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Cel
Łaskawy i kochający Boże, w miłości wypowiedziałeś 
mnie do istnienia przed założeniem świata. Twoja mi-
łość otoczyła mnie i zamieszkała we mnie, jest ze mną 
na wszystkich krętych ścieżkach mojego życia i przygo-
towała mnie na to, co kryje w sobie ta książka. Pomóż 
mi otworzyć się na mieszkającą we mnie Twoją miłość, 
tak aby ta książka mogła być miejscem przemieniającego 
spotkania z Tobą. Amen.

Podejrzewam, że czytasz tę książkę, ponieważ idea „podróży 
do głębi” poruszyła w Tobie pewną czułą strunę. Może bie-
rzesz udział w podróży chrześcijańskiej już od jakiegoś czasu, 

a może dopiero ją rozpocząłeś – tak czy inaczej możliwe, że osią-
gnąłeś w swoim życiu z Bogiem miejsce, w którym Twoja relacja  
z Nim stała się w jakimś stopniu skostniała – to, co ekscytowało  
i pobudzało Cię na pierwszych etapach Twojej podróży, stało się ru-
tyną. Pragniesz głębszego, bogatszego i pełniejszego życia z Bogiem.

Kiedyś zapytałem pastora dużego, żywego, dynamicznego  
i rosnącego Kościoła, kładącego mocny nacisk na życie z Chry-
stusem – Kościoła, który konfirmował od 50 do 75 osób ty-
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godniowo – skąd brali się ci wszyscy ludzie. Jego odpowiedź 
mnie zaskoczyła. Powiedział mi, że większość z tych ludzi roz-
poczęła swoją podróż z Chrystusem w jeszcze większym, żyw-
szym i bardziej dynamicznym Kościele, w którym nabożeństwa 
były nowoczesne, który był niezwykle charyzmatyczny i które-
go zbiorowe życie skupiało się w ogromnym stopniu na emo-
cjonalnym wyrażaniu relacji z Bogiem. Ludzie ci pozostawali 
w tym Kościele przez 2–3 lata, po czym świeżość i ekscytacja 
stawały się zrytualizowane i nijakie. Zaczynali pragnąć, jak to 
powiedział, „czegoś głębszego”. Zaczynali mieć poczucie, że  
w życiu chrześcijańskim chodzi o coś więcej.

Możliwe, że zadawałeś sobie pytanie: „Czy w życiu chrze-
ścijańskim nie chodzi o coś więcej niż tylko bycie aktywnym 
w społeczności chrześcijańskiej, uznawanie pewnego zbioru 
wierzeń i przyjmowanie pewnego zbioru zachowań?”. Mogłeś 
się zastanawiać, jaki jest cel życia chrześcijańskiego. Jak pew-
nie wiesz, tego rodzaju pytania przynoszą ogrom odpowiedzi. 
Sama ta mnogość pokazuje ogromny brak jasności odnośnie do 
natury życia chrześcijańskiego.

Biblijna odpowiedź brzmi: „być jak Jezus”. Możesz my-
śleć, że jest to dość niejednoznaczne i, biorąc pod uwagę róż-
norodność odpowiedzi odnośnie do tego, co znaczy być jak Je-
zus, masz rację. Na przykład czy obecna swojego czasu moda 
na „Co zrobiłby Jezus?” [ang. What Would Jesus Do?, lub,  
w skrócie, WWJD – przyp. tłum.], razem z towarzyszącą temu 
biżuterią, ubraniami, okładkami na Biblię i bransoletkami, jest 
sposobem na bycie jak Jezus? Czy może jest t coś więcej? Co to 
w ogóle znaczy być jak Jezus? Przyjrzyjmy się kilku biblijnym 
wskazówkom.

Jeśli celem życia chrześcijańskiego jest być jak Jezus, do-
brze byłoby najpierw, by najpierw w jakimś stopniu zrozu-
mieć, kim Jezus jest. Paweł opisuje Go w następujący sposób:  
„W nim zamieszkała cała pełnia boskości” (Kl 1,19). Wątpię, 
byś miał problem z tą ideą. Słowo, które jest Bogiem, stało się 
ciałem w Jezusie (J 1,1.14). Może pamiętasz też inne stwier-
dzenia Pawła, takie jak: „Bóg [był] w Chrystusie” (2 Kor 5,19) 
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czy „Chrystus, który jest obrazem Boga” (2 Kor 4,4). Sam Je-
zus powiedział: „Kto mnie widział, widział Ojca” (J 14,9), „Ja 
i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30) i „we mnie jest Ojciec, a Ja 
w Ojcu” (J 10,38). Autor Listu do Hebrajczyków mówi nam, 
że Jezus jest „odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty” (Hbr 
1,3). Gdy więc Paweł mówi, że pełnia boskości była w Jezusie, 
po prostu podsumowuje to, co przekazują te i inne fragmenty 
Nowego Testamentu – Bóg i Jezus znajdują się w całkowitym  
i tajemniczym zjednoczeniu ze sobą nawzajem.

Mamy tu coś niezwykłego. Czy oprócz zwrócenia uwagi na 
twierdzenia Pawła, że pełnia boskości zdecydowała się zamiesz-
kać w Jezusie, zwróciłeś kiedykolwiek uwagę na modlitwę Pawła  
o wierzących z Listu do Efezjan 3,19? Paweł modli się, byśmy „zo-
stali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą”! Paweł wydaje się modlić, 
byśmy byli jak Jezus! Mamy mieć coś z tego samego głębokiego 
i tajemniczego zjednoczenia z Bogiem, które ma Jezus, jako obja-
wienie naszego prawdziwego człowieczeństwa na obraz Boga.

Paweł pokazuje tę niezwykłą perspektywę dla nas na różne 
sposoby. „Abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod 
każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa” (Ef 
4,15). Dwa wersety wcześniej pisze, że mamy osiągnąć „męską 
doskonałość [dojrzałość – przyp. tłum.] (…) do wymiarów pełni 
Chrystusowej”. Koryntianom mówi, że „oglądając (…) chwałę 
Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz” (2 Kor 3,18),  
a Filipian napomina, by mieli takie usposobienie, jakie miał Jezus 
(Flp 2,5-8).

Powinniśmy jednak zauważyć, że Paweł nie jest sam w tym 
zrozumieniu tego, że celem życia chrześcijańskiego jest bycie po-
dobnym do Chrystusa. Piotr po tym, gdy powiedział, że Bóg po-
wołał nas do swojej chwały,1 pisze, że Bóg dał „drogie i najwięk-
sze obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej na-
tury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą 
pożądliwość” (2 P 1,4). Jan mówi: „Gdy się objawi, będziemy do 
niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest” (1 J 3,2).

1 Zob. omówienie chwały na ss. 14–15.


