Wykład Karlsruhe 8 listopada, Kris Knapczynski, Chicago, USA
O doskonałości
(Numeracja dotyczy slajdów)
1.
Chciałbym serdecznie braterstwo przywitać i pozdrowić, i wyrazić, jak bardzo jesteśmy wdzięczni naszemu Stwórcy i Ojcu oraz naszemu Panu i Zbawicielowi za przywilej społeczności w obecnych czasach. Choć z jednej strony są to czasy trudne, to z drugiej wszyscy cieszymy się, że możemy spotkać się na takiej wirtualnej konwencji i połączyć serca, umysły, uczucia i myśli. Przekazuję Wam pozdrowienia ze zboru w Chicago, jak również od rodziny – żony Marty oraz dzieci: Sebastiana, Emilii i zięcia Andreja.
A tematem, jakim chciałem się dziś podzielić, jest doskonałość. Również mam „podzielić się” swoim ekranem . 
Jest to temat, który od jakiegoś czasu mi towarzyszy, i myślę, że jest przedmiotem rozważań wielu wśród nas. Jako badacze Biblii mamy całą strukturę teologiczną, która – jak wierzymy – wynika z harmonii nauki biblijnej i zbudowana jest m. in. na bazie zrozumienia doskonałości. Doskonałość jest celem, do którego każdy dąży osobiście. Widzimy również, że ostateczny stan harmonii świata ludzkości z Ojcem Niebieskim będzie oparty na doskonałości. Chcemy więc trochę rozważyć, przestudiować samo pojęcie doskonałości i to, co ono w sobie zawiera, a także połączyć je z – miejmy nadzieję – biblijnym punktem widzenia. 
2. 
I będzie to trzyczęściowa lekcja: 
Najpierw omówimy potoczne użycie, spojrzymy na terminologię i definicje słownikowe. Następnie przejdziemy do języka biblijnego i omówimy zagadnienie „doskonałości” w chrześcijańskim życiu. 
W trzeciej części skupimy się trochę bardziej na kwestii doskonałości ludzkości i czynników, które umożliwią jej, jak wierzymy, osiągnięcie doskonałości w Królestwie. 
Będziemy posuwać się dość szybko, więc z góry dziękuję za cierpliwość, również tłumaczom.
3.
Ogólnie widzimy, że na świecie istnieje poszanowanie dla pojęcia doskonałości, spójrzmy na różne marki, które mają w sobie to słowo jako rzeczownik albo jako przymiotnik „doskonały, doskonała”. Zaczynamy od angielskich marek, to słowo perfect: doskonałość malowania i tapet, absolutnie doskonałe dachy, doskonałe materace, doskonały uśmiech. 
Te polskie znalazłem w serwisie marek zastrzeżonych: dom doskonały, kuchnia doskonała, czystość doskonała, doskonały smak. Szczególnie w reklamie istnieje pragnienie, aby produkt czy usługa firmy były kojarzone z wysoką jakością, by nie było do nich żadnych zastrzeżeń, nie znajdowano braków, skaz i uszczerbków, by nie było trwałych pomyłek ani gaf. 
Ale jak to w reklamie – jest to zwykle trochę naciągane i emocjonalnie pokolorowane odbicie wymarzonej, idealnej rzeczywistości.
Niełatwo jest taki stopień osiągnąć, a np. Lexus odzwierciedla takie bardziej pokorne podejście, twierdząc, że jest ciągle jest w pogoni za doskonałością.  
4. 
Ale nie są to tylko puste gry na emocjach. W ciągu ostatniej dekady „badanie poziomu satysfakcji klienta” za pomocą ankiet w celu osiągnięcia doskonałego doznania/wrażenia/doświadczenia klienta stało się znaną powszechnie praktyką. To nagabywanie o opinię może nas czasem denerwuje. Ale jednocześnie jest to dobry objaw ze strony tych, którzy chcą się nam podobać, chcą się dowiedzieć, jaką ocenę i uwagi mamy dla nich. Stoją za tym korzyści – miejmy nadzieję, że dla obu stron. 
Pewnego razu, zapytany o taką ocenę jako konsument, stanąłem przed dylematem: usterka produktu spowodowała dla mnie stratę czasu i była przyczyną telefonu do obsługi klienta. Byłem jednak niezwykle zadowolony ze sposobu, w jaki przedstawiciel mnie obsłużył – w sposób uprzejmy i taktowny.
A więc czasem musimy rozdzielić te dwie rzeczy. Ankiety rozkładają często to ogólne doświadczenie na czynniki pierwsze, tak byśmy ich całkowicie nie przekreślili. I może jest to dobre i pewna nauka dla nas. 
5.
Popatrzmy na definicje słownikowe  doskonałości, A zaczynamy od przymiotnika doskonały bo rzeczownik doskonałość od niego pochodzi. W słowniku angielskim słowo perfect a w innych językach oczywiście są inne słowa. Słowniki polskie podają kilka definicji i przykładów słowa doskonały. Wydaje mi się że te trzy są kolejnymi stopniami.

(1) mający wszystkie cechy, jakich można wymagać od rzeczy lub osoby tego rodzaju Wielki SJP – W tym znaczeniu istnieje kres, punkt końcowy, punkt doścignięcia doskonałości - jeśli spełnione są parametry to jest ona osiągnięta. Wymogi są znane, określone, osiągalne: doskonała kawa o specjalnej recepturze, albo narzędzie do wykonania pracy, albo nawet doskonałe odpowiedzi na egzaminie z matematyki. Określiłbym to synonimem „akuratny, odpowiedni, w sam raz”
(2) Odznaczający się najwyższą jakością, wolny od wszelkich błędów, usterek, wad, mający wszelkie cechy dodatnie, wszelkie zalety; najlepszy, celujący, wzorowy, niezrównany, świetny, wyśmienity, wyborny, znakomity. (Doroszewski).– w tym znaczeniu pojęcia się trochę mglistsze, wymagania bardzo wysokie, a objawy takiej doskonałości rzadkie, zaskakujące i oszałamiające
(3) zupełny, absolutny, idealny – (Doroszewski). w tym ostatnim znaczeniu doskonałość jest z zasady nieosiągalna, i jedynie można do niej się zbliżać i dążyć. Znane są jej namiary i równania, ale często zawierają w sobie nieskończoność. Mamy odczucie celu nieograniczonego i niezmierzonego. 
6.
Te trzy ciekawe definicje i stopnie trafiają w sedno różnic i stopni, jakie w rozumieniu tego pojęcia występują: (1) wymagania ściśle określone, (2) nieprzeciętne zdolności lub cechy, (3) abstrakcyjne i niemożliwe do dokończenia cele idealne.

Bruckner łączy etymologię tego słowa polskiego doskonały z dokonaniem (skonaniem, a nawet końcem). Choć nie popiera połączenia ze słowem niemieckim „ganz”, to może my widzimy podobieństwo. W języku angielskim jest definicja czasu dokonanego, zwana mianem „perfect”.
Ciekawe jest również to, że chociaż z jednej strony wydaje się, że przymiotnik doskonały jest superlatywą, to jednak stopniuje się go (doskonalszy, najdoskonalszy) i oczywiście proces osiągania doskonałości to czasownik udoskonalać. Niestety można udoskonalać również rzeczy złe, tak jak np. narzędzie do tortur (Tom 2, str. 342 – o św. Dominiku). 
7.
	Niedoskonałość jest często utożsamiana z normalnym stanem ludzkości, uwarunkowaniem człowieczeństwa. 

Mówi się czasem: „Jestem tylko człowiekiem”, „Rzeczą ludzką jest błądzić”, „Awaria na skutek błędu ludzkiego (human error)”.

Kilka ciekawych cytatów o doskonałości: 
	W świecie natury nic nie jest doskonałe, a z drugiej strony wszystko jest doskonałe. Drzewa mogą być pokrzywione, wygięte na przedziwne sposoby, ale pomimo tego są piękne. (Alice Walker) 
	Pisownia doskonała jest niezauważalna. Natomiast błędy wywołują silne i negatywne reakcje. 
	Gdyby wszystko było doskonałe, nie moglibyśmy się uczyć i wzrastać. (Beyonce Knowles) 
	Wynika z tego, że Bóg jest absolutnie doskonały, ponieważ doskonałość jest po prostu ogromem pozytywnej rzeczywistości, nieograniczona przez granice czy rozmiary rzeczy ograniczonych. (Gottfried Wilhelm Leibniz) 
Tak więc widzimy, że zrozumienie doskonałości jest w tym ciągu trzech stopni, a poza tym jest subiektywne zależnie od doświadczeń i być może charakteru człowieka. 
8.
Ale Marta podsunęła mi kiedyś taki rysunek i napis: 
Najpierw myślałem że jesteś doskonały i bardzo cię pokochałem. 
Potem zauważyłem że nie jesteś doskonały i pokochałem się jeszcze bardziej. 
I myślę, że powodem, dla którego podoba nam się, a wręcz wzrusza nas taki aforyzm (oprócz tego, że i chłopczyk, i kotek są śliczni), jest współczucie dla istot, rzeczy czy sytuacji mniej niż doskonałych, które muszą otrzymać pomoc, nauczyć się, poprawić. 
Myślę, że jest to przykład obrazu Bożego zaszczepionego w nas przez Stworzyciela: współczucie, gotowość do pomocy, poprawy pobudza nas do ratowania tych, którzy są w potrzebie. 
Tak też było, gdy nasz Niebieski Ojciec zobaczył, że Jego dzieci straciły niewinność i prawość. W swej mądrości właściwie był na to przygotowany. Jego miłość i współczucie pobudziły Go do znalezienia rozwiązania zgodnego ze sprawiedliwością, odkupienia, które zaoferował Jego wierny Syn, poprzez które może usprawiedliwić grzeszników, sam pozostając sprawiedliwym. Jego moc umożliwiła przywrócenie do życia tak Jego Syna, jak i całego świata i wyprowadzenie ich ze stanu grzeszności. 
9.
Przejdźmy do słów biblijnych. Oto niektóre ze słów, które odpowiadają słowu doskonały, ukazane tu na podstawie stron z niezwykle pomocnego dzieła, Biblii w systemie Stronga, opracowanej przez brata Daniela.
8549 i 8535 (106 wystąpień): tam i tamim – bez skazy, zupełny, doskonały  bez wady, uprzejmy cały szczery, niewinność, zupełny, bez zarzutu, bez uszczerbku, to, co jest w harmonii z prawdą i faktami, doskonały, uczciwy, ktoś moralnie i etycznie czysty. Wiele wystąpień u Ijoba i w Przybytku. 

8003 szalem – [28 wyst.] doskonały, cały, słuszny, dokończony, sprawiedliwy, pełny, cały, zupełny, całkowity (o dotrzymaniu przymierzy, umowy)
8502, 8503 – tikla, taklit – doskonałość, dokończenie, zupełność, koniec – Ijoba 26:10
Mamy tu więc znaczenia czystości, prawości i zupełności. 
10.
W Nowym Testamencie mamy:
196-199 akribos – pilnie, dostatecznie, dokładnie, ostrożnie, doskonale (Dzieje Ap. 26:5) 
739 artios – stosowny, odpowiedni, przygotowany, gotowy
2676 katartisis – przysposobienie, wyuczenie – „Abyście byli doskonałymi”
4137 pleiroo – napełnić, nasycić, być doskonałym (np. o radości)
5046, 5049, 5050 teleios – doskonały, w pełni rozwinięty, dorosły, doskonale, całkiem, doskonalenie się, rozwój
Wydaje mi się, że w Nowym Testamencie słowa te mają mniej znaczenie niewinności i czystości, ale bardziej dokładności, pełności, odpowiedniości i sposobności.
11.
Kilka wersetów na ekranie, które mówią o doskonałości Noego, zachęcie dla Abrahama, żeby był doskonały, o doskonałości Ijoba, o tym, że Jezus chce, byśmy byli doskonali, że doskonałość ma nadejść w przyszłości, że naszym celem jako społeczności duchowej jest wzrastanie w męża doskonałego, ale że i każdy oddzielnie stara się osiągnąć taki stan. 
12.
Na wykresie wieków, jak pamiętamy, znajduje się pozioma linia N, która przedstawia wymagany do akceptacji przez Boga stan doskonałości, nienaganności, zupełności. Mówi o tym początkowym stanie werset z Księgi Kaznodziei 7:29: „To tylko obacz, com znalazł, że stworzył Bóg człowieka dobrego (prawego) (jaszar 3477); ale oni udali się za rozmaitemi myślami”. Przypominam sobie czasem śmieszną kreskówkę La Linea, którą pewnie czasem jeszcze puszczają w telewizji europejskiej. Trochę alegorycznie – pan Linea właściwie jest częścią takiej poziomej linii i na jej płaszczyźnie dzieją się wszystkie doświadczenia jego życia. 
13.
Jedną z pierwszych prób w ogrodzie Eden była próba posłuszeństwa. Pokusa, ciekawość, brak doświadczenia i zaufania do Boga spowodowały jednak świadome nieposłuszeństwo i utratę stanu prawości, niewinności i czystości. Prawo było proste i jasne, a surową konsekwencją nieposłuszeństwa miała być utrata życia i poprzedzające ją wygnanie z Edenu, oddzielenie od drzewa żywota, cierpienie i powolne obracanie się w proch, i na pewno oddalenie od Boga, upadek na poziom znajdujący się dalej od Niego i niższy.
Jednak od samego początku Bóg miał przygotowany plan odnowienia, naprawienia, być może nawet zasugerowany w nazwie drzewa, z którego rodzice nasi jedli owoc: poznania dobra i zła. I wydaje się, że być może w tej nazwie drzewa widzimy drogę, którą ludzkość musiała przejść, aby doświadczyć zarówno dobroci Boga, jak i konsekwencji zła (Rzym. 5:19). 

I tak jak autor La Linea czasami pomaga swemu bohaterowi, tak i Bóg nie pozostawia człowieka samego. 
14.
Widzimy, że ukazana na wykresie linia N w sensowny sposób przedstawia usiłowania jednostek, by zbliżyć się do Niego, by wspiąć się na moralny poziom poprzez świadome posłuszeństwo, by osiągnąć stan przystępu do Boga i społeczności z Nim. Również widzimy w odpowiedzi na takie wysiłki Jego łaskawe przyjęcie i uznanie, że na przykład Abraham przez swą niezwykłą wiarę względem Boga był sprawiedliwy.
Popatrzmy, jak to jest w przypadku nas, wierzących w Jezusa w Wieku Ewangelii – poziomy w zaświetlonej piramidce odzwierciedlają postęp chrześcijanina na tej drodze. Gdyby przybliżyć tę piramidkę, moglibyśmy być może zobaczyć coś w tym rodzaju. 
15.
Widząc Chrystusa i doceniając niebiańskie powołanie, prosimy Boga o przebaczenie grzechów i w jakiś sposób przybliżenia nas do siebie. Dzięki łasce przypisania nam sprawiedliwości, czyli usprawiedliwienia, Bóg zgadza się, by patrzyć na nas przez zasługi i poprzez przykrycie szatą sprawiedliwości Chrystusowej, która pozwala nam to, że Bóg poczytuje nas za niemających żadnych skaz, choć faktycznie takimi jeszcze nie jesteśmy. 

Stajemy wtedy jak gdyby na linii N, linii przypisanej doskonałości, ale z czasem podążamy dalej i decydujemy poświęcić się Bogu, oddać mu swoje życie. Sprawiedliwy i święty Bóg ma podstawę do przyjęcia naszego poświęcenia, bo uznaje nas za sprawiedliwych, niewinnych, bez zmaz. Daje nam swojego ducha, co nazywamy spłodzeniem z ducha świętego i teraz coraz bardziej widzimy, że oprócz Bożego działania, Chrystusowej zasługi, spodziewany jest od nas trud istotnego wcielania w życie tego, czego się uczymy. Jako dla współpracowników Bożych, ważne są nasze intencje, pragnienia, wysiłki, postęp, decyzje, uczynki i efekty. I chociaż nasze intencje i pragnienie miłości do Boga nade wszystko wyprzedzą pewnie nasze rzeczywiste postępowanie, czyny i wierność, jako owoce ducha mają zaistnieć i się rozwijać. Mówimy tu o procesie uświęcenia. Kiedy proces ten jest już zaawansowany, zachodzi pytanie, czy można mówić o doskonałości chrześcijańskiej w znaczeniu spełnienia wymogów miłości, niepopełniania grzechów.
Jakkolwiek nie wystarczy nam czasu na szczegóły, chcemy wspomnieć, że trzech myślicieli Wieku Ewangelii doszło do różnych wniosków, choć może jest to kwestia terminologii. 
16.
Reformatorzy: Marcin Luter, John Wesley i znany nam bardzo dobrze Pastor Russell tak jak my zastanawiali się, czy można mówić o doskonałości chrześcijańskiej. Jeśli jesteśmy jedynie usprawiedliwieni, poczytani za sprawiedliwych, to czy można mieć nadzieję, że po tej stronie zasłony osiągniemy stan na tyle zaawansowany, że będziemy uznani za dojrzałych, zupełnych i doskonałych?
Przeglądając literaturę na ten temat, doszedłem do wniosku, że na pytanie o osiągnięcie doskonałości w jakimś sensie, każdy z nich odpowiadał trochę inaczej. Luter był najdalszym od przyjęcia takiego poglądu, gdyż przeświadczony o konieczności łaski Bożej rozumiał, że jesteśmy zarazem sprawiedliwymi i grzesznikami. Choć wiemy, że wszyscy trzej w pełni polegali na łasce Bożej, jednak Wesley doszedł do wniosku, i podkreślał, że Bóg wymaga, by chrześcijanin doszedł do pewnego rodzaju doskonałości, świętości, polegającej na świadomym i skutecznym unikaniu grzechu, w którym poza niezawinionymi fizycznymi i umysłowymi wadami, grzeszenie nie miałoby miejsca. Pastor Russell uznawał, że powinien zaistnieć punkt doskonałości intencji i 4. etapu czy stopnia – miłości. Na pewno łączy się to z ukazaniem odpowiednich uczynków, lecz może nie zawsze unikniemy grzechu, i wtedy mamy pilnie przychodzić przed ołtarz Orędownika. Odsyłamy słuchaczy do tekstu Manny z 24 Lutego oraz Tomu VI, s. 188.
17.
A teraz przejdźmy do części trzeciej która będzie o doskonałości ludzkości w Królestwie, w wieku, który ma nadejść. O tym wieku mówi apostoł Paweł w 6. rozdziale Listu to Hebrajczyków. Pamiętamy, że w wersetach 4-6 mówi on o tym, co otrzymują wierzący obecnego wieku (dar niebieski, uczestnictwo ducha świętego). Mówi, że zaznajemy słodkiego smaku Słowa Bożego, ale też przejawów mocy przyszłego wieku. Pamiętamy ten fragment dobrze, bo przypomina on nam o odpowiedzialności wierzących obecnego wieku, że po otrzymaniu i zaznaniu tych błogosławieństw i darów mamy bardzo się pilnować. Odejście, odpadnięcie uniemożliwiłoby ponowną pokutę, bo zlekceważyłoby najważniejszy dar i ofiarę, jaką złożyli Bóg i Jego Syn. Natomiast trwanie w tych darach umożliwia nam duchowy wzrost i przynoszenie dobrych owoców. 
Myśląc o nadchodzących czasach błogosławieństw dla ludzkości, pamiętamy, że zbawienna moc zastosowana za nas obecnie będzie w przyszłości udziałem całego świata.  
18.
Bardzo byśmy pragnęli zrozumieć, jak miliardy indywidualnych osób będą mogły, razem, ale i każda oddzielnie, skorzystać z tych błogosławieństw w przyszłości i dojść z powrotem do harmonii i bliskości do Boga, do doskonałości. Mam nadzieję, że w pewnym zakresie zrozumienie to będzie możliwe, gdyż już obecnie kosztujemy tej mocy, i ponieważ apostołowie i prorocy mówili o tych błogosławieństwach przyszłego świata. Na podstawie tych biblijnych zarysów spędźmy kilka chwil na wgłębieniu się w to zagadnienie. A celem naszym jest chęć przyczynienia się, przygotowania, zrozumienia, jak to będzie i jak myśleć i dostosować się to tych oczekiwań. Oto kilka wersetów z Listów do Koryntian pod rozwagę. 
19.
Wracamy do definicji doskonałości i, wiecie braterstwo tak jak z tymi ankietami satysfakcji użytkownika, być może zrozumienie doskonałości będzie dla nas łatwiejsze, jeśli ją rozłożymy na kilka czynników i może umieszczenie ich w takiej tabeli pomoże nam ocenić różne aspekty doskonałości. Proponuję taki podział doskonałości: na zewnętrzną i wewnętrzną. (1) Fizyczność związana ze zdrowiem organizmu, siłą rozwojem i możliwościami fizycznymi; (2) Charakter, zespół cech, z kluczową rolą miłości, sumienia świadomych intencji i woli, które w znacznym zakresie leżą u podstaw decyzji i czynów; (3) Wiedza – posiadanie informacji, znajomości na temat moralności oraz wielu innych dziedzin; (4) Doświadczenie – zakres praktycznie nabytych umiejętności w czynieniu woli Bożej po wielokrotnym przekonaniu się o dobroci Boga, grzeszności grzechu i po wdrożeniu w życiu fizycznym postanowień zgodnych z miłością i wiedzą.  
Sądzę, że zamiarem Bożym w ogrodzie Eden było, żeby te cztery aspekty wzajemnie się wspomagały, aby człowiek wzrastał, odczuwał, obserwował, uczył się w teorii i praktyce, jak być w pełni królem ziemi, jednocześnie będąc wyposażony w zupełną wolność woli i wybierania. Wyobrażam sobie,  że w raju proces uczenia postępował na początku chyba dobrze i że celem było wzmacnianie tego zrównoważonego modelu doskonałości. Ale tak jak w późniejszym przypadku Ijoba nadszedł czas próby, o którą pewnie dopominał się przeciwnik i oskarżyciel. Z dozwolenia Bożego przyszła na naszych prarodziców pokusa, która spowodowała upadek. I tak jak w obecnym czasie mądrzy wynalazcy i projektanci chcą się szybko przekonać o krytycznych wadach produktów („fail fast”), możemy być wdzięczni, że ta awaria nastąpiła szybko i wprowadziła człowieka na tory uczenia się przez doświadczenie, choć jest to długa lekcja i wiąże się z utratą tej pierwotnej doskonałości, tak z własnego wyboru, jak i wskutek konsekwencji narzuconych przez Stwórcę.
20.
Ten podział doskonałości człowieka pod czterema względami możemy połączyć również z podobną czwórką wysiłków miłości, jakie Bóg od dawna wytyczał dla człowieka w swoich przykazaniach. Słowa te były potwierdzone przez naszego Pana w Ewangelii, jak czytamy u Łukasza 10:25-28 (czytamy w. 27). Jezus potwierdził, że takie podejście prowadzić będzie do otrzymania życia wiecznego, które jest elementem doskonałości (w. 28). 
21.
Możemy to również zestawić z dwiema innymi czwórkami: z czterema trochę mistycznymi wymiarami wspomnianymi w Liście do Efezjan 3:17-19: Żebyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani będąc, mogli doścignąć ze wszystkimi świętymi, która jest  szerokość, i długość, i głębokość, i wysokość; i poznać miłość Chrystusową przewyższającą wszelką znajomość, abyście napełnieni byli wszelaką zupełnością Bożą. Niektóre tłumaczenia oddają te cztery wymiary jako wymiary samej miłości (np. ks. Dąbrowski 1962), abyście umocnieni i ugruntowani w miłości, mieli dosyć siły pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jak ona jest rozległa i daleka, wzniosła i głęboka; 
Niestety nie znam szczegółów tych rozmiarów i w jaki sposób mogłyby się łączyć z przykazaniem o miłości, więc to przyporządkowanie jest raczej przypadkowe. Natomiast ta kolejna czwórka to czwórka przymiotów Bożych, w których możemy połączyć miłość z sercem, sprawiedliwość z duszą (dusza to życie, które może trwać jedynie po zaspokojeniu sprawiedliwości), mądrość z myślą i moc oczywiście z siłą. 
22.
A teraz spójrzmy na tabelę, w której te cztery aspekty doskonałości ukazane są w zastosowaniu do różnych jednostek lub grup i ocenione w sensie ich pełności i rozwoju. Stosuję tu różne symbole, które mówią o tym, czy byli oni doskonali pod danym względem (zapełnione kółka oznaczają, że tak, natomiast częściowe, że nie). Te zaświetlone oznaczają, że doskonałość wzrastała. 

Patrzmy na Adama i Ewę w kolumnie „Eden”, wydaje mi się, że ich początkowe „dobre” i „prawe” wyposażenie cechowało się ogromnym potencjałem fizycznym, ale mniejszymi, choć zupełnymi na ich potrzeby zasobami charakteru, wiedzy i doświadczenia. Może dlatego ich pokusa była tylko związana z prostą zasadą niespożywania owocu. Oczywiście po upadku (kolumna Świat teraz) notowania każdej z kategorii doskonałości zaczęły spadać, poczynając od stanu fizycznego (np. wielce skróconej długowieczności) po zaburzony charakter i źle przyswojoną wiedzę. Można jednak chyba powiedzieć, że obecny czas jest czasem nabywania doświadczenia poprzez rozumienie zła i jego skutków, a więc kółeczko jest zapełnione do połowy.
O Jezusie wiemy, że był doskonały pod każdym względem, bo był „odłączony od grzeszników”, a Jego wzrost otoczony był Bożą opieką. Z czasem jednak Przeciwnikowi dane było dotknąć Go pokusami i próbami, którym oparł się w sposób doskonały, i tutaj zaznaczamy wzrost Jego wiedzy i doświadczenia, tak jak czytamy w Liście do Hebrajczyków, że „z tego, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa”, więc zaznaczamy to zaświetlonym pełnym kółeczkiem.
Kościół, święci w Wieku Ewangelii (mamy nadzieję, że jesteśmy częścią tej grupy) na pewno nie mają obiecanej fizycznej doskonałości, ale ich charakter, wiedza i doświadczenie ciągle się budują i wzrastają w kierunku doskonałości przez uświęcenie. Zapełniamy kółeczka na ¾, bo ten wzrost bardzo się liczy i jest nadzorowany przez Pana, ale jak rozumiemy, pełnej doskonałości nie osiągamy.
Wreszcie Świat w Tysiącleciu, a konkretnie na końcu Tysiąclecia, ma znaleźć się na poziome doskonałości tak fizycznej, jak i w pozostałych aspektach. Miłość, wiedza, doświadczenie rozwijać się będą nawet po osiągnięciu wymogów, jakie będą przyjemne Panu. 
Pamiętamy chyba cytat z rozdziału o różnicy natur w Tomie 1. (kliknij i czytaj cytat ze strony 180). 
Mam nadzieję, że taka tabela wnosi coś pożytecznego do zrozumienia, a jeśli nie to proszę o uwagi.
23. 
A teraz, w myśl podziału doskonałości na cztery aspekty, na podstawie niektórych wskazówek z Pisma Świętego zastanowimy się nad tym, jak moc przyszłego wieku, a również trochę wyobraźni i doświadczeń obecnej doby – może wskazujących na kluczowe braki i potrzeby w każdej tych dziedzin – będą działać na ludzkość. 
Nad dobrem i rozwojem wzbudzonej ludzkości czuwać będzie najbardziej sprawiedliwy i miłosierny doskonały rząd, składający się z Chrystusa i Kościoła, Starożytnych Świętych i Izraela przywróconego do łaski – wszyscy z nich po wielu latach indywidualnego i zbiorowego doświadczenia.  
24.
Rząd ten zapewni bezpieczeństwo, mądre kierownictwo, umożliwi uczenie się, gotowy będzie do wszelkich porad, ale jego celem będzie umożliwienie wolności i samodzielności jednostki. Jasne będą wymagania oparte na miłości, a często oferowane będą budujące uwagi dla zachęty i w celu lepszego zrozumienia i motywacji. 
Nie mamy czasu na przeczytanie wszystkich wskazanych tu wersetów, więc proszę tylko na nie spojrzeć.
Bóg uspokoi świat i uciszy narody, a przesłanie przez ducha i Oblubienicę zapraszać będzie do wstąpienia na tę drogę poprawy. 
Całkowite związanie duchowego wpływu Przeciwnika przyczyni się do tego, że ludzkość odetchnie od presji i zła, a zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa tak fizycznego, jak i materialnego odejmie czynniki stresujące ludzkość w postaci obawy o jutro.
25.
Jak to będzie z sercem? Pod Nowym Przymierzem uczenie się kochania Boga całym sercem zacznie się pewnie od zrozumienia Jego wielkiej miłości, którą On nas pierwszy umiłował od założenia świata, czego efektem będzie to, iż skamieniałe serca zaczną się uwrażliwiać i patrzeć na siebie i innych z większą świadomością i pokorą. Sądzę, że otrzymane przebaczenie grzechów spowoduje reakcję przebaczenia innym, a czasem przebaczenia sobie. Usamodzielnienie i uzdrowienie uwolni ludzi od obwiniania przodków albo otoczenia i pomoże uzyskać poczucie, że teraz najwięcej zależy od nich samych. Przesłaniem Królestwa będzie chyba zawsze myśl o pełnym skupieniu się na sprawach najważniejszych i na wyrażeniu tego przez poświęcenie się Bogu – oddanie Mu serca. I choć serca staną się miękkie, to staną się także i czyste, jak kryształ, a charakter utrwali się w dobrym odczuwaniu, myśleniu i postępowaniu. 
26.
Kochanie Boga z całej duszy łączymy z fizycznym aspektem doskonałości i z Bożą sprawiedliwością. Samo wzbudzenie z martwych ojca Adama i matki Ewy oraz ich wszystkich dzieci jest przecież skutkiem zadośćuczynienia sprawiedliwości i wykupienia ich ze śmierci. Efekt zmartwychwstania będzie dla każdego tak szokiem, jak i momentem rozpoczęcia na nowo. Ziemia wreszcie zacznie powracać do stanu zamierzonego, kiedy to w optymalny sposób miała żywić i wspierać człowieka, a będzie to stan takiej radości, jaka opisana jest przez Izajasza w r. 35: Wtedy chromy skoczy jak jeleń, a język niemych rozśpiewa się radośnie!  (w. 6 BP) 
27.
Myślę sobie czasem o tym jak wzbudzeni do życia geniusze muzyczni wrócą do swej pasji i będą radośnie tworzyć, śpiewać i grać i zachęcać innych do chwalenia Pana. Wielu z nich zmarło przedwcześnie (Mozart czy Chopin) a ich nowa muzyka oddająca radości i tęsknoty pozwoli im cieszyć się z nowej wolności i zdrowia Królestwa.
28.
Łatwe będzie kochanie Boga z całej myśli w umyśle zdrowym, przejrzystym, niezawodnym, ciągle się uczącym. To, że podobno wykorzystujemy tylko 10% pojemności mózgu, na pewno się zmieni. Łatwo będzie połączyć fakty, dociekać prawdy, a ona przecież zawsze była i będzie taka sama. Fałszerstwa starego świata i systemów zła będą nie tylko usunięte, ale pamięć o nich jasno ukaże, dlaczego były złe. Prośba psalmisty ziści się w życiu każdego, kto otworzy się na gruntowną ocenę własnych myśli. Oporność i upór w złym będą zastąpione postanowieniem i silnym pragnieniem podążania drogą wieczną.
29.
W dzisiejszym czasie uszczerbki charakteru, umysłu czy depresja prowadzi ludzi na manowce, zmusza ich do poddania się i zdania się na łaskę otoczenia. Choć dzieje się tak często w różnych sferach życia i społeczeństwa, to łatwo jest wejrzeć w skutki takich procesów, słuchając rozmów z ludźmi, którzy w takich sytuacjach się znaleźli. Choć często mają problemy z uzależnieniem od różnych substancji, to jednak w rozmowach z nimi słychać szczerość i przyznanie, że krzywdy, samotność, słabość woli i brak zdrowego myślenia spowodowały w dużej mierze ich obecny stan. Czasem słucham kanałów na YouTubie, np. polskiego kanału pt. „Jak to ogarnąć” albo angielskiego „Invisible People” (Ludzie niewidzialni). Z wielką nadzieją wyglądamy czasu, kiedy ten stan będzie naprawiony, a każdy znajdzie satysfakcjonującą dziedzinę pracy. 
30.
Ostatnim elementem na naszej liście jest siła. Kojarzymy pojęcie siły z fizyczną siłą, która wynika ze zdrowego kośćca i mięśni. Jak wiemy, mięśnie muszą być ciągle ćwiczone, bo jeśli nie, to staną się słabe. Wydaje mi się, że to kochanie Boga ze wszystkich sił jest właśnie ciągłym ćwiczeniem, stosowaniem Jego zasad. Tak jak powtarzanie ćwiczeń powoduje utrwalenie się pamięci mięśniowej, tak w przenośni – ciągłe powtarzanie poprawnych wyborów, decyzji, zachowań doprowadzi do utrwalenia moralnej sprawności, która stanie się nieodzowną częścią funkcjonowania człowieka doskonałego. 
W Psalmie 1 czytamy o człowieku pobożnym, który mieszka z Panem i trwa w rozmyślaniach o Zakonie Pańskim. I jest tu napisane, że poszczęści mu się we wszystkim, co zrobi. Co prawda sukces nie zawsze oznacza brak tymczasowych niepowodzeń. Słynni wynalazcy zawsze chcieli przeprowadzać więcej doświadczeń, aby uczyć się z większej liczby niepowodzeń i tworzyć podstawy dla następnej generacji swoich produktów.  
Istotne będzie tu zachęcanie, pomoc w rozumieniu postępów i również wyników poszczególnych doświadczeń.
1 Kor. mówi nam o tym, że święci sądzić będą świat, ale również o tym, że przez sądzenie samego siebie można uniknąć konieczności sądu ze strony wyższej instancji. Mam nadzieję, że właśnie takie ćwiczenia i introspekcja pozwoli wielu ludziom na analizę własnego postępowania. 
31.
Nawet i w dzisiejszym niedoskonałym świecie są talenty, które umieją motywować, zachęcać do takiego myślenia, analizowania i ćwiczenia w osiąganiu zamierzonych celów i odnoszenia sukcesów na tej drodze. Choć być może dziś takimi celami jest zwiększenie zasobów materialnych czy osiągnięcie zadowolenia z pracy w ulubionej dziedzinie, to w przyszłości takie głosy też będą potrzebne z nowo utwierdzonymi celami. Jednym z liderów w tej dziedzinie jest p. Brian Tracy, który zachęca swych słuchaczy do wyobrażenia sobie, jak wyglądałoby ich życie, gdyby było doskonałe, gdyby nie zważając na rzeczywiste ograniczenia, skupić się na wykonaniu rzeczy, które pomogłyby osiągnąć stan takiej doskonałości. Na ekranie mamy kilka wytycznych z jego podejścia i zdaje mi się, że będzie on bardzo zadowolony, gdy obudzi się w Królestwie Bożym i zobaczy, że to właśnie teraz dotknęła życie wszystkich ludzi różdżka miłości Bożej. 
32.
(W miarę czasu) A co do sprawdzianu to mamy taką sondę do rozważenia (odczytać pytanie i cztery odpowiedzi, pozostawić do osobistego przemyślenia). 
33.
I tak dochodzimy do końca naszej trzyczęściowej lekcji. Nie będzie tu egzaminu, ale pamiętamy o sądzie nad owcami i kozłami, który przedstawia sąd na końcu Tysiąclecia; egzaminem końcowym dla tych, którzy go będą potrzebować, jest rozwiązanie Szatana, by sprawdzić, na ile utwierdzona i wierna jest miłość do Boga z całego serca, duszy, myśli i siły. Na końcu Jezus oddaje przyprowadzoną do doskonałości ludzkość, a właściwie każdą z miliardów wiernych Bogu istot. Aby Bóg był wszystkim we wszystkim. 
34.
A dla nas pozostaje przypomnienie, że krystalizacja i udoskonalanie w obecnym czasie może wymagać pomniejszych i krótkich doświadczeń, jak mówi apostoł Piotr. 
35.
A br. Gene Burns zachęca nas i przypomina (odczytać tekst na ekranie)
Zachęta dla wierzących czasu obecnego 
„Naszym obowiązkiem w ciągu tych kilku krótkich lat jest wykazanie naszej wierności Panu. Czy jesteśmy godni zaufania? Czy poważnie traktujemy nasze obietnice?
Bóg najlepiej wie, czy obiecujemy Mu dużo, a nie spełniamy tych obietnic. To on najpierw to dostrzeże i będzie o tym wiedział. Bóg szuka świętych, ludzi, którzy nie tylko wierzą Bogu, lecz takich, którym Bóg może wierzyć i którym może zaufać jako współdziedzicom z Jego Synem Jezusem” 
(Cierpienie, które czyni doskonałym – br. Gene Burns) 
36.
Tak więc, drodzy braterstwo, mam nadzieję, że odnieśliśmy błogosławieństwo w myśleniu o doskonałości. Jeśli tak, to niech te rozważania pomogą ten temat zgłębiać dalej. 
37.

Życzę braterstwu i sobie, abyśmy mogli dobrze i wiernie spełniać to, co jest nam dane do nauczenia i wyćwiczenia, tak byśmy w naszym ograniczonym środowisku mogli usłyszeć od Pana, że ponieważ jednak byliśmy wierni w małym, zaprasza On nas do tego, by innym pokazać tę drogę wierności w tym przyszłym wieku, którego mocy zaznajemy już teraz.
38.
(Slajd tytułowy)

