G?OS NA PUSZCZY
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

G?OS NA PUSZCZY

David Wilkerson (1931-2011)August 14, 2019
Jan Chrzciciel zdefiniowa? swoj? s?u?b? szczerze i prosto, kiedy powiedzia?, „Ja jestem g?osem wo?aj?cego na
pustyni” (Jana 1:23). Ten s?uga Najwy?szego, który, wed?ug Pism by? najwi?kszym „w?ród tych, którzy narodzili
si? z niewiast” (Mat. 11:11) by? najszlachetniejszym, najbardziej b?ogos?awionym ze wszystkich proroków i
szanowanym kaznodziej? sprawiedliwo?ci.
T?umy cisn??y si?, ?eby s?ucha? najbardziej krytycznych kaza? i wielu zosta?o ochrzczonych i zostali jego
uczniami. Niektórzy my?leli, ?e on jest Chrystusem, a inni uwa?ali go za Eliasza, który zosta? wzbudzony z
martwych. Ale w tym wszystkim Jan nie zgodzi? si? na wywy?szanie czy promocj?. By? pozbawiony s?u?enia
samemu sobie i stale wycofywa? si? z centrum zainteresowania.
W jego w?asnych oczach ten najwi?kszy ze wszystkich proroków nie by? godzien aby go nazwali synem Bo?ym –
a jedynie g?osem. G?os na pustyni, w?a?ciwie skromny, wycofuj?cy si? i nie zainteresowany honorami. Uwa?a?
siebie za niegodnego, ?eby nawet dotyka? obuwia swojego Mistrza. Jego ca?e ?ycie by?o po?wi?cone dla
Baranka Bo?ego, który g?adzi grzechy ?wiata” (Jana 1:29). Jakie to mocne napomnienie dla nas, w tym wieku
promowania osobisto?ci, d??enia do wywierania wp?ywu, w?asnego ja i szukania zaszczytów. Jan móg? to
wszystko mie?, ale on wo?a?, „On musi wzrasta?, a ja stawa? si? mniejszym” (Jana 3:30).
Sekretem szcz??cia Jana by?o to, ?e jego rado?? nie by?a w jego s?u?bie czy jego pracy, ani w jego osobistej
u?yteczno?ci, czy szeroko rozumianym wp?ywie. Jego najwi?ksz? rado?ci? by?o sta? w obecno?ci Oblubie?ca i
radowa? si? s?ysz?c Jego g?os.
Chrze?cijanie wsz?dzie mówi?: „Chc?, ?eby Bóg mnie u?ywa?. Chc?, ?eby moje ?ycie liczy?o si? dla Pana. Chc?
Mu s?u?y? w pe?ni mo?liwo?ci.” Chocia? mo?e to by? godne pochwa?y, to musi to pochodzi? z gotowo?ci, aby
znajdowa? rado?? w u?wi?conej spo?eczno?ci z Panem jak równie? w s?u?bie.
Po?wi?? si? dla najwy?szego powo?ania Bo?ego w Chrystusie, wiernie ?yj?c dla niego i opowiadaj?c innym o
Baranku Bo?ym. Najwi?ksze nagrody prawdopodobnie pójd? do tych, którzy s? ukryci i nieznani, uwielbiaj?c Boga
poprzez swoje proste ?wiadectwo jego wierno?ci.
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