿ dobrze rozwiniête, ma korzeñ, pieñ i ga³êzie. Zosta³o przyciête, przygotowane i
wyda³o obfitoæ wie¿ych, zielonych lici. Mo¿emy sobie wyobraziæ w³anie tak¹ mocn¹ i piêkn¹ postaæ, pe³n¹ duchowego ¿ycia i energii, daj¹c¹ krzepi¹ce schronienie ludziom i zwierzêtom. Pe³na wiary i pe³na mêstwa w Panu, nie boi siê mówiæ o Chrystusie, kszta³towaæ swoje ¿ycie zgodnie z tym, jak Go sobie wyobra¿a.
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Nie tylko zna Bibliê od Ksiêgi Rodzaju do Ksiêgi Objawienia, lecz jest te¿ w stanie wyjaniæ innym Bo¿e tajemnice. Oczywicie, tak¿e ga³êzie wiedzy, jakie rozwinê³a, s¹ tak liczne i rozleg³e, i¿ zosta³a powo³ana na
urz¹d pastora du¿ego i bogatego zgromadzenia lub
otrzyma³a stanowisko profesora w jakim kolegium teologicznym .
Taka postaæ, bez w¹tpienia, sta³aby siê obiektem
podziwu wszystkich, którzy j¹ znaj¹, lecz nawet to mog³oby nie byæ sum¹ wszystkich jej zalet. Ponadto mog³aby mieæ tak wielk¹ samokontrolê, i¿ by³aby w stanie
zachowaæ spokój we wszystkich okolicznociach i utrzymaæ w poddañstwie swoje cia³o. Mog³aby nawet tak dobraæ literaturê do studiowania i zjawiska do obserwacji,
by zg³êbiaæ jedynie takie przedmioty, i tylko w taki sposób, ¿eby wspomóc swój duchowy rozwój. Na koniec
dodajmy, i¿ jej cierpliwoæ mog³aby byæ tak doskona³a,
¿e by³aby w stanie znosiæ przeciwnoci, l¿enie i przeladowania, jak równie¿ wzmacniaæ charakter w próbach, jakie staj¹ siê jej udzia³em i odpowiadaæ dobrem
za z³o. Z pewnoci¹ chcielibycie powiedzieæ, ¿e taki
piêkny charakter jak ten by³by odpowiedni do Królestwa
Niebieskiego.
Nie, drodzy bracia i siostry, potrzeba czego wiêcej, zanim taka osoba mo¿e byæ przyjêta za wspó³dziedzica z Jezusem Chrystusem. Jeli wtedy, z tymi wszystkimi wspania³ymi zaletami ona nie rozwinie we w³aciwym czasie mi³oci, Bóg j¹ odrzuci jako d³u¿ej nieprzydatn¹. Czy to nie dziwne? Wcale nie, nigdy nie sadzimy
drzew owocowych dla ich listowia, drzewa owocowe sadzi siê dla ich owocu. Jeli dobro, jakie cz³owiek wywiadcza innym jest, w najlepszym przypadku, wynikiem wiary, znajomoci, cierpliwoci i zmierza do zbudowania swego zwyk³ego duchowego charakteru, jeli
taka osoba nie osi¹gnie stanu, w którym dobro, jakie
wiadczy innym wyp³ywa z mi³oci do nich i do Boga,
to nie wype³ni³a celu, do którego Bóg j¹ powo³a³. Mi³oæ musi byæ motywem le¿¹cym u podstaw wszystkich
naszych s³ów i czynów, zanim Bóg uzna, ¿e rozwinêlimy ten owoc wiêtoci. Tylko do tych, którzy rozwin¹
tê Bo¿¹ zaletê mi³oci Pan powie w swoim w³asnym czasie: To dobrze s³ugo dobry i wierny! Wejd do radoci
Pana twego. Nad ma³ym by³e wierny, nad wielem ciê
postanowiê.
Pawe³ podaje tê myl piêknymi s³owy 1 Kor.13:1-3:
Choæbym mówi³ jêzykami ludzkimi i anielskimi, a mi³ocibym nie mia³, sta³em siê jako mied brz¹kaj¹ca, albo
cymba³ brzmi¹cy. I choæbym mia³ proroctwo, i wiedzia³bym wszystkie tajemnice, i wszelk¹ umiejêtnoæ, i choæbym mia³ wszystk¹ wiarê, tak, ¿ebym góry przenosi³, a
mi³ocibym nie mia³, nicem nie jest. I choæbym wyna³o¿y³ na ¿ywnoæ ubogich wszystk¹ majêtnoæ moj¹, i choæbym wyda³ cia³o moje, abym by³ spalony, a mi³ocibym
nie mia³, nic mi to nie pomo¿e.
Tak samo, jak drzewo owocowe w dodatku do swoich lici musi rozwin¹æ p¹ki, kwiaty i na koniec owoce,
by usprawiedliwiæ swoje istnienie, tak cz³owiek Bo¿y
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musi dodaæ do swojej cierpliwoci pobo¿noæ, do pobo¿noci mi³oæ bratersk¹, a do mi³oci braterskiej
[bezinteresown¹] mi³oæ. Pobo¿noæ jest reprezentowana przez p¹ki, mi³oæ braterska przez kwiaty, a mi³oæ przez owoce. P¹ki, kwiaty i owoce przedstawiaj¹
trzy etapy, których ostatnim s¹ owoce, dla których
drzewo jest sadzone. W taki sam sposób pobo¿noæ,
mi³oæ braterska i mi³oæ reprezentuj¹ trzy etapy, z których koñcowym jest mi³oæ we wszechogarniaj¹cym
znaczeniu tego s³owa, owoc dla którego Nowe Stworzenie jest przygotowywane i rozwijane.
Przydajcie do cierpliwoci pobo¿noæ
Niektórzy utrzymuj¹, ¿e pobo¿noæ znaczy podobieñstwo Bo¿e. Prawd¹ jest, ¿e znaczenie ród³os³owu
wyra¿a podobieñstwo Bo¿e, lecz to jest przyk³adem b³êdu w jaki kto mo¿e wpaæ przez nadmierne upieranie
siê przy znaczeniu ród³os³owu. Pobo¿noæ jest jednym
ze s³ów, które zmieni³y swoje znaczenie z biegiem czasu. Gdyby pobo¿noæ znaczy³a podobieñstwo Bo¿e, nie
by³oby potrzeby dodawania jej do mi³oci braterskiej i
do mi³oci, poniewa¿ Bóg jest mi³oci¹ i jeli jestemy
podobni do Boga, to osi¹gnelimy kres (Fil. 3:14) mi³oci w jej wszechobejmuj¹cym znaczeniu, kres
(metê) doskona³ej mi³oci. Greckie s³owo przet³umaczone pobo¿noæ w rozwa¿anym wersecie brzmi eusebeia, i znaczy pobo¿noæ, czeæ dla Boga.
Pobo¿noæ jest p¹czkowaniem, pierwszym etapem formowania siê owocu mi³oci. Cz³owiek, który
osi¹gn¹³ tylko ten etap nie jest tak atrakcyjny jak ten,
który doda³ do swojej pobo¿noci mi³oæ bratersk¹.
P¹ki s¹ ma³e, twarde i zielone. Zawieraj¹ zal¹¿ek
kwiatu i owocu, jednak¿e nie mo¿na ich zobaczyæ,
gdy¿ s¹ ukryte pod tward¹ pow³ok¹. Gdybymy w³o¿yli p¹k do ust, stwierdzilibymy, ¿e raczej jest gorzki i nieprzyjemny w smaku. Mo¿na siê spodziewaæ,
¿e ci, którzy osi¹gnêli etap pobo¿noci, w s³usznym
czasie rozwin¹ owoc mi³oci. Na razie maj¹ jednak
tylko jej zacz¹tek. Naród szkocki dwa lub trzy pokolenia temu stanowi³ dobr¹ ilustracjê tego, jakie skutki wywiera ³aska pobo¿noci. Szkoci mieli wielk¹
czeæ dla Boga i mi³oæ sprawiedliwoci. Mieli to, co
moglibymy nazwaæ mi³oci¹ obowi¹zkow¹ , pragnieniem przestrzegania Boskich przykazañ. Byli uczciwi w interesach i we wszystkich sprawach ¿ycia oraz
surowo wychowywali swoje dzieci. Byli szanowani
przez wszystkich, lecz tak samo, jak zal¹¿ek w p¹ku,
ich mi³oæ, chocia¿ w nich by³a, nie by³a jednak widoczna. Okazywanie swojej mi³oci lub jakichkolwiek
innych uczuæ uwa¿ane by³o za oznakê s³aboci. Rysy
tych ludzi, jak mo¿na zauwa¿yæ na portretach i na
twarzach tych nielicznych, którzy jeszcze ¿yj¹, by³y
ostre i surowe. W pewnej mierze cechy te mog¹ byæ
charakterystyczne dla narodu szkockiego, lecz uwa¿am, i¿ by³y g³ównie wynikiem ich kalwiñskiego wychowania. Uczciwy cz³owiek zawsze próbuje byæ jak
Bóg, którego czci, a Bóg w wydaniu kalwinistów jest
srogi, nie wzbudzaj¹cy mi³oci.
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Przydajcie do pobo¿noci mi³oæ bratersk¹.
Pobo¿noæ jest dobr¹ cech¹, lecz jest to jedynie
etap wypuszczania p¹ków, pierwszy etap mi³oci, czyli mi³oæ obowi¹zkowa. Ci, którzy lepiej poznaj¹ Boga,
przydadz¹ do pobo¿noci mi³oæ bratersk¹, reprezentowan¹ przez kwiat (drzew owocowych).
Jak przychodzi czas, kiedy p³atki tworz¹ce siê wewn¹trz p¹ku staj¹ siê na tyle du¿e, i¿ pewnego piêknego poranka, dziêki b³ogos³awionemu wp³ywowi ciep³a
i wiat³a s³onecznego, przebijaj¹ tward¹ pow³okê i p¹ki
staj¹ siê kwiatami, tak samo nadchodzi czas w rozwoju Nowego Stworzenia, które przystosowuje siê do obrazu Chrystusa, kiedy to pod wp³ywem Bo¿ej m¹droci i mi³oci janiej¹cej ze stronic Ewangelii, mi³oæ
wzrastaj¹ca w jego sercu rozrywa ograniczenia krêpuj¹ce j¹ do tej pory. Wtedy takie Nowe Stworzenie
stwierdza, i¿ przyda³o do swojej pobo¿noci, czyli mi³oci obowi¹zkowej, mi³oæ bratersk¹.
To, co najbardziej pomaga chrzecijaninowi jest
Pañskim nowym przykazaniem: abycie siê spo³ecznie mi³owali, jakom i ja was umi³owa³, jak równie¿
jego wyjanienie zawarte w 1 Jana 3:16: Przez to poznalimy mi³oæ Bo¿¹, i¿ on duszê swoj¹ za nas po³o¿y³: i mymy powinni k³aæ duszê za braci.
Drzewo w okresie kwitnienia jest szczególnie atrakcyjne. Jego piêkno i woñ maj¹ dla nas du¿y urok. Czy¿
nie tak samo jest z licznymi drogimi braæmi i siostrami,
których znamy? Ich piêkno charakteru i s³odki aromat
wielu dobrych uczynków samoofiary nam siê podobaj¹
i to nas przyci¹ga do nich. Czy nie jest tak samo z ka¿d¹ grup¹ Pañskich braci, od których emanuje przyjemne piêkno i woñ braterskiej mi³oci? Wiele osób mi mówi³o, i¿ pierwsz¹ rzecz¹, jaka przyci¹ga³a ich do prawdy, by³a mi³oæ przejawiana poród braci.
Pamiêtajmy jednak, i¿: najzdradliwsze jest [naturalne] serce nade wszystko i najprzewrotniejsze.
Nasze serca czasami bêd¹ nam mówi³y, ¿e rozwinêlimy zaletê braterskiej mi³oci, kiedy w istocie jeszcze
tego nie uczynilimy. Tak d³ugo, jak zal¹¿ek jest ukryty pod tward¹ pow³ok¹ powci¹gliwoci, jestemy dopiero na etapie wypuszczania p¹ków. Dopiero kiedy
p³atki przebij¹ siê przez tward¹ pow³okê mo¿emy
prawdziwie powiedzieæ, i¿ osi¹gnêlimy okres kwitnienia. Osi¹gniêcie tego etapu mi³oci braterskiej, który
wyra¿a siê kwitnieniem, musi byæ widoczne. Mi³oæ nie
mo¿e byæ zamkniêta w naszych sercach, lecz musi siê
przejawiaæ uprzejmymi, mi³uj¹cymi s³owami i wieloma ma³ymi, a mo¿e i pewnymi wielkimi, uczynkami
samoofiarniczej mi³oci. St¹dci poznaj¹ wszyscy, ¿ecie uczniami moimi, jeli mi³oæ mieæ bêdziecie jedni
przeciwko drugim. Lecz jak wszyscy ludzie o niej siê
dowiedz¹, je¿eli nie objawimy im naszej mi³oci? Jeli
jednak j¹ widz¹, a zw³aszcza jeli j¹ widz¹ w trudnych
okolicznociach, kiedy najmniej mo¿na by siê jej spodziewaæ, wtedy poznaj¹, ¿e jestemy uczniami Jezusa.
Pamiêtajcie czêsto pytaæ siebie: Czy ja tê mi³oæ
zamkn¹³em w moim sercu?  Jeli tak, to rozwin¹³em
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jedynie p¹k pobo¿noci. Lub: Czy pokazujê braciom
i siostrom moj¹ mi³oæ w s³owach i uczynkach?  Jeli
tak, to radujê siê, gdy¿ to oznacza, ¿e doszed³em do etapu kwitnienia, i wkrótce mogê siê spodziewaæ rozwiniêcia owocu wszechogarniaj¹cej mi³oci. Pamiêtajcie, ¿e
mi³owaæ brata, znaczy, ¿e wy mu o tym bêdziecie mówiæ, lecz to tak¿e oznacza co wiêcej, jak mówi Aposto³: Nie mi³ujmy [jedynie] s³owem ani jêzykiem, ale
uczynkiem i prawd¹ (1Jan 3:18). Drodzy bracia i siostry, módlmy siê do Boga, by umo¿liwi³ nam nie tylko
posiadanie myli i pragnieñ ¿arliwego mi³owania czystym sercem naszych braci w Chrystusie, ale równie¿
bymy mi³owali ich tak jak Chrystus umi³owa³ nas, mianowicie, przez sk³adanie naszego ¿ycia za nich w taki
sposób, jak to On uczyni³, bez wzglêdu na to, czy oni
bêd¹ w zamian uprzejmi i mi³uj¹cy wobec nas, czy te¿
bêd¹ le o nas mówiæ i nieuprzejmie zachowywaæ siê
wzglêdem nas. Pamiêtajmy, ¿e my jeszcze jestemy w
ciele i mamy sk³onnoæ do b³¹dzenia.
To doprowadza nas do szczególnego podobieñstwa
miêdzy kwiatami (drzew owocowych) a mi³oci¹ do braci. Kwiaty oddaj¹ ¿ycie za siebie. Upodoba³o siê Bogu
tak je stworzyæ, by ¿aden kwiat nie móg³ zapyliæ sam
siebie, bowiem py³ki, czêci kwiatu daj¹ce ¿ycie, dojrzewaj¹ pierwsze. Dopiero kiedy py³ki opadn¹, zal¹¿ek
wewn¹trz dojrzewa i nadaje siê do zapylenia przez py³ki innych kwiatów. Kiedy kwiat zostanie zapylony, p³atki opadaj¹ i zaczyna rosn¹æ owoc. W jaki sposób py³ki
dostaj¹ siê do innych kwiatów? Dzieje siê to dziêki owadom, które lataj¹ z kwiatu na kwiat, przenosz¹c py³ki
na swoich nó¿kach i cia³ach. Czyni¹ to nie po to, by zapyliæ kwiaty, lecz w tym celu, by wyssaæ z nich s³odycz.
To jest dok³adnie to samo, co przytrafia siê nam.
Kiedy zakwit³a w nas mi³oæ do braci, stalimy siê celem dla szatana. On nie jest przeciwnikiem tego wiata,
poniewa¿ ca³y wiat, jak nam powiedziano, ju¿ w z³ym
po³o¿ony jest (1 Jana 5:19), lecz on jest przeciwnikiem
tych, którzy okazuj¹ ducha Chrystusowego, ducha mi³oci. A im bardziej okazujemy mi³oæ do braci, tym bardziej stajemy siê ofiarami ataków szatana. To on wysy³a owady zgryzoty, aby wysysa³y s³odycz z naszego ¿ycia i odbiera³y nam si³y witalne.
Wiele owadów jest piêknych, gdy siê na nie patrzy
i czêsto wydaj¹ siê zupe³nie nic nieznacz¹ce, lecz niech
choæ jedno z tych stworzeñ usi¹dzie nam na rêce, szyi,
lub na innej ods³oniêtej czêci cia³a i zacznie po nas pe³zaæ, jak¹¿ odrazê odczuwamy! Instynktownie je strzepujemy lub próbujemy zabiæ. Drodzy bracia i siostry, te
owady przedstawiaj¹ próby, jakie napotykaj¹ Nowe
Stworzenie. One nie wygl¹daj¹ tak strasznie, kiedy przychodz¹ do innych braci, czasem wydaj¹ siê nam zupe³nie bez znaczenia, lecz niech tylko usi¹d¹ na nas, a od
razu odczujemy jak bardzo s¹ nieprzyjemne, o wiele bardziej, ni¿ siê spodziewalimy. Instynktownie usi³ujemy
siê ich pozbyæ, ale jak to z owadami, zazwyczaj im bardziej z nimi walczymy, tym gorsze siê staj¹, a wiêkszoæ
z nich jest jadowita.
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Zsy³aj¹c nam próby, w celu wyssania s³odyczy z
naszego ¿ycia i zatrucia nas, szatan odnosi sukces, jeli
idzie o cia³o. Nasze py³ki, nasza ludzka witalnoæ przemija wraz z próbami. To w³anie tu szatan odnosi pora¿kê, poniewa¿ przez te same próby Nowe Stworzenie
zostaje wzmocnione w charakterze i uczy siê jak wspó³czuæ tym, którzy przechodz¹ przez podobne dowiadczenia. Jestemy przygotowywani w ten sam sposób, w
jaki Jezus zosta³ przygotowany, bowiem: nale¿a³o na
tego [przysta³o, aby ten - Nowy Przek³ad BiZTB], dla
którego jest wszystko, i przez którego jest wszystko, aby
wiele synów do chwa³y przywodz¹c, wodza zbawienia
ich przez ucierpienie doskona³ym uczyni³ (¯yd. 2:10).
Próby, jakimi Bóg dozwoli³ szatanowi kusiæ naszego
Pana Jezusa, by³y takie same, jakie my obecnie przechodzimy. By³ on skuszony we wszystkim na podobieñstwo nas, oprócz grzechu (¯yd. 4:15).
Im wiêcej prób przechodzimy, jeli przyjmujemy
je we w³aciwym duchu, tym lepiej mo¿emy wspó³czuæ
z naszymi braæmi w ich cierpieniach, i to nie tylko z
tymi, którzy raduj¹ siê wiat³em teraniejszej prawdy,
lecz tak¿e z tymi, którzy dot¹d s¹ w niewoli, w systemie nominalnym, czy te¿ s¹ w stanie puszczy, czuj¹c
odrazê do wszystkich wyznañ wiary. Im bardziej z nimi
wspó³czujemy, tym wiêcej naszego czasu, pieniêdzy,
talentów, wp³ywów i wysi³ku oddajemy dla ich doczesnych, a zw³aszcza duchowych korzyci. Nie bierzemy
pod uwagê najpierw siebie, a potem naszych braci, lecz
jest odwrotnie. Oddajemy nasze ¿ycie, nasz¹ ludzk¹
witalnoæ dla nich, tak jak kwiaty sk³adaj¹ ¿ycie dla
siebie nawzajem.
Bardzo wa¿n¹ rzecz¹ jest, aby pamiêtaæ, ¿e kwiaty
nie maj¹ nic wspólnego z wysy³aniem owadów do innych kwiatów. Chocia¿ wiemy, i¿ próby, na jakie jestemy wystawieni jako Nowe Stworzenia przyczyniaj¹ siê
do naszego duchowego dobra i dlatego s¹ dla nas niezbêdne, nie mamy nic wspólnego ze sprowadzaniem
prób na innych. I jak Jezus powiedzia³: albowiem musz¹ zgorszenia przyjæ; wszak¿e biada cz³owiekowi onemu, przez którego przychodzi zgorszenie! Pan dozwala szatanowi i wszystkim, którzy chc¹ byæ jego narzêdziami sprowadzaæ dowiadczenia na braci i siostry,
wiedz¹c, ¿e jeli zostan¹ w³aciwie u¿yte, umo¿liwi¹ im
wiêkszy rozwój duchowy, lecz Pañski gniew wczeniej
czy póniej dosiêgnie wszystkich przez których przychodz¹ zgorszenia. Niech Bóg broni, by ktokolwiek z
nas mia³ dzia³aæ jako narzêdzie szatana, w ten, czy inny
sposób! Gdyby siê nam zdarzy³o sprowadziæ dowiadczenia na braci, wyznajmy nasze grzechy u tronu ³aski i
starajmy siê naprawiæ wyrz¹dzone z³o.
Przydajcie do mi³oci braterskiej [bezinteresown¹]
mi³oæ
Jak kwiat, który odda³ swoj¹ s³odycz i witalnoæ,
gotów jest na zapylenie i rozwiniêcie siê w owoc dziêki
dalszym wizytom owadów przenosz¹cych py³ki z innych
kwiatów, tak Nowe Stworzenie, które na skutek dowiadczeñ straci³o wiele ze s³odyczy i witalnoci swoje-
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go ludzkiego ¿ycia, k³ad¹c swoje ¿ycie dla braci, jest
gotowe rozwin¹æ siê z mi³oci do braci w mi³oæ, w jej
wszechogarniaj¹cym znaczeniu, dziêki napotykaniu
dalszych prób oraz wspó³czuj¹cej pomocy braci oddaj¹cych dlañ swoje ¿ycie. W ten sposób uczy siê wspó³czuæ nie tylko ze swoimi braæmi w Jezusie Chrystusie,
lecz tak¿e ze wiatem ludzkoci, i ostatecznie ze swoimi wrogami.
(1) Podczas gdy usi³uje mi³owaæ sprawiedliwoæ i
byæ pos³uszne Bogu (mi³oæ obowi¹zkowa), Nowe
Stworzenie dostrzega, jak bardzo jest s³abe i jak bardzo
pragnie, by inni tolerowali jego s³aboci. (2) To uczy je
uwzglêdniania s³aboci innych braci i sióstr i pozwala
mu nauczyæ siê ich mi³owaæ (mi³oæ braterska). Dochodzi do wniosku, ¿e wiele dobrego mo¿e zrobiæ sobie samemu i im obchodz¹c siê z nimi cierpliwie i uprzejmie,
traktuj¹c ich w pe³en mi³oci sposób, chocia¿, by tak
postêpowaæ, musi powiêciæ to, co s³usznie mo¿e uznawaæ za swoje prawa. (3) W ten sposób, przez dalsze takie próby i dziêki pomocy braci, którzy oddaj¹ dla niego swoje ¿ycie, zostaje, mo¿na to tak powiedzieæ, zapylone i rozwija owoc mi³oci (wszechstronn¹ mi³oæ).
Stwierdza teraz, i¿ jest w stanie wspó³czuæ zarówno z
przyjació³mi, jak i wrogami, w du¿ej mierze mieæ
wzgl¹d na ich liczne niedoci¹gniêcia i dobrze im czyniæ
w miarê swoich mo¿liwoci, bowiem mi³oæ przykrywa wiele grzechów. W ten sposób przygotowuje siebie
do panowania razem z Chrystusem i b³ogos³awienia
wiata.
Najlepszym sposobem przezwyciê¿ania swoich
wrogów jest okazywanie im uprzejmoci. Bardzo niewielu nieprzyjació³ mo¿e oprzeæ siê ustawicznej uprzejmoci, jeli wasza mi³oæ do nich jest niek³amana. Owoc
mi³oci oznacza mi³oæ do Boga, mi³oæ do sprawiedliwoci, mi³oæ do braci, mi³oæ do rodzaju ludzkiego w
ogólnoci, mi³oæ do wrogów, mi³oæ do wszystkiego z
wyj¹tkiem z³a. Jest to mi³oæ we wszechogarniaj¹cym
znaczeniu tego s³owa. Kiedy osi¹gnêlimy ten etap, osi¹gnêlimy kres doskona³ej mi³oci.
Nie oznacza to jednak, ¿e teraz ju¿ nie ma wiêcej
mo¿liwoci rozwoju. Na pocz¹tku owoc jest ma³y, twardy, zielony, pomarszczony i ma nieprzyjemny zapach,
jak równie¿ gorzki smak. Jeli spróbowano by go zjeæ,
prawdopodobnie zosta³by wypluty. To reprezentuje jakoæ naszej mi³oci na pocz¹tku. W s³usznym czasie, jeli wszystko dobrze pójdzie, niedojrza³y owoc ust¹pi
miejsca owocowi dojrza³emu, du¿emu, miêkkiemu i aksamitnemu w dotyku. Wtedy jest on przyjemny dla oczu,
jego zapach wonny, a zjedzony jest smakowity i dobry
jako pokarm. Oto jaka jest nasza mi³oæ, kiedy dojrzeje.
Jeli owoc pozostanie na drzewie, owady atakuj¹ go
tak jak atakowa³y kwiaty, wkrótce spada on na ziemiê i
usycha. Co jednak pozostaje; wewn¹trz znajduj¹ siê
nasiona, które, jeli zostan¹ posiane, zrodz¹ inne drze-
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wa. Tak samo jest z cz³owiekiem Bo¿ym. Próby towarzysz¹ mu a¿ do koñca, a kiedy zanie w mierci, w
s³usznym czasie bêdzie wspó³pracowa³ z Chrystusem w
przyprowadzeniu do ¿ycia drzew sprawiedliwoci. Tak
w³anie by³o z Jezusem, jak sam to powiedzia³: Jeliby ziarno pszeniczne wpad³szy do ziemi nie obumar³o,
ono samo zostaje; lecz jeliby obumar³o, wielki po¿ytek przynosi (Jan 12:24). Szacunkowo obliczono, i¿ na
ka¿dego cz³onka cia³a Chrystusowego przypadnie
144.000 wzbudzanych zmar³ych.
Zanim skoñczê, pragnê zwróciæ wasz¹ uwagê na
jeszcze dwa punkty. (1) Kiedy nasienie zostanie posiane, korzeñ nie rozrasta siê najpierw w ka¿d¹ stronê i nie
staje siê bardzo du¿y, zanim ³odyga zacznie rosn¹æ, a
³odyga nie ronie dalej, dopóki nie osi¹gnie pe³nego rozwoju, nim zaczn¹ siê ukazywaæ ga³êzie. Tak samo jest
ze wszystkimi innymi czêciami drzewa. Tak¿e i my nie
dochodzimy do wniosku, i¿ najpierw rozwija siê wiara,
a¿ do osi¹gniêcia swej pe³ni i dopiero potem okazuje siê
mêstwo, ani ¿e mêstwo rozwija siê w pe³ni, zanim nast¹pi rozwój wiedzy, itd.. Natomiast przekonujemy siê,
tak jak w przypadku drzewa, ¿e wszystkie ³aski wystêpuj¹ w takiej kolejnoci, w jakiej wymienia je Ap. Piotr,
a wyst¹pienie ka¿dej nastêpnej oddziela od poprzedniej
jedynie stosunkowo krótki okres, którego d³ugoæ ró¿ni
siê zale¿nie od cz³owieka, i ¿e potem, rok po roku,
wszystkie one rosn¹ razem szybciej lub wolniej.
(2) T¹ drug¹ rzecz¹, o której nale¿y pamiêtaæ jest
to, ¿e jeli posiejemy nasienie w ziemi i nikt siê o nie
nie zatroszczy, to byæ mo¿e wyronie na tym miejscu
drzewo owocowe, lecz owoc, jaki wyronie na takim dzikim drzewie, bêdzie bardzo niskiej jakoci i samo drzewo bêdzie skar³owacia³e, le rozwiniête. Jednak¿e, jeli
drzewem zaopiekuje siê wprawny ogrodnik, rozwinie siê
ono w pe³ni i jego rozwój bêdzie harmonijny, a owoce
du¿e, miêkkie i soczyste. Porównajmy, na przyk³ad, dzik¹ jab³oñ z w³aciwie pielêgnowan¹ jab³oni¹. Tak samo
jest z Nowym Stworzeniem. Jakkolwiek bardzo bymy
chcieli zaowocowaæ we w³aciwej porze, i ¿eby nasz liæ
nie zwi¹d³, ¿adna troska, czy te¿ jakiekolwiek wysi³ki z
naszej strony nie przynios¹ po¿¹danych skutków bez
mi³uj¹cej opieki Pana, naszego Oblubieñca. W przeciwieñstwie do drzewa, my mamy rozum i w du¿ej mierze
pozostawiono wolnoci naszej woli. Jeli wycofamy siê
spod Pañskiej opieki, nasz duchowy rozwój zostanie zahamowany, a nasze owoce mi³oci bêd¹ niewielkie i z³ej
jakoci. Im bardziej siê poddajemy Jemu i im mniej polegamy na sobie, tym lepszy bêdzie nasz duchowy rozwój i tym lepszy owoc bêdziemy w stanie wyhodowaæ.
Uni¿ajcie¿ siê tedy pod mocn¹ rêk¹ Bo¿¹, aby was wywy¿szy³ czasu swego; Wszystko staranie wasze wrzuciwszy nañ, gdy¿ on ma pieczê o was (1 Piotra 5:6,7).
Amen.
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