
Boże drogi
Tom 11, numer 4

W numerze:

Strona 3: Ucząc się Bożych dróg
Aby nauczyć się Bożych dróg, musimy spojrzeć poza zasady i prawa, i posłusznie 
naśladować Go, tak jak jest objawiony w Swoim Słowie. Jeżeli będziemy patrzyli 
na Niego w każdej sytuacji, On będzie nas prowadził.

Strona 8: Musimy myśleć o Bogu we właściwy sposób
Jeżeli mamy zrozumieć Boże drogi, musimy najpierw pojąć wielkość i chwałę 
Boga. Niskie myślenie o Bogu wytworzy małe objawienia i niskie oczekiwania.

Strona 11: Tajemnica Opatrzności
Poznawanie działania Bożej Opatrzności daje nam większą świadomość Jego 
mocy, miłosierdzia, miłości i pragnienia, by wprowadzić nas w wieczną chwałę.

Strona 17: Lekcja Garncarza
Tak jak garncarz w przypadku gliny, tak Boże drogi prowadzą nas przez każdy 
krok procesu koniecznego do ukształtowania nas w naczynia chwały.

Strona 23: O rezygnacji
Jeżeli nauczymy się dostrzegać we wszystkim Bożą rękę, dojdziemy do ufności i 
oddania się Jego prowadzeniu i kierownictwu we wszystkich wydarzeniach 
naszego życia.

„Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze,
to nie drogi moje — mówi Pan.” — Izajasza 55:8



Boże drogi
Poznać Pana

“Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana.” — Ozeasza 6:3

Czy nierozsądnie jest  przypuszczać,  że rozmyślanie  o Bogu przyniesie  nam większe, 
cenniejsze  rezultaty  niż  rozważanie  czegokolwiek  na  tym  świecie,  co  On  stworzył? 
Jesteś  zajęty  studiowaniem  mineralogii  czy  botaniki  i  nie  masz  wolnego  czasu  na 
rozwijanie społeczności z Bogiem. Widok małej muszelki ma wspaniałą moc obudzić 
wszystkie  twoje  zdolności,  i  nie  spoczniesz  dopóki  nie  ustalisz  jej  cech 
charakterystycznych  czy  określisz  jej  poszczególne  relacje.  Jednak  zaproszenie  by 
przyjść i rozmyślać o Bogu pozostawia ciebie apatycznym. Rozkoszujesz się badaniami 
archeologicznymi  i  całą  duszą  angażujesz  się  w  studiowanie  pewnych  antyków  z 
zamiarem określenia okresu z jakiego pochodzą; jednak nigdy ani na moment nie dręczy 
cię  pragnienie,  by  zwiększyć  swoją  wiedzę  o  Bogu.  Mój  przyjacielu,  obawiasz  się 
niedostatecznego zaznajomienia z literaturą i niczym jest dla ciebie poświęcenie temu 
całych  nocy,  ale twoje sumienie nie ma bolesnego poczucia wybrakowanej  wiedzy o 
Tym, od którego pochodzi wszelki dobry dar.

Kiedyś i my tacy byliśmy. Jeżeli jakiś człowiek miał coś ciekawego do powiedzenia 
na temat najbardziej  odległej  gwiazdy,  która błyszczy na firmamencie,  czekaliśmy na 
jego  słowa  z  niecierpliwością,  jednak  naszej  duszy  nigdy  nie  poruszyła  troska,  by 
polepszyć naszą znajomość z Dawcą wszystkiego.

Uchwyćmy się teraz tego zdania: „Starajmy się poznać,” i podobnego stwierdzenia 
Pawła: „Wówczas poznam tak, jak jestem poznany.”  Radość z jaką przywołujemy tę 
perspektywę  jest  wyraźnym  dowodem,  że  wyszliśmy  z  rejonu  naszej  poprzedniej 
nieświadomości, i że znamy Boga. Obojętność i nieświadomość są tutaj nierozerwalnie 
połączone, podobnie jak wiedza i pragnienie wiedzy.

Starajmy  się  więc  poznać,  usilnie  poznać  Pana.  Pan  zaprowadził  nas  na  drogę 
poznania Jego i chce abyśmy szli nią przez wszystkie jej zawiłości, aż znajdziemy się na 
równinie, gdzie jest Boży wieczny tron. Nasze życie powinno charakteryzować staranie 
poznania  Pana.  Zastanawiamy  się  nad  niektórymi  przeżyciami  przez  które  musimy 
przechodzić; jednak później  widzimy,  że udzieliły nam dodatkowej wiedzy o naszym 
Panu. Nasza ścieżka nagle znikła w jakiejś okropnej pieczarze, gdzie jak wydawało nam 
się  słyszymy  ryk  dzikich  zwierząt.  Nie  mogliśmy  pojąć  jaką  korzyść  odniesiemy  z 
wejścia  do  niej  ale  weszliśmy. Kiedy  wynurzyliśmy  się  w  końcu  z  tej  ciemności  i 
niebezpieczeństwa,  odczuliśmy,  że  nabyliśmy  jakiegoś  nowego  i  cennego  wglądu  w 
boski  charakter.  Ponownie,  nasza  ścieżka  skręciła  w  dół  w  niedostępną  ciemność 
jakiegoś głębokiego dołu; jakiś czas zajęło nam przyzwyczajenie się do tej ciemności. 
Wtedy zauważyliśmy małe drzwi i wkrótce znaleźliśmy się w galerii ukrytych skarbów, 
z których kilka zabraliśmy i przechowujemy do dziś. Dążąc do poznania Boga, jak Józef 
w Egipcie znaleźliśmy się wśród narodu, który nie znał Boga [Indie] i odkryliśmy, że 
musimy  nauczyć  się  czegoś  odnośnie  boskich  zmian,  których  nie  moglibyśmy  się 
nauczyć  gdzie  indziej.  Nie  musimy  czekać  na  jakąś  przyszłą  świetlaną  okazję,  ale 
poprzez doskonalenie teraźniejszości, zbudować sobie most do tej przyszłości.

George Bowen (1858)

2



Boże drogi

Ucząc się Bożych dróg
“A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w 
nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował  
sprzed ludu słup obłoku w dzień ani słup ognia w nocy” (2 Mojżeszowa 13:21-22).

Widzimy tutaj wyraźnie zasadę Bożej miłości: On nigdy nie pozostawia Swojego 
ludu  bez prowadzenia.  Boża  obecność szła  z  nimi  dniem i  nocą,  by wskazywać 
drogę. Bóg się nie zmienia; On jest ciągle Tym, który idzie z nami by być naszym 
przewodnikiem we wszystkim. To Jezus, nasz Emmanuel, który jest z nami teraz 
poprzez Osobę Ducha Świętego (Ew. Mateusza 1:21-23).

W muzyce, kiedy kompozytor chce przenieść fragment muzyki z jednej tonacji 
do innej, stosuje akord przejściowy, by zmiana tonacji odbyła się bez żadnej przerwy 
w przepływie  muzyki.  Jest  to  akord wspólny dla  obu tonacji.  Działa  to  tak. Ten 
specjalny akord wprowadza się przy końcu właściwej frazy muzycznej; staje się on 
„osią” dzięki której możliwe jest gładkie przejście z oryginalnej tonacji do następnej.

Nie możemy nigdy zapomnieć, że schodzimy z naszych własnych dróg na Bożą 
drogę  tylko  przez  Pana  Jezusa.  On  jest  naszym  duchowym  „akordem 
przejściowym,”  zabierającym nas z  królestwa ciemności  do wspaniałości  Światła 
Bożego królestwa. Poprzez Jego Ducha On jest również naszym obłokiem i słupem 
ognia — ciągle z nami, by delikatnie wprowadzić nas we wszelką prawdę. Kiedy w 
pokorze serca i posłuszeństwie poddamy się Duchowi i Słowu, znajdziemy obiecane 
prowadzenie (Psalm 23:1-3; 25:4-5,9).

Chciałbym poświęcić chwilę i zastanowić się nad jedną z głównych przeszkód w 
rozpoznawaniu i podążaniu za Bożym prowadzeniem i kierownictwem w życiu ludzi 
w kościele.

Żywe Słowo w przeciwieństwie do religii

Od samego początku ziemskiej służby Jezusa, Jego nauczanie było fundamentalnie 
odmienne  od  wszystkiego,  co  było  znane  wcześniej.  Chociaż  był  posłuszny  i 
przestrzegał cały Zakon Mojżesza, nie dodał ani nie ujął niczego, co było zapisane w 
Piśmie. Wypełnił wszystko co było napisane, ale nie ustanowił żadnych reguł czy 
zasad wiary, które byłyby czymś ponad objawione Boże Słowo.

Boże Słowo jest wystarczające jako wskazówka dotycząca pełni Bożego zamiaru 
dla człowieka. Jest tak kompletne i doskonałe w sobie jak kompletny i doskonały 
jest jego Dawca, Pan Bóg Wszechmogący.

Przyjrzyjmy się na chwilę scenariuszowi narodzin Jezusa i Jego ziemskiej służby. 
Pomiędzy  czasem  Ezdrasza  i  ustanowieniem  publicznego  czytania  Prawa  a 
chwalebnym przyjściem Mesjasza Jezusa, uczeni w Piśmie i faryzeusze dodali do 
Prawa Mojżesza niezliczone własne prawa. Te prawa były określane jako „Ustne” 
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Boże drogi
albo „Obiegowe,” również znane jako Tradycja Starszych. Te kolejne zbiory praw 
były ustanowione oryginalnie jako zabezpieczenie praw Mojżeszowych, by pomóc 
ludziom przestrzegać Bożych przykazań, ale w rezultacie  wyniesione na równi z 
Bożym Słowem.

Później uczeni w Piśmie i faryzeusze nauczali, że ustne prawa były faktycznie 
Słowem Bożym przekazanym w tajemnicy Mojżeszowi w tym samym czasie  co 
pisemny  Zakon.  To  kłamstwo  postawiło  ich  w  otwartym  buncie  wobec  Boga. 
Wierzę,  że  wskutek nalegania  na utrzymywanie  tych  praw i  braku  pokuty przed 
Panem,  umysły  żydowskich  przywódców  zamknęły  się  na  Boże  Słowo  i  Jego 
prowadzenie.  Nieuchronnie  doprowadziło  to  do  bluźnienia  przeciwko  Duchowi 
Świętemu  (Ew.  Mateusza  12:22-24;  Ew.  Marka  3:22-30),  zaparcia  się  i 
ukrzyżowania Chrystusa, i w rezultacie sprowadzenia cierpienia na naród żydowski.

Pokuta i zwrócenie się do Chrystusa Jezusa i pełni Bożego spisanego Słowa, jest 
dla wszystkich jedynym sposobem, by wejść na Bożą drogę, zarówno dla Żydów jak 
i dla Pogan. Poza Chrystusem nie ma pokoju ani chodzenia z Bogiem.

Pismo  i  historia  pokazują  wyraźnie,  że  Jezus  sprzeciwiał  się  tym  prawom w 
bezpośredni  sposób.  Czynił  to,  ponieważ  nie  pochodziły  one  od  Boga  ale  od 
człowieka i w istocie stawały na przeszkodzie prawdziwemu posłuszeństwu wobec 
Boga.  W  rzeczywistości  owego  czasu  przekroczenie  jednego  z  tych  praw  było 
uważane za bardziej karygodne niż złamanie oryginalnego Prawa Mojżesza. Później 
(około 200 A.D.),  zostały wszystkie  połączone z  Prawem Mojżesza i  zebrane w 
czymś,  co  stało  się  znane  jako  żydowska  Miszna,  która  podaje,  że  „Bardziej 
karygodne  jest  występowanie  przeciwko  słowom  uczonych  w  Piśmie  (ustnemu 
prawu) niż świętym pismom.” Jak również: „Przywiązujcie większą uwagę do słów 
Nauczycieli (ustne prawo) niż do słów Zakonu, Tory.”

Nauczanie  Jezusa  występowało  dokładnie  przeciwko temu wszystkiemu.  Jego 
nauka nie podtrzymywała tradycji człowieka. On nauczał Swoich naśladowców by 
żyli  wiarą,  co  całkowicie  wypierało  i  wypełniało  starotestamentową  zasadę 
zewnętrznych obrzędów.

Powinniśmy zważyć na bezpośredni sposób w jaki Jezus ganił te „dodatkowe” 
prawa człowieka (Ew. Mateusza 15:3). Musimy uczyć się z postawy Jezusa wobec 
takich zasad i tak jak Szatana, odpierać pokusę wprowadzenia systemu reguł, który 
zaprowadził  by  nas  z  powrotem  do  hebrajskiego  systemu  legalizmu.  Musimy 
zdecydowanie występować przeciw tej pokusie, ponieważ legalizm w każdej postaci 
niszczy osobistą relację, którą Jezus chce z nami mieć.

Jeżeli dajemy się prowadzić jakiemuś zbiorowi zasad albo książce reguł, to nie 
potrzebujemy  Ducha  Świętego.  Jednak  to  Ducha  Świętego  dał  nam  Bóg  by 
wprowadził nas we wszelką prawdę. On czyni wszystko na Swój sposób, nie według 
jakiejś formuły, zasady, przepisu czy ustalonej metody. To odnosi się nie tylko do 
okoliczności naszego osobistego życia ale również do zbiorowego życia kościoła.
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Zostaliśmy powołani do wolności posłuszeństwa — wolność jest tam gdzie jest 

Duch Pana. Ta wolność nie jest po to by nas ograniczyć ale kąpać w chwale blasku 
Bożej obecności. Dla chrześcijanina może istnieć tylko JEDEN ostateczny autorytet.
Nie  możemy służyć  dwóm panom;  to  doprowadzi  tylko  do  zamieszania  i  buntu 
przeciwko jednemu lub drugiemu. Wybierz dzisiaj komu chcesz służyć — Bogu czy 
człowiekowi.

Reguły czy prowadzenie Ducha Świętego?

„A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli,  rzekł Duch Święty: Odłączcie mi  
Barnabę i  Saula do tego dzieła,  do którego ich powołałem” (Dzieje Apostolskie 
13:2).  Widzimy  tutaj  wyraźnie,  że  Duch  Święty  prowadzi  kościół,  jak  również 
indywidualne osoby.

Musimy pamiętać,  że  zbiór  zasad  zebrany przez  człowieka  nie  powinien  być 
nigdy częścią struktury żywego kościoła. Proszę nie zrozumcie mnie źle. Chociaż 
nie powinniśmy opierać się na takich regułach jako przewodniku według którego 
mamy żyć, potrzebujemy jednak autorytetu, albo szybko popadniemy w bezprawie, 
co jest wyraźnie wbrew Bożemu Słowu. Nasz autorytet znajdziemy przebywając pod 
skrzydłami  Pana  Jezusa,  pod  opieką  i  prowadzeniem  Ducha  Świętego,  i 
potwierdzeniem  i  kotwicą  pisemnego  Słowa  Bożego.  Pełnia  Trójcy  jest  naszym 
ostatecznym  autorytetem,  nie  zbiór  zasad  i  przepisów,  które  skłaniają  się  ku 
osobistym preferencjom człowieka.

Wielu ludzi w kościele uważa, że żyją według zasad, nie reguł. Ale oznacza to 
tylko, że „zasada” staje się wyznacznikiem dla wszystkich rzeczy w kościele. To na 
zasadę patrzymy oczekując prowadzenia, a nie na Ducha Świętego czy Biblię. To 
oznacza,  że  „zasada” w rzeczywistości  uzurpuje  sobie  autorytet  samego Boga  w 
naszym życiu i w kościele.

Jezus nie powołał Swoich uczniów, by szli za przepisami czy zasadami. Jezus 
powiedział:  „Pójdźcie  ZA  MNĄ,”  a  wszystko  inne  jest  drugorzędne.  Gdy  Jego 
uczniowie podążali za Nim i Jego szczegółowym Słowem, odkryli,  że szli  drogą 
zasad Jego kierownictwa. Podobnie z nami dzisiaj, w każdej sytuacji mamy iść za 
Nim i być Mu posłusznym.

Abraham zabrał Izaaka na górę Moria by był ofiarą nie dlatego, że stosował się 
do jakiejś reguły czy zasady. On po prostu zastosował się do słów swojego Boga 
poprzez posłuszeństwo w każdym szczególe wskazówkom jakie dał mu Bóg — nic 
dodać, nic ująć. Bardzo ważne jest, aby nasze postępowanie we wszystkim wyrastało 
ze  „słowa  wskazówki”  a  nie  z  zasady,  która  wydawała  się  działać  w  jakimś 
momencie w przeszłości.

Prowadzenie na dzisiaj

5



Boże drogi
„A gdy Filistyńczycy usłyszeli,  że Dawid został namaszczony na króla nad całym 
Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby pojmać Dawida; Dawid zaś, dowiedziawszy się o  
tym, wyszedł naprzeciw nich. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się na  
równinie Refaim, zapytał Dawid Boga: Czy mam ruszyć na Filistyńczyków i czy Ty  
wydasz ich w moje ręce? Pan mu odpowiedział: Ruszaj, a Ja wydam ich w twoje  
ręce. I ruszyli na Baal-Perasim, i tam Dawid ich pobił, po czym Dawid rzekł: 
Przełamał Bóg moją ręką moich nieprzyjaciół,  jak przełamują się wody. Dlatego  
nazwano tę miejscowość Baal-Perasim. Porzucili tam nawet swoje bożki, i Dawid 
nakazał, aby spalono ich w ogniu” (1 Kronik 14:8-12).

Filistyńczycy byli  surowym, dumnym, wojowniczym narodem, a kiedy Dawid 
został królem Izraela, wyruszyli by obalić i pokonać go zanim mógł skonsolidować 
swoje panowanie. Ich olbrzymia armia rozłożyła się szereg za szeregiem na równinie 
Refaim.  Dawid  stanął  w  obliczu  wyzwania  rzuconego  przez  ogromną  liczbę 
dokładnie  wyszkolonych  wojowników,  zgromadzonych  w  otwartym  buncie 
przeciwko niemu i jego Bogu.

Co mógł uczynić  Dawid? W jaki  sposób miał  poprowadzić  swoich ludzi?  W 
obliczu tak potężnej nieprzyjacielskiej siły, jaką zasadę mógł zastosować by stawić 
czoła tej sytuacji? Pozwólcie że podzielę się z wami kilkoma uwagami stosowanymi 
często w odniesieniu do tego fragmentu. Myśli Dawida mogły krążyć wokół zasady, 
którą czytamy w 14 rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus powiedział:  „Któż 
bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów,  
czy ma na wykończenie?”

Kiedy czytamy dalej tę historię, widzimy że Dawid nie uciekał się do żadnej 
zasady,  która wcześniej odniosła skutek, ale po prostu zapytał Boga. Bóg obiecał 
wydać mu Filistynów. Wydaje się, że przy tej okazji Bóg poinstruował Dawida by 
zaatakował  ich  czołowo.  Kiedy  Dawid  wypełnił  Boże  polecenie,  odniósł 
zwycięstwo. Bóg całkowicie rozgromił  szyki  Filistynów, tak jak obiecał,  a armia 
Dawida  odniosła  zwycięstwo.  Później  czytamy,  że  horda  Filistynów  ponownie 
zebrała się aby w ten sam sposób i dokładnie w tym samym miejscu jeszcze raz 
rzucić wyzwanie Dawidowi i Izraelowi.

„Gdy zaś Filistyńczycy ponownie rozłożyli się na równinie, Dawid znowu pytał  
się Boga, ale Bóg mu rzekł: Nie ruszaj za nimi, lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj na nich  
od strony krzewów balsamowych. A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach  
krzewów balsamowych, wtedy rusz do bitwy, gdyż wtedy pójdzie Bóg przed tobą, aby  
pobić wojsko filistyńskie” (1 Kronik 14:13-15).

Co więc uczynił Dawid tym razem? Czy poszedł za zasadą ustanowioną podczas 
pierwszej  bitwy i tak jak wcześniej  napadł na nich czołowo? Przecież to metoda 
ataku, którą Bóg osobiście mu wskazał. Jakże mogłaby zawieść? Nie. Dawid trzymał 
się  sposobu  w  jaki  Bóg  prowadził  go  przez  całe  jego  życie.  Poszedł  drogą 
posłuszeństwa. Ponownie zapytał Boga, co było dobrą rzeczą, ponieważ tym razem 
pierwsza metoda nie stanowiła Bożego planu. Ponownie Bóg udzielił mu każdego 
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strategicznego  szczegółu  potrzebnego  do  drugiej  bitwy.  Armie  Pana  Zastępów 
jeszcze raz odniosły zwycięstwo.

„Dawid uczynił tak, jak mu nakazał Bóg, i pobił wojsko filistyńskie od Gibeon aż  
do Gezer. Wtedy rozeszła się sława Dawida po wszystkich krajach, a Pan sprawił, że  
lęk przed nim napawał wszystkie narody” (1 Kronik 14:16-17).

Gdyby Dawid zastosował się do zasady obliczenia kosztów, mógłby poddać się 
bez  walki,  ponieważ  na  pierwszy  rzut  oka  nie  miał  szans  przeciwko  wyraźnie 
przewyższającej go sile. Gdyby Dawid posłużył się tym samym planem, który dał 
mu Bóg kiedy prosił Go o prowadzenie, prawdopodobnie doprowadziłby do tego, że 
jego armia znalazłaby się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Lekcja 
której wyraźnie się z tego uczymy, to szukać Pana w każdej sytuacji.

Życie  Pawła  wyraźnie  demonstrowało  ten  sam  Dawidowy  i  Chrystusowy 
przykład.  Paweł  zdawał  sobie  sprawę  z  ocalenia  swojego  i  załogi  w  katastrofie 
statku, gdy zapytał Pana w modlitwie i był posłuszny wyraźnym instrukcjom z nieba 
(Dzieje Ap. 27:21-44). To właśnie oznacza podążanie za Jezusem, prawdziwie bycie 
Jego uczniem. Naśladowanie Chrystusa angażuje poznawanie tego jak On pragnie 
działać w każdym aspekcie i okoliczności naszego życia, a później współdziałanie z 
Nim w wierze i posłuszeństwie.

Ucząc się z przykładu Jezusa

W  czasie  ziemskiej  służby  Jezusa,  były  takie  chwile  kiedy  uzdrawiał  chorych 
poprzez wypowiedzenie słowa. W innych sytuacjach po prostu dotykał chorej osoby. 
Czasem uzdrowienie było natychmiastowe, w innych przypadkach następowało po 
jakimś czasie.  Metody jakimi  posługiwał się  Jezus  nigdy nie  były  przypadkowe. 
Jego metody miały zawsze związek z boską wolą, i prawie w każdym przypadku 
obalały, wprawiały w zakłopotanie albo demaskowały te „dodatkowe” ustne prawa 
uczonych  w  Piśmie  i  faryzeuszy,  powodując  tym  samym  ich  wielki  gniew. 
Przetrwanie wybranego przez nich sposobu życia i pozycji zależało od rozprawienia 
się z Jezusem. Musimy być ostrożni, nawet w tych najmniejszych rzeczach, aby nie 
mieć udziału w ich kwasie.

Niektórzy ludzie w kościołach uważają, że dla zaistnienia służby uzdrowieńczej 
musi się odbyć specjalne nabożeństwo i że przed modlitwą o uzdrowienie musi być 
głoszone  Słowo.  Inni  utrzymują,  że  aby  ludzie  mogli  być  uzdrowieni,  musimy 
włożyć na nich ręce albo namaścić olejkiem, albo modlić się w szczególny sposób i 
określonymi słowami.  Dać się w to złapać to nie iść za Chrystusem ale podążać 
drogą uczonych w Piśmie i faryzeuszy.

Boża droga dla kościoła jest naprawdę o wiele prostsza. Widząc jakąś potrzebę 
mamy po prostu iść za Jego słowem i słuchać w modlitwie co Pan mówi o danej 
osobie  i  do  niej.  Wiemy,  że  kiedy  On  posyła  Swoje  Słowo,  uzdrawia  (Psalm 
107:19-20).  Posłuszeństwo  i  wiara  w  Boże  Słowo,  zarówno  pisemne  jak  i 
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wypowiedziane przez Jego Ducha, jest otwarciem na Jego prowadzenie nie tylko na 
dzisiaj ale również otwarciem Jego drogi dla nas na jutro.

Naśladowanie Jezusa i słuchanie Jego głosu to sposób życia jakiego On pragnie 
dla  nas,  Swojego  ludu.  Rządzącą  zasadą  dla  życia  uczniostwa  jest  to,  abyśmy 
„wpierw szukali Pana we wszystkim,” a nie jakiegoś człowieka albo zbioru zasad 
czy praw. Szukamy Pana, w którego osobie i słowie znajdują się wszystkie aspekty 
podstawy i praktyki Królestwa Bożego.

Z pewnością nie mamy podchodzić do każdej sytuacji z obojętnością. Biblia daje 
nam wskazówki, zarówno ogólne jak i szczegółowe, które poszerzają naszą wiedzę o 
Bożym sercu i naturze. Te często objawiają Jego szczegółową wolę dla nas i ogólnie 
prowadzą zgodnie z etyką i morale, które są fundamentem Bożej woli.
Ucząc się Bożych dróg

Biblia  podaje ogólne  instrukcje  które  dotyczą całego życia,  ale  niekoniecznie 
określają  każdą  decyzję  jaką  podejmujemy.  Wolą  Bożą  było  by  Filistyni  zostali 
pokonani, ale na Dawidzie spoczywała odpowiedzialność usłyszenia w modlitwie w 
jaki  sposób  miało  się  to  dokonać.  Dla  wielu  „duży  obraz”  jest  ogólnie  biorąc 
wyraźny,  jednak szczegółowe prowadzenie zostaje objawione poprzez modlitwę i 
posłuszeństwo w wierze.

Powinniśmy być jak człowiek, który trzyma rękę na drzwiach, ale nie pcha ich 
ani  nie  trzyma,  gotowy przesunąć  się  z  nimi  kiedy  zamkną  się  lub  otworzą.  W 
podobny  sposób  potrzebujemy  być  blisko  Jezusa,  spoczywając  na  Nim  i  Jego 
Słowie, gotowi działać z Nim w naszych poszczególnych okolicznościach. Oznacza 
to  czynienie  tego  co  On,  kiedy  patrzył  na  Ojca  we  wszystkim  i  odpowiadał  w 
posłuszeństwie i wierze. To prowadzi nas do zasady życia, która jest fundamentalnie 
inna od tej, która kierowała naszym życiem zanim narodziliśmy się na nowo. Teraz 
to już dłużej nie nasza własna droga ale życie i chodzenie w Boży sposób.

„Czy  idzie  dwóch razem,  jeżeli  się  nie  umówili?” (Amosa  3:3).  Niech  nasze 
chodzenie będzie od tej chwili zgodne we wszystkim z Bożym Słowem i w zgodzie 
z  niczym  innym;  siejmy  by  zadowolić  Ducha  Świętego,  abyśmy  mogli  zebrać 
wspaniały owoc.

„Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to  
i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla 
Ducha,  z  Ducha  żąć  będzie  żywot  wieczny.  A  czynić  dobrze  nie  ustawajmy,  
albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. Przeto, póki czas mamy,  
dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” (Galacjan 6:7-10).

Mike Barton (2000)                                                                          
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Musimy myśleć o Bogu we właściwy sposób

To co przychodzi nam do głowy, kiedy myślimy o Bogu, najpełniej nas określa.
Historia  ludzkości  kiedyś  prawdopodobnie  pokaże,  że  ludzie  nie  są  zdolni 

przerosnąć własnej religii, a bieg duchowego rozwoju dowiedzie, że żadna religia 
nie jest zdolna przerosnąć swojego wyobrażenia o Bogu. Wyznawany kult może być 
wzniosły lub płaski, w zależności od tego, czy jego wyznawca posiadł niższy czy 
wyższy poziom zrozumienia Boga.

Z tego też powodu kluczowym problemem Kościoła po wsze czasy pozostanie 
sam Bóg, zaś w człowieku najważniejsze będzie nie to, co w danej chwili mówi lub 
czyni,  lecz jak w głębi  swego serca pojmuje Boga — jak Go widzi.  Za sprawą 
tajemnego prawa naszych serc mamy skłonność do postępowania według własnego 
wyobrażenia  Boga.  Dotyczy  to  nie  tylko  pojedynczych  chrześcijan,  lecz  także 
wspólnoty chrześcijańskiej tworzącej Kościół. Zawsze najwięcej o Kościele mówi 
nam jego idea Boga.  Podobnie najważniejsze w działalności Kościoła jest  to, co 
mówi  nam  o  Bogu,  a  co  przemilcza  —  gdyż  jego  milczenie  częstokroć 
wymowniejsze jest od mowy. Kościół nie może nie otwierać się na dawanie swego 
świadectwa o Bogu.

Gdybyśmy byli  w stanie  uzyskać  od każdego człowieka  pełną  odpowiedź  na 
pytanie: „Co przychodzi ci do głowy, gdy myślisz o Bogu?”, moglibyśmy z całą 
pewnością  przepowiedzieć  duchową  przyszłość  każdego  człowieka.  Gdybyśmy 
mogli  dokładnie  poznać,  co  nasi  najbardziej  wpływowi  przywódcy  religijni 
naprawdę  myślą  o  Bogu,  potrafilibyśmy  ze  znaczną  dokładnością  przewidzieć 
pozycję jaką Kościół będzie zajmować.

Bezsprzecznie najpotężniejszą myślą, dostępną umysłowi ludzkiemu, jest myśl o 
Bogu,  a  najpotężniejszym w jakimkolwiek  języku  słowem — słowo  określające 
Boga. Myśl i słowa są darami Boga dla istot stworzonych na Jego podobieństwo; 
łączą się one z Bogiem bezpośrednio i nierozerwalnie. Decydujące znaczenie miał 
pierwsze wypowiedziane Słowo: „A Słowo było u Boga, i  Bogiem było Słowo.” 
Możemy mówić, ponieważ Bóg mówił. W Nim słowo i myśl są nierozerwalne. 

Sprawą niezmiernej doniosłości jest,  czy nasza idea Boga możliwie najpełniej 
odpowiada  prawdziwej  istocie  Boga.  W  porównaniu  z  naszymi  autentycznymi 
sądami o Bogu, oficjalnie głoszone przez nas credo ma niewielkie znaczenie. Nasza 
własna  niesfałszowana  idea  Boga  może  być  pogrzebana  pod  śmieciami 
konwencjonalnej  religijności  i  może  wymagać  wnikliwości  i  energicznych 
poszukiwań  nim  w  końcu  okaże  swe  prawdziwe  oblicze.  Dopiero  po  ciężkich 
próbach bolesnego samopoznawania się możemy odkryć, w co naprawdę wierzymy. 

Właściwa  koncepcja  Boga  jest  sprawą  wielkiej  wagi  nie  tylko  dla  teologii 
systematycznej, lecz także dla praktyki życia chrześcijańskiego. Jest ona dla kultu 
tym czym fundamenty dla świątyni: tam, gdzie są one nieodpowiednie lub ulegają 
odchyleniu, cała struktura wcześniej czy później się zawali. Sądzę, że każdy błąd w 
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doktrynie  i  każde  niepowodzenie  w stosowaniu  etyki  chrześcijańskiej  po  jakimś 
czasie ujawni się w postaci wadliwych lub podstępnych myśli o Bogu.

W  moim  osobistym  odczuciu  rozpowszechniona  w  połowie  XX  wieku 
chrześcijańska koncepcja Boga upadła poniżej godności Boga Najwyższego i stała 
się dla swych wyznawców czymś w  rodzaju katastrofy moralnej. 

Wszystkie  problemy nieba i  ziemi,  nawet gdybyśmy mieli  stanąć wobec nich 
wszystkich naraz, okazałyby się niczym w porównaniu z przeogromnym problemem 
o Bogu:  że  On  jest,  jaki jest  On i  co my,  jako istoty moralne,  powinniśmy  w 
związku z tym robić?

Człowiek, który dochodzi do właściwego przekonania o Bogu, uwalnia się od 
tysięcy  doraźnych  problemów,  gdyż  dostrzega,  że  dotyczą  one  spraw,  które  w 
większości nie mogą obchodzić go przez dłuższy okres czasu. Lecz gdyby nawet 
został on uwolniony od brzemienia licznych bieżących problemów, jeden potężny 
ciężar  — problem  wieczności  — przygniótłby  go  mocniej  niż  wszystkie  razem 
wzięte nieszczęścia tego świata. 

Ten  wielki  ciężar  związany  jest  ze  zobowiązaniem  człowieka  wobec  Boga. 
Obejmuje  on  naglący  i  dożywotni  obowiązek  miłowania  Boga  całym  naszym 
umysłem  i  duszą,  obowiązek  całkowitego  posłuszeństwa  i  wielbienia  Go  w 
akcentowany przez Niego sposób. A kiedy nieustannie czuwająca świadomość mówi 
mu, że nie dopełnił żadnej z tych rzeczy, lecz od dziecka podstępnie buntował się 
przeciwko Majestatowi w niebie, nacisk samooskarżeń może okazać się zbyt silny, 
aby go wytrzymać. 

Ewangelia  jest  w stanie  uwolnić  umysł  od tego  niszczącego ciężaru,  przydać 
piękna zamiast popiołu, przyozdobić szatą chwały — zamiast zgnębienie na duchu. 
Lecz dopóki człowiek nie poczuje brzemienia potrzeby, ewangelia nic nie będzie dla 
niego znaczyć, i dopóki nie ujrzy Boga wyniesionego wysoko, nie odczuje żadnego 
żalu ani brzemienia potrzeby. Ograniczone patrzenie na Boga niszczy Ewangelię.

Jednym z grzechów, do jakich najbardziej skłonne jest nasze serce — grzechem 
zapewne najcięższym wobec Boga — jest bałwochwalstwo, będące w swej istocie 
najzłośliwszym paszkwilem na naturę Boga.

Bałwochwalcze serce zakłada, że Bóg jest kimś innym niż jest w rzeczywistości 
— co samo w sobie jest strasznym grzechem — i na miejsce Boga wprowadza Jego 
namiastkę, stworzone na własne podobieństwo. Taki bóg zawsze będzie odpowiadał 
wyobrażeniom tego, kto go stworzył i będzie podły lub czysty, okrutny lub łagodny 
— w zależności od moralnego stanu umysłu, który go zrobił.

Bóg zrodzony w upadłym sercu nie może być podobny prawdziwemu Bogu. W 
jednym z psalmów Bóg powiada do podłego człowieka: „Czy myślisz,  że jestem 
podobny  do  ciebie?”  Takie  przeświadczenie  musi  być  wielką  obrazą  dla  Boga 
Najwyższego,  przed  którym cherubini  i  serafini  stale  wznoszą wołania:  „Święty, 
Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów.”

Wystrzegajmy się abyśmy w swej pysze nie popadli w błędne przekonanie, że 
bałwochwalstwo  polega  jedynie  na  oddawaniu  pokłonu  widzialnym  obiektom 
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adoracji,  a  więc  nie  stanowi  zagrożenia  dla  ludzi  cywilizowanych.  Istotą 
bałwochwalstwa  jest  przyjęcie  poglądów  o  Bogu  niegodnych  Boga. 
Bałwochwalstwo rodzi się w umyśle ludzkim i może istnieć bez żadnych przejawów 
w postaci czynności kultowych.

Paweł pisał do Rzymian: „Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako 
Bogu,  ani  Mu nie  dziękowali,  lecz  znikczemnieli  w swoich myślach  i  zaćmione 
zostało bezrozumne ich serce.”

Wówczas ludzie zaczęli czcić bóstwa uczynione na własne podobieństwo oraz na 
podobieństwo ptaków i zwierząt. Ale ten łańcuch regresji zapoczątkowany został w 
umyśle.  Wypatrzone  idee  Boga  nie  są  jedynymi  źródłami,  z  których  wypływa 
brudna  woda  bałwochwalstwa.  Owe  idee  same  w  sobie  są  bałwochwalcze. 
Bałwochwalca  po  prostu  przedstawia  sobie  różne  zmyślone  rzeczy  o   Bogu  i 
zachowuje się tak, jak gdyby były one prawdziwe.

Pod wpływem spaczonych pojęć o Bogu, w krótkim czasie religia, w której się 
one  pojawiły,  zaczyna  gnić.  Dzieje  Izraela  obrazują  to  najdoskonalej,  a  historia 
kościoła zasadę tę potwierdza. Dlatego dla Kościoła niezbędne jest kultywowanie 
wzniosłej  idei  Boga,  a  gdy  ta  idea  choćby  w  najmniejszym  stopniu  zostaje 
umniejszona, następuje upadek Kościoła wraz z jego kultem i normami moralnymi. 
Pierwszym  krokiem  na  drodze  upadku  jest  odstąpienie  Kościoła  od  własnych 
wzniosłych poglądów na Boga.

Gdziekolwiek  Kościół  chrześcijański  ma  upaść,  występuje  najpierw  zepsucie 
wyznawanej  przez  niego  teologii.  Kościół  zaczyna  wówczas  otrzymywać 
nieprawdziwe odpowiedzi na pytanie „Jaki jest Bóg?” Od tego zaczyna się psucie. 
Mimo,  że  Kościół  może  jeszcze  czepiać  się  zdrowego  wyznania  wiary,  jego 
praktyczne, widoczne w czynach wyznanie wiary ulega sfałszowaniu. Rzesze jego 
wyznawców zaczynają wierzyć w innego Boga niż jest On w rzeczywistości; w ten 
sposób zaczyna się szerzyć zabójcza i  podstępna herezja.

Najtrudniejszym  zadaniem  spoczywającym  na  obecnym  Kościele 
chrześcijańskim jest oczyszczenie i wywyższenie koncepcji Boga tak, aby znów ona 
stała  się godna Boga...  i  samego Kościoła.  We wszystkich modlitwach i  pracach 
Kościoła troska ta powinna stać na pierwszym miejscu. Naszą największą służbą dla 
następnego  pokolenia  chrześcijan  jest  przekazanie  im  w  nie  zamazanej  i  nie 
pomniejszonej  formie  szlachetnej  koncepcji  Boga,  otrzymanej  od  naszych 
żydowskich i chrześcijańskich praojców. Będzie ona miała dla nich większą wartość 
niż wszelkie możliwe osiągnięcia sztuki czy nauki.

O Boże Betelu, z którego ręki
Lud Twój wciąż jest wyżywiony,

O Ty, który w tej uciążliwej pielgrzymce
Prowadziłeś wszystkich naszych ojców!

Nasze śluby, nasze modlitwy składamy teraz 
Przed tronem Twojej łaski.

Boże naszych ojców! Bądź Bogiem
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Kolejnego ich pokolenia. — (Philip Doddridge)

A.W. Tozer (1961)                                                                     

Tajemnica Opatrzności
“Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, 

który czyni mi dobro” — Psalm 57:3 (Biblia Tysiąclecia)

Wielkość Boga jest wspaniałą i nieodgadnioną tajemnicą. „Gdyż Pan, Najwyższy, 
jest  groźny,  jest  wielkim  Królem  całej  ziemi!”  (Psalm  47:3).  Łaskawość  Boga 
Najwyższego  w stosunku  do  człowieka  jest  również  głęboką  tajemnicą.  „Zaiste, 
wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego” (Psalm 138:6). Ale kiedy te 
dwie cechy spotykają się razem (jak ma to miejsce w Piśmie), stanowią niezrównaną 
tajemnicę. Widzimy tutaj  Boga Najwyższego wyświadczającego dobro biednemu, 
strapionemu stworzeniu. 

Wielkim wsparciem i  pocieszeniem dla  świętych  we wszystkich  utrapieniach, 
które ich tutaj spotykają, jest to, że mądry Duch porusza wszystkimi sznurkami i 
kieruje najbardziej ekscentryczne stworzenia i  ich najbardziej  zgubne zamiary ku 
błogosławionym i szczęśliwym sprawom. I rzeczywiście, nic nie warte byłoby życie 
w świecie pozbawionym Boga i Opatrzności.

Jak głęboko jesteśmy zainteresowani tą sprawą, okaże się na tym wspaniałym 
przykładzie,  jaki prezentuje nam ten Psalm. Został  napisany (jak wskazuje tytuł) 
przez Dawida w formie modlitwy, kiedy ukrywał się przed Saulem w jaskini. Jest 
opatrzony podwójnym tytułem: „Altaszit, Miktam Dawida.” „Altaszit” odnosi się do 
celu, a „Miktam” do powagi sytuacji. 

To pierwsze oznacza „nie zatracaj” albo „niech nie będzie rzezi.” Może odnosić 
się do Saula, wobec którego Dawid dał polecenie sługom by go nie zabijali, albo 
raczej  do  Boga,  do  którego  w  wielkiej  prośbie  wylał  swoją  duszę  w  tym 
wzruszającym okrzyku: „Altaszit” — „nie zatracaj.”

Drugi  tytuł,  „Miktam,” oznacza  „złotą  ozdobę,”  i  pasuje  do  wspaniałego 
znaczenia  tego  Psalmu,  który  o  wiele  bardziej  zasługuje  na  taki  tytuł  niż  Złote 
Wersety Pitagorasa. 

Trzy  rzeczy  są  niezwykłe  w  pierwszej  części  tego  Psalmu.  1.Ogromne 
niebezpieczeństwo w jakim znalazł się Dawid 2.Szczere zwrócenie się do Boga w tej 
ekstremalnej  sytuacji  3.Argumenty,  których  używał,  by  błagać  Boga  w  swoim 
przemówieniu.
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Ogromne niebezpieczeństwo

Ogromne niebezpieczeństwo w jakim znalazł się Dawid jest wyrażone zarówno w 
tytule  jak i  treści  Psalmu.  Tytuł  mówi nam, że ten Psalm został  skomponowany 
przez niego, kiedy ukrywał się przed Saulem w jaskini. Ta jaskinia znajdowała się 
na pustyni En-gedi, pośród rozbitych skał, zamieszkiwanych przez dzikie kozły — 
mroczna i opustoszała dziura. Jednak nawet tam ścigała go zawiść Saula (1 Samuela 
24:1-2).

Ten, który był tak długo ścigany jak kuropatwa po górach, tym razem wydaje się 
być złapany w sieci. Jaskinia była otoczona przez jego nieprzyjaciół i nie było z niej 
innej  drogi  ucieczki.  Sam Saul wchodził  do wlotu jaskini,  czyli  do tego samego 
miejsca gdzie leżeli ukryci Dawid i jego ludzie, i skąd obserwowali go. Osądźcie 
sami  jak  wielkie  było  to  niebezpieczeństwo  i  w  jakim rozpaczliwym  położeniu 
wszystko się znajdowało. Mógł śmiało powiedzieć: „Przebywam wśród lwów, które 
chciwie  pożerają  ludzi”  (wiersz  5).  Jaka  pozostała  mu  nadzieja?  Czy  mógł  się 
spodziewać czegoś innego niż rychłego pojmania?

Dawid zwraca się błagalnie do Boga

Ta sytuacja nie gasi jego wiary i poczucia obowiązku ale leżąc w szczękach śmierci, 
modli się i szczerze zwraca się do Boga o miłosierdzie. „Zmiłuj się nade mną, Boże, 
zmiłuj się nade mną” (wiersz 1). Ten wspaniały Psalm został skomponowany przez 
Dawida kiedy okoliczności były wystarczające, by zaniepokoić najspokojniejszego 
człowieka na świecie. Powtórzenie sugeruje zarówno krańcowe niebezpieczeństwo 
jak i żarliwość błagającego. Miłosierdzia, miłosierdzia! Nic prócz miłosierdzia, i to 
wyrażonego w nadzwyczajny sposób, nie mogło go teraz uratować.

Argumenty użyte w wołaniu o miłosierdzie

Argumenty  jakich  używa  błagając  o  miłosierdzie  w  niebezpieczeństwie,  są 
naprawdę znaczące.

By poruszyć Boże miłosierdzie, używa argumentu w postaci swojego polegania 
na Bogu. „Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo tobie zaufała dusza 
moja  i  w  cieniu  twych  skrzydeł  chcę  się  schronić,  aż  przeminie  nieszczęście!” 
(wiersz  2).  To  jest  jego  ufność  i  poleganie  na  Bogu.  Chociaż  nie  jest  to  silny 
argument pod względem powagi sytuacji, jest jednak takim w odniesieniu zarówno 
do natury obiektu — współczującego Boga, który nie odsłoni nikogo kto chce się 
schronić  w  Jego  skrzydłach  —  jak  i  obietnicy,  dzięki  której  schronienie  jest 
zapewnione dla tych, którzy uciekają się do Niego. „Temu, którego umysł jest stały, 
zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał” (Izajasza 26:3). W ten sposób 
zachęca siebie samego przez wzgląd na Boga, któremu siebie powierza.
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Jako  argumentu  pobudzającego  nadzieję  w  obecnych  tarapatach  używa 

wcześniejszych  doświadczeń,  kiedy  Bóg  pomógł  mu  w  minionych  cierpieniach. 
„Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który czyni mi dobro” (wiersz 3). 

Dawid  decyduje  się  na  działanie:  „Wołam  do  Boga.”  Wołanie  do  Boga  to 
wyrażenie, które oznacza nie tylko jakąś modlitwę, ale intensywną i żarliwą. Wołać 
to modlić się ze świętą pasją, i takie są zazwyczaj szybkie modlitwy (Psalm 18:7; 
Hebrajczyków 5:7).

Istnieją  dwojakie  czynniki,  które  zachęcają  Dawida  do  tego  rozwiązania.  Z 
obiektywnego punktu widzenia jest to Boża suwerenność, a z subiektywnego własne 
doświadczenie Bożego opatrznościowego działania.

„Wołam do Boga Najwyższego.” Na tym opiera się jego wiara w tym ogromnym 
niebezpieczeństwie. Saul jest wysoki ale Bóg jest Najwyższy, i Dawid jest pewny, 
że bez Jego pozwolenia Saul nie może go tknąć. Dawid nie miał nikogo do pomocy, 
a nawet gdyby miał, to wiedział, że Bóg musi najpierw pomóc jego pomocnikom, 
aby byli w stanie mu pomóc. Nie miał żadnych środków obrony ani drogi ucieczki 
ale Najwyższy nie jest ograniczony żadnymi środkami. To jest szczególna podpora 
wiary (Psalm 59:10).

Jego doświadczenie związane z Bożym zabezpieczeniem do tej pory powoduje, 
że  woła  „do Boga,  który  czyni  mi  dobro.”  Słowo przetłumaczone  jako  „czyni,” 
oznacza  zarówno  doskonalić,  jak  i  zaniechać  albo  zaprzestać.  Kiedy  bowiem 
załatwia się i doskonali jakąś sprawę, później przerywa się ją i zaprzestaje pracy. Do 
takiego szczęśliwego zakończenia Pan doprowadził wcześniej wszystkie wątpliwe i 
trudne sprawy; i to daje mu zachętę, że On ciągle będzie łaskawy i udoskonali to, co 
go teraz spotkało. Tak też mówi w innym miejscu: „Pan dokona tego dla mnie” 
(Psalm 138:8).

Septuaginta przekłada to jako „czyniący dobro zachowuje mnie,” wyświadcza mi 
przychylność.  Pewną  prawdą  jest,  że  wszystkie  rezultaty  i  sprawy  związane  z 
Opatrznością  są  pożyteczne  i  korzystne  dla  świętych.  Jednak  dodatek  w naszym 
tłumaczeniu  dobrze  oddaje  znaczenie  miejsca:  „Który  czyni  mi  dobro.”  A  to 
obejmuje bardziej surowe i właściwe pojęcie Opatrzności, które jest niczym innym 
jak przedstawieniem Bożych łaskawych zamiarów i obietnic Swojemu ludowi.

To musiało stanowić wielką zachętę dla jego wiary — że Bóg załatwił wszystko 
albo  uczynił  dla  niego  wszystko.  Dawid  mógł  mieć  również  nadzieję,  że  ta 
Opatrzność, która nie zawiodła go nigdy w żadnych tarapatach (a jego życie składało 
się  z  wielu  takich  sytuacji),  nie  zawiedzie  go  i  teraz,  choćby  sytuacja  była 
nadzwyczajna i nie do porównania.

Spojrzenie na Boże opatrznościowe działanie

To sprowadza nasze myśli trochę bliżej naszego fragmentu Pisma, i daje nam jasne i 
cudowne spojrzenie na Opatrzność w jej uniwersalnym, efektywnym, korzystnym, 
zachęcającym wpływie na sprawy i troski świętych. 
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Pojęcie Bożego działania obejmuje uniwersalny udział i wpływ Opatrzności na 

wszystkie troski i sprawy świętych. Ma swój udział nie tylko w tym czy tamtym, ale 
we wszystkim, co ich dotyczy. Jej oko spoczywa na każdej rzeczy, która odnosi się 
do nich przez całe ich życie, od pierwszego dnia do ostatniego. Zarządza nie tylko 
tymi  wielkimi  i  najważniejszymi,  ale  najbardziej  drobiazgowymi  i  zwykłymi 
sprawami naszego życia. Obejmuje to wszystkie rzeczy, które nas dotykają, czy to 
bardziej czy mniej odległe.

To wskazuje na skuteczność wpływów, które Opatrzność nie tylko wywiera ale 
[wykonuje i] doskonali to, co nas dotyczy. Przeprowadza do końca swoje zamiary i 
osiąga to co zaczyna. Żadna trudność jej nie spowolni, żaden nieprzychylny wiatr jej 
nie powstrzyma — wykona Swoje dzieło do końca. Jej działania są niepohamowane; 
On wykonuje to dla nas.

Wspaniale  jest  zauważyć,  że  wszystkie  jej  wytwory  i  sprawy są  niezmiernie 
korzystne dla świętych. Czyni dobro [dla nich]. To prawda, że często przedwcześnie 
osądzamy jej działania i niesłusznie potępiamy jej zamiary, i pod wpływem wielu 
naszych trosk i kłopotów mówimy: „Wszystko obróciło się przeciwko nam.” Jednak 
Opatrzność ani nie czyni ani nie może uczynić nic, co jest sprzeczne z prawdziwym 
interesem  i  dobrem  świętych.  Czym  bowiem  są  dzieła  Opatrzności  jak  nie 
wprowadzeniem  w  życie  Bożego  zarządzenia  i  wypełnieniem  Jego  Słowa?  W 
Opatrzności  nie  może  być  nic  więcej  niż  jest  w  nich.  W  Bożych  zamiarach  i 
obietnicach  jest  samo  dobro  dla  świętych;  cokolwiek  Opatrzność  czyni  w  ich 
sytuacji, „do końca doprowadzi sprawę ich.”

Jeżeli  tak  jest,  to  jakże  pocieszające,  wzmacniające  i  zachęcające  musi  być 
przypominanie  sobie  tych  rzeczy w dniu cierpienia  i  rozpaczy!  Jakimż życiem i 
nadzieją zainspirują nasze serca i modlitwy, kiedy znajdziemy się w wielkim stresie! 
To miało wielce pocieszający wpływ na Psalmistę w czasie, kiedy stan jego spraw 
był dla oka i rozumu rozpaczliwy i żałosny; gdy, jak mówimy, był o włos od ruiny.

Potężny,  rozwścieczony i zaciekły wróg zaprowadził  go do jaskini  i  szedł po 
niego. Jednak kiedy Dawid „przebywał wśród lwów,” kiedy leżał w zakamarkach 
jaskini,  oczekując  śmierci  w  każdej  chwili,  wtedy  refleksje  o  wspaniałych 
osiągnięciach Najwyższego w stosunku do niego, od początku do tego momentu, 
wspierają jego duszę i wzbudzają nadzieję, dając życie jego modlitwom. „Wołam do 
Boga Najwyższego, do Boga, który do końca doprowadzi sprawę moją.”

Mój wniosek ze wszystkich tych obserwacji jest taki,  że obowiązkiem świętych,  
szczególnie  w  chwilach  wielkich  trudności,  jest  rozmyślanie  o  dziełach  Bożej  
Opatrzności  względem nich we wszystkich sytuacjach i  przez wszystkie etapy ich 
życia.

Miłosierna ręka Boga

Kościół,  we  wszystkich  czynach  miłosierdzia,  posiada  Bożą  rękę:  „Panie!  Gdyż 
także wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś!” (Izajasza 26:12). Pobożną i 
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stałą  praktyką  świętych  we  wszystkich  pokoleniach  było  zachowywać  pamięć  o 
bardziej  znanych  i  niezwykłych  cudach  Boga,  które  błogosławiły  ich  jak  cenny 
skarb.

„Jeżeli  naprawdę  jesteś  chrześcijaninem,  to  wiem,  że  jeżeli  nie  w  swoim 
pamiętniku,  to  na  pewno  w  swoim  sercu,  przechowujesz  bardzo  wiele  cennych 
wspomnień. Samo ich przypominanie jest słodkie. O ile słodsze było ich aktualne 
przeżywanie?” (Richard Baxter w Saint’s Everlasting Rest).

W  ten  sposób  Mojżesz,  z  boskiego  natchnienia,  napisał  wspomnienie  o 
zwycięstwie odniesionym nad Amalekitami w wyniku modlitwy i zbudował ołtarz z 
napisem Jahwe-Nissi: „Pan sztandarem moim!” (2 Mojżeszowa 17:14-15). 

Podobnie  Mordochaj  i  Estera  zrobili  wszystko,  by  zachować  w  pamięci 
wybawienie  ze  spisku  Hamana,  ustanawiając  święta  Purim  jako  rocznicę  „po 
wszystkie  pokolenia,  we  wszystkich  rodzinach,  we wszystkich  prowincjach  i  we 
wszystkich miastach. A te Święta "Purim" nie mają zaniknąć wśród Żydów i pamięć 
o nich nie ma ustać u ich potomstwa” (Estery 9:28).

W tym  celu  mamy zapisane  Psalmy  — „ku wspomnieniu”  (Psalm 70,  tytuł, 
Biblia Tysiąclecia). Rodzice nadawali swoim dzieciom odpowiednie imiona, aby za 
każdym razem kiedy je słyszeli, mogli odświeżyć pamięć o Bożym miłosierdziu (1 
Samuela 1:20).

Miejsca, gdzie objawiły się wyraźne cuda, miały nadawane nowe imiona w tym 
celu,  aby  zachować  pamięć  o  tych  słodkich  wydarzeniach,  które  ich  tam  tak 
odświeżyły.  W taki sposób Betel otrzymało swoją nazwę (1 Mojżeszowa 28:19). 
Studnia wody, gdzie Hagar została posilona przez anioła w swojej rozpaczy, została 
„Studnią Żyjącego, który mnie widzi” (1 Mojżeszowa 16:14).

Tak,  święci  nadawali,  a  Bóg  przyjmował  na  siebie  nowe  określenia  z  tych 
właśnie  powodów.  Jahwe-Jireh Abrahama  i  Jahwe-Szalom Gedeona  zostały  Mu 
przypisane z powodu takich wydarzeń. Czasami czytamy jak Pan określa siebie jako 
„Bóg, który wyprowadził Abrahama z Ur chaldejskego.” Potem opisuje siebie jako 
„Pan Bóg który wyprowadził ich z Egiptu,” potem „Pan który sprowadzi ich z ziemi 
północnej.”  W każdym przypadku On ciągle  przypomina  o  wspaniałych  cudach, 
które dla nich uczynił w tych wszystkich miejscach.

Rozmyślając o czynach Bożej Opatrzności

Istnieje dwojakie spojrzenie na opatrznościowe Boże działanie.
Jedno jest całościowe i pełne; widzi całą złożoność i  doskonałą oprawę Bożej 

ręki w działaniu. Błogosławiony widok jest zarezerwowany dla doskonałego stanu. 
Z tej Bożej góry zobaczymy zarówno pustynię Kanaanu, wspaniałe królestwo do 
którego mamy wejść, jak i drogę którą byliśmy do niego prowadzeni. Tam święci 
będą mieli olśniewający widok tej pięknej oprawy, a każda część będzie wyraźnie 
rozróżniona  według  swojego  właściwego  zastosowania  i  połączenia  z  innymi 
częściami. Zobaczą jak efektywnie i sprawnie wszystkie czynniki współpracowały, 
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by doprowadzić do tego błogosławionego celu jakim było ich zbawienie, zgodnie z 
obietnicą: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy 
Boga  miłują,  to  jest  z  tymi,  którzy  według  postanowienia  jego  są  powołani” 
(Rzymian 8:28).

Pewne jest, że żaden statek na morzu nie trzyma się dokładniej kompasu, który 
kieruje jego biegiem, niż Opatrzność tej obietnicy, która jest jej Gwiazdą Polarną.

[Kiedy  sprawy  wieczności  są  wyjawione,  a  wszystkie  rady  i  rezultaty  tej 
głębokiej  mądrości  rozpatrzone,  jakże  będzie  to  podnosić  nasze  serca,  kiedy  w 
końcu dostrzeżemy realność sytuacji. Zobaczymy, że wszystkie zamysły miały swój 
cel; wszystkie zbiegi okoliczności i zależności jednej rzeczy od drugiej były trafne i 
godne podziwu. Wszystkie rzeczy, które kiedyś wydawały się być zawiłe i wprawiać 
w  zakłopotanie,  będą  dostrzeżone  w  ich  wspaniałym  pięknie.]  (Howe  w 
Blessedness).

Drugie  spojrzenie  jest  częściowe  i  niedoskonałe  w  drodze  do  chwały,  gdzie 
widzimy jedynie pojedyncze czyny Opatrzności w jakichś dziedzinach albo bardziej 
zauważalnym biegu rzeczy.

Pomiędzy  tymi  dwoma  istnieje  taka  sama  różnica  jak  pomiędzy  widokiem 
bezładnych  kółek  i  rozrzuconych  części  zegarka  i  widokiem  ich  wszystkich 
złączonych w jednej strukturze, działających w jednym uporządkowanym ruchu.

O, jakiż to olśniewający i cudowny widok! — ujrzeć cały zamiar Opatrzności i 
właściwe  miejsce  i  przeznaczenie  każdego  poszczególnego  czynu,  którego  nie 
potrafiliśmy zrozumieć w tym świecie.  To co Chrystus  powiedział  do Piotra  jest 
bardzo  trafne  w  odniesieniu  do  niektórych  opatrznościowych  działań,  którymi 
jesteśmy teraz pochłonięci: „Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz” 
(Ew.  Jana  13:7).  Wtedy  zobaczymy,  że  wszystkie  niejasne,  zawiłe,  zagadkowe 
sposoby prowadzenia, które były czasem przyczyną naszych potknięć i wprawiały 
nas  w  zdumienie,  których  nie  mogliśmy  pogodzić  ani  z  obietnicą  ani  z  sobą 
nawzajem,  które  były  tak  niesprawiedliwie  oceniane  i  gorzko  opłakiwane  jakby 
spadły na nas by sprzeciwić się naszemu szczęściu, miały ten sam cel, co przejście 
przez pustynię dla Izraela — „Aby mogli dojść do miasta zamieszkałego” (Psalm 
107:7).
Cud Opatrzności

Chociaż nasze obecne spojrzenie i refleksja dotyczące Optrzności, takie jakimi są 
w świetle wszystkich obecnych poczynań tego świata, są tak krótkie i niedoskonałe 
w porównaniu z tym co w niebie, ciągle zawierają w sobie tak wiele doskonałości i 
słodyczy, że nazwałbym je małym niebem albo tak jak Jakub nazwał swoje Betel — 
„bramą do nieba.” Jest to z pewnością droga chodzenia z Bogiem w tym świecie. 
Dusza może cieszyć się słodką społecznością z Bogiem poprzez Jego troskę o każdy 
aspekt naszego życia.

Jakże często serca obserwatorów topniały we łzy radości w obliczu tych mądrych 
i nieoczekiwanych rezultatów! Jakże często Opatrzność przekonywała ich, w wyniku 
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trzeźwych wspomnień pewnych wydarzeń w ich życiu, że gdyby Pan pozostawił ich 
ich własnym radom, to często staliby się swoimi własnymi dręczycielami, jeśli nie 
katami! Do jakich i ilu fatalnych intryg uciekliby się, gdyby Opatrzność była tak 
krótkowzroczna jak oni! Oddali Bogu podziękowanie z głębi serca za to, że zważył 
bardziej na ich sprawy niż ich dokuczliwość, i nie pozwolił im zginąć wskutek ich 
własnych pragnień.

Korzyści  płynące z rozpoznania  dzieł  Bożych w Opatrzności  są  różnorodne i 
niewypowiedziane. Dobrze zrobimy rozmyślając o nich i starając się zrozumieć Jego 
potężne dzieła we wszystkich rzeczach.

John Flavel (1678)                                                                              

Lekcja Garncarza
„O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do  
stwórcy: Czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną,  
żeby  z  tej  samej  bryły  ulepić  jedno  naczynie  kosztowne,  a  drugie  pospolite?” 
(Rzymian 9:20,21)

„Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym  
Stwórcą i wszyscyśmy dziełem Twoich rąk!” (Izajasza 64:8)

„Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz? — mówi Pan. Oto  
jak  glina  w  ręku  garncarza,  tak  wy  jesteście  w  moim  ręku,  domu  Izraela!” 
(Jeremiasza 18:6).

Sztuka  kształtowania  plastycznej  gliny  w  różnorakie  naczynia  piękna  i 
użyteczności  jest  jedną  z  najstarszych  i  najciekawszych  sztuk  i  dzieł  człowieka. 
Antyczne  ruiny  i  światowe  muzea  pełne  są  niezwykłych  i  wdzięcznych  okazów 
ceramicznego smaku i piękna, droższego nawet niż drogocenne metale. Żaden obraz 
w bardziej dobitny sposób nie przedstawia lekcji boskiej łaski i pracy rąk Ojca w 
kształtowaniu życia i charakteru Jego ludu, zgodnie z Jego wolą. 
Lekcja Garncarza

Lekcja o glinie

Kiedy chodzimy po polu lub wzdłuż brzegu rzeki i widzimy glinę, jakże całkowicie 
bezużyteczna jest dla nas, a jednak jakże cenna w oczach Boga. Czy kiedykolwiek 
myślałeś  o  tylu  pięknych  rzeczach,  które  Bóg  uczynił  ze  zwykłej  gliny?  Jest  to 
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materiał z którego On uczynił świat, a prawdopodobnie także lśniące konstelacje nad 
nami. Z gliny stwarza zieleń i kwiaty, które widzimy w ogrodzie, w dolinach i na 
polach. 

Potem, kiedy spoglądamy wyżej, widzimy człowieka, uwieńczenie dzieła Bożego 
stworzenia, który został stworzony z prochu ziemi — gliny. I jeszcze wyżej, kiedy 
Bóg chciał wykupić nas dla Siebie, jaką postać przyjął? Postać ludzką — glinę. Co 
na poniżenie! Bóg, Stwórca wszechświata, Nieskończony, przyszedł na tę ziemię w 
świątyni  zbudowanej  z  gliny,  prochu,  lecz  zamieszkanej  przez  Ducha  Świętego, 
przez Bożą moc i chwałę.

Jednak  sama  glina  bez  ożywczego dotknięcia  ręki  Mistrza  jest  bezużyteczna. 
Bryła  gliny  leżąca  przy  drodze  nie  może  układać  swojego  przeznaczenia.  Jest 
najzupełniej bezużyteczna i bezradna. Jakże bardzo podobni jesteśmy do gliny! Bez 
Bożej  ręki,  formującej  i  kształtującej  nasze charaktery,  jakże dalecy jesteśmy od 
Bożych myśli i celów!

Wiele  dzisiaj  słyszymy  o  Bożej  mocy  lub  potrzebie  Bożej  mocy.  Czasami 
zastanawiam się, czy Bóg wyleje Swojego Ducha w jakikolwiek namacalny sposób, 
jeśli nie znajdzie grupy ludzi, świadomych tego, że są tylko zwykłą, pospolitą gliną. 
Jest  to  jedna  z  najtrudniejszych  dla  nas  lekcji,  a  zarazem  jedna  z 
najpożyteczniejszych. 

Zilustrowane jest to w Starym Testamencie, w historii o Jakubie mocującym się z 
aniołem. W tamtych dniach nadawano imiona nie dlatego, że ładnie brzmiały lub dla 
kaprysu.  Każde  imię  miało  swoje  znaczenie  i  cechy.  Imię,  które  nosił  Jakub 
oznaczało  „człowiek,  który  zajął  czyjeś  miejsce.”  Charakter  i  natura  Jakuba 
odzwierciedlona była w jego imieniu. 

Pamiętacie, jak przez całą noc mocował się z aniołem i dopiero przed samym 
brzaskiem anioł dotknął go i złamał? Jakie pytanie mu wtedy zadał? Jakub naprawdę 
chciał błogosławieństwa; bez wątpienia modlił się długo, namiętnie i gorliwie. Ale 
jakie pytanie anioł mu zadawał? Jakie jest twoje imię? 

Biedny Jakub chciał błogosławieństwa, siły i dotknięcia Bożego, lecz ciężko mu 
było  wznieść  swoją  rękę  i  powiedzieć:  „Jestem  Jakub.”  To  było  miejsce  mocy 
Jakuba.  Pamiętacie  rezultat.  Otrzymał  błogosławieństwo  i  drogocenne  słowo  od 
Boga. „Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z 
ludźmi i zwyciężyłeś”(1 Mojżeszowa 32:28). 

Wszyscy chcą błogosławieństwa i mocy, lecz tak niewielu chce się przyznać, kim 
są. Bóg chce czynić dla nas i przez nas wspaniałe rzeczy, lecz nikt nie chce wyznać, 
że jest zwykłą gliną. A przecież wszyscy takimi jesteśmy.

Bóg  jest  tak  dobry,  tak  uprzejmy!  On  nie  daje  nam  objawienia  naszego 
cielesnego  życia  tylko  po  to,  by  nas  wprawić  w  zakłopotanie  i  najwyższe 
przerażenie, lecz raczej po 
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Lekcja Garncarza 

to, abyśmy mogli zobaczyć nasze nowe życie i moc w Nim, aby On mógł uczynić 
nas książętami. Chwała Jego imieniu!

Praca garncarza

Najpierw zauważcie suwerenną moc Bożą. Pamiętacie werset z księgi Jeremiasza 
18:6. Dla mnie ten werset zawiera obraz Jego mocy i wspaniałości Jego planu i celu, 
a także Jego całkowitej władzy nad gliną. 

Lubię  go  czytać  razem  z  wersetem  z  księgi  Izajasza  64:8,  cytowanym  na 
początku tego rozdziału. Widzicie różnicę? Jest to obraz nadziei i pocieszenia, a nie 
tylko absolutyzmu lub fatalizmu. Jesteśmy w rękach łagodnego Ojca, kochającego 
Boga i potężnego Stwórcy.

A  teraz  słowo  na  temat  Jego  planu.  Garncarz  ma  pewien  cel  dla  gliny.  W 
bezkształtnej masie widzi piękną postać, którą cierpliwie kształtuje i tworzy swoimi 
rękami.  Bóg  ma  odwieczny  cel  dla  każdego  życia.  Akt  uświęcenia  jest  tylko 
początkiem. On po prostu bardziej doskonale wprowadza nas w ten plan i sprawia, 
że  Bóg  może  lepiej  nas  kształtować.  Twój  chrzest  w  Duchu  Świętym  nie  jest 
szczytem lub końcem, jest to początek drogocennego życia w Duchu. 

Lubię myśleć o życiu, jako o rzece czasu, przepływającej przez wieki. Ludzie są 
brzegami tej rzeki, a Pan Bóg schyla  się i  podnosi małe kawałki gliny,  tworzące 
brzeg. Podnosi je i kształtuje tak, jak Mu się podoba. Część tej gliny leży na granicy 
wody, a inna część wysoko, na suchym brzegu. On jednak myśli o każdym kawałku 
gliny.  Czy  wydaje  nam  się,  że  to  formowanie  trwa  długo?  Dla  pocieszenia 
przeczytajcie księgę Jeremiasza 29:11 i Psalm 139:15-18. 

Co  za  przywilej,  kiedy  pracuje  dla  nas  taka  mądrość  i  siła!  Mądrze  jest 
powiedzieć: „Panie, nie moja wola niech się stanie, lecz twoja.”

Czy obserwowałeś kiedyś pracowników w zakładzie garncarskim? Robotnik stoi 
przed kołem obracającym się z zawrotną szybkością wielu obrotów na minutę. Na 
tym kole układa glinę. Kiedy ona tak krąży dookoła, garncarz ugniata ją i kształtuje 
w  pożądaną  formę.  Ustawienie  koła  w  różnych  pozycjach  jest  konieczne,  aby 
garncarz mógł wygodnie realizować swój plan. 

Reprezentuje to różne doświadczenia i zmienne koleje życia, które spotykają nas 
dzięki  Bożej  opatrzności.  Przechodzimy  radości,  smutki,  próby,  ból  i 
niezrozumienie.  Kiedy  koło  się  obraca,  a  glina  krąży,  ręce  Garncarza  ugniatają, 
kształtują i pracują. W taki sposób Boża opatrzność staje się tak uświęcająca, jak 
Jego łaska, a my w końcu uczymy się mówić: „A wiemy, że Bóg współdziała we 
wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według 
postanowienia Jego są powołani” (Rzymian 8:28).
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Mamy tutaj lekcję na temat Bożej troski i Jego miłości do naszych dusz. „Jego 

bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków” 
(Efezjan  2:10).  Żadna  ręka  poza  Jego  własną  nie  może  dotknąć  delikatnego  i 
subtelnego dzieła uświęcenia ludzkiej duszy. Ośmielę się stwierdzić, że nigdy żaden 
artysta nie doglądał z taką troską i miłością powstawania dzieła łaski i zdolności, jak 
Bóg to czyni, kiedy kształtuje doskonałość naczynia Swojej łaski. 

Może  nie  widzimy  niczego  wartościowego  w  naszych  własnych  sercach  lub 
sercach innych, lecz On musiał zobaczyć taką wartość, gdyż inaczej nie posłałby 
Ducha Świętego,  aby przebywał  w nas,  by nas  formować i  kształtować  na Jego 
podobieństwo. 

Zeszpecone naczynie

Jednak naczynie  zostało zeszpecone w ręku garncarza.  Co sprawiło,  że naczynie 
zostało zniszczone wtedy, gdy już wydawało się tak doskonałe i piękne? Był tam 
mały kamyk  lub  kawałek suchego liścia  albo  drewna,  coś,  co nie  było  giętkie  i 
uległe. Ta rzecz zrujnowała całą jego pracę, więc pęknięte naczynie zostaje zabrane 
z koła i odrzucone na bok. Wydaje się, że wszystko było na próżno. Ten obraz jest 
smutny i prawdziwy dla naszego życia, gdyż ludzkie naczynie rzeczywiście zostało 
zeszpecone.  Upadek  człowieka  na  początku  wydawał  się  fatalnym  zawodem  w 
całym dziele Bożym. 

Jednak  prorok  mówi  nam:  „Wtedy  zaczął  z  niej  robić  inne  naczynie,  jak 
garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione” (Jeremiasza 18:4). Bóg nie 
był zdziwiony ani nawet zawiedziony strasznym upadkiem człowieka, lecz zamiast 
tego zaczął objawiać cudowny plan wykupienia, przygotowany przed wiekami. 

Czy znalazłeś kiedyś jakąś obcą substancję w glinie swojej natury? Czy zostałeś 
złamany  i  odczuwałeś  porażkę?  Chwal  za  to  Boga.  Może  ty  byłeś  zdziwiony 
złamaniem i jego przyczyną, lecz On nie był zdziwiony. On nie jest też zniechęcony. 
On  działa.  Wszyscy  święci  w  dawnych  czasach,  którzy  coś  dla  Boga  znaczyli, 
musieli zostać złamani i to czasami nie jednokrotnie. Każdy, kto chce iść z Bogiem, 
musi  skruszyć  się  w Jego  rękach  i  zobaczyć,  z  jakiego  materiału  jest  zrobiony. 
Jakub, po tym, jak nauczył się złamać i poddać Bogu, stał się księciem. Jakże piękny 
jest obraz cierpliwej miłości Boga, z którą nakreślił wzór jego życia. 

Spójrzcie  na Mojżesza,  który zaczyna swoje życie  z  pochopną gorliwością,  a 
potem ucieka  przed  skutkami  swojego  braku  rozwagi.  Przez  czterdzieści  lat  jest 
obracany naokoło, jak naczynie garncarza, na pustyni Midiańskiej. W końcu zostaje 
przygotowany do wielkiego dzieła, do którego Bóg go powołał i przyjmuje swoje 
powołanie  z  wielką  skromnością,  a  nie  lekkomyślną  pewnością  siebie,  z  którą 
wyrwał się do przodu czterdzieści lat temu. 

Spójrzcie na Eliasza, którego Bóg obraca na Swym kole garncarskim, pokazując 
na przemian jego słabość i siłę. W końcu on również jest gotowy i zostaje zabrany 
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na rydwanie ognistym; i tak jak błogosławieństwo będące owocem tego dziwnego 
życia, mamy łagodnego i potężnego Elizeusza. 

Spójrzcie  na  Szymona  Piotra.  Lubię  Piotra,  ponieważ  on  był  tak  doskonale 
ludzki, tak doskonale naturalny — był po prostu gliną. Piotr był ugniatany w rękach 
garncarza, aż w końcu wydawało się, że glina została rozdrobniona na kawałki i 
nigdy  już  nie  będzie  mogła  być  użyta.  Lecz  widzimy,  że  z  tego  wszystkiego 
powstało wyćwiczone i zwycięskie życie,  przygotowane dzięki tym porażkom na 
drogę ukrzyżowania. Zanim znajdziemy się w miejscu, gdzie Bóg będzie mógł nas 
używać, może nie raz będziemy musieli być złamani. Lecz kiedy jesteśmy łamani, 
Bóg  jest  z  nami  i  trzyma  nas,  abyśmy  nie  rozpadli  się  i  pilnuje,  aby  żaden  z 
kawałków nie zgubił się po drodze.

W  pierwszych  dniach  wylania  Ducha  Świętego  wiele  słyszeliśmy  na  temat 
łamania w Bożych rękach, poddawania swojej woli, podporządkowywania naszego 
życia pod Jego kontrolę, umierania dla siebie samego i przezwyciężania. Jak pięknie 
to wszystko brzmi na spotkaniach modlitewnych lub podczas potężnego dotknięcia 
Ducha Świętego! Jednak jakże odmienny jest cały proces, gdy Bóg nas wzywa i 
podczas rzeczywistych doświadczeń próbuje wprowadzić w czyn nasze modlitwy, 
którymi tak często się modlimy. Jakże to stare życie trzyma się swej nazwy, urzędu, 
powołania i miejsca i jakże walczy (w uprzejmy sposób) o swój byt.

Nasze pragnienie śmierci dla samych siebie i ogólny rezultat tego, kiedy Bóg 
daje nam okazję aby się poddać, przywodzi mi na myśl pewien przypadek z życia 
mojej  przyjaciółki.  Pewnego  dnia,  gdy  była  dzieckiem,  razem  z  siostrą  były 
nieposłuszne i miały otrzymać karę. Kiedy matka zajmowała się jednym z dzieci, 
drugie siadło na krześle, płacząc i myśląc o swojej okropnej krzywdzie. Jej małe 
serce było pełne żalu i myśli o bólu, więc płakała na głos: „O, zabij mnie, po prostu 
mnie zastrzel, zastrzel mnie!” Myślała, że dzieje jej się wielka krzywda. Sąsiadka, 
słysząc zamieszanie i widząc sytuację we właściwym świetle, pomyślała, że pomoże 
dziecku pragnącemu odejść z tego świata. Wzięła starą, nie nabitą strzelbę, z której 
nikt nie strzelał od piętnastu lat, wpadła do domu i spytała gdzie jest ta osoba, która 
chce być zastrzelona? Oczywiście przyniosło to pożądany efekt w postaci uciszenia 
dziecka, gdyż  nagle zapragnęło ono pozostać na ziemi;  nie mając zamiaru widzieć 
się z sąsiadką, dziewczynka uciekła z kuchni, minęła ogród i stodołę i skryła się w 
stogu siana, który wydawał jej się miejscem schronienia i pocieszenia. Pozostała tam 
przez resztę dnia. 

Przyjaciele,  czy  kiedykolwiek  w  waszym  chrześcijańskim  doświadczeniu 
pobiegliście do stogu siana? Czy kiedykolwiek modliliście się, aby umrzeć dla siebie 
samych, lecz kiedy Bóg otworzył  drogę do spełnienia prośby,  uciekliście (często 
pośpiesznie) do pocieszającego stogu siana? Użalanie się nad sobą, to stworzenie z 
oczami pełnymi łez, czai się tam i dopóki będziesz się ociągał i pozwalał mu się 
rozpieszczać, będziesz przeszkadzał Bogu i nie osiągniesz zwycięstwa. 
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Ozdoby na naczyniach

Niedawno  odwiedziłem  artystę  pracującego  nad  kilkoma  sztukami  luksusowej 
ceramiki.  Byłem bardzo  zdziwiony widząc  wazy,  nad którymi  zakończył  pracę  i 
które odkładał na półkę do wypalenia, gdyż wyglądały one bardzo surowo, a ich 
kolory nie były dobrze dobrane. Kształty były bardzo symetryczne, linie proste, a 
wyżłobienia  pełne  wdzięku,  lecz  kolory  pozbawione  były  prawdziwego 
artystycznego smaku. Jednak nie  odzywałem się  i  wkrótce nauczyłem się  cennej 
lekcji. Praca była doskonale poprawna, kolory były dokładnie takie, jakie powinny 
być, lecz ja nie byłem świadomy rezultatu. 

Dzisiaj Bóg robi to samo. On ozdabia swój lud i nakłada kolory, wzory i rysunki. 
Ci, którzy nie są artystami (nie mają właściwego rozeznania duchowych rzeczy) nie 
potrafią  tego  zrozumieć.  Wyglądamy  tak  dziwnie;  jesteśmy  tacy  specyficzni, 
jesteśmy tacy nieznaczni; pozwalamy ludziom przejeżdżać po nas; nie walczymy o 
swoje prawa. Nieważne, Pan jest artystą i tylko On nakłada na nas ozdoby. 

Kiedyś  nadejdzie  nasza  kolej.  Czasami  my,  lub  nasza  praca  wyglądamy  tak 
bezbarwnie,  szaro  lub  obskurnie.  Nie  ma  w  nas  żadnych  otwartych  i 
manifestacyjnych  oznak  mocy ani  wspaniałych  dzieł.  Jesteśmy pełni  niepokoju i 
myślimy,  że  nie  udało  nam się,  że  zrobiliśmy  coś  złego  lub  popełniliśmy  błąd. 
Jednak nic takiego się nie wydarzyło i  jesteśmy świadomi słodkiej społeczności z 
Panem.  Nie  jesteśmy  w  stanie  wyjaśnić  dlaczego  dzieją  się  takie  rzeczy  w 
społeczności,  lub  w  życiu  wierzących.  Bóg  pozwala  nam  ukazywać się  w  tak 
dziwnym świetle i nie wyjaśnia wszystkim dlaczego tak robi. To nie jest ważne. On 
nas ozdabia. 

Możesz wydawać się radosny i szczęśliwy oraz być wspaniale błogosławiony, 
lecz w duchu będziesz odczuwał wielki ciężar i nie będziesz w stanie wyjaśnić tego 
widocznego paradoksu. To jeszcze jeden z kolorów. Niech ludzie mówią sobie co 
chcą, sądzą cię w taki sposób lub inny, to nie ważne — chodź przed Panem i pozwól 
Mu pracować nad tobą tak, jak On tego chce. Na końcu będzie to dla Jego chwały, a 
także dla twojego błogosławieństwa.

Wypalanie naczynia

Tak jak powiedziałem,  kawałki  ceramiki  zostały odłożone na bok do wypalenia. 
Miały piękne kształty i linie, lecz okropną kolorystykę. Potem zostały umieszczone 
w piecu i włączono nagrzew. Jakże się paliło! Jak gorąco, zapytasz? Tysiąc stopni! 
Czy byłeś kiedyś w ogniu? Czy kiedykolwiek czułeś się tak, jakby dotknięcie Boże 
podniosło cię, a ty zostałeś odsunięty na bok? Chwal Boga za to. To ogień wykonuje 
pracę. 

Później widziałem wazy wyciągnięte z pieca — jakie piękne naczynia! Kształt 
był ten sam, lecz wszystkie surowe kolory zmieniły się pod działaniem ognia i teraz 
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każdy z nich wydawał się doskonalszy od innych. Delikatne zabarwienie i bogate 
cienie  kolorów  doskonale  współgrały  w  dekoracji.  Jakże  niedokończone  byłoby 
dzieło,  gdyby  ogień nie  wykonał  swojej  pracy.  Myśl  artysty nigdy nie  zostałaby 
rozwinięta lub dana światu. 

Przyjaciele, nie wzbraniajcie się przed Bożym ogniem. On was wybrał,  aby z 
waszego życia  uczynić  coś bogatego i  pięknego.  Nie  oczekujcie,  że  ludzie,  albo 
nawet najbliżsi przyjaciele będą was rozumieć,  gdyż Bóg jest o was zazdrosny i 
celowo rozpali tak gorący ogień, abyście pośpiesznie skryli się w Nim. Lecz zawsze 
pamiętajcie,  Bóg  rozumie  i  pewnego  dnia  da  ci  właściwych  i  wypróbowanych 
towarzyszy. Alleluja! Jeżeli będziemy wierni podczas doświadczeń, pewnego dnia 
Bóg będzie mógł wytłumaczyć nam dyscyplinę, łamanie, kolory i wypalanie i Swoją 
łaską przekształci nas w obraz Swego własnego Syna. Amen.

John Wright Follette (1883-1966)     

O rezygnacji
Powinniśmy  oddać  Bogu  całe  nasze  istnienie.  Nastąpi  to  w  wyniku  silnego  i 
pozytywnego przekonania, że gdy wiernie próbujemy iść za Nim, każda chwila jest 
poddana  Jego  bezpośredniej  woli  i  przyzwoleniu,  a  to  jest  dokładnie  to,  czego 
wymaga nasz obecny stan. To przekonanie sprawi, że zrezygnujemy ze wszystkich 
rzeczy, i przyjmiemy wszystko co się wydarzy jako pochodzące nie od człowieka ale 
od samego Boga.

Jednak  błagam tych,  którzy  szczerze  pragną  oddać  siebie  Bogu:  Po  tym  jak 
złożycie  tę  ofiarę,  nie  zabierajcie  siebie  z  powrotem.  Pamiętajcie,  że  dar  komuś 
złożony nie jest już do dyspozycji ofiarodawcy.

Rezygnacja jest kwestią największego znaczenia w naszym rozwoju. To klucz do 
wewnętrznego  dziedzińca.  Ten  kto  wie  jak  prawdziwie  zrezygnować  z  siebie, 
wkrótce  stanie  się  czysty  i  święty.  Musimy  zatem  pozostawać  niezachwiani  i 
niewzruszeni na tej drodze, i nie słuchać głosu naturalnego rozsądku. Wielka wiara 
wytwarza  wielką  rezygnację.  Musimy  zawierzyć  Bogu,  „wbrew  nadziei,  żywiąc 
nadzieję” (Rzymian 4:18).

Rezygnacja to odrzucenie całej samolubnej troski, abyśmy mogli być całkowicie 
do Bożej dyspozycji. Wszyscy chrześcijanie są nawoływani do rezygnacji, gdyż jest 
powiedziane: „Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy. Ojciec wasz niebieski wie, 
że tego wszystkiego potrzebujecie” (Ew. Mateusza 6:32,34). „Powierz Panu swoje 
sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły” (Przypowieści  16:3). „Powierz Panu 
drogę  swoją,  zaufaj  mu,  a  On  wszystko  dobrze  uczyni.  Wyniesie  jak  światło 
sprawiedliwość twoją, a prawo twoje jak słońce w południe” (Psalm 37:5-6).
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Boże drogi
Tę cnotę praktykuje się poprzez ciągłe składanie naszej własnej woli w Bożej 

woli, poprzez rezygnację z tego co nasze. To pozostawienie Bożemu kierownictwu 
tego  co  poszło  w zapomnienie  i  co  nadejdzie,  po  tym jak  wiernie  wykonaliśmy 
swoją część.

Rezygnacja  to  oddanie  Mu  obecnej  chwili  nie  przypisując  niczego,  co  nas 
spotyka  jakiemuś  innemu  stworzeniu,  ale  uważając  wszystko  za  pochodzące  od 
Boga; oznacza to postrzeganie wszystkiego, z wyjątkiem naszych grzechów, jako 
nieomylnie pochodzące od Niego. Pozwólcie się zatem prowadzić i kierować tak jak 
się Bogu podoba.

Musimy chętnie  współpracować  i  potwierdzać  Boże  zamysły.  Te  będą  miały 
zwyczaj pozbawiać nas wszystkich naszych planów, aby ich miejsce mogły zająć 
Jego zamiary.  Niech dokona się to w tobie i nie pozwól sobie przywiązać się do 
niczego,  jakkolwiek  dobrze  by  to  wyglądało.  Nie  jest  to  dobre,  jeżeli  w 
jakiejkolwiek mierze odprowadza ciebie z dala od Bożej woli.

Boża Wola jest bardziej pożądana niż wszystko inne. Nasze podporządkowanie 
się temu słodkiemu brzemieniu wprowadza nas w rejony wewnętrznego pokoju. W 
ten  sposób  poznamy,  że  bunt  naszej  woli  jest  głównym  powodem  wszystkich 
naszych  niepokojów.  To  jest  również  przyczyna  dlaczego  cierpimy  tak  wiele 
niepokoju i obaw.

O!  Gdybyśmy  tylko poddali  naszą wolę  Boskiej woli i jej dyspozycji,  jakiż 
spokój  odczuwalibyśmy!  Jaki  słodki  pokój!  Jaką  wewnętrzną  ulgę!  Jaką 
niezwykłą  radość i  przedsmak błogosławieństwa! Strząśnijmy zatem wszelkie 
przywiązanie do własnych spraw i żyjmy tylko Wiarą i Rezygnacją.

Fenelon, Guyon, Molinos (1813)      

25



Boże drogi
Autorzy artykułów:

„Ucząc się Bożych dróg"
Mike Barton, Searchlight.

„Musimy myśleć o Bogu we właściwy sposób"
A.W. Tozer, zaczerpnięte z Poznawanie Świętego. Copyright 1961. Użyte 
za zgodą Christian Publications, 3825 Hartzdale Drive, Camp Hill, PA 
17011, USA.

„Tajemnica Opatrzności"
John Flavel, zaczerpnięte z Divine Conduct. Tekst uwspółcześniony i 
zredagowany przez Searchlight. Użyto wydanie Sovereign Grace Union 
(Londyn) z roku 1935.

„Lekcja Garncarza"
John Wright Follette, zaczerpnięte z Owoc ziemi. Użyte za zgodą Follette 
Books, P.O. Box 5924, Asheville, NC 28813, USA

„O rezygnacji"
Francois Fenelon, Madame Jeanne Guyon, & Miguel de Molinos, 
zaczerpnięte z A Guide To True Peace, przy użyciu wydania Searchlight 
Publications (Newark, England) z roku 1999.
Tłumaczyła: Lidia Nowakowska

„Światło Życia" jest publikacją Searchlight. Dodatkowe egzemplarze tego 
pisemka oraz innej literatury chrześcijańskiej można zamówić pod 

adresem:
Paweł Cieślar 

ul. Limanowskiego 5 
56-400 Oleśnica 

Tel/fax: (071) 314 4554

26


	Żywe Słowo w przeciwieństwie do religii
	Ogromne niebezpieczeństwo
	Argumenty użyte w wołaniu o miłosierdzie
	Argumenty jakich używa błagając o miłosierdzie w niebezpieczeństwie, są naprawdę znaczące.
	Spojrzenie na Boże opatrznościowe działanie
	Lekcja Garncarza




	Lekcja o glinie
	Praca garncarza
	Zeszpecone naczynie
	Ozdoby na naczyniach
	Wypalanie naczynia

