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Temat: Droga wiary do wiecznego Bożego planu,
którym jest jedność osiągnięta w miłości.
I.

Droga wiary do wiecznego Bożego planu, którym jest jedność
osiągnięta w miłości.

1.

Otrzymaliśmy wiarę, która toruje nam drogę. Ona jest również naszą
bronią w walce o osiągnięcie celu.
A. Fakt, że jesteśmy ludźmi wierzącymi określa całe nasze życie,
a otrzymana wiara ma torować naszą drogę oraz iść w nim (naszym
życiu) jako pierwsza. 2Pt.1:5; 1Kor.13:13; Ef.6:16.
B. Ciągle mierzymy się (walczymy) z wrogami zewnętrznymi i wrogiem
wewnętrznym (naszą starą osobowością). W tej walce wiara jest mocą
(zdolnością) i uzbrojeniem. 1Pt.5:9; Ef.6:16. Ona jest też naszym
„magazynem broni”, którego musimy strzec (stać na warcie)
1Kor.16:13 i o nią walczyć. Juda 3. Ona musi też być próbowana
(doświadczana) 1Pt.1:7.
C. Walka w wierze, walka wierzących ma cel: zyskanie, zdobycie
zbawionej duszy. 1Pt.1:9; Hebr.11:1-2, 39.
D. Niech przez nasze zwątpienia, smutki, czy cierpienia pomoże nam
przejść Pan, który jest tak nam bliski. To On jest gwarantem! Ufajmy
(wierzmy) Mu! Hebr.12:2.

II.

Miłość

1.

Różne wyobrażenia o miłości
A. Miłość kobiety do mężczyzny – jest bibilijna (1Mojż.1:27), ale nie może
być podstawą.
B. Miłość braterska, miłość wzajemna (J.13:35)
a. W dawaniu miłości się wyprzedzajmy, nie żałujmy jej sobie
nawzajem. (Rz.12:10)
b. Miłość wypełnia zakon – inne sposoby są bezradne.
c. Największe przykazanie: miłość do Boga i bliźniego
(Mat.22:36-39)
C. Miłość Chrystusa (J.13:1) – miłość aż do końca:
a. Do końca, czyli miłość nie kończy się w czasie;
b. Do końca, czyli bezgranicznie – wszystkich, bez względu na to, kim
są;
c. Miłość nieprzyjaciół (Mat.5:43-48)
d. Miłość, czyli oddanie życia jako jej najwyższa forma (J.15:13)
e. Miłość przynosi dobre owoce (J.15:16)
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2. Pierwsza miłość jako coś bardzo cennego (Obj.2:4) – pozostawajmy w niej.
3. Miłość potrzebuje doświadczeń – to ją wzmacnia i pozwala w niej wytrwać
w kolejnych doświadczeniach (J.21:15;18)
4. Doskonała miłość, którą opisuje Paweł (1Kor.13)
5. Miłość
A.
B.
C.

od Pana ma 3 ważne cechy:
Jest jedna, bo Pan jest jeden. Nasze wyobrażenia na nią nie wpływają.
Jest jedyna – prawdziwa
Zawiera w sobie 2 poprzednie obrazy miłości i jednocześnie je
kształtuje – zarówno miłość braterską jak i kobieco – męską.

III.

Doskonali w jedności

1.

Podstawą naszej jedności jest sam Bóg.
A. Ojciec i Syn są jedno (J.10:30, J.17:21)
B. Bóg sprowadza nas blisko przez krew Chrystusa (Ef.2:13)
a. Chrystus jest w nas jako pokój (Ef.2:14, J.20:19)
b. Pan Jezus uczynił nas jednością (Ef.2:14)
C. W Chrystusie jest jeden Nowy Człowiek (Ef.2:15, Gal.3:28)
a. Nie przez przepisy prawa, ale przez Ducha (Ef.2:15, 1Kor.12:13)
D. Pojednani i pogodzeni ze sobą przez krzyż (Ef.2:16)
a. Bez wrogości i murów (Ef.2:16)

2.

Gorliwie zachowując jedność Ducha i pokój.
A. Obchodzimy się ze sobą z pokorą, łagodnością i cierpliwością (Ef.4:2)
B. Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja, jeden Pan, jedna wiara,
jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich

3.

Posłuszni modlitwie Jezusa Chrystusa (J.17:20-23)
A. Zmierzamy do doskonałej jedności (J.17:23)
a. Nie tylko jedność, ale i jednomyślność (Flp.2:2-3)
b. Jedno serce i dusza (Dz.Ap.4:32)
B. Chwała Boża jest dla jedności (J.17:23)
a. Jedność – praktyczne świadectwo dla świata

4.

Stanowczo sprzeciwiamy się stronnictwom i podziałom
A. Ciało walczy z Duchem (1Kor.2:1-9)
a. Niedojrzałość sprzyja podziałom
b. Praktyczny krzyż (śmierć) jest rozwiązaniem podziałów
(1Kor.1:18)
c. Krzyżujemy brak troski o jedność (Gal.5:20)
B. Społeczność Ducha i krwi Jezusa Chrystusa (1J.1:5-7)
a. Zbliżmy się do Pana i do siebie (Jak.4:7-8)

