
PRZEMIANA Z CHWAŁY W CHWAŁĘ

Niech naszą noworoczną modlitwą stanie się Psalm 90:12:  „Naucz nas liczyć nasze dni, aby nasze
serce zostało przyprowadzone do mądrości”.

Duchowy wzrost i przemiana na podobieństwo Chrystusa nie następuje z dnia na dzień. To się dzieje
powoli – dzień po dniu, krok po kroku - jak śpiewamy w pieśni: „Po trochu i dzień po dniu; krok po
kroku, pod każdym względem, mój Jezus mnie zmienia; Nie jestem taki sam jak byłem w zeszłym roku;
i chociaż obraz nie jest całkiem wyraźny, wiem, że On mnie zmienia; Chociaż idzie to wolno, to wiem –
że pewnego dnia będę taki jak On”.  Oddawaj się więc Panu w tym roku każdego dnia, aby mógł
dokonać w tobie poniższych przemian.

Przemiany przez Ducha Świętego i przez Słowo Boże

Jeśli pozwolisz, aby Duch Święty panował w twoim życiu, to przede wszystkim wyzwoli cię z mocy
grzechu (2Kor 3:17) i  uwolni od miłości do mamony, od ludzkich tradycji przeciwnych Słowom
Boga i od uzależnienia od ludzkich opinii. Następnie pokaże ci chwałę Jezusa w Piśmie i będzie się
starał przemienić cię na Jego obraz, zmieniając twój sposób myślenia, abyś zaczął myśleć jak Jezus
(2Kor 3:18; Rz 12:2). Duch Święty chce wykonać to w tobie to dzieło, więc nie opieraj Mu się.

Przemiany przez dziękczynienie i oddawanie Bogu chwały

„Napełniajcie się duchem, rozmawiając ze sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i
grając Panu w swoim sercu” (Ef 5:18-20).  Duch Święty chce nam dać ducha wdzięczności,  który
uwalnia od wszelkich plotek, oszczerstw, goryczy i gniewu. W siedmiu widzeniach nieba w Księdze
Objawienia widzimy, że mieszkańcy nieba nieustannie chwalą Boga. Atmosfera nieba jest atmosferą
ciągłego wielbienia i nie ma tam szemrania ani narzekania. Duch Święty chce w tym roku wnieść
taką samą atmosferę do naszych serc i do naszych domów. Więc poddaj Mu się.

Przemiany przez swoją łaską

„Zbawienna łaska Boga uzdalnia do wyrzeczenia się bezbożności i  świeckich pożądliwości,  abyśmy
prowadzili roztropne, sprawiedliwe i pobożne życie” (Tyt 2:11-12). Poprzez swoją łaskę, Bóg chce w
tym roku przemienić nasze myślenie i uczynić naszą mowę tak łaskawą, aby błogosławiła każdego,
kogo spotykamy (Kol 4:6). W swojej łaskawości, w tym roku Bóg chce także zmienić postępowanie
małżonków wobec siebie (1Ptr 3:7). W każdej próbie, której doświadczymy w tym roku, Bóg chce w
swojej łaskawości zaspokoić wszystkie nasze potrzeby (2Kor 12:9). Uniżaj się więc w każdej sytuacji,
albowiem Bóg okazuje łaskę tylko pokornym (1Ptr 5:5).



Przemiany przez posłuszeństwo

Napisano, że  „Jezus nauczył  się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał” (Hbr 5:8).  Wszędzie,  gdzie
Ojciec mówił:  „Nie”,  Jezus  też mówił  „Nie”.  To się  zawsze wiązało z cierpieniem wynikającym z
wyrzekania się własnej woli. Ale po latach zapierania się samego siebie „osiągnął pełnię doskonałości”
(Hbr 5:9). Słowo „doskonały”, znaczy „kompletny / nie mający braków”. Innymi słowy, Jezus ukoń-
czył  szkołę  posłuszeństwa,  aby mógł  uczyć  innych.  To jest  duchowa dojrzałość,  do  której  Duch
Święty chce doprowadzić także nas, dlatego musi nas przeprowadzić przez wiele prób. Jeśli w jakiejś
próbie poniesiemy porażkę, to On da nam kolejną szansę, abyśmy spróbowali kolejny raz! On chce
nas  uczynić  zwycięzcami,  abyśmy  osiągnęli  taką  samą  dojrzałość  duchową,  jaką  osiągnął  Jezus
(Obj  3:21)!  To  jest  najcenniejsza  rzecz,  jaką  można  na  tym świecie  uzyskać.  Tak więc  rezygnuj
w tym roku z własnej woli i dzięki mocy Ducha Świętego w każdej sytuacji zgadzaj się z wolą Boga.

Przemiany przez zachęcanie

„Bóg chce nam dodawać otuchy we wszystkich naszych próbach,  abyśmy mogli  w taki sam sposób
dodawać otuchy tym, którzy przechodzą podobne próby” (2Kor 1:3-4).  Wokół nas jest wielu ludzi,
którzy przechodzą różne próby i mierzą się z wieloma problemami. Jeśli chcesz im pomóc w ich
przezwyciężeniu, to najpierw będziesz musiał sam przejść przez wiele prób i przezwyciężyć wiele
problemów.  Wtedy  siła  i  zachęta,  którą  da  ci  Bóg  podczas  przezwyciężania  prób  będą  tym,  co
będziesz mógł zaoferować innym. Bóg chce, abyś był błogosławieństwem dla każdej osoby i każdej
rodziny, którą spotykasz w tym roku (zob. Gal 3:8-9, 14). Bóg chce, abyś każdego dnia tego roku
kogoś zachęcił (zobacz do czego  Hbr 3:13). 

I oby tak się stało, abyś miał wyjątkowo błogosławiony rok.
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