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Chociaż zostało to już wspomniane, związek między dojrzałością
a duchowością jest na tyle ważny, że zasługuje na szczegółowe
omówienie. Jeśli ktoś nie rozpozna elementów duchowości i ich roli
w biblijnej dojrzałości, wiele z wymienionych poniżej cech będzie
poszukiwanych przez ludzi poprzez ich własną energię lub siłę.
Rezultatem nie będzie prawdziwa duchowość czy dojrzałość, ale
raczej ludzka przemiana (zob. Łk 11:23-26 i Kol 2:20-23)*. Mam
nadzieję, że następny punkt wyjaśni wiele z tych dojrzałych cech,
które są również cechami przywództwa biblijnego oraz są wyjątkowe ze względu na element duchowości biblijnej i jego rolę w doprowadzaniu do zmiany i dojrzałości na wzór Chrystusa. Duchowość
biblijna obejmuje cztery różne czynniki:
biblijna, która prowadzi do dojrzałości, polega
1) Duchowość
przede wszystkim na odrodzeniu, ponownym narodzeniu

się z Ducha Bożego przez wiarę w osobę i dzieło Chrystusa.
Przez nowe narodziny zostajemy wprowadzeni w żywotną więź
z Bogiem. To nowe życie duchowe zapewnia niezbędną podstawę
duchową i wyposażenie duchowe (nową naturę, zamieszkującego
w nas Ducha Świętego, zjednoczenie z Chrystusem itp.) do duchowego wzrostu (zob. Ef 1:15-19; 3: 16-19; 1 Kor 2:14-16; J 1:18-21;
1 Piotra 1:22-2: 3). W Pierwszym Liście Piotra 1:23-2:2 apostoł
wyjaśnia, że nowe narodzenie jest fundamentalne i konieczne, aby
nastąpił duchowy wzrost. Opierając się na rzeczywistości nawrócenia lub duchowego odrodzenia, Piotr apeluje o okazywanie sobie żarliwej miłości. To odrodzenie oczyściło dusze adresatów listu, przyniosło przebaczenie grzechów i nową duchową naturę do
ich wnętrza, zdolną do poznania i społeczności z Bogiem. Jednak
było to dziełem żywego i trwającego Słowa Bożego (w. 23). Tak
więc w tym fragmencie pokazano nam żywotną rolę Słowa Bożego
w obu przypadkach. To naturalnie prowadzi do kolejnego istotne-
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go elementu duchowości biblijnej, tak potrzebnego w przemianie na
podobieństwo Chrystusa, do którego Piotr szybko przeszedł w 2:2;
… jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego
duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu (duchowy
wzrost i zmiana).
biblijna, która prowadzi do biblijnej dojrza2) Duchowość
łości, jest także rezultatem mądrości biblijnej udzielanej
przez Ducha Świętego i poprzez studiowanie Słowa.
To właśnie ta biblijna mądrość daje duchowe rozeznanie, ponieważ Słowo Boże oświeca wierzącego w duchowe zasady i moralne
wskazania umysłu Chrystusa, aby kierować jego życiem (zob. Kol
1:9, 28; 2:6-7 ; 1 Piotra 2:1-2; Ps 119:105, 129-130). Jest to również
widoczne w komentarzach Pawła o duchowym człowieku w Pierwszym liście do Koryntian 2:15-3: 3. Tam apostoł mówi: ten, kto jest
duchowy, wszystko rozeznaje. Podczas gdy niektórzy widzą wyrażenie ten, który jest duchowy (pneumatikos, „odnoszący się do ducha,
duchowy” lub „tego, co należy do Bożego Ducha lub jest przez niego aktywowany”), po prostu odnosi się do tego, który jest zbawiony
w przeciwieństwie do osoby nieodrodzonej (w. 14), kontekst przemawia za innym rozumieniem słowa duchowy. Apostoł mówi o osobie,
która dzięki kontrolowaniu i nauczaniu posługi Ducha wyszła poza
podstawowe ABC mleka Słowa (por. 3:1-3) i dzięki temu jest w stanie wszystko rozeznać. Samo bycie zbawionym nie daje możliwości posiadania tego rodzaju szerokiego rozeznania. Takie rozeznanie
jest owocem duchowego wzrostu w poznawaniu i stosowaniu Pisma
Świętego, które wymaga czasu (por. Hbr 11:11-14).

biblijna, która prowadzi do dojrzałości, obej3) Duchowość
muje działanie Ducha Świętego w życiu wierzącego.
Wiele dziś słyszymy o duchowości ze świeckiego świata, który używa takich terminów jak „nawiązanie kontaktu z duchem” lub
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„nawiązanie kontaktu z wyższą mocą”, ale to jest myślenie New Age
i faktycznie jest częścią oszustw szatana. Jest to fałszywa doktryna, która stara się promować ludzką reformację w dążeniu do tego,
aby człowiek stał się podobny do bogów. Metody szatana zawsze
pomijają osobę i dzieło Chrystusa. Duchowość biblijna jest dziełem
Ducha Świętego, który przychodzi do każdego wierzącego i tylko
wierzącego w Jezusa Chrystusa w chwili wiary w Zbawiciela. Zatem
Duch Święty jest wybitnym członkiem Bożej Trójcy, zaangażowanym w tworzenie duchowości u każdego wierzącego w Chrystusa.
Jak komentuje Ryrie:
„Nie oznacza to, że inne osoby Bożej Trójcy nie wykonują
w tym swojej szczególnej pracy, ani że sam wierzący nie ponosi odpowiedzialności, ani że nie ma innych środków łaski;
ale jest to potwierdzenie Jego głównej roli w duchowości.
Służby Ducha obejmują nauczanie (Jana 16:12-15), prowadzenie (Rz 8:14), zapewnienie (Rz 8:16), modlitwę (Rz 8:26),
korzystanie z darów duchowych (1 Kor 12:7), walczenie z ciałem (Ga 5,17), a ich pełne objawienie się zależy od napełnienia Duchem (Ef 5,18).
Wiernym nakazuje się być napełnionymi Duchem (Ef 5:18) i postępować według Ducha (Gal 5:16), co oznacza, że są kontrolowani,
prowadzeni i upoważnieni przez zamieszkującego go Ducha Świętego”.
biblijna, która prowadzi do dojrzałości, wy4) Duchowość
maga czasu – czasu, by wzrastać i dojrzewać w wędrówce
ze Zbawicielem.
Jeśli osoba duchowa osądza, bada lub rozeznaje wszystkie rzeczy
(1 Kor 2:15), musi to zająć trochę czasu, aby zdobyć wiedzę i doświadczenie w rozeznawaniu wszystkich rzeczy... Nie można tego dokonać
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z dnia na dzień; jest to prawdą tylko dla dojrzałego chrześcijanina.
Myślę, że w słowie „dojrzałość” mamy klucz do pojęcia duchowości, ponieważ dojrzałość chrześcijańska jest wzrostem, który Duch
Święty wywołuje przez pewien czas w wierzącym. Co prawda,
nie jest potrzebna taka sama ilość czasu dla każdej osoby, ale dla
wszystkich go potrzeba. O dojrzałości decyduje nie sam czas; najważniejszy jest raczej postęp i osiągnięty wzrost. Oto proponowana
definicja duchowości, która stara się być zwięzła, a jednocześnie
mieć na uwadze te wyżej omówione czynniki.
Duchowość jest dojrzałą i dojrzewającą relacją z Duchem Świętym. Chociaż może to być po prostu inny sposób na powiedzenie,
że duchowość jest dojrzałością chrześcijańską, starającą się bardziej otwarcie podporządkować kontroli Ducha w danym okresie.
Definicja z pewnością spełnia wymagania opisu człowieka duchowego w Pierwszym Liście do Koryntian 2:15, ponieważ
ten, kto doświadcza dorosłej relacji z Duchem Świętym, będzie
w stanie wszystko rozeznać i jednocześnie nie będzie zarozumiały.
Biblijne cechy potrzebne chrześcijańskiemu przywódcy można znaleźć tylko u tego, który osiągnął pewien stopień dojrzałości w Chrystusie. Nic dziwnego, że apostoł, omawiając kwalifikacje starszych
w Pierwszym Liście do Tymoteusza 3, ostrzegał przed wyborem niedawno nawróconego (3:6). Ale faktem nadal pozostaje, że chociaż
chrześcijanin jest dojrzały, zawsze jest miejsce na dalszy rozwój…
Dojrzałość duchowa nie oznacza zaprzestania rozwoju duchowego.
Osoby dorosłe rozwijają się w sprawności fizycznej; osoby dojrzałe
emocjonalnie rozwijają sięw sferze emocjonalności; a osoby dojrzałe umysłowo rozszerzają się intelektualnie. Tak jest w życiu duchowym. Dzięki swemu rozeznaniu chrześcijanin może być uważany za
duchowego, ale nigdy nie powinien przerywać swojego duchowego
rozwoju. Jak powiedział Paweł: Nie jakobym już to osiągnął albo już
był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem
pochwycony przez Chrystusa Jezusa. (13) Bracia, ja o sobie samym
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nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za
mną, i zdążając do tego, co przede mną, (14) zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie
Jezusie (Flp 3:12-14).
* Sednem tej historii jest to, że zmiana dokonana jakimikolwiek
ludzkimi środkami (jak żydowski egzorcyzm lub ludzka reformacja) nie powiedzie się. Jedynym rodzajem zmiany, która jest naprawdę skuteczna, jest wiara w Chrystusa i wzrost w Jego życiu.
Kluczem jest to, że gdy nie było wiary w Chrystusa, to Duch Święty nie przyszedł, aby zamieszkać w osobie. Jeśli dojdzie do egzorcyzmu lub innego rodzaju ludzkiej odmiany i nie ma odpowiedzi
Bogu przez Jezusa Chrystusa, wtedy demon może powrócić lub ponownie zdominować światowe wzorce.
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