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Formacja: W UWIELBIENIU 
cz. 1: Żyć w Bożej chwale 
 
 
Wprowadzenie 
 
Ten rok formacyjny w naszej wspólnocie przeżywamy pod hasłem: „W uwielbieniu”. Bóg zaprasza nas, 
byśmy weszli w jeszcze głębszą relację z Nim, by nasze serca zostały mocno zakorzenione w uwielbieniu. 
To „uwielbienie” nie ma dotyczyć tylko przestrzeni naszego życia modlitewnego. Ono ma się rozszerzać na 
całe nasze życie. A zatem nie chodzi tylko o to, byśmy w naszej codziennej modlitwie, a także wspólnotowej 
skupili się na uwielbieniu Boga, choć jest to ważny element wchodzenia w rzeczywistość chwały Bożej, ale 
chodzi o to, by nasz styl życia, nasze przeżywanie codzienności – żeby to wszystko było uwielbieniem Boga. 
Chciejmy zatem poddać się Bożemu prowadzeniu, by Pan mógł kształtować w nas mentalność ucznia Jezusa 
i chrześcijanina, który na co dzień żyje w obłoku chwały Bożej, niezależnie od tego, czy przeżywa właśnie 
czas radości, czy też czas strapienia i smutku. Całe nasze życie ma być zanurzone w Bogu, który każdego 
dnia ogarnia nas swoją miłością i mówi: „Nie bój się. Jestem przy Tobie. Kocham Cię”. 
 
W czasie tej formacji zawalcz o czas osobistej modlitwy. Niech to będzie 10, 20 czy 30 minut, ale oddane 
na wyłączność Panu Bogu. Znajdź taki czas w ciągu dnia, który będzie najbardziej dogodny na Wasze 
spotkanie. Odłóż telefon, wycisz rozmowy, przerwij wykonywanie innych czynności, zadbaj o to, byś mógł 
sam na sam spotkać się na modlitwie z Panem Bogiem. W czasie tego spotkania, gdy rozważysz już Słowo 
Boże i komentarz na dany dzień, wejdź w modlitwę, do której będziesz zaproszony, i módl się, tak jak 
potrafisz, mów do Pana Boga własnymi słowami, słuchaj też tego, co On będzie chciał Ci w tym czasie 
powiedzieć. Jeśli chcesz, możesz modlić się na głos. I bądź w tym spotkaniu wierny każdego dnia. Zaplanuj 
sobie wcześniej ten czas i zawalcz o niego, by nie umknął ci podczas codziennych obowiązków. 
 
 
Rozważanie pierwsze 
Tożsamość Bożego dziecka i dziedzica 
 
Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha 
niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy 
wołać: «Abba, Ojcze!». Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. 
Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro 
wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. 

Rz 8,14-17 
 
Bóg chce Ci dziś przypomnieć, że jesteś Jego dzieckiem. W każdym czasie, w każdej sytuacji możesz przyjść 
do Niego jak dziecko, które gdy dzieje się coś dobrego, biegnie do matki czy ojca, by podzielić się swoją 
radością, odkryciem, osiągnięciem czy dobrą wiadomością, ale także gdy przeżywa jakieś trudności, gdy 
zostanie zranione, zawstydzone, gdy poniesie porażkę, też biegnie do swojego rodzica, aby się przytulić, 
wypłakać, znaleźć wsparcie, pocieszenie czy rozwiązanie trudnej sytuacji.  
 
Bóg chce Ci też przypomnieć, że jesteś Jego dziedzicem – w Twoich żyłach płynie królewska krew. On już 
przygotował dla Ciebie miejsce w swoim królestwie i Jego największym pragnieniem jest, byś kiedyś znalazł 
się razem z Nim w niebie.  
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Jako dziedzic Boga masz też u Niego wszystko, co jest Ci potrzebne na każdy dzień. On jest hojnym Dawcą 
i chce udzielać Ci obficie darów ze skarbca swojego kochającego serca. Możesz przyjść do Niego w każdym 
czasie i prosić Go o to, czego potrzebujesz. Nie zrażaj się jednak, gdy wydaje Ci się, że nie odpowiada na 
Twoje potrzeby dokładnie tak, jakbyś chciał. Bóg jest miłością, z Jego rąk możesz otrzymać tylko miłość. 
On wie najlepiej, co przyniesie dobre owoce w Twoim życiu. 
 

• Czy rzeczywiście żyjesz dziś tą prawdą, że jesteś dzieckiem i dziedzicem Boga? W czym to się 
przejawia w Twojej codzienności?  

• W jakich sytuacjach zapominasz o tym, kim jesteś? Jakie są tego skutki? 
 
Poproś dziś Boga, aby przyszedł do Twojego serca z doświadczeniem miłości, by przypomniał Ci, jak bardzo 
Cię ukochał, jak ważny jesteś dla Niego i uwielbij Go w Jego miłości, jaką ma dla Ciebie. 
 
 
Rozważanie drugie 
Mój Zbawiciel 
 
Pan światłem i zbawieniem moim: 
kogóż mam się lękać? 
Pan obroną mojego życia: 
przed kim mam się trwożyć? 
Gdy na mnie nastają złośliwi, 
by pożreć moje ciało, 
wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele, 
chwieją się i padają. 
Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, 
moje serce bać się nie będzie; 
choćby wybuchła przeciw mnie wojna, 
nawet wtedy będę pełen ufności. 
O jedno proszę Pana, 
tego poszukuję: 
bym w domu Pańskim przebywał 
po wszystkie dni mego życia, 
abym zażywał łaskawości Pana, 
stale się radował Jego świątynią. 
Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie 
w dniu nieszczęścia, 
ukryje mnie w głębi swego przybytku, 
wydźwignie mnie na skałę. 
Już teraz głowa moja się podnosi 
nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją. 
 
 

Złożę w Jego przybytku 
ofiary radości, 
zaśpiewam i zagram Panu. 
Usłysz, Panie, głos mój - wołam: 
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie! 
O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!» 
Szukam, o Panie, Twojego oblicza; 
swego oblicza nie zakrywaj przede mną, 
nie odpędzaj z gniewem swojego sługi! 
Ty jesteś moim wspomożeniem, 
więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, 
Boże, moje Zbawienie! 
Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, 
to jednak Pan mnie przygarnie. 
Panie, naucz mnie Twojej drogi, 
prowadź mnie ścieżką prostą, 
z powodu mych wrogów! 
Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół, 
bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie 
i ci, którzy dyszą gwałtem. 
Wierzę, iż będę oglądał dobroć Pańską 
w ziemi żyjących. 
Ufaj Panu, bądź mężny, 
niech się twe serce umocni, ufaj Panu! 

Ps 27 

Człowiek uwielbienia chociaż na swojej drodze spotyka cierpienia, przeciwności i trudności, to jednak wie, 
kim jest, i wie, co z nim czyni Bóg. Bóg podnosi go ponad to, co jest przeciwnością, i czyni nowym 
stworzeniem, czyni dzieckiem, dziedzicem, który ma przeżywać nową tożsamość – tożsamość tego, 
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który został wpuszczony w głębiny serca Boga, dopuszczony do Jego największych tajemnic. To wszystko 
sprawia, że człowiek przyjmuje zupełnie nową postawę życia. Nie chodzi już przygnębiony i skulony, 
dociskany do ziemi problemami i trudnościami, ale wyprostowany wznosi swoje oczy ku górom, bo stamtąd 
przychodzi pomoc (por. Ps 121,1-2), bo tam jest Pan, który jest większy od wszelkich przeciwności, 
bo stamtąd przychodzi Jego ocalenie. Człowiek, który doświadcza tego ocalenia, na to zbawcze działanie 
Boga, który się objawia w jego życiu, odpowiada uwielbieniem.  
 
Nie chodzi o to tylko, by uwielbiać Boga w czasie modlitwy osobistej czy spotkania wspólnotowego, 
ale chodzi o coś bardziej głębszego – o codzienność uwielbienia, o sposób myślenia, sposób reagowania, 
patrzenia, mówienia, o sposób przeżywania tego wszystkiego, co przychodzi. By to wszystko, co nas 
spotyka, czego doświadczamy – by to było zanurzone w uwielbieniu, byśmy nigdy nie wychodzili z obłoku 
chwały Bożej, byśmy nigdy nie tracili tej świadomości, gdzie jest nasza ojczyzna, kim jesteśmy i czym 
żyjemy. To jest bardzo ważne i już na pierwszy rzut oka widać, czy my żyjemy w uwielbieniu, w chwale 
Bożej, czy też nie. 

 
Najbardziej naszą wiarę umacnia doświadczenie Boga, który przychodzi do naszego doświadczenia grzechu, 
słabości, niemocy, trudu... To te sytuacje zmieniają nas, zmieniają naszą relację z Bogiem. 
 

• Jak reagujesz na trudności, których doświadczasz? U kogo najpierw szukasz pomocy? 
• Czy uwielbiasz Boga niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujesz? 
• Czy wierzysz, że Bóg jest większy od wszelkich przeciwności, których doświadczasz?  

 
Uwielbij dziś Boga w tych sytuacjach, w których doświadczyłeś ocalenia i wyznaj na nowo wiarę w to, 
że tylko w Nim jest Twoje zbawienie. 
 
 
Rozważanie trzecie 
Życie „w uwielbieniu” i „poza uwielbieniem” 
 
Wtedy rzekła Maryja: 
«Wielbi dusza moja Pana 
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd 
wszystkie pokolenia, 
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; 
a święte jest Jego imię – 
i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla 
tych, co się Go boją. 
 

 
On przejawia moc ramienia swego, 
rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. 
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 
Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia 
z niczym. 
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 
pomny na miłosierdzie swoje, 
jak przyobiecał naszym ojcom – 
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». 

Łk 1,46-55 
 
Życie człowieka żyjącego „w uwielbieniu” i „poza uwielbieniem” jest niby podobne, bo wszyscy pracujemy, 
troszczymy się o codzienność, dźwigamy różne ciężary, borykamy się z różnymi rzeczami; jedne rzeczy są 
wspaniałe, piękne, dają radość, inne są trudne, smutne, przygnębiają nas. Natomiast zasadnicza różnica 
pomiędzy tymi dwoma typami ludzi polega na tym, że zupełnie inaczej przeżywają oni swoje życie, swoją 
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codzienność, to wszystko, co ich spotyka, czego doświadczają. Spójrz na przykładowe różnice między 
przeżywaniem życia „w uwielbieniu” i „poza uwielbieniem”. 
 
Człowiek żyjący „w uwielbieniu” Człowiek żyjący „poza uwielbieniem” 
– przeżywa bardzo mocno swoją prawdziwą 
tożsamość – tożsamość dziecka Bożego i 
dziedzica, tożsamość człowieka zbawionego, 
odkupionego, człowieka, którego grzech jest 
zwyciężony krwią Chrystusa; 
– pomimo że podlega grzechowi, to walczy o 
życie w Chrystusie, podnosi się z upadków, nie 
zgadza się na trwanie w grzechu;  
– pomimo przeciwności, pomimo doświadczenia 
swojej słabości, niemocy, idzie za Jezusem, po 
Jego śladach, zjednoczenie z Nim jest celem jego 
życia; 
– ma świadomość, że w Chrystusie jest więcej niż 
zwycięzcą, że jest przeznaczony do zwycięstwa; 
– pokłada ufność i nadzieję w Bogu, w Nim szuka 
pomocy, do Niego się ucieka w różnych 
sprawach, w Bogu odzyskuje swoje siły; 
– ma świadomość, że Bóg troszczy się o niego 
każdego dnia, że obdarza go swoimi łaskami;  
– dostrzega Boże dzieła w codzienności, jest 
wdzięczny, potrafi dziękować i cieszyć się nie 
tylko z rzeczy wielkich, ale też z tych małych, 
drobnych, niepozornych; 
– wierzy, że w Bogu wszystko przyczynia się dla 
jego dobra, że nawet gdy zdarza się coś 
nieprzyjemnego, trudnego, to potrafi dostrzec 
w tym Bożą obecność i wie, że z każdej sytuacji 
Bóg jest w stanie wyprowadzić dobro, choć nie 
zawsze będzie się to działo po jego myśli (według 
„ludzkiej” logiki); 
– jego życie jest ukierunkowane „ku górze”, żyje 
w zachwycie Bogiem, wierzy, że to całe piękno 
dookoła niego jest darem Boga dla niego; 
– swoje życie, to wszystko, co ma, co robi, czym 
żyje, poddaje Bogu, chce czynić wszystko na Jego 
chwałę; 
– całym swoim życiem, swoją postawą, 
zachowaniem, sposobem bycia, mówienia, 
pracą, posługą, świadectwem wskazuje innym na 
Boga, rozkochuje ich w Oblubieńcu, prowadzi ich 
do Niego i Jemu ich oddaje. 
 

– w pierwszej kolejności liczy na siebie, sam 
rozwiązuje swoje problemy, głowi się nad nimi, 
myśli, co zrobić z tym, co przychodzi, jak to 
przeżywać, jak się pozbierać, i liczy w tym na 
swoje siły, swoje pomysły, swoje rozwiązania; 
– jest mocno skoncentrowany na sobie, 
zakorzeniony w egoizmie, w pysze;  
– jest „człowiekiem zmysłowym”, który w 
różnych sytuacjach reaguje mocno odczuciowo, 
cieleśnie, bardzo „po ludzku”; 
– może być człowiekiem bardzo pobożnym 
(może regularnie korzystać z sakramentów, 
odmawiać różaniec, przeżywać swoją tożsamość 
w Kościele), ale to widać, że coś w jego życiu nie 
gra, że ten człowiek ma jakiś problem, ponieważ 
w większości przypadków w centrum tego życia 
jest jego „ego”, a nie Bóg; 
– wszystko bierze na siebie, jest tak zarobiony, 
że nie ma na nic czasu, a jego życie jest 
uciemiężone, trudne, pełne goryczy, żalu, 
smutku, zmęczenia; 
– wchodzi w różne style odreagowania, np. 
w używki, alkohol, narkotyki, seks, pornografia, 
telewizja, Internet; 
– próbuje dowartościować się poprzez różne 
rzeczy, podejmowane zadania czy posługi; 
– ucieka od stawania w prawdzie, nie podejmuje 
nawrócenia, żyje w swoich przyzwyczajeniach, 
stereotypach, nie podejmuje pracy nad sobą, 
ucieka od rzeczy trudnych, niewygodnych, 
wymagających wysiłku czy systematyczności; 
– często narzeka, krytykuje innych lub 
rzeczywistość, w której żyje;  
– nie potrafi dziękować, być wdzięcznym, nie 
dostrzega tego, co jest dobre w jego życiu; 
– główną uwagę skupia na sobie, przyciąga 
innych ku sobie, w pewien sposób uzależnia ich 
od siebie, od „swoich pomysłów na życie”; 
– nie oddaje Bogu chwały, nie uwielbia Go, nie 
dziękuje, nie dostrzega Boga w życiu swoim 
i innych ludzi, nie prowadzi ich do Niego. 
 

 
Zobacz, ile dziś masz z człowieka żyjącego „w uwielbieniu”, a ile z żyjącego „poza uwielbieniem”. Zobacz, 
to znaczy umiej dostrzec zarówno to, co jest dobre, jak i to, co w Tobie potrzebuje nawrócenia. Przyjmij 
w pokorze, że są takie przestrzenie w Tobie, które już są poddane Bogu. Miej odwagę je dostrzec oraz to, 
że dzięki Twojemu „tak”, Twojej zgodzie na Boże działanie w Twoim życiu, Bóg już wiele dokonał. 
Podziękuj Bogu za to, co już w Twoim życiu Go uwielbia.  
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Być może odkrywasz, że jeszcze sporo przestrzeni nie jest zanurzonych w Bożej chwale. Nie chodzi o to,  
by teraz się dołować i skupiać na tym, że jeszcze daleko mi do „bycia człowiekiem uwielbienia” i w zasadzie 
na tym zakończyć swoje wnioski. To stawanie w prawdzie jest po to, by zaprosić Boga do tych przestrzeni, 
które potrzebują przemiany w Twoim życiu. Sam nic nie zdziałasz – tylko z Jego łaską jesteś w stanie podjąć 
pracę nad sobą i ta praca przyniesie konkretne owoce w Twoim życiu.   
 
Popatrz na Maryję, która śpiewa z serca radosne uwielbienie. Zaproś ją do swojej codzienności. Módl się 
z Nią, razem z Nią przeżywaj swoje codzienne obowiązki. Ta, która cała była zanurzona w Bożej chwale, 
która całym swoim życiem uwielbiła Boga, chce Cię dziś uczyć i prowadzić drogami uwielbienia, by także 
Twoje życie zostało przemienione Bożą obecnością. 
 
Zaproś dziś Jezusa do tych przestrzeni, które potrzebują przemiany. Może często narzekasz, może nie 
potrafisz dziękować, może za bardzo liczysz na własne siły… Proś dziś Boga, by odrywał Twoje serce od 
przywiązania do tego, co ściąga Cię „ku ziemi”.  
 
Proś też Ducha Świętego, aby On pociągnął Twoje serce „ku górze”, ku uwielbieniu Boga. I uwielbiaj Boga 
w tym, co już przemienił w Twoim życiu, w tych przestrzeniach, które już są przemienione Jego chwałą, 
Jego obecnością. 
 
 
Rozważanie czwarte 
Zobaczyć Boga 
 
Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za 
wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: 
«Błogosławiony Król, 
który przychodzi w imię Pańskie. 
Pokój w niebie 
i chwała na wysokościach». 
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!». 
Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą». 

Łk 19,37-40 
 
Najważniejsze, żeby zobaczyć Boga, żeby Go usłyszeć. Dopóki nie zobaczysz Boga, że On jest, dopóki nie 
zobaczysz Go w swoim życiu – to w czym Go uwielbisz, jak Go uwielbisz, jakiego Go uwielbisz? Jeżeli nie 
zobaczysz Boga, który jest i jaki jest, to co o Nim powiesz? Być może słyszałeś o tym, jak inni mówili, że Bóg 
jest miłością, ale czy Ty tego doświadczyłeś? Być może słyszałeś o wielu cudach, o tym, co Bóg zrobił w życiu 
innych ludzi, czego dokonał dwa czy cztery tysiące lat temu, ale co Ty masz do powiedzenia o Bogu? Czego 
On dokonał w TWOIM życiu? W jaki sposób je przemienił, uzdrowił, z czego Cię uwolnił, wybawił? Czego 
Bóg dokonał DZISIAJ? Czy dostrzegasz Jego obecność, Jego działanie w Twoim życiu, w Twojej codzienności, 
w Twoim „tu i teraz”? 
 
Jeśli nie jesteś człowiekiem, który żyje w Bogu, jeśli nie jesteś człowiekiem, który rano otwiera oczy 
i wchodzi w Jego obecność, człowiekiem, który ma świadomość tego, że Bóg jest, to trudno będzie Ci się 
mierzyć z wyzwaniami czy problemami dnia codziennego. Trudno będzie Ci też przyjąć to, gdy inni będą 
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mówić o wielkich dziełach Boga, które widzieli, których doświadczyli, możesz nawet negować ich słowo 
i świadectwo. 
 
W naszym życiu są różne etapy. Jest czas radości i czas smutku, jest czas spokojny i czas, w którym 
przeżywamy różnego rodzaju burze i trudności. Możesz być wtedy smutny, zmęczony, strapiony, 
zdenerwowany, ale pamiętaj jedno – że BÓG JEST, że Bóg Cię nie zostawi. Był wczoraj, jest dzisiaj i będzie 
jutro. Nie ma sytuacji, w której On by spuścił swój wzrok z Ciebie, w której byłby nieobecny w Twoim życiu. 
Czy wierzysz w to? Czy żyjesz tą prawdą, że Bóg JEST obecny w Twoim życiu cały czas? 
 
Żeby uwielbić Boga, najpierw trzeba Go zobaczyć, trzeba Go poznać, dostrzec Jego obecność. Zastanów się, 
w jaki sposób w dniu dzisiejszym lub wczorajszym Bóg był obecny w Twoim życiu. W czym dostrzegasz Jego 
działanie i troskę? 
 
Poproś dziś Ducha Świętego, aby dał Ci światłe oczy serca, byś umiał dostrzec Bożą obecność w swoim życiu 
i uwielbij dziś Boga w Twojej codzienności, w tych małych, najdrobniejszych rzeczach, w tych sytuacjach, 
poprzez które doświadczasz Jego miłości, dobroci i miłosierdzia. 
 
 
Rozważanie piąte 
Żyć w Bożej chwale 
 
„Na to zaś wszystko [przywdziejcie] miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w sercach waszych niech 
panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo 
Chrystusa niech w was mieszka w [całym swym] bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie 
siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych 
sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko [niech będzie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu 
przez Niego”. 

Kol 3,14-17 
 
Jeżeli zwrócisz się na życie w uwielbieniu, życie w chwale Bożej, to będziesz miał nowe oczy, nowe 
perspektywy, to będziesz wiedział, że Bóg jest i działa w Twoim życiu. Nie zostałeś stworzony po to, aby Ci 
było ciężko, ale zostałeś stworzony i zaproszony do relacji z Bogiem po to, żeby żyć w Jego obecności. To od 
Ciebie zależy, jak wygląda Twoje życie, bo Bóg już zrobił wszystko, bo Bóg jest dobry i On daje wszystko, 
abyś miał życie, abyś żył pełnią Jego błogosławieństwa. Albo przyjmujesz to BOŻE ŻYCIE i wprowadzasz je 
w swoje życie, i żyjesz w chwale Bożej, i widzisz wszystko w nadziei, w możności zwycięstwa, i żyjesz w tej 
mentalności, że dla tych, którzy są z Bogiem, wszystko przyczynia się ku dobremu, że choć nieraz jest ciężko, 
to idziesz dalej, bo nie jesteś sam, bo BÓG JEST. Albo żyjesz jak niewolnik, jak człowiek smutny, 
uciemiężony, zniechęcony, człowiek, który co chwilę się poddaje, który żyje bez nadziei. Od Ciebie zależy, 
czy będziesz człowiekiem żyjącym w uwielbieniu, który będzie patrzył na życie w Boży sposób, czy będziesz 
chodził drogami, które prowadzą donikąd. 
 
Ale jest też coś więcej, ponieważ Bóg postawił Cię w konkretnym miejscu, wśród konkretnych ludzi. Co jest 
istotą Twojej posługi dla nich, Twojej służby, Twojego świadectwa, Twojego „bycia z nimi” jako przyjaciel 
Oblubieńca? Co robi nasz patron – Jan Chrzciciel? Wskazuje na Jezusa, mówi innym: „Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzechy świata” (J 1,29). To jest istota Twojej posługi – pokazać Boga, który JEST. „Wysłuchałem 
Twojej i historii i chcę Ci powiedzieć: Tu jest Bóg, tu patrz. Nie patrz w siebie, nie patrz w swój lęk, w swój 
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smutek, bo to Cię będzie tylko dobijać i pochylać. Patrz na Jezusa. Tu jest Bóg”. Czym jest zatem 
ewangelizacja? Pokazywaniem Boga, niczym innym. Ale jest jedna ważna rzecz: Tylko ten, kto jest 
zewangelizowany, może ewangelizować; tylko ten, kto wie, gdzie jest Jezus, pokaże Jezusa. Ten kto nie wie, 
mówi głupoty, puste słowa, które nie dotykają, nie zmieniają życia, nie dają nadziei, nie wyciągają z bagna. 
Tylko ludzie, którzy wiedzą, gdzie jest Jezus i czego On pragnie, co mówi w tym momencie, 
są wyzwolicielami. Tylko ci, którzy wiedzą, gdzie jest ziemia obiecana, będą w stanie do niej prowadzić. 
 
Jesteś człowiekiem, który wie, gdzie jest Bóg? Jesteś człowiekiem, który żyje w Jego chwale? Jesteś 
człowiekiem, który widzi Boga codziennie obok siebie? Jeśli tak, to będziesz bezpiecznie prowadził innych 
ludzi. Ale jeśli jesteś człowiekiem, który nie ma pojęcia, gdzie jest Bóg – pomimo że formujesz się we 
wspólnocie, pełnisz jakieś posługi czy odpowiedzialności – jeśli żyjesz poza Bożą chwałą, to zwodzisz innych, 
bo nie prowadzisz ich do Źródła – do Boga, który daje życie. 
 
To jest szczególny czas, w którym Bóg wzywa nas do bardzo konkretnej refleksji, by postawić nas 
w prawdzie. By każdy mógł sobie odpowiedzieć na pytanie: Czy pokazujesz Boga prawdziwego, takiego, 
jakim jest, tam, gdzie jest On i Jego Słowo? Czy też próbujesz po ludzku ogarnąć rzeczywistość, żeby „jakoś 
tam było”? 
 
Żyć w uwielbieniu, żyć w chwale, to żyć w Bogu, w Jego obecności. Patrzeć z Jego perspektywy na wszystko, 
co przychodzi i wiedzieć, że gdy jestem z Nim, wszystko przyczynia się ku dobremu. Bóg jest Bogiem życia. 
Chce to życie objawiać Tobie i chce, żebyś Ty to życie objawiał tym, do których Cię posyła. 
 
Módl się dzisiaj, by Twoje życie stawało się Bożym życiem, by Bóg był w nim uwielbiony, byś każdego dnia 
chodził w chwale Bożej, byś żył w uwielbieniu, byś poprzez swoje życie prowadził też innych do Boga. 
I uwielbiaj Boga takiego, jakim jest, jakiego Go poznałeś. Wnieś swoje serce ku Niemu i powiedz Mu, 
jak bardzo Go kochasz. Powiedz Mu to na głębinach Twego serca. 


