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„ W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w
mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana

naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i
Pana Jezusa Chrystusa'' — 2 Tesaloniczan 1:11-12
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Człowiek błogosławi Boga
„Błogosław, duszo moja, Panu"— Psalm 103:1

Zazwyczaj  rozpoczynamy  naszą  modlitwę  od  prośby,  by  Bóg  nas  błogosławił;  Psalmista 
rozpoczyna modlitwę od wezwania swojej duszy do uwielbienia Boga! Ogólnie rzecz biorąc, 
nasze serce jest nastawione najpierw na własne pragnienia; serce Psalmisty jest nastawione na 
Boże pragnienia!

To  jest  zadziwiająca  właściwość  modlitwy,  cecha  na  którą  rzadko  zwracamy  uwagę. 
Myślimy  o  modlitwie  jako  o  górze,  na  której  stoi  człowiek,  by  otrzymać  boskie 
błogosławieństwo. Rzadko jednak myślimy o niej jako o górze, na której stoi Bóg, by przyjąć 
błogosławieństwo od człowieka.  A jednak o to ostatnie tu chodzi.  Czyż nie jest  to zamysł 
naszego Pana?

Często zastanawiałem się nad słowami Jezusa:  „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i 
sprawiedliwości  Jego!"  Według  mnie  oznaczają  one:  „Szukajcie  najpierw  Bożego  dobra, 
ustanowienia  Jego królestwa,  rządów Jego sprawiedliwości!  Zanim zaczniecie  się  nad sobą 
użalać,  zanim  wyliczycie  rzeczy,  których  chcecie,  zastanówcie  się  raczej  czego  On  chce! 
Pomyślcie  o  tych  dziedzinach  życia,  w których  nie  zapanowało  jeszcze  Jego  królestwo,  o 
ludzkich  sercach,  których  Jego  sprawiedliwość  jeszcze  nie  przeniknęła!  Niech  twój  duch 
powie: „Błogosław Pana!" Niech błogosławienie Boga będzie twoim porannym życzeniem! On 
nie prosi o twoją moc ale o Twoje życzenie. Twoje błogosławieństwo nie jest w stanie wpłynąć 
na siły Wszchświata; twój Ojciec czyni to bez twojej modlitwy. Jednak Jemu droga jest sama 
modlitwa, kiedy pragnieniem twojego serca jest radość Jego serca, kiedy twój duch oczekuje 
Jego ukoronowania, a twoja dusza pragnie zwycięstwa Jego miłości. Codziennie zanoś Mu taki 
chleb!"

Panie, przyjmij moje błogosławieństwo dla Twojej pracy! Przyjmij moje modlitwy o żniwo 
— Twoje żniwo! Często zanoszę Tobie modlitwy o to, co moje. Obym jednak pamiętał, że Ty 
również  masz  czas  siania  i  oczekiwania.  Obym  pamiętał,  że  powierzyłeś  Swoje  ziarno 
niepewnej ziemi — ziemi mojego serca. Obym pamiętał, że pomiędzy Twoją wiosną i Twoją 
jesienią jest wiele sztormowych wiatrów, wiele niszczących wpływów.

Obym zaśpiewał  Tobie  dzisiaj  nową pieśń.  Wszystkie  stare  pieśni  miały  jeden  refren: 
„Panie, poślij moje żniwo do domu!" Ale pieśń, którą teraz będę śpiewał, jest wyższego tonu, a 
jej rytm jest taki: Dobre żniwo dla Ciebie, Panie!

Niech  ziemia  spełni  oczekiwania  Twojego  serca!  Niech  skrzydła  Twojej  miłości  będą 
wolne! Niech lot Twojej nadziei będzie nieograniczony! Niech podmuch Twojej łaski będzie 
niepowstrzymany!  Niech  moc  Twojego  pokoju  będzie  niepohamowana!  Niech  panowanie 
Twojej  sprawiedliwości  będzie  nieograniczone!  Niech  radość  Twojej  obecności  będzie 
niezmącona!  Niech światło  Twojego oblicza  będzie  nieskazitelne!  Niech  muzyka Twojego 
głosu będzie niestłumiona! Niech podmuch Twojego Ducha będzie bezustanny!

To są moje poranne życzenia - - błogosławieństwo złożone na Ciebie.

George Matheson (1904)
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Uwielbiłem Twoje Imię
Modlitwa  Jezusa,  która  została  zapisana  w  17  rozdziale  Ewangelii  Jana,  jest  wspaniałą 
możliwością, by spojrzeć na Chrystusa, kiedy dochodzi do końca Swojego czasu na ziemi i 
dopełnienia Swojej pracy i służby. Poprzez Jego myśli i słowa, mamy pewien wgląd w rzeczy, 
które miały dla Niego znaczenie—jak On postrzegał Swój czas na ziemi, i co uważał za ważne 
na przyszłość. Istnieje tu pewna intymność mowy i myśli pomiędzy Jezusem i Ojcem, które 
rzadko możemy zaobserwować w innych częściach Ewangelii.  Ta intymność pozwala nam 
zobaczyć  co  było  głównym  motywem  stojącym  za  „wszystkim  co  Jezus  czynił  i  czego 
nauczał" kiedy „stał się ciałem i zamieszkał wśród nas" (Ew. Jana 1:14).

Bogactw płynących z tej „modlitwy kapłańskiej" jest  zbyt wiele, by odkryć je nawet w 
ciągu całego życia,  ale na kilku następnych stronach chciałbym zasugerować chociaż kilka 
punktów dla naszego rozważania i praktycznego zastosowania.

Nasza chwała czyjego chwała?
„Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie" (Ew. Jana 17:1).

W  tych  początkowych  słowach  Jezus  zdaje  sobie  sprawę,  że  Jego  uwielbienie  jest 
bezpośrednio  powiązane  z  chwałą  Ojca.  Kończąc  dzieło,  jakie  zostało  Mu  powierzone, 
przynosi  chwałę  Ojcu.  Jest  to  raczej  prosty  wniosek,  nie  wymagający  szczególnego 
wyjaśnienia.  Jednakże  ten  początkowy  komentarz  wzbudza  kwestię,  która  jest  dla  mnie 
najwyższego znaczenia.

Muszę  wyznać,  że  kiedy wiele  lat  temu  studiowałem,  brałem ten  wersetjako  podstawę 
swojej modlitwy. Modelując ją na słowach Jezusa, często prosiłem Boga, by „uwielbił mnie, 
abym ja uwielbił Jego." Miałem takie ważkie usprawiedliwienie, że modląc się w ten sposób, 
po prostu odzwierciedlałem słowa Jezusa. Jednakże prawda jest taka, że mój nacisk spoczywał 
mocno na „uwielbij mnie"—„abym ja uwielbił Ciebie" otrzymywało o wiele mniej uwagi, niż 
na to zasługiwało. Słowa mogły być właściwe, jednakże jeżeli mam być naprawdę szczery, 
największą motywacją  była  moja chwała—aby ludzie mogli  zobaczyć co ja czyniłem albo 
czym się stawałem dla Boga.

Pamiętam  piosenkę  napisaną  przez  chrześcijańskiego  autora  i  muzyka,  Michaela 
Omartiana, która podkreślała taką tendencję w myślach wielu chrześcijan. Ta piosenka mówiła 
o  młodym  człowieku,  który  był  ambitną  gwiazdą  muzyki  rockowej.  Oddał  swoje  życie 
Jezusowi  Chrystusowi  i  po  prostu  przeniósł  swoje  aspiracje  dotyczące  sławy  i  chwały  na 
rzekome pragnienie uwielbienia Chrystusa. W tej piosence było zdanie, które brzmiało mniej 
więcej tak: „Chcę aby ludzie widzieli Jezusa w mojej gitarze." Jeżeli pamięć mnie nie myli, jej 
tytuł brzmiał „Big Time" (Wielki Sukces  w wolnym tłumaczeniu).  Chociaż możemy usiąść i 
uśmiechnąć się z tej boleśnie humorystycznej prawdy zawartej w słowach tej piosenki, realność 
tej sytuacji nie jest taka śmieszna.

Chyba  mogę  bezpiecznie  powiedzieć,  że  nasze  pokolenie  jest  zafascynowane  „kulturą 
sławy." Pęd by być zauważonym, widzianym, by mieć swoie pięć minut w centrum zain
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teresowania,  osiągnął  niewyobrażalne  proporcje.  Ostatnio  widziałem  pewien  materiał  w 
wiadomościach,  w  którym  pokazywano  bardzo  dobrze  znaną  gwiazdę  muzyki  pop,  która 
zameldowała  się  w hotelu  znajdującym się  nie  więcej  niż  sześć  przecznic  od  jej  domu w 
Beverly Hills, tylko dlatego, że chciała znaleźć się w miejscu, gdzie mogła być fotografowana i 
filmowana przez media.

Smutna prawda jest taka, że wielu ludzi w chrześcijańskim świecie pozwoliło siebie raczej 
na  upodobnienie  do  tego  świata,  niż  przemienienie  przez  odnowienie  swojego  umysłu.  W 
wielu częściach  świata  kościół  stworzył  własną formę „kultury sławy."  Kryteria  mogą być 
różne, jednak potrzeba bycia znanym czy postrzeganym jako bardzo popularny i przyciągający 
tłumy, jest bardzo silna. Reklamy zapraszające na chrześcijańskie spotkania wyglądają raczej 
jak plakaty gwiazd popu niż zaproszenie by przyjść i  dowiedzieć się czegoś o łagodnym i 
pokornym Jezusie.

W wielu wypadkach można powiedzieć, że zgubiliśmy drogę i w naszym życiu i pracy 
jesteśmy bardziej zainteresowani kwestią „uwielbij mnie" niż „abym ja uwielbił ciebie."

Dokończenie dzieła
Jezus mógł z pełnym zaufaniem prosić Ojca, by uwielbił Go, aby On mógł w zamian uwielbić 
Ojca.  Żył  doskonałym życiem przez  33  lata.  Wypełnił  Swoje  powołanie;  ukończył  Swoje 
dzieło. „Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał" 
(Ew. Jana 17:4).

„W tym najważniejszym momencie nie dostrzega w Swoim życiu ani popełnionego zła ani 
nawet  zaniedbanego  dobra.  Obowiązek  każdej  godziny  został  doskonale  wypełniony.  W 
ludzkim życiu, które jest teraz za Nim, nie było żadnej skazy ani braku w odniesieniu do tego 
dzieła, by boskie udoskonalenie świeciło pełnym blaskiem" (Fre-derick Godet).

Dokończone  dzieło  przyniosło  chwałę  Bogu  Ojcu.  Zostało  nie  tylko  dokończone,  ale 
również wypełnione w absolutnej i całkowitej doskonałości,  bez zmazy czy skazy. Musimy 
zadać pytanie: „Jakie było to dzieło?"

Wierzę, że w tych znanych słowach apostoł Paweł daje nam wyraźny opis zadania Jezusa: 
„Który chociaż był w postaci  Bożej,  nie upierał się zachłannie  przy tym, aby być równym 
Bogu,  lecz  wyparł  się  samego  siebie,  przyjął  postać  sługi  i  stał  się  podobny  ludziom;  a 
okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to 
do śmierci krzyżowej." (Rlipian 2:6-8).

Dzieło Jezusa to pozostawienie najwyższego miejsca w niebie i dobrowolne przyjęcie ciała 
człowieka w  najniższym  miejscu na ziemi.  Nasze ludzkie rozumowanie zazwyczaj działa w 
odwrotnym  kierunku.  Możemy  zaczynać  od  czegoś  małego,  jednak  naszym  ustawicznym 
celem jest  stawać się  większym,  sięgać  wyżej.  Jezus  nie  uważał  niebiańskiego „Wielkiego 
sukcesu,"  który  już  posiadał,  jako  czegoś  czego  mógłby  zazdrośnie  się  trzymać,  ale 
dobrowolnie  pozostawił  Swoje  miejsce  wiecznej  chwały,  żył  w  doskonałym  i  pokornym 
posłuszeństwie woli Ojca aż skończył jak wzgardzony i odr-
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zucony kryminalista w miejscu wstydu i upokorzenia—na krzyżu Golgoty. To właśnie to, jak 
mógł z odwagą przyznać, przyniosło chwałę Ojcu.

Objawienie Ojca
W szóstym wersecie siedemnastego rozdziału Ewangelii Jana, Jezus powiedział: „Objawiłem 
imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa 
twojego." W całej  Biblii  imię Boga wskazuje na Jego charakter.  Poznanie Bożego imienia 
oznacza poznanie Boga. „Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje" (Psalm 9:11). Objawić 
Boże imię oznacza objawić Boga. Przez całe Swoje życie Jezus objawiał Boga w pełni Jego 
charakteru.

To jest  pytanie,  które  wszyscy prawdziwi  uczniowie Chrystusa powinni  sobie  zadawać 
przez całe życie: „Co albo kogo dzisiaj objawiam?" Czy ludzie zauważają coś z charakteru 
Chrystusa? Czy może otrzymują kolejną porcję chrześcijańskiej religijności—zestaw wiernie 
przechowywanych  doktryn  i  zasad,  bez  żadnego  dodatku  zapachu  miłości,  współczucia, 
uniżenia i czystości Jezusa Chrystusa?

Nieco  wcześniej  tego  samego  wieczoru,  podczas  ostatniej  wspólnej  kolacji,  jeden  z 
uczniów poprosił Jezusa, aby pokazał im Ojca. Prosta odpowiedź Jezusa brzmiała: „Tak długo 
jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca" (Ew. Jana 14:8-9). 
W codziennych  sprawach  życia,  w  ich  troskach,  bólu,  głodzie,  zwycięstwach,  triumfach  i 
duchowym postępie, bez względu na sytuację czy okoliczności jakie napotykają, widząc Jezusa 
— widzieli Ojca. Charakter Chrystusa był odbiciem charakteru Boga.

Nie  ma  większego  sposobu  by  oddać  Bogu  chwałę,  niż  pokazać  innym Jego  naturę  i 
charakter. Kiedy uczymy się żyć w ciągłej jedności z Ojcem, tak jak robił to Chrystus, uczymy 
się żyć w posłuszeństwie i poddaniu Jego boskiej woli, uczymy się chodzić jak Jezus chodził, a 
życie  Chrystusa  jest  objawione  w naszych  śmiertelnych  ciałach.  Takie  życie  jest  możliwe 
jedynie  dzięki  mocy  Ducha  Świętego,  kiedy  dana  jest  Mu całkowita  kontrola  nad naszym 
życiem; w ten sposób przynosimy chwałę Bogu, ponieważ oczywiste jest, że każda dobra rzecz 
pochodzi tylko z Jego mocy.

Paweł uchwycił tę myśl kiedy napisał: „Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby 
się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie 
jesteśmy  jednak  pognębieni,  zakłopotani,  ale  nie  zrozpaczeni,  prześladowani,  ale  nie 
opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani; 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 
Koryntian 4:7-11).

Oddzieleni dla Jego celu
Kolejna wskazówka, płynąca z modlitwy Jezusa,  pomaga nam zrozumieć to w jaki sposób 
nosimy w naszym ciele  śmierć  Jezusa.  „Za nich poświęcam siebie  samego,  aby i  oni  byli 
poświęceni  w  prawdzie"  (Ew.  Jana  17:19).  Słowo  „poświęcać"  oznacza  oddzielenie  do 
świętego użytku, całkowicite uświęcenie. To właśnie uczynił Jezus. Zauważcie,
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że mówi, iż poświęcił Siebie. To nie było na Niego narzucone; to była świadoma decyzja, akt 
Jego woli.

Całkowicie oddał się Bożemu dziełu dla dobra innych. Pokazał nam, że ludzkie życie może 
być przeżyte całkowicie w służbie dla Ojca, dla Jego chwały i czci. W odróżnieniu do naszego 
konsumpcyjnego społeczeństwa, gdzie prawie zawsze pierwsza myśl  dotyczy tego „Co ja z 
tego będę miał?", On przyszedł z czystą intencją całkowitego poświęcenia się celom Ojca. 
„Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie 
na okup za wielu." (Ew. Marka 10:45).

To  nie  była  tylko  jakaś  „chrześcijańska  część"  Jego  złożonego  życia,  wyjmowana  i 
odkurzana każdej niedzieli rano; to była suma tego kim był jako Syn Człowieczy. To była 
nadrzędna motywacja w każdym aspekcie Jego czynu, myśli  i  słów. To ten nieustanny akt 
poświęcenia  czynił  Jezusa  „człowiekiem  dla  innych",  jak  często  określał  Go  Dietrich 
Bonhoeffer.

Zostało powiedziane, że łatwiej jest poświęcić życie dla sprawy Chrystusa, niż nauczyć się 
co oznacza codziennie umierać, pokornie kontynuując nasze indywidualne zajęcia. Czy jest to 
prawda czy nie, wiedzą tylko ci, którzy doświadczyli realności męczeństwa; wydaje się jednak, 
że życie w poświęceniu jest aktualizowane kiedy uczymy się poddawać woli Ojca w każdej 
sytuacji, oddzielając siebie dla Jego wiecznych zamiarów i dla dobra innych—nie aby nam 
służono,  ale  aby służyć.  W tym uwielbiamy Boga i  okazujemy wspaniałość  Jego pracy w 
naszym życiu.

Jedność z Ojcem
Ostatni główny punkt, jaki Chrystus zawarł w Swojej modlitwie, dotyczy boskiej jedności. „A 
nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy 
byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, 
że Ty mnie posłałeś.  A Ja dałem im chwałę,  którą mi dałeś,  aby byli  jedno, jak my jedno 
jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty 
mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś" (Ew. Jana 17:20-23).

Dzisiaj wielu ludzi bierze ostatnie zdanie tego akapitu i wskazuje na niejako na fundament 
„jedności za wszelką cenę." Mówią, że jeżeli nie mamy jedności, to świat może nie poznać, że 
Bóg posłał  Chrystusa. Wysiłki,  które za tym idą, są często powierzchowne, humanistyczne 
próby wzajemnego dopasowania, raczej niż prawdziwa jedność. Wierzę, że przyczyna braku 
prawdziwej jedności leży w tym, iż prawdziwa podstawa jedności, którą Chrystus objawia w 
Swojej modlitiwe, jest zbyt często ignorowana.

Jedność,  o  którą  modli  się  tutaj  Chrystus,  to  duchowe  zjednoczenie,  które  mocno 
przekracza proste zgodzenie się w kilku punktach doktrynalnych czy doroczne nabożeństwo 
członkowskie. Podstawa i kryterium duchowej jedności to to, co istnieje pomiędzy Jezusem i 
Jego Ojcem: „jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie" (17:21). To jest jedność, o którą modli się 
Chrystus, jedność Ducha, wprowadzająca nas w bezpośredni kontakt z boską Trójcą.
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Dalej wyjaśnia tę jedność, mówiąc: „aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a 
Ty we mnie" (17:22-23). Głębia tej myśli jest prawie poza naszym ludzkim zrozumieniem, a 
jednak Chrystus uważa to za tak istotną część naszego chrześcijańskiego życia, że czyni z tego 
kwestię modlitwy „za tymi,  którzy przez ich słowo uwierzą we mnie," to jest  za kościół w 
następnych wiekach. Prawda, którą możemy zauważyć w modlitwie Chrystusa, to fakt, że On 
jest w nas, a Bóg Ojciec jest w Nim, wprowadzający nas w boską jedność z Trójcą. On obiecał 
to samo tym, którzy kochają Go i są posłuszni Jego nauczaniu (Ew. Jana 14:23).

Ta jedność może spowodować tylko wspaniałe rezultaty. O takiej jedności Chrystus mówi, 
że spowoduje, iż świat uwierzy, że został posłany przez Ojca. To jest jedność, dla której On 
przyszedł i złożył Siebie jako ostateczną ofiarę.

Chrystus powiedział wcześniej w Swojej modlitwie, że ta jedność z Bogiem jest podstawą 
naszego wiecznego życia: „A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego 
Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś" (Ew. Jana 17:3). Jeżeli żyjemy w tym poznaniu 
Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, jeżeli żyjemy w duchowej jedności z Nim poprzez Ducha 
Świętego, to jedność Bożego ludu będzie następowała w sposób naturalny. Nasza duchowa 
jedność  z  Chrystusem  spowoduje  naszą  jedność  z  innymi.  W  ten  sposób  Bóg  będzie 
uwielbiony.

W całym Swoim życiu na ziemi, Jezus miał jeden priorytet, ponad wszystkimi innymi. Jego 
pragnieniem było czynić wolę Bożą. Wypełniając Jego wolę, bez względu na to jaka ona była i 
ile Go kosztowała, Jezus przynosił chwałę Ojcu. Żyjąc życiem, które pokazywało innym co 
oznacza doskonałe posłuszeństwo i całkowita jedność z Ojcem, Jezus pokazał nam drogę do 
życia, które również może przynieść chwałę Bogu.

Skrócony  Katechizm  Zgromadzenia  Westminster  zaczyna  się  od  pytania:  „Jaki  jest 
najważniejszy cel człowieka?" Podana odpowiedź brzmi: „Najważniejszym celem człowieka 
jest przynoszenie chwały Bogu i radość z Niego na wieki." Jeżeli codziennie będziemy nieśli 
swój krzyż i szli za Jezusem, to wypełnimy nasz najważniejszy cel. Jeżeli będziemy chodzili 
tak jak Jezus chodził, uwielbimy Boga i będziemy żyć z oczekiwaniem na Jego wieczną chwałę 
i błogosławioną perspektywą radowania się z Niego w pełni Jego obecności na wieki wieków. 
Nasze  życie  będzie  żywym  echem  wiecznej  doksologii:  „Temu,  który  siedzi  na  tronie,  i 
Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków!" (Objawienie Jana 
5:13).

Bruce Garrison (2004)
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Bóg uwielbiony w świętości Swojego Kościoła

„Świątynia Boża jest święta" (1 Koryntian 3:17), a napis widniejący na jej bramie głosi: 
„Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą." Świątynia 
Boża jest święta; Zamieszkujący świątynię jest święty; oddający cześć w tej świątyni są 
święci; uwielbienie w tej świątyni jest święte; służba w tej świątyni jest święta, i każde 
pomieszczenie  w tej  świątyni  jest  wypełnione świętością.  To poprzez  tę  świętość  — 
świętość Jego świątyni — Bóg jest uwielbiony. Czytamy o „świętej ozdobie," „świętym 
pięknie," i właśnie w tym świętym pięknie Bóg ma upodobanie.

On  był  uwielbiony  w  świętym pięknie  ziemskiego  namiotu,  który  zbudował  dla 
Siebie na pustyni, a każda jego część mówiła o Jego świętości w słowach: „Świętymi 
bądźcie, bo Ja jestem święty."On był uwielbiony w świętym pięknie świątyni jerozolim-
skiej, a każdy kamień i każde naczynie w tej świątyni świadczyły w jeszcze większej 
pełni  i  doskonałości  niż  namiot  zgromadzenia,  o  świętym pięknie  Tego,  do  którego 
należała świątynia i świętości Tego, o którym i dla którego zastępy niebieskie śpiewają: 
„Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego."

On  jest uwielbiony w świętym pięknie Tego, który jest ucieleśnieniem namiotu i 
świątyni, Tego, który stojąc w środku Swojej świętej świątyni i  oglądając ten piękny 
budynek, powiedział: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. Ale On mówił 
o świątyni ciała swego." On był wypełnieniem wszystkiego, co zawierała ta świątynia, i 
całej  jej  służby.  Bóg  został  uwielbiony  w  sposób,  w  jaki  nigdy  jeszcze  nie  został 
uwielbiony w świętym pięknie Wcielonego Słowa — »Bóg objawiony w ciele," Syn 
Boży i Syn Człowieczy. Bóg został uwielbiony ponad wszystko, tak aby pod koniec tej 
służby — mogę powiedzieć służby tej żywej świątyni — mogło zostać powiedziane: „Ja 
cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał." A jeżeli 
chcemy  zobaczyć  przykład  chwalebnej  boskiej  doskonałości,  przykład  świętości,  w 
której Bóg jest uwielbiony, musimy spojrzeć na świątynię Wcielonego Słowa, Chrystusa 
Jezusa.

Idąc dalej, Bóg jest uwielbiony w świętym pięknie Swojego Kościoła, który jest Jego 
świątynią. Od samego początku jest tak uwielbiony. Możecie powiedzieć, że od początku 
była to niedoskonała świętość, niedoskonałe piękno, niedoskonała chwała. Zgadzam się z 
tym, gdyż Kościół na ziemi nigdy nie był doskonałością; jednak pomimo tego tylko w 
tym Kościele Bóg został uwielbiony, i  w świętości tego Kościoła został zilustrowany 
Kościół, Kościół Boga, był od początku tym, z którego wypływała chwała dla Boga.

Jednak Bóg jest uwielbiony w świętym pięknie każdego członka Kościoła. Nie 
jest to tylko zbiorowa świętość, jeżeli można to tak określić, ale indywidualna świętość. 
Jako  członkowie  Kościoła  uwielbiamy  Tego,  który  „nas  powołał  z  ciemności  do 
cudownej swojej światłości:"który umiłował nas i obmył nas z naszych
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grzechów  Swoją  krwią;  który  okazał  nam  nadzwyczajne  bogactwo  łaski  swojej  w 
dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie.

Indywidualna świętość przynosi chwałę świątyni Bożej
Bóg jest uwielbiony w indywidualnej świętości wierzących; Bóg jest uwielbiony w nas 
indywidualnie  proporcjonalnie  do  tego  jak  tę  świętość,  ten  boski  ideał  świętości 
widziany w Jego wcielonym Synu, stosujemy w naszym charakterze, w naszej osobie, i 
codziennym chodzeniu.  Podobnie,  kiedy  odchodzimy  od  tej  zasady  świętości  — od 
świętego piękna ukazanego w Synu Bożym -  będąc niekonsekwentni,  wypowiadając 
świeckie słowa, żyjąc świeckim życiem, i chodząc świeckimi drogami, w takiej samej 
proporcji  przynosimy  Bogu  hańbę  i  zanieczyszczamy  Jego  świątynię.  Napisano  jest 
bowiem nie tylko: „Świątynią Bożą jesteście," „wy nią jesteście," ale zostało dodane: 
„Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg."

Czy nie jesteśmy niekonsekwentni nie tylko względem swojej wiary ale i naszego 
wyznania i względem tego boskiego modelu? Czy w ten sposób nie zanieczyszczamy 
Bożej świątyni? „Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego?" 
Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Każdy indywidualnie 
powinien poczuwać się do odpowiedzialności za świętość Bożej świątyni. Być może w 
naszych czasach straciliśmy to z oczu, straciliśmy z oczu doskonały wzór, Syna Bożego. 
Być może nasze oczy są zaślepione, tak że nie widzimy tego, co dzieje się wśród nas, 
zarówno ogólnie w kościele, jak i w nas samych. Może nasze sumienie jest wypalone, 
tak że nie umiemy już uznać grzechu za grzech i tym samym przestaliśmy dążyć do 
świętości, do której zostaliśmy powołani.

Potrzeba oczyszczenia świątyni
Czego w takim razie potrzebujemy? Czyż nie potrzebujemy obecności Pana świątyni? 
Takiej obecności, którą będąc tutaj na ziemi Jezus zamanifestował dwukrotnie, kiedy na 
początku Swojej służby poszedł do świątyni w Jerozolimie, i na końcu, by oczyścić ją z 
tych  którzy  ją  zanieczyszczali.  Czy  nie  potrzebujemy  tej  wielkiej,  przenikającej 
obecności?

Potrzebujemy bicza  z  cienkich  sznurków.  Potrzebuje  go  kościół,  jak  również  my 
indywidualnie.  Potrzebujemy,  by  przepędził  ze  Swojej  świątyni  kupujących  i 
sprzedających; potrzebujemy przewrócić stoły wekslarzy; potrzebujemy obecności Tego, 
który powiedział do sprzedających gołębie: „Zabierzcie to stąd, z domu Ojca mego nie 
czyńcie targowiska; Dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z 
niego jaskinię zbójców."

Potrzebujemy oczyszczenia świątyni; jednak czy jest to naszą ustawiczną modlitwą, 
rano  i  wieczorem,  by  wielki  Czyściciel  świątyni  przyszedł  do  Swojego  Kościoła  i 
oczyścił go? Aby przyszedł do nas indywidualnie i oczyścił nas? Potrzeba nam jednie 
tego dogłębnego oczyszczenia.

Mówimy o reformacji — a potrzebujemy wiele reformacji we wszystkich
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Tym, którego szczególnie potrzebuje Jego Kościół w tych dniach ostatecznych. Odczuwając tę 
swoją potrzebę, naszą osobistą potrzebę Jego i naszą wspólną potrzebę Jego i Jego obecności, 
niech  naszym  codziennym  wołaniem  będzie  to,  aby  On  przyszedł  i  nie  oszczędził 
sprzedających i kupujących; aby nie oszczędził wekslarzy, czy sprzedających gołębie; aby nie 
oszczędził  naszej  świeckości,  albo  naszych  bożków,  małych  czy  wielkich.  „A  bożki 
doszczętnie  zginą;"  tego  właśnie  usunięcia  bożków  Kościół  potrzebuje  w  tych  dniach 
ostatecznych.

Każda część ogłasza Jego chwalę

„A w świątyni  jego wszystko woła:  Chwała!" To jest  „chwała świętości,  o której  mówią"; 
każdy w świątyni mówi o Jego chwale. Czy nie wypełnia się to wśród nas w obecnych dniach? 
Czy z Kościoła Boga nie wypływa głos uwielbienia, który nad obliczem ziemi wznosi głos 
chwały dla Uwielbionego, uwielbiając Boga Ojca, uwielbiając Syna i Ducha Świętego? A w 
świątyni każdy — każdy — mówi o Jego chwale, i nie ma ciszy.

Chrześcijańscy  bracia,  czy  stojąc  jako uwielbiający  w świątyni  -  gdyż my uwielbiamy, 
podobnie  jak  i  sama  świątynia  —  nie  odczuwamy,  że  milczeliśmy,  milczeliśmy  kiedy 
powinniśmy mówić,  albo że mówiąc  przynieśliśmy Bogu niedoskonałą  chwałę.  Wydaliśmy 
niepewny dźwięk; nie wystarczająco wyraźnie i dobitnie wypowiedzieliśmy słowa: „Chwała, 
chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu."

„A w świątyni jego wszystko woła: Chwała!" Pamiętacie może, że na marginesie naszych 
Biblii, w wierszu, który właśnie zacytowałem, jest podane troszkę inne

Spojrzenie na Jego chwałę
Istnieje  coś  wzniosłego  w  rozważaniu  Bożego  majestatu;  Jego  mądrość,  moc, 
wszechobecność  to  również  tematy,  które  lubimy  rozpatrywać  —  dlaczego?  Ponieważ 
ujrzeliśmy w przelocie — jakże krótko i mgliście — jasność Jego chwały; ukazano nam 
„ekspresowo postać Jego osoby w postaci Jezusa Chrystusa," i na Golgocie nauczyliśmy 
się, że Bóg jest miłością. To jest powód dla którego lubimy teraz spoczywać na Jego innych 
atrybutach, ponieważ są to atrybuty naszego Ojca - to jest myśl, która sprawia, że nasze 
biedne serca z lodu ponownie jaśnieją i płoną - to jest myśl, która może rozpieczętować 
fontannę naszych łez i stopić nas w uwielbiającej miłości i wdzięczności. Och! Oby była 
zawsze na naszych sercach i ustach. Och! Oby kształtowała temat każdej naszej rozmowy i 
nigdy, ani na chwilkę, nie została stracona z oczu, wytrącona z równowagi czy zakryta! Czy 
zakryjemy  tę  wiedzę  przed  poganami?  Czy  odmówimy  zwiastowania  tej  chwalebnej 
prawdy ludziom? Boże  broń!  Może wkrótce  nadejdzie  chwila,  kiedy zbuntowane serce 
będzie  ochrzczone  świętym  ogniem,  a  usta  będą  w  stanie  inteligentnie  wypowiedzieć 
uczucia, wypływające z serca zupełnie oddanego służbie „Temu, który nas umiłował."

J.Hudson Taylor (1854)
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tłumaczenie, które wyjaśnia znaczenie tego fragmentu. „W Jego świątyni każda odrobina 
woła: Chwała." Każda odrobina ogłasza Jego chwałę. Nie ma takiej części w świątyni w 
nas, która nie miałaby przynosić chwały, i żadna część nie może powiedzieć: „Ja nie 
miałam Jego chwalić. Jestem tylko bardzo niedoskonałym członkiem, jakąś nieokreśloną 
częścią, niezauważalnym przyborem czy naczyniem w świątyni; nie miałam robić tego, 
co inni obdarzeni większą mocą i darem."

Pamiętaj, mój bracie,że jest napisane: „W Jego świątyni każda jej odrobina ogłasza 
chwałę." Zarówno najmniejsza, jak i największa rzecz w świątyni, ma mieć ten sam głos, 
ten sam dźwięk do wydania — „W świątyni każda jej odrobina ogłasza Jego chwałę." 
Tak więc proporcjonalnie do tego jak chwała wypływa z nas, należących do Boga tej 
świątyni,  my  wypełniamy  to,  do  czego  ta  świątynia  została  przeznaczona  i  co  ma 
ogłaszać. A bramy tej świątyni ogłaszały chwałę.

Choćbyśmy byli  drzwiami albo dozorcą,  nie  ma to  znaczenia;  dźwięk wydawany 
przez nas powinien przynosić chwałę. Każda część wnętrza tej świątyni ma wydawać ten 
sam dźwięk. Podobnie w świątyni każda jej część mówiła o Jego chwale, ten sam dźwięk 
pochodził  ze  wszystkich  naczyń:  ołtarz  z  brązu,  pokropiony  krwią,  ogłaszał  chwałę; 
miednica  mówiła  o  Jego  chwale;  złota  kadzielnica  mówiła  o  Jego  chwale;  złoty 
świecznik,  ze  swoimi  siedmioma  ramionami,  mówił  o  Jego  chwale;  złoty  ołtarz 
kadzidlany  mówił  o  chwale;  stół  z  chlebami  pokładnymi,  ze  swoimi  dwunastoma 
bochenkami,  ogłaszał  chwałę,  i  zasłona  (która  rozdarła  się  na  pół,  kiedy  umarł  Syn 
Boży),  ogłaszała  chwałę.  I  ze  środka  miejsca  najświętszego wydobywał  się  ten  sam 
dźwięk. Wieko ogłaszało chwałę, arka przymierza ogłaszała chwałę, cheruby ogłaszały 
chwałę. Każda część Domu wtórowała tym samym głosem: „Chwała, chwała, chwała 
Sprawiedliwemu." Żadna część nie milczała, „każda jej odrobina ogłaszała chwałę."

To była chwała świętości, i ten sam dźwięk ma wypływać z nas. Bracia, jesteśmy 
odpowiedzialni  za święte życie; jesteśmy odpowiedzialni  za świętość Bożej świątyni. 
Mamy  uważać  jak  stąpamy  po  dziedzińcach  tej  świątyni,  gdyż  miejsce  na  którym 
stoimy, jest ziemią świętą. Mamy być święci zarówno w małych, jak i wielkich rzeczach. 
W małym,  jak  i  w  dużym.  Święci  nie  tylko  w  naszym wyznaniu,  ale  i  w  naszym 
chodzeniu w świętości.

Realność świętego życia
Świętość — to słowo ma być wypisane na naszym codziennym życiu, na życiu pub-
licznym, rodzinnym i prywatnym. Świat ma to czytać i wiedzieć, że szukamy choćby 
zrozumienia  tego,  co  Bóg  zamierzył  dla  naszego  życia  —  święci  ludzie  wpośród 
nieświętego świata.

Pytacie mnie  o początek  tego świętego życia? Odpowiem tak:  „Będzie tak,  jeżeli 
skosztowaliście,  że  Pan  jest  łaskawy."  Nie  możecie  rozpocząć  nigdzie  indziej.  Sko-
sztujcie  i  zobaczcie,  że  Pan jest  łaskawy,  i  w ten sposób rozpoczyna się  świętość  i 
chwała Boża we mnie.

Pytacie mnie o wzór, o biblijny przykład tego świętego życia? W odpowiedzi 
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odwołuje was do wczesnego okresu historii świata, do tego człowieka, o którym zostało 
napisane, że „chodził z Bogiem,"„był przyjemny Bogu."„Chodził z Bogiem, a potem nie 
było go, gdyż zabrał  go Bóg." Oto jedna z najkrótszych historii,  jakie znajdujemy w 
Biblii, a jednak najbardziej wyrazista — „chodził z Bogiem." Idźcie więc, moi bracia i 
siostry, i czyńcie podobnie — chodźcie z Bogiem.

Pytacie mnie o  fragment  z Biblii  dotyczący świętego życia? Polecam wam Psalm 
119. Od początku do końca ten Psalm jest naprawdę rozmyślaniem świętego człowieka o 
świętym życiu.  „Błogosławieni  ci,  którzy  żyją nienagannie,  którzy  postępują  według 
zakonu Pana!" Pamiętajcie bowiem, że świętość to nie podekscytowanie, ekstaza, czy 
robienie  jednej  wielkiej  rzeczy;  ta  świętość  wyrażana  jest  na  zewnątrz,  jak  w  tym 
psalmie, który właśnie wspomniałem.

Pytacie mnie o  teologię  świętego życia? Po odpowiedź udajmy się do 8 rozdziału 
Listu  do  Rzymian:  „Przeto  teraz  nie  ma  żadnego  potępienia  dla  tych,  którzy  są  w 
Chrystusie Jezusie, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha." W całym 
tym rozdziale mamy prawdziwą biblijną teologię dotyczącą świętego życia.

Pytacie mnie o sekret świętego życia. Odpowiadam: „Trwajcie we Mnie," „Trwajcie 
we Mnie."

Bracie, czy chcesz zobaczyć Jezusa, I być 
błogosławiony przez Niego teraz — 
Błogosławiony również w wieczności? Więc 
trwaj w Nim, bracie.
Czy chcesz być mądry i święty — Być 
takim, o jakim inni tylko marzą? Musisz 
zrobić tylko jedną rzecz, Bracie, trwaj w 
Nim.
Czy chciałbyś poznać blask słońca, Który 
może oświecić duszę? Musisz zrobić tylko 
jedno Bracie, „Trwaj we Mnie."

Pytacie mnie o doksologię świętego życia? Przypominam wam zatem: „A temu, który 
was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej 
chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, 
niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po 
wszystkie wieki. Amen."

Horatius Bonar (1880)
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Chrystus — ostateczna kwestia
W ostatecznej kwestii Bóg nie zezwoli na nic, co nie pochodzi z Chrystusa. Ponieważ 
jest  to prawda, zostają wprowadzone i  wdrożone wszystkie Boże działania dotyczące 
karności.  Wszelka  dyscyplina,  która  przychodzi  na  przykład  przez  upadek,  jest 
skuteczna. Otrzymując błogosławieństwo życie osiąga pewien punkt, poza który nie jest 
w stanie się wydostać i wtedy zmienia się stan rzeczy — błogosławieństwo, które zostało 
dane, jest teraz wstrzymane. Następuje nowy stan rzeczy, który ma tylko jeden rezultat, a 
mianowicie absolutną konieczność nowej pozycji w Panu.

Nie jest tak,  że w tym okresie Pan błogosławi to, co nie pochodzi od Niego, ale w 
Swojej łasce i miłosierdziu błogosławi nas po to, aby wprowadzić w Chrystusa. Potem, 
kiedy dojdziemy do miejsca, w którym będziemy mieli pewną wiedzę na temat Pana, On 
wstrzymuje  to  zewnętrzne  błogosławieństwo  i  przechodzimy  tym samym do  okresu 
prób, świadomych uchybień, porażki, zatrzymania, bezsilności i niedługo stwierdzamy: 
"Potrzebuję nowej społeczności z Panem, nowego doświadczenia Pana, nowej wiedzy o 
Panu. To co już było, było czymś wspaniałym, ale teraz mi już nie wystarcza. Potrzebuję 
nowego przeżycia z Panem."

Tak będzie aż do końca. Przeżycie to nie odnosi się tylko do początkowego okresu, 
ale ciągnie się przez całe nasze życie. Dlaczego tak jest? To jest zastosowanie prawa, 
które mówi, że u Boga nie ma miejsca na nic, co nie pochodzi od Chrystusa. Tylko to, co 
pochodzi  z  Chrystusa,  może być efektywne,  a  nasze  przeżycie oznacza,  że Chrystus 
zajmie  Swoje  miejsce  tylko wtedy,  kiedy odejdzie  wszystko inne.  Prowadzi  do tego 
często porażka.

To samo odnosi się do pracy i do wielkich ruchów przebudzeniowych. Ich historia 
jest bardzo indywidualna. Przychodzi czas, kiedy nawet to, co było błogosławione przez 
Pana, musi przyznać, że stare dni przeminęły, a do tego co jest teraz i co jest jeszcze 
przed nami, potrzebna jest nowa pozycja. Niestety, tak wielu próbuje żyć przeszłością, 
ciągnąć dalej na reputacji, historii, i nie uznaje tego, że pewne rzeczy się zmieniły, że 
Bóg wymaga czegoś więcej. Gdyby tylko stanęli wobec faktów, jakże bardziej chwalebna 
w swojej skuteczności byłaby przyszłość. Tutaj mamy interpretację tego przeżycia.

Jednakże chociaż jest ono rozumiane przez zainteresowanych, pozostaje fakt, że Bóg 
stosuje to prawo, aby na końcu, kiedy wszystko zostało już powiedziane i zrobione, i 
kiedy wszystkie obecne wieki przeminą, nie pozostało nic, oprócz tego, co pochodzi z 
Chrystusa.  On pragnie doprowadzić Kościół  do tego celu,  by był pełnią Tego,  który 
napełnia wszystko we wszystkim.  Nie może być pełni  Chrystusa,  jeżeli  jest  tam coś 
innego.

Jakże wielorakie jest  zastosowanie tej  prawdy! Jak wiele  dziedzin dotyka i  jakże 
powinna nas zawstydzić! Powinniśmy czuć się zupełnie obrzydzeni sobą w świetle tego, 
co myślimy o naszej pewności siebie, naszej sile, naszej działalności dotyczącej 
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Bożych spraw, w ogóle o wszystkim, co pochodzi z nas.
Demonstrowanie mocy jest efektywne tylko proporcjonalnie do tego, co reprezentuje 

miarę Chrystusa. My, słabi ludzie z prochu ziemi, uważamy, że jesteśmy kimś! Jakimiż 
mało znaczącymi ludźmi jesteśmy, jeżeli  patrzy się  na nas z wyżyn  niebieskich! Pan 
spogląda na nas i widzi, że próbujemy podpisać się pod Jego dziełami,  dominować nad 
innymi; próbujemy wywierać wpływ na życie innych. To wszystko nazywa się dumą, 
zarozumiałością, naszym własnym 'ego.' Pan patrzy na to i mówi: "Nie, to nie pochodzi z 
Chrystusa; dlatego też w ostatecznej kwestii musi zniknąć!"

Dlatego też On nas łamie i sprowadza do miejsca, w którym wołamy w głębokiej, 
rozdzierającej  serce  świadomości:  "Panie,  jeżeli  Ty  tego  nie  uczynisz,  to  jest  to 
niemożliwe!  Jeżeli  Ty  nie  wypowiesz  słowa,  moje  słowa  są  bezużyteczne!"  Dlatego 
właśnie On działa w ten sposób. Pan w Swojej suwerenności pragnie, abyśmy stykali się 
z wieloma rzeczami, które będą trzymały nas w pokorze.

Pan  utrzymuje  nas  w  pokorze  poprzez  trudnych  ludzi,  których  stawia  na  naszej 
drodze, i których nie zabiera, bez względu na to ile do Niego wołamy, by to uczynił, 
nawet jeżeli sami w sobie nie mają racji i są oczywistym zagrożeniem dla pracy Pana. Są 
po to, by utrzymać nas w pokorze i zależności. Pan czyni coś takiego, wszystko zgodnie 
ze Swoimi  prawami — aby było w nas jak najwięcej  Chrystusa.  Dla Boga Chrystus 
wypełnia cały wszechświat. Jeżeli widzi cokolwiek, co nie pochodzi z Chrystusa, to nie 
ma to prawa zaistnieć. Tylko Jego Syn może wypełnić wszystko, wyłączając wszystko 
inne.

O,  jakże  pokornie  potrzebujemy  szukać  Pana,  aby  nie  było  w  nas  nic,  co  sami 
narzucamy  innym  —  nasze  zwyczaje,  maniery,  obecność,  zachowanie,  nawet  nasze 
zdanie. Wtedy Duch często sprawdzałby nas i powodował, że chodzilibyśmy ostrożnie. 
Nikt z nas nie osiągnął w tej sprawie doskonałości i wszyscy musimy przyznać się do 
uchybień. Duch postępuje z nami w ten sposób. Jeżeli nawet w naszym ubiorze, czy w 
jakiejkolwiek innej  rzeczy jesteśmy  postrzegani jako dzieci Pana, Duch Święty będzie 
pragnął doprowadzić nas do wrażliwości, gdy będzie mógł nam powiedzieć: "Ta rzecz 
sprawia, że to ty wchodzisz na plan! To pochodzi od ciebie! Teraz zgub się, zasłoń! Ta 
rzecz wyklucza Chrystusa!" Bóg zdecydował,  że cały wszechświat będzie napełniony 
Chrystusem, Niebiańskim Człowiekiem, poprzez zespolonego, niebiańskiego człowieka, 
połączonego z Nim jako Głową. On pozbywa się w nas Żyda i Greka i przekształca nas 
na  podobieństwo Swojego Syna,  Chrystusa.  Błogosławiony niech będzie  Bóg!  Kiedy 
dojdziemy już do miejsca, gdzie opuści nas każda pozostałość po tym, co nie pochodzi z 
Chrystusa,  wtedy  On  się  w  nas  objawi;  przyjdzie,  aby  być  uwielbionym w Swoich 
świętych. To Chrystus ma być uwielbiony, nie my. A zatem jakże bliska musi być nasza 
relacja z Nim, skoro On ma być w nas uwielbiony. Oby Pan przyspieszył ten dzień!

T. Austin-Sparks (1939)
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Duch Święty uwielbiający Chrystusa
„On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi?— Ew. Jana 16:14

W jaki sposób mamy uwielbić Chrystusa?
Przytoczony tekst mówi, że musimy mieć Ducha Świętego. Niech zatem nasz tekst 

będzie  uświęcony  przez  nasze  uniżenie.  Zostaliśmy  zbawieni  dzięki  wielkiej  miłości 
Chrystusa, uwolnieni z naszych grzechów i ożywieni dla Boga, a jednak jesteśmy tak 
słabymi stworzeniami, że nie możemy uwielbić Chrystusa bez zamieszkującego w nas 
Ducha Świętego. Możemy pragnąć, dążyć i modlić się, byśmy mogli przynosić cześć 
naszemu  Mistrzowi,  jednak  jeżeli  Duch  Święty  nie  będzie  nas  trzymał  i  posilał, 
będziemy przynosić tylko hańbę i wstyd Jego sprawie.

Czy  słyszysz  to,  chrześcijaninie?  Masz  dziesięć  talentów,  jednak  tych  dziesięć 
talentów uczyni ciebie dziesięć razy bardziej winnego zaniedbania względem twojego 
Mistrza, o ile nie pomoże ci Duch Święty. Masz elokwencję, spryt i bogactwo; żadną z 
tych rzeczy nie uwielbisz Chrystusa, jeżeli nie ma z tobą Ducha Świętego, gdyż „On 
mnie uwielbi." Nie potrafi tego człowiek, chyba że jest z nim Duch Święty. Skłońcie 
więc swoje głowy, święci Boży, i oddajcie chwałę Duchowi Świętemu; należy się wam 
wstyd i zakłopotanie.

Użyjmy tego tekstu jako zachęty do gorliwej modlitwy. Jako Kościół, a mogę chyba 
mówić otwarcie za swoją trzodę, pragniemy widzieć Chrystusa uwielbionego. W tym 
celu chcemy szkolić naszych synów, naszą młodzież we wspaniałej szkole biblijnej, aby 
mogli iść naprzód jako kaznodzieje Słowa. Mamy służby, dzięki którym mamy nadzieję 
robić coś dla naszego Pana w tym pokoleniu, jednak czym jest to wszystko bez Ducha 
Świętego? Módlmy się zatem bez ustanku. Czym są kościelne działania bez modlitwy, 
jak nie prostowaniem ramienia martwego człowieka, albo zdejmowaniem opaski z oka 
ślepca? Tylko wtedy gdy przychodzi Duch Święty następuje jakieś życie i  moc. Wy, 
którzy  pragniecie  uwielbić  Chrystusa,  wołajcie  usilnie  do  Boga,  gdyż  bez  Ducha 
Świętego zupełnie zginiecie.

Jaką niesamowitą lekcję  całkowitej zależności  od Ducha Świętego podaje nam ten 
tekst. Słudzy Boży, wierni stróże Jeruzalemu, nauczyciele młodych, heraldowie krzyża 
w  odległych  krajach,  tysiące  wiernych,  którzy  jesteście  gotowi  oddać  całe  swoje 
znaczenie, czas i talenty — nie możecie osiągnąć absolutnie nic, dopóki nie przyjdzie 
Bóg, Duch Święty.

Znajdując  się  nad  brzegiem morza  widzimy wiele  statków pozostawionych przez 
odpływ fali. Wokół nas rozciąga się długi pas błota. Co trzeba zrobić? Zwołaj królewskie 
konie, sprowadź ludzi króla, zbierz mądrych i bogatych; cóż oni wszyscy mogą? Nic. Ich 
wiedza może przydać się tylko po to, by stwierdzić dobitnie, że nie
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mogą zrobić nic. Zobaczcie jednak, że nadciąga fala. Fala za falą przychodzi z głębin i 
oto każdy statek pływa, a całe błoto i piasek przykryła pełnia morza. Tak samo jest z 
kościołami; wszyscy leżymy bezładnie na brzegu i widać tylko kamienie i błoto naszej 
niemożności;  nie  możemy zrobić  nic,  absolutnie  nic,  aż nadejdzie  święta  fala;  wylany 
zostaje błogosławiony duch przebudzenia, Duch Święty, a wtedy ten nawet najoporniejszy 
Kościół płynie po morzu, a to co było zupełnie bierne, teraz zaczyna się ruszać!

Czego nie możemy zrobić, mając Ducha Świętego? A co możemy zrobić nie mając 
Go? Zauważcie naszą całkowitą i krańcową zależność od Niego. Jestem świadkiem tego, 
że  kiedy  jako  Kościół  pojawiliśmy  się  w  większym  świetle  i  szerszym  kręgu 
publicznym,  mieliśmy  całkowitą  zależność  od  Ducha  Świętego.  Jakież  to  słyszałem 
modlitwy, dążenia i wzdychania. Zbieramy teraz dojrzałe owoce wczesnego siania.

Zobaczcie,  wy  kaznodzieje,  młodzieńcy  z  wiosek,  niewyszkoleni  w akademickiej 
mądrości,  nie  znający  nic  oprócz  doktryny krzyża,  wyszli  przed tłumy by po prostu 
głosić Słowo. Jaką wtedy odczuwał nicość i jak często wam o tym mówił! Wołaliście do 
Boga,  i  dziecko,  chłopiec  był  uzdrowiony. Jakie  wielkie  rzeczy się  działy  w postaci 
nawrócenia  tłumów!  A  teraz  mamy  nazwę  i  istnieje  wielka  pokusa,  by  spocząć  na 
laurach, aby ludzie myśleli,  że to w kaznodziei jest coś, co może ściągnąć tłumy, że 
może głosić Słowo i na pewno będzie błogosławione, ponieważ to on je głosi.

Bracia,  powtarzam  raz  jeszcze,  że  jesteśmy  niczym,  jesteśmy  mniej  niż  niczym. 
Wasza służba jest niczym i niczym więcej, o ile nie będzie z nami Duch Święty; nic nie 
jesteśmy  w  stanie  zrobić,  oprócz  szkody,  nic  co  byłoby  korzystne  dla  nas  albo 
zadowoliło  czyjeś  serce  oprócz  serca  złego,  jeżeli  Duch  Święty  nie  będzie  z  nami. 
Podobnie  z  radosnym sercem przyjąłbym szyderstwo,  uśmieszki,  ciągłe  pomówienia, 
które spadały na moją poświęconą głowę, gdybym ponownie złożył całą swoją ufność w 
Duchu Świętym. Członkowie tego kościoła, wy którzy zostaliście ożywieni przez słowo, 
niech wasza wiara nie opiera się na mądrości człowieka, ale na działaniu Ducha; obyśmy 
wszyscy odczuwali, że jesteśmy tak słabi jak woda i tak daremni jak gwiżdżący wiatr, 
jeżeli Ten, który był z nami od początku, nie będzie z nami zawsze.

„On mnie uwielbi." Duch Święty to uczyni. Nikt tego nie może uczynić, jeżeli On 
będzie nieobecny.

Wiem, że kieruję te słowa do tych, którzy widzieli już działanie Świętego Izraela. W 
rzeczywistości  jako  Kościół  cieszyliśmy  się  tymi  prawie  dziewięcioma  latami 
błogosławionego  przebudzenia,  jednak  jakże  wierni  powinniśmy  być  mając  to 
przebudzenie,  aby mocje utrzymać! Wszyscy rolnicy w Anglii  nie  mogą sprawić,  by 
przestało padać, jednak kiedy już przestanie, i świeci słońce, wiem co mogą zrobić — 
zebrać swoją pszenicę tak szybko jak możliwe. Wszyscy żeglarze na morzu nie mogą 
sprowadzić wiatru; kiedy żagiel trzepocze tu i tam, nie mogą go nadąć jak przy silnej 
wichurze; ale co mogą zrobić kiedy wiatr naprawdę wieje? Mogą polegać na każdym 
centymetrze płótna. Podobnie, wszyscy chrześcijanie na świecie nie mogą sprawić, by 
Duch Święty działał.
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„Wiatr  wieje,  dokąd chce,  i  szum jego słyszysz,  ale  nie wiesz,  skąd przychodzi i 
dokąd idzie;" jednak to co możemy zrobić, kiedy mamy Ducha Świętego, to używać Go; 
kiedy On jest z nami, możemy działać. Musimy przeprowadzać sianokosy póki świeci 
słońce;  musimy mleć póki  wieje  wiatr;  musimy być aktywni i  pilni  dla  Boga,  kiedy 
nawiedza nas Duch Święty.

W wielu miejscach przebudzenie  znacznie  ustało.  Obawiam się,  że dzieje  się  tak 
dlatego,  że  nie  używali  jego  wpływu  w  sposób  właściwy.  W  Irlandii  było  wielkie 
przebudzenie, jednak Duch Święty wycofał się z konieczności, ponieważ stało się ono 
obiektem ludzkiej ciekawości. Każda gazeta przesiąknięta była wiadomościami na temat 
przebudzenia; ludzie z Anglii przyjeżdżali je oglądać; nie mogło ono dłużej trwać. Bóg 
nigdy  nie  czyni  Swoich  wielkich  dzieł,  by  się  na  nie  gapić,  by  patrzyć  na  nie  z 
ciekawością. Cała rzecz była zrujnowana w chwili kiedy ludzie zaczęli z ciekawością o 
niej  mówić  i  rozgłaszać  wieść  o  niej  jak  o  fenomenonie  godnym  filozoficznego 
dochodzenia.  Te  dobre  rzeczy  nigdy  nie  powinny  być przedmiotem „Jedź  ze  mną  i 
przyjrzyj się mojej gorliwości dla Pana."

Póki trwa dobre dzieło, musimy tak ciężko pracować dla Mistrza, by nie mieć czasu 
na  to,  by  opowiadać każdej  bezwartościowej  gazecie  tego co Bóg czyni.  Czuwajmy 
więc, póki Mistrz jest z nami, wykonując Jego pracę, wykonując ją na sposób Ducha, 
pragnąc uwielbić Jezusa i chcąc zatrzymać Ducha wpośród nas.

Bodziec
Czy Duch  Święty  uwielbia  Chrystusa?  Jakże  więc  my  powinniśmy  w tym celować! 
Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, miejmy zatem ten jeden cel w naszym życiu — 
uwielbić  Chrystusa.  Powiedzmy, że  jesteś  w dużej  mierze  człowiekiem biznesu.  Czy 
robiąc biznesy na ogromną skalę mogłeś powiedzieć, że twoim celem było uwielbić w 
tym  Chrystusa?  Powiedzmy,  że  trochę  zszedłeś  w  dół  w  tym  świecie;  masz  teraz 
mniejszy sklep. Tak, ale może w ten sposób możesz bardziej uwielbić Boga. A więc w 
tej  sytuacji  jesteś  w  lepszej  pozycji  niż  byłeś.  Widziałem  wielu  ludzi,  którzy 
prosperowali  w swojej  duszy i  przynosili  chwałę  Swojemu Mistrzowi,  jednak zrobili 
niewłaściwy krok i  naruszyli  swoją  użyteczność  i  szczęście;  pragnąc poszerzyć swój 
biznes,  zaangażowali się w rozmaite rzeczy i  mieli  mniej czasu na służenie swojemu 
Panu, w ten sposób stawiając się w gorszej pozycji, gdyż rzeczy duchowe znalazły się w 
rozpadzie.

Może czytaliście w gazecie przykład tego, co dzieje się czasami wskutek bogactwa. 
Pewne ciężko pracujące małżeństwo niedaleko Birmingham prowadziło mały biznes. Ich 
przyjaciel umarł i pozostawił im 1300 funtów — niewielką sumę ale wystarczającą, by 
zrujnować człowieka. Od razu kupili pub i zapewne pamiętacie, że teraz ten człowiek 
siedzi w więzieniu pod zarzutem zamordowania swojej żony. Nie ma dziwne, że kiedy 
kuszeni  przez  chęć  posiadania  więcej  zabrali  się  za  to  nieszczęsne  zajęcie,  by 
powiększyć swoje bogactwo, to niegodziwe zajęcie wkrótce doprowadziło do okrutnych 
nawyków i śmierci.
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Duch Święty uwielbiający Chrystusa

Widziałem również wierzących smutnie wyniszczających swoje dusze, szukających 
cielesnego bogactwa, zamiast Chrystusa; jednak niech głównym celem człowieka będzie 
uwielbienie  Chrystusa,  a  nie  będzie  odczuwał  troski  o  to  gdzie  poprowadzi  go 
opatrzność, byleby tylko miał ten jeden cel i wkładał korony na głowę Odkupiciela.

To,  moi  bracia,  sprowadza  mnie  do  stwierdzenia,  że  powinniśmy  wykorzystywać 
każdą  okazję,  by  uwielbiać  Chrystusa.  Odrzucamy  tysiące  okazji.  Kiedy  możemy 
wyświadczyć dobro,  odrzucamy je.  Gorzko i  często strofuję  tutaj  siebie  samego,  ale 
obawiam się, że mogę strofować również wielu z was. Wczoraj mieliście możliwość, ale 
straciliście ją; mogliście przemówić w imieniu Chrystusa, ale nie zrobiliście tego. Nikt 
nie opowie o tym dobrym uczynku, którego nie zrobiliście. Byliście zacofani. Och, tak 
jak Duch Święty uwielbia wszędzie Chrystusa, tak i wy! Modlę się abyście zawsze to 
czynili;  nie  tylko  w  określonych  okolicznościach,  ale  czyniąc  całe  swoje  życie 
uwielbieniem Chrystusa.

Siedząc wczoraj w autobusie, usłyszałem jak człowiek siedzący za mną opowiadał o 
tym jak  bardzo  podoba  mu się  europejski  sposób  na  niedzielę  — rano  do  kościoła, 
wieczorem do teatru. „Czy nie widzisz jak irracjonalnie jest myśleć, że Wszechmogący 
oczekuje od nas, byśmy spędzili cały dzień na modlitwie. Nie ma na świecie takiego 
człowieka, który modliłby się sześć godzin dziennie, nie mówiąc o dwunastu" — mówił.

Było  to  szersze  określenie  tego,  co  czuje  większość  bezbożnych  ludzi,  ale 
zastanawiam się  co zrobią  wtedy z  napomnieniem apostoła  Pawła:  „Bez ustanku się 
módlcie." Oto człowiek, który myśli, że nikt nie jest w stanie modlić się sześć godzin 
dziennie, podczas gdy święci Boży mają zawsze trwać w modlitwie. Żaden człowiek nie 
może dojść do postawy chrześcijanina, czy też takiego człowieka jakim powinien być, 
jeżeli modli się nie tylko sześć godzin dziennie ale przez całe swoje życie.

O starszym bracie Rowland Hill'u mówiono, że ludzie zauważali nie tak bardzo te 
szczególne chwile podczas jego emerytury, ale to, że był człowiekiem, który zawsze się 
modlił, gdziekolwiek się znajdował. Często można było go znaleźć mówiącego do siebie, 
a w towarzystwie jego serce zawsze odchodziło do największego obiektu jego miłości; 
zawsze miał społeczność z Chrystusem.

Chrześcijanie, zawsze uwielbiajcie Chrystusa, od wschodu słońca aż do zachodu. Czy 
pracujecie  w  młynie,  przy  pługu,  czy  budujecie  dom;  służcie  Mistrzowi  w  tych 
wszystkich rzeczach; czy pracujecie piórem czy też kupujecie czy sprzedajecie, nawet 
gdy płyniecie  statkiem,  czyńcie  wszystko,  nawet  jedząc  i  pijąc,  czyńcie  wszystko w 
imieniu Pana Jezusa, aby tak jak o Duchu Świętym i o tobie można było powiedzieć „On 
mnie uwielbi."

Charles H. Spurgeon (1862)
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Jemu cześć i chwała
W piątym rozdziale Księgi Objawienia, wspaniałej scenie uwielbienia, która zaczyna 

się pewnego dnia w niebie i trwa w przyszłych wiekach, czytamy o Baranku, któremu 
należy się cześć i chwała. Tylko On jest godzien. Każde serce, które zna Go i raduje się 
w  Jego  miłości,  woła  „Jesteś  godzien!"  Tak,  najsłodsza  pieśń  odkupionej  duszy  to 
wybuch chwały, którą znajdujemy u progu Jego własnego Objawienia.

Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i 
uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i 
moc na wieki wieków. Amen." Niedługo to wielkie uwielbienie, które proroczo widział 
Jan, może stać się rzeczywistością.

Tak długo jak my, Jego lud,  jesteśmy tutaj  w tym obecnym złym wieku,  Bożym 
wezwaniem jest, byśmy czcili i chwalili Jego Syna. Tego z pewnością oczekuje Ojciec 
od Swoich dzieci,  którzy narodzili  się  z Niego. To jest  Jego wołanie do nas w tych 
dniach ostatecznych tego szybko kończącego się wieku.

Na górze przemienienia Ojciec przyznał się do Swojego Syna. „Ten jest Syn mój 
umiłowany, którego sobie upodobałem." Ojciec nie tylko przyznał się, ale bronił honoru 
Swojego Syna, którego chwała zabłysła na tej górze.

Piotr przemówił; właściwie to mówił nawet kiedy słychać było głos Ojca: „Panie! 
Dobrze nam tu być; i jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty: dla ciebie jeden, dla Mojżesza 
jeden  i  dla  Eliasza  jeden."  To  były  słowa  Piotra.  Na  pierwszy  rzut  oka  wydają  się 
niewinne. Rzeczywiście, zostały użyte w duchowym określeniu dobrego czasu, jaki tam 
mieli. Jednak mają one zupełnie inne znaczenie.

Piotr przemówił raz jeszcze w impulsywności ciała. Umieszczając Pana Chwały na 
równi z Mojżeszem i Eliaszem, zaniżył Jego godność. Ten, którego niedawno określił 
Chrystusem,  Synem  Boga  żywego,  teraz  umieścił  na  poziomie  Mojżesza  i  Eliasza. 
Stracił widok wspaniałej i cudownej osoby Chrystusa.

Kiedy wypowiedział tę ludzką sugestię, pojawiła się chmura chwały i okryła ich jej 
wspaniałość. Z tej chmury rozległ się głos Ojca uznający cześć Swojego Syna. Kim jest 
Mojżesz? Kim jest Eliasz? Grzeszni ludzie pełni porażki i słabości. Ale oto ktoś inny. 
Ten jest  Syn mój  umiłowany,  którego sobie  upodobałem;  Jego słuchajcie.  Jakże  ten 
umiłowany Syn jest pozbawiany czci w naszych czasach!

On był umiłowanym Synem w całej wieczności. Kiedy Bóg stworzył wszystko, dla 
Niego i  przez Niego,  On był Bożą radością.  To jest  fundament naszej  wiary.  Kiedy 
mówił  o  przyjściu na  świat,  co czytamy w 10 rozdziale  Listu  do Hebrajczyków,  by 
wypełnić wolę Ojca, miłość i upodobanie Ojca spoczęło na Nim. W uniżeniu, począwszy 
od Betlejem,  był  umiłowanym Synem Bożym.  We wszystkim co czynił,  na  każdym 
kroku. Święty miał nad sobą miłującego Ojca.
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Jemu cześć i chwała

A potem poszedł na krzyż, odrzucił grzech dzięki ofierze złożonej z samego Siebie. 
W strasznym cierpieniu na krzyżu, w godzinach ciemności, gdzie zakosztował śmierci w 
zastępstwie za grzeszników, Boża święta ręka spoczęła na tym Umiłowanym w sądzie, tak 
że wydał z siebie wołanie, które nigdy nie powinno być zapomniane: „Boże mój, Boże mój, 
czemuś mnie opuścił?" Ale Bóg w Swojej potężnej mocy otworzył grób i wyprowadził Go 
stamtąd.  Wzbudził  Go  z  martwych.  Został  przyjęty  w  Chwale,  wywyższony  na 
najwyższą  pozycję.  On  jest  dziedzicem wszystkich  rzeczy,  który  wszystko utrzymuje, 
wszystko istnieje dla Niego i przez Niego. Bóg dał Mu wyższość we wszystkim.

Ten  Błogosławiony,  umiłowany  Syn  Boży,  jest  odrzucany,  eliminowany,  i 
pozbawiany czci. Bóg przemawia w Nim i przez Niego; Ten, który oznajmił nam Boga, 
w  którym dokonało  się  odkupienie  człowieka,  jest  pozbawiany  czci.  Jednak  w  jaki 
sposób jest pozbawiany czci i odzierany ze Swojej chwały? Gdzie jest pozbawiany czci? 
Nie tak w świecie jako takim, ale w chrześcijaństwie. Zbieramy żniwo destrukcyjnego 
krytycyzmu  Biblii,  odrzucenia  Biblii  jako  natchnionego  Słowa  Bożego.  Po  tym jak 
pisane Słowo zostało zaatakowane i  poniżone,  nieprzyjaciel  który stoi  za  „Wyższym 
Krytycyzmem" w zamaskowanej  formie,  zdjął  maskę i  bez ogródek uderza w Osobę 
Umiłowanego Syna Bożego.

Najpierw diabeł w stroju „wielebnego krytyka" zaprzeczył słowom z Izajasza 7:14, 
obietnicy dotyczącej dziewicy, która porodziła syna, mówiąc, że nie ma to nic wspólnego 
z Chrystusem, a teraz mamy żniwo w postaci zaprzeczenia narodzeniu naszego Pana z 
dziewicy. Wiele stron zajęłoby wymienienie tego w jaki sposób nasz Pan jest rabowany z 
przysługującej  Mu  Chwały,  jak  Jego  Osoba  jest  pozbawiana  czci.  To  zaprzeczenie 
Osobie  Chrystusa  jest  odstępstwem  od  wiary.  Czyż  nie  jest  to  oddech  antychrysta, 
człowieka grzechu, który odczuwamy w tych dniach ostatecznych.

Głos  Ojca  nie  jest  słyszany  w  tych  dniach,  tak  jak  słychać  go  było  na  górze 
przemienienia.  Niebo  milczy  względem  ogromnego  braku  czci  okazywanego  Temu, 
który  przebywa  w niebiosach  niebios.  Jednak  Bóg  Ojciec  spogląda  na  Swój  lud,  w 
którym mieszka Duch Święty, by czcił i wielbił Jego Syna. Duch Święty daje nam moc, 
byśmy stali jako odważni świadkowie dla Niego i walczyli gorliwie o wiarę udzieloną 
świętym raz na zawsze. Ojciec oczekuje od nas, byśmy powstali w obronie honoru Jego 
Syna. Jego głos skierowany do nas, to: „Czcijcie mojego Syna\"

Czujemy się głęboko dotknięci tym wielkim powołaniem, jakie Bóg skierował do nas 
w  tym  czasie  wzmożonej  ciemności  i  odstępstwa.  Niech  każde  Boże  dziecko 
odpowiednio się zachowuje. Czcij Swojego Pana gdziekolwiek jesteś. „Nie wstydź się 
świadectwa o Panu naszym." (2 Tymoteusza 1:8). Jeżeli nie możesz publicznie wstać i 
czcić Chrystusa, to czcij  Go inaczej, mówiąc o Nim dobrze w kręgu domowym, czy 
gdziekolwiek jesteś.

Dziecko Boże, trzymaj się blisko Niego! Siadaj częściej u Jego stóp! Zrzucaj częściej 
swoje troski na Niego! Pozwól by On był Twoim wszystkim we wszystkim! Kiedy On 
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będzie jedynym w twoim sercu, będziesz czcił Go w dniu, kiedy będzie odrzucony. Ale 
to będzie oznaczało coś jeszcze. Oddzielenie. Boże wezwanie do Jego ludu to trzymać 
się z dala od wszystkiego, co nie czci Jego Syna. To wiele oznacza w naszych czasach. 
Jak możemy czcić Umiłowanego,  jeżeli  mamy społeczność z tym, co Jego nie czci? 
Żadne Boże dziecko nie powinno angażować się w jakąś instytucję, szkołę czy kościół, 
gdzie pisemne Słowo jest odłożone na bok czy lekceważone. Drugi List do Tymoteusza, 
który  ma  szczególne  odniesienie  do  naszych  czasów,  mówi  bardzo  wyraźnie  o  tym 
oddzieleniu.  Nikt  nie  musi  czekać  na  szczególne  wezwanie  od  Boga  by  działać  i 
oddzielić się od korupcji w chrześcijaństwie. To wszystko zostało już napisane przez 
Ducha Świętego. „Tych się wystrzegaj" (2 Tymoteusza 3:5).

Ci,  od  których  Bóg  nakazuje  nam  się  oddzielić,  mają  formę  pobożności  lecz 
zaprzeczają  jej  mocy.  Ponownie  jest  napisane:  „W  wielkim  zaś  domu  są  nie  tylko 
naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; jedne służą do celów zaszczytnych, 
a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, 
będzie  naczyniem  do  celów  zaszczytnych,  poświęconym  i  przydatnym  dla  Pana, 
nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego" (2 Tymoteusza 2:20-21).

Słuchajcie Słowa Pana! Słuchajcie Jego wołania! Bądźcie Mu wierni! Zachowujcie 
Jego Słowo i nie zapierajcie się Jego imienia! Czcijcie i uwielbiajcie Tego, który jest 
naszym Panem, którego wkrótce ujrzymy twarzą w twarz.

Arno C. Gaebelein (1910)
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W Chrystusie ku chwale

Panie, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?
Co uczynił człowiek, że obdarzyłeś go łaską?
Panie, jaki mam powód do narzekania, gdybyś mnie opuścił? Albo kiedy nie dajesz 

mi tego, czego pragnę, co mogę sprawiedliwie przeciwko temu powiedzieć?
Z pewnością mogę powiedzieć jedno: Panie, jestem niczym; nie mogę nic uczynić; 

nic dobrego ze mnie nie pochodzi i zmierzam tylko ku nicości.
Jeżeli mi nie pomożesz i wewnętrznie nie poinstruujesz, stanę się letni.
2. Ty, Panie, jesteś ciągle taki sam, i trwasz na wieki, zawsze dobry, sprawiedliwy i 

święty, postępujący dobrze, sprawiedliwie i święcie, kierujesz wszystkim z mądrością.
Aleja, który jestem bardziej skłonny cofać się niż iść naprzód, nie trwam zawsze w 

jednej pozycji, ale „przechodzi nade mną siedem wieków."
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Jednak będzie ze mną lepiej, jeśli tak się Tobie upodoba, kiedy raczysz wyciągnąć 
Swoją rękę; gdyż Ty możesz mi pomóc, i możesz tak mnie posilić, że moje oblicze nie 
będzie już zmienione, ale moje serce zwróci się ku Tobie i odpocznie.

3. Z  tego  powodu,  gdybym  raz  na  zawsze  mógł  odrzucić  wszelką  ludzką
pociechę  dotyczącą  otrzymania  pobożności  albo  z  powodu  własnych  konieczności
zmuszających  mnie  do  szukania  Ciebie,  wtedy  mógłbym  mieć  nadzieję  na  Twoją
łaskę i cieszyć się z daru świeżego pocieszenia.

4. Tobie  niech  będą  dzięki,  od  którego wszystko pochodzi,  kiedykolwiek ze  mną
jest wszystko w porządku.

Jednak w Twoich oczach jestem marnością i  nicością,  słaby i nigdy nie trwam w 
jednym miejscu.

Z czego zatem mogę się chlubić? Albo za co można mnie szanować? Czy za to, że 
jestem niczym? To byłaby marność.

Zwykła  pusta  chwała  jest  prawdziwie  złem,  wielką  marnością,  ponieważ odciąga 
człowieka od prawdziwej chwały i rabuje z niebiańskiej łaski.

Dogadzając sobie, nie podobam się Tobie; uganiając się za chwałą człowieka, jestem 
odarty z prawdziwych cnót.

5. Jednak prawdziwą chwałą i świętą radością dla człowieka jest chlubić się Tobą,
a  nie  sobą;  radować się  Twoim imieniem,  nie  własną siłł,  i  nie  mieć  upodobania  w
żadnym stworzeniu ale tylko w Tobie.

Niech  będzie  uwielbione  Twoje  imię,  nie  moje;  niech  Twoja  praca  będzie 
podziwiana, nie moja. Niech Twoje święte imię będzie błogosławione i niech nie będzie 
mi przypisana żadna część uwielbienia człowieka.

Ty jesteś moją chwałą, Ty jesteś radością mojego serca.
W Tobie będę się radował i Tobą chlubił, nie sobą samym, chyba że będę się chlubił 

ze swoich słabości.
6. Niech inni oddają cześć jedni drugim; ja będę szukał jedynie tego, co pochodzi

od Boga.
Gdyż wszelka ludzka chwała, ziemska cześć, światowe wywyższenie, porównane z 

Twoją wieczną chwałą, są marnością i głupotą.
Mój Boże, moja Prawdo, moje Miłosierdzie, Błogosławiona Trój co, Tobie jedynie 

należy się cześć, moc i chwała na wieki wieków.

Thomas a Kempis (1425)
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