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Odzwierciedlanie miłości Ojca 
Michael Barton (2005) 

 
Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku 
objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, 
dlatego w nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. 
Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana (Treny Jeremiasza 3:22-26). 
 

Niedawno mieliśmy w naszym domu naszego drogiego przyjaciela i jego córkę z 
Holandii. Oboje są bardzo zdolnymi fotografikami z pasją dla podziwiania cudów 
stworzenia Bożego, które nas wszystkich otaczają. Spędzanie czasu z kimś tak dziecinnym 
jak ja, w oderwaniu od codziennych zajęć i podziwianiu cudów Bożego stworzenia było 
czymś bardzo odświeżającym. 

Wydarzenia jednego dnia w szczególny sposób do mnie przemówiły. Zabraliśmy 
naszych gości z Holandii do dużego, zalesionego parku, który ma w środku duże jezioro. 
Był to czas przechodzenia od jednego cudu przyrody do następnego i następnego. Aparat 
mojego przyjaciela z jego olbrzymim obiektywem teleskopowym prawie cały czas klikał, 
rejestrując piękne sceny wspaniałej żywotności stworzonego życia, w formacie cyfrowym 
(co samo w sobie jest dosyć zdumiewające). 

Jezioro roiło się od dzikiej fauny i flory. Były tam najróżniejsze robaki, ważki, 
wiewiórki, ptaki, kaczki, gęsi, łabędzie i dużo więcej. Razem z moją żoną i córką naszego 
przyjaciela pogrążyli śmy się w podziwianiu, miłości i uwielbieniu dla naszego Pana, kiedy 
oglądaliśmy Jego chwałę. 

W wielu momentach byliśmy zafascynowani procesem rodziców, którzy karmili i 
ochraniali swoje potomstwo, wykorzystując naturalne instynkty, w które je wyposażył 
Stwórca. Ich odważna pilność, kiedy stawiali czoła wymaganiom tych maleństw, razem z 
różnymi zagrożeniami i trudnościami, były naprawdę zdumiewające i były wyzwaniem dla 
naszych serc. 

Szczególnie moją uwagę zwróciło to, jak w kilku przypadkach, które obserwowaliśmy, 
nadszedł czas, żeby młode zaczęły sobie same radzić. W tym ważnym momencie rodzice 
poszli w jedną stronę, a potomstwo w drugą. Opieka rodzicielska, chociaż była intensywna, 
trwała tylko przez krótki czas. Często wydawało się, że zadanie wychowania od urodzenia 
do samowystarczalności miało swój punkt kulminacyjny w całkowitym oddzieleniu — nie 
tylko fizycznie, ale chyba również emocjonalnie. Rodzice po prostu przeszli do innego 
zadania, jakie było przed nimi, pozornie obojętni na zmagania ich potomstwa, które od 
urodzenia aż do tego punktu pochłaniało całą ich energię, .poświęcenie i czas. Potomstwo 
w podobny sposób dalej prowadziło życie tak, jakby ich rodzice nigdy nie istnieli. 

Wydawało się, że zarówno dla rodziców jak też ich potomstwa, nasz Stwórca, 
Wszechmogący Bóg dał zdolność (albo ograniczenie) pozostawienia tego, co było w 
przeszłości i poświęcenia się temu, co nowe, możliwie jak najszybciej — sztuka 
przetrwania okazuje się najbardziej dominującą cechą dla obu. 
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Ale chwała Bogu, że tak nie postępuje nasz cudowny i niesamowity Ojciec w niebie. Jego 
miłość i troska trwają nieustannie. On jest całkowicie stały w swojej miłości i wierności. 
Jego litość nie ma końca! Tak samo powinno to wyglądać u człowieka, który został 
stworzony na Jego podobieństwo. 

Miło ść, troska i ustawiczne miłosierdzie naszego niebiańskiego Ojca nie trwają tylko 
przez jakiś czas, a potem znikają, jak kłębek dymu. On jest z nami zawsze. Jego myśli są 
zawsze z nami i On ustawicznie nad nami czuwa. 

Tak często my oceniamy Boga Ojca i Jego niezmienną miłość według tego, co 
widzimy jako przykład przyrody wokół nas. Patrzymy na przykład ptaków i zwierząt, albo 
na przykład naszych rodziców, który jest inny w doświadczeniu różnych osób i myślimy, że 
skoro jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga, to On musi być taki. Jest to zupełnie 
błędne założenie! Tak łatwo zapominamy, że my widzimy tylko aspekty, cienie tego kim 
jest Bóg, kiedy oceniamy w ten sposób. 

Boga nie można zrozumieć tylko poprzez przykłady Jego stworzenia, gdyż On jest 
poza ograniczeniami Jego stworzenia, które w końcu stanie się prochem. Chociaż Boże 
stworzenie było dobre, to zostało skażone poprzez grzech; dlatego wszystkie rzeczy, 
włączając w to odzwierciedlenie Stwórcy, również zostały skażone. 

Żeby naprawdę poznać naszego Boga Stwórcę i Jego niewzruszoną miłość, 
współczucie i miłosierdzie, musimy poznać Jezusa w żywej relacji, poprzez dzieło i drogę 
Krzyża Golgoty; tylko wtedy otworzą się nasze oczy, aby mogły zobaczyć realność i pełnię 
niewzruszonej miłości Ojca. Bez nowego życia w Chrystusie i objawienia Bożego Ducha 
Świętego, możemy oglądać takie rzeczy tak, jak byśmy byli ślepi i pozbawieni wzroku, 
albo w najlepszym razie patrzyli poprzez bardzo przyciemnione szkło. Dlatego Jezus 
powiedział tak bezpośrednio i jasno: „Musicie się na nowo narodzić." 

Słyszałem kiedyś znaną historię o niewidomej dziewczynce, która dzięki osiągnięciom 
nowoczesnych procedur chirurgicznych odzyskała wzrok. Była ona niewidoma przez całe 
swoje życie i nigdy nie „widziała" swojego ojca. Kiedy otworzyła oczy i zobaczyła swojego 
ojca, który stał przed nią, była niesamowicie uradowana jego szlachetnym wyglądem i 
ciepłem, jakie widziała w jego obecności. Zwracała uwagę na każdą minimalną zmianę w 
jego wyrazie i ruchach — wszystko w nim radowało ją bardziej niż mogła to sobie kiedyś 
wyobrażać. Po raz pierwszy jego stała łagodność i troska wreszcie stała się dla niej 
prawdziwa. Łzy radości płynęły z jej oczu, kiedy patrzył na nią swoimi łagodnymi oczami i 
dotykał jej delikatną siłą swoich rąk. „Pomyśleć tylko", powiedziała, trzymając jego mocne 
ręce w swoich delikatnych rączkach, „że chociaż byłeś przez te wszystkie lata moim ojcem, 
to tak naprawdę ciebie nie znałam, ale teraz ciebie widzę." 

Ta młoda dziewczyna nie była w stanie tak naprawdę pojąć kim był jej ojciec i w pełni 
zrozumieć niezmienność jego miłości dotąd, aż „zobaczyła" go. W podobny sposób, dopóki 
człowiek nie zobaczy Jezusa Chrystusa przez wiarę, to takie poznanie nie jest możliwe. Ta 
stała i niezmienna miłość Pana jest absolutnym faktem o nieskończonej głębi, szerokości, 
wysokości i długości (Efezjan 3:17-18). Ona po prostu JEST. Ale ten fakt może być tak 
naprawdę „widziany" TYLKO „otwartymi duchowymi oczami" nowego narodzenia przez 
Ducha Bożego, poprzez Jezusa.  

Drodzy bracia i siostry Bożej rodziny w Chrystusie Jezusie, teraz jest czas na 
otworzenie oczu ślepych, aby mogły zobaczyć wielkość niezmiennej miłości Pana, gdyż 
żyjemy w czasach ostatecznych. 
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Świat stal się nieczuły na słowa. Ludzie zamknęli uszy na Boże Słowo i wolą swoje 
słowa.  Zagubili się w swoim własnym skażonym i ograniczonym zrozumieniu i stracili z 
oczu Boga. Bez względu na to jak wielka by była nasza gorliwość, nasze słowa same nie 
otworzą oczu zgubionych czy wątpiących w kościele. 
Bóg wzywa nas do Swoich celów w tym czasie. Czy słyszysz Boże powołanie dla twojego 
żyda dzisiaj? On cię wzywa, abyś pozwolił, żeby Jego suwerenność i światło Jego 
obecności w twoim życiu pokonało zamknięte uszy i zaślepione oczy. 

Ojciec pragnie, aby poprzez ciebie mógł objawiać Swoją chwałę i niezmienność Jego 
miłości dla tych, którzy zagubili się w swojej ślepocie. Świat potrzebuje „widzieć" 
niezmienną miłość Ojca. Ojciec, który nie chce, aby ktokolwiek zginął, zdecydował, żeby 
tę miłość objawić poprzez CIEBIE! 

Czy odpowiesz na to wezwanie dzisiaj, odłożysz wszystko, co mogłoby ci 
przeszkadzać i rzucisz się całkowicie w Jego cudowne objęcia, aby On cię mógł wypełnić 
Swoją pełnią do przelewu? My tak naprawdę zwyciężamy poprzez poddanie się pod Jego 
panowanie we WSZYSTKIM. Tak więc oddaj swoje serce, swoje prawa, swoje marzenia i 
swoją dumę tak, aby wszystko w tobie mogło wreszcie „zobaczyć" realność niewzruszonej 
miłości naszego Ojca, poprzez twoje życie w Chrystusie dzisiaj! 

Ta dziewczynka tak często słyszała jak jej ojciec mówił, że ją kocha, ale tak naprawdę 
mogła w to uwierzyć dopiero wtedy, kiedy wreszcie go zobaczyła! 
 
Mike Barton (2005) 
 
 
 

Miło ść Boża 
A.W.Tozer (1961) 

  
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, my, Twoje dzieci często jesteśmy zakłopotani w 
naszym umyśle, mając w sobie natychmiast potwierdzenie wiary i oskarżenie 
sumienia. Jesteśmy pewni, że nie ma to nas nic takiego, co by mogło przyciągać 
miłość Kogoś tak świętego, jak Ty.  Jednak Ty ogłosiłeś Swoją niezmienną 
miłość do nas w Jezusie Chrystusie. Jeżeli nic w nas nie może zdobyć Twojej 
miłości, to nic we wszechświecie nie może Ci przeszkodzić w miłości do nas. 
Twoja miłość jest niespowodowana i niezasłużona. Ty sam jesteś powodem 
miłości, którą nas umiłowałeś. Pomóż nam wierzyć w intensywność, wieczność 
miłości, która nas znalazła. Wtedy miłość precz wyrzuci bojaźń i nasze skołatane 
serca będą miały pokój, ufając nie temu, czym jesteśmy, ale temu, co Ty sam 
oznajmiłeś. Amen 
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Apostoł Jan poprzez Ducha napisał: „Bóg jest miłością" i niektórzy przyjęli jego słowa 
jako definitywne oświadczenie dotyczące natury Boga. Jest to wielki błąd. Jan przez te 
słowa stwierdzał fakt, ale nie podawał tu definicji. 

Równanie miłości z Bogiem jest głównym błędem, który wyprodukował wiele 
niezdrowej religijnej filozofii i wypuścił potok mglistej poezji zupełnie sprzecznej z 
Pismem Świętym i o zupełnie innym klimacie niż historyczne chrześcijaństwo. 

Gdyby apostoł oświadczył, że miłość jest tym, czym jest Bóg, to bylibyśmy zmuszeni 
przyjąć, że Bóg jest tym, czym jest miłość. Jeżeli dosłownie Bóg jest miłością, to dosłownie 
miłość byłaby Bogiem i my bylibyśmy zobowiązani do uwielbiania miłości jako jedynego 
Boga. Jeżeli miłość jest równa Bogu, to Bóg jest tylko równy miłości i Bóg i miłość to to 
samo. W ten sposób niszczymy osobowość w Bogu i zaprzeczamy wszystkim Jego 
atrybutom, z wyjątkiem jednego i tym jednym zastępujemy Boga. Bóg, którego 
opuściliśmy, nie jest Bogiem Izraela; On nie jest Bogiem Ojcem naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, nie jest Bogiem proroków i apostołów, nie jest Bogiem świętych i reformatorów 
i męczenników, ani też Bogiem teologów i pisarzy pieśni kościoła. 

 
Zrozumienie atrybutów Boga 
 
Ze względu na nasze dusze musimy się nauczyć rozumieć Pisma. Musimy unikać niewoli 
słów i lojalnie uznać ich znaczenie. Słowa powinny wyrażać idee, a nie być ich początkiem. 
Mówimy, że Bóg jest miłością, mówimy, że Bóg jest światłością, że Chrystus jest prawdą 
i chcemy, żeby te słowa były zrozumiane w taki sam sposób, w jaki są rozumiane słowa, 
kiedy mówimy o człowieku: „On jest chodzącą uprzejmością." Mówiąc w ten sposób nie 
twierdzimy, że uprzejmość i ten człowiek są identyczne i nikt nie rozumie naszych słów w 
tym znaczeniu. 

Słowa: „Bóg jest miłością" oznaczają, że miłość jest nieodłącznym atrybutem Boga. 
Miło ść jest czymś prawdziwym u Boga, ale nie jest Bogiem. Wyraża ono sposób, w jaki 
Bóg jest jedną istotą, tak jak słowa świętość, sprawiedliwość, wierność i prawda. Ponieważ 
Bóg jest niezmienny, to zawsze działa tak, jakim jest; a ponieważ jest jednością, to nigdy 
nie zawiesza jednego ze swoich atrybutów, aby okazywać inny. 

Z innych znanych Bożych atrybutów możemy się wiele nauczyć o Jego miłości. 
Możemy się na przykład dowiedzieć, że ponieważ Bóg jest samoistny, to Jego miłość nie 
miała początku; ponieważ jest wieczny, to Jego miłość nie może mieć końca; ponieważ jest 
nieskończony, to nie ma ograniczeń; ponieważ jest święty, to jest kwit esencją wszelkiej 
czystości bez zmazy; ponieważ jest niezmierzony, to Jego miłość jest nieporównywalnie 
szeroka, bez dna, bezbrzeżnym morzem, przed którym klękamy w radosnej ciszy i z 
którego najwspanialsza elokwencja wycofuje się i wstydzi. 

 
Zrozumienie Bożej miłości 
 
Jeżeli chcemy poznać Boga i ze względu na innych opowiadać to, co wiemy, to musimy 
próbować mówić o Jego miłości. Wszyscy chrześcijanie próbowali, ale nikt tego nigdy nie 
zrobił bardzo dobrze. Ja nie potrafię lepiej przedstawić tego niesamowitego i cudownego 
tematu, niż dziecko może dotknąć gwiazdy. Jednak wyciągając rękę do gwiazdy dziecko 
może na nią zwrócić uwagę i może też wskazać kierunek, w którym należy patrzeć, żeby ją 
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zobaczyć. Tak więc, kiedy kierują moje serce do tej wysokiej, lśniącej miłości Bożej, to 
ktoś, kto nigdy o niej nie wiedział, może zostać zachęcony, żeby spojrzeć w górę i otrzymać 
nadzieję. 

Nic wiemy i może nigdy nie będziemy wiedzieli czym jest miłość, ale możemy 
wiedzieć jak ona się manifestuje i to nam wystarcza. Najpierw widzimy ją, kiedy ukazuje 
się jako dobra wola. Miłość pragnie dobra dla wszystkich i nigdy nie pragnie krzywdy ani 
zła dla nikogo. 

To wyjaśnia słowa apostoła Jana: „W miłości nie ma bojaźni; wszak doskonała miłość 
usuwa bojaźń"(l Jana 4:18). Strach jest bolesną emocją, która podsuwa nam myśl, że 
możemy zostać zranieni, albo będziemy musieli cierpieć. Ten strach nasila się, kiedy 
jesteśmy poddani woli kogoś, kto nie chce naszego dobra. Z chwilą, kiedy znajdziemy się 
pod ochroną kogoś, kto nam dobrze życzy, odchodzi strach. Dziecko, które zgubiło się w 
zatłoczonym supermarkecie jest wystraszone, gdyż wszędzie wokoło widzi obcych, jako 
wrogów. Za moment w ramionach matki znika wszelki strach. Znana mu dobra wola matki 
usuwa strach. 

Ten świat jest pełny wrogów i dopóki jesteśmy narażeni na możliwość szkody ze 
strony tych wrogów, strach jest czymś nieuniknionym. Wysiłki zmierzające do pokonania 
strachu bez usunięcie przyczyny są całkiem nieskuteczne. Serce jest mądrzejsze, niż 
apostołowie spokoju. Dopóki jesteśmy w rękach przypadku, dopóki musimy szukać nadziei 
w prawie średniej przypadków, kiedy musimy ufać naszym zdolnościom przetrwania,żeby 
przechytrzyć czy wymanewrować wroga, to mamy wszelkie powody, aby się bać. A strach 
niesie z sobą udrękę. 

Świadomość, że miłość jest od Boga i wejście w to sekretne miejsce oparcia się w 
ramionach Ukochanego — to i tylko to może usunąć wszelki strach. Jeżeli człowiek będzie 
przekonany, że nic mu nie grozi, to natychmiast znika u niego wszelki strach. Nerwowa 
reakcja, naturalna gwałtowna zmiana uczuć związana z fizycznym bólem mogą być 
odczuwane czasami, ale głęboka udręka strachu znika na zawsze. Bóg jest miłością i Bóg 
jest suwerenny. Jego miłość sprawia to, że pragnie On naszego wiecznego dobra, a Jego 
suwerenność umożliwia Mu zapewnianie tego dobra. Nic nie może zranić dobrego 
człowieka. 

Mogą zabić ciało 
Boża prawda nadal pozostaje 
Jego królestwo trwa na wieki. — Marcin Luter 

 
Charakterystyka Bożej miłości 
 
Boża miłość mówi nam, że On jest przyjazny, a Jego Słowo zapewnia nas, że On jest 
naszym przyjacielem i chce, abyśmy i my byli Jego przyjaciółmi. Żaden człowiek z 
odrobiną pokory nie pomyśli najpierw, że on jest przyjacielem Boga, ale ten pomysł nie 
pochodzi od człowieka. Abraham by nigdy nie powiedział: Jestem przyjacielem Boga," ale 
sam Bóg powiedział, że Abraham jest jego przyjacielem (Jakuba 2:23). Uczniowie mogli 
się wahać, żeby dopominać się o przyjaźń z Chrystusem, ale Chrystus powiedział im: „Wy 
jesteście Moimi przyjaciółmi" (Jana 15:15). Skromność może się sprzeciwiać takiej 
pochopnej myśli, ale odważna wiara odważa się wierzyć Słowu i przyjmować przyjaźń z 
Bogiem. Oddajemy Bogu więcej czci, kiedy wierzymy w to, co On powiedział o Sobie i 
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mamy odwagę, aby przyjść odważnie do tronu łaski, niż kiedy się chowamy we własnym 
uniżeniu wśród drzew ogrodu. 

Miło ść jest to również emocjonalna identyfikacja. Nie traktuje nic jako swoją 
własność, ale oddaje wszystko dobrowolnie dla przedmiotu swojej miłości. Widzimy to 
stale w świecie mężczyzn i kobiet. Młoda matka, chuda i zmęczona przytula do piersi 
pulchne i zdrowe  niemowlę i bez narzekania spogląda na swoje dziecko błyszczącymi 
oczami ze szczęściem i dumą. Akty poświęcenia są czymś wspólnym dla miłości. Chrystus 
powiedział o Sobie: „Większej miłości nie ma nikt nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie 
za przyjaciół swoich" (Jana 15:13). 

Jest to dziwna i piękna ekscentryczność wolnego Boga, która pozwala, aby Jego serce 
było emocjonalnie utożsamione z człowiekiem. Chociaż jest samowystarczalny, to chce 
naszej miłości i nie będzie zadowolony dotąd, aż ją otrzyma. Chociaż jest wolny, to 
pozwala, aby Jego serce było związane z nami na wieki. „Na tym polega miłość, że nic 
myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za 
grzechy nasze" (1 Jana 4:10). 

„Gdyż nasza dusza jest tak szczególnie kochana przez Tego, który jest najwyższy," 
powiedział Julian z Norwich, „że przewyższa poznanie wszystkich stworzeń; to znaczy, że 
nic ma takiego stworzenia, które by wiedziało jak słodko i jak łagodnie nasz Stwórca nas 
kocha. Dlatego też, z łaski i z Jego pomocą możemy stanąć i duchowym wzrokiem oglądać 
z wiecznym podziwem tę wysoką, przewyższającą wszystko, niedoścignioną Miłość, którą 
Wszechmocny Bóg ma dla nas w Swojej dobroci." 
 
Przyjemność Bożej miłości 
 
Inną cechą charakterystyczną miłości jest to, iż znajduje ona przyjemność w swoim 
obiekcie. Bóg raduje się ze Swojego stworzenia. Apostoł Jan mówi szczerze, że Bożym 
celem w stworzeniu była Jego przyjemność. Bóg jest szczęśliwy w Swojej miłości do 
wszystkiego co stworzył. Nie możemy nie zauważyć odczuwania przyjemności w Bożych 
radosnych opisach Swojego stworzenia. Psalm 104 jest natchnionym poematem o naturze, 
prawie rapsodią szczęścia i rozkoszy, jaką Bóg odczuwa. „Niech chwała Pana trwa na 
wieki, Niech się raduje Pan dziełami swymi!" (Psalm 104:31). 

Pan ma szczególne upodobanie w Swoich świętych. Wielu myśli o Bogu jako o 
odległym, mrocznym i bardzo niezadowolonym ze wszystkiego, spoglądającym w dół w 
złym humorze apatii na świat, którym już dawno przestał się interesować; ale to jest błędne 
myślenie. To prawda, że Bóg nienawidzi grzechu i nigdy nie może spoglądać z 
przyjemnością na bezprawie, ale tam, gdzie ludzie starają się czynić Bożą wolę, On 
odpowiada ze szczerą miłością. Chrystus w Swoim przebłaganiu usunął przeszkody do 
społeczności z Bogiem. Teraz w Chrystusie wszyscy wierzący są przedmiotami Bożej 
radości. „Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, On zbawi! Będzie się radował z ciebie 
niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z ciebie tak, jak się weselą w 
święta" (Sofoniasz 3:17). 

Według Księgi Joba, Boże dzieło stworzenia było dokonywane przy akompaniamencie 
muzyki. „Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię?" — pyta Bóg, „Gdy gwiazdy poranne 
chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży?" (Joba 38:4-7). 
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Muzyka jest zarówno wyrazem jak i źródłem przyjemności, a przyjemnością, która jest 
najczystsza i najbliższa Bogu jest przyjemność miłości. Piekło jest miejscem, gdzie nie ma 
żadnej przyjemności, bo nie ma tam miłości. Niebo jest pełne muzyki, gdyż jest to miejsce, 
gdzie obfitują przyjemności świętej miłości. Ziemia jest miejscem, gdzie przyjemności 
miłości są zmieszane z bólem, gdyż jest tu grzech i nienawiść i zła wola. W takim świecie 
jak nasz, miłość musi czasem cierpieć, tak jak Chrystus cierpiał, oddając samego Siebie za 
nas. Ale my mamy pewną obietnicę, że przyczyny smutku zostaną w końcu usunięte i nowe 
pokolenie będzie się na zawsze radowało w świecie niesamolubnej, doskonalej miłości. 
 
Aktywne udzielanie Bożej miłości 
 
Taka jest natura miłości, że nie może ona leżeć w bezruchu. Ona jest aktywna, twórcza i 
łagodna. „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze 
grzesznikami, Chrystus za nas umarł" (Rzymian 5:8). „Albowiem tak Bóg umiłował świat, 
że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot 
wieczny" (Jana 3:16). 

I tak musi być tam, gdzie jest miłość; miłość musi zawsze dawać dla swoich bez 
względu na koszt. Apostołowie upominali ostro młode zbory, ponieważ niektórzy z ich 
członków o tym zapomnieli i pozwalali, aby ich miłość koncentrowała się na zaspokajaniu 
osobistych potrzeb i upodobań, podczas gdy ich bracia byli w potrzebie. Jeśli zaś ktoś 
posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże 
w nim może mieszkać miłość Boża?" (1 Jana 3:17). tak pisał Jan, który był znany przez 
wieki jako „Umiłowany." 

Miło ść Boża jest jedną z wielkich realności wszechświata, filarem, na którym opiera 
się nadzieja świata. Ale jest to również sprawa osobista i intymna. Bóg nie kocha ludności, 
On kocha ludzi. O nie kocha mas, ale ludzi. On nas wszystkich kocha wielką miłością, która 
nie ma początku i nie może mieć końca. 

W doświadczeniu chrześcijańskim jest zawarta wysoce satysfakcjonująca miłość, 
która wyróżnia go od wszystkich innych religii i wynosi go na wyżyny wykraczające 
wysoko ponad nawet najczystszą i najbardziej szlachetną filozofię. Ta miłość jest czymś 
więcej niż rzeczą; to jest sam Bóg w Swoim kościele, który raduje się ze Swojego ludu. 
Prawdziwa radość chrześcijańska jest to harmonijna reakcja na pieśń miłości Pana.  

Ty ukryta miłości Boża, której wysokość  
Której głębokości bez dna nie zna żaden człowiek  
Widzę z daleka Twoje piękne światło  
I tylko wzdycham do Twojego odpocznienia  
Moje serce woła i nić może odpocząć 
Dotąd, aż znajdzie odpocznienie w Tobie. — Gerhard Tersteegen  

 
 
A.W.Tozer (1897-1963) 
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Trzy aspekty miłości Chrystusa 
Gerhard Tersteegen (Około 1754) 

 
O najbardziej błogosławiony Zbawicielu! Oto Twój sługa odważy się teraz świadczyć o 
Twojej cudownej miłości. Ach, nie patrz na moją niegodność i nieudolność1 Przybliż się do 
mojego serca i rozpal go, dotknij moich nieobrzezanych ust rozpalonym węgielkiem z 
Twojego ołtarza, abym nie mówił o Twojej żarliwej miłości w sposób zimny albo słaby! 
Amen.  
 
On nas wpierw umiłował  
 
Nie upodobało się Duchowi Świętemu, aby wskazać bardziej wyraźnie, czy przez „miłość 
Chrystusa", w słowach naszego tekstu miał na myśli miłość, którą Chrystus nas umiłował, 
czy tę miłość, którą wierzące serce kocha Chrystusa; być może z tego właśnie powodu, 
abyśmy połączyli obie razem. One właściwie należą do siebie nawzajem bardzo blisko; 
jedna jest wytwarzana przez drugą, a oryginalnie tworzą jedność. 

Bo jak byśmy mogli posiadać nawet iskierkę miłości do Chrystusa, gdyby On nas 
wpierw nie ukochał? Miłość, którą On nam pozwolił kochać Jego nie jest wcale mniejszą 
miłością niż ta, którą On nas umiłował zarówno w czasie i w wieczności. To Chrystus 
rozpoczął miłość; dlatego w naszym obecnym rozważaniu musimy również rozpocząć od 
rozważania Jego miłości do nas. Zauważymy, że —  

1. Chrystus nas kocha miłością, która przewyższa najbardziej wierną i żarliwą 
miłość przyjaciela.  

2. Chrystus nas kocha, i kocha nas dobrowolnie, najbardziej współczującą, uważną i 
niezmienną miłością matczyną  

3. Chrystus nas kocha i kocha nas dobrowolnie, najbardziej delikatną, żarliwą i 
wylewną miłością oblubieńca. 
 

Doskonały wzór przyjaźni 
 
Chrystus kocha nas miłością przewyższającą najbardziej wierną i żarliwą miłość 
przyjaciela.  

Przyjaźń między ludźmi składa się z wolnej i wewnętrznej skłonności serca, przez 
które osoba życzy swojemu przyjacielowi posiadania wszelkiego dobra i chętnie mu w tym 
pomaga; podczas gdy z drugiej strony stara się go chronić przed każdym zranieniem i złym 
losem i pomagać mu i asystować w każdej nagłej potrzebie. W taki właśnie sposób 
przyjacielską miłością Chrystus jest związany z nami w najwyższym stopniu. 

Jeżeli chcemy sobie utworzyć ideę najbardziej wiernej przyjaźni, to musi to być taka 
przyjaźń, która będzie trwała mocno w godzinie potrzeby, ale gdzie wśród ludzi znajdziemy 
przyjaciela w potrzebie? Jeżeli pragniemy reprezentować tę miłość duszy w jej najbardziej 
wysublimowanym doświadczeniu, to musimy założyć taki przypadek, kiedy jeden 
przyjaciel oddaje życie za drugiego; ale gdzie można znaleźć takiego przyjaciela wśród 
ludzi? 
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W Chrystusie mamy naprawdę takiego przyjaciela i w Jego sercu jest taka przyjaźń dla 
nas. On powiedział: „Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś kładzie swoje życie za 
przyjaciół swoich" (Jana 15:13). 

Ach najdroższy Zbawicielu! Dlaczego mamy mówić o przyjaciołach? My byliśmy 
wrogami i buntownikami, a pomimo tego Ty położyłeś swoje życie za nas! 

„Chrystus umarł za bezbożnych" jak to wyraził Paweł. „Wszak Chrystus, gdy jeszcze 
byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych" (Rzymian 5:6, 8). Dlatego z 
właściwą refleksją nazwałem miłość 

Chrystusową miłością, która przewyższa najwierniejszą i najbardziej gorącą miłość 
przyjaciela. 

Co za zdumiewająca intensywność miłości Chrystusa! Wy i ja, moi drodzy przyjaciele 
wypadliśmy z przyjaźni, światła, miłości i społeczności z Bogiem do głębi ubóstwa, 
bezbożności i piekła. Nie byliśmy już przyjaciółmi, ale wrogami; nie byliśmy już godni 
miłości, ale nienawidzącymi i zasługującym na gniew. Jednak Bóg w Swojej wieczności 
miał współczucie dla naszej wielkiej i bezgranicznej nędzy. Pozwolił, aby Go to 
kosztowało coś, co było dla Niego najdroższe. Dla naszego zbawienia oddał Swojego 
jednorodzonego Syna, dziecko Swojego łona, w Swoim Synu serce Jego miłości. Ani 
człowiek, ani anioł nie jest w stanie tego pojąć. Musimy w to uwierzyć, musimy to kochać i 
wraz z Chrystusem wołać w zdumieniu: „Bóg tak ukochał świat" ten godny pożałowania 
świat! (Jana 3:16). 

 
Oddal samego siebie za mnie 
 
Przewyższająca wszystko przyjaźń Chrystusa dla nas spowodowała to, że musiał opuścić 
niebo dla nas. Posłuchajcie tej wspaniałej i cudownej opowieści — to nie jest bajka, ale 
pewny fakt! Posłuchajcie tej cudownej ewangelii o wiecznie błogosławionym Bogu — nie 
jako sprawie, którą już znacie i której uczyliście się od dzieciństwa, z Biblii i katechizmu; 
ale posłuchajcie jej jak ważnych wiadomości — posłuchajcie jej dzisiaj raz tak, jakbyście 
jej nigdy przedtem nie słyszeli. 

Przewyższająca wszystko przyjaźń Chrystusa zmusiła Go do opuszczenia nieba, aby 
nas ratować i zbawić. Żeby to wykonać i abyśmy się nie bali Jego przyjścia, ubrał się w 
nasze nędzne ludzkie ciało i grzeszny kształt. Jako nasz Bóg (wykupiciel z prawem wykupu 
tak, jak Boaz w historii Ruty —Wydawca) i jako bliski krewny, wziął On na Siebie ciężar 
naszych grzechów i nieprawości tak, jakby to były Jego. W okresie prawie 34 lat pracował, 
modlił się i walczył za ciebie mój drogi przyjacielu i za mnie. 

Pod najbardziej odrażającym uczuciem i strasznym odczuciem tego co spowodował 
grzech, przeżywał On niesamowity smutek, jego pot był jak krople krwi i przeżywał udręki 
piekła i odwrócenia Bożego oblicza; mówiąc prosto, On przeżywał wszystko, co wy i ja, 
moi drodzy przyjaciele musielibyśmy przeżywać w wieczności — tak, na wieki — za nasze 
grzechy. A uczynił to wszystko dobrowolnie z miłości jako przyjaciel, aby przez 
niemożliwą do ocenienia wartość Jego krwi mógł nas na nowo pojednać i nabyć nas, 
abyśmy się stali Jego przyjaciółmi. 

Czy możemy sobie wyobrazić większą miłość? Czy Chrystus nie jest prawdziwym 
przyjacielem w potrzebie, prawdziwym przyjacielem aż do śmierci? On to wszystko znosił 
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nie dla nas jako ogółu, ale dla każdego z nas osobiście. W tym kontekście widział to Paweł: 
„Chrystus umiłował mnie", powiada, „i wydał samego Siebie za mnie!" (Galacjan 2:20). 

Ależ Pawle, o czym ty mówisz? Czy Chrystus umarł wyłącznie za ciebie? 
„Tak jest, wyłącznie za mnie i wyłącznie za ciebie!" 
W takim razie tak powinniśmy rozumieć ten temat, abyśmy mogli odnieść z tego 

największą korzyść. Tak Chrystus kocha każdego z nas osobistą miłością. 
 
Miło ść matki 
 
Powiedziałem po drugie, że Chrystus nas kocha, i kocha nas dobrowolnie najbardziej 
współczującą, uważną i niezmienną miłością matki. 

Kiedy niemowlę jest chore, albo upadnie i zrani się i leży w bólu i płacze na oczach 
matki, to zamiast nienawidzić go z powodu jego stanu, ona traktuje to biedne niemowlę z 
serdecznym współczuciem i stara się wszelkimi możliwymi sposobami pocieszyć go i 
sprawić ulgę. Właśnie takie serce matczynej miłości ma Chrystus w stosunku do nas, 
upadłych i grzesznych dzieci , szczególnie wtedy, gdy z pokutą odczuwamy żal z powodu 
naszych grzechów. Wtedy On traktuje nas z takim uczuciem najdelikatniejszego 
współczucia. 

Biedna, pokutująca duszo! Prawdopodobnie nie wierzysz, że Chrystus ciebie tak kocha 
i patrzy na ciebie w taki sposób; myślisz, że jesteś cały wstrętny i że ponieważ świadomie 
pogrążyłeś się w tej nędzy, to On już nie zwraca uwagi na ciebie. 
Posłuchaj więc co On mówi na ten temat w Księdze Ezechiela 16:6: „Widziałem cię 
tarzającą się w swojej krwi;" i tak pewnie, jak On ciebie widzi, tak pewnie też ci powie, 
kiedy przyjdzie właściwy czas: „Będziesz żył! Tak, mówię ci, będziesz żył!" Patrzmy tylko 
na Niego przez wiarę tak, jak dzieci, które są chore, patrzą oczami pełnymi łez na swoją 
matkę. 

Pokutująca i strapiona dusza często nie może uwierzyć, że jej płacz i lament dochodzą 
do Boga. Bądź pewny drogi przyjacielu, Pan słyszy, kiedy Efraim narzeka. „Czyż Efraim 
nie jest moim drogim synem," powiada: czy on nie jest umiłowanym dzieckiem?" 
(Jeremiasza 31:20). Jeżeli to nie może zostać nazwane wyrazem najbardziej współczującej 
matczynej miłości, to ja nie znam innej takiej. 

Nie powinniśmy się odważać przypisywać Bogu takich delikatnych uczuć, jeżeli Pan 
sam tego nie zrobił. Ach wy pokutujące dusze! Gdybyśmy w to mogli uwierzyć, gdybyśmy 
to mogli zobaczyć, to nasze serca by się roztopiły z uczuciami odwzajemnienia miłości 
synów. 

 
Troska rodziców 
 
Chrystus nas kocha i kocha nas dobrowolnie najbardziej wytrwałą miłością rodziców. Od 
matki dziecko otrzymuje naturalne życie i przy jej pomocy jest ono wprowadzane na ten 
nędzny świat; Chrystus odradza nas do wiecznego świata światłości i radości i daje nam 
życie nieskazitelne. Matka karmi swoje dziecko swoją piersią; Chrystus daje Siebie, Swoje 
ciało, Swoją krew, aby były pokarmem dla Jego odrodzonych dzieci. Tego nie zrobi żaden 
ziemski rodzic. 
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Matka myje swoje dziecko, pociesza, nosi i opiekuje się nim dotąd, aż urośnie; cały 
czas robi coś dla swojego dziecka, a jej matczyna miłość sprawia to, że nigdy sie nie męczy 
w tej opiece. Kto może sobie przypomnieć bez wstydu i zdziwienia, jak zawsze kochający 
Bóg, mówiąc po ludzku, jest zobowiązany do cierpliwości w stosunku do Swoich upartych 
dzieci! Jak my Go męczymy naszymi przestępstwami! Nie, jest to niemożliwe, żeby 
opowiedzieć ile On musi zrobić, aby wychować jedną duszę. 

Sam Pan wyraża tę aktywną, pomocną, matczyną miłość w Izajasza 46:3,4, gdzie 
mówi: „Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała resztko domu Izraela, których noszę od 
urodzenia, których piastuję od poczęcia! Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat 
sędziwych będę was nosił; Ja to uczyniłem i Ja będę nosił, i Ja będę dźwigał i ratował." 

Rodzic ochrania dziecko przed każdym wypadkiem i stara się o jego dobro ile tylko 
może. Chrystus, nasz zawsze kochający rodzic pilnuje i ochrania swoje potomstwo w 
uwagą bez porównania większą, żeby zły nie mógł ich dotknąć. Nawet włos z ich głowy nie 
spadnie bez jego woli. Wszystko co się przydarza oseskom z Jego łaski, czy to coś 
wielkiego czy małego, zewnętrznego czy wewnętrznego, jest tak kierowane i kontrolowane 
przez rodzicielską miłość Chrystusa, że wszystko musi współpracować dla ich dobra. 

Tak jak narodzone dziecko nie martwi się o to jak może się stać wielkim, tak samo 
dziecko łaski nie powinno się martwić o to, jak ma wzrastać i stać się mocne i święte. 
Rodzicielska miłość Chrystusa to wszystko zapewnia. Konieczne jest tylko, aby to dziecko 
pozostawało na łonie swojej matki i poprzez modlitwę, wiarę i miłość szukało pokarmu i 
siły dla swojego życia i wzrostu z piersi Bożej łaski. Tak też spoczywając na łonie miłości, 
najsłabsze i najbardziej wymagające niemowlę nie musi się bać żadnego 
niebezpieczeństwa. 

Jednak ta miłość przeznacza dzieci łaski do przeżywania różnorodnych doświadczeń, 
pokus i cierpienia dla ich dobra i często są pozostawiane w takim stanie bezowocności i 
ciemności, żeby chciały wołać z Syjonem: „A jednak Syjon mówi: Pan mnie opuścił i 
Wszechmocny zapomniał o mnie. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie 
zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak Ja 
ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię" (Izajasz 49:14-16). 

Moi drodzy słuchacze! To się odnosi do mnie i was, więc czy nie powinniśmy poddać 
siebie, ciało i duszę Chrystusowej matczynej miłości i opiece zarówno na czas i na 
wieczność. 

 
Niebiański oblubieniec 
 
Chrystus kocha nas również i kocha nas dobrowolnie, najbardziej czułą, żarliwą i 
porywającą miłością oblubieńca. 

O tak! Miłość Chrystusa naprawdę doprasza się o serca biednych zgubionych 
grzeszników, i jak długo On nas musi często wołać, zanim otrzyma od nas pożądaną zgodę! 
Jak często ty i ja wstydliwie odrzucaliśmy i pogardzaliśmy Jego dobrocią i miłością? 
Pomimo tego On nie ustawał w szukaniu nas. Ach jak delikatnie On kocha, nawet zanim my 
Go pokochamy! 

Ale On nadal nieskończenie łagodnie szukał swojego celu, kiedy będzie mógł na 
zawsze zaręczyć się z duszą Swojej oblubienicy i obdarzyć ją Swoją sprawiedliwością! Po 
tym często otrzymuje ona wiele drogocennych a nawet rozumnych przekazów Jego miłości 
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dla duszy. Chrystus obdarza ją wieloma bezcennymi skarbami i niebiańskimi 
błogosławieństwami i pozwala jej przeżywać w odpowiedniej mierze „sprawiedliwość i 
radość w Duchu Świętym." 

Kiedy Chrystus znajduje Swoją oblubienicę tak zupełnie osamotnioną i w takim stroju 
żebraka, zabiera jej poprzez Swoją miłość i uświęcone uciski, jej brudne i podarte szaty, 
ubiera ją w Swoją sprawiedliwość, dzieli się z nią Swoją miłością, daje Swój zmysł, Swoje 
podobieństwo tak, że jest ubrana w Jego pokorę, cichość, czystość, prostotę i każdą boską 
cnotę. Kiedy ją tak przyozdobi samym Sobą, to raduje się z niej „tak jak oblubieniec ze 
swojej oblubienicy" (Izajasza 62:5). 

Jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko" mówi Chrystus, niebiański Oblubieniec (Pieśń 
nad Pieśniami 1:15). 

„Nie", opowiada oblubienica, „to Ty jedynie jesteś piękny i nawet to piękno, które 
widzisz we mnie, jest od ciebie." 

Nie są to puste słowa, czy próżne wyobrażenia, ale potężne cuda miłości Chrystusa. 
Dałby Bóg, abyśmy je mogli czytać nie tylko w Pieśni nad Pieśniami, ale również aby to 
było szczęśliwym doświadczeniem w naszych sercach! 

Jest niemożliwe, drodzy słuchacze, żebyśmy potrafili wyrazić wielką i żarliwą miłość i 
wielkie pragnienie, jakie jest w Chrystusie, aby posiąść na nowo nasze serca i mieć nas 
znowu blisko Siebie, żeby nas związać i zjednoczyć z Sobą na wieki. Aniołowie i ludzie nie 
mogą tego pojąć, ale będą adorować tę tajemnicę z największym podziwem przez całą 
wieczność. 

Duch Chrystusowy, który mieszka w wierzących pragnie nas zazdrośnie; On nie może 
tego znieść, że serce, które Go tak dużo kosztowało; serce, które kocha do tego stopnia 
mogło lgnąć do innych przedmiotów, a nie pozostawać całkowicie i być jedynie 
poświęcone Jemu. On kocha duszę tak, jak niczego innego; i ona musi Go kochać tak samo; 
gdyż miłość Chrystusa — wielka i żarliwa miłość Chrystusa do duszy — pobudza w niej 
podobną miłość dla Niego. Miłość Chrystusa dotyka duszę i pociągają do Niego i idzie ona 
za tym pragnieniem. „Pociągnij mnie za sobą" jak jest napisane, „a pobiegniemy za Tobą!" 
(Pieśń na Pieśniami 1:4). 

Jej serce i cała istota, odsuwając się od wszystkiego innego, tęskni i pragnie bliższego 
związku z Umiłowanym. Jakie miłe spotkania, pieszczoty, uściski, rozmowy i zjednoczenia 
wtedy mają miejsce, to może przeżywać czyste i oddane serce, ale nie da się tego opisać, 
gdyż są to tematy, które należą bardziej do wieczności, niż do teraźniejszości. Krótko 
mówiąc, miłość Chrystusa jest wielką tajemnicą pobożności i niewyczerpanym źródłem 
czystej błogości. 

 
Gerhard Tersteegen (1697-1769) 

 
* * * * * * * 

Bóg odpoczywający w swojej miłości 
Octavius Winslow (1849) 

 
„On odpocznie w swojej miłości." — Sofoniasza 3:17 (w tłumaczeniu angielskim) 
To musi być smutnym uznaniem dla każdego duchowego zmysłu, że po tych wszystkich 
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wyraźnych objawieniach prawdy i głębokich naukach Ducha Świętego, nasze zrozumienie 
tego kim jest Bóg, czym jest On dla Swojego ludu — możemy jeszcze dodać, czym jest dla 
Niego Jego lud —jest o wiele mniejsze, niż powinno być. Czy ta dysproporcja naszego 
zrozumienia ich wielkości i drogocenności nie będzie przypisana w dużym stopniu brakowi 
naszej wiary w prostym Biblijnym znaczeniu? Potykamy się o prostotę tej prawdy. 

Weźmy dla zilustrowania to proste oświadczenie — „Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny" (Jana 3:16). Najprostsza wiara w to, oczywiste niesamowite ogłoszenie 
— wiara, która przyjmuje to bez żadnej rezerwy czy wahania, dokładnie tak jak to jest 
napisane w Biblii — nauczy nas więcej w ciągu jednej godziny czym jest Bóg w Chrystusie 
dla biednego, pokutującego wierzącego, niż wiek ludzkiej nauki. 

Prawda jest taka, że my wierzymy Słowu Bożemu tylko połowicznie. Wątpimy, 
wahamy się, rozumujemy, czepiamy się, dodajemy do tego i odejmujemy od tego — 
przyjmujemy tylko tyle, ile możemy zrozumieć, a odrzucamy to, co jest dla nas 
niezrozumiałe czy niejasne. Smutną konsekwencją jest to, że Bóg gani naszą niewiarę, 
zostawiając nas samym sobie przez jakiś czas ze skutkami naszej niewiary. 

Ale chociaż my nie wierzymy, to On pozostaje wierny każdej kresce i jocie objawionej 
prawdy. Niedoskonała wiara, jaką obdarzamy to Jego oświadczenie nie może unieważnić 
Jego obietnicy, ani zmienić słowa, które wyszło z Jego ust. Wśród naszego ociężałego serca 
aby uwierzyć i niewrażliwości serca na miłość, „On pozostaje wierny." Tam, bardziej 
nieporuszony niż skała w oceanie, bardziej niezdobyty niż blanki nieba, mocniejszy niż 
filary wszechświata, nasz Bóg, Bóg naszego przymierza pozostaje, gdyż „On odpoczywa w 
Swojej miłości." 

Czy jest jakiś temat bardziej święty, jakieś zainteresowanie bardziej delikatne, jakieś 
spojrzenie na Boga bardziej wzniosłe, kojące i uświęcające, czy moglibyśmy z większym 
naciskiem podkreślić dla nabożnego czytelnika tę prawdę — Bóg odpoczywa w Swojej 
miłości? Niech Duch Święty udzieli nam oświeconego zrozumienia i osobistego objęcia tej 
prawdy. 

Doskonałość, w której Bóg jest przedstawiony, jako odpoczywający w Swojej miłości. 
To, że On odpoczywa w tym, a nie w Swoje świętości, czy Swojej mądrości, czy mocy, 
pokazuje najbardziej wywyższone spojrzenie na Jego przewyższającą wszystko 
doskonałość i Jego niewypowiedzianą radość w tym. Bo czym jest Boża miłość? Nie jest to 
tak bardzo doskonałość Jego istoty, jak sedno Jego istoty, gdyż „Bóg jest miłością". 
Niemożliwe jest oddzielenie miłości od Boga tak samo jak oddzielenie Boga od Niego 
samego. 

Oto więc jedno z najbardziej wysublimowanych pojęć Boga, jakie kiedykolwiek 
zostało zaprezentowane dla ludzkiego umysłu. Wielki, wieczny Bóg odpoczywa — nie ze 
zmęczenia czy wyczerpania — w Swojej miłości. Co za nieskończoną satysfakcję i 
niepojętą rozkosz wyraża ta boska postawa! Nie ma chyba innego przedstawienia Boga w 
Biblii, które pokazuje tę prawdę z taką żywotnością, jak właśnie ta. 
 
W Synu Jego miłości 
 
Odpoczywając w Swojej miłości do swoich świętych, On musi odpoczywać w Synu Swojej 
miłości. „Bóg był w Chrystusie." Tylko w Chrystusie Boska doskonałość zaangażowana w 
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zbawienie człowieka mogła się spotkać i harmonizować i odpocząć. Ale jeden przedmiot 
mógł pojednać ich sprzeczne ze sobą interesy, podtrzymując ich honor i jednoczyć i łączyć 
w jedno chwalebne korzystne ludzkie zbawienie, tak samo skuteczne dla człowieka jak i 
czczące Boga — tym jednym przedmiotem był jednorodzony i umiłowany Syn. 

Ta nieodzowna godność Syna Bożego była taka, że wszyscy się zgodzili, że 
zbuntowany grzesznik będzie mógł żyć, jeżeli boski Zbawiciel umrze. Boska 
sprawiedliwość — broniąca świętości i podtrzymywana przez prawdę — szukała ofiary 
Jego gniewu dotąd, aż przyszła ona pod krzyż. Tam ujrzała miłosierdzie, dar miłości — 
Bożego umiłowanego Syna, który krwawił i umierał w miejsce grzesznika „który oddal 
samego siebie jako ofiarę miłą dla Boga" — i sprawiedliwość została zaspokojona, 
uciszona i uczczona. Nie można było uczynić nic więcej, aby przykuć uwagę buntownika 
— była to pełna, wystarczająca, doskonała satysfakcja, która powróciła i zawołała: 
„Wystarczy!" i Bóg odpoczął w Swojej miłości. 

Tak, Jezus jest odpocznieniem Ojca. Posłuchajcie oświadczenia, które on często 
powtarzał: „Oto Syn Mój umiłowany, w którym mam upodobanie" (Mat. 3:17). Z jaką 
świętą satysfakcją, z jakim zadowoleniem i radością odpoczywa On w Tym, który tak 
objawił Jego chwałę i tak uczcił Jego imię! Jak drogim Jego sercu jest Jezus; czy może to 
pojąć umysł, albo wyrazić język? 

Odpoczywając w Nim, rozkoszując się jego osobą i w pełni zadowolony z Jego dzieła, 
mając przedmiot Jego obecności zawsze w Jego sercu, Ojciec jest przygotowany, aby 
przyjąć i błogosławić wszystkich, którzy przychodzą do Niego w imieniu Jego Syna. 
„Ojciec miłuje Syna i oddał wszystko w Jego ręce" (Jana 3:35). I znowu: „Sam Ojciec 
kocha was. Ponieważ Mnie kocha" (Jana 16:27). Dlatego Jezus mógł powiedzieć: „O 
cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu Moim, da wam" (Jana 16:23). 

Zobaczcie Ojca odpoczywającego w swojej miłości — odpoczywającego w Synu 
Swojej miłości — odpoczywającego w darze Swojej miłości. Podejdźcie do Niego w 
imieniu Jezusa i proście o co chcecie, n0n wam to da.n 
 
W ludziach Swojej miłości 
 
Bóg odpoczywa w ludziach Swojej miłości. Nie byłoby żadnego samolubstwa ze strony 
Boga, gdyby On kochał siebie samego tylko i tak bardzo, żeby wyłączyć wszystko inne. On 
mógł pozostać wiecznie szczęśliwy kontemplując swoją własną chwałę, rozkoszując się 
swoją nieskończoną wspaniałością i odpoczywając w Swoje miłości do Siebie. Ale to 
byłoby prawie niemożliwe. Ponieważ On sam jest istotą Miłości, nieskończonym oceanem 
życzliwości, to wydaje się, że nie mógłby odpocząć w abstrakcyjnej kontemplacji Swojej 
miłości, ale musi mieć inne obiekty, na które by mógł ją wylewać i dzielić się nią. 

Dlatego upodobało Mu się, z Jego własnej woli, bezwarunkowego wyboru, żeby 
zabrać upadły rodzaj ludzki, kościół, ludzi, których „ukochał wieczną miłością" i wybrać w 
Chrystusie, który jest Głową. „W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, 
abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości przeznaczył nas dla siebie 
do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu 
chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym" (Efezjan 1:4-6). 

Mocno stoi Boży fundament, mając tę pieczęć: „Pan zna tych, którzy są jego" (2 Tym. 
2:19). Są to ludzie w większości przypadków schowani przed wiedzą tego świata i jest ich 



Niezachwiana miłość 

 

- 16 - 

niewielu. Ilu ich jest wśród wielu wyznających Chrystusa, którzy jeszcze nie znają z 
doświadczenia wielkiego i wspaniałego życia wiary! Tylko ci, których prowadzi Duch 
mogą to znać. Jak niewielu jest tych, którzy mają w swojej duszy tę żywotną religię! 

Jak niewielu wybiera Chrystusa z krzyżem! Wielkie masy wyznawców chcą ich 
oddzielić. Chcieliby nosić imię Chrystusa i być zaliczeni do naśladowców Chrystusa i robić 
coś dla sprawy Chrystusa, ale ukrywają Jego krzyż i wstydzą się Jego krzyża i wzdrygają 
się przed Jego krzyżem. Chrystus i Jego ubóstwo, Chrystus i Jego uniżenie, Chrystus i 
odrzucenie przez ten świat nie stanowią dla nich części ich kreda ani ich religii. 

Ale Chrystus i świat, Chrystus i popularny głos, Chrystus i niewola grzechu, Chrystus i 
niepokorny duch. Chrystus i miłość pieniędzy i wygody i dogadzania sobie stanowią religię 
wielu tych, którzy wyznają i nazywają się chrześcijanami. Straszny fakt! Bóg 
odpoczywający w swojej miłości Jak mocno nam to przypomina poważne słowa Jezusa: 
„Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, 
kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie" (Mat. 7:21). 

Mając na uwadze te poważną prawdę, badajmy nasze serca i prośmy, aby nas badał 
Duch Boży; i uświadamiając sobie prawdziwy stan naszej duszy, nie bierzmy niczego za 
coś oczywistego, nie opierajmy się na przeżyciach z przeszłości, ani na darach, ani 
zdolnościach, ale bądźmy zadowoleni tylko z obecnego, wewnętrznego świadectwa Ducha 
Świętego. 

Tak, Bóg odpoczywa w ludzie Swojej miłości. Oni są cenni, nieskończenie cenni dla 
Jego serca. On ich tak ceni jak źrenicę Swojego oka. Oni sami mogą siebie widzieć jako 
złych, zepsutych, bezwartościowych, ale On ich widzi w Jezusie i może powiedzieć do 
każdego z nich: Jesteś piękna moja kochana, nie widzę w tobie żadnej wady" (Pieśń nad 
Pieśniami 4:7). 

Odpoczywając w Jezusie, Synu Swojej miłości, odpoczywa On w Swoim ludzie, 
przedmiocie Jego miłości. On może naciskać, karać i napominać i doświadczać ich i 
dozwalać, żeby byli poważnie uciskani; może nawet na jakiś czas skryć Swoją twarz przed 
nimi i przemawiać do nich szorstko tak, jak Józef do swoich braci; może poruszyć ich 
miejscem odpocznienia i rozwiać ich marzenia na wietrze — jednak pomimo tego 
wszystkiego, wy święci Boży: „Pan Bóg wasz jest wśród was, potężny, On wybawi i będzie 
się radował z was; On odpocznie w Swojej miłości i będzie się radował z was ze śpiewem." 

Nie będzie też zadowolony dotąd, aż zgromadzi ich wokół Siebie w Swoim domu w 
niebie — Jezus przedstawi Mu całe ciało, „chwalebny kościół" i zawoła: „Oto Ja i dzieci 
moje, które mi dałeś" (Izajasz 8:18; Hebr. 2:13). Dopiero wtedy radość Pana z powodu Jego 
kościoła będzie pełna. Dopiero wtedy Jego odpocznienie w Jego ludzie będzie pełne. 
 
 
W manifestacji Jego miłości 
 
Bóg odpoczywa w manifestacji Swojej miłości. Nawet w naszym upadłym stanie,z 
uszkodzonymi uczuciami, które lgną do nas jak zielony bluszcz wokół wspaniałych ruin, 
możemy zrozumieć coś z tego uczucia. Jeżeli istnieje miłość, to gdzie jest serce, które 
mogłoby ukryć to uczucie? Musi ono w taki czy inny sposób wyrazić sentyment, który 
czuje. Jeżeli będzie objawione tylko przed Bogiem, to serce musi zrzucić z siebie te ukryte, 
drżące emocje. 
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Ale jak rozkoszne jest wyrażenie tej miłości! Odczuwa to rodzic, kiedy przyciska do 
serca swoje maleństwo. Matka, kiedy przytula swoje niemowlę do piersi. Przyjaciel, kiedy 
ma społeczność z przyjacielem. 

Ale jeżeli ta zasada jest tak mocna, a jej wyrażenie tak rozkoszne w takiej naturze, jaką 
mamy my, których wszystkie pragnienia są tak grzeszne i samolubne, to czym to musi być 
dla Boga! Zrozum to, jeżeli możesz, jaka musi być radość w Bożym sercu, kiedy wylewa 
Swoją miłość na Swój lud; jaka musi być radość Chrystusa, kiedy przychodzi i objawia się 
Swoim świętym, a nie czyni tego dla świata. Miłosierne serce raduje się, kiedy może 
okazywać miłosierdzie. Bóg jest nieskończony i dlatego nieskończone musi być 
zadowolenie Jego serca, intensywna radość Jego duszy, kiedy rozlewa Swoją miłość w 
sercach Swojego ludu, kiedy przybliża się, gdy do Niego wołają i objawia się jako 
kochający, łagodny, wierny Ojciec. „Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią 
sprawiedliwość i o twoich drogach pamiętają" (Izajasz 64:5). 

Ponieważ Ojciec raduje się, kiedy otwiera źródła Swojej miłości i napełnia nią serca do 
przelewu, to weź swoje biedne, zalęknione, wątpiące serce i połóż go pod tymi źródłami, 
aby było doskonałe w miłości i udoskonalone w miłości — wtedy wszelki niewolniczy 
strach zniknie. 

Bóg odpoczywa w niezmienności Swojej miłości. Jest to miłość, która się nie zmienia 
w charakterze, ani w stopniu. Nie było takiego okresu, kiedy miłość Boża w Chrystusie do 
Swojego ludu była mniejsza albo większa niż jest w tej chwili. Musiała ona być wielka 
przed nawróceniem, bo wtedy ON oddał Swojego umiłowanego Syna, aby oni mogli żyć 
przez Niego. Potem On też posłał Swojego Ducha, aby odnowił ich umysły i uczynił ich 
nowymi stworzeniami w Chrystusie Jezusie. Jeżeli On ich tak kochał przed nawróceniem, 
kiedy byli jeszcze grzesznikami, to pomyśl drogi czytelniku czy ta miłość może być 
mniejsza od czasu nawrócenia? Niemożliwe! Bóg odpoczywa w niezmienności Swojej 
miłości do Swoich dzieci. Nic Go nie może od tego odciągnąć. Nic nie może zakłócić Jego 
odpocznienia. 

Kiedy On skierował Swoje serce do Swojego ludu, to przewidział i wiedział wszystko, 
co było w nich. Wiedział kiedy się zbuntują, kiedy staną się jak połamany łuk, kiedy będą 
się potykać i upadać. Wiedział o ich odstępstwie, głupocie i niewdzięczności. „Wiedziałem, 
że postąpicie bardzo głupio" mówi Bóg (Izajasza 48:8). Ale pomimo tego ich ukochał. 

Kiedy znał ich grzech, to czy ich nie karze? A kiedy ich karze, to czy przestaje ich 
kochać? Posłuchajcie Jego słów: „ Jeżeli synowie jego porzucą zakon mój i nie będą 
postępowali według nakazów moich, jeżeli znieważą ustawy moje nie będą przestrzegali 
przykazań moich, to ukarzę rózgą przestępstwo ich i winę ich plagami, ale łaski mojej nie 
odmówię mu, ani też nie złamię wierności mojej" (Psalm 89:31-34). Jaki język mógłby 
mocniej przedstawić determinację Pana, aby korygować odstępstwa Jego ludu, podczas gdy 
nadal odpoczywa On w niezmienności Swojej miłości do nich? 

Uboczne tłumaczenie tego urywka, który w ten sposób krótko podkreślili śmy, jest 
bardzo piękne i ekspresyjne: „On będzie milczał ze względu na Swoją miłość." Boski sąd 
milczy, ponieważ uspokoiła go miłość. Grzech milczy ponieważ potępiła go miłość. Szatan 
milczy ponieważ miłość go pokonała. Boża miłość uciszyła każdy głos z wyjątkiem 
własnego. 

Kiedy w obecności Jezusa zostało przedstawione oskarżenie biednej grzesznicy i 
wezwano Go, żeby rozsądził ten przypadek, to jest napisane, że On „schylił się i Swoim 
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palcem pisał na ziemi tak, jakby ich nie słyszał" (Jana 8:6). On milczał z powodu Swojej 
miłości! 

A czy my nie mamy oskarżycieli? Ależ tak! I to wielu sprawiedliwych. Oskarża nas 
sumienie, oskarża nas szatan, ale Jezus nas nie oskarża; On milczy z powodu Swojej 
miłości. Oni oskarżają głośno, zaciekle, sprawiedliwie, ale On nigdy nie oskarża. „I znowu 
się schylił i pisał na ziemi" (Jana 8:8). Nadal ani jedno słowo potępienia nie wyszło z Jego 
ust. Jego fałszywie oskarżali, grzeszyli przeciwko Niemu, zostało złamane Jego święte 
prawo, a powstało wielu złośliwych świadków, aby złożyć świadectwo przeciwko 
grzesznikowi — ale Jezus milczał i milczał w Swojej miłości. 

Jaki słodki odpoczynek jest tutaj dla świętych Bożych! Czy Bóg odpoczywa w Swojej 
miłości? To wierzący w Jezusa też może odpoczywać. Czy nieskończoność znajduje tu 
odpocznienie? To tak samo może biedne ograniczone stworzenie. Czy Emmanuel 
odpoczywa w tym? To ja mogę odpoczywać w Emanuelu. Jeżeli to wystarczy dla Jahwe, to 
na pewno jest to wystarczające dla ludu Jahwe. 

Zachęta naszego drogiego Pana harmonizuje z tą prawda. „Trwajcie we Mnie." Jak 
Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem, trwajcie w miłości Mojej" (Jana 15:9). 
Umiłowany czytelniku, przyjdź i odpocznij w tej miłości —Jezus zaprasza ciebie do 
Swojego błogosławionego odpocznienia. 

Czy jesteś zmęczony, rzucany przez burze? Czy w twoim duchu jest smutek, chmura 
na twoim umyśle? Czy jakaś kryształowa cysterna jest rozbita, jakiś pachnący kwiat 
zwiędnął, jakaś miła i przyjemna miłość odeszła? „Przyjdź," mówi Jezus, „i odpocznij w 
mojej miłości — odpocznij w głębi mojej miłości — odpocznij w delikatności mojej 
miłości — odpocznij w nieśmiertelności mojej miłości!" 

Ach jaki to błogosławiony odpoczynek! Biedny grzeszniku ze złamanym sercem, 
biedna płacząca w pokucie, zmęczona, spracowana duszo! Czego chcesz? Miłosierdzia? 
Ono jest w Chrystusie. Przebaczenia? Ono jest w Chrystusie. Akceptacji? Onajest w 
Chrystusie. Uciszającej mocy miłości? Ona jest w Chrystusie. Pojednanego Ojca, 
uspokojonego Boga? On jest w Chrystusie. Wszystko, czego potrzebujesz jest w 
Chrystusie. 

Przybliż się więc i odpocznij w Jego miłości. Ojciec odpoczywa w Jezusie, Jego 
sprawiedliwość odpoczywa w Jezusie, świętość odpoczywa Jezusie, Jego prawda 
odpoczywa w Jezusie, Jego moc odpoczywa w Jezusie — w ty też możesz odpoczywać w 
Jezusie! Bóg odpoczywa w Swojej miłości do ciebie, ponieważ On odpoczywa w Synu 
Swojej miłości. W Synu Jego miłości twój zmęczony, sterany, drżący duch może znaleźć 
pełne i wieczne odpocznienie. 

Bez względu na twoje obecne okoliczności, jeżeli nawet odczuwasz surowość twojego 
Ojca, pamiętaj zawsze, że On nadal odpoczywa w Swojej miłości. Jeżeli Go oceniasz 
według zaopatrzenia, a nie obietnic, to twoja wiara może zostać odłączona od tej prawdy. 
Ale norma, według której powinieneś oceniać twój pogląd na Boży charakter jest taka 
sama, na jakiej oceniasz swój — Jego Słowo. To Słowo powiada, że On odpoczywa w tym, 
że On odpoczywa w tym teraz i dlatego odpoczywa w tym wtedy, kiedy Jego zaopatrzenie 
w twojej historii jest najciemniejsze i najbardziej przygnębiające. 

Kiedy według ciebie wszystko zwraca się przeciwko tobie — kiedy wydaje się, ze 
nawet sam Bóg jest przeciwko tobie, to On odpoczywa z nieskończoną satysfakcją i 
radością w miłości, którą ciebie umiłował przed wiekami. A kiedy wszystkie potężne koła 
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Jego zaopatrzenia obracają się gwałtownie, kiedy wydarzenie goni wydarzenie, a 
konwulsja goni konwulsję; kiedy twój duch jest roztrzęsiony, a twoje serce zaniepokojone, 
a cała twoja dusza jest zaskoczona w podziwie i przerażeniu z powodu czyniącej cuda Jego 
mocy, to Bóg spokojnie i pogodnie odpoczywa w Swojej miłości do ciebie — 
nieporuszony, niezmienny i nieprzykryty przez rzeczy, które poruszają cały wszechświat. 
 
Godzien naszej miłości 
 
Jeżeli Bóg w taki sposób odpoczywa w Swojej miłości do nas, to jak zazdrośni powinniśmy 
być o ferwor i wierność naszej miłości do Niego! Ale jak niestała i chwiejna i niespokojna 
bywa nasza miłość! Jak mało odpoczywamy w naszej miłości do Chrystusa! Inne sprawy 
odciągają nas od niej i jesteśmy tak zmienni jak wiatr i tak niestabilni jak morze. 
Ale pilnujmy tego świętego uczucia, bez którego Bóg nie ma upodobania w naszych 
ofiarach i służbie. Niech to będzie naszym celem, aby odrzucać wszystko, co rywalizuje z 
Chrystusem. On oddał wszystko dla miłości, jaką ma do nas; oddajmy więc na ofiarę 
wszystko, czego On żąda, ze względu na miłość, jaką Go kochamy. 
Jezus jest godzien — ach jak bardzo godzien — naszej najgłębszej, najmocniejszej, 
najbardziej oddanej miłości. Bóg, który oddał Swojego Syna, nie chce niczego w zamian, 
ale chce naszych serc. Niechaj więc jego miłość nas przymusza do większego 
posłuszeństwa, do bardziej świętego życia, do bardziej żarliwego, nierozłącznego 
związania z Nim, z Jego ludem i Jego celami. 

Dlatego, w tych dniach łatwego i wylewnego wyznania — w tych dniach wywyższania 
ludzkiego autorytetu ponad Słowo Boże — dniach zabłądzenia i bluźnierstwa — dniach 
szybkiego i napędzanego działania — tego ostatniego, poważnego okresu historii świata, w 
którym wydarzenia szybko przybliżają przyjście Syna człowieczego — pod wpływem 
prostszej wiary i bardziej gorliwej miłości i jaśniejącej nadziei „wyjdźmy więc do niego 
poza obóz, znosząc pohańbienie Jego" (Hebr. 13:13), odpoczywając wpośród naszych 
konfliktów i naszych zmagań tam, gdzie Ojciec odpoczywa — gdzie grzesznik odpoczywa 
— gdzie my możemy odpocząć — W JEZUSIE. 

Czytelniku! „Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem twoim. 
Amen." 
 
Octavius Winslow (1808-1878) 
 
 
 
 

Ponieważ on nas wpierw umiłował 
Augustine (416) 

 
Miłujmy wi ęc, gdyż On nas przedtem umiłował (1 Jana 4:19). Jak moglibyśmy miło wad 
gdyby On nas wpierw nie umiłował? Przez miłość staliśmy się przyjaciółmi; ale On na 
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umiłował jako wrogów, abyśmy się mogli stać przyjaciółmi. On nas wpierw umiłował i dał 
nam dar miłości do Niego. Myśmy Go jeszcze nie kochali; poprzez miłość staliśmy się 
pięknymi. 

Jeżeli mężczyzna zniekształcony i brzydki kocha piękną kobietę, to co ma on zrobić? 
Albo co ma zrobić kobieta, jeżeli jest zniekształcona i brzydka i zakompleksiona, a pokoch; 
pięknego mężczyznę? Czy poprzez tę miłość może się stać piękna? Czy on poprzez miłość 
może się stać przystojny? On kocha piękną kobietę, ale kiedy widzi siebie w lustrze, 
wstydzi się podnieść swoją twarz w jej stronę, tej, którą kocha i która jest w nim zakochana 
Co on może zrobić, żeby się stać pięknym? Czy czeka, aż zacznie pięknie wyglądać? Nie 
bo czekając starzeje się i robi się coraz brzydszy. Nie można więc nic zrobić, nie można mi 
nic doradzić oprócz tego, żeby się powstrzymywał i nie zakładał że ona go tak samo kocha 
albo jeżeli naprawdę ją kocha i chce ją poślubić, to niech ona w nim kocha czystość, a nic 
twarz cielesną. 

Drodzy bracia, nasza dusza jest brzydka z powodu naszych nieprawości; poprzez 
miłość do Boga staje się piękna. Jaka to musi być miłość, która czyni kochającego 
pięknym! Ale Bóg jest zawsze piękny, nigdy brzydki i nigdy się nie zmienia. Ten, który jest 
zawsze piękny umiłował nas pierwszy; a kim my byliśmy, kiedy On nas ukochał? Byliśmy 
brudni i brzydcy. On nas umiłował, aby nas uczynić pięknymi. 
Jak możemy się stać pięknymi? Kochając Tego, który jest zawsze piękny. Kiedy wzrasta 
w tobie miłość, stajesz się piękniejszy, gdyż miłość jest pięknem duszy. „Miłujmy więc, 
gdyż On nas przedtem umiłował." 

Posłuchaj apostoła Pawła: „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że 
kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł" (Rzymian 5:8-9) — 
sprawiedliwy za niesprawiedliwych, piękny za nieładnych. Jak możemy zobaczyć piękno 
Jezusa? „Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi; Rozlany jest wdzięk na wargach twoich" 
(Psalm 45:3). Dlaczego tak? Zobacz też dlaczego On jest tak piękny: „W swoim pięknie 
przewyższa synów ludzkich", ponieważ „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a 
Bogiem było Słowo" (Jana 1:1). 

Ale kiedy On przyjął ludzkie ciało, to przyjął też na siebie twoją hańbę, twoją 
śmiertelność, aby mógł się dostosować do ciebie i upodobnić do ciebie i pobudzić cię do 
miłości piękna wewnętrznego. 

Gdzie więc w Piśmie znajdujemy Jezusa niemiłego i zniekształconego tak, jak 
znaleźli śmy Go miłego i „pięknego, przewyższającego swoim pięknem synów ludzkich?" 
Gdzie Go znajdziemy też zniekształconego? Zapytajcie Izajasza: „Nie miał postawy ani 
urody, które by pociągały nasze oczy" (Izajasz 53:2). 

Są to takie dwa flety, które wydają się wydawać dysonanse: jednak jeden duch tchnie 
w oba. Tak jest powiedziane: „Swoim pięknem przewyższa synów ludzkich"; przez to jest 
powiedziane w Izajasza: „Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy." Oba 
flety są napełnione jednym Duchem; nie wydają dysonansów. Nie odwracaj swoich uszu; 
dołóż swoje zrozumienie. 

Zapytajmy apostoła Pawła i pozwólmy mu, żeby wyjaśnił nam to unisono tych dwóch 
fletów. Niech nam zagra melodię: „Swoim pięknem przewyższa synów ludzkich. — 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" (Fllipian 2:7-8). 
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„Nie miał kształtu ani urody", żeby mógł tobie dać kształt i urodę. Jaki kształt? Jaką 
urodę? Miłość, która jest w dobroczynności; abyś kochając mógł biegnąć (Pieśń nad 
Pieśniami 1:4), a biegnąc kochać. Teraz jesteś piękny, ale nie myśl o sobie zbyt wiele, żebyś 
nie stracił tego, co otrzymałeś; niech twoja chluba koncentruje się na tym, przez którego 
stałeś się piękny. Bądź tylko piękny aż do końca, aby On ciebie mógł kochać. Ale kieruj 
wszystkie swoje pragnienia do Niego, biegnij do Niego, pozostawaj w Jego objęciach, bój 
się odejścia od Niego, aby była w tobie czysta bojaźń, która trwa na wieki. „Miłujmy, gdyż 
On nas wpierw umiłował." 
 
Augustine (354-430) 
  

Cudowny skutek boskiej miłości 
Thomas a Kempis (1425) 

Błogosławię Cię, niebiański Ojcze mojego Pana Jezusa Chrystusa za to, że raczysz 
pamiętać o mnie, biednym stworzeniu. 

Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, niech dzięki płyną Tobie, który czasami 
Swoją pociechą odświeżasz mnie, niegodnego wszelkiej pociechy. 

Będę zawsze błogosławił i uwielbiał Ciebie, z Twoim Jednorodzonym Synem i 
Duchem Świętym, Pocieszycielem, na wieki wieków. 

Panie Boże święty, który kochasz moją duszę, kiedy wchodzisz do mojego serca, 
raduje się wszystko, co jest we mnie. 

Ty jesteś moją chwałą i radością mojego serca; Ty jesteś moją nadzieją i schronieniem 
w dniach ucisku. 
Ale ponieważ jestem jeszcze słaby w miłości i niedoskonały w cnotach, to potrzebuję 
posilenia i pociechy od Ciebie; dlatego nawiedzaj mnie często i pouczaj mnie z całą Twoją 
świętą dyscypliną. 

Uwolnij mnie od złych pragnień i uzdrów moje serce z niewłaściwych uczuć, abym 
wewnętrznie uzdrowiony i dogłębnie oczyszczony był w stanie kochać, był zachęcony aby 
cierpieć i wytrwać. 
Miło ść jest wielką rzeczą, tak i bardzo dobrą; sama powoduje to, że wszystko co jest ciężkie 
staje się lekkie i znosi wszystko co jest nieznośne. 

Ona niesie ciężar, który nie jest ciężarem i sprawia, że wszystko co jest gorzkie staje 
się słodkie. 

Szlachetna miłość Jezusa przymusza człowieka do robienia wielkich rzeczy i pobudza 
go, żeby tęsknił do tego co jest doskonalsze. 

Miło ść pragnie być wysoko i nie pozwoli się zawrócić przez nic, co jest niskie i podłe. 
Miło ść pragnie być wolna i odłączona od wszystkich świeckich miłości, aby jej 

wewnętrzny wzrok nie był przyćmiony, żeby nie została usidlona przez żaden tymczasowy 
dobrobyt, żeby nie została poddana pod żadne przeciwności. 

Nie ma nic słodszego niż miłość, nic bardziej odważnego, nic wyższego, nic szerszego, 
nic przyjemniejszego; nic pełniejszego ani lepszego w niebie i na ziemi; ponieważ miłość 
narodziła się z Boga i nie może odpoczywać w niczym innym oprócz Boga, ponad 
wszystkimi stworzonymi rzeczami. 
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Ten kto kocha, lata, biegnie i raduje się; jest wolny i nie jest związany. 
Oddaje wszystko za wszystko i ma wszystko we wszystkim, ponieważ odpoczywa w 

Tym, który jest wysoko ponad wszystkim, z którego wypływa wszystko co dobre. 
Nie ma respektu dla darów, ale zwraca się ponad wszystkie dobre rzeczy do dawcy. 
Miło ść często nie zna granic, ale jest gorliwa ponad miarę. 
Miło ść nie odczuwa ciężaru, nie myśli nic o kłopotach, dąży do tego co jest ponad jej 

siły, nic usprawiedliwia niemożliwości; gdyż uważa wszystkie rzeczy za dostępne i 
możliwe dla niej. 

Jest dlatego w stanie podejmować się wszystkiego i uzupełnia wiele rzeczy i 
doprowadza do zakończenia tam, gdzie mdleje i upada ten, kto nie kocha. 

 
Miło ść czuwa i nie zasypia. Chociaż jest znużona, to nie męczy się; chociaż naciskana, nie 
poddaje się, chociaż niepokojona, to nie zawstydzona. Ale jako żywy płomień palącej się 
pochodni, przebija się do góry i bezpiecznie przechodzi przez to wszystko. 

Jeżeli człowiek kocha, to wie jakie jest jego pragnienie. To właśnie to głośne wołanie 
w uszach Bożych, ta żarliwa miłość duszy, która mówi: „Mój Bóg, moja miłość, cały jesteś 
mój, a ja jestem Twój." 
 
Boże, poszerz moją miłość, abym wewnętrznym podniebieniem mojego serca mógł 
skosztować jak słodko jest kochać i rozpłynąć się i jakby wykąpać się w Twojej miłości. 

Niech miłość mnie weźmie w posiadanie, niech wzniesie się ponad mnie, poprzez 
największą gorliwość i podziw. 

Chcę śpiewać pieśń miłości, chcę iść za Tobą, mój Miły na wyżyny; niech moja dusza 
realizuje się w uwielbianiu Ciebie, raduje się poprzez miłość. 

Chcę Ciebie kochać bardziej niż siebie i kochać siebie tylko dla Ciebie i w Tobie 
wszystko, co naprawdę Ciebie kocha, jak nakazuje zakon, lśni z Ciebie. 
 
Miło ść jest czynna, szczera, uczuciowa, przyjemna i słodka. Jest odważna, cierpliwa, 
wierna, roztropna, długo cierpliwa, dzielna i nigdy nie szuka swego.  

Bo tam gdzie człowiek szuka swego, wypada z miłości. 
Miło ść jest rozważna, pokorna i prawa; nie poddaje się zmiękczaniu czy 

lekkomyślności, ani nie bierze udziału w rzeczach próżnych. Jest trzeźwa, czysta, stała, 
cicha i pilna w każdym znaczeniu. 

Miło ść jest poddana i posłuszna swoim przełożonym. Dla siebie jest słaba i 
pogardzana, dla Boga oddana i wdzięczna, ufająca i zawsze pokładająca nadzieję w Nim, 
nawet wtedy, gdy Bóg nie dodaje do niej smaku słodyczy — bo bez smutku nikt nie żyje w 
miłości. 
 
Ten, kto nie jest przygotowany, aby wszystko znosić i stać po stronie woli swojego 
Umiłowanego, nie jest godnym, aby się nazywać kochankiem Boga. 

Kochanek powinien obejmować wszystko, co jest trudne i niesmaczne ze względu na 
Umiłowanego i nie odwracać się od Niego z powodu jakichś sprzeczności. 
 
Thomas a Kempis (1380-1471) 
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Podobieństwo o dziesięciu pannach 
Thomas Newberry (1886) 

 
Słowo „wtedy" łączy to podobieństwo z poprzednim, w którym Pan mówi o Swoim 
powrocie; ale w tym podobieństwie przedstawia skrócone spojrzenie na cały okres Swojej 
nieobecności w jednym szczególnym aspekcie. Określenie „królestwo niebios" jest 
określeniem szczególnym dla Ewangelii Mateusza. W innych ewangeliach jest mowa o 
nim, jako „Królestwie Bożym." 

„Tajemnica królestwa niebios" odnosi się do całego okresu, w którym Chrystus, 
narodzony Król Żydów, odrzucony przez swój lud Izraelski, który nie chciał, aby On nad 
nimi panował, teraz siedzi z Ojcem na Swoim tronie w niebie. 

Jedno porównanie (Mat. 25:1-13) tego królestwa jest podane przez Pana w tym 
podobieństwie; jest ono porównane do dziesięciu panien — z których pięć było mądrych, a 
pięć głupich —jako reprezentujące tych wszystkich, którzy uznają Go jako Pana i oczekują 
na Jego powrót. 

Chrześcijaństwo, albo królestwo Chrystusa składa się teraz z tych, którzy uznają 
odrzuconego przez Izrael Króla, od czasu kiedy Mesjasz został ścięty, na końcu 
sześćdziesiątego dziewiątego tygodnia, aż do rozpoczęcia siedemdziesiątego tygodnia z 
proroctwa Daniela. 

„I wyszedł..." Pan tutaj wraca do rozpoczęcia tego okresu, kiedy jak czytamy w 1 
Tesaloniczan 1:10, pierwsi uczniowie odwrócili się od bałwanów do Boga, aby służyć 
żywemu i prawdziwemu Bogu i oczekiwać na Jego Syna z nieba. 

Cały oczekujący kościół jest reprezentowany przez tych dziesięć panien, pięć mądrych 
i pięć głupich. W większości podobieństw Pana znajdujemy taki sam podwójny podział, tak 
jak o pszenicy i kąkolu, o dobrych i złych rybach, o wiernym i niewiernym słudze. 

Głupie panny charakteryzowało to, że zabrały lampy wyznania, uznając panowanie 
Chrystusa i nadzieję Jego przyjścia, ale były pozbawione duchowej realności i mocy. „Nie 
zabrały z sobą oleju." Olej jest symbolem Ducha Świętego i namaszczenia przez Świętego. 
Głupie najpierw biorą lampy swojego wyznania, ale zaniedbują olej; z drugiej strony, 
mądre napełniają naczynia olejem na pierwszym miejscu (naczynia serc), realizując 
napełnienie Duchem Świętym i Jego świadectwo w sercu; do tego dodały zewnętrzne 
wyznanie nadziei Jego przyjścia. 

Werset 5: „A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i 
zasnęły." 

Pan przewidział i przepowiedział tę zwłokę, jak mówi w wersecie 19: „A po długim 
czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi." 

On chciał żeby jego uczniowie czekali i czuwali, ale kościół nie był przygotowany na 
tę przedłużającą się zwłokę, która ciągnie się już 1800 lat. Zbór w Efezie szybko utracił 
swoją pierwszą miłość, miłość swoich zaślubin i nauka o duchowym przyjściu i panowaniu, 
zamiast osobistej i realnej, szybko zmieniła charakter nadziei wierzących. Ciemny wiek był 
czasem najbardziej wyrazistej drzemki dla całego wyznającego kościoła, ale nawet od 
czasu reformacji, kościół marzył o nawróceniu świata przed i niezależnie od przyjścia Pana. 
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Poprzednio było wiele głosów wołających, że zbliżył się koniec świata, albo że 
nadchodzi wielki dzień sądu, albo że zostanie ustanowione królestwo. Teraz jest ono takie: 
„Oto zbliża się Oblubieniec." Uważajcie. Bądźcie gotowi. 

To nie antychryst, ani wielki ucisk, ale przyjście Chrystusa w Jego specjalnym 
charakterze jako Oblubieńca, aby przyjąć Swój kościół, zanim przyjdzie objąć królestwo. 
Jest to Jego przyjście, jako Gwiazda Poranna, zanim powstanie jako Słońce 
Sprawiedliwości nad światem. Właśnie w tym wieku rozlega się to świadectwo. 

Nie możemy tego przyjmować tylko jako doktryny, ale jako praktyczną prawdę, bo 
„każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, (tj. W Chrystusie) oczyszcza się, tak jak On jest 
czysty" (1 Jana 3:3). Ma to na celu oddzielenie od wszystkiego, co jest niezgodne z 
oczekiwaniem na spotkanie z Nim, abyśmy byli znalezieni przez Niego w pokoju, bez 
plamy czy zmazy. 

Nauka o przyjściu Oblubieńca może być rozważana i omawiana, ale bez pomocy 
Ducha Chrystusowego, takie rozważanie nie prowadzi do praktycznych ani trwałych 
rezultatów. 

Może być przejściowa ekscytacja, ale ona szybko minie. Głupie panny są tego 
świadome: „nasze lampy gasną"— nie możemy utrzymać ich płomienia. Niosący 
pochodnię na wschodzie są wyposażeni w naczynie, z którego od czasu do czasu wlewają 
świeży olej i w ten sposób podtrzymują światło. Ci, którzy posiadają Ducha są świadomi 
tego, że wystarczy im tylko dla siebie. Dlatego mówią: „Idźcie raczej do sprzedających i 
kupcie sobie." 

Kim są ci, którzy sprzedają? Jahwe jest źródłem żywej wody (Jeremiasza 21:5-7). 
Pełnia Boża jest umieszczona w Chrystusie (Jana 7:37-39). Tym, który go daje jest Duch 
Święty (Izajasz 55:1-3), który zaprasza do kupowania bez pieniędzy i bez płacenia. 

Poważna lekcja: „bez względu na wyznawanie, jeżeli nie ma oleju w naczyniu kiedy 
przyjdzie Pan, to drzwi zostaną zamknięte, bo: jeżeli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego to 
ten nie jest Jego" (Rzymian 8:9). Kiedy Chrystus przyjdzie, to przyjdzie, aby zgromadzić 
pszenicę do gumna, a nie kąkol. Ci, którzy w tym podobieństwie mieli tylko lampy 
wyznania, starali się wejść, ale pan im odpowiedział: „Nie znam was." 

Chrystusa nie można poznać bez objawienia przez Ducha Świętego. Nie mogą Go 
poznać ci, którzy nie szukali Ducha objawienia, przez którego jedynie może On być 
prawdziwie poznany i tacy w końcu zostaną przez Niego odrzuceni. Niech Pan Duchów 
kieruje nasze serca do miłości Bożej i do cierpliwego oczekiwania na Chrystusa (2 
Tesaloniczan 3:5). 
 
Thomas Newberry (1811-1901) 
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Amen, przyjdź Panie Jezu! 
Christabel Pankhurst (1923) 

 
„Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i 
będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi (Objawienie Jana 1:7). 
 
Będzie wielki płacz, kiedy wiele narodów, które Go odrzuciły, zobaczą, jak ukrzyżowany 
powraca, niosąc znaki Swojej prawdy i Swojej ofiary. 

Z jakim naciskiem Jezus podkreślał i powtarzał, że Jego przyjście będzie widzialne dla 
wszystkich ludzi na ziemi. „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca  
nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Lecz przedtem musi wiele 
cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie." Czas jest bliski, chociaż sceptycy nie będą 
tego oczekiwać „Kiedy objawi się Syn Człowieczy." 

Sam tytuł „Syn Człowieczy" który On łączy z tym proroctwem Swojego przyjścia, jest 
sam w sobie twierdzeniem, że On jako Bóg-Człowiek ukaże się w ciele, widoczny ludzkim 
okiem dla mieszkańców ziemi tak, jak był widoczny w dniach, kiedy również jako Syn 
człowieczy cierpiał i był odrzucony. Jedyna różnica będzie taka, że ukaże się jako 
uwielbiony i z taką mocą, że świat nie będzie Go mógł odrzucić, nawet gdyby chciał. 

Biblia mówi dużo o czasie, który nastąpi bezpośrednio po Jego przyjściu, o sposobie 
Jego przyjścia i o konsekwencjach Jego przyjścia. Wszyscy powinni sami zbadać te wielkie 
proroctwa. 

Królestwa tego świata nie są jeszcze królestwami Jezusa Chrystusa. Bez względu na to 
co mówią niektórzy, On jeszcze nie panuje na ziemi; Jego panowanie, jako 
przepowiedzianego Księcia tego świata jeszcze się nie rozpoczęło tak jak panowanie 
Dawida, kiedy został namaszczony na króla. „Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma 
on nic do mnie" (Jana 14:30); i znowu, mówiąc perspektywicznie o ukrzyżowaniu, „książę 
tego świata został osądzony" (Jana 16:11). 

Osądzony, tak! Ale sąd nad księciem tego świata ma być dopiero wykonany, wtedy, ale 
nie dotąd, aż ten wiek zakończy się i Jezus, Książę Nowego Wieku powróci, aby objąć 
panowanie. 

Kiedy zarówno ludzki i nadprzyrodzony opór dla Jego panowania zostanie 
przezwyciężony, jak to się stanie na koniec odwiecznego kryzysu, będzie się mógł 
rozpocząć nowy i złoty wiek, tak dawno przepowiadany. 

Boże królestwo na ziemi, o które modlimy się niezliczoną ilość razy, nareszcie 
nadejdzie. 
To nowe królestwo będzie cudownie inne niż obecny wiek i wszystko co się z nim wiąże. 
Możemy się o tym dowiedzieć z Kazania na Górze, które pokazuje podstawowe zasady 
boskiego królestwa na ziemi pod panowaniem nadchodzącego Króla. 

Radości i błogosławieństwa tysiącletniego panowania Jezusa Chrystusa, jako Syna 
Człowieczego są pięknie obrazowo przedstawione w Biblii. 

Będzie przez Niego ustanowiony idealny internacjonalizm, po tym, kiedy ludzkie 
wysiłki robione w tym kierunku całkowicie zawiodły. W Księdze Izajasza czytamy: „I 
stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako 
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najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać 
wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, 
do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego 
ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać 
będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a 
swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi 
i nie będą się już uczyć sztuki wojennej" (Izajasz 2:2-4). 

Ludzkie metody zlikwidowania wojen zakończą się bitwą pod Armegeddon! Ale boski 
Książę Pokoju odniesie sukces tam, gdzie ludzkość zawiodła. Pod Jego panowaniem 
„Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć 
sztuki wojennej"! 

Brutalne stworzenie porzuci swoją zaciekłą „walkę o egzystencję", według 
jedenastego rozdziału Izajasza; a te wyjątkowe przypadki przyjaźni wśród zwierząt, które 
są dla nas radością w tym wieku, wtedy będą czymś powszechnym. 

Psalmy są bogato ozdobione natchnionymi opisami panowania przyszłego boskiego 
Króla na ziemi, na przykład: 

„Przyjdzie Król Chwały." 
„Głoście wśród narodów: Pan jest królem! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; 

Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!" (96:10). „Gdy Pan odbuduje Syjon, ukaże się w chwale 
swojej" (102:17). 

„Kamień, który odrzucili budowniczy stał się kamieniem węgielnym" (118:22). 
„Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały W mieście Boga naszego, na swej górze 

świętej. Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi, Góra Syjon, na krańcach północnych, 
miasto Króla Wielkiego" (48:1-2). 

Niektórzy ludzie są zaskoczeni tym przepowiedzianym królewskim podejściem do tej 
ziemi Jezusa, w którym mieszka cieleśnie całą pełnia boskości, „Ponieważ w nim zostało 
stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to 
trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i 
dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest 
ugruntowane" (Kolosan 1:16-17). Krótko mówiąc, nie rozumieją oni, że ten, którego Bóg 
wyznaczył jako Centrum i Pana Wszechświata, miałby również panować szczególnie nad 
ziemią. Ale kwestionując to, nakładamy nasze własne ograniczone wyobrażenie na Bożą 
wszechmoc i obecność. Przecież nawet ludzka istota odgrywa wiele różnych ról, 
podtrzymuje wiele różnych relacji w tym samym czasie! 

Biblia mówi, że Jezus przyjdzie i będzie panował, a to, co Biblia ogłaszała, zawsze się 
wypełniało i wypełni się bez względu na to jak niewiarygodne się może wydawać w tym 
czasie, tak jak czytamy: „Rzeczy przeszłe od dawna zwiastowałem ... i spełniło się" (Izajasz 
48:3). 

Ponadto, to co Bóg ogłasza przed czasem, wypełnia się dokładnie w taki sposób, jak 
mówi, że się wypełni — nie w jakiś inny sposób wymyślony przez ludzi. W ten absolutnie 
dosłowny sposób każde proroctwo odnoszące się do naszego Odkupiciela zostało 
wypełnione aż do dzisiaj. Pozostałe proroctwa też się wypełnią dosłownie. 

Obietnica Biblii dla tych, którzy idą drogą krzyża jest taka, że Jezus Chrystus jest 
Wiernym Świadkiem i pierworodnym z umarłych i Panem nad królami ziemskimi," który 
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„umiłował nas i oczyścił a naszych grzechów swoją własną krwią", uczynił nas „królami i 
kapłanami dla Boga i Ojca." 

Nic poznamy całkowicie pełni przywileju służby, jaką obejmuje to proroctwo dotąd, aż 
On przyjdzie. „Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale 
wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, 
jak jestem poznany" (1 Kor. 13:12). 

W międzyczasie mamy jeszcze inny aspekt cudu Krzyża. 
Na pewno Jezus tak mówił, jak żaden inny człowiek nie przemawiał, ale poprzez 

Krzyż i Jego śmierć na Krzyżu jest On wyróżniony spośród innych. 
„On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się 

sprawiedliwością Bożą" (2 Kor. 5:21). 
Z powodu dziwnego błędu było to przedstawiane jako argument na korzyć innych 

religii, które były przed chrześcijaństwem. Ale jest to wysiłek zmierzający do tego, aby 
dopasować nasze ograniczone ludzkie pojęcie czasu do nadprzyrodzonego. Krzyż 
promieniuje we wszystkich kierunkach, jeżeli możemy to w ten sposób wyrazić — 
promieniuje wstecz jak i naprzód. 

W nadprzyrodzonym świecie, gdzie rozpoczynają się religie, Krzyż był na zawsze 
przepowiadany tak jak będzie również pamiętany w wieczności. To nie jest tak, że 
chrześcijaństwo jest imitacją czy adaptacją innych religii, ale inne religie są 
fragmentarycznymi imitacjami i adaptacjami chrześcijaństwa. Ale one wszystkie 
opuszczają podstawową prawdę o Synu Bożym, który umarł, aby dokonać przebłagania za 
bezbożną i grzeszną ludzkość. One wszystkie omijają Krzyż. 

Jezus Chrystus jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem, pierwszym i ostatnim. On był 
zawsze. On był umiłowanym u Ojca i miał u Niego chwałę zanim powstał świat. On jest 
tym przepowiedzianym Odkupicielem, którego ukrzyżowanie było znane od początku. On 
jest tym barankiem zabitym przed założeniem świata. Czytamy, że w niebie będzie 
śpiewana ta nowa pieśń: „Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i 
mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo" (Obj. Jana 5:12). 

Wkrótce również ziemia podejmie tę pieśń, gdyż taki jest Boży plan dla tego świata w 
najpiękniejszym wyrażeniu: Jezus Chrystus będąc w postaci Bożej i równy Bogu, uniżył 
się, przyjął postać człowieka i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu — 
dlatego Bóg znacznie Go wywyższył i postanowił, że na imię Jezus skłoni się każde kolano 
i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. 

Ludzkość jest bardzo daleko od zgodnego przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana. To 
nie nastąpi dotąd, aż On się ukaże, aby usunąć wątpliwość i objawić się widzialnie jako ten, 
który był kiedyś ukrzyżowany, ale teraz jest ukoronowanym Odkupicielem. 

Tak, On przychodzi! Historia teraz szybko pędzi i przyspiesza do wypełnienia tego 
wielkiego proroctwa. Ostanie poselstwo Biblii pochodzi od Niego: „Oto przyjdę wkrótce" 
(Obja. Jana 22:12). „Oto przychodzę wkrótce" (Obj. 22:20). 

My, którzy kochamy Jego przyjście, modlimy się tak jak apostołowie — Amen, 
Przyjdź Panie Jezu! 
 
Christabel Pankhurst (1880-1958) 
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Chociaż  Searchlight wierzy, Ze wszystkie artykuły w tym numerze w jasny sposób głoszą 
prawdziwe poselstwo Chrystusa, to niekoniecznie zgadzamy się ze wszystkimi poglądami 
doktrynalnymi róinych wydawców. 
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