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 „A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia 
ludzkiego; albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz 

otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa.” -Galacjan 1:11-12.
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Z Chrystusa

Chrystus jest „drogą, prawdą i życiem.” Łaska, która uświęca, jak 
również ta, która usprawiedliwia jest w Nim i przez Niego. On 
jest prawdziwą i żywą drogą; nikt nie może odnosić zwycięstwa 
nad grzechem i być jedno z Bogiem bez Chrystusa. A jeżeli w 
jakimś złagodzonym sensie możemy powiedzieć, że doszliśmy do 
końca drogi przez wprowadzenie do domu, do boskiej owczarni 
i odnowieni na Jego obraz, byłoby naprawdę smutne, gdybyśmy 
zapomnieli Drogę, jak czasami jest nazywany Chrystus. W każdym 
momencie naszej drogi naprzód, bez względu na to jak bardzo 
zaawansowanej, nasze życie pochodzi z Boga poprzez Niego i dla 
Niego. Najbardziej zaawansowane dusze to te, które są najbardziej 
zajęte myślami i obecnością Chrystusa.
   Każdy inny pogląd byłby niezmiernie zgubny. To by oznaczało 
urwanie z wiernego życia wiecznego, które składa się z poznania 
jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, Jego Syna, 
którego posłał.

Francois Fenelon (1697)     
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Świeża wizja Jezusa Chrystusa
Niedawno moja żona szła z naszym psem ścieżką w naszej wiosce. Po drodze spotkała 
mężczyznę z tej wioski. Kiedy tak szli i rozmawiali, on skorzystał z okazji, aby jej 
dumnie powiedzieć, że on i jego rodzina postanowili zrezygnować z czekolady na okres 
postu w tym roku. Ten człowiek i jego rodzina nie są praktykującymi chrześcijanami, 
ale postanowili nie jeść czekolady przez kilka tygodni, żeby dostosować się do okresu 
w kalendarzu chrześcijańskim.

Kiedy o tym usłyszałem, uderzył mnie fakt, że dla wielu ludzi chrześcijaństwo 
oznacza tylko mgliste przestrzeganie kilku specjalnych świąt, czy „świętych dni,” w 
których praktykuje się jakieś religijne obrzędy, albo tylko przyznaje, że chrześcijaństwo 
jest to po prostu jedna z „wielu dróg, które prowadzą do Boga.” Nie ma prawie żadnego 
uznawania zmartwychwstałego i uwielbionego Chrystusa, który jest centralną postacią 
i jedynym fundamentem wiary chrześcijańskiej.

W rezultacie tego, w wielu miejscach nadprzyrodzone życie zniknęło z kościoła, 
a pozostała tylko sterylna instytucjonalna forma i porządek. Ta słabość sprawia, że 
wielu ludzi czuje w sobie pustkę, zniechęcenie i rozczarowanie, kiedy nie znajdują 
odpowiedzi na swoje pytania i problemy, jakie napotykają w życiu.

Ostatnio byłem bardzo zachęcony tym, kiedy dowiedziałem sie o grupie czterech 
kościołów Anglikańskich w hrabstwie Kent w Anglii, które rozdały bilety warte 
20.000 Funtów na film „Pasja,” Mela Gibsona, który obrazuje ostatnie godziny życia 
Chrystusa. Kiedy ich zapytano dlaczego to robią, kaznodzieja odpowiedział: „Kościół 
mierzy się z takimi sprawami jak pokłosie po 11 września i biskupi homoseksualiści. 
Trudno nam będzie wywierać wpływ na świat, jeżeli będziemy tylko podtrzymywać 
sprzedaż bigosu.” To jest prawda. Nasz świat–i nasz kościół–potrzebuje świeżej 
wizji Jezusa Chrystusa.

Tak łatwo dać się wciągnąć w trendy i popularne mody, które ogarniają chrześcijaństwo 
dzisiaj. Kiedy kapitalizm i chrześcijaństwo zazębiają się coraz bardziej w zachodnim świecie, 
techniki marketingowe starają się o to, abyśmy byli od czasu do czasu bombardowani 
przez najnowszą książkę, czy kurs do studiowania, czy serie uwielbienia. Przez jakiś czas 
staje się to czymś ważnym  w naszym życiu chrześcijańskim. Ostatnio niektóre książki lub 
taśmy z uwielbieniem stały się wielomilionowym biznesem same w sobie.

Chociaż nie mam nic przeciwko treści różnych książek czy pieśni, to często 
niepokoi mnie fakt, że przy tej popularności i fanfarach, jakie towarzyszą niektórym z 
tych pozycji, wydaje się, że możemy łatwo stracić z oczu centralność Jezusa Chrystusa 
i fakt, że we wszystkim On jest tym, który jest chrześcijaństwem. Kiedy Jego stracimy 
z oczu, to istnieje niebezpieczeństwo, że możemy zejść z drogi i rozminąć 
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z ostatecznym celem chrześcijańskiego życia; poznania Chrystusa i mocy Jego 
zmartwychwstania i społeczności w Jego cierpieniu (Filipian 3:10).

Paweł uważał wszystko, nawet te najbardziej szlachetne i godne pochwały z jego 
religijnych osiągnięć, jako nie mające żadnej wartości w porównaniu z przewyższającą 
wszystko wielkością poznania Chrystusa Jezusa naszego Pana (Filipian 3:7,8). Takie 
podejście przewija się we wszystkich listach, które Paweł pisał do zborów w pierwszym 
wieku. Prawie w każdej sytuacji, bez względu na problem, do jakiego Paweł musiał się 
odnosić, zawsze stawiał na pierwszym miejscu wielkość charakteru i dzieła Jezusa 
Chrystusa. Dla Pawła osoba i dzieło Chrystusa były podstawą rozwiązania każdego 
problemu, z jakim spotykały się indywidualne osoby czy zbory.
Pawłowa wizja Chrystusa
Ciągle na nowo Paweł zwraca uwagę swoich czytelników na chwalebną ewangelię, 
która jest całkowicie otulona osobą Jezusa Chrystusa.

„Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania 
ewangelii Bożej, którą przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach 
Świętych o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha 
uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o 
Jezusie Chrystusie, Panu naszym” (Rzymian 1:1-4).

Chrystus jest podstawą i źródłem każdego etapu naszego życia duchowego i 
całkowitą podstawą naszej nadziei i radości. „Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie 
Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i 
odkupieniem, aby, jak napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił” (1 Kor. 1:30,31).

Paweł tak bardzo doceniał centralność tematu Chrystusa, że był gotowy potępić 
każdą formę chrześcijaństwa, która zmieniała się w zwykłe przestrzeganie przepisów i 
postanowień religijnych, w których nie ma na pierwszym miejscu życia Chrystusa: 

„Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce 
Chrystusowej do innej ewangelii, chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy 
was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my 
albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam 
zwiastowali, niech będzie przeklęty!” (Galacjan 1:6-9).

To najwyższe miejsce Chrystusa ma taką ważność, ze każdy aspekt wiecznego 
Bożego planu i celu współpracuje w kierunku tego czasu, kiedy Chrystus będzie ponad 
wszystkim i wszelkie stworzenie uzna Jego chwałę i panowanie: „oznajmiwszy nam 
według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby 
z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, 
i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim” (Efezjan 1:9,10).

Fakt, że On Syn Boży zgodził się opuścić Swoje miejsce w chwale i przyjąć 
postać uniżonego sługi i być posłusznym woli Ojca aż do śmierci oznaczają, że Jego 
chwała i honor mają w sobie taką ekskluzywność, jakiej nie może mieć nic w całym 
wszechświecie. On jest najwyższy i inny niż wszelkie stworzenie. 
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„On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, 

ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy 
widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy 
zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed 
wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, 
Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był 
pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości 
i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki 
przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego” (Kolosan 1:15-20).

Raz po raz apostoł uświadamia nam na nowo, że Chrystus jest fundamentalnym 
elementem chrześcijańskiego życia i wiary. Bez Niego nie ma żywotnego chrześci-
jaństwa, a jedynie pusta religia.
Oświecenie Ducha Świętego
Całe Pismo jest prawdą i wielu z nas uznaje tę prawdę, ale czasami potrzebujemy 
świeżego objawienia Ducha Świętego, żeby odnowić naszą wizję i zrozumienie 
Chrystusa. Podczas ostatniego wieczoru z uczniami Chrystus obiecał, że głównym 
zadaniem Ducha Świętego będzie przedstawianie większego objawienia i zrozumienia 
osoby, dzieła i nadchodzącej chwały Jezusa.

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; lecz gdy 
przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie 
mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. 
On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi” ( Jana 16:12-14).

W przedstawieniu tego fragmentu Robert Gowett zwrócił uwagę, że „Jezus nie 
przyszedł, aby uwielbić Siebie, lecz Ojca. Duch przyszedł, aby uwielbić Ojca i Syna. Źródło, 
z którego miał czerpać Duch Święty jest to chwała Chrystusa. Dlatego apostołowie głosili 
Chrystusa. To jest test prawdziwej służby; czy wielbi ona Chrystusa? To co Jego w ten 
sposób uwielbia jest od Ducha Świętego. To, co Jego omija, nie jest od Ducha Świętego. 
To jest szerokie pole Ducha–osoba Jezusa i Jego dzieło. On przedstawia wierzącemu 
czym jest sam Chrystus i czym jest On dla nas. Dwa razy jest wspomniane co mówi 
Duch; trzy razy relacjonuje co Chrystus uczynił, co czyni i co będzie czynił. Ojciec i 
Syn są tak blisko ze sobą związani, a Ojciec uczynił Syna dziedzicem wszystkiego tak, 
że Duch Święty podnosi chwałę Syna i składa świadectwo o chwale Ojca. Tak więc 
mamy przed sobą całą jedność uczucia, rady i posiadania w Ojcu, Synu i Duchu. Jak 
niecne byłyby te słowa, gdyby były wypowiadane przez kogoś, kto nie jest w Bogu!”

Wielu z nas szuka Ducha Świętego ze względu na dary, moc, przeżycia, manifestacje; 
zastanawiam się jak często prosimy Ducha Świętego, żeby dał nam większe poznanie i 
objawienie Jezusa Chrystusa?

John Climacus w swojej książce Drabina do nieba mówi, że Bóg objawia się najpierw 
jako ogień, który oczyszcza kochanka, potem jako światło, które oświeca intelekt i 
czyni go podobnym do Boga. Może wielu z nas chciałoby tego oświecenia, ale nie 
chcemy się poddać temu oczyszczeniu, które to poprzedza. Rezultatem jest mała i
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ograniczona wizja Chrystusa, która może od czasu do czasu poruszyć współczucie  i 
sympatię, ale rzadko prowadzi do przemiany serca i charakteru.
Chwała, która ma się objawić w przyszłych wiekach
To jest tragedia, ponieważ Paweł mówi, że realność i wielkość chwały Chrystusa 
jest tak niesamowita i wykraczająca ponad nasze zrozumienie, że Bóg przygotował 
przyszłe wieki, aby nam pokazać to wszystko, co jest ucieleśnione w uwielbionym 
człowieku, Jezusie Chrystusie. „I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach 
niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne 
bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie” (Ef. 2:6,7).

Wielu ludzi cytuje pierwszą część tego fragmentu jako tryumfalny znak 
wznoszenia się w górę, ale często nie zwracają uwagi na powód dlaczego zostaliśmy 
posadzeni w okręgach niebiańskich. Zostaliśmy tam posadzeni po to, abyśmy mogli 
zobaczyć odsłanianie wielkości Chrystusa, która jest tak niezmierna, że trzeba będzie 
całych wieków, żeby ją w pełni poznać. W tym wszystkim, co możemy zobaczyć czy 
zrozumieć z cudów i majestatu Chrystusa, prawda jest taka, że tutaj ledwie zaczynamy 
dostrzegać to wszystko, co Bóg umieścił w Swoim Synu dla dobra każdego człowieka 
i dla wszechświata.

„Jesteśmy w pełni przekonani, że zaledwie dotknęliśmy skraju Jego szaty, 
mówiąc obrazowo. W nadchodzących wiekach będzie następowało objawienie tej 
niewymownej chwały, wszystkiego, czego On dokonał poprzez Syna (Hebr. 1:2) i dla 
Syna, aby zamanifestować niezmierzone bogactwa Jego łaski” (E.F. Stroter, Chwała 
ciała Chrystusowego).

Nie ma ważniejszego zadania jak staranie się o poznanie i zrozumienie pełni bogactw 
Jezusa Chrystusa. Kiedy widzimy realność Jego wspaniałego majestatu, wszystko inne 
traci swój blask. Jednak w naszych codziennych sytuacjach, z ciągłym naciskiem tego 
świata i troskami tego życia, potrzebny jest stanowczy akt wiary, żeby szukać usilnie tego, 
co jeszcze nie jest widoczne. Ale Duch może sprawić, że to wszystko będzie dla nas realne 
i napełnić nas objawieniem i duchową mądrością, która nas prowadzi twarzą w twarz z 
niewysłowioną wspaniałością Chrystusa. Ta odnowiona wizja pomoże nam iść naprzód 
do chwalebnej wieczności, która będzie naszym udziałem w Chrystusie Jezusie.

„Nie bądźcie niewiernymi. Otrzymaliście dowód z poprzednich wydarzeń od 
Głowy i Jego pragnienie manifestowania Jego dobroci. Czy jest inny sposób objawienia 
nam tego, gdyby to się nie wydarzyło? To będzie zademonstrowane w przyszłych 
wiekach. To co teraz wydaje się nonsensem dla niewierzących, wtedy okaże się w pełni 
rozsądne dla wszystkich. Zasiądziemy z Nim. Nic nie jest bardziej godne zaufania i 
godne chwały, niż to objawienie” ( Jan Chryzostom, Homilia z Efezjan).

Bruce Garrison (2004)     
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Samotny tron
Jeżeli Jezus Chrystus nie jest panem wszystkiego, to nie jest wcale Panem. Często 
wywierało to na mnie wpływ jako wielka i oczywista prawda, że w dwóch najbardziej 
poważnych sytuacjach w życiu naszego Pana na ziemi, Jego własna ocena i całkowita 
śmiałość Jego oświadczeń polegała na tym, aby zapobiegać klasyfikowaniu Go na 
równi z ludźmi. Jego własna ocena i całkowita śmiałość Jego twierdzeń przy tych 
okazjach sprawiają, że niemożliwe jest, aby ktoś, kto czyta Ewangelie mógł wątpić, że 
Jezus Chrystus jest Panem wszystkiego.

Obie te sytuacje były prawie marginesowe. Było to wtedy, kiedy Chrystus był w 
Synagodze w Kafarnaum, kiedy dziękował Swojemu Ojcu takimi słowami: „Dziękuję 
Ci Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a 
objawiłeś je niemowlętom, bo tak się Tobie upodobało” (Mat. 11:25,26; Łukasz 10:21).

Inną okazją było przerwanie. Madam Guyon mówi, że „przerywania są okazjami.” 
Jest to wielkie stwierdzenie, bo jeżeli popatrzymy na przerywania w służbie Jezusa, 
albo w słowach Jezusa, to zobaczymy, że każde przerywanie było objawieniem nowego 
splendoru w charakterze naszego Pana.

Tutaj Tomasz zadał pytanie: „Jak możemy poznać drogę?” Jezus mu odpowiedział: 
„Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem; nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko 
przeze Mnie” ( Jana 14:5,6).

Nikt z normalną inteligencją, kto czyta nawet te dwa fragmenty w Ewangeliach 
Mateusza i Jana nie może ani na chwilę wątpić, że bez względu na to co mówi 
świat, Chrystus przedstawił Swoją wyłączność i ostateczność. Powiedział, że On jest 
jedynym kanałem prawdy, życia i światłości. Powściągliwość i transcendencja Jezusa, 
Syna Człowieczego są tak wyraźne, że każdy, kto akceptuje Nowy Testament, może 
tylko wyciągnąć wniosek o największej wartości Chrystusa w Jego Księdze.

Bardzo łatwo tutaj w domu możemy śpiewać: „Niech wszyscy wielbią moc Imienia 
Jezus!” Ale po całym świecie, rywalizujące wiary, nowe religie i dziwne kulty stawiają 
wyzwanie dla tego hymnu Kościoła, który przypisuje wszelką chwałę i uwielbienie 
i cześć Jezusowi Chrystusowi naszemu Panu. Dlatego trudno jest być świadczącym 
chrześcijaninem. Jak trudno być chrześcijaninem świadczącym dla Chrystusa wbrew 
świadectwu innych głosów, które stawiają wyzwanie panowaniu Chrystusa, albo które 
wypierają Go z serc i życia mężczyzn, kobiet i dzieci. 

W kraju i za granicą, nawet w kręgach chrześcijańskich jest wiele głosów, 
które występują przeciwko panowaniu i ostateczności i wystarczalności religii 
chrześcijańskiej. Wielu ludzi, którzy wyznają i nazywają siebie chrześcijanami utraciło 
poczucie panowania i wystarczalności Chrystusa i wraz z tym ważność ich poselstwa.
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Jak wiemy jest takie pomieszanie języków.  Kiedy biskup kościoła Metodystycznego w 
Ameryce oświadcza publicznie, że Mahatma Gandhi jest największym chrześcijaninem 
w Indiach, to człowiek zaczyna się zastanawiać co to znaczy, kiedy Gandhi mówi 
w swojej ostatniej książce: „Ja nie mogę postawić Chrystusa na samotnym tronie, 
ponieważ wierzę, że Bóg wciela się ciągle na nowo.”

Albo kiedy w ruchu studenckim w Ameryce jeden z naszych poprzednich 
przywódców używa w swojej książce „Chrystus czy chrześcijaństwo” takich słów: 
„Jedną z najtragiczniejszych pomyłek chrześcijaństwa było położenie takiego 
wielkiego nacisku na unikalność Jezusa, że miedzy Nim a resztą ludzkości powstała 
wielka przepaść nie do pokonania. Jeżeli wszyscy ludzie zostali stworzeni na duchowy 
obraz Boga i jeżeli jest tylko jeden rodzaj osobowości, to jedyną rzeczą, która odróżnia 
Jezusa od innych ludźi jest dojrzałość.”

Wilhelm Hauer, przedstawiciel neo-poganizmu w Niemczech i profesor w jednym 
z tamtejszych uniwersytetów użył takich słów: „Dziesięć Przykazań przedstawionych w 
Biblii nie wystarczy do budowania chrześcijaństwa w obecnym czasie. Semicki charakter 
chrześcijaństwa jest niewątpliwy, ale tak samo jego potępienie. Jezus powiedział: 
‘Zbawienie pochodzi od Żydów,’ ale był On w błędzie. Wiara w zmartwychwstanie 
nie jest centralną treścią chrześcijaństwa, ale jest to świecka doktryna. Wiele ze słów i 
czynów Jezusa dotyka głęboko naszych serc. Ale protestujemy przeciwko temu, żeby 
był nam narzucany jako przywódca i wzór. Nie możemy pozwolić na to, aby nasze 
narodowe życie religijne, które wyrasta bezpośrednio z naszego geniuszu zostało 
wprowadzone na Semickie i obce nam tory.”

Takie głosy wydają sie dla nas niezwykłe. Ja jednak twierdzę, że obecnie wielkie 
niechrześcijańskie religie, każdy meczet Muzułmanów budowany w Londynie, Berlinie 
czy Paryżu, albo Nowym Jorku, każda świątynia Christian Science są bezpośrednim 
wyzwaniem dla panowania  i ostateczności Jezusa Chrystusa. W czym Jezus Chrystus 
jest inny od wszystkich innych przywódców i osobistości religijnych? Na czym polega 
Jego przewaga?
Przewaga Chrystusa
Kiedy patrzymy na Niego, widzimy, że ten historyczny Jezus wznosi się jak niedostępny 
szczyt Himalajów nad wszystkimi innymi górami i wzgórzami ludzkiej wielkości. 
Zawiódł ludzki wysiłek zmierzenia Jego wysokości. Historia, filozofia i sztuka oddały Mu 
już najwyższe honory. Każda gazeta wydawana w Nowym Jorku, Chicago, Buenos Aires. 
Londynie na pierwszej stronie uznaje Chrystusa z historii. „Jest rok 1937 naszej ery.”

On jest historyczną linią podziału pomiędzy tym, co sie stało zanim On przyszedł, 
a co się stało po Jego objawieniu. Nawet Mahomet w Arabii, jako pilny student kiedyś 
nie mógł pominąć Chrystusa w swoich pismach. W Koranie mówi o Nim, jako „Duchu 
Bożym, Słowie Prawdy.”
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Napoleon na wyspie Św. Heleny powiedział: „Znam ludzi, ale Jezus nie był 

człowiekiem. Francja, Aleksander Wielki i ja założyliśmy imperium na podstawie 
siły, a tu jest ten, który założył imperium na miłości. Teraz ja jestem osamotniony i 
zapomniany, a są miliony tych, którzy są gotowi umrzeć za Niego.”

Jean Paul Richter z Niemiec w pięknym fragmencie powiedział: „O Ty, który jesteś 
najpotężniejszy wśród mocnych i najświętszy wśród świętych, Ty, który masz przebite 
ręce, podniosłeś imperia z ich zawiasów i odwróciłeś bieg ludzkiej historii!”

Rabin Klausner, Prezydent Uniwersytetu w Jerozolimie, w jednej ze swoich książek 
na temat Jezusa Chrystusa mówi: „Jego przypowieści są niezrównane, Jego etyka 
niedościgniona przez nic ze Starego Testamentu, On jest najwspanialszym owocem 
drzewa Judaizmu.”

To wszystko jest piękne, ale w pewnym sensie niewystarczające. Kim jest ten 
Jezus Chrystus, który powiedział, że kiedy będzie wywyższony, pociągnie wszystkich 
do Siebie. W jakim znaczeniu jest Jezus Chrystus na samotnym tronie? Pod jakim 
względem jest Jezus Chrystus Alfą i Omegą, pierwszym i ostatnim, początkiem i 
końcem wszystkich ludzkich myśli i wszystkich ludzkich ideałów i religii?

Na pewno misjonarze nie powinni być ograniczeni w swoim zrozumieniu i wszyscy, 
którzy podróżowali za granicę i mieli możliwość zapoznania się z niechrześcijańskimi 
religiami chętnie przyznają, że te religie, prawie wszystkie starsze niż chrześcijaństwo 
mają wiele dobrych cech. Mają one pewne duchowe i moralne wartości.

W Konfucjanizmie jest podkreślana wartość rodziny. Żaden chłopiec w Chinach 
nie odezwałby się do swojego ojca tak, jak to robią niektórzy chłopcy w Ameryce. W 
Hinduizmie mamy wielkie pojęcie immanencji Boga:

„Mów do Niego, gdyż On słyszy
I Duch może rozmawiać z duchem
On jest bliżej niż tchnienie
I bliżej niż ręce czy nogi.”
W Buddyzmie jest komentarz na temat najbardziej pesymistycznej księgi w 

Biblii, Księgi Kaznodziei Salomona. Bez Chrystusa i bez nadziei zmartwychwstania 
wszystko jest rzeczywiście marnością i utrapieniem ducha. W Islamie jest stara prawda 
o prorokach Izraela, przewyższającej wszystko wielkości Boga, Jego suwerennej woli 
co do historii świata i całej ludzkości. Właściwie podzielają one większość prawd, 
które są powszechne w chrześcijaństwie i są przestrzegane z gorliwością i oddaniem.

Ale nietrudno jest wykazać, że Chrystus i chrześcijaństwo jest wartością najwyższą, 
unikalną i ostateczną; i możemy dać odpowiedź każdemu, kto pyta o powód naszej 
nadziei.

Samuel M. Zwemer (1937)     
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Przewyższająca  wszystko 
wartość poznania Chrystusa

„Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, 
Pana mego” (Filipian 3:8).

„Dla mnie życiem jest Chrystus...” (Filipian 1:21).
„Doniosłość poznania Chrystusa Jezusa...” To oznacza dokładnie, że dla apostoła 
Pawła poznanie Chrystusa przewyższało wartością wszystko inne. Dla niego było to 
poznanie, które przewyższało wartością wszelką inną wiedzę, którą mógł on posiąść. 
Przeciwstawia on poznanie Jezusa Chrystusa swojego Pana wszystkim innych rzeczom 
i tak, jak światło świecy blednie, kiedy świeci słońce, tak dla niego najpotężniejsze 
światło i chwała, których może doświadczyć człowiek straciły wszelką wartość w 
obecności jego Pana Jezusa Chrystusa.

Takie słowa nie były zwykłymi słowami w przypadku Pawła. To nie były jakieś 
kwieciste słowa.  Wychodząc od takiego człowieka miały one niesamowitą wagę nie 
dlatego kim on był, ale ze względu na życie, z którego one wytryskały.

Aby tak naprawdę uchwycić coś z mocy i siły–głębi, pełni, cudowności tego 
zwrotu, tego języka–konieczne jest zastanowienie się nad życiem tego człowieka, 
żeby zobaczyć pochodzenie jego słów. Słowa mają wartość proporcjonalną do 
realności historii człowieka–historii, która kryje się za jego słowami i i wiąże się 
z jego słowami. Możemy o czymś mówić, ale te słowa są bezwartościowe, gdyż w 
nas za nimi nic nie stoi. Możemy też mówić o czymś, a słowa te mogą nieść w sobie 
niesamowitą wagę znaczenia i wartości ze względu na to, co stoi za nimi w osobie 
wypowiadającej te słowa. Musimy więc pamiętać, że kiedy Paweł wypowiadał te słowa, 
był on praktycznie  u końca swojej ziemskiej drogi ... i że za każdą sylabą jest całe życie 
wypełnione duchową historią. A co to było za życie! Wszystko w nim zmierzało do 
punktu kulminacyjnego i zostało skoncentrowane w tych ostatnich wypowiedziach.
Cierpienia Pawła
Przyglądnijmy się jemu osobiście. Widzimy człowieka zmęczonego i słabego, o którego 
rozbijały się i przelewały fale–potężne i ciągłe fale wszelkiego cierpienia, jakie sobie 
można wyobrazić, gdybyś chciał spróbować skatalogować ludzkie cierpienia; ofiara 
wielkiego krzywoprzysięstwa, ofiara wielu wrogów; złamany i osłabiony fizycznie; 
w okolicznościach głębokiego ucisku; dręczony przez setki, a może nawet tysiące 
przeciwników; nie pozostało mu wielu prawdziwych przyjaciół.
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W swoich zapisach wspomniał o niektórych przeciwnościach. Wyglądają one tak: 

W ucisku, w niedostatkach, w zgiełku, w pracy, w czuwaniu, w postach, biczowany, 
zasmucony, biedny, nic nie mający, w więzieniach, w więzach ponad miarę, często 
narażony na śmierć; „pięć razy otrzymałem po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy 
byłem chłostany, raz ukamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, byłem w głębi w 
dzień i w nocy, często w podróży, w niebezpieczeństwie na rzekach, w niebezpieczeństwie 
przed bandytami, w niebezpieczeństwie wśród swoich, w niebezpieczeństwie 
wśród pogan, w niebezpieczeństwie w mieście, w niebezpieczeństwie na pustyni, w 
niebezpieczeństwie na morzu, w niebezpieczeństwie wśród fałszywych braci, w pracy 
i trudzie, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w poście, w chłodzie 
i nagości. Oprócz tych rzeczy, których mu brakowało, były te, które go codziennie 
zajmowały–troska o wszystkie zbory” (2 Kor. 11:24-28).

Jest jeszcze więcej wzmianek o przeżyciach tego męża Bożego. Tylko delikatnie 
o nich wspomina i idzie dalej: „Ja, który mam nieokrzesany język (niektórzy tak o 
nim mówili): „Ja, który jestem słaby będąc z wami” (tak też niektórzy o nim mówili). 
Człowiek tak i nie-to znaczy człowiek, który jest niezdecydowany, który raz mówi tak, 
a innym razem nie. Przesyłając prośbę do umiłowanych współsług mówi: „Przynieście 
suknię, którą zostawiłem w Troadzie” ... co wyraźnie wskazuje, że zaznał zimna.

Kiedy czytamy jego pisma i jego historię, to widzimy, że składa się na nią cierpienie, 
doświadczenie i przeciwności. Na koniec powiada: „Wszyscy w Azji odwrócili się ode 
mnie,” „Tylko Łukasz jest ze mną.”
Ofiary Pawła
Wtedy zobaczymy z czego on dla tego zrezygnował; zobaczmy co zamienił z ludzkiego 
punku widzenia. Mówi o tym, co było jego naturalnymi zaletami–dlaczego miał 
powód i okazję, aby się chlubić więcej niż ktoś inny:

„Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja: 
obrzezany dnia ósmego, (to znaczy, że urodził się Żydem i nie był prozelitą) z rodu 
izraelskiego, (nie wszczepiony, ale oryginalny krzew), z plemienia Beniaminowego, 
(w tym plemieniu najbardziej znanym jest Saul, pierwszy król Izraela, który był z 
plemienia Beniamina),  Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do 
żarliwości prześladowca Kościoła” (Filipian 3:4-6).

To wszystko reprezentowało pozycję, zalety, wpływy, reputację–coś co w tym 
świecie daje podstawy do zaszczytów i sukcesów, imię i miejsce wśród ludzi. On 
zamienił to wszystko, o czym mówiliśmy ... i dużo więcej.

Jak się Paweł z tym czuje? Zobaczmy skrajności w życiu tego człowieka, z jednej 
strony skrajność zaszczytów i ziemskiej chwały–to jest to, czym chlubi się człowiek 
i co ze światowego punktu widzenia było jego zaletami. Było tego dużo. Z drugiej 
strony widzimy inną skrajność. Pomyśl o tym! Taki człowiek wyróżniający się wśród 
współczesnych, cieszący się pożądanymi honorami i przywilejami i wpływami, a przy 
tym chłostany, biczowany, wrzucany do więzienia, kamienowany i wszystko inne. 
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Przewyższająca  wszystko wartość poznania Chrystusa

Co on myśli o tej zamianie? Jakie jest jego podejście do tego wszystkiego. Jak on to 
podsumowuje pod koniec swojego życia?

„Radujcie się w Panu” ... radujcie się ... radujcie się! Powiesz: Coś jest za tymi 
słowami. To nie są puste słowa. Jeżeli za tymi słowami postawimy taką historię, 
doświadczenie, to takie słowa mają znaczenie. Jest to zdumiewające.

Gdybyśmy poświęcili więcej czasu na rozważanie o tym, doprowadziło by to nas na 
kolana ze wstydem. Nie ma tam narzekania, uskarżania się, ani takich słów: „Oddałem 
wszystko (a jest to „Wszystko” z dużej litery) dla Chrystusa i zobaczcie do czego On 
mnie doprowadził–zobaczcie co dostałem w zamian!” Nie! W tym wszystkim nie ma 
najmniejszego znaku narzekania.

Jeżeli używa słowa „w smutku” (a tak mówi), to natychmiast łączy to z: „Ale zawsze 
w radości.” Jeżeli mówi: „Jako nic nie mający,” to natychmiast dodaje: „Wszystko 
posiadający.” Jeżeli mówi: „Jako ubogi,” to zaraz mówi: „Jednak ubogacający wielu.” 
Jego nastawienie do tego wszystkiego to nie jest narzekanie, ale wręcz przeciwnie– 
chluba, radość i zachęcanie innych do radości. Sam, zapomniany, otoczony przez 
wrogów, jego dzieło życia rozrywane na kawałki przez tych wrogów, powszechnie 
podejrzewany, wszyscy przyjaciele go opuszczają, osamotniony w więzieniu–raduje 
się, chlubi, tryumfuje.
Doniosłość poznania Chrystusa Jezusa
To wykracza daleko poza nas. Ale jakie jest oczekiwanie? Jest to doniosłość poznania 
Chrystusa Jezusa. Poznanie Chrystusa–aby poznać Chrystusa tak, jak może On 
być poznany; poznać Chrystusa tak, jak jest On otwarty, aby się dać poznać; poznać 
Chrystusa tak, jak On pragnie być poznany, oto jest wyjaśnienie ... i Paweł doszedł do 
tego w dużym stopniu.

Mówi on innymi słowy: Jest możliwe, aby poznać Chrystusa w taki sposób, że 
chociaż na początku możesz stracić wszystko na tym świecie, co jest cenne w oczach 
ludzi, to otrzymujesz coś nieskończenie większego i jeżeli pójdziesz dalej, to możesz 
tak poznać Chrystusa, że bez względu na formy cierpienia, głębokość cierpienia, jak 
niewyjaśnione mogą być niektóre przeżycia, jak ciągłe–aż do końca–mogą być 
przeciwności, to poznanie Chrystusa jest czymś, co będzie cię trzymało wysoko ponad 
tym wszystkim, abyś się nie utopił. Chociaż te potężne morza cierpienia i przeciwności 
mogą na ciebie napierać z cała silą, to one się załamią, a nie załamią ciebie, rozbiją się 
o ciebie. Możliwe jest takie poznanie Chrystusa. Właśnie to on mówi, jeżeli go dobrze 
rozumiemy.

Większość z nas musi się przyznać, że zbyt często problemy nami wstrząsają; 
cierpienia  sprowadziły chmury pytań i wątpliwości do naszych serc; nie stawiliśmy 
im czoła w taki sposób. Jednak naszym celem nie jest tylko oglądanie tego jak to robił 
Paweł, ani też mierzenie samych siebie w porównaniu z Pawłem na naszą niekorzyść, 
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ale chcemy zobaczyć, że Chrystus Pawła jest naszym Chrystusem i że to, co było 
możliwe dla Pawła, jest możliwe dla nas ... że Chrystus jest tym samym wczoraj, 
dzisiaj i na wieki. On jest Chrystusem, którego możemy poznać tak samo jak Go 
poznał Paweł.
Chrystus jako dynamika życia
Jaka jest droga do tego poznania? Z jednej strony, to jest nasza strona i wydaje mi się, 
że odpowiedź jest taka: „Dla mnie życiem jest Chrystus.” Jak można poznać Chrystusa 
w pełni? Jak Go można poznać tak, jak może On być poznany? Tylko na tej podstawie, 
że dla ciebie życiem jest Chrystus. Co to oznacza?

Paweł udał się do Arabii na trzy lata po tym, jak spotkał się z Chrystusem w 
drodze do Damaszku i podczas tych trzech lat miał wystarczająco dużo czasu, aby 
w samotności stawić czoła implikacjom swoich nowych relacji. Dla niego stało się 
to zupełnie jasne podczas tych trzech lat w samotności, że to go będzie kosztowało 
wszystko. Wtedy zostały ustalone te wszystkie sprawy. Dla niego stało się to po 
prostu sprawą życia i śmierci. To oznaczało, że wszystko co mam na tej ziemi–na 
tym świecie–musi należeć do Pana, do Chrystusa i jeżeli w trakcie moich relacji z 
Nim wszystkie albo jakieś z tych rzeczy będą musiały odejść, to ustalam to już teraz. 
Jeżeli to będzie oznaczało cierpienie, prześladowanie, a nawet śmierć, to już teraz się 
zgadzam–przyjmuję to wszystko, także dla mnie życiem nie będzie dom, rodzina, 
przyjaciele, reputacja, akceptacja, wpływy, ale jeżeli to będzie oznaczało, że nie będę 
miał nic z tych rzeczy–stracę to wszystko–to moją motywacją życia na tym świecie 
nie będzie żadna z tych rzeczy, a jedynie Chrystus. ... Chrystus, dynamika życia!

Innymi słowy Paweł powiada: „Dla mnie bycie na tym świecie oznacza po prostu 
Chrystus! Przyjmę z wdzięcznością to, co mi da! Jeżeli mi coś da, albo pozwoli 
zatrzymać tutaj, będę za to wdzięczny, ale jeżeli to wszystko będzie musiało odejść, to 
dla mnie nie ma różnicy. Chrystus i tylko Chrystus jest celem, dynamiką, motywacją 
mojego życia na tej ziemi!”

Kiedy ustalimy takie rzeczy, kiedy zostanie to doprowadzone do takiej konkluzji, 
że dla nas życiem jest Chrystus, wtedy Pan ma otwartą drogę, żeby stać się dla nas 
wszystkim. Czy nie jest prawdą w naszym przypadku to, że zbyt często nasze relacje 
z Panem, nasze życie chrześcijańskie, to że jesteśmy chrześcijanami i przeżywamy 
trudności, których rezultatem jest cierpienie, prowadzi nas do zatrzymania się w 
miejscu i cofania na chwilę, aby powiedzieć: „Nie spodziewałem się, że tak będzie! 
Nie wiem czy jestem, na to przygotowany!” Coś takiego zdarza się nam często, 
czyż nie tak? Cierpienie, utrata wszystkiego to się łatwo mówi, ale tylko człowiek, 
który raz na zawsze położył wszystko na tej jednej szali, może poznać Chrystusa w 
pełni–zupełnej–i powiedzieć: „Znoszę cierpienie i utratę wszystkiego ze względu na 
doniosłość poznania Chrystusa!”

Oznacza to po prostu, że: pełnia Chrystusa dla nas wymaga oddania w pełni 
samego siebie dla Niego. Jeżeli trzymamy coś zamiast Chrystusa–oprócz Chrystusa, 
wbrew Chrystusowi–to ograniczamy nasze poznanie Chrystusa.
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Przewyższająca  wszystko wartość poznania Chrystusa

To jest jedna strona–nasza strona: „Dla mnie życiem jest Chrystus.” Zawiedliśmy 
i załamaliśmy się w tej sprawie. Jednak nasze serca są skierowane na jedną rzecz (mam 
nadzieję, że tak jest) ... że kiedy przejdziemy tę drogę, którą idziemy tylko raz, to 
wieczny werdykt będzie taki, że celem naszego życia był Chrystus. Jest to poważna 
sprawa, która wymaga naszej uwagi. Jaki będzie skutek mojego przejścia tą drogą? Dla 
czego tu żyłem?  Co pokaże koniec mojego życia i moich lat? Co pokaże wieczność–i 
co pokaże czas–odnośnie wartości mojego życia?

Kiedy jesteśmy zupełnie oddani Panu w taki sposób, to daje Panu możliwość z 
drugiej strony–boskiej strony. „Aby oświecił oczy serca waszego ... abyście poznali 
miłość Chrystusową, która przewyższa poznanie ... aby Bóg dał wam ducha mądrości 
i objawienia ku poznaniu Jego.”

Jestem pewny, że jeżeli ludzka strona jest w porządku i człowiek jest całkowicie 
oddany Panu ... to boska strona będzie w porządku. Ale pomiędzy tymi dwoma jest 
taki test–przychodzi taka chwila, kiedy cała sprawa życia skupia się na jednej pełnej 
decyzji: czy chcę być na tym świecie mając na uwadze jakieś swoje interesy, czy też 
będzie to, bez względu na koszt i drogę, tylko Chrystus? To jest często taki praktyczny 
test–nie umysłowy–i nie chodzi o to, czy Pan poprosi nas, żebyśmy to powiedzieli 
... ale abyśmy to zrobili. Wszystko, co dotyczy naszego poznania Chrystusa w pełni, 
zależy od tego aktu–czasem jeden akt decyduje o nas.

Możemy rozpoznać implikacje: odrzucenie, prześladowanie, zniesławienie, 
niezrozumienie, podejrzenie, utrata wpływów, utrata reputacji, utrata miejsca–stawia 
nas na takiej drodze, po której niewielu z nami pójdzie i na której nie będziemy 
zrozumiani. To może być droga wyzwania od Pana ... i Jego najważniejszych interesów. 
Pytanie jest takie: Czy cofniemy się przed tym i powiemy: „Nie, ja nie mogę iść taką 
drogą?” Albo czy powiemy: „Dla mnie życiem jest Chrystus”? Jeżeli tak będzie i w ślad 
za tym pójdzie nasze działanie ... wtedy poznamy doniosłość Chrystusa i będziemy 
mieli najwspanialsze poznanie Chrystusa–Chrystusa, który jest ponad wszystkim. 
Niech tak będzie z nami wszystkimi.

T. Austin-Sparks (1935)     
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Chwalebna tajemnica
„Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości” (Kolosan 
1:19).

„Bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was” (Kolosan 1:27).
Słowo tajemnica użyte w Nowym Testamencie oznacza „święty sekret, długo 

ukrywany i w ten sposób ukrywany był absolutnie niedostępny dla człowieka.” Co 
to za tajemnica, o której apostoł Paweł pisze w swoim liście do Kolosan? Jest to 
tajemnica, której nie potrafi on opisać, ale jest ona „pełna chwały” wykraczającej poza 
ludzkie pojęcie.

Mówi nam, że ta tajemnica była ukryta przez „wieki” poprzedzające dni, w których 
on to pisał, ale nastąpiło wypełnienie czasu i upodobało się Bogu, aby ją wyjawić Jego 
świętym–tym, którzy są odkupieni przez krew Chrystusa i oddzieleni dla Niego.

Tajemnica ta tak długo ukryta mogła zostać objawiona tylko przez samego Boga,ale 
został dany Duch Święty, żeby dzieci Boże mogły poznać to, co im zostało dane przez 
Boga. Został posłany błogosławiony Duch Święty, aby objawić tajemnicę i jest On gotowy, 
aby objawiać ją tym wszystkim, którzy naprawdę chcą ją poznać (1 Kor. 2:9,10).

Dzieci Boże wykupione krwią potrzebują poznać tę chwalebną tajemnicę to 
właściwie otwarta tajemnica dla wszystkich, których Bóg uczy, ale jest zakryta dla 
wielu prawdziwych wierzących, którzy prowadzą życie smutne i przybite „grzeszenia i 
pokutowania” dzień po dniu, kiedy poznanie tej „tajemnicy” mogło by ich wprowadzić 
do ustawicznego zwycięstwa, niezakłóconego pokoju, głębokiej satysfakcji i 
odpocznienia!

Ale co jest tą tajemnicą? Jest to podsumowane w dwóch krótkich zdaniach-„w 
Nim jest cała pełnia.” „Chrystus W WAS.... chwała!” (Kolosan 1:19,27).

To po prostu oznacza, że Ojciec umieścił w Swoim umiłowanym Synu wszystko, 
czego potrzebujemy. Wszelkie światło, wszelką miłość, wszelką moc, wszelką 
cierpliwość, wszelką radość, wszelki pokój–wszystko, czego potrzebujemy do „życia i 
pobożności” (2 Piotra 1:3), teraz, w obecnym czasie (Kolosan 2:3,9,10).

W Nim jest cała pełnia Boga. W nas nic! Nie mamy co ofiarować Bogu, tylko 
naszą wolę. Gotowość, aby przyjąć Jego Syna jako naszego Zbawiciela i potem jako 
naszego Króla, który zasiada na tronie naszego serca, to jest wszystko, czego Ojciec 
pragnie i oczekuje od nas.
Objawiona tajemnica
„Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał ... i powołał przez łaskę swoją, 
żeby objawić WE MNIE Syna swego” (Galacjan 1:15,16). Apostoł Paweł nie nauczył 
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się tej tajemnicy u stóp Gamaliela. Było to dla niego całkowicie zakryte dotąd, aż sam 
Bóg mu to objawił, a wtedy zostały otworzone jego oczy, żeby zobaczył jak Pan nad 
nim czuwał od jego urodzenia i wybrał go do swojej służby.

Tę chwalebną tajemnicę my też możemy poznać tylko w ten sposób. Duch Święty 
musi odsłonić żywego Chrystusa, który zamieszka w nas tak, jak Go objawił nam 
najpierw jako naszego Zbawiciela.

Ponadto nigdy nie poznamy tej tajemnicy starając się pojąć ją naszym umysłem, 
ani przez zastanawianie się nad tym jak to może być! Sam Pan Jezus powiedział o 
Duchu Świętym „On z mojego weźmie i wam oznajmi.” Ale wieczny Duch może 
objawiać tylko wtedy, jeżeli nasz umysł jest uspokojony, a my zrezygnowaliśmy z 
„próby zobaczenia” i kiedy nawet rezygnujemy z naszego pilnego starania się aby Go 
poznać, jak również własnej introspekcji, gdyż wielu jest rozczarowanych, kiedy patrzą 
do wewnątrz szukając przeżycia zamiast szukać tylko zmartwychwstałego Pana.

Kiedy porzucimy nasze walki i wysiłki i powiemy Panu, że jesteśmy gotowi, aby 
On mógł w Swoim czasie objawić nam Swojego Syna na Swój sposób, to nagle, 
jakby poprzez jasność większą niż słońce, albo w sposób niezrozumiały dla nas i 
może zupełnie poza naszą świadomością, Chrystus jest objawiany w nas–żywa jasna 
rzeczywistość.

Może nie będziemy w stanie opowiedzieć jak albo kiedy, ale wiemy poprzez 
świadectwo Ducha Świętego, że Pan Jezus panuje wewnątrz nas tak, jak powiedział 
do Swoich uczniów „w tym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu a ... JA W WAS” ( Jana 
14:20).
Tajemnica zamanifestowana
„Upodobało się Bogu ... żeby objawić mi Syna Swego,abym Go zwiastował ... i 
wysławiali Boga za mnie” (Galacjan 1:15,16,24).

Kiedy kościół w Judei usłyszał co się stało z Apostołem Pawłem i jak głosił wiarę, 
którą kiedyś zwalczał, to mówi, że „wysławiali Biga za mnie.”  Taki rezultat jest zawsze, 
kiedy Chrystus mieszka w człowieku! Kiedy On jest objawiany w nas, to inni wielbią 
Boga, a nie gliniane naczynie, które On uczynił Swoją świątynią. Nie mówią: „Jaki to 
wspaniały chrześcijanin,” ale „jaki wspaniały Bóg.”

Ponadto, kiedy Chrystus jest objawiany w nas, to nie możemy Go nie głosić w 
słowie i czynie. Kiedyś to było tak,że wiem,  w co uwierzyłem, ale teraz to jest Komu 
uwierzyłem. Kiedy Chrystus jest objawiony w nas i poznaliśmy tę chwalebną tajemnicę, 
to możemy być pewni, że „ta tajemnica wyjdzie na zewnątrz!” Nie ma wielkiej potrzeby, 
żeby pytać „Czy mam to wyznawać?”, gdyż ludzie będą widzieć jak On działa przez 
nas i będą przychodzić i pytać w jaki sposób mogą też poznać tę tajemnicę.

Po objawieniu Chrystusa w Apostole Pawle i zamanifestowaniu Go dla innych, 
czytamy o działającej mocy tej wspaniałej tajemnicy. Apostoł tak pisze „Ten, który 
skutecznie działał przez Piotra skutecznie działał i WE MNIE” (Galacjan 2:8).
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Pan działał w Pawle tak skutecznie, jak działał w Piotrze w dzień Pięćdziesiąty, kiedy 

Piotr został przemieniony z tchórza, jakim był na dziedzińcu sądu i stał się odważnym 
świadkiem ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Tak samo zmartwychwstały 
Chrystus mieszkający w Apostole Pawle dokonywał przez niego „potężnych znaków i 
cudów,” sprawując w nim zarówno „chcenie i wykonanie ku swojemu upodobaniu.”

„Ten, który działał skutecznie w Piotrze, działał skutecznie we mnie,” powiada 
Apostoł. Paweł udowodnił, że Bóg potrafił go posilić tak, jak Piotra, chociaż nie był 
on w gronie tych, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy. 
Ach, żeby tak Duch Święty pokazał każdemu dziecku Bożemu, że ten sam Pan jest 
Panem wszystkich i jest bogaty w stosunku do tych wszystkich, którzy Go wzywają. 
Każde wykupione krwią dziecko Boże może dzisiaj powiedzieć tak samo: „Ten, który 
był skuteczny w Pawle, jest skuteczny we mnie.”
Tajemnica i jej warunki
„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a 
obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego” (Galacjan 2:20).

Ten werset zawiera tajemnicę poznania tajemnicy. Zwróć uwagę, że słowa 
„ukrzyżowany z Chrystusem” są poprzedzone „żyje we mnie Chrystus.”

Nasze oczy są otwarte, żeby zobaczyć pełnię Chrystusa, a potem On nam pokazuje, 
że tajemnica przemienienia na Jego obraz i życia tak, jak On żył w tym obecnym złym 
świecie nie polega na tym, abyśmy próbowali upodobnić się do Niego, ale na tym, że 
sam Jezus zamieszkuje w nas, jako w Swojej świątyni i On sam żyje Swoim życiem 
przez nas.

Jest to wielki krok naprzód, kiedy jako dzieci Boże widzimy, że absolutnie nie 
udało nam się żyć tak, jak Chrystus i przestajemy próbować! Cierpliwy Pan musi nam 
pozwolić spróbować, żebyśmy się dowiedzieli, iż niemożliwe jest, aby człowiek mógł 
skopiować życie świętego Syna Bożego.

Tak jak próbowaliśmy sami siebie zbawić, albo poprawić się na tyle, żebyśmy byli 
godni stanąć przed Bogiem, a stwierdziliśmy, że po wszystkich naszych wysiłkach nie 
byliśmy „wcale lepsi, ale coraz gorsi,” to kiedy już sprawa naszego zbawienia została 
wyjaśniona, znowu próbujemy tego samego i wydaje nam się, że teraz, kiedy nasze 
grzechy zostały przebaczone, z Jego pomocą możemy odnieść sukces w podobaniu sie 
Jemu i pracy dla Niego. Znowu pozwala nam spróbować i doznać zawodu, żebyśmy 
sobie uświadomili swoją bezradność.

Ilu z nas ma również mgliste pojęcie, że  mamy „dary, które możemy zaoferować 
Bogu i oczekiwać, że On uświęci stare życie i zrobi z nas coś lepszego! Ktoś kiedyś 
powiedział, że droga do końca samego siebie jest bardzo długa i dużo czasu zajmuje 
nam to, zanim naprawdę szczerze jesteśmy gotowi powiedzieć: we mnie ... nie mieszka 
nic dobrego” (Rzymian 7:18). Tak jak król Saul stosujemy własny osąd i jesteśmy gotowi 
wygubić to, co my uważamy za nieczyste i złe, ale zachować to, co my uważamy za 
„dobre,” żeby to ofiarować Bogu do służby. Duch Święty musi nas uczyć czasami 
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bardzo boleśnie, że nie możemy zachować najlepszego dla siebie i że nasze najlepsze 
chęci są skażone, gdyż to wszystko, co pochodzi ze starego życia jest pod przekleństwem 
grzechu.

Boskim planem nie jest poprawianie starego życia, ale żebyśmy go wydali 
na śmierć-śmierć na krzyżu–gdyż w oczach Bożych zostało to rzeczywiście 
ukrzyżowane z Chrystusem, kiedy On umarł na Golgocie. Nie może to być „JA”  nawet 
wyglądające dobrze „JA”-które próbuje się podobać i pracować dla Chrystusa. 
Musimy uznać i przyjąć Boży wyrok śmierci dla naszego „JA” w każdej formie i poddać 
wszystko na krzyż Golgoty.

Kiedy nasze oczy zostaną otwarte, żeby zobaczyć swoje miejsce jako ukrzyżowanych 
z Chrystusem, przybitych razem z Nim do Jego krzyża i zgodzimy się żyć życiem 
ukrzyżowanego i prawdziwego wyrzeczenia się samego siebie, wtedy Duch Boży 
będzie to poświadczał poprzez objawianie Chrystusa w nas nie jako mglistego i 
odległego Pana, ale jak to ktoś powiedział, jako „Zbawiciela, który mieszka we mnie!” 
Wtedy on może objawiać samego siebie poprzez ten gliniany dom naszego ciała i 
uwielbiać Swojego Ojca. Wtedy może On działać poprzez to oddane Jemu ciało nie 
słabiutko i od czasu do czasu, ale ze skuteczną mocą, która już nie będzie doznawała 
przeszkody z naszej strony, ale będzie działać poprzez nas tak, jak On chce, a my 
będziemy Mu całkowicie posłuszni.

„Nie żyję już ja, ale Chrystus żyje we mnie” jest to tajemnica, której chwała i bogactwa 
będą wyrażane w pełni.

Musimy jednak pamiętać, że Chrystus zamieszkujący w wierzącym nie będzie 
niszczył jego osobowości. Apostoł pisze: „Chrystus żyje we mnie.” 

Widzimy to „JA” ukrzyżowane, to „JA,” które usuwa z tronu i zniesławia Pana, 
ale „ja,” które nadal żyje!-„ja” które musi się poddać w posłuszeństwie łaskawemu 
Królowi, który mieszka w sercu. Chrystus, nie moje JA na tronie serca, nowe źródło 
życia w centrum naszej istoty.
Tajemnica dla innych
„Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w 
was” (Galacjan 4:19).

Apostoł Paweł tak gorąco wzdychał odnośnie tych, którzy sie nawrócili i o nich 
walczył: „Ach, żeby Chrystus został w nich w pełni objawiony i wykształtowany.” 
On się tak bardzo modlił i pilnował, troszczył i opiekował, zachęcał i ostrzegał ich, 
kiedy widział jak Duch Święty cierpliwie i łagodnie odrywał ich od tego ziemskiego 
życia. Paweł pracował wśród nich zgodnie z tym „działaniem,” jakie działało w nim 
potężnie (Kolosan 1:29), mając na uwadze jeden wielki cel, żeby Chrystus był w nich 
wykształtowany i żeby mógł ich przedstawić jako w pełni dojrzałych w Chrystusie w 
dniu Jego przyjścia  (zobacz Kolosan 1:28,29).
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To jest ta chwalebna tajemnica teraz odsłonięta dla wszystkich, którzy zgodzą się 

na warunki tego objawienia. Odkupione, ale gliniane naczynie, kruche ciało z gliny, 
ze starym „JA” przybitym do krzyża i żywym Chrystusem zamieszkującym we mnie. 
Naczynie gliniane, które oczywiście nie myśli nic o sobie, żeby wszystko w nim mogło 
uwielbiać Boga. Naczynie gliniane tak oddane Bogu, żeby On mógł poprzez nie 
działać w niezakłóconej mocy, kiedy żyje ono tylko dzień po dniu w wierze w Syna 
Bożego, który panuje w nim.

Żyjąc w taki sposób godzina po godzinie pod mocą oczyszczającej krwi, będąca 
własnością Bożą dusza jest stale prowadzona w kierunku pełnego podobieństwa 
do śmierci Chrystusa.  zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie 
Jezusa na ciele naszym się ujawniło. „Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa 
na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się 
ujawniło” (2 Kor. 4:10,11).
Ponadczasowa moc tej „tajemnicy”
Kluczem do tego wszystkiego jest WIARA–wiara w Boże działanie. „W tym celu” 
Paweł pisał do Efezjan: „zginam swoje kolana przed Ojcem–abyście byli Jego 
mocą utwierdzeni przez Ducha w wewnętrznym człowieku, żeby CHRYSTUS 
ZAMIESZKAŁ W WAS PRZEZ WIARĘ (i) żebyście zostali wypełnieni całkowicie 
pełnią Bożą” (Efezjan 3:14-19).

„Bóg w niebie ma skarb,
Bogactwa, których nikt nie może opisać ani policzyć,
Ma głębokie wieczne upodobanie,
Chrystusa Syna, którego kocha.
Bóg ma tu na ziemi skarb
Nikt oprócz Niego nie zna jego ceny,
Głębokie, niezmierzone upodobanie
Chrystus objawiony w świętych tu na ziemi.”

Jessie Penn-Lewis (1898)     
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Potrójne objawienie
Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: 
Kogóż mam się lękać? (Psalm 27:1)

Tu jest bardzo wymowny urywek Pisma Świętego, który chcę rozważyć z powodu  
szczególnego objawienia w nim trójjedynego Boga. Jest to świadectwo kogoś, kto miał 
objawienie Boga Jahwe. To objawienie przeniknęło do najgłębszych miejsc jego życia i 
w konsekwencji „z obfitości serca mówią usta.” Do pieśni jest tu dodana siła i wartość, 
bo jest w niej żywotne, osobiste świadectwo. On z radością odnosi reakcje swojego 
serca do objawienia i odkrycia Boga w swoim wewnętrznym życiu.

Przypomnijmy sobie bardzo ważny czynnik naszej natury i usposobienia. Bóg w 
Swoim planie tak zaprojektował życie człowieka, że dał mu możliwość dokonywania 
wyboru. To znaczy, że nie jesteśmy automatami, ani też nie jesteśmy wyłącznie poddani 
otoczeniu lub prawom dziedziczności. Jesteśmy wolni i możemy dokonywać wyboru 
odnośnie tego, co nas otacza, jak również tego, co dzieje się wewnątrz nas. Jesteśmy 
żywi i bez względu na to, czy traktujemy to, jako czynniki zewnętrzne, czy duchowe, 
taka jest prawda. Reagujemy na życie. Tak też ma się sprawa z prawdą. Nie możemy 
jej ignorować i przekonywać się, że o niej nie słyszeliśmy. Jest albo pozytywna reakcja 
na prawdę, co przynosi błogosławieństwo, wyzwolenie i siły twórcze, albo negatywna, 
co zaślepia, zatwardza i w rezultacie prowadzi do śmierci.

Prawda jest klasyfikatorem. Bóg nie dzieli ludzi arbitralnie na grupy według Jego 
osobistych upodobań lub uprzedzeń, czy zachcianek. Czyni to odwieczna prawda. 
Dusza jest konfrontowana z prawdą i w jej obecności reaguje na nią. Czasami moc 
wpływu prawdy rewolucjonizuje, jeżeli dusza pozwoli jej wykonać swoją służbę. Liczy 
się nasze podejście do prawdy. W dniach Chrystusa to właśnie prawda klasyfikowała i 
grupowała ludzi wokół Niego. On miłował wszystkich i chciał błogosławić wszystkich, 
ale osobiste podejście-akceptacja lub odrzucenie prawdy-automatycznie przydziela 
serce do wybranej grupy.

Dzisiejsza lekcja jest prostą analizą reakcji jednego człowieka na to objawienie. 
Jak ty dzisiaj reagujesz na cudowne objawienie Słowa Bożego? Nie można pozostać 
takim samym po spotkaniu z prawdą i otwartym sercem Bożym. Musi coś zrobić z tym 
Słowem i tylko to się liczy.

Porównajmy to, czym Bóg stał się dla tego człowieka wtedy, a czym staje się przez 
objawienie dla duszy dzisiaj, wiele wieków później. Stwierdzicie, że to objawienie jest 
potrójne. Bóg stał się dla niego trzema rzeczami: Światłem, zbawieniem i siłą. Ten 
układ lub rozwinięcie jest całkiem logiczne. On zaczyna od tego, co jest najbardziej 
potrzebne-światło.
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Zauważcie ten zaimek dzierżawczy moją. Gdyby on powiedział, „Pan jest 

światłością,” to byłoby też prawdą, gdyż Bóg jest światłością. Byłoby to stwierdzenie 
ogólne, dotyczące dziedzictwa ludzi. Bóg, jako światło jest dziedzictwem wszystkich 
ludzi, ale nie wszyscy korzystają z tego dziedzictwa. Tu on mówi, „Pan jest światłością 
moją.” Wielu ludzi dzisiaj mówi, „Chrystus jest Odkupicielem, On jest Zbawicielem,”  
ale to nie staje się rzeczywistością i własnością, jeżeli człowiek nie podporządkuje się 
warunkom, przez które Chrystus staje się osobistym Zbawicielem.

Objawienie: „Moja światłość”
Całkiem w porządku jest to, że Bóg jest najpierw światłością. W 1 Jana 1:5 mamy 
krótką definicję Boga: „Bóg jest światłością.” Pierwszym określeniem osobowości 
jest wyrażanie się. Bóg jest żywą i dynamiczną osobowością. Ponieważ wyrażanie 
się jest podstawowym faktem Jego istoty, On ciągle przedstawia się w wielu różnych 
formach.

Nawet w Księdze Rodzaju widzimy ożywienie prawa wyrazu: „Niech stanie się 
światłość” (1 Mojż. 1:3). Jest tu dramatycznny ale i malowniczy wzór (rzeczywisty dla 
wszystkich, którzy chcą to ograniczyć tylko do fizycznego światła), ale jestem pewien, 
że ma to głębsze znaczenie. Dopiero w wersecie czternastym widzimy pojawienie się 
słońca, jako naturalnego światła. We wszechświecie jest inne światło, prócz tego, które 
daje nasze małe słońce. Jest twórcze słowo Boga. On z samej natury jest światłem i 
jako taki promieniuje i daje temu wyraz; On przenika ciemność i chce oświecać ( Jan 
1:4,5).

On przychodzi, jako światło do cielesnego człowieka, który urodził się w ciemności. 
To światło czyni dwie rzeczy: ono pokazuje potrzebę, ale też sposób jej zaspokojenia. 
Ono pokazuje nam nasze grzechy, ale też naszego Zbawiciela. Dlatego też  człowiek 
cielesny, lub grzesznik-każdy kto jest poza Chrystusem-nie ma prawdziwego 
poczucia grzechu i upadku. Może być świadomy manifestowania się i zewnętrznych 
przejawów grzechu, ale nie ma wewnętrznego przekonania i świadomości samego 
grzechu, który jest korzeniem całej sprawy. Czyni to tylko Duch, który oświeca.

Tak więc pierwszą częścią objawienia jest światło, a jego reakcją jest poczucie 
potrzeby. Tak jest u wielu z nas! Moje najgłębsze przekonanie i świadomość grzechu 
przyszły wtedy, kiedy Bóg  oświecił moje wewnętrzne życie. Przedtem miałem 
wystarczającą świadomość grzechu i upadku (oczywiście powierzchowne), by mnie 
przyprowadzić do Boga. Jednak dopiero wtedy, kiedy On zaczął naprawdę oświecać moje 
serce, uświadomiłem sobie naturę grzechu, jako korzeń wszelkiej niesprawiedliwości i 
zła. Kiedy to światło świeciło i Bóg zaczął objawiać samego Siebie, zrozumiałem moją 
całkowitą odmienność, a wtedy zacząłem wołać o zbawienie, by to wszystko zakryć, 
wołać, by On zaspokoił najgłębsze potrzeby mojego życia.

Pierwszą fazą tego objawienia jest „Bóg jest światłością.” To Bóg, jako pierwszy 
członek Trójcy działa i oświeca.
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Dzisiaj ludzie potrzebują ponad wszystko ponownego odkrycia Boga (oczywiście 
takiego, jak Go objawił Chrystus). Człowiek rozbudował świat i cywilizację, ale Boga 
zostawił poza tym obrazem i dlatego znalazł się w całkowitej ciemności. Ta ciemność 
jest gęsta i groźna.
Objawienie: „Moje zbawienie”
Tu znajdujemy pożądane następstwo objawienia Boga, jako światłość, pokazanie 
potrzeby. Następnie Chrystus, jako Zbawiciel wypełnia duszę. On jest moim 
zbawieniem. I tu znowu to objawienie ma sens własnościowy. Tu drugi członek Trójcy  
(Bóg Syn) objawia samego Siebie w osobistej społeczności.

Jak dobrze wiedzieć, że On też jest światłością. „Bóg (który jest światłością) był 
w Chrystusie, pojednał świat z Sobą.” Wszelka światłość, która charakteryzuje istotę 
Boga w Jego mocy, była uosobiona i pokazana w pełnej krasie i chwale w Synu.

Teraz On jest Zbawicielem. On stał się doskonałą odpowiedzią na wszystkie 
potrzeby w życiu twoim i moim, spowodowane brakiem Światła. Nie ma takiej potrzeby 
lub grzechu w życiu, którą pokazało to przenikające światło, a której Zbawiciel i Jego 
odkupienie nie mogłoby zaspokoić. 

Tak więc śpiewa on nie tylko o światłości (Bogu), ale i o zbawieniu (Chrystusie).
Objawienie „mocy”: Duch Święty
To objawienie daje nowe życie. „Który wyzwolił nas z mocy ciemności i przeniósł 
do królestwa Syna Swego umiłowanego.” Tu On jest według nowego porządku-
stare przeminęło, a wszystko stało się nowe. On jest zachwycony, że odczuwa Boga w 
swoim życiu i teraz cieszy się w Chrystusie, jako osobistym Zbawicielu. On jest pełny 
życia i jeżeli otrzymał pełnię Ducha, jest nawet bardziej świadom życia i ma wielkie 
pragnienie, wy to wyrazić.

Aby nauczyć człowieka konieczności posiadania mocy Bożej do codziennego 
prowadzenia nowego życia, On czasem musi pozwolić upaść człowiekowi, który 
chce prowadzić życie Chrystusowe w  swojej cielesnej sile. To jest tylko po to, by 
doprowadzić duszę do spotkania z trzecim członkiem Trójcy, Duchem Świętym, który 
jest siłą do nowych przeżyć i nowego życia.

Ponieważ nie można żyć zwycięskim chrześcijańskim życiem w mocy starego 
Adama, Bóg przygotował wspaniałą pomoc w Duchu Świętym. Dlatego też Chrystus 
powiedział swoim naśladowcom, by czekali, aż  otrzymają dar mocy (siłę nowego życia). 
Ten potężny chrzest lub zanurzenie w Duchu stał się dynamiczną siłą, pozwalającą im 
żyć życiem w Duchu. Musimy mieć siłę do życia, która pochodzi z poza sfery ludzkiej, 
jeżeli to objawienie ma być kompletne. Ta „siła mojego życia,” jak śpiewa psalmista, to 
służba i życie Ducha Świętego. Drogi czytelniku, jak kompletne jest twoje objawienie 
Boga? Nie mam na myśli, jak głębokie czy pełne, ale czy masz ten prosty szkielet 
wiary?
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Społeczność chrześcijan jest potrójna. Taką tu mamy radę. Aby mieć ustabilizowane, 

symetryczne i owocne życie w Duchu, musimy się rozwijać i wzrastać tak, jak chce tego 
Bóg. Bóg jest światłością. Nie osiągamy pełni objawienia od razu, ani nie zatrzymujemy 
się na pierwszym kroku tylko dlatego, że odkryliśmy inną fazę społeczności, która 
koncentruje się wokół Chrystusa. Musimy kontynuować dzień za dniem i rok za 
rokiem głębsze poznawanie Boga, jako światłości.

Pod jakim wpływem prawdy żyjesz? Jest jakaś forma czy faza światła lub prawdy, 
która oddziałowuje na ciebie dzisiaj. Pewne rzeczy robisz, a pewnych nie. Dlaczego? 
Ano dlatego, że wiesz, iż pewne rzeczy są prawdziwe i twoje życie będzie zmieniane w 
zależności od tego, jak do nich podejdziesz. Budujemy życie i kształtujemy charakter, 
aby przetrwać. Nie może być lepszej lub wyższej wizji, niż Bóg. Postaw Boga na 
pierwszym miejscu. Skieruj swoją wizję na Niego tak, jak On objawił się w Chrystusie, 
a zauważysz, jaką to ma moc przemieniania, jeżeli poddasz się tej pociągającej i 
fascynującej mocy Jego osoby i miłości.

Co zrobiłeś z tą piękną prawdą, którą usłyszałeś? Jaką moc ona miała poza 
rozgrzaniem twojego serca lub pobudzeniem emocji? Jak głęboko przeniknęła ta 
światłość? Wiedzieć o światłości, a poddać się jej działaniu, to dwie różne rzeczy. 
Popatrz jeszcze raz na Psalmistę i zaufaj Bogu, by takie było również twoje świadectwo 
w całej pełni. On jest moją Światłością, moim zbawieniem i mocą mojego życia.

John Wright Follette (1884-1966)     
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