
Kazania Pastora Russella, [s. 262] 

Tajemnica prawdziwego pokoju 

„Niechaj się nie trwoży serce wasze” – Jan 14:1. 

Świat pełen jest strwożonych serc, bo pełen jest niedoskonałości będącej pośrednio 

czy bezpośrednio wynikiem grzechu i kary zań – śmierci, która przez sześć tysięcy lat 

trapi nasz rodzaj ludzki, nadwyrężając nasze umysłowe, moralne i fizyczne władze 

oraz sprowadzając zdeprawowanie, rozczarowanie, smutek i boleść. Gdyby każdy 

z nas miał tylko swoje własne ciężary, to i tak byłoby to ponad jego własne siły; a do 

tego każdy z nas styka się w życiu z innymi ludźmi – w domu, w pracy, 

w towarzystwie, we wszystkich życiowych sferach, i nasze własne słabości i wady 

powiększają się, a kłopoty pomnażają poprzez styczność z osobowymi cechami 

innych, z ich kłopotami, wadami i słabościami – umysłowymi, moralnymi 

i fizycznymi. Dobrze napisał Apostoł: „Wszystko stworzenie wespół wzdycha 

i wespół boleje aż dotąd”. Dobrze też napisał prorok: „Człowiek narodzony 

z niewiasty dni krótkich jest i pełen kłopotów” (Rzym. 8:22; Ijoba 14:1). 

Nikt nie wie więcej o życiowych brzemionach niż współczujący lekarze, prawnicy 

i duchowni. Wzdychające stworzenie w czasie swych specjalnych dolegliwości 

i udręczenia fizycznego, umysłowego i moralnego zwraca się do tych, którzy dzięki 

znajomości pewnych środków przynoszących doraźną fizyczną i duchową ulgę 

otwierają szczelinę przepuszczającą odrobinę światła nadziei pokrzepiającej uciśnioną 

duszę. Te trzy profesje są zatem uważane za najzaszczytniejsze i najbardziej 

dobroczynne ze wszystkich znanych, a gdy wsparte zostaną współczuciem i miłością, na 

pewno zdziałają wiele dobrego, przyniosą wielką ulgę, zrodzą nową nadzieję. Ale 

niestety nie wszyscy lekarze, nie wszyscy prawnicy i nie wszyscy duchowni są 

pobudzani miłością i współczuciem! Nie osądzając ich indywidualnie, możemy 

niezawodnie przypuszczać, że podobnie jak reszta rodzaju ludzkiego, także i ci ludzie, 

posiadając najwyższe w świecie możliwości niesienia ulgi swym bliźnim, są ogólnie 

uczestnikami samolubstwa, jakie rozwinęło [s. 263] się w ludzkich sercach w ramach 

skutków grzechu i w wyniku jego częściowej destrukcji Boskiego podobieństwa, na 

jakie człowiek został stworzony – doskonałego obrazu Boga w ciele – Boga miłości, 

„Boga wszelkiej łaski” [1 Piotra 5:10]. 

„Cudowne słowa żywota” 

Nasz tekst jest częścią poselstwa naszego Pana skierowanego do uczniów tuż przed 

Jego ukrzyżowaniem. Będąc sam przygnębiony zmartwieniem i niezmiernie 

zasmucony w oczekiwaniu haniebnej śmierci, jaką miał wkrótce ponieść, zwrócił swe 

myśli i pocieszające słowa do swoich uczniów, którzy byli zakłopotani i strapieni. 

Skrywając swój własny smutek, pocieszał ich On i przez to dał przykład wszystkim 

swoim naśladowcom, którzy chodząc Jego śladami i na Nim się wzorując, są już przez 

samo to dobrymi lekarzami w świecie, wykładowcami Bożego prawa i głosicielami 



Boskiego zakonu miłości. Zaprawdę, bez względu na to, jak wielce oceniamy cuda 

dokonane przez naszego Pana – leczenie chorych, wzbudzanie umarłych, 

przywracanie ślepym wzroku i głuchym słuchu – tym, co przemawia do nas jako 

najpiękniejsza manifestacja, jest Jego nauczanie, Jego doktryna. Prawdę mówili 

niektórzy za Jego czasów: „Nigdy tak nie mówił człowiek jako ten człowiek” 

(Jan 7:46), a na innym miejscu: „I wszyscy mu dawali świadectwo i dziwowali się 

wdzięczności onych słów” (Łuk. 4:22) – „pięknych, cudownych słów żywota”. 

I tak też być musi z naśladowcami Jezusa. Nasz Pan mógłby przeznaczyć cały swój 

czas i zużyć całą swoją energię na uzdrawianie chorych, na wzbudzanie umarłych. 

Lecz to nie było Jego misją. W tych cudach dał On jedynie dowód mocy Bożej 

spoczywającej w Nim i zawarł przedsmak błogosławieństw, jakie jeszcze przyjdą na 

świat przy Jego wtórym przyjściu – czasów ochłody, jakie wtedy przyjdą, „czasu 

naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich 

świętych swoich proroków od wieków” (Dzieje Ap. 3:21). Przy sadzawce Betesda 

tłumy czekały na uzdrowienie, ale nasz Pan [s. 264] uzdrowił tylko jednego człowieka; 

nie dlatego, że nie posiadał współczucia, ale ponieważ wystarczało to dla ukazania 

Jego zamierzenia. Odpowiedni czas na uleczenie nieszczęść i trudności świata jeszcze 

nie przyszedł. Ci, których zainteresowanie zostało obudzone przez fizyczne 

uzdrowienie, szybko zwrócili swoją uwagę na gotowość Pana do uzdrowienia 

wszystkich skruszonego serca, do dania im olejku wesela zamiast ducha ściśnionego 

i do obudzenia tych, co umarli w przestępstwach i grzechach, do nowości żywota 

przez wiarę (Izaj. 61:1-3). 

Podobnie też wszyscy naśladowcy Jezusa są jako Jego reprezentanci upoważnieni 

do głoszenia poselstwa Wesołej Nowiny wszystkim tym, którzy mają uszy ku 

słuchaniu, do obwieszczania im Boskiego planu – że tak jak grzech, śmierć 

i nieposłuszeństwo przyszły przez jednego człowieka, tak odkupienie zostało 

osiągnięte przez drugiego, przez „człowieka Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie 

na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego” (1 Tym. 2:5-6). Są oni 

upoważnieni do wykonywania pracy dobrego lekarza i do opatrywania zranionych 

serc. Jako prawnicy biegli w prawie Bożym, są upoważnieni do wskazywania tym, 

którzy są skłonni do słuchania, że grzech, czyli przestąpienie Boskiego prawa, 

sprowadził wszelkie nieszczęścia na rodzaj ludzki, wywołujące lament niezliczonych 

tysięcy. Upoważnieni są oni także do wskazywania, że Jezus, nasz Pan, dał samego 

siebie jako pełną cenę okupu, czyniąc zadość wymaganiom pogwałconego prawa, i że 

tym sposobem możliwe jest dla wszystkich, którzy odwracają się od grzechu i starają 

się powrócić do harmonii z Bogiem i z Jego doskonałym przykazaniem miłości, żeby 

zbliżyć się do Niego przez Chrystusa jako swego orędownika i uzmysłowić sobie, że 

nie są już dłużej potępieni, lecz są oni darmo usprawiedliwieni od wszystkiego przez 

wiarę w Odkupiciela i Orędownika. 

Jako słudzy Ewangelii, Królewskie Kapłaństwo, upoważnieni są także do 

wskazywania tym, co mają uszy ku słuchaniu, że pojednanie dokonane przez naszego 

Pana Jezusa nie tylko zakrywa nasze grzechy z przeszłości, lecz zakrywa również 



słabości i niedoskonałości [s. 265] czasu obecnego i przyszłego, w przypadku 

wierzących, jeśli tylko są one nieumyślne, niepochwalane i zwalczane. Upoważnieni 

są w imieniu Mistrza do zapewniania wszystkich takich, że „Ojciec sam miłuje ich”, 

że „wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu tym, którzy miłują Boga, którzy według 

postanowienia Bożego powołani są” i że ostatecznie przez uwielbionego Chrystusa: 

Głowę i Ciało, Oblubieńca i Oblubienicę, błogosławiona sposobność do pojednania się 

z Bogiem na mocy warunków Nowego Przymierza ma być rozciągnięta na „wszystkie 

narody ziemi” – włączając w to tych, którzy zeszli do wielkiego więzienia śmierci bez 

pełnej i odpowiedniej znajomości Pana i Jego planu, takiej, jaką na mocy gwarancji 

śmierci Chrystusa otrzymają wszyscy, zanim będą mogli podlegać wtórej śmierci 

(Jan 16:27; Rzym. 8:28). 

„Abym zawiązał rany tych, którzy są 

skruszonego serca” 

Patrząc z tej perspektywy, Pańskie poświęcone Maluczkie Stadko, Królewskie 

Kapłaństwo ma nawet w teraźniejszym czasie wspaniałe sposobności służenia braciom 

i tym spośród świata, którzy mają uszy ku słuchaniu i pragną stać się klasą „braci”. Nie 

jest prawdą, jakoby Bóg dał upoważnienie swoim ambasadorom, by szli przez życie, 

krusząc serca swych bliźnich. Przeciwnie, polecił im głosić, że ci członkowie Ciała 

Chrystusowego, którzy otrzymali namaszczenie ducha świętego od Pana Jezusa, swojej 

Głowy, zostali upoważnieni do zawiązywania ran tych, którzy są skruszonego serca, 

pocieszania wszystkich płaczących na Syjonie, ogłaszania miłościwego roku Pańskiego. 

Jeśli niektórzy skłonni są utrzymywać, że pocieszanie strapionych i zawiązywanie 

ran tych, którzy są skruszonego serca, oznacza, że posłańcy Boga, słudzy Prawdy mają 

przede wszystkim kruszyć serca, by powodować strapienia, to my odpowiadamy: Nie! 

Nie tak jest napisane i nie powinniśmy nic dodawać do Słowa Bożego. Wokół nas 

działają różne czynniki, które kruszą [s. 266] serca i zadają rany. Powinniśmy przyjąć 

w takiej mierze ducha Pańskiego, żebyśmy, o ile to możliwe, nie powodowali 

skruszenia serc, nikogo nie ranili, lecz przeciwnie – czynili wszystko, co jest w naszej 

mocy, aby uzdrawiać tych, którzy znajdą się w zasięgu naszych wpływów. Grzech 

kruszy serca tysięcy ludzi. Rozczarowanie odnośnie siebie samych, odnośnie swych 

własnych ambicji, własnych starań, doznawanie zawodu ze strony przyjaciół, w pracy, 

pod względem przyjemności – wszystko to powoduje ranienie i kruszenie. Jest zatem 

tak dużo serc strapionych i skruszonych, że lud Pański nie jest w stanie ich wszystkich 

uzdrowić, tak by mógł odpocząć w poczuciu zadowolenia z pracy, jaką Mistrz dał nam 

do wykonania. Dlatego zadanie kruszenia serc lepiej zostawić Przeciwnikowi i tym, 

którzy są w zewnętrznych ciemnościach grzechu oraz w nieznajomości Pana i Jego 

ducha (Izaj. 42:16). 

Według naszego zrozumienia Pismo Święte uczy, że wielki czas ucisku jest bardzo 

blisko – wielki ucisk, kończący historię tego świata, kiedy to podczas 

bezprecedensowej anarchii wszystkie ludzkie nadzieje i ambicje całkowicie zawiodą. 

Jak Pismo Święte oświadcza: „A będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody 



poczęły być”, „ani potem będzie” (Dan. 12:1; Mat. 24:21). Ten wielki ucisk, jak 

wskazuje Pismo Święte, będzie rezultatem krańcowego samolubstwa, które dojrzewa 

i wkrótce wyda nasienie. Świat zawsze był samolubny, ale według Pisma Świętego 

i naszych własnych obserwacji ten duch chciwości i samolubstwa rozprzestrzenia się 

coraz szerzej i odciska swe piętno na niemalże każdym członku rodu ludzkiego. 

Ostatecznie stanie się prawdą to, co opisuje Biblia, że „każdego człowieka ręka będzie 

przeciwko bliźniemu swemu”, czego rezultat przedstawiają słowa: „Nawet 

wychodzącemu i wchodzącemu nie było pokoju dla nieprzyjaciela” (Zach. 8:10). 

Świat nieznający Boga i planu, jaki On przygotował dla błogosławienia wszystkich 

narodów w czasie Tysiąclecia, odczuje czas ucisku najdotkliwiej. Lecz Pismo Święte 

daje nam do zrozumienia, że ich smutki, niedole i skruszenie serca wyjdą im ostatecznie 

na dobre, bo to powszechne przeoranie świata pługiem ucisku [s. 267] i uciążliwości 

tego czasu, gdy rozwieją się wszystkie nadzieje, ostatecznie okaże się dla nich 

korzyścią, odwracając ich uwagę od fałszywych nadziei, jakich wielu z nich przez długi 

czas na próżno się trzymało, i kierując do lepszej, prawdziwej nadziei, jaką przygotował 

Pan, a której ośrodkiem jest Królestwo Chrystusowe, zaś jej gruntem – ofiara okupu 

złożona na Kalwarii (1 Tym. 2:5-6). 

Przyszłe dzieło błogosławienia 

Jakże mądry jest Boski plan, by ci, którzy mają być złączeni z Panem Jezusem 

w czasie Jego tysiącletniego królowania w dziele podnoszenia ludzkości i pomagania 

jej w pokonywaniu trudności oraz różnego rodzaju zepsucia, mają być tymi samymi, 

którzy nabierają w tym wprawy już teraz, opatrując rany skruszonych serc stosunkowo 

niewielkiej garstki tych, którzy mają uszy ku słuchaniu oraz pragną odpowiedzieć na 

łaskę Bożą w ciągu obecnego Wieku Ewangelii. Ilustrację tego widzimy w innym 

stwierdzeniu Pisma Świętego, mówiącym, że jesteśmy w szkole Chrystusowej, 

przygotowywani do tego, by być użytecznymi w przyszłości. Możemy zauważyć, że 

tak jak lekarze i pielęgniarki są szkoleni do swej przyszłej pracy, tak też ci, których 

Pan powołał do chwalebnego Królewskiego Kapłaństwa przyszłości, by błogosławili 

ludzi, otrzymują teraz praktyczne ćwiczenia w swych własnych sercach, we własnych 

rodzinach, wśród własnych krewnych i wśród domowników wiary. 

Cóż za myśl, że nasze przyszłe otrzymanie „dyplomu” i możliwości uczestnictwa 

w dziele Królestwa zależne jest od tego, jak się teraz nauczymy sztuki opatrywania 

skruszonych serc tych, z którymi mamy styczność! I nie tyle ważne są praktyczne 

umiejętności, co miłość. Ten, kto wiele miłuje i kto teraz widzi wokół siebie skruszone 

i strapione serca, będzie też skłonny „dobrze czynić wszystkim, a najwięcej 

domownikom wiary”. Jeśli natomiast jego miłość i współczucie nie zwracają się 

w stronę tych strapionych, jeśli jego największa energia zostanie wykorzystana do 

zdobywania pieniędzy lub dla jakichkolwiek [s. 268] innych samolubnych celów, to 

jak może w nim mieszkać miłość Boża? Przypomnijmy sobie słowa Pisma Świętego: 

„Gdyż was doświadcza Pan, Bóg wasz, aby wiedział, jeśli wy miłujecie Pana, Boga 

waszego, ze wszystkiego serca waszego”, czy też nie (5 Mojż. 13:3). Bo jak nam 



powiada Apostoł, ten, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, jakże może miłować 

Boga, którego nie widział (1 Jana 4:20). Dlatego próbą dla nas wszystkich jest miłość 

– „Kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka”, a kto nie miłuje, nie jest spłodzony 

z Boga [1 Jana 4:7-8,16]. 

Zwracamy przy tym uwagę, że mając współczujące usposobienie, niektórzy opatrują 

skruszone serca w sposób niewłaściwy, a nawet szkodliwy. Powszechne stało się 

przesłanie zwane Nową Myślą i Nową Teologią, że nie ma ekskluzywności w Boskim 

planie – że cała ludzkość to dzieci Boże, że nasz Pan Jezus popełnił wielki błąd, gdy 

wyraził się o niektórych: „Wyście z ojca diabła” (Jan 8:44). Utartym frazesem stało się 

dla wielu „Ojcostwo Boga i braterstwo człowieka”. My przestrzegamy jednak 

wszystkich, że taki pogląd nie ma uzasadnienia Pisma Świętego, a ci, co go głoszą, 

zamiast leczyć, odciągają serca ludzi od dobrego Lekarza i danego przez Boga balsamu: 

„Albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które byśmy 

mogli być zbawieni” [Dzieje Ap. 4:12], oprócz imienia Jezus. Dlatego też nikt inny nie 

kwalifikuje się do głoszenia prawdziwego pokoju ściśnionej duszy ani też do 

odpowiedniego opatrywania ran skruszonych serc. 

„Umieć tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego” 

Nasz Pan przestrzegał nas przed tymi rozmaitymi teoriami zbawienia innym 

sposobem niż ten, jaki zapewnił Bóg. Stwierdził, że On jest jedynymi drzwiami do 

owczarni i że wszyscy, którzy próbują dostać się do niej w jakiś inny sposób, są 

złodziejami i zbójcami – że nikt nie może przyjść do Ojca inaczej, jak tylko przez 

Niego (Jan 14:6). Dlatego przestrzegamy przed każdą teorią, która stara się 

przedstawić miłosierdzie i przywrócenie do Boskiej łaski w inny sposób niż przez 

wiarę [s. 269] w ofiarę Chrystusa. Potępiamy też jako niebiblijne wszystkie te nauki, 

bardzo się rozpowszechniające z powodu teorii ewolucji, która przedstawia pogląd, że 

nie było pierworodnego grzechu ani pierwotnego wyroku, i stąd nie potrzeba 

Odkupiciela, nie potrzeba podźwignięcia przez restytucję, jaką obiecał i przygotował 

Bóg, a która według Jego zapewnienia dokona się w Wieku Tysiąclecia, kiedy to 

Szatan będzie związany. 

Proponujemy więc, jako Bożą gałązkę oliwną, jako posłannictwo pokoju, 

zaproszenie do tego, by wszyscy powołani zechcieli przyjść do Ojca przez 

Odkupiciela – przez zasługę Jego ofiary, a przychodząc, by mogli sobie uzmysłowić, 

że ich grzechy są odpuszczone, że są oni przywróceni do Bożej łaski, że miłościwy 

Pan interesuje się wszystkimi ich sprawami i jest chętny oraz zdolny sprawić, żeby 

wszystkie rzeczy działały dla ich dobra, a także że On obiecał, iż gdy będą wierni, to 

ostatecznie staną się uczestnikami ze swym Panem w błogosławieństwach 

zmartwychwstania sprawiedliwych – w chwale, czci i nieśmiertelności oraz że 

z czasem, w ciągu Tysiąclecia, wszyscy, co są teraz ślepi i głusi, będą mogli zaznać 

Bożej łaski. 

Innym błędem, przed którym powinniśmy przestrzec, jest przyjmowanie Jezusa 

i nadziei w Nim wbrew temu, co przedstawia Pismo Święte. Niektórzy mówią nam, że 



odrzucają myśl, jakoby Jezus umarł, aby być Odkupicielem człowieka, ale że mimo to 

przyjmują Chrystusa jako swego Nauczyciela i Wzór. Na to odpowiadamy, że nasz 

Nauczyciel i Mistrz uczył nas, że „przyszedł, (...) aby dał duszę swą na okup za wielu” 

(Mat. 20:28) – za wszystkich. Jeśli Jego życie nie było okupem czy odpowiadającą 

ceną, wówczas twierdząc tak, dopuścił się fałszu, a ci, którzy wierzą, że popełnił takie 

fałszerstwo, nie mogą Go uważać za odpowiedniego nauczyciela. Co więcej, jeśli 

przyszedł On na świat jedynie po to, żeby być dla nas przykładem, a nie naszym 

Zbawicielem, naszym Odkupicielem, wtedy Jego misja była fiaskiem, bo nikt od czasu 

Jego przyjścia nie był zdolny do postępowania zgodnie z przykładem, jaki On 

wystawił. Postrzegać naszego Pana jedynie jako przykład właściwego życia dla świata 

[s. 270] byłoby niedorzecznością, bo nikt z upadłego rodu nie może dorównać 

doskonałemu standardowi, jaki nasz Pan wystawił, poświęcając wszystkie swoje 

ludzkie prawa. 

Pismo Święte przedstawia pogląd wręcz przeciwny – że cała ludzkość jest 

niedoskonała z powodu upadku i podlega wyrokowi śmierci, że Jezus „z łaski Bożej za 

wszystkich śmierci skosztował”, „dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest 

świadectwem czasów jego”. Biblia uczy, że ta ofiara za grzech Adama, odpowiednia 

do zastosowania przez Jezusa za grzechy całego świata, była konieczna dla 

zadośćuczynienia Boskiemu wyrokowi, zanim Boskie przebaczenie i przywrócenie do 

wiecznego życia i łaski stanie się możliwe. Pismo Święte stwierdza, że w przypadku 

większości rodzaju ludzkiego takie przywrócenie dokona się w ciągu Wieku 

Tysiąclecia, zaś dla nielicznej mniejszości, tylko dla tylu, „ilu ich Pan, Bóg nasz, 

powoła”, nasz Pan był nie tylko Odkupicielem, ale i wzorem oraz że ci powołani do 

odłączenia się od świata do kroczenia wąską drogą poświęcenia samych siebie mają 

wzorować się na przykładzie Chrystusa, na ile to tylko możliwe, chociaż z góry 

wiadomo, że nigdy nie będą w stanie sprostać Jego wymaganiom. Pismo Święte 

zapewnia nas, że najlepsze wysiłki tej klasy, przykryte zasługą ofiary Chrystusowej, 

będą przyjęte i policzone im, jakby były doskonałymi ofiarami oraz że tym sposobem 

będą oni mogli mieć udział ze swym Odkupicielem w chwale, czci i nieśmiertelności 

Jego Królestwa i stać się uczestnikami z Nim w wielkim dziele wylewania na świat 

podczas Tysiąclecia błogosławieństwa Boskiego przebaczenia i łaski zagwarantowanej 

przez ofiarę Chrystusa. 

„Niech się nie trwoży serce wasze” 

Na koniec przekonajmy się, jak werset ten stosuje się do apostołów i do tych, co 

uwierzyli poprzez ich słowo. Ich serca nie powinny się trwożyć w żadnych 

okolicznościach. Oni nie są już więcej ze świata, ponieważ odłączyli się od świata 

poprzez przyjęcie Pana i przyjęcie ich przez Niego. Chociaż wciąż jeszcze [s. 271] 

przechodzą próby, ogólne trudności świata, to mają teraz pocieszenie Pisma Świętego, 

które pozwala znosić te trudności i traktować je jako „lekki ucisk”, niegodny owej 

przyszłej obiecanej chwały, jaka się ma w nas objawić (2 Kor. 4:17; Rzym. 8:18). 

Doprawdy, nie jest to rzeczą nadzwyczajną u Pana dozwalać, żeby próby i trudności 



przychodzące na Jego wiernych były nawet znacznie sroższe aniżeli te, jakie spadają 

na większość świata (Hebr. 12:6-11; Obj. 3:19). 

Zaiste, jak stwierdza Apostoł, tak powinno być z nami wszystkimi, że „wszakże ja 

na nic nie dbam” – żadne z tych życiowych doświadczeń nie wywołuje trwożliwych 

myśli. Dlaczego? Apostoł mówi nam: „Albowiem miłość Boża rozlana jest w sercach 

naszych” (Dzieje Ap. 20:24; Rzym. 5:5). Bo nie tylko dowiedzieliśmy się, że Bóg 

przebaczył nam nasze grzechy, że jest On naszym Ojcem i naszym najlepszym 

przyjacielem, że jest miłosierny względem naszych niedoskonałości, że powołał nas 

do chwały i społeczności z naszym Odkupicielem, ale też że te błogosławieństwa mają 

stać się naszym udziałem przy wtórym przyjściu naszego Pana w zmartwychwstaniu 

sprawiedliwych i przy ustanowieniu Królestwa. Ponadto mamy teraz pokój, radość, 

błogosławioną nadzieję, jaką rodzą te łaskawe obietnice. Świat nie może nam ich ani 

dać, ani zabrać. 

Cóż więc dziwnego w tym, że serca tej klasy się nie trwożą. Ich Ojciec wie, czego 

oni potrzebują. Dzień po dniu uczą się oni dokładniej niż kiedykolwiek przedtem, że 

ten, który opiekuje się ptaszętami i zaspokaja ich potrzeby, który pokrywa pola trawą, 

daleko bardziej interesuje się nimi i bardziej się o nich troszczy, tak że, mówiąc 

obrazowo, nawet włos z ich głowy nie spadnie bez Boskiego zezwolenia. „A nic wam 

nie zaszkodzi”, zapewnia Mistrz (Łuk. 10:19 NB). Dlaczego więc mielibyśmy się 

niepokoić? Zaprawdę, niepokój dowodziłby braku wiary, braku zaufania albo też 

nieświadomości w odniesieniu do Boskich obietnic, Jego charakteru i postanowień.  

  



[s. 272] Miłość jest sprawą nadrzędną 

„A teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy rzeczy; 

lecz z nich największa jest miłość” – 1 Kor. 13:13. 

Wartość ugruntowania, czyli stabilności charakteru jest powszechnie doceniana. 

Każdy właściwy proces wychowawczy dąży do tego, by młodzież naszego kraju 

zaakceptowała pewne wyższe ideały, wyższe standardy moralności oraz postępowania, 

a także by starała się je doścignąć. Ludzie żyjący bez dążeń, celów, ideałów są 

niezaradni i nieszczęśliwi, a to, czy ich życie będzie udane, czy nie, czy będzie 

szczęściem, czy też nieszczęściem dla nich samych i dla towarzyszących im osób, 

zależne jest od rodzaju przyjętych przez nich ideałów. 

Co więcej, aktywni, energiczni, pełni życia ludzie, wyznający pewne ideały 

i dążący do ich realizacji, często wraz z upływem lat stwierdzają, że ich uczucia 

podlegają zmianom. Często dochodzą oni do wniosku, że ich ideały okazały się 

niezadowalające. Wskazują na to niewątpliwie doświadczenia większości spośród 

najmądrzejszych ludzi tego świata. Stąd też uważa się, że początek roku jest 

najdogodniejszą okazją do uczynienia nowych postanowień oraz przystąpienia 

z zapałem do zrealizowania swoich ideałów – okazją nie tylko dla młodzieży w kraju, 

ale także dla wszystkich tych, którym dotąd nie udało się osiągnąć swych celów, czy 

to na skutek słabości, czy też trudności. Mają oni kolejną szansę odnowienia swych 

postanowień i wzmocnienia determinacji. Ponadto jest to dobry czas na porzucenie 

ideałów, które nie okazały się zadowalające, i poszukania oraz przyjęcia wyższych 

i szlachetniejszych celów. Oprócz tego jest to dogodna chwila na wprowadzenie 

w czyn dobrych postanowień. Komu nie udaje się tego zrobić, czyni niewielkie 

postępy w rozwoju charakteru. 

To, co rozważamy, ważne jest dla wszystkich ludzi, jednak dla prawdziwego 

chrześcijanina jest to jeszcze ważniejsze niż dla świata, ponieważ dążenia i nadzieje 

wystawione przed nim [s. 273] w Piśmie Świętym są znacznie wyższe, a przez to 

bardziej wartościowe niż to, co uznawane jest powszechnie w świecie. W tym miejscu 

musimy też odróżnić chrześcijanina z nazwy od takiego, który jest nim naprawdę. 

Słowo „chrześcijański” w powszechnym rozumieniu stało się synonimem pewnej 

kultury, jednak Biblia nadaje mu inne znaczenie, a dla nas podstawą winno być Pismo 

Święte. Według Biblii prawdziwym chrześcijaninem jest ten, kto uznał, że jest 

z natury grzesznikiem, „dzieckiem gniewu, jak i inni” [Efezj. 2:3], ale pragnie uciec 

przed swymi grzechami i niedoskonałościami, by osiągnąć sprawiedliwość i życie 

wieczne. Dzięki Bożej opatrzności dowiedział się, że nasz Pan Jezus jest drogą, 

prawdą i życiem, i że tylko dzięki Niemu można powrócić do społeczności z Bogiem 

oraz do Jego miłości, a także uzyskać dostęp do Bożego daru, jakim jest życie 

wieczne. Prawdziwy chrześcijanin to ten, kto przyjął Chrystusa jako swojego 

Odkupiciela i chociaż dąży do prawości oraz sprzeciwia się grzechowi w samym sobie 

i na zewnątrz, nie jest skłonny myśleć, że uda mu się osiągnąć doskonałość uczynków. 

Uświadamiając sobie niedoskonałość swych najlepszych usiłowań, polega na zasłudze 



wspaniałej ofiary odkupienia, jaką Chrystus złożył dla oczyszczenia jego 

niezamierzonych zmaz. Ze względu na swą wiarę w kosztowną krew jest on zaliczony 

do „domowników wiary” i uważany za jednego z „braci”. 

Jednak chrześcijanin w jeszcze szlachetniejszym, biblijnym znaczeniu tego słowa 

wznosi się nawet ponad taką wiarę, wyżej, niż sięgają te prawe dążenia, i okazuje 

posłuszeństwo słowom Apostoła: „Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście 

stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę 

waszą” – Rzym. 12:1. Ofiarę tę, o której mówi Apostoł, praktycznie realizują jedynie 

nieliczni spośród „domowników wiary”. Oznacza ona jeszcze intensywniejsze 

zmaganie się z grzechem. Jej skutkiem jest ochocze poddanie własnej woli, a tym 

samym wszystkiego, co posiadamy, służbie Bogu i Jego posłannictwu łaski. Prowadzi 

to do tak głębokiej przemiany, że osoby podejmujące ten krok nazywane są w Biblii 

„nowymi [s. 274] stworzeniami w Chrystusie Jezusie”, „ciałem Chrystusowym 

i członkami każdy z osobna” [1 Kor. 12:27]. 

Są oni „na nowo zrodzeni” [1 Piotra 1:3 BT], a apostołowie nazywają ich 

„królewskim kapłaństwem”, „narodem świętym”, „ludem nabytym”. Wchodzą oni 

w związek przymierza z Bogiem, w ramach którego rezygnują ze wszystkich swych 

ludzkich praw i przywilejów, aby uzyskać wyższe bogactwa oraz większe przywileje 

jako istoty duchowe. Owe większe przywileje staną się w pełni ich udziałem dopiero 

po przemianie zmartwychwstania, jednak na zasadzie przypisania należą się im już od 

czasu zawarcia przymierza. Apostoł mówi o nich: „Stare rzeczy przeminęły, oto się 

wszystkie nowymi stały” – 2 Kor. 5:17. Światowe dążenia i ambicje, które wcześniej 

były ich dążeniami, zostały zastąpione nowymi ideałami, niebiańskimi nadziejami 

i aspiracjami. Jeśli kiedyś wzorami odwagi byli dla nich Cezar, Napoleon czy 

Aleksander Wielki, jeśli wcześniej uznawali Sokratesa, Platona, Konfucjusza czy 

Szekspira za wzory literackich ideałów albo też, jeśli niegdyś ich finansowymi 

ideałami byli Carnegie, Rothschild, Rockefeller czy Krezus, to odtąd wszystko uległo 

zmianie. Mają oni nowe standardy, nowe ideały i nowe wzory. Nie przestali doceniać 

bogactwa, sławy, władzy czy literatury, ale zyskali nową perspektywę, umożliwiającą 

ich właściwą ocenę. 

Niegdyś umiłowane, obecnie wzgardzone 

Nowe ideały owych „nowych stworzeń w Chrystusie Jezusie” są tak wzniosłe, że 

poprzednie dążenia całkowicie się zdewaluowały. Gdy teraz myślą o wielkości, 

zwycięstwach i o władzy, nie przychodzi im na myśl Cezar, lecz Jezus – Jego 

wspaniałe zwycięstwo i niezrównane wywyższenie do mocy, chwały, czci 

i nieśmiertelności niebiańskiego Królestwa, które już wkrótce ma zostać ustanowione 

i zarządzać całą ludzkością – nie dla samolubnych celów, ale po to, by błogosławić 

wszystkie narody ziemi. W oparciu o te wyższe ideały i w myśl Pańskich obietnic 

przekazywanych przez Biblię owe „nowe stworzenia” [s. 275] aspirują do tego, by stać 

się „dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusowymi” (Rzym. 8:17). Mają też 

zapewnienie osiągnięcia udziału w Jego chwale, czci i nieśmiertelności, jeśli tylko 



zachowają wierność aż do śmierci (Obj. 2:10). Zamiast przestawać cenić bogactwo, 

oceniają oni prawdziwe bogactwo według Słowa Pańskiego: „Wszystkie rzeczy są 

wasze, (...) aleście wy Chrystusowi, a Chrystus Boży” – 1 Kor. 3:21-23. Stosownie do 

Bożego zaproszenia dążą oni nie tylko do wejścia w posiadanie całej władzy, ale także 

wszystkich bogactw – nie dla samolubnych celów, ale po to, by w ciągu Wieku 

Tysiąclecia mogli obsypywać Boskimi łaskami i błogosławieństwami cały rodzaj 

ludzki, który wkroczy wtedy w błogosławioną epokę restytucji – w czasy 

„naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich 

świętych swoich proroków od wieków” – Dzieje Ap. 3:19-21. 

Ich umiłowanie wiedzy nie zmniejsza się ani odrobinę, raczej się rozwija, choć 

zmienia kierunek, polegając bardziej na Bożym kierownictwie i objawieniu niż na 

ludzkich domysłach, spekulacjach i filozofiach. Będąc gotowi przyznać się do 

niewiedzy w wielu sprawach, mają jednocześnie pewność, że stopniowo poznają tak, 

jak sami zostali poznani [1 Kor. 13:12] – doskonale. A w obecnym czasie poprzez 

podążanie za wskazówkami Słowa Bożego staną się prawdziwie mądrymi, ku Bogu, 

choć mądrym tego świata mogą się wydać głupimi. Zadowalają się oni wiarą w to, że 

na koniec i tak okaże się, jak prawdziwy jest Bóg i jak mylili się wszyscy tak zwani 

mędrcy w swych domysłach na temat prawdy (Rzym. 3:3-4). 

Mówiąc o prawdziwych chrześcijanach, do których skierowane jest Pismo Święte, 

stwierdzamy dalej, że z powodu różnic w mentalności i doświadczeniu niektórzy 

przedkładają jedną cechę żywej łaski nad drugą, tak że panuje między nimi pewne 

zamieszanie oraz różnice poglądów. Jedni mówią, że najważniejszym zadaniem 

poświęconego życia jest aktywność w służbie głoszenia, w pracy misyjnej. Inni 

przekonują, że najwyższym przywilejem Nowego Stworzenia jest [s. 276] uczciwe 

postępowanie i dobroczynność – hojność w okazywaniu pomocy biednym. Jeszcze 

inni twierdzą, że dla Nowego Stworzenia nie ma nic ważniejszego nad rozważanie 

Słowa Bożego w celu zrozumienia Boskiego planu i wyłożenia go innym. 

W rzeczywistości wszystko to są bardzo dobre cele, a nawet w pewnych 

okolicznościach wystarczająco prawidłowe. Jednak w żadnym z nich nie można 

dostrzec tego, co Pismo Święte wskazuje jako najwyższy chrześcijański ideał. 

Dary ducha 

Rozważając nasz tytułowy werset w jego kontekście zauważamy, że Apostoł omawia 

cudowne dary, jakimi cieszył się pierwotny Kościół. Dary te zostały im udzielone przez 

Pana dla ich pouczenia i utwierdzenia. Apostoł omawia różne dary, z których naówczas 

korzystali wierzący. Ktoś mógł powstać w zgromadzeniu i w cudowny sposób 

przemawiać obcym językiem, którego nigdy się nie uczył. Ktoś inny mógł zostać 

obdarzony zdolnością do przetłumaczenia na język ojczysty danego zgromadzenia, czy 

też objaśnienia, poselstwa przekazanego w niezrozumiałym języku. W ten sposób 

poselstwo przekazywane było przez dwie osoby, a lud Boży, nie dysponujący Bibliami 

i pomocami, którymi my się obecnie cieszymy i których z pożytkiem używamy, był 



spajany przez takie pouczające działanie Pańskiego ducha świętego. Inni posiedli dary 

uzdrawiania, mądrości czy kaznodziejstwa. 

Apostoł uznał jednak, że już w tamtym czasie bracia okazywali nadmierne poważanie 

dla owych darów ducha i przypisywali im zbyt wielką wagę. Niektórzy z nich szczycili 

się szczególnie darem języków. Apostoł zapewnił ich, że mówi lepiej różnymi językami 

niż oni, że ma więcej rozmaitych darów niż ktokolwiek z nich, ale że nie uważa tego za 

swój najważniejszy skarb ani też za najszlachetniejszy dowód swojego upoważnienia do 

służby Królowi królów. Tak można by streścić jego wypowiedź: Szacunek dla tych 

darów, a także staranie się o możliwość ich używania oraz pragnienie otrzymania 

najużyteczniejszych z nich jest jak najbardziej właściwe. [s. 277] Przekonuje ich, że 

najużyteczniejszym ze wszystkich darów jest prorokowanie, czyli umiejętność 

publicznego przemawiania, ponieważ daje ono największą możliwość wywierania 

wpływu na innych. Dlatego też radzi im, by o ten dar starali się bardziej niż o możliwość 

mówienia nieznanymi językami. Wskazując na to, że wszystkie dary Boże są dobre, 

oświadcza, że Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po drugie proroków, czyli 

mówców, po trzecie nauczycieli, a potem dary uzdrawiania, pomagania, zarządzania 

i jako ostatni – dar rozmaitości języków, o którym mieli oni tak wysokie mniemanie. 

Następnie zaś mówi: „Izali wszyscy mają dary uzdrawiania? Izali wszyscy językami 

mówią? Izali wszyscy tłumaczą? Starajcie się usilnie o lepsze dary, a ja wam jeszcze 

zacniejszą drogę ukażę” [1 Kor. 12:30-31] – coś lepszego niż którykolwiek z tych darów. 

Owoce ducha ważniejsze niż dary 

Owoce ducha to rozwój, który dokonuje się w nas jako Nowych Stworzeniach 

w Chrystusie stopniowo, z dnia na dzień, z roku na rok. Jako owoce ducha wskazane 

są: wiara, nadzieja, łagodność, cierpliwość, dobroć, wytrwałość, braterska uprzejmość, 

miłość. Są to w pewnym znaczeniu również dary, ale także i owoce. Tak jak owoc 

drzewa jest darem dla jego właściciela i opiekuna, tak też jest z owocami nowej 

natury. Te owoce ducha są wyrazem rozwoju charakteru pod Bożym kierownictwem 

i przy Jego pomocy, a zatem mają większe znaczenie niż cudowne dary pierwotnego 

Kościoła, które nie wskazywały na jakiś szczególny stopień rozwoju charakteru, ale 

były zamierzone jedynie jako świadectwo i zachęta. 

Starając się zwrócić uwagę na przecenianie znaczenia darów w pierwotnym Kościele 

oraz zachęcić do wyższej oceny ważniejszych rzeczy, Apostoł przeciwstawia je sobie 

mówiąc, że dary przeminą, a rozwój owoców pozostanie. Proroctwa ustaną, dary języków 

nie będą potrzebne, wiedza zaniknie, gdy pojawi się wyższa umiejętność, jednak wiara, 

nadzieja i miłość – te [s. 278] trzy pozostaną, będą nadal trwały. I tak też się stało. 

Cudowne dary, przekazywane przez nakładanie rąk apostołów, siłą rzeczy ustały, gdy 

umarł ostatni z apostołów oraz gdy umarli ci, którzy za ich pośrednictwem otrzymali te 

szczególne dary. Jednak cały czas, przez cały Wiek Ewangelii, przez wieki, trwała wiara, 

trwała nadzieja, trwała miłość i tymi trzema cieszymy się aż do obecnej chwili. Każdy kto 

posiada te trzy – wraz ze wszystkim, co one obejmują – jest nieporównywalnie bogatszy 

w łaskę niż ci, którzy posiadali dary ducha na początku Wieku Ewangelii. 



Wiara, nadzieja, miłość 

Nie mniej niż wszyscy inni doceniamy wartość wiary – prawidłowej wiary, wiary 

w Boga, wiary w kosztowną krew, wiary w Biblię jako Słowo Boże, wiary w bardzo 

wielkie i kosztowne obietnice. Zdajemy sobie sprawę, że bez takiej wiary nigdy nie 

staniemy się zdobywcami, zwycięzcami, ale ulegniemy podstępom Przeciwnika, duchowi 

tego świata lub słabościom własnego ciała. Należyta wiara stanowi kotwicę dla naszych 

dusz, bezpieczną i pewną, wchodzącą wewnątrz aż za zasłonę, trzymającą nas spokojnie 

wśród wszystkich burz i trudności wędrówki do niebiańskiego Królestwa. 

Nadzieja jest również koniecznym składnikiem chrześcijańskiego charakteru. 

Buduje się ona na wierze. Bez wiary nie możemy mieć nadziei. Nadzieja to wiara 

w działaniu. Jest ona kotwicą zarzuconą wewnątrz, za zasłoną. Wiara jest liną, która 

nas mocno z nią łączy. Któż nie dostrzega, jak ważne jest trzymanie się jej, 

zakotwiczenie w nadziejach i obietnicach danych nam przez naszego Pana osobiście 

oraz za pośrednictwem apostołów i proroków. O tak, musimy się mocno trzymać 

zarówno naszej wiary, jak i nadziei – nic nie byłoby w stanie przekonać nas o tym, że 

mogłoby to być nieważne czy błahe. Zgodnie z oświadczeniem Apostoła wiara 

i nadzieja są aktualne przez cały Wiek. 

Dochodząc jednak do miłości, Apostoł oświadcza, że ona jest największa. 

Dlaczego? – pytamy. [s. 279] Wiele osób skłonnych byłoby raczej twierdzić, że 

miłość jest mniej ważna od innych przymiotów. Mówią oni o wytrzymałej, surowej 

wierze i nadziei, o twardych postaciach, które przejawiają w życiu bardzo niewiele 

miłości. Gdzie zatem my, Nowe Stworzenia, winniśmy szukać swoich wzorów 

i ideałów? Do czego przede wszystkim powinniśmy dążyć? Apostoł oświadcza, że 

miłość jest największą z tych wielkich cech. Jego dorada jest całkowicie sprzeczna 

z odczuciami tego świata. Podpowiadają nam one, że kierując się miłością, nie 

odniesiemy sukcesów, że przymiot ten zawsze będzie przeszkadzał, niezależnie od 

wyznawanych ideałów. Światowa perspektywa sugerowałaby, że miłość przeszkodzi 

politykowi w zmiażdżeniu przeciwników, co uniemożliwi mu jego własną karierę, że 

miłość powstrzyma kupca przed zgnieceniem konkurencji, by samemu zgromadzić 

większą fortunę. Wielka miłość do bliźnich, powiadają ludzie światowi, będzie 

prowadzić do oceniania innych wyżej od samych siebie, a to będzie nam utrudniać 

uczestniczenie w powszechnym ubieganiu się o bogactwa, zaszczyty i władzę. Czy 

należy usłuchać tych światowych podszeptów, czy raczej podążać za natchnionym 

przez Boga świadectwem Apostoła? 

Te dwa podejścia są całkowicie odmienne. Nowe Stworzenie nie może kierować się 

podpowiedziami tego świata. Czynienie tego oznaczałoby porzucenie i zaparcie się 

wszystkich nowych ideałów, które przyjęliśmy i nad którymi pracujemy. Jeśli jako 

Nowe Stworzenia chcemy otrzymać wspaniałą nagrodę naszego powołania w Jezusie 

Chrystusie, musimy wsłuchiwać się w głos Tego, który przemawia z niebios, musimy 

usłuchać słów Pana wypowiedzianych za pośrednictwem apostołów i proroków, 

musimy zauważyć oświadczenie naszego Pana: „Nowe przykazanie daję wam, abyście 



się wzajemnie miłowali. (...) Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 

miłość wzajemną mieć będziecie” – Jan 13:34-35 NB. Jego inne poselstwo, wyrażone 

przez Apostoła, brzmi: „Wypełnieniem zakonu jest miłość” [Rzym. 13:10]; i raz 

jeszcze w naszych tytułowych słowach: „Miłość jest sprawą nadrzędną”, największą 

na świecie. [s. 280]  

Nowe Stworzenie musi wypracować sobie ten przymiot miłości, gdyż wszystkie jego 

nadzieje uzależnione są od osiągnięcia podobieństwa charakteru jego Pana. 

W przeciwnym razie nie będzie ono zdolne do otrzymania Królestwa oraz miejsca 

w owym „małym stadku” wybranych, którzy je odziedziczą, by mogli zostać użyci 

przez Pana w Tysiącleciu do błogosławienia całego świata i podnoszenia go z grzechu, 

deprawacji i śmierci. Miłość jest zatem sprawą nadrzędną, gdyż niezależnie od tego, jak 

wielką zdobyliśmy mądrość, jakimi posługiwalibyśmy się talentami, jak wielką 

mielibyśmy wiarę i nadzieję, nie doprowadziłoby nas to wszystko do Królestwa. 

Wymienione elementy mogą jedynie wspomagać rozwój charakteru, tak by cechował 

się on miłością, która stanowi sprawdzian przydatności do Królestwa, gdyż jest 

wypełnieniem Zakonu. Osiągnięcie doskonałości w zakresie wypracowania sobie 

w naszych upadłych ciałach charakteru nacechowanego miłością nie wydaje nam się 

możliwe. Słabości, niedociągnięcia, dziwactwa ciała są przeszkodami, tak jak oświadcza 

Apostoł: „abyście nie to, co chcecie, czynili” (Gal. 5:17). Jednak nasze serca muszą 

dorastać do owego standardu miłości; miłości musi być poddana nasza wola. Z serca 

musimy kochać Pana ponad wszystko, musimy kochać braci, bliźnich, wrogów. Jeśli 

będziemy tak postępowali, to stosownie do naszych możliwości miłość będzie się 

przejawiała w naszych słowach, w wyrazie twarzy, w tonie głosu oraz 

w podejmowanych działaniach. Jeśli jest jakaś niedoskonałość, to nie w sercu, lecz 

wyłącznie w ciele, a jako dziedziczna skłonność zostanie ona zaliczona do tego, od 

czego Pan nas odkupił, gdy zasługa Jego ofiary została nam zaliczona jako przykrycie 

tych wszystkich niezamierzonych wad. W ten sposób miłość pielęgnowana w sercu na 

tyle, na ile nas tylko stać, zostanie uznana przez Pana za doskonałą, podobnie jak 

i charakter. Zostaniemy też wtedy uznani za odwzorowanie podobieństwa drogiego 

Syna Bożego, który z kolei jest odbiciem Ojca i obrazem Boga, „jasnością chwały 

i wyrażeniem istności jego” (Hebr. 1:3). [s. 281] 

Czym jest miłość? 

Odpowiadamy, że miłość jest doskonałością charakteru. „Bóg jest miłość; a kto 

mieszka w miłości, w Bogu mieszka” [1 Jana 4:16]. Taki ktoś znajduje się 

w doskonałej zgodności z Bogiem, a przeto też i w stanie, w którym Ojciec ma 

przyjemność uznać taką osobę i udzielić jej błogosławieństwa wiecznego życia. 

Zgodnie z przymierzem, jakie uczynił z tymi, którzy stali się naśladowcami Jezusa, 

zobowiązał się On, że jeśli okażą oni takie cechy charakteru, to otrzymają od Niego 

chwałę, cześć i nieśmiertelność w łączności ze swym Odkupicielem (Mat. 5:48). 

Przeanalizujmy teraz zagadnienie miłości, tak jak podane jest ono przez Apostoła. 

Jednym z jej elementów jest łagodność. Jest różnica między łagodnością a słabością. 



Mojżesz był łagodnym człowiekiem o bardzo silnym charakterze. Był on pokornego 

usposobienia, nie był chełpliwy, dumny czy wyniosły. Tak też ma być z Nowym 

Stworzeniem, które cechuje się łagodnością z Bożego punktu widzenia. Uprzejmość jest 

kolejnym składnikiem miłości. Nie oznacza ona słabości czy strachliwości. Chrześcijanin 

jest prawdziwym dżentelmenem, chrześcijanka prawdziwą damą – w najwspanialszym 

znaczeniu tego słowa. Świat może udawać uprzejmość, której w rzeczywistości nie 

posiada, jednak uprzejmość chrześcijan jest składnikiem ich nacechowanego miłością 

charakteru. Ponieważ myślą oni o innych z miłością i troską, dlatego też są uprzejmi 

względem wszystkich, starając się postępować delikatnie, by nie przeszkadzać innym, by 

nie być niegrzecznymi, ale miłymi i unikającymi sprawiania bólu, by nie wypowiadać się 

surowo czy szorstko, ale grzecznie i uprzejmie, tak by nikogo nie ranić. 

Cierpliwość jest kolejnym składnikiem miłości i elementem prawdziwego 

chrześcijańskiego charakteru. To prawda, często obserwujemy wielką cierpliwość 

u kupców czy urzędników, którzy posługują się nią jedynie ze względów politycznych 

czy ze strachu, że dobry klient się obrazi i odejdzie ze swoimi pieniędzmi. Tymczasem 

cierpliwość chrześcijańska jest całkowicie niesamolubna. Stanowi ona składnik 

miłości, element usposobienia. [s. 282] Im więcej w miłości współczucia 

i uprzejmości, tym większa jest jej skłonność do czekania, do cierpliwego wspierania 

tych, którym nie od razu udaje się osiągnąć zamierzone cele. Kierujący się miłością 

człowiek pamięta o swoich własnych próbach i trudnościach w podobnych sprawach. 

Jego rozległa, współczująca miłość uzdalnia go do okazywania wielkiej cierpliwości 

w stosunku do tych, którzy zboczyli z drogi i nie nauczyli się jeszcze pokonywania 

trudności i przeszkód. 

Braterska uprzejmość jest jeszcze jednym składnikiem miłości. To właśnie 

uprzejmość winna zawsze dominować w stosunkach między prawdziwymi braćmi. 

Zaś dla chrześcijanina owa uprzejmość, która jest zwykle charakterystyczna dla 

stosunków braterskich, staje się stanem serca w odniesieniu do wszystkich ludzi. Na 

tym polega naśladowanie Pana, który jest uprzejmy dla niewdzięcznych i niemiłych. 

Apostoł podsumowuje te wszystkie cechy jednym słowem: miłość, ponieważ miłość 

mieści w sobie każdy rodzaj łagodności i uprzejmości, jakie tylko można sobie 

wyobrazić. Miłość musi być podstawą takiego zachowania, by posiadało ono 

jakąkolwiek wartość w oczach Bożych. 

Bez miłości byłbym niczym 

Na początku rozdziału, z którego zaczerpnęliśmy nasz tytułowy werset, Apostoł, 

podkreślając znaczenie miłości, oświadcza, że nawet gdyby umiał mówić wszystkimi 

językami ludzi, a także aniołów, gdyby wykorzystywał wszystkie te talenty do 

głoszenia Ewangelii, ale działalność ta nie byłaby inspirowana miłością, nie miałaby 

ona żadnego znaczenia – Bóg nie oceniłby jej wyżej niż brzmienia cymbałów czy 

innego blaszanego instrumentu. Bóg nie obiecał chwały, czci i nieśmiertelności 

blaszanym trąbom i miedzianym cymbałom. Gdyby więc ktoś głosił doskonałą prawdę 

w jej całej okazałości, ale bez ducha miłości, okazałby się mimo wszystko tak samo 



niezdolny do przyjęcia Bożej łaski i udziału w Królestwie jak blaszana trąba. 

W Królestwie nie ma miejsca dla takich osób. Jakaż to ważna lekcja dla wszystkich 

nas, którzy staramy się rozgłaszać chwałę Tego, który powołał [s. 283] nas 

z ciemności do światłości! Jakże ważne jest, byśmy głosili Prawdę z miłości do niej, 

z oddanym i wdzięcznym sercem. 

Stosując inne porównanie, Apostoł stwierdza, że nawet gdyby miał wiarę, która 

przenosi góry, nawet gdyby jego znajomość Boskich tajemnic i wszelkich innych 

tajemnic dalece przewyższała wiedzę wszystkich innych ludzi, nawet gdyby 

w gorliwości dla człowieka czy dla Boga stał się męczennikiem i pozwoliłby spalić 

swe ciało, to mimo wszystko, jeśli głównym motywem całej tej działalności nie byłaby 

miłość, wszystkie ofiary, całe samozaparcie, wszelkie wysiłki, nawet owo spalenie 

ciała, nie przyniosłyby żadnego pożytku. O tak, drodzy przyjaciele! Gdy zaczynamy 

patrzeć na sprawy z Bożego punktu widzenia, dostrzegamy, jak wielkie są Jego 

wymagania. Ale nasz rozsądek zapewnia nas, że jest to dobre, prawe i słuszne, iż 

miłość została przez Boga ustanowiona jako jedyny wzorzec, przy użyciu którego 

zostaniemy ostatecznie ocenieni. Kto by zaś uważał, że posiadł już taką doskonałą 

miłość względem Boga i ludzi, tylko że nie widać tego w jego postępowaniu, bardzo 

się myli. Tam gdzie miłość wypełnia serca, tam też słowa, uczynki, myśli, spojrzenia 

będą o tym zaświadczać. Ten kto bardzo kocha, będzie też chętnie służył. Jeśli 

miłujemy Pana, będziemy znajdowali rozkosz w służbie dla Niego, niezależnie od 

niepowodzeń, bez oczekiwania na poklask i ziemskie uznanie. Będziemy pełnić służbę 

Pańską, nawet gdyby miała ona wywoływać dezaprobatę wśród ludzi i powodować 

zerwanie więzów przyjaźni. Słowa naszego drogiego Odkupiciela bardzo dobrze 

wyrażają owo usposobienie miłości: „Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją 

wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu” – Psalm 40:9 BT. Oby każdy 

prawdziwy chrześcijanin umiał łączyć te dwa słowa: miłość i służba, a także umiał 

doprowadzić do tego, by jego miłość objawiała się gorliwością. Podobnie też miłość 

do braci będzie oznaczała pragnienie usługiwania im. Miłość dla domu i rodziny 

sprowadzi pragnienie okazywania im dobroci. Miłość do bliźniego będzie 

manifestowała się dążeniem do jego dobra na miarę naszej świadomości i naszych 

możliwości. [s. 284] 

Ograniczenia w miłości 

Apostoł wskazuje też na pewne ograniczenia w miłości. Nie może być ona 

porywcza, drażliwa, gdyż „miłość jest długo cierpliwa, dobrotliwa jest”. Ten, kto 

miłuje, nie jest zawistny, nie zazdrości nikomu jego błogosławieństw i łask, gdyż 

„miłość nie zazdrości”. Człowiek cechujący się miłością nie będzie się chełpił 

i pysznił, gdyż „miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się”. Ten, kto kierowany jest 

duchem miłości, nie będzie niełaskawy, nieuprzejmy, niegrzeczny, gdyż „miłość nie 

czyni nic nieprzystojnego”. Człowiek napełniony duchem miłości nie będzie 

samolubny, zaborczy, niedbały w sprawach dotyczących innych osób, gdyż „miłość 

nie szuka swego”, wyłącznie „swego”. Osoba prawdziwie miłująca nie będzie skora 

do gniewu, nie będzie się łatwo obrażać, gdyż „miłość nie jest porywcza do gniewu”. 



Ktoś, kto znajduje się pod wpływem ducha miłości, nie będzie domyślał się u innych 

nieuprzejmości czy nieprzyzwoitości, nie będzie usiłował w niegrzeczny sposób 

interpretować słów czy postępowania bliźnich, gdyż „miłość nie myśli nic złego”. 

Ten, kto posiada ducha miłości, nie będzie się cieszył z cudzego nieszczęścia, nawet 

jeśli dotyka ono nieprzyjaciela, gdyż „miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się 

raduje z prawdy”. Apostoł stwierdza, że osoba, której serce, słowa, myśli i uczynki 

regulowane są duchem miłości, „wszystko znosi” i gotowa jest wierzyć wszystkiemu, co 

jest przyjemne i co może sprzyjać dobru. Jest zawsze pełna nadziei, że ostateczny rezultat 

działań tych, z którymi ma do czynienia, będzie mimo wszystko korzystny. Jest też gotowa 

„wszystko cierpieć”, znosić liczne nieuprzejmości, przypisując znaczną ich część słabości, 

nieświadomości lub degradacji usposobienia. 

Miłość nigdy nie ustaje 

Wiara ustanie, w znaczeniu przeminięcia, gdy skończy się czas obecnych ograniczeń 

wiedzy. Wtedy bowiem wiara zostanie zastąpiona widzeniem. Nadzieja również osiągnie 

wtedy wspaniałe spełnienie. Gdyż zamiast nadziei odziedziczenia tego, co Bóg nam 

obiecał, będziemy to już wówczas mieli. Ale „miłość nigdy [s. 285] nie ustaje”, nigdy się 

nie kończy. Ktokolwiek bowiem zdobywa ten chwalebny, nacechowany miłością 

charakter, posiada coś, co stanowi wieczną podstawę piękna i radości. Upiększy ona jego 

własny charakter, uczyni go miłym w oczach Pana, a także stanie się zaletą zbliżającą go 

do słów Mistrza: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci 

powierzę; wejdź do radości pana swego”. Wiernie rozwijałeś mojego ducha miłości 

w małych sprawach życia. Dlatego mogę ci teraz powierzyć większe zadania w mojej 

chwalebnej służbie błogosławienia innych. Ten charakter nacechowany miłością, 

stanowiący niezbędny warunek otrzymania Bożej łaski, stanie się także podstawą 

wiecznego życia i wiecznego szczęścia dla jego posiadacza. Bóg nie udzieli życia 

wiecznego nikomu poza tymi, którzy osiągnęli doskonałość charakteru według Jego 

wzoru, gdyż inaczej byłoby to dopuszczenie do niebios czegoś, co wcześniej czy później 

sprowadziłoby niebezpieczeństwo nieprawości, samolubstwa, grzechu i krzywdy. 

Ów wzorzec charakteru pełnego miłości, który teraz stanowi podstawę rozwoju 

świętych w ciągu owych kilku krótkich lat obecnego czasu próby, będzie musiał być także 

zrealizowany przez całą ludzkość – przez wszystkich, którzy kiedykolwiek osiągną życie 

wieczne w Wieku Tysiąclecia. Jedyna różnica polega na tym, że inni ludzie na rozwój 

takiego charakteru będą mieli tysiąc lat, podczas gdy my obecnie dysponujemy znacznie 

krótszym czasem, w którym musimy nasze powołanie i wybranie uczynić mocnym 

poprzez wypracowanie sobie takiego charakteru. Jednak ze względu na to, że nasza próba 

jest krótsza, a przez to też i bardziej surowa, związana jest z jeszcze większą nagrodą – 

udziału w boskiej naturze, w chwale, czci i nieśmiertelności. Postanówmy więc sobie, 

drodzy przyjaciele, że przez ten rok będziemy ubiegali się o rzecz najważniejszą, tak aby 

miłość Boża mogła coraz szerzej rozlewać się w naszych upodobniających się do Niego 

sercach, abyśmy też, na ile to tylko możliwe, charakter ten przejawiali na zewnątrz, 

w naszych słowach, uczynkach i wyglądzie. A tym sposobem osiągniemy najwyższy 

Boży ideał oraz wspaniałe błogosławieństwo – błogosławieństwo Boże.  


