S E N L A O D YC E I
Tekst wprowadzający (BW):
Ap 3.15-16 : Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był

zimny albo gorący!
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A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny,

wypluję cię z ust moich.

Zimny – letni – gorący – jak w zabawie „zimno – ciepło”
Trzy grupy ludzi

W kontekście osobistych relacji z Bogiem Pismo Święte wyróżnia trzy grupy
ludzi:
• Człowiek „zimny”. Brak jakichkolwiek relacji z Bogiem. W liście do
Koryntian Paweł określa takiego człowieka jako zmysłowego.
• Człowiek „gorący”. Pełna i prawdziwa relacja z Bogiem, która jest
charakterystyczna dla ludzi duchowych.
• Człowiek „letni”. Trochę zimny lub trochę gorący. Pozorna relacja
z Bogiem. Paweł nazywa takich ludzi żyjącymi według ciała, czyli
cielesnymi.
Rozważmy to samo zagadnienie z perspektywy innych zapisów N.T:
Człowiek zmysłowy
1Kor 2.14-16: Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które
są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż
należy je duchowo rozsądzać.

Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo
nie utrzymuje żadnych relacji z Bogiem. To nie tylko ateiści, mówiący: „Boga nie
ma”. To także agnostyk mówiący: nie wiem czy bóg istnieje. Ale też teiści, którzy
wyrzekają się Chrystusa na różne sposoby.
Ludzie wyrzekają się Chrystusa, gdy mówią o Nim rzeczy złe lub głupie,
nieprawdziwe. Wyrzekają się Go również wtedy, gdy unikają ciężarów życia
goniąc za grzesznymi przyjemnościami. Wyrzekają się Go przez kompromis ze
światem, przez samousprawiedliwianie, rozmiłowanie we własnych poglądach,
przez zwątpienie, przez życie w ciemnościach.
Takich ludzi raczej nie ma w naszym Kościele. W Kościele są ludzie duchowi
i cieleśni i tym grupom się teraz bliżej przyjrzymy.
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Człowiek duchowy w Kościele

W liście do Laodycei określa się go jako istotę „gorącą”.
1Kor 2.15-16: Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie
1 6 Bo

podlega niczyjemu osądowi.

któż poznał myśl Pana? Któż może go

pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.
Jan 3.5-6: Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli
się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa
Bożego. 6 Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha,
duchem jest.
Rz 8.1-17: Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są
w Chrystusie Jezusie. (...).

5 Bo

ci, którzy żyją według ciała, myślą

o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe.
6 Albowiem
7 Dlatego

zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój.

zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi

Bożemu, bo też nie może.
nie mogą.

9 Ale

8 Ci

zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się

wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch

Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie
1 0 Jeśli

jest jego.
martwe

z

jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest

powodu

usprawiedliwienie.
z martwych,

grzechu,

11A

mieszka

jeśli
w

was,

jednak

Duch
tedy

duch

tego,
Ten,

jest

który
który

żywy

Jezusa
Jezusa

przez

wzbudził
Chrystusa

z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego,
który mieszka w was.

1 2 Tak

więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała,

aby żyć według ciała.

1 3 Jeśli

bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale

jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie.
Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.

1 5 Wszak

1 4 Bo

ci, których

nie wzięliście ducha

niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa,
w którym

wołamy:

Abba,

Ojcze!

1 6 Ten

to

Duch

z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.

świadczy

17A

wespół

jeśli dziećmi, to

i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli
tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.
Gal 5.22-26: Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość,

dobroć,

2 3 łagodność,

wierność,

Przeciwko takim nie ma zakonu.
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wstrzemięźliwość.

ci, którzy należą do Chrystusa

2

3
Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.
2 5 Jeśli

według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.

2 6 Nie

bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim
zazdroszcząc.

Duchowość poznajemy po uczynkach – stwierdza Paweł. Człowiek duchowy,
czyli napełniony Duchem Świętym, chodzący z Nim, postępujący według Ducha,
to prawdziwy chrześcijanin.
Mieszkańcy Królestwa Niebieskiego (ludzie duchowi) są: ubodzy w duchu,
cisi, czystego serca, miłosierni, którzy się smucą, czyniący pokój, łaknący
sprawiedliwości i cierpiący prześladowania z powodu sprawiedliwości oraz ze
względu na Jezusa (Mat 5.1-12).
Człowiek duchowy doświadcza „pełni Bożej” (Ef 3.16-21)
Ef 3.19: i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie
poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.
Ef 4.13: aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego,
do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej,

Cielesny wyznawca w Kościele

W liście do Laodycei określa się go jako istotę „letnią”. Do takich ludzi
apostoł Paweł pisze:
1Kor 3.1-3: I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych,
lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie.

2 Poiłem

was

mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście,
a i teraz jeszcze nie możecie,

3 jeszcze

bowiem cieleśni jesteście. Bo

skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście
i czy na sposób ludzki nie postępujecie?

Po czym Paweł poznaje, że zbór w Koryncie jest zborem cielesnym? (zob.
w. 3).

Lista występków ciała

Inne objawy cielesności wymienia Paweł w liście do Galacjan:
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Gal 5.19-21: Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo,
nieczystość,
zazdrość,

rozpusta,

gniew,

2 0 bałwochwalstwo,

knowania,

waśnie,

czary,

wrogość,

odszczepieństwo,

spór,

2 1 zabójstwa,

pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już
przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa
Bożego nie odziedziczą.

oraz Jer 7.9-10; Oz 4.1-2; Mk 7.21-23; Rz 1.22-32; 1Tym 3.2-3; Ap 21.8
(bojaźliwy).
ale też Mt 5.19: Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań
najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie
Niebios oraz Ap 22.18-19.
Co jeszcze oznacza posiadanie cielesnej natury?

Być może teraz niektórzy z nas badają swe serca i myślą sobie: nie kradnę, nikogo
nie zabiłem, nie jestem pijakiem ani obżartuchem. No super! Nie jestem cielesnym!
Ale popatrzmy dalej, na inne jeszcze objawy cielesności:

1. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu
Agnostyzm duchowy. To nie jest prawdą, że cieleśni chrześcijanie to ci,
którzy trwają w rażącym grzechu! Owszem, trwają w niewybaczalnym grzechu.
A jest nim grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który nie może być wybaczony.
Mat 12.32: A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu,
będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchow i
Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym.

Oznacza to, że cielesny człowiek nie jest napełniony Duchem Świętym albo
nie jest napełniony Nim wystarczająco. Ktoś napełniony Duchem Świętym nigdy
nie powie nic przeciwko Duchowi.
2. Bóg osobistym sługą
Człowiek cielesny pragnie naśladować Jezusa i czynić to, co się podoba
Panu, ale nie poddał Jemu całkowicie swojego życia. Pragnie żyć zgodnie z wolą
Bożą i jednocześnie spełniać swoje własne pragnienia. Boga traktuje jako środek
do osiągnięcia tego celu. W życiu modlitewnym takiego człowieka przeważa tzw.
modlitwa konsumpcyjna: Boże daj, ratuj, uzdrów, zabierz mi, mi, mi... „Pamiętaj
Boże, że jak cię będę potrzebował to masz przyjść!”
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3. Praca dla Boga bez Boga
Cieleśni członkowie Kościoła mogą bardzo efektownie działać, głosić
użyteczne kazania, piastować funkcję w radach zborów. Mogą zgłębiać
intelektualnie wielkie prawdy biblijne i nawet dobrze je pojmować. Mogą też
wiele czynić na polu ewangelizacji czy diakonatu. Ale ich cielesność sprawi, że
podczas sądu usłyszą: „Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy
czynicie bezprawie.” (Mat 7.22-23).
Jezus powiedział, że ich nie zna, pomimo że pracowali dla Niego, jak im się
wydawało. Augustyn biskup z Hippony (354-430) powiedział:
Jeśli Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu!
Miłuj Boga i czyń co chcesz.
4. Pozoranctwo
Potrafi być miły, ale nie miłować miłością agape, potrafi być spokojny
i nawet wprowadzać spokój w relacjach międzyludzkich, ale to nie jest pokój
Boży. Potrafi być uczynny, gościnny, współczujący...., ale tylko wtedy, gdy może
coś na tym zyskać (np. dobrą opinię) lub w sytuacjach dla niego dogodnych.
5. Ubogi w wiarę
Apostoł Paweł w 1Kor 3.1 zwraca się do cielesnych chrześcijan nazywając
ich „braćmi”. Ale określa ich także mianem „niemowląt w Chrystusie”, co
sugeruje, że nie są jeszcze dorosłymi w wierze. Może w uczynkach, może
w znajomości Pisma Świętego, ale nie w wierze.
Wielu cielesnych chrześcijan odczuwa w swoim życiu niedosyt, jałowość
inni już przyzwyczaili się do takiego stanu uprawiając pustą religijność. I nawet
dobrze się z tym czują!
6. Duchowa pycha
1Kor 10.12: A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł.

Jednym z największych zagrożeń dla chrześcijanina jest poczucie duchowej
pychy, które skłania nas do myślenia, iż jesteśmy ludźmi w pełni duchowymi.
Większość chrześcijan żyje w nieświadomości swego cielesnego stanu.
7. Poleganie na własnych siłach
Oznacza to, że człowiek żyje ufając mocy ciała (logice, rozumowi) czerpiąc
z własnego ciała swoją siłę i zdolności.
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Jeśli uważamy, że zasługujemy na niebo, to się tam nie dostaniemy!
Próbą jest jego zachowanie w sytuacjach nie przewidzianych jego umysłem.
Wówczas wybucha gniewem, obraża się, wyobcowuje...
Cielesność Kościoła

Cielesny kościół charakteryzują: ospałość, brak entuzjazmu i mocy Bożej
w działaniu (działalność, która nie przynosi rezultatów), powierzchowność,
światowość, brak szczodrości, wypalenie (pastorów), słaba samodyscyplina (np.
działalność ograniczająca się tylko do soboty), brak zdecydowanych
i poświęconych ludzi, efekt „obrotowych drzwi” – wielu ludzi odchodzi od
Kościoła z powodu jego letniości. Zbory popadają w stagnację.
Jeśli uznaję, że jestem członkiem takiego letniego zboru, dokąd mam pójść?
Ze zboru laodycejskiego nie ma drogi ewakuacji. Z kościoła ostatków można być
tylko wyplutym (dosł. wyrzyganym). To właśnie do tego i tylko do tego kościoła
Chrystus wyciąga swoją pomocną dłoń. Tylko w tym kościele można być
wyleczonym z letniości.
Dlaczego Chrystus „wypluje” takiego chrześcijanina z ust swoich?

Niewierzący nie udają kim są. Letni chrześcijanie zwodzą zarówno
wierzących jak i niewierzących. Taki połowiczny chrześcijanin jest gorszy od
niewierzących, ponieważ jego zwodnicze słowa i brak zaangażowania w dzieło
Boże może sprowadzić wielu ludzi na złą drogę.
Charakterystyczne dla cielesności kłótnie, zazdrość, gniew, knowania,
formalizm, krytykanctwo, wywyższanie się, podziały w zborze są bardzo często
przyczyną, że ludzie opuszczają kościoły.
Cieleśni chrześcijanie mają zdolność do krytykowania a przez to często,
pośrednio czy bezpośrednio, stawiają siebie za wzór. W takich relacjach
międzyludzkich nie ma atmosfery Bożego pokoju, którego pragnie każdy
człowiek, choćby tylko podświadomie. Gdy nie znajduje takiego pokoju mówi:
„Adios amigos. Poszukam gdzieś indziej”.
Szatan wykorzystuje „letnich” do wykonania pracy, której nikt inny nie
mógłby wykonać lepiej.
Chrystus o takich ludziach mówi, że jeśli się nie zmienią to wypluje ich ze
swoich ust.
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Dlaczego tak trudno rozpoznać cielesne chrześcijaństwo?

Życie cielesnego chrześcijanina jest wypełnione religią, dlatego często nie
zdaje on sobie sprawy, że brakuje mu relacji z Bogiem. Taki człowiek może mieć
rozległą wiedzę biblijną, mieć oparcie w doktrynach kościelnych, mieć
przekonanie o słuszności drogi, którą kroczy, mówić i czynić dobre rzeczy.
Zachowuje się jednak jak ludzie spoza Kościoła, z tą tylko różnicą, że jego życie jest
„opakowane” w religijną formę. Dlatego tak trudno rozpoznać cielesność.
Cielesność i duchowość dziesięciu panien

Ważna nauka o cielesności wypływa z przypowieści o dziesięciu pannach
(Mt 25.1-13).
Wszystkie one były pannami, czyli kościołami. Wszystkie miały płonące
lampy, czyli chrześcijańską wiarę. Wszystkie czekały na Jezusa. Wszystkie
chociaż usnęły, to jednak gdy „ powstał krzyk o północy” obudziły się. Każda
zauważyła, że lampy zgasły. A jednak tylko połowa z dziesięciu panien miała
ze sobą zapas oliwy, by lampy mogły świecić. To jest jedyna i wystarczająca
różnica pomiędzy panami mądrymi i głupimi, aby usłyszeć: „Nie znam was”
Płonące lampy są obrazem życia w pełni Ducha Świętego, postępowania
według Ducha (Gal 5.16), chodzenia w Panu (Ap14.4, Kol 1.10). Obrazują, że
osobisty związek z Jezusem dokonuje się za pośrednictwem Ducha Świętego.
Rz 8.8-9: ( J es zc z e r a z) Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie
mogą. 9 Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży
mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest
jego.

To oznacza, że napełnienie Duchem Świętym, daje nam pewność, że mam
ścisłą relację z Jezusem i że On mieszka w moim sercu.
1Jana 3.24: A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg
w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.

Przyczyna letniości

Jezus nazwał wyznawców Kościoła
jednocześnie na przyczynę tej letniości:

w

Laodycei

letnimi

wskazując

Ap 3.20: Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy
drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
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Jezus nie stanowił centrum życia tych wyznawców, ale pozostawał
na zewnątrz (na marginesie życia Kościoła). Stoi On za progiem tego Kościoła
i usilnie prosi, domaga się aby Mu otworzono drzwi serc.
Letniość odnosi się więc do osobistej relacji z Jezusem. Taka osoba może
wykazywać wielkie poświęcenie, by realizować wytyczone przez siebie zadania,
może być kaznodzieją, starszym zboru, pastorem, a nawet przewodniczącym
Kościoła, ale zaniedbuje osobiste relacje z Chrystusem. Może robić wiele
dobrego dla Boga, ale bez Boga. Stawiać wóz przed koniem.
Człowiek może być bardzo zajęty pracą dla Boga, ale zaniedbuje
Pana tego dzieła pracując dla Boga bez Boga!
Dlaczego Jezus nie wchodzi do środka? Ponieważ nie został zaproszony!
Dlaczego wierzący każą stać Jezusowi za drzwiami?

1. Może tak, jak Nikodem nie są w stanie wyjść poza obszar swojego intelektu
i przyswojonej wiedzy?
2. Może polegają na swoich uczuciach bardziej niż na słowach Jezusa i Jego
proroków?
3. Może tak, jak w przypadku bogatego młodzieńca cena uczniostwa jest zbyt
wysoka, kosztuje zbyt wiele wyrzeczeń?
• Wolą być obserwatorami stojącymi „obok” ponieważ naśladowanie
Jezusa wiąże się z samozaparciem i potrzebą zmiany życia.
• Obawiają się , że Bóg poprowadzi ich inną drogą, niż by tego chcieli, co
oznacza brak zaufania do Bożej miłości i mądrości.

• Są tak bardzo przytłoczeni pracą, że uważają, iż nie mają czasu na
utrzymywanie lub umacnianie relacji z Bogiem.
(Obraz Jezusa, którego zaprosiliśmy do swojego domu, ale nie
pozwalamy Mu, aby przemeblował go według swojego upodobania)
4. Przyczyną może być także niewiedza lub brak woli zastosowania
posiadanej wiedzy w praktyce. Jak konkretnie mam te drzwi otworzyć?
(Bóg to według upodobania sprawia w nas i chcenie i wykonanie (Flp 2.13), lecz
między jednym a drugim jest miejsce na nasz wybór: Otworzę drzwi czy nie?
Konkretny przykład: Bóg daje pragnienie wspólnej modlitwy codziennie
o szóstej rano oraz stwarza warunki, aby ta modlitwa mogła się odbyć (miejsce,
korzystne okoliczności). Lecz wykonanie owego „chcenia” zależy od tego, czy ja
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odpowiednio wcześniej wstanę z łóżka i pójdę na miejsce modlitwy. Paweł
zachęca: Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania (Flp 2.14))

5. Ukryte grzechy sprawiają, iż pomimo starań nie czujemy łączności
z Bogiem.
Mt 5.23-24:

Jeślibyś

więc

składał

dar

swój

na

ołtarzu

wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie,

i

2 4 zostaw

tam
tam

dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim,
a potem przyszedłszy, złóż dar swój.

6. Z powodu duchowej pychy? Niektórzy mogą błędnie sądzić, że Chrystus
zamieszkuje już w ich sercu. Dlaczego mam prosić o Ducha Świętego, skoro
jestem Nim napełniony? – myśli sobie.
I w tym tkwi sedno problemu!

Chrześcijanie z Laodycei (dotyczy to zarówno jednostek jak i zbiorowości)
zakładają, że są ludźmi duchowymi.
Ap 3.17: Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego
nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak,
ślepy i goły,

Jest to powszechną postawą! Jeśli wszystko mam i niczego mi nie trzeba,
więc jest ok. Niczego nie muszę zmieniać. No i pozostają w stanie godnym
pożałowania.
Tymczasem, jak wynika z listu do Kościoła w Laodycei, dzisiejsze zbory
składają się głównie z cielesnych chrześcijan. Pisze też o tym Ellen White:
„Jest to uroczyste stwierdzenie, które odnoszę do zboru, że nawet jeden na
dwudziestu, których nazwiska są zapisane w księgach zborowych, nie jest
przygotowana do zakończenia swej ziemskiej pielgrzymki”(Posłannictwo
Chrześcijan s 39).
Przyzwyczailiśmy się być letnimi i dobrze nam z tym!
Lecz jeśli myślisz, że jesteś duchowym człowiekiem, to pozostajesz
letnim laodycejczykiem!
W jakim miejscu się znajduję?

Do której grupy chrześcijan należę? W jakim miejscu się znajduję? Kiedy
można stwierdzić, że ktoś jest napełniony Duchem Świętym? Jak uzyskać
obiektywną odpowiedź na to pytanie?
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Zróbmy sobie swoisty rachunek sumienia odpowiadając w sercu swym na
następujące pytania:
1. Czy są jakiekolwiek zauważalne efekty działania Ducha Świętego w moim
życiu? Czy na pewno są to efekty Jego działania?
2. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była
zupełna ( Jan 15.11 ). Czy mam radość w pełnieniu dzieła Bożego? Czy
zadawala mnie radość od czasu do czasu?
3. Ospałość jest oznaką niedostatku Ducha Świętego (Wielki Bój str. 349-350)
4. Czy jestem gotów iść z Jezusem wszędzie tam, gdzie On zechce z akceptacją
wszystkich trudności, które z tego wynikają. ( Łuk 9.23 : Jeśli kto chce pójść
ze mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie
codziennie, i naśladuje mnie).
5. Czy wprowadziłem w życie zasadę: danie Bogu pierwszeństwa we
wszystkich codziennych sprawach? ( Mat 6.33 : Ale szukajcie najpierw
Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam
dodane).
6. Brak zaufania lub zapatrzenie we własne sprawy. Nie osiągniemy
zwycięstwa za sprawą wielkich liczb i siły, ale przez pełne poddanie się
Jezusowi. „Bóg może uczynić więcej za pośrednictwem jednego człowieka,
który poświęcił się dla Niego w 100%, niż z całą armią ludzi, który poświęcili
się jedynie w 99%” (John Wesley). Jak się zachowuję, gdy sprawy nie idą po
mojej myśli?
7. Czym jest dla ciebie modlitwa i nabożeństwo? Jeśli jesteś cielesnym
chrześcijaninem, nabożeństwo jest uciążliwym obowiązkiem. Kiedy jesteś
duchowym człowiekiem, wtedy nabożeństwo staje się potrzebą.
8. Gdy Chrystus mieszka w nas, gdy jesteśmy napełnieni Duchem Święty,
wówczas Pan odpowiada na nasze modlitwy ( Łk 11.9-13 ). Czy i w jaki sposób
Bóg odpowiada na moje modlitwy?
9. W jaki sposób życie w Chrystusie objawia się w moim odnoszeniu się
do innych ludzi?
• Czy odczuwam życzliwe współczucie i głęboką troskę o ludzi, których
normalnie nigdy bym się nie zdecydował nazwać swoimi przyjaciółmi?
( Gal 5.22 ; Jak 2.8-9 ).
• Czy doświadczam tego, że Duch pomaga mi w relacjach z innymi ludźmi,
aby móc dotrzeć do serca człowieka pogrążonego w zmartwieniach
i obarczonego różnymi troskami? W jaki sposób im pomagam?
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• Poradnictwo i upominanie nie przynoszą żadnych pozytywnych efektów,
gdy są prowadzone bez udziału miłości Bożej. Jakie są efekty moich działań
w tym zakresie? Czy ludzie chętnie przychodzą do mnie po radę?
Czy stosuję praktykę pomagania ku odrodzeniu a nie potępiania?
• Jak traktuję rady i upomnienia, a także pochwały udzielane mi przez innych
ludzi?
• Czy mój styl życia może być przykładem dla innych ludzi? Czy jest w moim
życiu coś, co wolałbym ukryć przed innymi?
10. Czy Duch daje mi okazję i siłę do świadczenia o Jezusie?
11. Jakim cielesnym żądzom pobłażam? Co z tym robię? ( Gal 5.16 : Mówię więc:
Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej)

12. Czemu poświęcam swój czas? Gdy w twoim życiu dominują świeckie środki
przekazu - telewizja, radio, internet itp. - jak możesz oczekiwać znaczącego
duchowego rozwoju?

13. Pokaż mi na co przeznaczasz swoje pieniądze, a powiem ci co jest w twoim
sercu. Na co przeznaczam swoje pieniądze?
Jak rozwiązać nasz problem?

Co robić, jeśli już zdaję sobie sprawę o swojej letniości?
Jeśli uświadomimy sobie swój cielesny stan, to dobrze. Może wtedy przyjąć
lekarstwo, które Bóg nam oferuje:
Ap 3.18-19: radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego,
abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła
na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje,
abyś przejrzał.

1 9 Wszystkich,

których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy

gorliwy i upamiętaj się.

Uświadamiam sobie, że potrzebuję Bożej pomocy. Codziennie jej
potrzebuję! Nawet jeśli wczoraj działałem w pełni Ducha Świętego, to dziś znów
Go potrzebuję.
Jezus zachęca nas usilnie abyśmy prosili o Ducha Świętego.
Łk 11.9-13: A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie,
a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.

1 0 Każdy

bowiem, kto prosi,

otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.

1 1 Gdzież

jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb,
da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby
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węża?

1 2 Albo

gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona?

1 3 Jeśli

więc

wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim,
o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go
proszą.

Podstawą duchowego życia jest codzienne nabożeństwo. Czy pierwszą
czynnością, którą wykonujesz każdego poranka jest poświęcanie się Bogu,
składanie wszystkich naszych planów u Jego stóp? Użyj mnie Panie dziś
do Twojej służby i aby praca ta została wykonana w Twojej mocy.
Robisz to codzienne, bo Bóg nie udziela pomocy na dzień jutrzejszy (Życie
Jezusa str. 221).
Jak Bóg objawi ci to, co masz robić dziś?
Ha! Nie powiem ci tego, bo pomyślisz, że jest to jakiś uniwersalny sposób
objawienia. Tymczasem Bóg każdemu człowiekowi, który Go o to prosi objawia
swoją wolę w odpowiedni dla niego w danej chwili sposób. Najważniejsze aby
chcieć być gotowym do pracy dla Niego niezależnie od swoich planów
i pomysłów. Niezbędne jest zaufanie do Bożej miłości, czyli że nie da ci
do roboty czegoś, czego nie dasz rady zrobić lub zaniedbując to, co musisz
zrobić.
Dlaczego często efekty tych modlitw są mniejsze niż możemy się
spodziewać według Bożej obietnicy?
Jak 4.2-3: Nie macie, bo nie prosicie.

3 Prosicie,

a nie otrzymujecie,

dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich
namiętności.

Dzieje się tak dlatego, że modląc się nie chcemy
podporządkować swojego życia przewodnikowi z niebios.

jednocześnie

Kroczenie drogą wiary, gdy liczy się na własną moc, jest wielkim problemem
cielesnych chrześcijan niezależnie od tego, czy zdają sobie z tego sprawę, czy
nie.
Podsumowanie

Główna różnica między duchowym i cielesnym członkiem Kościoła, między
wyznawcą letnim i gorącym, dotyczy roli Ducha Świętego. Cielesny chrześcijanin
nie jest napełniony Duchem Świętym lub ma tego Ducha zbyt mało.
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Cieleśni chrześcijanie polegają na własnej mądrości i ludzkiej mocy. Duch
Święty ma ich w życiu co najwyżej marginalne znaczenie.
Nie możemy żyć zgodnie z wolą Bożą licząc na własne siły. Nie jesteśmy
w stanie pełnić woli Bożej bez Ducha Świętego.
Jest bardzo ważne, aby choć raz doświadczyć życia w pełni Ducha Świętego.
Jeśli tego nie doświadczysz, to nawet nie zauważysz różnicy między życiem
w Duchu i bez Niego.
Na podstawie: Helmut Haubeil. Droga do duchowej odnowy. Wyd. Orion plus, 2017
Pieśń po kazaniu:
List do Laodycei, Słowa i wykonanie: Joanna Kowalczyk.
https://youtu.be/SPJ0kj1qKrY
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