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Rozpoznanie Bożej chwały 

Bruce Garrison (2005) 

Nasz świat 21-go wieku stał się światem „gwizdów i dzwonów," „świateł i 
fajerwerków." Lubimy rzeczy wielkie i olśniewające i błyszczące — czym większe tym 
lepsze; czym głośniejsze, tym bardziej chwalebne. 

Jednym z przykładów rozpoznawalnym na całym świecie są igrzyska olimpijskie. 
Wydaje się, że połowa budżetu przeznaczonego na igrzyska olimpijskie pochłania 
ceremonia otwarcia i uroczystość zakończenia. Miasta współzawodniczą ze sobą, 
żeby zobaczyć kto zdobędzie prawo, aby przygotować najbardziej imponujący pokaz. 
Nikt nie oszczędza na kosztach sztucznych ogni na ostatni wieczór. Są one wysyłane 
z mostów, łodzi, budynków — wszystkiego, co może stanowić platformę dla jeszcze 
bardziej olśniewającego pokazu. 

Tego typu podejście stopniowo zmieniło nasz sposób postrzegania świata. Jeżeli 
coś nie jest wielkie i odważne, to możemy tego nie zauważyć, albo świadomie to 
zignorować, jako nie mające znaczenia. Smutnym rezultatem jest to, że wiele rozkoszy 
życia i wiele cudów Bożego stworzenia po prostu przechodzi koło nas. 

Wielki poeta amerykański Robert Frost miał wspaniały dar rozpoznawania 
piękna w na pozór małych rzeczach w życiu, jak to pokazuje następujący przykład: 

 

Zatrzymuję się koło lasu w śnieżny wieczór 

Czyj to las, chyba wiem  
Jednak jego dom jest w wiosce;  
On mnie nie zobaczy, kiedy tu się zatrzymuję  
Żeby oglądać jego las pełny śniegu 
Mój maty koń chyba myśli, że to jest dziwne  
Żeby się zatrzymywać, kiedy w pobliżu nie ma domu 
Pomiędzy lasem i zamarzniętym jeziorem  
W najciemniejszy wieczór roku. 
Szarpie uprzężą i dzwonkami  
Żeby zapytać czy to jakaś pomyłka. 
Jedynym głosem jest podmuch  
Lekkiego wiatru i opadających płatków śniegu. 
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Las jest piękny, ciemny i głęboki. 
Lecz ja mam dotrzymać obietnic, 
I wiele mil do przebycia zanim zasnę,  
I wiele mil do przebycia zanim zasnę. 
 
Wielu z nas, którzy wychowaliśmy się w świecie bombardowanym specjalnymi 

efektami „rozwiniętej technologii" może czytać te linie i musimy przyznać, że 
identyfikujemy się bardziej z niepewnością tego konia niż z poetycką obserwacją autora. 
Nasz nowoczesny świat stara się popychać nas poprzez życie tak, że nie zauważamy 
wielu rzeczy, jeżeli one nie wybuchają u naszych stóp, czy nie błyszczą jasno przez 
naszymi oczami. 

Takie nastawienie na szybkość i szukanie adrenaliny zaczyna kształtować duchową 
perspektywę wielu chrześcijan. Nasze duchowe cele są zdominowane przez dążenie do 
osiągania spektakularnych, emocjonalnych wyżyn, takiego „zdecydowanego momentu", 
który sprawi, że wszystko będzie nowe i lepsze. Mówimy, czy śpiewamy o „oglądaniu 
Jego chwały" w oczekiwaniu na jakieś katastroficzne i powalające spotkanie z Bogiem. 
Życie w takim stanie ciągłego poszukiwania wielkich wydarzeń może się starć bardzo 
niebezpieczne. 

Oswald Chambers zwrócił uwagę na taki stan duchowy: „Kiedy jesteśmy w 
niezdrowym stanie fizycznie czy emocjonalnie, to zawsze szukamy jakichś wzruszeń. W 
sferze fizycznej to prowadzi do podrabiania Ducha Świętego; w życiu emocjonalnym 
prowadzi to do niekontrolowanego uczucia i destrukcji moralności; a w sferze duch 
owej, jeżeli kładziemy nacisk na przeżywanie wzruszeń, na wzbijanie się w górę na 
skrzydłach, to prowadzi to do zniszczenia duchowości." 

 
Objawienie chwały Chrystusa 

Wcielenie Chrystusa uczy nas, że chwała Boża może być manifestowana w taki 
sposób, jakiego możemy się nie spodziewać. Jan mógł powiedzieć: „Ujrzeliśmy chwałę 
jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy" (Jana 1:14). Ale kilka 
zdań wcześniej Jan zwraca uwagę, że „On [ Jezus] był na świecie i chociaż ten świat 
został przez Niego stworzony, to ten świat Go nie poznał" (1:10). 

Izajasz kilka wieków wcześniej proroczo widział nadchodzącego Mesjasza i 
przyznał, że „Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to 
wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, 
mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, 
wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego" (Izajasz 53:2-3). 
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Kiedy Boża chwała zstąpiła na ziemię, to było to w takiej formie, która zaskoczyła 
większość ludzi. Oni oczekiwali Mesjasza, który przyjdzie w zupełnie innej formie i 
kształcie. Jednak Jan mówi, że była tam widzialna chwała Chrystusa. Człowiek 
potrzebował tylko właściwego duchowego spojrzenia. 

To prawda, że nauka Jezusa zdumiewała masy ludzi. Łukasz powiada, że kapłani i 
uczeni w Piśmie nie mogli znaleźć sposobu, aby zabić Jezusa, „ponieważ ludzie chętnie 
Go sluchali"(19:48). Nawet strażnicy świątyni wyznali przez kapłanem i Faryzeuszami, 
że „Nikt nie przemawiał nigdy tak, jak ten człowiek" (Jana 7:46). 

Jednak znaczna część chwały Jezusa była ukryta w przypowieściach, które 
wymagały duchowego zrozumienia i wglądu. Dlatego było wielu takich, o których 
można było powiedzieć: „patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją" 
(Mat. 13:13). 

Chwała niebiańskiej mądrości, większy niż Salomon, był tam przed nimi, ale oni 
zupełnie nie skorzystali z tej okazji. 

Dlaczego oni nie zauważyli tego co było przed nimi? Ponieważ On przyszedł w 
uniżeniu i prostocie. Mówił o tym, że mamy się stać jak małe dzieci, zajmować 
najniższe miejsca, być zadowoleni z tego, że możemy komuś podać kubek zimnej wody. 

Jezus nie przyszedł na ognistym, białym ogierze, gotowy do poprowadzenia rewolty 
przeciwko rzymskim władzom. Nie apelował też do niepokoju i niezadowolenia Żydów 
i nie ubiegał się o władzę polityczną i szeroką sławę. Zamiast tego przyszedł jako „cichy 
i pokornego serca", jak to podaje tłumaczenie Króla Jakuba. Przyjął postać sługi, uniżył 
się i był posłuszny aż do śmierci — do śmierci na krzyżu! (Filipian 2:7-8). Taka była 
natura Jego chwały. 

Może jest dla nas lekcja, której możemy się nauczyć z tego faktu, że przywódcy 
religijni i nauczyciele narodu Hebrajskiego, którzy pilnie badali Pisma, nie chcieli przyjść 
do Chrystusa, żeby mieć prawdziwe życie, które pochodzi z nieba (Jana 5:39- 40). 
Natomiast kobieta z Samarii — ziemi bałwochwalstwa i duchowego pomieszania — 
która była zamężna pięć razy, a teraz żyła z innym mężczyzną, po jednej rozmowie z 
Jezusem rozpoznała Jego chwałę i ogłosiła, że On jest Mesjaszem. 

"Ona nie tylko zobaczyła realność Chrystusa, ale również wielu innych z tego kraju, 
który był pogardzany jako „nieczysty" przez Żydów, również uwierzyło w Niego(Jana 
4) Oni mieli oczy, żeby zobaczyć Jego chwałę, chociaż przyszła ona do nich w formie 

kogoś, kto tylko siedział przy studni. 

Oglądanie Jego chwały dzisiaj 
 

Czy Chrystus nadal objawia Swoja chwałę dzisiaj? Z całą pewnością tak. Są takie chwile, 
kiedy ta niesamowita moc o obecność Boga jest absolutnie olśniewająca i oszołamiająca. 
On czasami objawia się w gwałtownym potężnym wichrze, albo płomieniu ognia. Są 
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takie chwile, kiedy chwała Pana wyraźnie przewyższa jasność najjaśniejszych gwiazd. 
Jesteśmy poruszeni do głębi naszej istoty z powodu olśniewającego majestatu naszego 
stwórcy Boga.  

Ale On nadal często przemawia szeptem. Często przychodzi w momencie ciszy i 
uciszenia. Przychodzi do nas w postaci uniżonych, potrzebujących „tych najmniejszych 
(Mat. 25:45). Objawia nowe aspekty swojej chwały w chwilach trudności i walki. Musimy 
być ludźmi, którzy rozpoznają Jego chwałę, bez względu na to w jakie j postaci 
przychodzi.  

Prorok Eliasz był dobrze zapoznany z potężnym objawieniem chwały Boga To on 
ściągnął ogień z nieba, zamknął deszczowe chmury, a nawet wzbudził z martwych On 
bez wątpienia widział chwałę Bożą wiele razy. Ale przyszedł czas, kiedy Bóg 
potrzebował przemówić do Eliasza w nowy sposób. Eliasz użalał się nad sobą i 
wydawało mu się, że jest sam w tej walce przeciwko Jezebel i jej prorokom Baala. 
Dlatego Bóg doprowadził Eliasza do miejsca odosobnienia. Nagle usłyszał szum 
potężnego wiatru, potem potężne trzęsienie ziemi, a wreszcie płomienie ognia — ale 
Boga nie było w żadnym z tych niesamowitych zjawisk. Po tych demonstracjach doszedł 
go delikatny szept; Bóg był w tym szepcie. 

Eliasz musiał się nauczyć rozpoznawać Bożą chwałę w zupełnie nowej formie. 
A kiedy Bóg przemówił, to jakie to było poselstwo? Ze jest jeszcze 7000 innych ludzi 

w Izraelu, którzy nadal służą Bogu Izraela. Nie pokłonili się oni przed Baalem. Może oni 
nie ściągnęli ognia z nieba, czy nie zmierzyli się oko w oko z Achabem i Jezebel tak, jak 
to zrobił Eliasz, ale pomimo tego należeli oni do Pana. Oni byli manifestacją Jego 
chwały. Eliasz dowiedział się, że nie powinien przeoczyć Bożych dróg czy Bożych 
naczyń, jeżeli nawet są w formie, do której oglądania on nie był przyzwyczajony. 

Nasz świat naciska nas , żebyśmy zwracali uwagę tylko na to, co jest wielkie, potężne i 
jaskrawo oczywiste. Chrystus wzywa nas, abyśmy widzieli Jego chwałę w wielu jej 
formach. 

„Proszę, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha 
mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, 
jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych 
w dziedzictwie jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy 
wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego" (Efezjan 1:17-19). 

Bruce Garrison  
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Boskie piękno 
Całkowicie niemożliwe do wyrażenia i opisania jest boskie piękno świecące jak 
błyskawica; słowa nie potrafią tego wyrazić, ani ucho usłyszeć. Jeżeli wymienimy 
jasność świtu, albo czystość światła księżyca, albo jasność promieni słońca, to żadne 
z nich nie jest godne porównania z chwałą prawdziwego światła i jest bardziej 
oddalone od niego niż najgłębsza noc i najstraszniejsza ciemność od jasnego światła 
południa. Kiedy to piękno niewidzialne dla fizycznych oczu i dostępne tylko dla 
duszy i myśli oświeciła jakiegoś wierzącego, raniąc go nieznośnym tęsknym 
pragnieniem, to z obrzydzeniem dotyczącym ziemskiego życia, wolał: „Biada mi, że 
przebywam w Meszech, że mieszkam w namiotach Kedaru!" (Psalm 120:5). „Kiedy 
przyjdę i ukażę się przed Bogiem?" (Psalm 42:2). I „pragnę rozstać się z życiem i być 
z Chrystusem, bo to daleko lepiej" (Filipian 1:23). I dalej: „Moja dusza tęskni do 
Boga, do Boga żywego" (Psalm 42:2). I „Panie, pozwalasz teraz twojemu słudze 
odejść w pokoju" (Łukasz 2:29). Uciskani przez to życie i przez więzienie, jak 
nieodparte było to dążenie do Boga tych, których dusza została dotknięta przez tę 
tęsknotę za Bogiem. Dzięki temu nienasyconemu pragnieniu, aby rozważać boskie 
piękno, modlili się, aby widok Bożego piękna trwał przez całą wieczność. 

 
Basil the Great (374)   
 

Ogłaszanie chwały Bożej 

Charles H. Spurgeon (1885) 

Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego. 
2. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. 
3. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu... 
4.  A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata 

dochodzą ich słowa... Tam na nich słońcu postawił namiot, 
5.  A ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, raduje się jak bohater, 

biegnąc swą drogą. 
6.  Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca, i nic się nie 

ukryje przed jego żarem. 
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1. „Niebiosa opowiadają chwałę Boga" 
Księga przyrody ma trzy kartki: niebo, ziemię i morze, z których niebo jest pierwsze i 
najbardziej chwalebne i z jego pomocą możemy oglądać piękno pozostałych dwóch. 
Każda księga bez pierwszej strony byłaby niestety niedoskonała, a szczególnie ta 
wielka Naturalna Biblia, gdyż jej pierwsze strony — słońce, księżyc i gwiazdy — 
dostarczają światło dla reszty wszystkiego i dlatego są one kluczami, bez których to, 
co jest napisane później, byłoby ciemne i niewidoczne. Człowiek chodzący w 
postawie wyprostowanej został stworzony tak, aby mógł obserwować niebo, a ten 
kto zaczyna czytać stworzenie poprzez studiowanie gwiazd, zaczyna czytać książkę 
od właściwego miejsca. 

Niebiosa są w liczbie mnogiej ze względu na ich różnorodność, składającą się z 
niebios wodnistych z chmurami o najróżniejszych kształtach, z niebios powietrznych 
z ich ciszą i burzami, niebios słonecznych z całą chwałą dnia i niebios gwiaździstych 
ze wszystkimi cudami nocy. Czym muszą być Niebiosa niebios, to nawet człowiek 
sobie nie potrafi wyobrazić, ale również tam właściwie wszystkie rzeczy opowiadają 
Bożą chwałę. Każda część Bożego stworzenia ma w sobie więcej nauki niż może to 
pojąć ludzki umysł, ale sfera niebiańska jest szczególnie bogata w duchową wiedzę. 
Niebiosa opowiadają, gdyż ciągłość ich świadectwa jest zamierzona poprzez użyte 
imiesłowy. Przez cały czas Boże istnienie, moc, mądrość i dobroć są ogłaszane 
wszystkim przez niebiańskich heroldów, którzy oświecają nas z góry. Ten, kto chce 
domyślać się boskiej wzniosłości powinien spojrzeć w górę na gwiaździste przestworza; 
ten kto chce sobie wyobrazić nieskończoność, musi utkwić wzrok w bezgranicznej 
przestrzeni; ten kto pragnie zobaczyć boską mądrość powinien wziąć pod uwagę 
zrównoważenie orbit; ten kto chce poznać boską wierność, musi spojrzeć na regularność 
ruchu planet; a ten kto chce troszkę zrozumieć pojęcie boskiej mocy, wielkości i 
majestatu, musi ocenić siły przyciągania, wielkość stałych gwiazd i jasność całych 
przestworzy. 

Niebiosa nie tylko opowiadają chwałę, ale „chwałę Boga, gdyż dostarczają nam 
takich niepodważalnych argumentów na świadome, inteligentne planowanie i panującego 
Stwórcę , że żadna osoba bez uprzedzeń nie może pozostać nie przekonana. Świadectwo 
przekazywane przez niebiosa nie jest tylko jakąś wzmianką, ale jasnym i bezbłędnym 
oświadczeniem; i jest to oświadczenie najbardziej trwałego i niepodważalnego rodzaju. 
Ale pomimo tego, jakie znaczenie ma to oświadczenie dla człowieka głuchego, albo 
najpiękniejszy pokaz dla duchowo ślepego? Bóg Duch Święty musi oświecić nas 
wszystkich, bo nie zrobią tego nigdy wszystkie słońca z drogi mlecznej. 

„Firmament głosi dzieło Jego rąk:" nie zręczność, jak to jest w powszechnie 
określane, ale dzieło rąk. Przestworza są pełne dzieł twórczych, zdolnych rąk Pana; rąk 
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przypisywanych wielkiemu twórczemu Duchowi, żeby okazać Jego troskę i twórcze 
działanie i żeby zaspokoić ograniczone pojmowanie śmiertelnych. Do pokory nas 
prowadzi to, gdy widzimy, że kiedy nawet najbardziej oddane i uzdolnione umysły 
pragną wyrazić swoje najbardziej wzniosłe myśli o Bogu, to muszą używać słów i 
metafor zaczerpniętych z tej ziemi. Jesteśmy dziećmi i wszyscy musimy wyznać, że 
„myślę jak dziecko i mówię jak dziecko." 

W przestworzach nad nami Bóg powiewa, mówiąc obrazowo, Swoją gwiezdną flagą, 
żeby pokazać, że Król jest w domu i wywiesza Swoją tarczę herbową, aby ateiści mogli 
zobaczyć jak bardzo On pogardza ich zaprzeczaniem o Jego istnieniu. Ten kto spogląda 
w górę na firmament, a potem określa się jako ateista, przedstawia siebie w tym 
momencie jako idiota lub kłamca. Jest to dziwne, że są tacy, którzy kochają Boga, ale 
pomimo tego boją się studiować księgę natury Objawiającą Boga; fałszywa duchowość 
niektórych wierzących, którzy są zbyt niebiańscy, aby rozważać niebiosa, dała zachętę dla 
niewiernych, którzy uważają, że natura zaprzecza objawieniu. Najmądrzejsi są ci, którzy z 
nabożną gorliwością śledzą dzieła Jahwe tak w stworzeniu, jak i w łasce; tylko głupcy 
obawiają się, że uczciwe studiowanie mogłoby zaszkodzić naszej wierze. 

Dr. McCosh dobrze powiedział: „Często płakaliśmy z powodu wysiłków 
poświęcanych na przeciwstawianie dzieł Bożych Bożemu Słowu i przez to zachęcamy, 
propagujemy i utrwalamy zazdrość, która rozdziela strony, które powinny żyć w ścisłej 
więzi. Szczególnie zawsze żałowaliśmy tego, że były podejmowane wysiłki, aby 
ograniczać znaczenie natury a wywyższanie objawienia; zawsze nam się wydawało, że 
jest to tylko degradowanie jednej części Bożego dzieła z nadzieją, że w ten sposób 
wywyższamy i rekomendujemy drugą część. 
„Niech nauka i religia nie będą traktowane jako wrogie twierdze, które walczą ze sobą 
nawzajem, a ich zastępy demonstrują swoją broń z wrogim nastawieniem. One mają 
zbyt wielu wspólnych wrogów, gdyby tylko chciały o tym pomyśleć, w nieświadomości, 
uprzedzeniach, pasji i występkach w różnych formach, żeby przyznać się do trwonienia 
swojej siły na bezsensowną walkę między sobą. Nauka ma swoje fundamenty i tak samo 
religia; niechby połączyły swoje fundamenty, a będą miały szerszą podstawę i będą 
dwoma częściami jednej wielkiej tkaniny, tkanej dla chwały Boga. 

„Niech jedna będzie dziedzińcem zewnętrznym, a druga wewnętrznym. Niech w 
jednym wszyscy patrzą, podziwiają i adorują; a w drugim niech ci, którzy mają wiarę 
uklękną, modlą się i uwielbiają. Niech jedna będzie świątynią, gdzie ludzka nauka może 
prezentować swoje najbogatsze kadzidło, jako ofiarę dla Boga, a druga najświętsza, 
oddzielona od niej przez zasłonę, teraz rozdartą na dwoje i w której, na tron 
miłosierdzia pokropiony krwią, wylewamy naszą miłość z pojednanych serc i słuchamy 
wyroków żyjącego Boga." 
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2. „Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość." 
Tak jakby jeden dzień rozpoczynał historię tam, gdzie zakończył inny, a każda noc 
przekazywała wspaniałą opowieść następnej. Oryginał zawiera w sobie myśl wylewania, 
przelewania mowy tak jakby dni i noce były tylko fontanną wypływającą wszędzie z 
uwielbieniem Jahwe. Ach żeby tylko pić często z niebiańskiej studni i uczyć się 
wypowiadać chwałę Boga! Powyższe świadectwo nie może zostać zagłuszone ani 
uciszone; ze swoich wywyższonych pozycji one ustawicznie głoszą poznanie Boga, 
niezamącone i nie ukierunkowane przez ocenę ludzi. Nawet zmiany przechodzenia w 
dzień czy w noc są równie wymowne; a światło i cień w równym stopniu objawiają 
Niewidzialnego. Niech zmienne koleje naszych okoliczności robią to samo i kiedy 
błogosławimy Boga naszych dni radości, to wywyższajmy również Tego, który daje 
„pieśń w nocy." 

Lekcja dnia i nocy jest lekcją, której dobrze powinni się nauczyć wszyscy ludzie. 
Powinna ona być wśród naszych codziennych myśli w dzień i w nocy, żebyśmy pamiętali 
upływ czasu, zmienny charakter rzeczy ziemskich i krótkotrwałość zarówno radości i 
smutku, cenności życia, naszej bezsilności, żeby wrócić godziny, które uleciały i 
nieodpartą bliskość wieczności. Dzień napomina nas abyśmy pracowali, a noc 
przypomina nam, żebyśmy się przygotowali do naszego ostatniego domu; dzień 
nakazuje nam pracować dla Boga, a noc zaprasza nas do odpocznienia w Nim; dzień 
zachęca nas, abyśmy spoglądali w przyszłość na niekończący się dzień, a noc ostrzega 
nas, abyśmy uciekali przed wieczną nocą. 
3. „Nie ma takiej mowy, ani języka, gdzie nie słychać ich głosu." 
Każdy człowiek może słyszeć głosy gwiazd. Jest wiele języków ziemskich; na niebie jest 
tylko jeden i może go zrozumieć każdy ochotny umysł. Najniżej usytuowani poganie są 
bez wymówki, jeżeli nie odkryją niewidzialnych rzeczy Bożych w dziełach Jego 
stworzenia. Słońce, księżyc i gwiazdy są Bożymi wędrownymi kaznodziejami, są one 
apostołami w podróży, utwierdzającymi tych, którzy szukają Pana i sędziami 
okręgowymi potępiającymi tych, którzy oddają pokłon bałwanom. 

Margines daje nam jeszcze inne wyjaśnienie, które jest bardziej dosłowne i obejmuje 
mniej powtarzania: „Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu"; inaczej 
mówiąc, ich nauka nie jest skierowana do ucha i nie jest wypowiadana przy pomocy 
artykułowanych dźwięków. Jest ona obrazowa i jest skierowana do oka i serca; nie 
dotyka ona tego zmysłu, przez który przychodzi wiara, gdyż wiara pochodzi ze 
słuchania. Jezus Chrystus jest nazwany Słowem, gdyż On jest o wiele bardziej odległym 
przedstawieniem Bożej trójcy, niż może okazać całe niebo; one wszystkie są tylko 
niemymi nauczycielami. Żadna gwiazda ani słońce nie może być słowem, ale Jezus jest 
najwyraźniejszym obrazem osoby Jahwe, a Jego imię brzmi Słowo Boże. 
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4. „A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do 
krańców świata dochodzą ich słowa. 
Chociaż ciała niebieskie poruszają się w uroczystej ciszy, to dla ucha wypowiadają one 
drogocenne nauki. Nie wypowiadają literalnych słów, ale ich nauka jest tak wyraźna, że 
można ją tak opisać. Horne powiedział, że użyty tu zwrot wskazuje na język znaków i 
dlatego jest powiedziane, że niebiosa mówią poprzez swoje wyraźne działanie i operacje. 
Słowa natury są jak słowa głuchoniemego, ale łaska mówi nam wyraźnie o Ojcu. 

Po całej ziemi prawdopodobnie określa ich domenę, która wraz z ich świadectwem 
rozchodzi się do najdalszych krańców ziemi. Żaden człowiek żyjący pod sklepieniem 
nieba nie mieszka poza granicami tej diecezji Kaznodziejów z Bożego Dworu; łatwo jest 
usunąć się od światła kaznodziejów, którzy są jak gwiazdy w prawej ręce Syna 
Człowieczego; ale nawet wtedy ludzie z sumieniem, które jeszcze nie zostało zagłuszone 
znajdą Natana, który ich oskarży, Jonasza, który ich ostrzeże i Eliasza, który im zagrozi 
poprzez milczące gwiazdy nocy. Dla łaskawych dusz, głosy niebios są dużo bardziej 
wpływowe, odczuwają one słodki wpływ Plejad i są pociągane w kierunku ich Boga Ojca 
poprzez jasne wstęgi Oriona. 

„Na nich postawił słońcu namiot." W środku nieba słońce ma swój namiot i 
maszeruje jak potężny władca na swojej chwalebnej drodze. Nie ma ono stałego 
mieszkania, ale jako podróżny rozbija i zwija swój namiot, namiot, który wkrótce będzie 
zlikwidowany i zwinięty jak rulon. Tak jak królewski namiot stał w środku wojska, tak 
samo słońce w swoim miejscu ukazuje się jak król wśród towarzyszących mu gwiazd. 
 
5. „Ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty." 

Oblubieniec wychodzi dumnie, jego twarz promienieje radością, którą udziela się 
wszystkim wokoło; takie, ale z potężnym podkreśleniem jest wstające słońce. 

„I raduje się jak bohater, biegnąć swoją drogą." Tak jak zwycięzca ubrany do biegu 
radośnie kieruje się na tor wyścigowy, tak słońce spieszy naprzód z niedoścignioną 
regularnością i niezachwianą sprawnością na wyznaczoną orbitę. Dla niego jest to 
taka zabawa; nie widać w nim oznaki wysiłku, słabnięcia czy wyczerpania. Żadne 
inne stworzenie nie zapewnia takiej radości dla ziemi, jak jej oblubieniec, słońce; i 
żadne, czy to koń czy orzeł, nie mogą się ani na moment porównywać w prędkością 
tego niebiańskiego czempiona. Ale cała jego chwała jest tylko chwałą Boga; nawet 
słońce świeci światłem pożyczonym od wielkiego Ojca Światłości. 

„Ty słońce, jako oko i dusza tego wielkiego świata, 
Przyznajesz Jemu największą chwałę  
Zarówno kiedy wstajesz i osiągasz szczyt w południe  
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I kiedy zachodzisz." 
6. „Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca." 
Ono niesie swoje światło do granic układu słonecznego, przekraczając zodiak 
jednostajnym ruchem i nie odmawia swojego światła nikomu, kto przebywa w jego 
zasięgu. „I nic się nie ukryje przed jego żarem." Ponad, pod, wokoło, ciepło 
słoneczne wywiera swój wpływ. Wnętrze ziemi jest zamknięte ze starodawnym 
wytworem promieni słonecznych i nawet najgłębsze zakamarki odczuwają ich moc. 
Tam gdzie światło jest odcięte, tam jednak ciepło i inne bardziej subtelne wpływy 
znajdują swoją drogę. 

Nie ma wątpliwości, że ma być postawiona paralela pomiędzy niebiosami łaski, a 
niebiosami natury. Boży sposób łaski jest wzniosły i szeroki i pełen chwały; we 
wszystkich jej prezentacjach ma ona być podziwiana i studiowana z pilnością, 
zarówno jej światła jak i cienie są pouczające; została ona ogłoszona w pewnej 
mierze dla wszystkich ludzi i we właściwym czasie będzie jeszcze bardziej 
kompleksowo ogłoszona do krańców ziemi. 

Jezus jak słońce mieszka wśród objawienia, przebywając między ludźmi w całej 
swojej jasności; raduje się jak Oblubieniec ze Swojego kościoła, aby objawiać Siebie 
ludziom i jak zwycięzca, aby zdobyć dla Siebie sławę. On wykonuje okrąg 
miłosierdzia, błogosławiąc najdalsze krańce ziemi; i nie ma takich dusz, które Go 
szukają, bez względu na to jak bardzo by były poniżone i zdeprawowane, które by 
były pozbawione wygodnego ciepła i błogosławieństwa Jego miłości — nawet 
śmierć będzie odczuwała moc Jego obecności i opuści ciała świętych, a ta upadła 
ziemia będzie przywrócona do swojej pierwotnej chwały. 

Charles H. Spurgeon 
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Chwała, jaką „otrzymał" nasz Pan 

Nieznany chrześcijanin (1923) 

Nasz Pan mówi o chwale, jaką otrzymał od Ojca (Jana 17:22). Co to była za chwała? 
Ilu z nas starało się tego dowiedzieć? Na pewno jest ważne, abyśmy to wiedzieli, gdyż 
ten dar Chrystusa jest Jego darem dla nas! 

Autor przyznaje, że dopiero kilka lat temu zaczął zwracać na to uwagę! A przecież 
jest to dar chwały od Boga Ojca i od Pana Jezusa dla nas. Nasz Zbawiciel modlił się: 
Ja w nich, a Ty we mnie ...Ja dałem im chwałę,którą mi dałeś, aby byli je dno, 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" (Jana 17:21-
23). 

Gdybyśmy mieli więcej tej chwały, to czy nie mielibyśmy więcej jedności wśród 
chrześcijan? Gdybyśmy mieli tę chwałę, to czy świat by nie wiedział, że Chrystus 
został posłany przez Ojca i że Ojciec nas kocha? 

Jest tak dlatego, że tajemnica jedności i tajemnica miłości są obie ukryte w chwale, 
jaką oferuje nam nasz Pan! Dlatego niewiele tematów ma większą wartość niż ten: Co 
to za chwała, którą otrzymał Chrystus? 

To był prawdziwy dar. Kiedy ty i ja mówimy o „oddawaniu chwały Bogu", to tylko 
mamy na myśli uznanie Jego chwały, albo ogłaszanie jej, czy zwracanie uwagi na Jego 
wielką chwałę. 

Przyznajemy Bogu chwalę, którą On już ma. Piotr powiada o Chrystusie: „Wziął 
On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od Majestatu 
chwały: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem" (2 Piotra 1:17). 
Apostoł nie ma na myśli tego, że Ojciec „dał" Chrystusowi chwałę w sensie 
przekazania Mu daru chwały. Ojciec poświadczał chwałę Syna — ogłaszając dla ludzi 
chwałę, którą miał nasz Pan , będąc umiłowanym Synem Boga. Możemy to robić 
naśladując Ojca i zwracając uwagę ludzi na chwałę Chrystusa. 

Możemy „opowiadać o Jego chwale z dnia na dzień. "Wcześniej w Swojej 
modlitwie nasz Pan mówi o chwale, jaką miał u Ojca zanim powstał świat (werset 5). 
Ta chwała nie została mu „dana"— On ją miał zawsze z natury i ona była Jego 
poprzez cała wieczność. Tę chwałę On odłożył, albo przynajmniej zakrył ją podczas 
Swojego ziemskiego życia. 

Dlatego śpiewamy w święta Bożego Narodzenia, 
Odłożył Swoją chwałę 
Urodził się, aby człowiek już nie musiał umierać. 
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Możesz zapytać, w jaki sposób Ojciec mógł dać Synowi dodatkową chwałę? Czy 
jedno z naszych wyznań wiary nie mówi, że „Trójca: Ojciec Syn i Duch Święty są jedno; 
mają równą chwałę i wspólny majestat"? 

Tak, rzeczywiście i jest to chwała, którą może posiadać tylko Bóg. Tak więc chwała, 
jaką Ojciec „dał" Synowi musi być czymś, co jest związane z człowieczeństwem, a nie z 
Boskością. Bo On z kolei daje ją swoim uczniom, którzy są tylko ludźmi. A teraz, czym 
była ta „dana" chwała? Na to pytanie było wiele różnych odpowiedzi. Niektórzy 
wierzący w dawnych czasach wierzyli, że była to chwała Jego Synostwa — ale ona nigdy 
Mu nie była „dana", bo czyż On nie jest „wiecznym Synem"? 

Inni powiadają, że to była jego rola jako Zbawiciela. To również jest na pewno 
wieczne? On jest „Barankiem, który był zabity od założenia świata" (Obj. 13:8). Bóg 
„nas wybrał w Nim (tj. w Jezusie Chrystusie) przed założeniem świata" (Efezjan 1:4). 
Wielu biblistów twierdzi, że chwała, którą otrzymał, była mocą czynienia cudów. Ale 
wiele wspaniałych cudów było dokonywanych przed przyjściem na tę ziemię naszego 
Pana. Ponadto, czy wszyscy Jego -naśladowcy czynią cuda? Chrystus z natury jest 
Bogiem czyniącym cuda. Ta moc na pewno nie była Mu nigdy dana. 

Kalwin powiedział, że chwała, jaką otrzymał nasz Pan, jako człowiek, to była 
chwała tego, że był On obrazem Boga. Ale Adam też został stworzony na obraz Boga 
(1 Mojż. 9:6). Rabini powiadają — a możemy temu wierzyć — że Adam w swojej 
niewinności „błyszczał i lśnił" odbiciem promieni Boga i że ta chwała była pierwszą 
rzeczą, jaką utracił, kiedy popełnił grzech. Ale nasz Pan zasłonił Swoją niebiańską chwałę, 
z wyjątkiem takich okazji, kiedy częściowo objawił ją na Górze Przemienienia. 

Ale na pewno musimy wierzyć, że Chrystus „otrzymał" jakąś chwałę przy Swoim 
wcieleniu i że ta chwała była czymś, co ty i ja, jako Jego naśladowcy też możemy 
otrzymać. 
Chwała wcielenia 
A co nowego się stało podczas narodzin naszego Pana? Na pewno to, że Bóg „stał się 
człowiekiem"? Nigdy przedtem czegoś takiego nie było. „Słowo ciałem się stało — 
zostało uczynione — i zamieszkało między nami" (Jana 1:14). 

W czasach Starego Testamentu druga osoba Trójcy miała zwyczaj przyjmowania 
wyglądu „człowieka" i była znana jako Anioł Pana. Ale podczas wcielenia On został 
uczyniony „człowiekiem." Wziął na Siebie naszą naturę — „stał się uczestnikiem ciała i 
krwi" (Hebr. 2:14), „abyśmy my się stali uczestnikami Jego boskiej natury" (2 Piotra 1:4), 
„uczestnikami Chrystusa" (Hebr. 3:14). 

Nie jesteśmy w stanie pojąć tajemnicy wcielenia, ale wiemy, że nasz Pan, który jest 
Bogiem, przyjął postać człowieka. Dano Mu „ciało": „przygotowałeś dla Mnie ciało" 
jest powiedziane w Hebr. 10:5. Chrystus Jezus było „doskonałym człowiekiem o 
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rozsądnej duszy i poddanym ludzkim ciałem" jak to wyraża wyznanie wiary. My 
wierzymy, że to ciało — ukrzyżowane, wzbudzone z martwych i uwielbione — wstąpiło 
do nieba. On 

Niósł go zwycięsko z ludzkim światłem, 
Poprzez wszelkie stworzenia do centralnej wysokości, 
Do Tronu Boga, na pierś Ojca, 
Wypełnił go chwałą tego doskonałego odpocznienia. 
Tak więc stało się, że „część tego prochu ziemi jest na tronie majestatu Bożego na 

wysokościach" jak to powiedział jeden z dawnych wierzących. Dzisiaj Chrystus siedzi 
po prawicy Boga i nadal ma ciało „Przygotowane" dla Niego, ale teraz uwielbione. 
Dlatego odważamy się wierzyć, że ciało „dane" Synowi przez Ojca jest nierozerwalnie 
połączone z „ciałem" jakie nasz Pan otrzymał w narodzeniu. 

Możemy przelotnie zwrócić uwagę, że „Kościół" jest nazwany „ciałem" Chrystusa 
(Kolosan 1:18, 24) Dlatego jest to naturalne, że Kościół staje się uczestnikiem Jego 
chwały. 

Wieczny Syn Boży stał się Synem Człowieczym, w którym „zamieszkała cieleśnie 
cała pełnia boskości" (Kolosan 2:9). 

To było coś nowego — nigdy przedtem nic takiego nie miało miejsca. Pan Jezus 
sprowadził Boga w dół do człowieka, aby mógł podnieść człowieka w górę do Boga. 
On zstąpił z chwały, aby wprowadzić wielu synów do chwały (Hebr. 2:10). Czy 
odważymy się powiedzieć, że tak jak On zstąpił na dół do człowieka, aby objawić nam 
Boga, tak teraz „przedstawia" uwielbionego i doskonałego człowieka dla Boga Ojca? 
Jego obecność przed Tronem łaski jest świadectwem tego, czym może się stać człowiek! 

Sama Jego obecność tam jako doskonałego Człowieka stanowi niekończące się 
wstawiennictwo za nami. „Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego 
przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi" (Hebr. 7:25). 

Jakim wspaniałym objawieniem Boga było narodzenie i życie Chrystusa! „Nikt z 
ludzi nigdy nie widział Boga, ale jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca nam go 
objawił" (Jana 1:18). „Kto Mnie widzi, widzi Ojca" (Jana 14:9). „Słowo ciałem się stało i 
zamieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego" (Jana 1:14). 

To była chwała nie tylko doskonałego człowieka — tak jak Adam przed upadkiem 
— ale chwała Boga w Chrystusie. 
Chwała Chrystusa w nas 
Teraz to jest to, co Pan daje Swoim naśladowcom. Takie stwierdzenie wydaje się może 
zdumiewającą zarozumiałością. Ale czy święty Jan nie mówi jasno: „A z pełni Jego 
myśmy wszyscy wzięli "(Jana 1:16). Święty Paweł podobnie, nie tylko powiedział: „W 
Nim zamieszkała cieleśnie cała pełnia Boskości", ale również dodaje: „I macie pełnię w 
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Nim" (Kolosan 2:9, 10)."Upodobało się Ojcu, aby w Nim zamieszkała cała pełnia" 
(Kolosan 1:19). „On także jest Głową Ciała, Kościoła" (1:18). 

Rozmyślajmy często o tej niesamowitej prawdzie. Jesteśmy skłonni zapominać, że 
jesteśmy dziećmi Boga, ze wszystkimi przywilejami dziecka i z całą intymnością, jaką 
ma dziecko z Ojcem. 

Czy Święty Paweł nie modlił się o chrześcijan w Efezie: „By sprawił według 
bogactwa chwały swojej, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, 
wkorzenieni i ugruntowani w miłości mogli poznać miłość Chrystusową która 
przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełną Bożą 
(Efezjan 3:16-19). 

Jeżeli Chrystus naprawdę mieszka w nas, to czy można to ukryć? Czyjego chwała 
może być zakryta? On przyszedł nie tylko po to, aby „Przywieść wielu synów do 
chwały", ale również, aby przynieść chwałę dla wielu synów. 

Czy naprawdę zrozumieliśmy ten fakt? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że „Bóg, 
odda każdemu według uczynków jego: Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku 
dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny... A chwała i cześć, i pokój 
każdemu, który czyni dobrze" (Rzymian 2:7-10). 

Bóg chce, aby Jego moc i chwała była znana dla wszystkich ludzi. Dlatego jest z 
nami taki cierpliwy. „Bóg, chcąc objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości 
naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały 
swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale, takimi 
naczyniami jesteśmy i my" (Rzymian 9:22-24). 

Możemy się tak modlić: 
Pozwól mi Panie błyszczeć, 
Pozwól mi Panie błyszczeć 
We wszystkim co mówię i robię Aby świat zobaczył 
Że Chrystus miesza we mnie 
I nauczył się również Go kochać. 

Bracia w Chrystusie, czy już kiedyś widzieliśmy wspaniałą chwałę naszego 
Zbawiciela? Czy doceniliśmy właściwie Jego dar chwały dla nas? To zagadnienie jest tak 
ważne, że nasz kochający Ojciec niebiański w szczególny sposób zwrócił uwagę 
zastępów anielskich na chwałę wcielenia. 

„Kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon 
wszyscy aniołowie Boży" (Hebr. 1:6). Tak więc stało się, że kiedy Chrystus uczyniony 
został mniejszym od aniołów, Jezus został „ukoronowany chwałą i dostojeństwem za 
cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego" (Hebr. 2:9). 
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Czy pieśń aniołów w ten pierwszy poranek Bożego Narodzenia był częścią ich 
posłusznego uwielbienia? Rozpoczęli od tego niebiańskiego słowa „Chwała"! 

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma 
upodobanie" (Łukasz 2:14). Czym więcej widzimy chwałę Chrystusa, tym wyższe 
będzie nasze oddawanie czci i tym szlachetniejsza się stanie nasza służba. 

Przynajmniej to się wydaje proste: że chwała dana Chrystusowi była szczególnie 
związana z Jego wcieleniem. Wieczny Syn Boży urodził się jako Syn Człowieczy, żeby 
otrzymać tę chwałę, o której mówimy. My również możemy otrzymać tę „chwałę" 
którą On oferuje tylko poprzez narodzenie się do niej. Musimy się stać „dziećmi 
Bożymi". Inaczej mówiąc, „musimy się na nowo narodzić", „narodzić z góry." Nowe 
narodzenie jest dla nas konieczne. Pan Jezus nigdy nie da nam żadnej chwały w 
oddzieleniu od Siebie. On daje nam samego siebie i przynosi z sobą swoją chwałę. 

Aby się „narodzić na nowo", musimy Go przyjąć. „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał 
prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego" (Jana 1:12). 

Uwierzenie jest to przyjęcie! „Będą nazwani synami żywego Boga" (Rzymian 9:26). 
„Bo ci, których prowadzi Duch Boży są synami Bożymi" (Rzymian 8:14). 

„Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi — 
synami Bożymi i nimi jesteśmy" (1 Jana 3:1). 

Zbyt dobrze znamy te słowa. Nie zastanawiamy się dostatecznie nad nimi. Syn 
Boży— dziecko Boże! Czy to nie jest chwała? Gdybyśmy tylko mogli przeżyć jeden 
dzień z taką myślą wypełniającą nasz umysł: „Jestem synem Bożym"! Jakie to by było wspaniałe 
natchnienie! 

Biedny, niepiśmienny Hindus, który nie potrafił czytać ani pisać, słyszał o 
Chrystusie, jako Zbawicielu. Przez długi czas szukał Boga, a teraz Go znalazł. Prosił o 
więcej nauczania, więc zaczęli mu czytać Ewangelię Jana. Kiedy przeczytali 12 werset, 
Hindus okazał największą radość. Zawołał więc: „Zatrzymajcie się! Jeżeli człowiek 
uwierzy w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, to czy staje się dzieckiem Bożym?" „Tak 
właśnie mówi ten werset", odpowiedzieli. „Ale ja wierzę w Niego, czy naprawdę jestem 
synem Bożym?" „Zapytał." „A więc jest to najwspanialsza i najbardziej chwalebna 
wiadomość, jaką kiedykolwiek słyszałem! Nie czytajcie więcej! Nie mogę pozostać. 
Naprawdę muszę wrócić do moich ludzi i ogłosić im ten niesamowity fakt." 

Z rozpromienioną twarzą z powodu tej nowo odkrytej radości śpiesznie odszedł. 
Musiał przebyć wiele dziesiątków kilometrów, zanim dotarł do domu. Ale podczas całej 
jego drogi ludzie się dziwili dlaczego jest taki radosny. On wszystkim odpowiadał: 
„Jestem synem Bożym!" Wielu odpowiadało mu: „I tak też wyglądasz. Powiedz nam — 
jak możemy się stać synami Bożymi?" On im wtedy opowiadał historię o Zbawicielu. 
Wreszcie dotarł do wioski gdzie witali go serdecznie. 
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„Jestem synem Bożym!" — wołał. „Wiemy, że coś się stało" — odpowiadali ludzie. 
„Twoja twarz jest taka radosna, a każdy twój gest mówi o radości jaką masz w sercu!" 
Powiedziano mi, że ten biedny, niepiśmienny człowiek zdobył całą wioskę dla 
Chrystusa i wiele setek ludzi z okolicznych miejscowości, bo on wiedział, że jest synem 
Bożym. Inni widzieli chwałę, jaką otrzymał i też ją chcieli mieć. 

Tego nam potrzeba. Nic mniejszego niż ta chwała Boża (na ile ją możemy otrzymać) 
nas nie zaspokoi. Ach, jakie to bogactwo chwały Bożej w Chrystusie Jezusie! A On 
przynosi Swoją chwałę do naszych serc. „A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami 
Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także 
razem z nim uwielbieni byli" (Rzymian 8:17). 

Jest to rzeczywiście bardzo wspaniałe. Czy nie widzimy dlaczego nasz Pan tak często 
mówił o Sobie, że jest „Synem Człowieczym"? Czy nie widzimy dlaczego tak często 
mówił o Bogu jako „Ojcu"? 

Każde dziecko ma taki sam dział w sercu Ojca; a Bóg Ojciec kocha nas tak, jak 
kochał Swojego Jednorodzonego Syna. Nasz Pan przypomina o tym Ojcu: „umiłowałeś 
ich tak, jak mnie umiłowałeś" (Jana 17:23). 

Pan Jezus kocha nas tak, jak kocha Ojca, bo jest napisane o Nim, że „umiłowawszy 
swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca" (Jana 13:1). Nie można 
sięgnąć dalej niż do końca. 

Powróćmy więc jeszcze raz do słów naszego Pana. Okazuje się, że werset mówiący 
o CHWALE, jaką otrzymał nasz Pan i jaką On nam daje, jest umieszczony pomiędzy 
dwoma niesamowitymi wypowiedziami, albo raczej jedną powtórzoną wypowiedzią. 
Nasz Pan modli się o wszystkich wierzących, „aby byli jedno tak, jak Ty Ojcze we Mnie 
a Ja w Tobie, aby oni byli w nas." Potem nasz Pan objawia cel tego wspólnego 
zamieszkania: „aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś" (17:21). 

W tym kontekście jest mowa o OTRZYMANIU CHWAŁY. „A Ja dałem im 
CHWAŁĘ, którą mi dałeś." Po co ten dar? „Aby byli jedno, jak My jedno jesteśmy; Ja 
w nich, a Ty we Mnie, aby byli doskonali w jedności." Znowu zapytamy, „dlaczego"? 
Tym razem odpowiedź jest trochę inna: „Aby świat poznał, że ty mnie posłałeś." 
Potem jest ten chwalebny dodatek: „I umiłowałeś ich tak, jak Mnie umiłowałeś" 
(17:22,23). Te wersety połączone razem objawiają naturę Chwały. 

Na pewno możemy połączyć razem następujące wersety: „Chwała, którą Mi dałeś." 
„Ty we mnie"; to jest chwała jaką otrzymał. „Ja im dałem."„Ja w nich"; to jest chwała, 
jaką On nam dał. 

Jako Bóg z Boga, Pan Jezus nie mógł otrzymać czegoś, czego już nie posiadał. Ale 
jako Syn Człowieczy — doskonały człowiek — to była nowa chwała, że Boskość 
zamieszkała w ludzkiej naturze w taki wspaniały sposób, aby zabrać to 
człowieczeństwo do Boga! (jak to wyraża jedno z naszych wyznań wiary). 



CHWAŁA PANA 
 

 
- 18 - 

Pomyśl o tej niesamowitej pokorze naszego Zbawiciela. Wydaje sie, że mówi z 
wyraźną przyjemnością i radością o chwale, jaką otrzymał! Pomyśl o nieskończonej 
głębi Jego miłości; radość, jak była przed Nim — i w Nim — polegała na tym, że mógł 
nam przekazać tę chwałę! Jest taka głębia, jeżeli chodzi o sprawę chwały, że nigdy nie 
będziemy w stanie jej zgłębić bardziej, niż możemy zmierzyć miłość Chrystusa. 

Tak, więc doskonały człowiek, który jest również doskonałym Bogiem, raczy 
przyjść i zamieszkać w naszych sercach, przynosząc z Sobą „nadzieję chwały”, — która 
jest na pewno doprowadzeniem człowieka do Boga. „Ty Ojcze jesteś we Mnie, a Ja w 
Tobie" (to jest Jego chwała, którą otrzymał, jako człowiek), „aby i oni byli jedno w 
Nas" (to jest chwała, jaką Chrystus nam daje). 

Słowa nie potrafią tego wyrazić — nie mogą tego wyjaśnić, ale dla mnie jest to 
chwała; że w tych wszystkich, którzy uwierzą w Pana Jezusa i w ten sposób „przyjmą 
Go", zamieszka sam Chrystus i są równocześnie umieszczeni w Chrystusie — i dlatego 
w Bogu. „Życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; Gdy się Chrystus, który 
jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale" (Kolosan 
3:3). 
Ale jak wspomnieliśmy wcześniej, jest to bardzo praktyczny temat. Nie kończy sie z 
naszym przyjęciem chwały Chrystusa. Jest to środek, który prowadzi do końca, a 
mianowicie, aby świat zobaczył misję Chrystusa - aby świat poznał, że Chrystus 
rzeczywiście przyszedł od Boga, został posłany przez Boga. I żeby świat poznał, że 
Bóg Ojciec kocha nas doskonałą miłością. 

To miłość Boża dała Syna, aby umarł za nas (Jana 3:16). To miłość popchnęła Syna, 
aby przyszedł na ziemię i oddał swoje życie, jako okup za wielu. Tak, więc dar chwały 
jest darem miłości. 

Chwała jest tylko wyrażeniem Bożej miłości. Czy człowiek może otrzymać większą 
chwałę? Jaki dar mógłby przewyższyć dar Bożego drogiego Syna? Czy może być 
większa chwała, niż to, że staliśmy się synami Bożymi, uczestnikami boskiej natury i 
jesteśmy poznani w tym świecie, jako ludzie, których Bóg kocha? 

Tak, więc widzimy chwałę i miłość połączone razem w jednym pięknym wersecie: 
„Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi" (1 
Jana 3:1). 

Bóg „przemówił do nas w Synu", „który jest jasnością, odblaskiem Jego chwały" jak 
również „odbiciem Jego istoty" (Hebr. 1: 3) . Od nas zależy przyjęcie tej chwały. Od 
nas zależy to, czy ta chwała będzie widoczna. Wszystko w naszym spojrzeniu, naszych 
słowach, naszych czynach, co objawia obecność Chrystusa, który „mieszka w naszych 
sercach przez wiarę" jest odblaskiem Jego chwały. 
Niech twoje światło świeci! 
Dr A.R. Richardson 
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Tajemnica prawdziwej wielkości 

Fred Mitchell (1938) 

„Musi" idzie parami w Ewangelii Świętego Jana, a w każdej parze jest boskie „musi" i 
ludzkie „musi". Wcześniej w tym trzecim rozdziale jest napisane: „Musicie się na nowo 
narodzić" (werset 7) i „Tak musi być wywyższony Syn Człowieczy" (werset 14). 
Ludzkie „musisz" jest oparte na i stało się możliwe dzięki boskiemu. Potem w rozdziale 
4 „On musiał iść przez Samarię" (w.4); „ci, którzy Mu cześć oddają, muszą Mu 
oddawać cześć w Duchu i w prawdzie" (w. 24). 

Tu również w tym krótkim fragmencie przed nami są te same rozkazy: „On musi... 
Ja muszę." 

Są to słowa wielkiego męża dotyczące większego. Sam Chrystus wydał świadectwo o 
Janie Chrzcicielu, że jest wielki. „Nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest 
większy od Jana." Ocenę o nim wydał ten, który jest prawdą. Był on naprawdę wielkim 
człowiekiem.  

Inne świadectwo naszego Pana o nim jest również godne uwagi. „On był światłem 
gorejącym i lampą" (Jana 5:35). Ta wersja jest bardziej dokładnym i pomocnym 
przekładem, gdyż o Janie zostało napisane w rozdziale 1, „Nie był on tą światłością " 
Tan wskazuje na Pana Jezusa, jako światłość - Pan Jezus pokazuje Jana jako lampę. W 
ten sam sposób Chrystus był Słowem, a Jan „głosem" tylko „wołającego na pustyni " 

 
Wielkość Jana 
Jeżeli więc w ocenie Chrystusa Jan był naprawdę wielki, to co się składało na tę jego 
wielkość? Czy było to jego proste życie z odzieniem z sierści wielbłąda, skórzanego pasa 
wokół bioder i jego pokarm, którym była szarańcza i miód leśny? Te rzeczy mogą 
stanowić prawdziwą wielkość w wyrzekaniu się samego siebie i dyscyplinie ciała, ale 
wielkość Jana była w czymś innym i większym niż te rzeczy. Czy była ona w jego 
żarliwej elokwencji i płomiennym potępieniu dla grzechu, kiedy ostrzegał ludzi w 
swoim pokoleniu, aby „uciekali przed przyszłym gniewem" i „wydawali owoce godne 
upamiętania"? 

W takim zwiastowaniu jest niewątpliwie wielkość — jest to poselstwo bardzo 
potrzebne w tych ostatecznych dniach, gdzie nie mówi się o grzechu. Ale to nie była ta 
wielkość, która charakteryzowała Jana Chrzciciela Jego wielkość bez wątpienia była w 
tym: że została mu objawiona przewyższająca wszystko wartość Tego, którego on 
przedstawiał i że był gotowy i miał takie pragnienie, aby Jezus był wywyższony bez 
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względu na to ile go to będzie kosztowało. Jan uważał, że On jest godny i „On musi 
wzrastać." 

Są powody, dlaczego w naturalny sposób Jan mógłby przyjąć zupełnie inne 
podejście do Pana Jezusa. Po pierwsze, Jan był pół kuzynem Jezusa i niekoniecznie jest 
to łatwe, aby jeden kuzyn usuwał się na bok, żeby promować drugiego. Po drugie, Jan 
był starszy z nich dwóch i trzeba łaski, aby starszy ustępował młodszemu, jak to 
stwierdza wielu starszych misjonarzy. 

Ale bez względu na koszt, Jan widział w swoim młodszym kuzynie Pana życia, 
Zbawiciela ludzi i miał jedną największą ambicję, aby On wzrastał. Osobiste rozważanie 
i prywatne ambicje odpadły bez walki lub wysiłku, kiedy spojrzał na Baranka Bożego — 
„On musi wzrastać", bo On jest godzien. Dlatego Jan odwraca zainteresowanie, jakie 
było skupione na nim i kieruje wszystkich do swojego Pana. 
Reakcja Jana na Chrystusa 
Zwróć uwagę jak to działało w praktyce, zaobserwuj zastosowanie jego odważnego 
ideału i decyzje. „Stoi Jan z dwoma uczniami i patrząc jak Jezus idzie do nich, powiada: 
"Oto Baranek Boży!" Ci dwaj uczniowie słyszeli co Jan powiedział i poszli za Jezusem." 
Każdy lider o tym wie, że nie jest łatwo pogodzić się z utratą dwóch z niewielkiej grupy 
najlepszych pracowników; ale Jan nie narzekał; raczej radował się, że jeszcze dwóch 
ludzi odkryło Jego najwyższą wartość. „On musi wzrastać, ...ja stawać się mniejszym." 

Pod koniec 3 rozdziału Jana, z którego wzięliśmy nasz tekst jest oczywiste, że wiele 
ludzi szło za Chrystusem. Tłum, który wcześniej był koło Jana, odszedł i pozostało mu 
kilku, a tych kilku (uczniów i Żydów) rozmawia z nim w terminach obliczonych na 

odkrycie i rozwój zazdrości, które mogą być ukryte w sercu Chrzciciela. „Mistrzu 
Ten który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto On chrzci i 
wszyscy idą do niego (werset 26). 

Szczera odpowiedź Jana jest dowodem na jego wielkość. On uznaje, że wzrastanie 
Chrystusa jest tak jak powinno być, jego radością i jako przyjaciel Oblubieńca słysząc 
Jego glos raduje się — on oświadcza, że w ten sposób dopełnia się jego radość. I tak 
Jan zaczyna powoli usuwać się z pola widzenia publicznego i jest to kierunek, który tak 
jak wiemy prowadził go coraz niżej i niżej, aż wreszcie jego głowa została złożona w 
prezencie dla tańczącej dziewczyny. 
 
Najwyższa motywacja Jana 

 
To więc jest tajemnicą jego prawdziwej wielkości. Jan zawsze pragnie stawiać Jezusa 

tam, gdzie powinien On być — w samym środku tronu. W naturalny sposób Jan był 
kuzynem Jezusa, ale poprzez objawienie był On jego Panem; i Jan odpowiedział na to 
objawienie poprzez dobrowolne usuwanie się, aby Chrystus był wywyższany, poprzez 



CHWAŁA PANA 
 

 
- 21 - 

chętne stawanie się mniejszym, aby Zbawiciel mógł wzrastać. Te dwa „musi" były 
nierozerwalnie związane dla Chrzciciela; one też są nierozerwalne dla nas. 

Jeżeli dla nas, w mądrości i miłości Bożej została odsłonięta wielkość, uniżoność 
Chrystusa i jeżeli w ślad za tym poszło, jak naturalnie powinno pójść pragnienie, aby On 
wzrastał, to jest z tym związana cena, którą trzeba zapłacić. „On musi ...Ja muszę." 

Dr James Denney, wielki teolog i kaznodzieja określił to w taki sposób, że „żaden 
człowiek nie może równocześnie zostawić na swoich słuchaczach takiego wrażenia, że 
jest sprytny, a również, że Pan jest wielki," a to co jest prawdą w odniesieniu do tego 
kaznodziei, jest w zasadzie prawdą dla wszystkich chrześcijan. 

„Ja", to wewnętrzne, uparte i zbyt często nie poddane własne ja, krytyczne i 
nieuprzejme, agresywne i mające własne zdanie, denerwujące się i obrażalskie, użalające 
się nad sobą i pobłażające sobie — musi opuścić tron, jeżeli Chrystus ma go zająć, a 
cała praca Ducha Świętego w człowieku wierzącym jest skierowana na osiągnięcie tego 
celu. „On musi wzrastać ...ja muszę się stawać mniejszym." 

W mądrości i zrządzeniu Boga wybrał On dlatego naszą sferę, nasz dom, nasze życie 
zawodowe, naszą misję lub inne stacje, aby doprowadzić do śmierci nasze 
zainteresowanie samym sobą i wywyższanie siebie. 

„Przyjmijcie każdy wewnętrzny i zewnętrzny kłopot, każde rozczarowanie, ból, 
niewygody, pokusy, ciemność i strapienie obiema rękami jako prawdziwą i 
błogosławioną okazję umierania dla własnego ja i wejścia do pełniejszej społeczności z 
waszym zapierającym się siebie i cierpiącym Zbawicielem" pisał William Law. 

„Ja muszę się stawać mniejszym." Czy jest to trudna droga? Jest ona łatwiejsza, 
bardziej pożądana i mile widziana, proporcjonalnie do tego, na ile odkrywamy miłość i 
uniżenie Chrystusa i szczerze pragniemy aby On wzrastał. 
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Obowiązek uwielbiania Boga za Jego 
dobre dary 
Bernard of Clairvaux (1135) 

Tak jak morze jest początkiem źródeł i rzek, tak Pan Jezus Chrystus jest źródłem 
każdej cnoty i wiedzy. Bo któż oprócz Króla Chwały jest Panem każdej cnoty? 

Według pieśni Anny, On jest Panem Bogiem wiedzy (zobacz 1 Samuela 2:3). 
Samokontrola ciała, pilność serca i prawidłowe ocenianie woli wypływają z boskiego 
źródła. To jeszcze nie wszystko. Każdy, kto ma bystry umysł, albo jest dobrym mówcą, 
albo ma święty charakter, ma również swoje zdolności dane mu przez Boga. 

Każda mądra rozmowa, która jest pełna wiedzy, ma swój początek w Bogu „w 
którym są ukryte wszelkie skarby mądrości i wiedzy" (Kolosan 2:3). Czyż czyste 
intencje, sprawiedliwy osąd, święte aspiracje, nie wypływają wszystkie z tego samego 
źródła? 

Wszystkie wody stale starają się wrócić do morza. Czasami robią sobie drogę 
poprzez ukryte i podziemne kanały, żeby mogły kontynuować swoją podróż i znowu 
stają się widoczne i użyteczne dla człowieka. Dlaczego więc te duchowe strumienie nie 
są stale i z całego serca przypisywane ich prawowitemu źródłu, aby mogły dalej 
przepływać poprzez pola naszych serc? 

Niech rzeki różnych łask wracają do swojego źródła, aby mogły znowu płynąć. 
Niech niebiańskie deszcze wzniosą się znowu do swojego niebiańskiego źródła, aby 
mogły być znowu wylane nawet w większej obfitości na ziemię. Może pytasz, jak to się 
dzieje? W sposób przedstawiony przez Apostoła Pawła: „we wszystkim dziękujcie" (1 
Tesal. 5:18). Cokolwiek masz, jeżeli chodzi o mądrość i cnoty, przypisuj to Temu, który 
jest Mocą Bożą i Mądrością Bożą, to jest Chrystusowi. 

Nie każda ofiara dziękczynna jest przyjmowana przez Boga, ale tylko te, które 
pochodzą ze szczerego i czystego serca. Powiadam, że te ofiary muszą pochodzić z 
czystego serca, bo niektórzy ludzie chlubią się swoimi złymi uczynkami, a nawet 
dziękują Bogu za nie. Niech każdy kto tak robi, posłucha tych przerażających słów: 
„Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, Znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a 
ja milczałem, mniemałeś, żem tobie podobny; karcę cię i stawiam to przed oczy twoje" 
(Psalm 50:20,21). 

Mówię również, że ci ludzie muszą być szczerzy, bo hipokryci, którzy chwalą boga 
za swoje dobre uczynki, robią to tylko swoimi ustami. W swoich sercach rezerwują 
wszelką chwałę dla siebie i ponieważ zachowują się tak zwodniczo w Bożej obecności, 
ich grzech jest wstrętny. 

Pierwsza grupa ludzi, w swoim grzechu przypisuje Bogu swoje złe czyny, podczas 
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gdy druga grupa ludzi zwodniczo i arogancko sobie przypisuje te dobre rzeczy, które 
otrzymali od Boga. 

Jeżeli chodzi o pierwszą grupę przestępstw, to są oni tak pełni świeckości i 
głupoty i są w pewnym sensie w tak oczywistym błędzie, że nie ma chyba potrzeby, 
żebym was ostrzegał przed nimi. Ale druga grupa zawiera najbardziej dominujące 
pokusy wśród religijnych i duchowo nastawionych ludzi. 

Jest to niewątpliwie wielka i bardzo rzadka cnota, żeby potrafić dokonywać 
wielkich czynowi nie mieć odczucia własnej wielkości. Ale świętość człowieka 
powinna być skryta przed nim, chociaż może być widoczna dla innych ludzi. Ja 
uważam, że kiedy człowiek jest podziwiany przez innych, a pozostaje przy tym 
pokorny, to jest to najpiękniejsza ze wszystkich cnót. Jesteś naprawdę wiernym sługą, 
jeżeli tylko pozostajesz pokorny w sobie, kiedy chwała Pana wychodzi z ciebie, albo 
przechodzi przez ciebie. 

Wtedy będziesz robił .to, o czym pisał prorok Izajasz: „Kto postępuje 
sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje 
dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto 
zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, ten będzie mieszkał na wysokościach; jego 
ostoją twierdze na skałach, ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody" 
(Izajasz 33:15, 16). Wtedy będziesz robił to, co polecił Pan. „...Tak niechaj świeci 
wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie" (Mat. 5:16). 

Wtedy będziesz również szedł w ślady apostoła Pawła i wszystkich innych 
wiernych kaznodziejów, którzy nie głoszą siebie, ale Jezusa Chrystusa jako Pana 
(patrz 2 Kor. 4:5), i którzy nie szukają swego, ale tego co jest Chrystusa Jezusa (patrz 
Filipian 2:21). To jest podstawa, na której ty, tak jak i oni, będziesz przywitamy takimi 
słowami: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci 
powierzę; wejdź do radości pana swego" (Mat. 25:21). 

Tak więc, jeżeli znajduję w świętych coś, co jest godne chwały i podziwu, kiedy 
sprawdzam to w jasnym świetle prawdy, to jest to naprawdę ktoś inny, kto jest godny 
chwały i dlatego uwielbiam Boga w Jego świętych. Weźmy na przykład Elizeusza i 
wielkiego proroka Eliasza, z których obaj przywrócili z powrotem do życia osobę 
umarłą. Nie stało się to poprzez ich własną moc, ale jako rezultat służby, jaka im 
została powierzona. Osiągali oni nowe i bezprecedensowe cuda poprzez moc Boga, 
który w nich mieszkał i dokonywał tych cudownych czynów. 

Bóg sam jest niewidoczny i niedostępny, ale On czyni siebie widocznym i może 
być wielbiony poprzez Swoje dzieci. Tylko Bóg jest tym, który powinien być 
wielbiony, ponieważ tylko On jest tym, który czyni te wspaniałe rzeczy. 



CHWAŁA PANA 
 

 
- 24 - 

„Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda!" (Psalm 
72:18). 

Malarstwo i pisarstwo są sztukami godnymi pochwały, ale to nie pióro czy pędzel 
chwalimy. Tak samo nie powinna być oddawana chwała wargom i językowi, które 
wypowiadają elokwentną mowę. Prorok Izajasz powiedział prawdę, kiedy powiedział: 
„Czy siekiera puszy się przed tym, który nią rąbie? Czy piła wynosi się nad tego, który 
nią trze? Jak gdyby laska wywijała tym, który ją podnosi, jak gdyby kij podnosił tego, 
który nie jest z drewna" (Izajasza 10:15). 

Dlatego każdy, kto nie oddaje chwały Bogu właściwie ujmuje Bogu. „Kto się chlubi, 
niech się chlubi w Panu" (2 Kor. 10:17). Jeżeli jest taka potrzeba, aby człowiek się 
chlubił, to apostoł Paweł uczy nas, w kim mamy się chlubić i jak to należy robić. 
Powiada on: „To bowiem jest chlubą naszą: Świadectwo sumienia naszego, że 
wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świątobliwości i 
czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej" (2 Kor. 1:12). 

Mogę się chlubić bez obawy, że robię coś złego,jeżeli moje sumienie mi poświadcza, 
że nic nie ujmuję z chwały mojego Stwórcy. Mogę to robić z czystym sumieniem, kiedy 
nie robię tego przeciwko Panu, ale w Panu. 

Nie jest zabroniony nasz udział w tego rodzaju chwale, lecz wręcz przeciwnie, 
jesteśmy zachęcani, aby się w to angażować. Nasz Pan sam powiedział: „Jakże możecie 
wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały 
pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem?" (Jana 5:44). Właściwie zdolność do 
chlubienia się w Bogu pochodzi tylko od Boga. 

Bernard of Clairvaux 
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Chwała 
Philip Mauro (1918) 

„ŁASKI I CHWAŁY udziela Pan" (Psalm 84:11). 
Nietrudno jest zobaczyć, że podwójna obietnica cytowanego wersetu obejmuje dwa 
wielkie okresy w Bożym wiecznym planie. Obecny okres jest okresem łaski. „Albowiem 
ukazała się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi" (Tytusa 2:11). „Łaska ... przyszła 
przez Jezusa Chrystusa" (Jana 1:18). Tak więc słowo „łaska" jest związane z pierwszym 
przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. 

Łaska jest głównym tematem służby Jego sługi Pawła, który nie żył dla siebie, aby 
tylko dokończyć swój bieg i służbę, które otrzymał od Pana Jezusa, a mianowicie, „żeby 
składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej" (Dz. Ap. 20:24). I jak widzieliśmy, łaska jest 
nieodzowną cechą charakterystyczną Królestwa Niebios; gdyż tronem tego królestwa 
jest „tron łaski" (Hebr. 4:16). 
Z drugiej strony słowo, które jest najwydatniej użyte w Biblii dla scharakteryzowania 
przyszłego wieku jest „Chwała." Obiecany dar „Łaski" został spełniony poprzez 
pierwsze przyjście Pana w słabości. Obietnica „Chwały" będzie wypełniona w i poprzez 
Jego powtórne przyjście w mocy. 

Tak jak obiecana „łaska" daleko przewyższyła wszystko, co mogli sobie wyobrazić 
sprawiedliwi mężowie z przeszłości, tak też nadchodząca chwała niewątpliwie 
przewyższy niezmiernie wszystko, czego nasze serca mogą sobie życzyć, czy wyobrazić. 
Stąd ten artykuł jest napisany nie z oczekiwaniem wyjaśnienia tego jak będzie wyglądała 
ta „chwała Pana", ale po prostu, aby zwrócić uwagę czytelnika na kilka z wielu 
fragmentów Pisma, które przepowiadają tę nadchodzącą „chwałę." Nie mam 
wątpliwości w to, że te Pisma wytworzą szczęśliwy skutek w umyśle czytelnika. 
Charakter chwały 
Kiedy staramy się zrozumieć w jakimś stopniu co oznacza słowo „chwała", pomocne 
będzie pamiętanie, że to słowo określa stan istoty Boga. Mojżesz pragnął zobaczyć 
„chwałę" Pana. Ale Bóg odpowiedział: „Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie 
może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu." I dalej Pan powiedział: „gdy 
przechodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią 
moją, aż przejdę" (2 Mojż. 33:18-23). 

O Synu Bożym jest powiedziane, że On jest „odblaskiem chwały" i „odbiciem Jego 
istoty" (Hebr. 1:3). O tej „chwale" Pan Jezus mówił do Ojca w Swojej modlitwie 
zapisanej w Jana 17: „A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą 
miałem u ciebie, zanim świat powstał" (Jana 17:5). 
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Chwała jest ponadto stanem, w jakim Pan Jezus wstąpił do nieba, po zakończeniu 
Jego cierpienia i upokorzenia na ziemi. Apostoł opisuje wielką tajemnicę pobożności 
rozpoczynając od takich słów: „Bóg został objawiony w ciele" (to jest w uniżeniu), a 
kończy takimi słowami: „został zabrany do (albo w) chwale." 

Mamy te dwa równolegle wyrażenia: „Objawiony w ciele", co opisuje pierwsze 
przyjście („epifania") Chrystusa, i „objawiony w chwale" (Kolosan 3:4), co określa 
drugą epifanię Pana, kiedy Jego odkupieni „ukażą się z Nim." 
Uczestnicy chwały 
Ta „chwała", którą Chrystus ma jako Człowiek, który został wzbudzony z martwych i 
przyjęty do nieba jest przez Niego wspomniana w cytowanej już modlitwie, w której 
mówi: „Ja dałem im chwałę, którą Ty mi dałeś" (Jana 17:22). Chwała, którą Chrystus 
Jezus otrzymał jako Odkupiciel jest tym, co On chce dzielić ze Swoim odkupionym 
ludem. Bożym ostatecznym „celem" dla tych, których „powołał" i „usprawiedliwił" jest 
to, aby byli również „uwielbieni" (Rzymian 8:30). 

Ci, którzy zostali „usprawiedliwieni darmo z łaski" i którzy teraz mają „dostęp przez 
wiarę do tej łaski, w której stoimy", również „radują się nadzieją chwały Bożej" 
(Rzymian 3:24; 5:2). Gdyż praca, którą Bóg wykonuje w tym wieku, poprzez dzieło 
Chrystusa jako Najwyższego Kapłana, „prowadzi wielu synów do chwały,"i w osiąganiu 
tego dzieła On jest „Kapitanem naszego zbawienia" (Hebr. 2:10).  

Apostoł Piotr, który też podejmuje ten temat „cierpienia Chrystusa i przyszłej 
CHWAŁY" mówi o przyjściu Jezusa Chrystusa „z radością niewymowną i pełną 
chwały" (1 Piotra 1:7, 8). Dalej mówi: „radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały 
jego radowali się i weselili." Przypomina nam również, że: „Bóg wszelkiej łaski" 
„powołał nas do wiecznej swej chwały w Chrystusie" (1 Piotra 4:13; 5:10). 

Sam Pan Jezus Chrystus często mówił o tym dniu „chwały", który nastąpi wraz z 
Jego powtórnym przyjściem. W Mateusza 16:27, zaraz po tym, kiedy powiedział swoim 
uczniom o cierpieniach i śmierci, które miał przechodzić, wspominał o Swoim 
powtórnym przyjściu mówiąc: „Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca 
swego z aniołami swymi" 

On też dał swoim dwunastu apostołom następującą obietnicę: „przy odrodzeniu, 
gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu 
tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich" (Mat. 19:28). I znowu: „A gdy 
przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie 
na tronie swej chwały" (Mat. 25:31). 

Kiedy Pan powróci w mocy i chwale, to będą Mu towarzyszyć nie tylko aniołowie, 
ale również odkupieni ludzie, zgodnie z Jego obietnicą: „Gdy się Chrystus, który jest 
życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale" (Kolosan 3:4). 
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Jest to oczywiste, że aby się mogli ukazać „z Nim", muszą najpierw być wzbudzeni i 
przeniesieni (albo jeżeli będą żywi w czasie Jego powrotu, to muszą zostać przemienieni 
na Jego podobieństwo) i zabrani tam, gdzie On jest. I dokładnie tak się stanie, według 
Biblii. 
Chwała zmartwychwstania 
W 1 Kor. 15 jesteśmy znowu przeniesieni na pole żniwa; ale tym razem jest to pod 
kątem objawienia faktów dotyczących zmartwychwstania umarłych. Chrystus, który jako 
ziarno pszenicy został wrzucony w ziemię i umarł (Jana 12:24), jest „pierwszym 
owocem" tego żniwa. Potem „ci, którzy należą do Chrystusa podczas Jego przyjścia, 
będą zebrani z ziemi" (15:20-23). Poprzez odpowiedź na pytanie „W jakim ciele 
przyjdą?" dowiadujemy się, że „to co jest siane w niesławie, będzie wzbudzone w 
CHWALE." 

Ponadto w zmartwychwstaniu każdy będzie miał swoją właściwą chwałę. I chociaż 
„Nie wszyscy zaśniemy", ale „wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka 
mgnieniu" (15:51-52). Wtedy umarli, którzy, „zostali zabrani do chwały" i żywi święci, 
którzy zostaną przemienieni w jednym momencie na podobieństwo Chrystusa, zostaną 
porwani w górę na spotkanie z Nim na powietrzu, aby potem powrócić „z Nim w 
CHWALE" (1 Tesaloniczan 4:17; Kolosan 3:4). 

Przemiana świętych w ciele jest bardzo wyraźnie przedstawiona w Filipian 3:20,21: 
„Nasza zaś ojczyzna (obywatelstwo) jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, 
Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do 
uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może." 

W tym fragmencie oryginalne słowa mówią tak: „ciało Jego chwały", co zostało 
przetłumaczone jako „chwalebne ciało." tak więc przeniesienie ukrywa fakt, że 
charakterystyczne słowo „chwała" jest tu użyte. 

W różnych innych fragmentach, do których będziemy się teraz odnosić, słowo 
„chwała" w oryginalnym tekście zostało przedstawione przy pomocy przymiotnika 
„chwalebne"; i chociaż znaczenie jest praktycznie takie samo, to jednak wyrażona 
prawda jest mocniej przedstawiona przez dosłowne tłumaczenie. 
Nadzieja Jego przyszłej chwały 
Tak więc w Tytusa 2:11, już wspominanym, jako ogłaszającym, że „ objawiła się łaska 
Boża, która daje zbawienie", czytamy również, że ta łaska uczy nas jak mamy żyć „w tym 
obecny m wieku , kiedy „oczekujemy błogosławionej nadziei i chwalebnego przyjścia 
wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa." 

To, co tu widzimy jako perspektywę, na którą powinniśmy zawsze oczekiwać, jako 
„błogosławioną nadzieję," jest to „Przyjście w CHWALE" wielkiego Boga i naszego 
Zbawiciela. Tak więc czytając ten fragment, według literalnego zrozumienia, widzimy 
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pouczającą paralelę między wersetem 11 a 13. W pierwszym z nich mamy objawienie 
łaski Bożej. Ten fragment przypomina nam obietnicę: „Pan udziela łaski i chwały." Łaskę 
już otrzymaliśmy, a na chwałę „oczekujemy." 

W 2 Kor. 4:3-4 apostoł Paweł mówi o tych, którzy są „zgubieni" (tzn. giną),"w 
których bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło 
ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga." Kiedy czytamy „Ewangelię o 
chwale Chrystusa", to ten fragment nabiera więcej siły i przejrzystości. 

Są tacy, których umysły są zaślepione tak, że nie mogą przyjąć nawet przebłysku 
chwały nadchodzącego dnia Chrystusa. Bóg tego świata (diabeł) oślepił ich fałszywymi 
przejściowymi chwałami tego obecnego wieku, wzbudzając w nich oczekiwanie wielkich 
korzyści, zysków i poprawy poprzez wysiłki człowieka związane z cywilizacją, odkryciami 
naukowymi i tym podobnymi. Do tak zaślepionych umysłów nie przenika żadem promyk 
światła „Ewangelii CHWAŁY" Chrystusa. 

W Rzymian 8 nadzieja przyszłej CHWAŁY jest wyraźnie przedstawiona w wersetach 
16-30. Apostoł oświadcza, że „cierpienia obecnego wieku nie są godne porównania z 
przyszła CHWAŁĄ, która będzie objawiona w nas." W tym fragmencie jest pokazany 
ważny fakt, że wzdychające stworzenie będzie miało udział w błogosławieństwie i 
wybawieniu nadchodzącego dnia, gdy synowie Boży (którzy teraz sami wzdychają w 
sobie, czekając na adopcję), wejdą do chwały, która ich czeka. 
„W tym kontekście czytamy, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia 
ku chwalebnej wolności (wolności CHWAŁY) dzieci Bożych" (w.21). Tu jest wspaniałe 
wybawienie dla stworzenia z „niewoli" do „wolności". Skażenie dotyka Boże stworzenie, 
jako gatunek niewoli. Ale w przyjściu Chrystusa, kiedy dzieci Boże wejdą do swojej 
„chwały", wtedy i samo stworzenie będzie wyzwolone i wejdzie do wolności, która 
będzie panowała wszędzie, w dniu „chwały dzieci Bożych." W tym dniu wypełni się 
wiele proroctw Starego Testamentu, takich jak Psalmy 96:10-13; 97:1; Izajasz 35:1-10, 
itd. 

W Efezjan czytamy o tych, którzy są zbawieni z łaski i przeznaczeni do chwały. Są 
oni już ożywieni wraz z Chrystusem i przez łaskę stali się „członkami Jego ciała, Jego 
ciałem i kośćmi" (Efezjan 5:30). Jako uczestnicy Jego nowego życia teraz, będą dzielić 
Jego chwałę w nadchodzącym dniu. 

Gdyż „Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby sam sobie 
przysposobić Kościół pełen chwały, (Kościół CHWAŁY) bez zmazy lub skazy lub 
czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany" (Efezjan 5:25-27). 

„Kościół, który jest Jego ciałem" jest teraz czymś nieznanym i niezauważalnym w 
tym świecie, chociaż pokazuje on mocom i zwierzchnościom w okręgach niebieskich 
wszechstronną mądrość Bożą. Ale wkrótce to będzie „Kościół CHWAŁY," którego 



CHWAŁA PANA 
 

 
- 29 - 

olśniewająca jasność i wspaniałość będzie objawiona na oczach całego wszechświata.To 
się na pewno stanie; gdyż dlatego Chrystus „oddał samego siebie"; i to jest wieczny cel 
tego, „który może uczynić daleko więcej ponad to o co prosimy, albo myślimy, według 
skutecznej mocy, która działa w nas. Jemu niech będzie CHWAŁA w KOŚCIELE 
przez Chrystusa Jezusa przez wszystkie pokolenia i wieki. Amen." 

„Bracia, kiedy jesteśmy na ziemi 
Wśród wrogów i obcych 
Pamiętajmy o naszym niebiańskim narodzeniu 
I kierujmy nasze myśli na CHWAŁĘ. " 

 

Philip Mauro 

* * * * * * * * *  

Chwały Chrystusa — Psalm 24 

Alfred Edersheim (1877) 

Widzieliśmy Go jako chwalebnego Architekta tego świata, który położył swoje belki 
na wodach i postawił wokół nich mur przeciwko przelewającej się powodzi. 
„Podziwialiśmy" Go w Jego świętych, których powołał, oczyścił, uświęcił i uwielbił. Ale 
On sam jest o wiele większy niż wszystkie Jego dzieła. Stworzenie i odkupienie zostały 
przywołane, aby pokazywały swoje cuda. Stworzenie i Kościół są teraz wezwane, aby 
przywitać swojego Pana. 

Różnica między Żydem i Poganinem została połknięta w wyższej jedności, która 
stanowi „Izrael Boży." Otwórzcie się szeroko bramy odwieczne, przyjmijcie obecność 
Króla! On przychodzi jako Król chwały; poprzez swój hołd oddajcie chwałę należną 
Jego imieniu. Trąby aniołów ogłaszają Jego kroki; głosy aniołów proklamują Jego 
chwałę. 

Ziemio, przychodzi twój Budowniczy; świecie, przychodzi ten, który cię zachowuje 
— uwielbiajcie Go! Kościele, przychodzi twój Odkupiciel, Pan i Zbawiciel — uwielbiaj 
Go! Bramy, które Jego ręka stworzyła, bramy ziemi, bramy nieba, podnieście swoje 
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głowy; spójrzcie w górę, zobaczcie swojego Boga! Niech się podniosą głosy chórów i 
śpiewają, rzeczy ożywione i nieożywione, wszystko co Jego ręce stworzyły, niech Mu 
oddają moc i panowanie! 

I wy drzwi, które On zawiesił na swojej świątyni, wy odwieczne drzwi, podnieście się, 
aby muzyka z mojego wnętrza zmieszała się z muzyką z zewnątrz, a ziemia i niebo, 
Stworzenie i Kościół zgodnie zaśpiewają hymn adwentu. Chrystus Zbawiciel przyszedł; 
Chrystus Zbawiciel przychodzi; Chrystus Zbawiciel przyjdzie! 

Wszystko co żyje i w takiej mierze jak może, niech chwali Pana. Hosanna Synowi 
Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Zobaczcie Go Króla 
chwały" i oddajcie Mu niski pokłon. 

A jak poznamy tego, który jest Królem chwały? Poznajemy Go po Jego mocy i 
potędze. Poznamy Go po Jego zwycięstwach. Znamy Go, ponieważ On otworzył 
bramy więzienia i połamał kraty żelazne; znamy Go, bo On wypuścił więźniów na 
wolność, znamy Go, bo On pokonał wszystkich wrogów. Poznamy go po Jego sińcach; 
poznamy Go po Jego ranach; poznamy Go po koronie cierniowej; poznamy Go po 
chwale zmartwychwstania; poznamy Go po wielu koronach zwycięstwa. Znamy Go 
jako Baranka zabitego; znamy Go jako Lwa z pokolenia Judy. Poznamy Go po 
napierśniku na Jego sercu; poznamy Go po kluczu Dawida. Znamy Go z Jego miłości; 
znamy Go z Jego łaski. 

Machajcie swoimi palmami, wy święci męczennicy, podnieś swoją pieśń, kościele 
oblubienico. Oddajcie Mu cześć ziemio i niebo! 

Teraz, „Król chwały" powraca, który w niskim skłonie pił z potoku przy drodze. 
Panie ziemi, Panie nieba, Królu świętych i Królu zastępów niebieskich, wielbimy Cię, 
oddajemy Ci hołd, czcimy Cię, otwieramy szeroko bramy naszych serc. Witamy Cię i 
zapraszamy, abyś przyszedł i panował. 

Tak, przyjdź rychło. Amen! 

Alfred Edersheim 
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