
Oddzielony lud
Tom 10, numer 6

W numerze:

Strona 2: Poświęceni  Bogu
Poświęcenie oznacza, że wierzący wyszedł z królestwa ciemności i jego 
przejawów w systemie tego świata, i wszedł do Bożego królestwa poprzez nowe 
narodzenie i odnowiony umysł. Teraz żyje według objawionej woli Bożej, a nie 
wzoru tego świata.

Strona 8: Lud, który mieszka na osobności
Przed chrześcijaninem leży „ziemia obiecana” duchowego błogosławieństwa, 
jednak aby skorzystać z tego błogosławieństwa, musimy być oddzieleni od świata 
i całkowicie oddani Bogu.

Strona 13: Świętość i oddzielenie
Oddzielenie niekoniecznie jest świętością, ale nie poznamy świętośc — 
 zamieszkującej Bożej obecności i Jego mocy — bez oddzielenia dla Niego.

Strona 16: Bogobojne życie
Oddzielenie nie polega na wyglądzie zewnętrznym czy ubraniu, ale na życiu 
przeżytym całkowicie dla Bożej chwały.

Strona 19: Zachowani dla Jezusa
Po tym wszystkim co Chrystus nam dał, wydaje się właściwe, aby zależało nam 
na oddaniu siebie całkowicie dla Niego i poświęceniu Jego wiecznym zamiarom.

„Oto lud, który mieszka na osobności,
i między narody się nie zalicza” — 4 Mojżeszowa 23:9



Oddzielony lud

Poświęceni Bogu
„Ja dałem im słowo twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak 
Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował  
od złego. Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie  
twojej; słowo twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na  
świat; i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie” 
(Ew. Jana 17:14-19). 

Wspólnie  z  żoną  mieliśmy  ostatnio  przywilej  odbyć  podróż  do  Indii,  gdzie  
usługiwaliśmy i mieliśmy społeczność ze wspaniałymi braćmi i siostrami w Panu.  
Ich oddanie, otwarte i szczere usposobienie, i wyraźna miłość do Pana, były bardzo  
poruszające. Ci członkowie ludu zgromadzonego i wybranego przez Ojca, oddawali  
Bogu chwałę poprzez wspaniałe świadectwo życia jako lud Jezusa.

Ci  umiłowani  przez  Pana  ludzie  żyli  wokół  rejonów  obejmujących  zarówno 
wygodne rezydencje jak i żałosne slumsy, byli to ludzie wysoko wykształceni jak i 
analfabeci, wreszcie stosunkowo dobrze sytuowani jak i rozdzierający serce biedni. 
Przypomniało  mi  to  skład  zebrań  ludzi  wierzących  w  pierwszym  kościele  — 
niewolnicy i wolni zgromadzeni razem pod jedną Głową, Pana Jezusa. Szczególną 
radością było dla nas mieć udział w ich życiu i dziele miłości.

W czasie naszej podróży odwiedzaliśmy różne społeczności w całych Indiach. 
Podróżowaliśmy  taxi,  zmotoryzowanymi  rikszami,  prywatnymi  samochodami  i 
pociągami,  co  pozwoliło  nam naprawdę  „zobaczyć”  Indie.  To  co  „widzieliśmy” 
stanowiło zdumiewającą mnogość różnorodnych kultur wymieszanych w hałaśliwej 
kakofonii  obrazu  i  dźwięku.  Widzieliśmy  ludzi  podobnych  do  większości 
współczesnych społeczeństw i kultur na naszej planecie, choćby w tym, że każdy był 
zajęty robieniem tego, co w jego oczach wydawało się słuszne.

Biblia naucza, że każda ludzka kultura jest zdeformowana i wypaczona przez 
konsekwencje grzechu (krok w bok, brak obecności Bożego serca, woli i Słowa). 
Sposób  postrzegania  każdego  pokolenia,  podstawowe  pragnienia  które  kierują 
ludzkimi  istotami,  niesprawiedliwości  zadomowione  w  każdym  społeczeństwie  i 
kulturze, dają świadectwo wypaczającej mocy grzechu. Tuż przede mną wyraźnie 
widać było konsekwencje upadku, jak i naglącą potrzebę, by poselstwo Ewangelii 
było głoszone w tych dniach.

W  czasie  mojej  podróży  stałem  się  coraz  bardziej  świadomy  wspaniałego 
sposobu  w  jaki  wierzący  z  którymi  przebywaliśmy  dosłownie  wyróżniali  się  z 
tłumu, zarówno indywidualnie jak i zbiorowo. Ich ubranie było podobne do innych, 
jednak byli  wyraźnie inni. Chociaż nie usunięci fizycznie spośród mrowia różnic 
kulturowych,  ci  wierzący  byli  wyraźnie  oddzieleni  i  różni,  dając  świadectwo 
całkowicie  innego,  wyższego  porządku.  Nie  było  to  spowodowane  czymś  co 
powiedzieli czy zrobili, ale pełną życia jednością z Chrystusem.
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Oddzielony lud
Poświęceni Bogu 

Ja  sam odebrałem to  jako wyzwanie  i  zachętę.  Światło  prawdziwie świeci  w 
ciemności. Przypomniały mi się słowa Jezusa z naszego tekstu, kiedy modlił się za 
Swoich uczniów, by byli „uświęceni,” ponieważ nie pochodzili „z tego świata,” tak 
jak i On nie pochodził. Ci wierzący byli zauważalni w świecie, jednak nie pochodzili 
z  niego.  To  jest  ta  różnica,  to  „oddzielenie”  od  innych,  które  daje  prawdziwe 
świadectwo, że Chrystus Jezus rządzi i jest Panem w sercu wierzącego.

To uświęcenie (oddzielenie) mówi o społeczności z Bogiem, w którą człowiek 
wchodzi  poprzez  wiarę  w  Chrystusa.  Ta  społeczność  jest  sprawą  indywidualną, 
budowaną stopniowo w rezultacie posłuszeństwa Bożemu Słowu. Przychodzi kiedy 
uczymy się być naśladowcami Chrystusa — Jego przykładu i Jego dróg.

Nie z tego świata

Greckie  słowo  przetłumaczone  w  17  rozdziale  Ew.  Jana  jako  „uświęcenie”  to 
hagiazo i oznacza odseparować czy oddzielić w znaczeniu oddzielenia do świętego 
użytku, albo czynić świętym czyli oddzielonym dla Boga. To pojęcie oddzielenia 
ludu  Bożego,  świętości  dla  Boga  i  oddzielenia  go  od  okolicznych  ludów,  jest 
akcentowane w całej Biblii. Jest to sprawa w dużej mierze nie rozumiana, a co za 
tym  idzie  błędnie  interpretowana  i  dlatego  też  niewłaściwie  stosowana  w  wielu 
społecznościach, począwszy od okresu krótko po tym jak został założony pierwszy 
kościół.  Doprowadziło  to  do  zmącenia  prawdziwego  świadectwa  Chrystusa 
względem świata.

Aby  właściwie  zrozumieć  pojęcie  „uświęcenia”  czy  też  „oddzielenia,”  jakie 
zostało zamierzone w tym wersecie, musimy być ostrożni by nie pomieszać go z 
innymi  hebrajskimi  i  greckimi  określeniami  podobnie  przetłumaczonymi  jako 
„oddzielenie”  czy  „odseparowanie.”  W  Starym  Testamencie  hebrajska  myśl 
wyrażona  w  tych  określeniach  obejmuje  różnorodność  znaczeń  takich  jak 
„rozłączyć,”  „rozproszyć,”  „usunąć coś z czegoś,” to jest wyizolować czy zabrać 
jedno od drugiego by uczynić między nimi różnicę.

Zostaliśmy drogo kupieni,  odkupieni krwią Baranka poprzez dzieło Chrystusa 
dokonane na Krzyżu i przywróceni do społeczności z Bogiem. Kiedy w akcie pokuty 
uwierzymy w Pana Jezusa, wyznając Mu swoje grzechy i oddamy Mu nasze życie 
tak aby poprzez nowe narodzenie z Ducha Świętego wejść w pełną życia jedność z 
Chrystusem, stajemy się ludźmi poświęconymi Bogu.

Zapis historii dotyczący życia i praktyk pierwszego kościoła, pokazuje wyraźną 
różnicę i  oddzielenie  wierzących  od świata.  Byli  oni  z  innego porządku niż  ten, 
który panował wokół nich na świecie, i dało się to zauważyć. Greckie określenie, 
które  zostało przetłumaczone jako „świat,”  to  kosmos i  oznacza „porządek” albo 
„układ.” W Biblii określenie „świat” może oznaczać niebo i ziemię razem (Dzieje 
Ap. 17:24) albo stworzony świat dostrzegalny dla ludzkości (Rzymian 1:20). Odnosi 
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Oddzielony lud
Poświęceni Bogu 

się  do  świata  ludzi  (Ew.  Jana  3:16)   i  mówi   o  świecie   ludzi  bezbożnych, 
kontrolowanym  przez  Szatana (1 Jana 5:19).
Poświęceni Bogu 

Kiedy Jezus powiedział o Swoich uczniach, że „nie są z tego świata,” to odnosił 
się do systemu świata znajdującego się pod mocą Szatana. Cały system tego świata 
jest  pod mocą Szatana (1 Jana 5:19) i  stanowi królestwo fundamentalnie  wrogie 
Bogu.  Z  tego  królestwa  ciemności  wierzący  w  Chrystusa  został  zwycięsko 
wyzwolony,  aby mógł zostać wprowadzony do królestwa Bożego Syna (Kolosan 
1:13-14). To jest najwspanialsza prawda z której się radujemy i polegamy na niej w 
wierze.

Kolejna wspaniała prawda jest taka: Bóg nigdy nie zmusza nikogo i pozostawia 
nam prawo wyboru, tak jak w 5 Księdze Mojżeszowej 30:19-20, kiedy Boży lud 
usłyszał:  „Położyłem  dziś  przed  tobą  życie  i  śmierć,  błogosławieństwo  i  
przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo, miłując Pana,  
Boga twego, słuchając jego głosu i lgnąc do niego.”

Rozumiemy,  że  biblijnie  „świat”  reprezentuje  systematyczne  wyrażenie 
ludzkiego  grzechu  w ludzkich  kulturach  pod  rządami  Szatana,  który  ma  własne 
standardy, pomysły i praktyki. Te atrybuty stanowią „drogę” całkowicie przeciwną 
objawionej  Bożej  woli.  Kiedy  w  pełni  rozumiemy  anty-Chrystusową  naturę 
porządku tego świata i jego zagrożenie dla życia wiarą, zrozumiemy też dlaczego 
człowiek wierzący nie ma być  z tego świata, chociaż ciągle  w nim jest (Ew. Jana 
17:14-18). Być świeckim oznacza przyjmować myśli powodowane przez porządek 
tego świata i jeść i pić z jego przysmaków. Od tego właśnie systemu świata osoba 
wierząca ma być oddzielona. 

Jesteśmy członkami naszego społeczeństwa — to może zmienić się tylko wtedy 
kiedy opuścimy nasze fizyczne ciała — jednak wartości jakie prezentujemy, metody 
i  organizacja jaką stosujemy,  czy to  w zgromadzeniu,  czy sami,  w domu czy w 
pracy, mają być wyraźnie chrześcijańskie. Mamy ogłaszać że nie pochodzimy z tego 
świata ale z Bożego królestwa, gdy z pomocą Ducha Świętego rośniemy w Niego, 
który  jest  naszą  Głową,  i  stajemy się  dojrzali.  Zostaliśmy  powołani  do  życia  w 
oddzieleniu, abyśmy dawali świadectwo panowania Chrystusa, nie Szatana.

Bycie „ze świata” albo „światowym” nie jest kwestią zwykłego angażowania się 
w  praktyki  uważane  za  nie  do  przyjęcia  według  interpretacji  chrześcijańskiej 
społeczności, do której należymy. Oznacza to przyjmowanie perspektyw, wartości i 
postaw naszej kultury bez właściwej rozwagi, nie ważąc ich wobec sądu Bożego 
Słowa, nawet pomimo tego iż zostaliśmy wybawieni z niewoli grzechu. Słyszałem 
jak ktoś opisał to w ten sposób: „Bycie świeckim oznacza prowadzić swoje życie tak 
jakbyśmy nie znali Jezusa.” 
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„Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim  
pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka  
wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie 
się  w  duchu  umysłu  waszego,  a  obleczcie  się  w  nowego  człowieka,  który  jest  
stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy” (Efezjan 4:20-24).

Jako chrześcijanie nie zostaliśmy powołani by sądzić świat (1 Koryntian 5:9-11), 
ale  być  oddzieleni  od  jego  myśli,  miłości,  pragnień  i  dążeń  (1  Jana  2:15-16). 
Zostaliśmy powołani by być „w Chrystusie” i „pozostać w Nim.” „W tym miłość do 
nas doszła do doskonałości,  że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu,  
gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie” (1 Jana 4:17).

Odnowiony umysł

Wśród  każdego  pokolenia,  począwszy  od  Chrystusa,  na  naszej  planecie  żyją 
wierzący rozproszeni w społeczeństwie. Chrześcijański kościół jest zgromadzeniem 
takich wierzących, wybranych i wyrwanych z królestwa ciemności i zebranych by 
być nowymi w postawie i rozumowaniu. Powołaniem wierzącego jest ukazywać na 
ziemi całkowicie inny system wartości, który nie jest oparty na inspirowanych przez 
Szatana  pragnieniach,  pasjach  i  chełpliwości  grzesznej  ludzkości,  motywowanej 
własnym „ja.” Ludzie z kościoła Chrystusa nie mają być już dłużej przemieniani na 
wzór  tego  świata,  zamiast  tego  „przemienieni  przez  odnowienie  umysłu  swego” 
(Rzymian 12:2).

W  Nowym  Testamencie  różne  greckie  słowa  zostały  przetłumaczone  jako 
„umysł.” W Liście do Rzymian 12:2 użyto słowa  nous. Vine w ten sposób opisuje  
słowo  nous:  „Umysł  oznacza  mówiąc  ogólnie  miejsce  świadomości,  złożonej  z  
postrzegania,  rozumienia,  odczuwania,  osądzania  i  określania.”  Skupia  się  na  
czyjejś  zdolności  do  myślenia  czy  postrzegania.  Inne  słowa przetłumaczone  jako  
„umysł” mogą oznaczać: sposób myślenia, myślenie, nastawienie umysłu.

„Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój. Dlatego 
zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie  
może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą” (Rzymian 8:6-8).

Cała podstawa i kierunek ludzkiego myślenia zostały wypaczone przez grzech.  
Upadły człowiek, pozostawiony bez oświecenia i wyposażenia Ducha Świętego, nie  
jest  w stanie pojąć objawionej woli Bożej. Kiedy Chrystus przejmuje człowieka i  
udziela  objawienia  Boga Ojca  i  nowego narodzenia,  wiara  zostaje  wzbudzona i  
zaczyna wzrastać. Wiara w Chrystusa usuwa zasłonę i pozwala wierzącemu dostrzec  
różnicę  pomiędzy  tym  co  święte  a  świeckie.  Tylko  z  tą  udzieloną  przez  Boga 
zdolnością dostrzegania tej różnicy, możemy ćwiczyć nasze prawo wyboru, by być 
posłusznym Bogu i prawdziwie oddzielonym dla Niego. 
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Oddzielony lud
Kiedy żyjemy według tego wyboru, Pan poprzez Swojego Ducha i Swoje Słowo 

wprowadza przemianę, odnowę i  reorientację naszych umysłów. Tylko kiedy Bóg  
całkowicie  zmienia  nasze  myślenie,  jesteśmy  w  stanie  z  wiarą  odpowiedzieć  na  
ewangelię i zacząć pojmować rzeczywistość taką jaką widzi ją Bóg. Nie jesteśmy 
wtedy kierowani przez umysł grzesznego człowieka. Zamiast tego stajemy się ludźmi,  
którzy  „pozostały   czas  doczesnego   życia  poświęcają   już   nie  ludzkim 
pożądliwościom,  lecz  woli  Bożej” (1 Piotra 4:2).

Wierzę,  że  postawa uświęconego umysłu  i  wynikająca  stąd  obecność  Bożego 
Ducha to bycie oddzielonym od świata. To błogosławieństwo od Boga jest dostępne 
dla wszystkich, którzy odpowiedzą na Jego miłość w Chrystusie Jezusie.

Strategia Szatana przeciwko Bożemu oddzielonemu kościołowi

Przez wieki Szatan ciągle próbował podkopać strukturę Bożego kościoła. W tym 
wieku,  kiedy zbliżamy się  do kulminacji  Bożych zamiarów, Szatan nasilił  swoją 
wrogą, podstępną strategię ataku na kościół. Aby nie stać się celem jego złego ataku, 
musimy zdawać sobie sprawę ze sztuczek nieprzyjaciela, by być w stanie oprzeć mu 
się  w mocy Ducha Świętego,  zgodnie  z Bożym Słowem, i  zwyciężyć w imieniu 
Chrystusa.

Jaka zatem jest strategia jego ataku? Wierzę, że w tych dniach zbieramy rezultat 
konsekwentnego,  subtelnego  lecz  dewastującego  siania  w  kościele  wyk  pośród 
pszenicy.  Istotę  tych  wyk można odnaleźć w błędzie,  nauce i  sposobie  Bileama. 
Infiltracja była cicha, powolna i równomierna.

Proces był  podobny do zastawiania pułapki.  Najpierw pojawił się  pojedynczy 
płot. Ludzie stali się naturalnie ostrożni, więc stronili od niego. W miarę upływu 
czasu przyzwyczaili się do niego i wydawało się, że zawsze tam był. Ludzie znów 
poczuli się pewnie, a nawet opierali się o niego. Potem został wzniesiony następny 
płot, łącząc się z tym pierwszym. Ponownie ludzie stają z tyłu — dotąd aż się do 
niego przyzwyczajają i bardzo szybko opierają się również i o niego. Ten proces 
idzie do przodu z wielką cierpliwością aż nagle płoty, które dostarczały tak wiele 
podpory, stały się zamkniętym kręgiem, a wszyscy ludzie złapani w środku. Pułapka 
została rozstawiona, jednak ludzie tak się przyzwyczaili do płotów, że żyją w błogiej 
nieświadomości co do faktu, że są w pułapce.

W podobny sposób sianie tych podstępnych wyk (narzędzi nieprzyjaciela) było 
powolnym, umyślnym atakiem mającym na celu przyniesienie plonu zniszczenia w 
głębi  kościoła  — zgromadzeniu  wybranych,  którzy nie  mogą być  przeklęci  albo 
zwyciężeni z zewnątrz. To jest atak zamyślony,  by usunąć oddzielenie, różnicę i 
uświęcenie,  które  to  odróżnia  kościół  żyjącego  Chrystusa,  Boży lud,  od  innych 
ludzi.  Nieprzyjaciel  Chrystusa  wie,  że  jeżeli  może  doprowadzić  do  usunięcia 
oddzielenia, tak aby Boży lud nie różnił się niczym od innych ludzi na ziemi, to jego 
największy cel zostanie osiągnięty, gdyż pozbawiłby kościół jego Świadectwa.
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Te wyka były siane pomiędzy nami w postaci liderów o rozdwojonych umysłach, 
którzy dzięki zwykłej osobistej charyźmie i ludzkim zdolnościom przepchnęli się do 
przodu w kościołach. Tak jak te płoty, w miarę upływu czasu, stali się postrzegani 
jako współcześni apostołowie, prorocy, ewangeliści, nauczyciele i kaznodzieje, lecz 
„Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic  i  nigdy im nie  dość grzechu; nęcą dusze 
słabe,  serce  mają  wyćwiczone  w  chciwości,  synowie  przekleństwa.  Opuściwszy  
drogę  prostą,  zbłądzili  i  wstąpili  na drogę  Balaama,  syna  Beora,  który  ukochał  
zapłatę  za  czyny  nieprawe” (2  Piotra  2:14-15).  Tak  jak  „wyka,”  która  wygląda 
prawdziwie  dotąd  aż  całkiem  urośnie,  i  oni  wydają  się  obdarowani,  szczerzy  i 
prawdziwi, jednak kiedy w końcu pokazują swoje prawdziwe pochodzenie, nastąpiło 
już zniszczenie.

Bileam  był  znanym  pogańskim  jasnowidzem.  Hebrajska  forma  słowna 
przetłumaczona  jako  „jasnowidz”  oznacza  „widzieć”  i  jest  synonimem  słowa 
„prorok.” Określenie „jasnowidz” czy „prorok” przyciąga uwagę na sposób w jaki 
ten,  który  wypowiada  się  w  Bożym  imieniu,  otrzymał  swoje  objawienie,  a 
mianowicie „widząc,” poprzez widzenie. Takim jasnowidzom często przypisywano 
duchowe moce. Bileam był jasnowidzem, któremu król Moabu nakazał przeklinać 
lud izraelski. To było coś, na co Bóg by nie pozwolił. Zamiast tego Bóg użył go by 
ogłosił w jaki sposób będzie błogosławił Swój lud (4 Mojżeszowa 22-24).

W Nowym Testamencie postępowanie Bileama zostało mocno potępione. Bileam 
starał się tylko o rynek zbytu dla swojego daru. To jest „sposób Bileama.” Piotr 
przestrzega nas przed takimi fałszywymi nauczycielami, którzy postrzegają kościół 
jako drogę do zdobycia bogactwa. Opisuje ich jako tych, którzy zbłądzili i zeszli na 
drogę Bileama (2 Piotra 2:15). Ich błędem, tak jak w przypadku Bileama, jest to, że 
są tak opanowani przez chciwość, że zagubili drogę i oszukują sami siebie, jeżeli 
chodzi o Boże drogi. Dlatego też nie uważają posłuszeństwa Bogu za coś ważnego; 
prowadzą również innych własnymi drogami (Sędziów 8-13). 

Kiedy  Bileam  nie  mógł  przekląć  Bożego  ludu,  nauczył  Balaka  jak  uwodzić 
synów izraelskich by spożywali  rzeczy ofiarowane bałwanom i uprawiali  nierząd 
(Objawienie 2:14). Wierzył, że w konsekwencji tego Bóg będzie musiał ukarać Swój 
lud.  Nauka  Bileama  mówi  w  zasadzie,  że  niemoralność  w  kościele  jest  do 
zaakceptowania.

„Błąd  Bileama”  (Sędziów11)  polegał  na  tym,  że  mógł  myśleć  tylko  według 
porządku tego  świata.  Ten  błąd  odnosi  się  do  Bileama nauczającego Balaka  jak 
zniszczyć  lud,  którego  sam  nie  mógł  przekląć,  bezczeszcząc  tym  samym  ich 
oddzielenie  i  powodując  zaniechanie  przez  nich  charakteru  pielgrzymów  (4 
Mojżeszowa 31:16). 

Fałszywi  nauczyciele,  tak  jak Bileam chciwi zysku  (który nie  musi  oznaczać 
pieniędzy ale popularność, status społeczny,  czy poklask) są posianymi dzisiaj  w 
kościele „wykami.” Pod względem duchowym ich nauka, tak jak nauka Bileama, 
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Oddzielony lud
Poświęceni Bogu

nigdy  nie  wznosi  się  ponad  rozumowanie  porządku  tego  świata,  którego 
nieuniknionym owocem jest  łatwa przyjaźń  i  upodobnienie  do  świata,  który jest 
przeciwko świętemu Bogu (Jakuba 4:4). Wydaje się, że nie są w stanie pojąć Bożej 
miłości objawionej w dziele Chrystusa na Krzyżu, dzięki któremu może On ćwiczyć 
Swój  sprawiedliwy  sąd  przeciwko  grzechowi  i  ciągle  być  usprawiedliwieniem 
pokutującego,  wierzącego  grzesznika,  bez  pójścia  na  kompromis  ze  Swoją 
świętością (Rzymian 3:26). Ich rozwodniona ewangelia daje powody do myślenia, 
że nie potrafią pojąć, że Bóg który przebacza jest również tym, który sprawiedliwie 
osądzi nie pokutującego twórcę fałszu.

Nauka  Bileama  doprowadziła  do  zbezczeszczenia  oddzielenia,  którego  Bóg 
wymagał  od  Swojego  ludu  i  spowodowała  porzucenie  przez  nich  charakteru 
pielgrzyma. Podobnie konsekwencją owocu błędu, nauczania i sposobu tych „wyk” 
albo „fałszywych nauczycieli” jest zanieczyszczenie oddzielenia od porządku tego 
świata i porzucenie tego samego charakteru pielgrzyma u wierzącego. To jest cel 
Szatana — podkopać strukturę kościoła poprzez ograniczenie oddzielenia i przez to 
unieważnienie jego świadectwa.

Musimy uważnie ważyć  wszystko wobec Bożego Słowa (1 Koryntian 14:29), 
abyśmy byli w stanie właściwie określić różnicę pomiędzy świętym i skalanym, i nie 
stać się nieumyślnie częścią strategii Szatana. Jeżeli znajdziemy kogoś w błędzie, 
musimy  odrzucić  fałszywe  nauczanie  i  z  miłością  uczynić  to  co  trzeba,  by 
wprowadzić poprawę, pokutę, przebaczenie i odnowę takiej osoby.

Jakub mówi:  „Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go  
nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi 
duszę  jego  od  śmierci  i  zakryje  mnóstwo  grzechów” (5:19-20).  Jeżeli  zaś  sami 
znajdziemy się na błędnej drodze, musimy to wyznać, pokutować i ufać Bożemu 
miłosierdziu,  że  my,  podobnie  jak  Izrael  (Jeremiasza  3:12-13),  możemy znaleźć 
przebaczenie, odnowę i pokój.

Bądźmy ludźmi,  którzy  są  wyraźnie  oddzieleni  i  różnią  się  od  innych  ludzi, 
żyjących na tym świecie, abyśmy znaleźli się wśród owiec trzody Dobrego Pasterza 
w dniu ostatecznego oddzielenia. „I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody,  
i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów” (Ew. Mateusza 
25:32).

Mike Barton (2000)                                                                                 
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Oddzielony lud

Lud, który mieszka na osobności
“I  rzekł  Bileam do  Balaka:  Zbuduj  mi  tutaj  siedem ołtarzy  i  przygotuj  mi  tutaj 
siedem  cielców  i  siedem  baranów.  Balak  uczynił,  jak  Bileam  powiedział,  i 
ofiarowali Balak i Bileam na każdym z ołtarzy po cielcu i po baranie. I rzekł Bileam 
do Balaka: Pozostań przy swoim całopaleniu, a ja pójdę; może Pan wyjdzie na moje 
spotkanie, a cokolwiek mi objawi, oznajmię ci. I poszedł na nie zalesione wzgórze. I 
Bóg raczył  się  spotkać  z  Bileamem,  ten  zaś  rzekł  do niego:  Postawiłem siedem 
ołtarzy i na każdym ołtarzu ofiarowałem po cielcu i po baranie. Wówczas włożył 
Pan słowo w usta Bileama i rzekł: Wróć do Balaka i powiedz tak. A gdy powrócił do 
niego,  stał  jeszcze  przy  swoim  całopaleniu,  on  i  wszyscy  książęta  moabscy.  I 
wygłosił swoją wyrocznię, mówiąc: 

Z Aramu sprowadził mnie Balak, 
Król Moabu, z gór Wschodu: 
Przyjdź, przeklinaj mi Jakuba, 
Przyjdź, złorzecz Izraelowi! 
Jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? 
I jak mam złorzeczyć, komu Pan nie złorzeczy? 
Wszak ze szczytu skał go widzę 
I z pagórków go oglądam: 
Oto lud, który mieszka na osobności, 
I między narody się nie zalicza. 
Któż policzy Jakuba jak proch licznego, 
Któż policzy choćby czwartą część Izraela? 
Niechaj umrze moja dusza śmiercią prawych, 
Niech mój kres będzie taki jak jego!” (4 Mojżeszowa 23:1-10).
Myślą przewodnią proroctwa Bileama jest oddzielenie. „Oto lud, który mieszka 

na osobności, i między narody się nie zalicza.”
Dzieci Izraela, potomkowie Abrahama i spadkobiercy obietnic przyrzeczonych 

Abrahamowi  i  jego  potomkom,  błądzili  po  pustyni  przez  40  lat.  Teraz  gorliwie 
oczekiwali  dnia  kiedy  wejdą  do  swojej  Ziemi  Obiecanej  i  będą  uczestnikami 
obietnic przyrzeczonych ich ojcom.

Możemy sobie wyobrazić ich uczucia kiedy widzieli z daleka „krainę opływającą 
w mleko i miód” — darowany przez Boga dom.

Ci  ludzie  nigdy  nie  doświadczyli  tego  co  tak  naprawdę  oznacza  „dom.” 
Dotychczas wiedli koczowniczy tryb życia na nieprzyjaznej pustyni. Teraz okres ich 
wędrowania i  niepokoju był  prawie skończony.  Żyli  dla  tego  DNIA,  kiedy będą 
mogli cieszyć się w zupełności pełnią błogosławieństw, które obiecał im Bóg.
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Oddzielony lud
Lud, który mieszka na osobności

Ziemia Obiecana chrześcijanina

Każdy  prawdziwie  wierzący  w  Pana  Jezusa  Chrystusa  ma  duchową  Ziemię  
Obiecaną, gdzie doświadczamy w pełni Bożej miłości. Kiedy żyjemy w tej duchowej  
ziemi obiecanej, zdajemy sobie sprawę co oznacza życie „ukryte z Chrystusem w 
Bogu,” gdzie mamy społeczność „jedni z drugimi” i więcej, „z Ojcem i Jego Synem  
Jezusem Chrystusem” (1 Jana 1).

Kiedy trwamy w tej szczerej społeczności i bliskości z Bogiem i innymi, nasza 
„radość jest pełna.” „W słabościach okazujemy się mocni.” „Jesteśmy więcej  niż 
zwycięzcami  w tym,  który nas umiłował.”  „Mając zawsze WSZYSTKIEGO pod 
dostatkiem,”  jesteśmy  „do  wszelkiego  dobrego  dzieła  przygotowani.”  Jesteśmy 
„synami Bożymi,” „dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusa.”
Przymierze chrześcijanina

Ci, którzy poważnie rozważyli te rzeczy, są świadomi faktu, że tylko niektórzy weszli  
do takiego stanu błogosławieństwa. Jak dotąd taka „społeczność” i „radość” były w 
naszym doświadczeniu przelotne,  mijające a nie  stałe  i  trwałe.  Czy możliwe jest  
byśmy weszli do obiecanej ziemi Błogosławieństwa i żyli tam?

Nie potrafimy tego dzięki własnemu wysiłkowi czy zasługom, ale Bóg znalazł 
drogę do Swojej  Obecności,  abyśmy mogli  żyć w społeczności  i  bliskości,  która 
będzie trwała, nawet tu na ziemi.

Zanim narodził  się  nasz Pan,  Zachariasz  — napełniony Duchem Świętym — 
prorokował mówiąc:

„Błogosławiony  Pan,  Bóg  Izraela,  że  nawiedził  lud  swój  i  dokonał  jego 
odkupienia...  pomny  na  święte  przymierze  swoje  i  na  przysięgę,  którą  złożył 
Abrahamowi, ojcu naszemu” (Łukasza 1:68,72,73).

Czym była owa „przysięga”? „Że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów bez 
bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim PO WSZYSTKIE 
DNI NASZE”; albo jak podaje Modlitewnik „przez wszystkie dni naszego życia.”

„Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan: 
Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, a grzechów ich i ich 
nieprawości nie wspomnę więcej” (Hebrajczyków 10:16-17). Dlatego też nawet w 
tym  życiu  możemy cieszyć  się  niczym  nie  zmąconą  społecznością  z  Bogiem w 
Chrystusie Jezusie.

Chrystus Sam mieszka w nas, a my w Nim. Oto wspaniałe dziedzictwo każdego 
prawdziwego  dziecka  Bożego  —  Ziemia  Obiecana  dla  każdego  z  nas,  byśmy 
cieszyli  się stale — służąc Bogu w świętości przez wszystkie dni naszego życia. 
Jednak kiedy szczerze przeszukujemy nasze wnętrze, stwierdzamy, że niewielu wie 
coś o stałym doświadczaniu tego!
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Oddzielony lud
Lud, który mieszka na osobności

Czy  niektórzy  z  nas  nie  są  podobni  do  Izraelitów  —  na  obrzeżach  Ziemi 
Obiecanej,  jednak  na  pustyni  niepokoju,  pragnący  przekroczyć  Jordan  do 
darowanego nam przez Boga Domu radości, pokoju i błogosławieństwa?

Sekret Izraela: Oddzielenie
Dlaczego ani diabeł ani człowiek nie mógł przekląć Izraela? Dlaczego Balak i 
Bileam nie mogli zniszczyć Izraela? Dlaczego Izrael jest niezniszczalny i nie do 
pokonania? Dlaczego Izrael jest odporny na wszystkie przepowiednie Bileama? W 
jaki sposób możemy być uwolnieni od „ducha tego świata” — „boga tego świata”?

Sekret  znajdujemy  studiując  pierwsze  proroctwo  jakie  wypowiedział  Bileam: 
„Jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? I jak mam złorzeczyć, komu Pan 
nie złorzeczy? Wszak ze szczytu skał go widzę i z pagórków go oglądam: Oto lud, 
który  mieszka  na  osobności,  i  między  narody  się  nie  zalicza”  (4  Mojżeszowa 
23:8-9).

Izrael był zatem szczególnym narodem, pod szczególną troską i opieką Boga. Ale 
dlaczego?

„Pan zaś oświadczył  dzisiaj co do ciebie, że jako lud będziesz wyłączną jego 
własnością, jak ci obiecał, i że ty masz przestrzegać wszystkich jego przykazań. i że 
wywyższy cię ponad wszystkie narody, które stworzył, ku chwale, sławie i chlubie, i 
że  będziesz  świętym  ludem Pana,  Boga  twego,  jak  powiedział”  (5  Mojżeszowa 
26:18-19).

„Gdy  Najwyższy  przydzielał  dziedzictwa  narodom,  gdy  rozdzielał  synów 
ludzkich, Już ustalał granice ludów Według liczby synów izraelskich. Gdyż dziełem 
Pana jest lud jego, Jakub wyznaczonym mu dziedzictwem” (5 Mojżeszowa 32:8-9).

„Tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi” (Amosa 3:2).
Jednak dlaczego te wszystkie rzeczy odnoszą się do buntowniczego, krnąbrnego 

Izraela?  Ponieważ  Bóg  pamięta  o  warunkach  Swojego  Świętego  Przymierza 
zawartego z ich przodkiem, Abrahamem — że w jego nasieniu „wszystkie narody 
ziemi będą błogosławione.”

„Lecz ty, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, 
mojego przyjaciela.  Ty,  którego pochwyciłem na krańcach ziemi  i  z najdalszych 
zakątków powołałem, mówiąc do ciebie: Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie 
wzgardziłem tobą: Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! 
Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Oto 
zawstydzą  się  i  będą  pohańbieni  wszyscy,  którzy  pienią  się  na  ciebie,  będą 
unicestwieni i zginą ci, którzy się z tobą spierają” (Izajasza 41:8-11).

„Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę” (Izajasza 43:21).
„Ja, Pan i oddzieliłem was od innych ludów [tj. pogańskich narodów], abyście 

byli moimi” (3 Mojżeszowa 20:26).
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Oddzielony lud
Lud, który mieszka na osobności

„Gdyż  Ty  wybrałeś  ich  sobie  na  własność  ze  wszystkich  ludów  ziemi”  (1 
Królewska 8:53).

Izrael był zatem wybranym narodem, oddzielonym od wszystkich innych i nie 
zaliczającym  się  do  nich,  aby  był  święty  przed  Bogiem  — oddzielony  poprzez 
świętość, by manifestowała się w nim Boża chwała.

Inny święty lud

Bóg ma pięć wybranych obiektów, osób czy rzeczy, poprzez które albo już objawił  
albo objawi Swój wspaniały plan odkupienia świata:

1. Wybrany lud — Izrael.
2. Wybrana ziemia — Ziemia Obiecana
3. Wybrany Król — Jezus Chrystus
4. Wybrane miasto — Jeruzalem
5. Wybrany kościół — wszyscy wierzący w tym rozproszeniu: Boży Izrael.
„Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście  

szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili  
Ojca w imieniu moim, dał wam” (Ew. Jana 15:16).

„Kościół, który jest Jego Ciałem” jest jedną z Bożych tajemnic, która w ogóle  
nie  była  objawiona  w  Starym  Testamencie.  Jednak  wspaniałe  rzeczy  o 
funkcjonowaniu tego kościoła i jego przyszłym przeznaczeniu, zostały objawione w  
Nowym Testamencie.

Żadna chwała, która została przewidziana dla Izraela, nie ma przewyższyć tej,  
która została zamierzona w Bożym planie, by realizował ją i doświadczał jej Jego 
kościół. Żadna wyższa godność nie może być udzielona aniołom ani człowiekowi, niż  
ta, która jest obiecana tym, którzy są wierni Chrystusowi Jezusowi teraz.

Tak  wspaniała  i  cudowna jest  ta  pełnia błogosławieństwa,  że  Paweł pisząc  i  
rozmyślając o chwale która nas oczekuje, wyśpiewywał w radosnym uwielbieniu:  
„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który  
nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; w  
nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni  
przed obliczem jego” (Efezjan 1:3-4).

Cóż  za  objawienie!  Zostaliśmy  „wybrani”  przez  Boga  „przed  założeniem 
świata” by „zasiąść w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie” (Efezjan 2:6).  
Przerwijmy na chwilę i poprośmy Boga Ducha Świętego by pozwolił nam zrozumieć 
co oznacza to wspaniałe wybranie.

Czy cel tego wybrania ma działać tutaj i teraz, kiedy żyjemy w tym ogarniętym  
grzechem świecie? Tak, Bóg zaplanował abyśmy nawet teraz „siedzieli w okręgach  
niebieskich,  w  Chrystusie  Jezusie.”  Nawet  teraz  nasza  społeczność  ma  być 
„społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem” (1 Jana 1:3).
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Oddzielony lud
Lud, który mieszka na osobności

Czy jednak mimo tego, że Izrael za dawnych dni otrzymał Ziemię Obiecaną, i że  
Palestyna rzeczywiście należy dzisiaj do Żydów, prawdą jest, że wspaniały przywilej  
codziennego chodzenia z  Bogiem — bliskiej  społeczności  z  Ojcem i  Jego Synem 
Jezusem Chrystusem w okręgach niebieskich — jest dla nas teraz, że ma być naszym 
normalnym stanem? Czy nie musimy wyznawać, że nie weszliśmy jeszcze do naszego  
dziedzictwa?

Dlaczego Izrael  w przeszłości  nie  spełnił  funkcji,  do której  został  stworzony?  
Dlaczego nie możemy się w pełni cieszyć wspaniałym przeznaczeniem, do którego  
Bóg nas powołał? 

Pierwszym  krokiem,  którego  musiał  się  nauczyć  Izrael,  i  którego  musi  się  
nauczyć ponownie, jest to: „Oto lud, który mieszka na osobności, i między narody  
się nie zalicza.” 

Oddzielenie jest  pierwszym  krokiem  do  pełni  błogosławieństwa.  To  co  było 
prawdą w stosunku do Izraela, odnosi się dzisiaj również do nas.

„Wyjdźcie  spośród  nich  i  odłączcie  się,  mówi  Pan,  i  nieczystego  się  nie  
dotykajcie;  a  ja  przyjmę  was.  I  będę  wam Ojcem,  a  wy  będziecie  mi  synami  i  
córkami, mówi Pan Wszechmogący” (2 Koryntian 6:17-18).

Synowie i córki, dzieci mają zawsze prawo do przebywania w obecności Ojca.
Bezpieczeństwo Izraela i jego największe błogosławieństwo leżało w absolutnym 

oddzieleniu  dla  Boga.  Nasze  bezpieczeństwo  i  bezpośrednie  błogosławieństwo 
zależą od oddzielenia wszystkiego czym jesteśmy i mamy, dla Boga. Tak jak Izrael  
musi  „mieszkać  na  osobności”  i  „nie  zaliczać  się  między  narody,”  podobnie  w 
naszym przypadku nie może mieć miejsca akceptowanie czy pójście na kompromis ze  
„światem, ciałem czy diabłem.”

Izrael w przeszłości zawsze wymykał się z Bożej ręki, kiedy zaprzyjaźniał się czy  
zawierał przymierze w obcymi siłami. Nasz Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Musi mieć 
wszystko  albo  nic.  Rozciąga  przed  nami  wspaniałe,  zachwycające  perspektywy,  
jeżeli tylko posiądzie wszystko czym jesteśmy i wszystko co mamy. 

Niech Bóg udzieli nam łaski, by mógł wykonywać w nas Swoją wolę, i byśmy we 
wszystkim na co składa się nasze życie, nie żyli dla siebie, ale na osobności, oddani 
Bogu!

E.L. Langston (1922)               
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Oddzielony lud
Świętość i oddzielenie

„Ja, Pan, jestem Bogiem waszym, który was  oddzieliłem od ludów. Będziecie mi 
więc  świętymi,  bo Ja  jestem  święty,  Ja,  Pan i  oddzieliłem was od innych  ludów, 
abyście byli moimi” (3 Mojżeszowa 20:24,26). 

„Dopóki nie wypełnią się dni, na które poświęcił się Panu, będzie poświęcony... 
Przez cały czas swojego nazyreatu jest poświęcony Panu” (4 Mojżeszowa 6:5,8).

„Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy 
więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego” (Hebrajczyków 13:12-13).

Oddzielenie  nie  jest  świętością,  ale  drogą  do  niej.  Chociaż  nie  może  być  
świętości bez oddzielenia, może istnieć oddzielenie, które nie prowadzi do świętości.  
Niesłychanie ważne jest rozumieć zarówno różnicę jak i związek tych dwóch rzeczy,  
abyśmy mogli być zachowani od błędu poszukiwania świętości bez oddzielenia.

Hebrajskie  określenie  świętości  pochodzi  zapewne  od  słowa,  które  oznacza  
oddzielenie.  Jednak  tam  gdzie  w  naszym  tłumaczeniu  mamy  słowa  „oddzielić,”  
„zerwać”  czy  „odróżnić,”  tam  mamy  zupełnie  inne  słowa.  Słowo  święty  jest  
używane wyłącznie dla wyrażenia tej szczególnej myśli. I chociaż świętość zawsze  
zawiera element oddzielenia, sama w sobie jest czymś nieskończenie wyższym.

Bardzo ważne jest właściwe zrozumienie tego, bowiem bycie oddzielonym dla 
Boga,  oddanie  Jego zamiarom, poświęcenie  Jego służbie,  jest  często postrzegane 
jako świętość. Nie możemy forsować myśli,  że to jest tylko początek, założenie. 
Świętość sama w sobie jest czymś nieskończenie większym; świętość to nie to czym 
ja jestem, co robię, czy ile daję, ale kim Bóg jest, co daje i czyni dla mnie. Świętym 
czyni  mnie  Bóg  przejmujący  mnie  na  własność;  to  Jego  Obecność  i  chwała 
naprawdę czyni świętym.

Wyjaśni nam to uważne przestudiowanie Bożych słów skierowanych do Izraela. 
Osiem razy w 3 Księdze Mojżeszowej znajdujemy słowa „Świętymi bądźcie bo Ja 
jestem święty.” Świętość jest Bożym najwyższym atrybutem, wyrażanym nie tylko 
w powiązaniu z Izraelem, ale w Jego istocie i naturze, Jego nieskończona moralna 
doskonałość.  I  chociaż  bardzo  powoli  i  stopniowo,  może  On  nauczyć  cielesny 
zaciemniony umysł człowieka co to oznacza, jednak od samego początku Bóg mówi 
Swojemu ludowi że Jego celem jest by byli jak On — święci, ponieważ i jak On jest 
święty.

Stwierdzenie, że Bóg oddziela ludzi dla Siebie, by należeli do Niego, tak jak On 
oddaje im Siebie,  mówi mi  o istniejącej  relacji,  ale nie  mówi nic  o rzeczywistej 
naturze tej Świętej  Istoty albo o istotnym znaczeniu świętości którą mi przekaże. 
Oddzielenie jest tylko separacją i zabraniem naczynia by było oczyszczone i użyte; 
dopiero napełnienie go cenną zawartością nadaje mu prawdziwą wartość. Świętość 
jest  Boskim  napełnieniem,  bez  którego  oddzielenie  pozostawia  nas  pustymi. 
Oddzielenie nie jest świętością.
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Oddzielenie jest niezbędne dla świętości

Jednak oddzielenie jest niezbędne dla świętości. „Ja, Pan, jestem Bogiem waszym,  
który was oddzieliłem od ludów. Będziecie mi więc świętymi.” Jeżeli nie wybiorę i  
nie oddzielę jakiegoś naczynia od innych, i jeśli taka potrzeba nie oczyszczę go, nie  
mogę  go  napełnić  ani  użyć.  Muszę  mieć  je  w  Swoim  ręku  na  jakiś  czas,  pod  
całkowitą kontrolą, albo nie będę mógł wlać w nie drogocennego mleka czy wina. W  
taki  właśnie  sposób  Bóg  oddzielił  Swój  lud,  kiedy  wyprowadził  ich  z  Egiptu,  
oddzielił ich  dla Siebie, dając Swoje przymierze i prawo, aby mógł mieć ich pod 
Swoją kontrolą i mocą, i wypracować Swój cel uczynienia ich świętymi. Nie mógł  
tego uczynić  dopóki ich nie oddzielił  i  obudził w nich świadomość,  że  byli  Jego  
szczególnym ludem, całkowicie  i  jedynie  Jego,  dotąd aż nauczył  ich również jak  
oddzielać siebie dla Niego. Oddzielenie jest konieczne dla świętości.

Potwierdzi to ustanowienie nazyreatu i  ukaże bardzo wyraźnie czym jest  owo  
oddzielenie.  Izrael  miał  być  świętym  narodem.  Jego  świętość  była  szczególnie  
wyrażana w jego  kapłanach.  W Księgach  Mojżeszowych nigdzie  nie  czytamy,  że  
indywidualny  Izraelita  ma  być  święty.  Jednak  istniały  zarządzenia  co  do  tych  
Izraelitów,  którzy  chcieli  udowodnić  swoje  pragnienie  całkowitej  świętości.  Taki  
człowiek mógł oddzielić siebie od zwykłego życia i żyć jako Nazyryjczyk, oddzielony.  
To  oddzielenie  było  uważane  w  tamtych  czasach  za  świętość.  „Przez  cały  czas  
swojego nazyreatu jest poświęcony Panu.”

Oddzielenie  składało  się  głównie  z  trzech  rzeczy  —  wstrzemięźliwości,  
powstrzymywania się od jedzenia owocu winogron; uniżenia, nie będzie obcinał ani  
golił  swoich  włosów  („mężczyźnie,  jeśli  zapuszcza  włosy,  przynosi  to  wstyd”);  
poświęcenia, nie będzie się zanieczyszczał nawet przy swoim zmarłym ojcu czy 
matce.  Musimy  szczególnie  zauważyć,  że  to  oddzielenie  nie  było  od  rzeczy  
nielegalnych ale właśnie od tych legalnych. Nie było w tym nic grzesznego kiedy 
Abraham mieszkał w domu swojego ojca albo kiedy Izrael przebywał w Egipcie.  
Duch oddzielenia manifestuje się  w poświęceniu nie  tylko tego co jest  określane 
mianem grzechu ale wszystkiego co może przeszkodzić całej intensywności naszego 
oddania w Boże ręce, by uczynił nas świętymi.

Ucząc się znaczenia oddzielenia

Nauczmy się lekcji jaką sugeruje ta prawda. Musimy dostrzec potrzebę oddzielenia.  
To  nie  jest  przypadkowe  Boże  żądanie,  ale  ma  swoje  podłoże  w  samej  naturze  
rzeczy. Oddzielić jakąś rzecz to przeznaczyć ją do jednego szczególnego celu czy  
zadania,  aby  z  niepodzielną  uwagą wypełniła  wolę  tego,  kto  ją  wybrał,  i  w ten 
sposób spełniło swoje przeznaczenie.
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To  jest  zasada  która  leży  u  korzenia  wszelkiego  podziału  pracy;  całkowite  
oddanie  jednej  dziedzinie  nauki  czy  pracy jest  drogą do sukcesu i  doskonałości.  
Mam przed sobą las dębowy gdzie wszystkie drzewa rosną prosto i blisko siebie. Na  
obrzeżach  rośnie  jedno drzewo oddzielone  od innych; jego ciężki  pień i  szeroko  
rozpostarte konary udowadniają w jaki sposób oddzielenie i posiadanie odrębnego  
kawałka ziemi do własnej dyspozycji, gdzie mogą rozwinąć się korzenie i gałęzie,  
jest sekretem wzrostu i świetności.

Nasze ludzkie siły są ograniczone; jeżeli Bóg ma wziąć nas w pełne posiadanie,  
jeżeli mamy się Nim radować w pełni, oddzielenie dla Niego jest niczym innym jak  
prostym, naturalnym i niezbędnym wymogiem. Bóg chce nas całych dla Siebie, aby 
mógł dać nam Samego Siebie.

Musimy znać  cel oddzielenia.  Można go odnaleźć  w tym co  powiedział  Bóg. 
„Będziecie mi więc  świętymi,  bo Ja jestem  święty,  Ja, Pan i oddzieliłem was od 
innych ludów, abyście byli MOIMI.” Bóg oddzielił nas  dla Siebie w najgłębszym 
znaczeniu  tego  słowa,  aby  mógł  zamieszkać  w nas  i  ukazać  w nas  Siebie.  Jego  
świętość jest sumą i cent-rum wszystkich Jego doskonałości; On oddzielił nas po to 
byśmy byli świętymi jak On.

Oddzielenie  nie  ma  wartości  samo  w  sobie;  może  stać  się  bardzo  złe  albo  
krzywdzące. Wszystko zależy od przedłożonego obiektu. Kiedy Bóg przejmuje nas w 
posiadanie, kiedy życie wieczne w Chrystusie opanowało całe nasze istnienie, kiedy  
Duch Święty przepływa przez nas w pełni i bez przeszkód, tak że mieszkamy w Bogu  
a  On  w  nas,  to  oddzielenie  nie  będzie  kwestią  rozkazu  i  obrzędu  ale  duchową  
rzeczywistością. Kiedy ten Boży cel jest widziany, zaakceptowany i wprawiony w  
czyn,  trudne  pytania  dotyczące  tego  od  czego  mamy  być  oddzieleni  i  jak  wiele  
poświęcenia wymaga to  oddzielenie,  znajdzie  łatwą odpowiedź.  Bóg oddziela  od  
wszystkiego, co nie prowadzi nas do Jego świętości i społeczności.

Musimy przede  wszystkim znać  moc oddzielenia,  moc która prowadzi  nas do  
niego  w duchu pragnienia  i  radości,  wolności  i  miłości.  Wielkim oddzielającym 
słowem w ludzkiej mowie jest słowo  Moje. W nim mamy wielkie źródło wysiłku i  
radości — w dziecku i jego zabawkach, w pracy z jej korzyściami i nagrodami, w  
patriocie który umiera za kraj. Słowo Mój kładzie rękę na tym co chce oddzielić od  
wszystkiego innego.

Tego słowa używa również miłość. Weźmy na przykład dziecko, które mówi do  
swojej  matki:  „Moja  mamusia,”  i  przywołuje  odpowiedź:  „Moje  dziecko;” 
oblubieniec który zabiera córkę z domu jej rodziców by należała do niego; czy też  
Święty Bóg który mówi: „Oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli Moimi” — 
zawsze wraz ze słowem mój miłość wywiera swoją potężną siłę i przyciąga do siebie,  
pozostawiając wszystko inne.
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Bóg Sam nie  zna  potężniejszego  argumentu,  nie  może  przedstawić  silniejszej  
atrakcji niż ta: „abyście byli  Moimi.” Moc oddzielenia przyjdzie do nas i  będzie  
działać w nas kiedy oddamy siebie studiowaniu i poznawaniu tego świętego celu  
słuchania  i  przyjmowania  tego  wspaniałego  Mój wypowiadanego  przez 
Wszechmogącą Miłość.

Postępująca ścieżka oddzielenia

Przestudiujmy krok po kroku wspaniałą drogę Bożej  Miłości  dokonującej  Swojej  
oddzielającej pracy.

Droga przygotowywana poprzez odkupienie. Izrael oddzielony od Egiptu krwią 
Baranka i słupem ognia. Polecenie „wyjdźcie spośród nich i odłączcie się” pobudza  
człowieka do działania;  obietnica  „będę waszym Bogiem” pobudza pragnienie  i  
umacnia wiarę. Wskazuje drogę we wszystkich świętych i sługach Bożych i w końcu  
w Nim, który był święty, niewinny, nieskalany, oddzielony od grzeszników. W mocy 
Ducha  Świętego,  Ducha  Świętości,  pieczętuje  oddzielenie  Obecnością  
Zamieszkującego Boga.

To jest rzeczywiście moc oddzielenia.  Oddzielająca moc Bożej Obecności; tego 
potrzebujemy.  „Po  czym  bowiem  można  poznać,  że  znalazłem  łaskę  w  oczach  
twoich, ja i lud twój” powiedział Mojżesz, „Jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami,  
bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud twój, spośród wszystkich ludów, które są na 
powierzchni ziemi.” Świadomość Bożej  zamieszkującej Obecności czyni nas Jego  
własnością  i  powoduje  prawdziwe  oddzielenie  od  świata  i  jego  ducha,  od  nas  
samych i naszej woli.

Kiedy to oddzielenie jest akceptowane, cenione i wytrwałe w nas, Boża świętość  
wejdzie i przejmie nas w posiadanie. A my zdamy sobie sprawę że bycie własnością  
Pana, Jego ludem, jest czymś nieskończenie większym niż po prostu bycie uważanym 
za Jego własność. Oznacza to nic innego jak to, że Bóg w mocy Ducha Świętego  
wypełnia nasze istnienie, nasze uczucia i naszą wolę Swoim życiem i świętością.

On  oddziela  nas  dla  Siebie  i  uświęca  byśmy  byli  Jego  mieszkaniem.  On  
przychodzi  SAM by przejąć osobistą  kontrolę  poprzez zamieszkanie  Chrystusa w  
sercu.  Wtedy  jesteśmy  prawdziwie  oddzieleni  i  trzymani  w  oddzieleniu  poprzez  
obecność Boga w nas. ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE JAK I JA JESTEM ŚWIĘTY.

Andrew Murray (1887)                                                                        
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Bogobojne życie 

Chrześcijanin  jest  odkupiony  nie  tylko  od  kary  należnej  za  grzech,  ale  od  
wszystkiego, co jest związane z tą karą. Nie jest przestępcą z karą w zawieszeniu, ale  
został  „usprawiedliwiony”  —  usprawiedliwiony  poprzez  odkupienie  w  Jezusie  
Chrystusie,  gdyż  utożsamił  się  z  Nim w Jego  śmierci.  A  śmierć  zrywa  wszelkie  
relacje, unieważnia wszystkie zobowiązania.

Jednak  utrzymywanie  bez  rezerwy  i  kompromisu,  że  chrześcijanin  został 
zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności będąc dzieckiem z natury, zmusza nas do 
położenia równego nacisku na prawdę, że ma teraz nową odpowiedzialność, jako 
dziecko łaski. Jest ona związana z nową pozycją, do której wprowadziła go łaska i z 
nową relacją odnoszącą się do tej pozycji.

Został  on  wykupiony spod prawa,  ale  nie  po  to,  żeby żył  bez  prawa.  Został 
wykupiony od odpowiedzialności, ale nie po to, żeby był nieodpowiedzialny. Został 
również wykupiony od tego, co powodowało, że obowiązek i prawo były dla niego 
przygniatające i fatalne w skutkach. Nie został wykupiony od kary za wykonywanie 
własnej  woli,  po  to  żeby  samowola  mogła  się  rozwinąć  w  całej  pełni.  Został 
wykupiony od  podobania  się  samemu sobie,  jak  również  od  konsekwencji  tego. 
„Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości” — to 
znaczy od wszelkiego bezprawia, od samowoli (Tytusa 2:14).

Nieprawość i jej działanie jest przeciwieństwem sprawiedliwości. Zasadniczo w 
swoich   owocach  jest  przeciwna  świętości  (patrz  Rzymian  6:19).  Świętość 
rozumiana we właściwy sposób to oddanie się, albo oddzielenie dla Boga.

Człowiek święty to nie jest taki, który goli swoją głowę, nakłada habit i zamyka 
się w klasztorze, ale taki, który „oddaje swoje ciało na służbę sprawiedliwości.” Z 
wyglądu jest taki sam jak inni ludzie. Jeżeli jest adwokatem, to w sądzie można go 
zobaczyć w todze z peruką na głowie; jeżeli jest lokajem, to może być ubrany w 
liberię. Jednak w każdym przypadku jest świętym człowiekiem, a jego życie jest 
skierowane ku Bogu.

Nie będzie on rozmyślał  o fragmencie Pisma Świętego, kiedy jego obowiązki 
względem klientów wymagają, by rozważał przepisy prawa sądowego, ani ten drugi 
nie  będzie  wygłaszał  kazania,  kiedy  powinien  polerować  srebrną  tacę. 
Rzeczywistość jest taka, że obaj są godni zaufania jeżeli chodzi o swoje obowiązki i 
wywiązują się z nich jak tylko mogą najlepiej, ponieważ żyją przed Bogiem, a nie 
ludźmi.

Są to  dobrzy ludzie. Nie tylko z powodu swojej profesji, ani nawet z powodu 
tytułu czy przywileju, ale dlatego, że są „wykupieni od wszelkiej nieprawości,” od 
podobania się samemu sobie i  w ten sposób „oczyszczonym ludem na własność, 
gorliwym w dobrych uczynkach.”
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Natura „szczególnego ludu”

„Tak”  —  ktoś  zawoła  —  „mamy  być  ‘szczególnym  ludem’,  a  to  jest  coś 
przeciwnego  do  tego,  o  czym  mówiłeś.”  Ulubioną  książką  mojego  wczesnego 
dzieciństwa był  ilustrowany egzemplarz  Wędrówki  Pielgrzyma.  Wielkie  wrażenie 
wywierał  na  mnie  fakt,  że  świeccy  ludzie  nosili  wysokie  jedwabne  kapelusze, 
podczas gdy chrześcijanin i jego przyjaciele kapelusze filcowe o szerokim rondzie.

Pewien najbardziej uczciwy człowiek, jakiego znałem — wrażliwy i odnoszący 
sukcesy biznesmen — zapytał mnie kiedyś szczerze, czy uważam, że noszenie stroju  
wieczorowego jest  dla chrześcijanina złą  rzeczą.  W mojej  odpowiedzi  zwróciłem 
uwagę na słowa Apostoła: „Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co 
poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne  
pochwały” (Filipian 4:8). Chrześcijanin nie pójdzie na żaden kompromis żeby się  
komuś przypodobać tam, kiedy sprawa jest oczywista i wiadomo co jest dobre a co  
złe, ale w sprawach obojętnych będzie gotowy, aby się podobać wszystkim.

Bez względu na to w jak skromnych warunkach żyje, chrześcijanin powinien być  
łaskawy; gdyż łaska uczy ludzi, aby byli łaskawi. Ten, kto jest wdzięczny ma w sobie  
podstawowe cechy charakterystyczne, które składają się słowo „Dżentelmen.”

Herezja  dotycząca  „szczególnego  ludu”  ma  wiele  faz  i  niezliczonych 
zwolenników.  Często  promuje  ona  zachowanie,  które  zupełnie  nie  pasuje  do 
chrześcijanina, a powoduje tylko, że jej ofiary myślą, iż gorsząc innych podobają się 
Bogu.  To  wyrażenie  jest  wzięte  z  greckiego  zapisu  słów z  2  Mojżeszowej  19:5 
(użytych również w 5 Mojż. 7:6; 14:2; 26:18). „Moja jest ziemia”, oświadczył Bóg 
Izraelowi, „ale wy będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów”. 
Angielskie słowo, prawidłowo rozumiane, jest bardzo znaczące i chyba nie można 
użyć  lepszego  słowa.  Słownik  Webstera  podaje,  że  „szczególny pochodzi  od 
rzymskiego słowa peculium, które oznaczało, że dana rzecz jest wyraźnie i zupełnie 
czyjąś własnością i dlatego bardzo cenna.”

Czasami jedno słowo zawiera w sobie kazanie. Jakież mamy tu kazanie! Być 
ludem szczególnym nie oznacza być dziwakami. Nie mówiąc o tym, że tacy ludzie 
nie  powinni  być  znani  z  niewdzięczności  czy  niegrzeczności.  To  oznacza  być 
„wyraźnie i wyłącznie” Bożym ludem i dlatego bardzo drogim dla Niego.

Charakterystyka Bożego ludu

Z całą pewnością Boży lud musi być najlepszym ludem na świecie w każdym miejscu  
i  dla  każdego celu.  Gdyby  chrześcijanie  byli  tym,  czym powinni być,  to  historia  
Daniela byłaby w pokorny sposób odtwarzana w życiu tysięcy ludzi. Jeżeli hebrajski  
więzień został wywyższony na najwyższe stanowisko w Babilonie, to stało się tak 
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dlatego, że udowodnił, iż się nadaje do tego poprzez bogobojne życie. Rezultat był  
taki,  że  Bóg Daniela stał się znany w całym imperium. Gdyby chrześcijanie  byli  
znani z niezachwianej uczciwości, charakteru bez zarzutu i nienagannego życia, to  
ich służba byłaby najwyżej premiowana w tym świecie.

Nie zawsze tak było. Podczas wielu ciężkich prześladowań uczono lud Boży „że 
musimy przejść do Królestwa Bożego przez wiele prześladowań” (Dz. Ap. 14:22). 
Ale wiek w którym żyjemy, wydaje się być bardziej podobny do spokojnych dni 
Pięćdziesiątnicy, kiedy uczniowie „cieszyli się łaską i przychylnością całego ludu” 
(Dz. Ap. 2:47). Oczywiście są wyjątki, gdyż niektórzy cierpią z powodu Chrystusa, 
a inni z powodu sprawiedliwości. Jednak gdyby wszyscy, którzy wzywają imienia 
Chrystusa „odstąpili od nieprawości” to ludzie by „chwalili naszego Ojca w niebie” 
(Ew. Mateusza 5:16).

Cel naszego odkupienia

W tym celu  zostaliśmy odkupieni.  I  taka  jest  odpowiedzialność  płynąca  naszego  
stanowiska w łasce — odpowiedzialność, która jest konkretna i prawdziwa, i z której  
będziemy musieli  zdać sprawozdanie.

Odcinając  się  od  średniowiecznego  błędu  mówiącego,  że  życie  jest  okresem 
sprawdzianu,  po  którym  czeka  nagroda  w  postaci  „dnia  gniewu,”  jesteśmy  w 
niebezpieczeństwie zapomnienia o tym, iż ziemskie życie ludzi odkupionych jest 
rzeczywiście okresem sprawdzianu, którego wynik będzie ogłoszony przed sądową 
stolicą Chrystusowa. Zaślepieni błędami, z których zostali ostatnio wyratowani, nasi 
tłumacze przekręcili słowa Apostoła.

Korektorzy uratowali je dla nas w taki sposób: „Dlatego też dokładamy starań, 
żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu 
się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, 
aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.” (2 
Koryntian 5:9-10).

„Co?” — ktoś zawoła — „Na pewno dobro zostanie zapamiętane i nagrodzone, 
ale zło będzie odrzucone i zapomniane na wieki.” Jednak powyższe słowa są jasne: 
uczynki  „dobre  lub  złe.” Natura  ludzka  by  chciała,  żeby  tylko  te  dobre  były 
zapamiętane, a złe zapomniane!

Ale  dzięki  Bogu!  To  dostojne  i  błogosławione  Imię  będzie  oczyszczone  od 
wszelkiego zła, jakie było tutaj na Niego zrzucone, a wszelka prawdziwa służba i 
bogobojne życie  otrzyma  zasłużoną  nagrodę,  dla  chwały  Tego,  komu należy  się 
wszelka moc. Kiedy wszyscy ludzie złożą u Jego stóp korony, które On Sam im dał, 
zostanie zaśpiewany hymn, „Godzien jesteś, Panie, przyjąć chwałę i cześć.”

Sir Robert Anderson (1905)                                                                 
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Zachowani dla Jezusa
“Trzymaj mnie abym był

Zawsze i tylko w całości dla Ciebie”

„DLA CIEBIE!” To jest początek i koniec całej kwestii uświęcenia. 
Istniało pewne preludium do „nie kończącej się pieśni” — preludium, którego 

temat jest wpleciony w harmonię każdego nowego hymnu uświęconego życia: „Syn 
Boży, który mnie umiłował i wydał Siebie  za mnie.” Z uświadomionego sobie „za 
mnie” wyrasta praktyczne „dla Ciebie”! Jeżeli poprzednie było żywym korzeniem, 
ostatnie będzie żywym owocem.

„Dla  Ciebie!” To sprawia różnicę pomiędzy tym co narzucone czy formalne i 
nierozsądną służbą a „rozsądną służbą,” która jest początkiem tej doskonałej, gdzie 
odczuwamy Jego obecność. To odróżnia pracę niewolniczą od wolnej.

Dla Ciebie, mój Odkupicielu; dla Ciebie, któryś przemówił do mojego serca; dla 
Ciebie, który uczyniłeś dla mnie — co? Niech każdy z nas zatrzyma się na chwilę i 
wypełni  to  puste  miejsce  wielkimi  rzeczami,  których  Pan  dla  nas  dokonał.  Dla 
Ciebie, który jesteś dla mnie — czym? Tu również wstaw odpowiednie rzeczy! Dla 
Ciebie, mój Jezu Zbawco, mój Panie i mój Boże!

Uświęcone ‘ja’

Co ma należeć do Niego? Moje ‘ja’. Czasem rozumujemy tak, jakby wszystko inne 
mogło być Mu poddane, ale nie nasze ‘ja’. Czy Paweł zapomniał o tym ważnym 
wyjątku, wymieniając w Liście do Filipian 3:21 wszystkie rzeczy, które Chrystus 
jest  w stanie  Sobie  poddać? Dawid powiedział:  „Błogosław, duszo moja,  Panu i 
wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu!” Czy on również z niewyjaśnionych 
przyczyn zapomniał wspomnieć, że miał na myśli wszystko, oprócz własnego ‘ja’? 
Jeżeli nie, to ‘ja’ musi się znajdować się wśród „wszystkich rzeczy,” które Pan Jezus 
Chrystus jest w stanie Sobie poddać, a które mają „błogosławić Jego święte imię.”

To ‘ja’, które było kiedyś Jego najbardziej zdradliwym nieprzyjacielem, jest teraz 
poprzez  pełne  i  chętne  oddanie,  Jego  własnym  żołnierzem  — wychodzącym  ze 
zbuntowanego obozu do królewskiej armii.  To nie jest ktoś inny,  jakiś chwilowo 
odmieniony duch, który mówi w nas: „Panie, Ty wiesz, że Ciebie miłuję,” ale nasze 
prawdziwe  ‘ja,’  tylko  zmienione  i  odnowione  mocą  Ducha  Świętego.  A  kiedy 
czynimy to, czego nie chcemy, wiemy, że „już nie ja to czynię, ale grzech, który 
mieszka  we  mnie”  (Rzymian  7:20).  Nasze  prawdziwe  ‘ja’  jest  nowym  ‘ja,’ 
zdobytym przez Bożą miłość i utrzymywanym Jego mocą.
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Zachowani Jego mocą

Tak, zachowani! Istnieje obietnica, na której opieramy naszą modlitwę, albo raczej 
jedna z obietnic. Poszukaj jej dla własnego posilenia i pocieszenia, a znajdziesz ją 
powtórzoną w każdej części Biblii — od „A oto Jam jest z tobą i będę cię strzegł” w 
1  Księdze  Mojżeszowej  do  „Ja  zachowam  cię  w  godzinie  próby”  w  Księdze 
Objawienia.

Zachowani  dla  Niego!  Dlaczego  miałbyś  o  tym  myśleć  jako  o  rzeczy 
niemożliwej, kiedy jest to tylko wypełnienie Jego wiecznego celu w stworzeniu nas? 
„Lud, który sobie stworzyłem.” Nie tylko ostatecznie, ale obecnie i stale. Ponieważ 
mówi: „pozostaniesz u mnie” i „zachowany zostanie dla naszego Boga.”

Czy należysz do Niego poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa? Wobec tego zobacz 
kim jesteś dla Niego. Osobiście i  indywidualnie jesteś częścią własności  Pana (5 
Mojżeszowa  32:9)  i  Jego  dziedzictwa  (1  Królewska  8:53  — Biblia  Tysiąclecia; 
Efezjan 1:18). Jego własność i dziedzictwo nie byłyby pełne bez ciebie;  jesteś Jego 
szczególną  własnością  (2  Mojżeszowa 19:5),  „Jego wyłączną własnością”  (jakże 
ciepłe, pełne miłości i naturalne jest to wyrażenie!) „dla Siebie” (5 Mójż. 7:6).

Czy nazwałbyś to „troską,” gdybyś miał jakiś „szczególny” skarb — na przykład 
kochane  dziecko  —  i  pozwolił  mu  przez  cały  dzień  narażać  się  na  różne 
niebezpieczeństwa, czasami  w twojej  obecności,  czasem na ulicy — z zamiarem 
przyprowadzenia  go  wieczorem  bezpiecznie  do  domu?  Jeżeli  ty,  będąc  złym, 
zachowujesz się inaczej, o ile bardziej nasz Pan zachowuje nas w Swojej trosce cały 
czas, gdy mówi, że jesteśmy Jego własnością, nabytą (zobacz 1 Piotra 2:9) za tak 
wielką cenę!

On zachowa to czego szukał
Bezpiecznie strzeże drogo nabytych
Troszczy się o to co wybrał
Zawsze będzie kochał i nigdy nie zgubi.

Oddzieleni tylko dla Niego

Wiem  co  niektórzy  z  nas  myślą.  „Tak,  rozumiem  to  wyraźnie  w  teorii,  ale  w 
praktyce dostrzegam, że nie jestem strzeżony. Moje ‘ja’ ciągle na nowo przechodzi 
do tego drugiego obozu. Nie wszystko należy do Jezusa, chociaż o to prosiłem i 
chciałem tego.” Drodzy przyjaciele, „wszystko” musi być przypieczętowane przez 
„tylko.” Czy chcesz być  „tylko” dla Jezusa? Nie oddałeś „wszystkiego” Jezusowi, 
jeżeli nie jesteś całkiem gotowy być „tylko” dla Niego. Nie ma sensu rozmawiać o 
„zawsze,” jeżeli nie uregulowaliśmy spraw „tylko” i „wszystko.”

Nie możesz być „dla Niego” w pełnym i błogosławionym sensie, jeżeli  jesteś 
częściowo „za” czymś lub kimś innym. Nie ma uświęcenia bez oddzielenia. Jeżeli 

22



Oddzielony lud
lamentujesz  nad  pragnieniem  uświęcenia,  spójrz  szczerze  i  z  uniżeniem  w  tym 
kierunku. „Ogrodem zamkniętym jest moja siostra, oblubienica,” mówi Niebiański 
Oblubieniec (Pieśni nad Pieśniami 4:12).

Oddzielony dla Jezusa!
Czy to wystarczy
Gdy rozciągająca się pustynia
Jest otwarta, dzika i nieprzyjazna?
Oddzielony dla Jego przyjemności
Wybrany dla Jego świętej radości
Zapieczętowany by być Jego szczególnym skarbem!
Czy moglibyśmy wybrać zaszczytniejszą radość — 
I czy wybralibyśmy ją, gdybyśmy mogli?

Ustanowieni przez Pana

Kiedy oddajesz się Mu dzięki Jego łasce, „Pan ustanowi cię sobie jako lud święty, 
tak jak ci poprzysiągł.” Czy może być wspanialsza obietnica? Bądź posłuszny i ufaj 
Jego słowu  teraz i  teraz poddaj się Bogu „aby  dziś  ustanowił cię swoim ludem.” 
Powierz Jemu troskę o swoją duszę, jako wiernemu Stwórcy, będąc przekonanym, 
że On JEST W STANIE ZACHOWAĆ to co Mu powierzamy.

Teraz, o Panie, oddaję się Tobie,
Chcę być cały Twój
Tak jak Ty oddałeś Siebie za mnie
I jesteś cały mój;
Weź mnie i zapieczętuj jako Swoją własność
Zupełnie Twój i tylko Twój.

Wpływ oddanego życia

Ponownie nasuwa się tutaj ten niezmiernie ważny temat naszego wpływu. Gdyż na 
innych nie wpływa tak bardzo to co mówimy czy robimy,  ale to czym  jesteśmy. 
Prawdopodobnie słyszeliśmy już te słowa i być może powtarzaliśmy je ciągle na 
nowo, ale czy zauważyliśmy że jest to nieuchronnie związane z wielkim pytaniem 
tego  artykułu?  Nie  znam  niczego,  co  po  rozważnym  rozpatrzeniu  sprawia,  że 
zdajemy sobie sprawę z potrzeby i znaczenia zachowania siebie dla Jezusa.

Jeżeli  jakakolwiek  część  nie  jest  oddana  w  całości  i  zachowana,  musi 
przeszkadzać  i  neutralizować  prawdziwy  wpływ  na  całą  resztę.  Jeżeli  my  sami 
jesteśmy zachowani w całości dla Jezusa, to nasz wpływ będzie również zachowany 
dla Niego. Jeżeli nie, to ilekolwiek byśmy sobie życzyli,  mówili i próbowali,  nie 
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możemy umieścić pełnego ciężaru na prawej szali. A jeżeli nie jest on na prawej 
szali, to musi znajdować się na tej drugiej, ciążąc przeciwko temu niewiele, które 
próbowaliśmy położyć na prawą szalę, czyniąc małą wagę jeszcze mniejszą.

Tak wielka proporcja jest całkiem mimowolna, podczas gdy odpowiedzialność 
tak  olbrzymia,  że  nasza  bezradność  doznaje  wyjątkowo silnej  ulgi,  podczas  gdy 
miniony dług w tej  kwestii  jest po prostu nieobliczalny.  Czy choć trochę się tak 
czujemy? Czy mamy choćby ulotne spojrzenie w głąb mglistych kanałów pamięci na 
neutralny wpływ, zmarnowany wpływ, błędny wpływ, właściwie zły wpływ, który 
zaznaczył nie zatarty choć niemożliwy do odszukania bieg? A my przez cały czas 
byliśmy Mu winni ten wpływ! Wszystko powinno być dla Niego. Nie mamy nic do 
powiedzenia. A co nasz Pan ma nam do powiedzenia? „Przebaczyłem ci cały  ten 
dług!”

Potem, po tym przebaczeniu które najpierw musi nastąpić, doznajemy wielkiego 
pocieszenia w odczuwanej przez nas bezradności.  Ponieważ nasz wpływ jest w tak 
wielkim stopniu mimowolny i nieświadomy, możemy być spokojni co do tego, że 
jeżeli  sami jesteśmy naprawdę zachowani dla  Jezusa,  to  będzie on,  jako całkiem 
naturalny rezultat,  również zachowany dla Niego. Nie może być inaczej, bo jaka 
fontanna, taki będzie i strumień; jakie źródło, takie i działanie; jaki impuls, taki i 
przekazywany ruch.

A zatem może istnieć, i w prostej wierze nastąpi odpoczynek, ulga od poczucia 
wysiłku czy obciążenia. Słowa „Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam 
odpoczął  od  dzieł  swoich,  jak  Bóg  od  swoich”  (Hebrajczyków  4:10)  znajdą 
całkowite  wypełnienie.  Nie  będzie  to  kwestia  próbowania posiadania  dobrego 
wpływu,  ale  posiadanie go w sposób tak naturalny i  trwały jak namagnesowana 
sztabka.

Powinna  za  tym iść  inna  zachęcająca  myśl.  Sami  w sobie  możemy posiadać 
niewiele znaczenia, żadnych szczególnych talentów czy umiejętności czy cokolwiek 
innego co można by włożyć na szalę. Pamiętajmy jednak, że ciągle na nowo Bóg 
pokazuje, że wpływ całkiem przeciętnego życia, które kiedyś zostało naprawdę Jemu 
poświęcone,  może  przeważyć  wpływ  jakiejkolwiek  liczby  ludzi  utrzymujących 
tylko,  że  są  chrześcijanami.  Takie  życie  podobne  jest  do  300  ludzi  Gedeona 
niosących nie zwykłą broń wojenną ale trąby, lampy i puste dzbany, poprzez których 
Pan uczynił wielkie zwycięstwo, a nie użył do tego innych. Gdyż On wybrał to co 
słabe w oczach świata, by zawstydzić to co mocne. 

Czy to wszystko nie powinno być dodatkową motywacją do tego, by pragnąć aby 
nasze całe ‘ja’ było wzięte i zachowane?

Wieczna natura naszej społeczności

Wiem,  że  cokolwiek  Bóg  czyni,  będzie  trwało  na  wieki.  Dlatego  też  możemy  z  
radością powiedzieć „zawsze” jak również „tylko” i „wszystko dla Ciebie”! Gdyż  
Pan jest naszym Stróżem, Wszechmogącym i Wiecznym Bogiem, u którego nie ma 
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przemiany  ani  cienia  zmienności.  On  nigdy  nie  zmieni  zdania  odnośnie  
zachowywania nas i nikt nie jest w stanie wyrwać nas z Jego ręki.

Chrystus również nie pozwoli by ktoś wyrwał nas z Jego ręki, gdyż powiedział: 
„Przez wiele dni będziesz u Mnie.” Ten który czuwa nad nami, nie zaśnie. Kiedy 
przejął  w  posiadanie  winnicę,  będzie  jej  strzegł  dniem  i  nocą,  aż  skończą  się 
wszystkie dni i noce, i poznamy pełne znaczenie zbawienia, gotowego objawić się w 
dniach ostatecznych, aż do których jesteśmy zachowywani Jego mocą.

A wtedy zawsze dla  Niego! Przechodząc z łaskawego zachowywania poprzez 
wiarę  tej  małej  chwili  do chwalebnego zachowania w Jego obecności  przez całą 
wieczność! Na wieki wypełniając cel do którego nas stworzył i wybrał, będziemy 
ukazywać Jego chwałę, a On niezmierne bogactwa Swojej łaski w Swojej dobroci ku 
nam  w  nadchodzących  wiekach!  On  dla  nas,  a  my  dla  Niego  na  wieki! Jakże 
niewiele z tego jeszcze pojmujemy! Jednak to jest owoc „zachowania dla Jezusa”!

Oddzieleni na wieki
Tylko dla Niego!
Teraz nasze powołanie
Jest wspaniale ukazane.
Posiadając bez żadnej bojaźni
Nasze święte oddzielenie,
Korona uświęcenia naszego Pana Boga (4 Mojżeszowa 6:7)
Spocznie na naszych głowach.

Frances Ridley Havergal (1875)        
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1905, James Nisber & Co. (Londyn).

„Zachowani dla Jezusa"
Frances Ridley Havergal, zaczerpnięte z Kept For The Master's Use, używając 
wydania bez daty James Nisbet & Co. (Londyn).

Tłumaczyła: Lidia Nowakowska

„Światło Życia" jest publikacją Searchlight. Dodatkowe egzemplarze tego pisemka oraz 
informacje o innej literaturze chrześcijańskiej można zamówić pod adresem:

Paweł Cieślar
ul. Limanowskiego 5

56-400 Oleśnica
Tel/fax: (071) 314 4554

26


	Tom 10, numer 6
	Strona 8: Lud, który mieszka na osobności
	Strona 13: Świętość i oddzielenie
	Oddzielenie niekoniecznie jest świętością, ale nie poznamy świętośc — 
	 zamieszkującej Bożej obecności i Jego mocy — bez oddzielenia dla Niego.
	Strona 16: Bogobojne życie
	Nie z tego świata
	Odnowiony umysł


	Ziemia Obiecana chrześcijanina
	Inny święty lud
	Oddzielenie jest niezbędne dla świętości
		Został on wykupiony spod prawa, ale nie po to, żeby żył bez prawa. Został wykupiony od odpowiedzialności, ale nie po to, żeby był nieodpowiedzialny. Został również wykupiony od tego, co powodowało, że obowiązek i prawo były dla niego przygniatające i fatalne w skutkach. Nie został wykupiony od kary za wykonywanie własnej woli, po to żeby samowola mogła się rozwinąć w całej pełni. Został wykupiony od podobania się samemu sobie, jak również od konsekwencji tego. „Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości” — to znaczy od wszelkiego bezprawia, od samowoli (Tytusa 2:14).


	Natura „szczególnego ludu”
	Charakterystyka Bożego ludu
	Cel naszego odkupienia
		Odcinając się od średniowiecznego błędu mówiącego, że życie jest okresem sprawdzianu, po którym czeka nagroda w postaci „dnia gniewu,” jesteśmy w niebezpieczeństwie zapomnienia o tym, iż ziemskie życie ludzi odkupionych jest 
	Zachowani dla Jezusa

	“Trzymaj mnie abym był
	Zawsze i tylko w całości dla Ciebie”
	Uświęcone ‘ja’
	Zachowani Jego mocą
	Oddzieleni tylko dla Niego
	Ustanowieni przez Pana
	Wpływ oddanego życia
		Powinna za tym iść inna zachęcająca myśl. Sami w sobie możemy posiadać niewiele znaczenia, żadnych szczególnych talentów czy umiejętności czy cokolwiek innego co można by włożyć na szalę. Pamiętajmy jednak, że ciągle na nowo Bóg pokazuje, że wpływ całkiem przeciętnego życia, które kiedyś zostało naprawdę Jemu poświęcone, może przeważyć wpływ jakiejkolwiek liczby ludzi utrzymujących tylko, że są chrześcijanami. Takie życie podobne jest do 300 ludzi Gedeona niosących nie zwykłą broń wojenną ale trąby, lampy i puste dzbany, poprzez których Pan uczynił wielkie zwycięstwo, a nie użył do tego innych. Gdyż On wybrał to co słabe w oczach świata, by zawstydzić to co mocne. 
	Wieczna natura naszej społeczności




