
UKRZYŻOWANIE I UWIELBIENIE

Wiara pokazuje, że wierzysz, iż Bóg jest pełen miłości, mądrości i mocy. Jeśli w to wierzysz, to będziesz
śpiewać na Jego chwałę:  „Ty jesteś Święty i  mieszkasz wśród chwały Izraela" (Ps 22:3).  Psalm 22 jest
Psalmem o krzyżu Golgoty i zaczyna się od słów: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił”. Są to słowa,
które Jezus wypowiedział wisząc na krzyżu. Werset 3, mówi o Bogu jako tym, który mieszka w chwałach
swego ludu, a werset 16, odnosi się do Jego przebitych rąk i stóp. Ten Psalm w bardzo jasny sposób mówi o
przesłaniu krzyża. Jezus zaprasza w nim swoich młodszych braci, do których należymy, abyśmy przyłączyli
się do niego, aby przygotować tron chwały dla Ojca (Ps. 22:22). Werset 23:  „Będę opowiadał imię twoje
braciom moim, Będę cię chwalił pośród zgromadzenia”, jest cytowany w Hebrajczyków 2, i mówi o Jezusie
wielbiącym swego Ojca. Ciekawe w nim jest to, że Psalm pochwalny mówi o ukrzyżowanym Jezusie i Jego
przebitych rękach oraz stopach. Ukrzyżowanie Jezusa było największym złem, jakie kiedykolwiek zostało
popełnione na ziemi. Nikt, nigdy nie popełnił większego grzechu, niż ten.

Teraz zastanówmy się, co było najlepszą rzeczą, jaka wydarzyła się na tej ziemi, podczas 6000 lat istnienia
ludzkości? Odpowiedź jest taka sama: Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Nic lepszego nie miało miejsca na
tej ziemi. Dzięki ukrzyżowaniu Jezusa, mogą być odpuszczone nasze grzechy i możemy spędzić wieczność z
Bogiem. Więc ukrzyżowanie Chrystusa był najgorszym grzechem, jaki człowiek kiedykolwiek popełnił, a
także  najlepszą  rzeczą,  jaka  kiedykolwiek  wydarzyła  się  na  ziemi.  Czy wiesz,  co  to  pokazuje?  To,  że
najgorszą rzecz, jaką mógł uczynić człowiek, Bóg zamienił w najlepszą ze wszystkich.

Dzięki temu możemy też zrozumieć, że cokolwiek złego zrobią nam inni ludzie, to na pewno nie będzie tak
złe jak ukrzyżowanie Jezusa. Jeśli zatem Bóg potrafił tak złą rzecz obrócić w dobro, to powiedz mi, czy
ludzie mogą ci  uczynić coś równie złego,  czego Bóg nie potrafiłby obrócić na dobro.  Wszystko będzie
mniejszym złem niż to. Nie było niczego gorszego niż ukrzyżowanie Jezusa, a Bóg zamienił to najlepszą
rzecz. To nas uczy czegoś o mocy Wszechmocnego Boga. Dlatego chwalmy Go. Oto dlaczego w samym
środku tego Psalmu, który jest Psalmem mówiącym o ukrzyżowaniu, znajdujemy słowa: „Będę cię chwalił”.

Czy miał byś ochotę chwalić Boga, będąc ukrzyżowanym? Co myśleli złodzieje, którzy wisieli na krzyżu?
Oni nie chwalili Boga. Zapewne przeklinali, gryzie ręce żołnierzy, którzy ich krzyżowali i opluwali ich. Na
pewno nie byli z tego zadowoleni. A czy potrafisz sobie wyobrazić, jak krzyżowano Jezusa? Jezus musiał
otworzył dłonie i współpracować z nimi. Gdy wbijano Mu gwoździe, to kładł jedną nogę na drugiej, tak aby
można je było łatwiej wbić. On był wtedy szczęśliwy. Czy wiesz dlaczego? Czyżby On nie cierpiał? Na
pewno cierpiał i  to bardzo. Podczas krzyżowania odczuwał ból, tak samo jak ty i ja. Więc dlaczego był
szczęśliwy?  Ponieważ  spełniał  wolę  Ojca.  Czy  wiesz,  że  kiedy  spełniamy  wolę  naszego  Ojca,  wtedy
cierpienie przestaje mieć znaczenie i możemy być szczęśliwi nawet gdy odczuwamy ból. Jezus czuł ból, ale
był z tego zadowolony, dlatego wiszące na krzyżu potrafił chwalić Ojca. Taka jest tajemnica naszej drogi.

Chcę wam pokazać inny Psalm, który też jest Psalmem krzyża. Słowo Boże jest potężne dlatego musimy
cały czas do niego wracać, bo ludzkie słowa nie są tak skuteczne jak Słowo Boże. W Psalmie 118:11-14
czytamy: „Osaczyli mnie jak pszczoły, jednak zgaśli jak ogień z cierni, gdyż wytępiłem ich w imieniu Pana” .
To  też  jest  Psalm krzyża. Natomiast  Psalm 118:22  mówi:  „Kamień,  który  odrzucili  budujący,  stał  się
kamieniem węgielnym”. To są słowa, które Jezus cytuje w Ewangelii w Mateusza 21:42 i Marka 12:10-11. Te
słowa, Jezus wypowiedział odnośnie samego siebie. Czy wiesz. kiedy budowniczowie odrzucili ten kamień?
To było na Golgocie, kiedy mówili: „Nie chcemy, aby On nad nami panował. Nie chcemy, aby królował nad
nami. Ukrzyżuj go”.

Wisząc na krzyżu, ukrzyżowany Pan mówi w Psalmie 118:28: „Tyś Bogiem moim, przeto dziękować ci będę;
i będę cię wywyższał, bo jesteś dobry”. Następnie w Psalmie 118:24 mówi: „To jest dzień, który uczynił Pan,
radujmy się i weselmy się nim”. Był to dzień, w którym Jezus został ukrzyżowany, dzień, który uczynił Pan.
Łatwo jest to powiedzieć, gdy otrzymamy podwyżkę, awans lub lepszą pracę, gdy się żenisz, gdy dostajesz
lepsze mieszkanie lub inne ziemskie dobra. Ale powiedzieć, że „to jest dzień, który uczynił Pan”, kiedy ktoś
cię krzyżuje, to już wymaga wiary. Jaki zatem jest dzień, którego Pan nie uczynił? Czy jest jakiś dzień w
roku, którego Pan nie uczynił? Każdy dzień jest dniem, który uczynił Pan, bo diabeł nie uczynił żadnego
dnia. Jeśli zatem wierzymy w Bożą suwerenność to będziemy się cieszyć każdym dniem, który uczyni Pan -
bez różnicy, czy otrzymamy tego dnia wiele prezentów, czy będziemy krzyżowani.



W Psalmach 22 i 118, znajdujemy wielką Bożą prawdę, która mówi, że ducha uwielbienia możemy mieć
tylko wtedy, kiedy krzyżujemy własne życie, które zawsze szuka swego. Wtedy nasze oddawanie chwały
Bogu w niedzielny poranek, będzie miało sens, bo będzie to wychodzić z twojego serca i nie będziesz już
musiał żyć podwójnym życiem, udając świętego w niedzielny poranek, a wieczorem żyjąc się jak diabeł. W
takiej sytuacji nie można być całkowicie szczerym i nie jest to już wiara, która oddaje Bogu chwałę. Chwalić
Boga można tylko wtedy, kiedy jesteśmy ukrzyżowani wraz z Chrystusem. Starajmy się więc, aby nasze
oddawanie Bogu chwały miało dobry fundament. 
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