
NACZYNIA UŚWIĘCONE I UŻYTECZNE DLA BOGA

Jedną z cech prawdziwego sługi Bożego jest to, że jest świętym naczyniem, które się stale oczyszcza
(2Tm 2:20-21). Nowy Testament mówi o dwóch rodzajach oczyszczenia. Jednym jest święta Krew
Jezusa, która oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.  „Jeżeli  wyznajemy swoje grzechy, wtedy On jest
wierny i sprawiedliwy i jego święta krew oczyści nas od wszelkiego grzechu” (1Jana 1:7-9). To może
uczynić tylko krew Jezusa. Sam tego nie zrobisz. Drugi rodzaj oczyszczenia, to coś, co musimy zrobić
sami (Jeśli więc ktoś oczyści siebie z tego wszystkiego 2Tm 2:21). Te dwa rodzaje oczyszczenia, są jak
dwie strony medalu. Bóg oczyszcza nas z naszych przeszłych grzechów i ze zła, które dostrzegamy w
czasie teraźniejszym.

Jeśli mówisz dowcipy, które ranią innych lub robisz coś, czego Jezus nigdy by nie zrobił, to nie proś
Boga, aby cię z tego oczyścił, tylko powiedz: "Panie, chcę się z tego oczyścić i porzucić ten zły nawyk,
z Twoją pomocą". Może twoja ciekawość sprawia, że wtykasz nos w nie swoje sprawy. Wtedy też,
musisz się oczyścić z interesowania się rzeczami, które cię nie dotyczą. Jeśli człowiek w taki sposób
się oczyszcza, to może się stać naczyniem uświęconym i użytecznym dla Pana, ponieważ wartości
duchowe są w Bożym dziele o wiele ważniejsze niż użyteczność.

Przez wiele lat pragnieniem mojego życia było to, aby podczas całego mojego ziemskiego życia być
użytecznym naczyniem dla Boga, we wszelkim dobrym dziele. Na ziemi można żyć 80 lub 90 lat, ale
każdy rok naszego życia może być użyteczny dla Boga. Jeśli chcesz żyć takim życiem, to oczyszczaj
się codziennie. Proś Pana, aby pokazywał ci rzeczy pospolite i oczyścić się z nich. Niech twoje życie
będzie nieustannie oczyszczane. Jeżeli poważnie o tym myślisz, to będziesz naczyniem użytecznym
dla Pana, bo bezużytecznych naczyń jest w kościołach bardzo dużo.

Paweł porównał chrześcijan do różnego rodzaju naczyń domowych. „W wielkim domu znajdują się
naczynia  złote  i  srebrne,  a  także  z  drewna  i  gliny”.  W  drogich  naczyniach  podaje  się  potrawy
gościom, a tanie naczynia używa się w kuchni lub trzyma się w nich śmieci. Jeśli będziesz trzymać
się z dala od grzechu, to będziesz podobny do naczynia wykonanego ze szczerego złota, którego
używa  się  wyłącznie  do  najlepszych  rzeczy.  Wtedy  Jezus  może  cię  wykorzystać  do  wszelkich
zaszczytnych celów (2Tm 2:20-21). Wielu ludzi chce, aby Bóg ich używał, ale samemu nie można się
stać przydatnym naczyniem. 

Ludzie  częściej  używają  drewnianych skrzyń niż  złotych.  A które  z  nich mają  większą  wartość?
Czy  zastanawiałeś  się  kiedyś  nad  swoją  wartością  i  przydatnością  duchową?  W  Bożym  dziele,
wartość duchowa jest o wiele ważniejsza niż przydatność. Bóg używa wielu ludzi. Bóg używa nawet
diabła.  Na  przykład  do  tego,  aby  wbił  cierń  w  ciało  Pawła,  który  utrzymywał  go  w  pokorze.
Bóg posłużył się też Bileamem i używał do pisania Pism Salomona, który prawdopodobnie trafił do
piekła. Więc sam fakt, że Bóg cię używa, nie zawsze jest chwalebny. 



W Ewangelii Mateusza 7:22-23 napisano, że wielu ludzi którzy prorokowali i czynili cuda w imię
Jezusa,  zostanie  ostatecznie  odrzuconych.  Sama  użyteczność  dla  Boga  nie  jest  najważniejsza.
Najważniejsza jest twoja wewnętrzna wartość, czyli to, czy jesteś naczyniem ze złota.

Gdy wybucha pożar, to ludzie nie ratują glinianych naczyń ani słoików, tylko to, co jest ze złota i
srebra.  Tak  samo będzie,  gdy świat  stanie  w ogniu.  „W dniu,  który  Ja  przygotowuję  będą  moją
własnością i oszczędzę ich, jak oszczędza się posłusznego syna - mówi Pan. Wtedy znowu dostrzeżecie
różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, który służy Bogu,  a tym, który Mu nie
służy” (Mal  3:17-18).  Jeśli  jesteś  tanim naczyniem,  to  wiedz,  że  zawsze  możesz  się  stać  złotym
naczyniem, jeśli będziesz się oczyszczać ze wszystkiego, czego nie było w życiu Chrystusa. 

Jeśli  zdecydujesz się z tego oczyścić, to jedną z pierwszych rzeczy od których trzeba uciekać,  są
młodzieńcze żądze (2Tm 2:22). Nawet taki człowiek jak Tymoteusz, w wieku 45 lat musiał uciekać
od młodzieńczych pożądliwości. Paweł mówił do Tymoteusza, aby uciekał od pokus, gdyż to jest
jedyny sposób uniknięcia tego rodzaju grzechów. Nie wyobrażaj sobie, że można być za starym na
grzeszenie w tej sferze i gdy będziesz miał 45 lat, to przestaniesz być kuszony. Nie dopuszczaj się
takich grzechów, bo one doprowadzą cię do upadku i zniszczą twoją służbę.

„Dąż do sprawiedliwości, pokoju i miłości z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca” (2Tm 2:22).
Innymi słowy mówiąc,  dąż do społeczności  przede wszystkim z  tymi,  którzy dążą  do czystości.
To pomoże ci uniknąć grzechu. Naszymi najlepszymi przyjaciółmi na ziemi powinni być ci, którzy
z całego serca dążą do czystości. Wielu wierzących ma niskie standardy i nie są zainteresowani pobo-
żnością, ale my powinniśmy spędzać większość czasu z tymi, którzy starają się żyć świętym życiem.

Skąd można wiedzieć, czy ktoś ma czyste serce? Jezus powiedział, że ludzie mówią o tym, co wypeł-
nia ich serca (Mt 12:34). Czym jest wypełnione serce danej osoby, można stwierdzić po tym, o czym
lubi  ona mówić.  Jeśli  ktoś  zawsze  mówi o  mamonie  i  rzeczach  materialnych,  to  jego  serce  jest
wypełnione miłością do mamony. A jeśli  ktoś zawsze mówi o Bogu, to jego serce wypełnia Bóg.
Dlatego szukaj  społeczności  tylko z tymi,  którzy pragną być jak Jezus.  Jeśli  ktoś kocha Pana,  to
będzie też lubił o Nim rozmawiać. Taka jest tajemnica skutecznej służby dla Pana. 
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