
Bóg sprawuje kontrolę
Tom 12, Numer 5

W numerze:

Strona 2: Ufność w Nim
Chrystus przyszedł, aby pokazać nam Ojca i zapewnić nas, że możemy 
Mu zaufać w każdej sytuacji, dobrej czy złej.

Strona 3: Według Jego Boskiego planu
Pokój może przyjść jedynie wtedy, jeżeli są wypełniane Boże wieczne cele. Jest to 
dla nas wyzwaniem, aby starać się poznawać i chodzić w Bożej woli i Bożymi 
drogami dla nas i dla Jego ludu.

Strona 6: Zachowani w konkretnym celu
Bóg zachował Swój lud, aby był żywym świadectwem w obliczu doświadczeń i 
ucisku. Czy odpowiemy i wypełnimy Jego cel dla nas w naszych czasach?

Strona 14: „Wzdychania” i „pełna ufność”
Wśród kłopotów i niebezpieczeństwa radujemy się, gdyż wiemy, że Bóg jest 
suwerennym Panem nad wszystkim.

Strona 17: Patrząc na Jezusa
Prawdziwy pokój znajdujemy jedynie w zrozumieniu pełni Osoby Chrystusa.

Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg, Wywyższony między narodami, Wywyższony na ziemi!  
Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba.—Psalm 46:11,12
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Ufność w Nim
„Niechaj się nie trwoży serce wasze;wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!”—Jana 14:1

W  języku  greckim  jest  trochę  niejasność.  To  samo  słowo  przetłumaczone  jako 
„wierzcie”  i  „wierzyć”  może  być  albo  trybem  rozkazującym,  albo  informującym. 
Ogólnie jesteśmy skłonni przyjmować oba te miejsca w trybie rozkazującym: „Niechaj 
się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!”

Z  języka  Jezusa  wywnioskowali,  że  przybliżała  się  jakaś  straszna  godzina. 
Pobudzenie umysłu, które wyraża się w gorliwym proteście czyjejś nieustraszoności jest 
dowodem dla oka przenikającego serce, że w godzinie doświadczeń będzie wahanie się i 
ucieczka. Problem, jaki jest tu wyrażany polega na tym, że jest on niespójny z wiarą. 
Implikuje to pokonanie wiary. On musi być pokonany przez wiarę.

Chrystus nie chce, żeby Jego lud miał być nękany. Niech to głęboko utkwi w twoim 
umyśle. Chrystus często działa w taki sposób, który wygląda na pół uważnego widza tak, 
jakby miał zamiar nękać i wprawiać w zamieszanie jego duszę. Jedna strzała za drugą, 
wypuszczane z tronu,  który się  nazywa tronem łaski  dosięga  go i  wysysa  jego krew 
życia. Czy ja w ten sposób muszę pozostać znakiem dla strzał Wszechmocnego, a nie 
martwić się tym? Kim jestem, aby się nie martwić uderzeniami boskiej  Opatrzności? 
Jeżeli uderzy mnie ziemski przyjaciel, to jestem zaskoczony i zaszokowany; a czy mam 
to uważać za coś mało ważnego, kiedy Pan panów wylewa na mnie Swój gniew?

Miejcie wiarę, a te uderzenia wam nie zaszkodzą. Odłóżcie wiarę, a będą one bardzo 
szkodliwe.  Jakie  to  ma znaczenie,  jeżeli  będziesz  wezwany,  aby  iść  poprzez  deszcz 
piorunów, jeżeli  równocześnie będziesz wyposażony w tarczę wykonaną w tej  samej 
zbrojowni, w której były wykuwane te pioruny—tarczę, na którą padają nie wyrządzając 
żadnej szkody? Ten, który posyła grozę, wysyła również rozkaz: „Niechaj się nie trwoży 
twoje serce.” Weź tarczę wiary i idź bez strachu. Skąd byś wiedział, że masz taką tarczę, 
gdyby  nie  były  wypuszczane  na  ciebie  żadne  pociski?  Po  tym poznają,  że  jesteście 
uczniami Jezusa—poprzez spokój i wolność od strachu, z jakimi możesz stawiać czoła 
burzom  życia.  Są  niezliczone  problemy,  ale  ty,  jako  wierzący  masz  powierzone 
tajemnice,  przez które te problemy stają się dla ciebie niczym. Jakie problemy może 
mieć  wolny  umysł?  Jeżeli  jesteś  zjednoczony  z  Chrystusem  poprzez  niezwyciężoną 
wiarę,  wtedy ucisk,  rozczarowanie,  prześladowanie,  głód,  nagość,  niebezpieczeństwo, 
czy  miecz  stanowią  tylko  nową  możliwość  dla  wiary,  aby  zamanifestowała  się  i 
uwielbiła Pana.

„Wierzcie w Boga i we Mnie wierzcie.” Dziwne połączenie, jeżeli Chrystus był tym, 
jak  niektórzy  myśleli.  Pismo  Święte  w  setkach  fragmentów  mówi,  że  wiara  w 
kogokolwiek poza Bogiem jest  wyrzeczeniem się  Boga.  On nie odda Swojej  chwały 
nikomu.  Jest  to  wielki  grzech  ludzkości,  uwielbianie  tak  jak  Boga,  tego  co  nie  jest 
Bogiem. Ale Bóg w Chrystusie świat z Sobą pojednał. Doprowadzenie człowieka, aby 
Mu zaufał było jednym z największych zadań Bożego nawiedzenia na ziemi w Osobie 
Jego Syna.

George Bowen (1892)
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Według Jego Boskiego planu
Większość z nas zna historię Jonasza. Bóg miał plan dla Jonasza i miał też plan 
dla zgubionych ludzi w Niniwie. Po to, żeby Niniwa mogła usłyszeć poselstwo o 
sądzie  Bożym  razem  z  Jego  ofertą  łaski  i  przebaczenia,  Jonasz  musiał  być 
posłuszny Bożemu powołaniu i pójść do Niniwy; ale zamiast tego popłynął on to 
Tarszysz, aby uciec od Pana (Jonasz 1:3).

Kiedy Jonasz był  na  statku,  Pan posłał  wielki  wiatr  i  powstał  gwałtowny 
sztorm. Miało to taką siłę, że żeglarze bali się o bezpieczeństwo okrętu. Biblia 
mówi, że żeglarze się bali i każdy wołał do swojego boga. Ale wydawało się, że 
to wszystko na nic. Wreszcie kapitan statku poszedł i znalazł Jonasza, który spał 
i powiedział mu, żeby się modlił do swojego Boga.

Poprzez rzucanie losów i, jak sobie wyobrażam, dosyć szczegółowe pytania 
stwierdzono,  że  Jonasz  był  przyczyną  problemu.  Biblia  mówi,  że  Jonasz  im 
powiedział, iż jego bunt przeciwko prawdziwemu Bogu był przyczyną sztormu. 
„Jestem Hebrajczykiem i czczę Pana Boga, który stworzył morze i ziemię” (1:9).

To objawienie odnośnie Jahve przeraziło załogę statku. Wiedzieli już z kim 
mają do czynienia i jak poważna jest ta sytuacja. Próbowali wszystkiego co było 
w ich mocy,  aby dopłynąć do lądu, ale nie mogli. Czym więcej podejmowali 
ludzkich  wysiłków,  morze  coraz  bardziej  się  burzyło.  Wreszcie,  wyznając 
swoimi  ustami  zło,  jakie  mieli  zaraz  popełnić,  wyrzucili  Jonasza  za  burtę,  a 
wtedy morze się uspokoiło.

Reszta tej historii mówi nam, że Bóg dalej się zajmował Jonaszem, Jonasz 
pokutował, udał się do Niniwy, zwiastował poselstwo jakie Bóg mu dał i widział 
wypełnienie  pragnienia,  jakie  Bóg  żywił  do  ludzi  Niniwy.  Oni  pokutowali  i 
odwrócili się od swoich bezbożnych dróg, zgodnie ze Słowem Pana.

Chcę tu uwypuklić ten prosty punkt, że najważniejszą rzeczą był tu Boży plan 
i był on o wiele ważniejszy niż posłuszeństwo Jonasza, jak to pokazuje ostatni 
rozdział Jonasza. Kiedy wiatry i fale biły ze wszystkich stron, to jestem pewny, 
że początkowo marynarze nie mieli  na uwadze określenia suwerennego planu 
Bożego w tym wszystkim. Właściwie to oni wszyscy zaczęli wołać do swoich 
bogów—z niewielkimi rezultatami.

Ta sytuacja jest paralelą obecnej sytuacji naszego świata. Widać wyraźnie jak 
zbierają  się  chmury  burzowe.  Wiatry i  fale  podnoszą  się  i  są  coraz  bardziej 
dokuczliwe.  Większość  ludzi  reaguje  w  ten  sposób,  że  zaczynają  wołać  do 
swoich bogów. Właściwie jesteśmy zachęcani do takiego postępowania. Mówią 
nam, że to nie ma wielkiego znaczenia do którego boga wołamy,  jeżeli tylko 
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wołamy do  jakiegoś boga.  Obawiam się,  że  rezultaty będą takie,  jakie miała 
załoga tego statku na którym był Jonasz—„morze burzyło się coraz bardziej”.
Według Jego Boskiego planu

Jedyna rzecz, jaka uciszy obecny sztorm jest tą samą rzeczą, która uciszyła 
burzę  w kryzysie  Jonasza  Najpierw  nastąpiło  objawienie  prawdziwego  Boga 
nieba, ziemi i morza. Potem następowało wypełnianie Jego boskiego planu. W 
tym punkcie morze się uspokoiło.

Ufność i pokój w środku sztormu

Apostoł  Paweł  również  przeżywał  czas  burzy  na  morzu.  To  również  było 
procesem oglądania wypełniania Bożego planu. Paweł składał świadectwo przed 
Sanhedrynem w Jerozolimie odnośnie ewangelii, którą głosił i jego nadziei w 
Mesjaszu  Jezusie.  To  powodowało  takie  okropne  wzburzenie,  że  żołnierze 
Rzymscy  musieli  wyprowadzić  Pawła  z  tego  spotkania,  bojąc  się  o  jego 
bezpieczeństwo. „Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł: Bądź dobrej 
myśli;  bo  jak  świadczyłeś  o  mnie  w Jerozolimie,  tak  musisz  świadczyć  i  w 
Rzymie” (Dz. Ap. 23:11). To było Boży plan dla Pawła.

Ta podróż, która prowadziła Pawła do wypełnienia tego planu obejmowała 
kilka  lat  więzienia,  doświadczenia,  próby zabicia,  ukąszenie  węża,  szalejący 
sztorm i czas spędzony w otwartym morzu. Ile razy Paweł mógł zwątpić w Boże 
możliwości dokończenia Jego celu dla Pawła. Ile razy musiał się zastanawiać 
czy  może  gdzieś  zszedł  ze  ścieżki  Bożego  prowadzenia  dla  jego  życia.  Ale 
wśród sztormu potrafił utrzymać ufność, że jest to Boża droga i Boża wola dla 
niego i w odniesieniu do rzeczy wiecznych.

Kiedy sztorm, który ogarniał Pawła szalał już kilka dni, załoga nie chciała nic 
jeść  i  stracili  wszelką  nadzieję.  W tym czasie  Paweł  stanął  i  zwrócił  się  do 
całego  statku:  „Lecz  mimo  obecnego  położenia  wzywam  was,  abyście  byli 
dobrej myśli; bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął 
przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję i rzekł: Nie 
bój się, Pawle;  przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, 
którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie; ufam bowiem Bogu, 
że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę” (Dz. 
Ap. 27:21-26).

Paweł otrzymał  jasne zrozumienie  Bożego planu dla jego życia  jeszcze w 
Jerozolimie. Pomimo tego, że wydarzyło się wiele rzeczy—które niektórzy by 
dzisiaj  nazwali  niedopuszczalnym opóźnieniem—Paweł miał  nadal  ufność,  że 
jego Bóg doprowadzi Swój boski plan do wypełnienia. Bóg rzeczywiście spełnił 
obietnice dane Pawłowi i nawet w obliczu rozszalałego morza, jadowitych węży, 
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gorliwych żołnierzy i antagonistycznych przywódców religijnych, Paweł dotarł 
do  Rzymu,  „głosząc  Królestwo  Boże  i  nauczając  o  Panu  Jezusie  Chrystusie 
śmiało, bez przeszkód” (Dz. Ap. 28:31).

Według Jego Boskiego planu

Boży ostateczny cel będzie wykonany

I  znowu  jest  tu  dla  nas  proste  zastosowanie.  Bóg  dał  nam  wielką  nadzieję 
dotyczącą Jego wiecznych planów dla nas w Chrystusie Jezusie. Te plany będą 
wykonane. Żyjemy  w  czasach,  kiedy  odwieczne  Boże  plany  zbliżają  się  do 
ostatecznego wypełnienia. Ja nie próbuję przepowiadać czasów i chwil, ale jest 
oczywiste,  że  zbliżamy  się  do  tego  wyznaczonego  czasu.  Jego  Słowo  to 
oznajmia,  jak  również  wydarzenia  wokół  nas  ciągle  nam  przypominają,  że 
jesteśmy w czasach bólów porodowych, kiedy zaczynają się dziać rzeczy, które 
powinny powodować to, żebyśmy „podnosili nasze głowy do góry”, gdyż zbliża 
się nasze odkupienie (Łukasz 21:28).

Tak jak z Jonaszem, każdy człowiek woła do swojego boga, ale jakoś to nic 
nie pomaga. Sytuacja na Środkowym Wschodzie, szczególnie dotycząca Izraela i 
Jerozolimy jest coraz bardziej napięta; ludzie są w strachu z powodu mnogości 
dowodów na  kruchość  naszego  świata—socjalnie,  politycznie,  ekonomicznie, 
religijnie, środowiskowo—w każdej dziedzinie. „Wszystkie drogi prowadzą do 
boga”  okaże  się  pustym  frazesem,  kiedy  sztorm będzie  przybierał  na  sile  i 
wrogości. Tylko objawienie Boga Jahve, Pana nieba i ziemi i Jego uwielbionego 
Syna Jezusa Chrystusa przychodzącego w pełni Swojej chwały, uciszy szalejące 
sztormy.

Tak jak to było z Pawłem i my możemy czasami  spotykać trudne chwile. 
Nasza ufność i wiara będą wystawione na próbę, ale Bóg jest suwerenny i On 
może.  To,  co  On  powiedział,  to  też  wykona.  Do  każdego  z  nas  jest  dzisiaj 
kierowane wezwanie,  abyśmy  mieli  oczy skierowane  na  Niego i  pracowali  i 
modlili się, aby poznać i zrozumieć Jego wieczny plan—boski cel, do którego to 
wszystko  nas  prowadzi.  Ten  cel  będzie  wypełniony  w  chwale  i  cudach 
wiecznego panowania naszego uwielbionego Pana Jezusa.

Nic z tego co się działo w przeszłości czy co się stanie w przyszłości nie 
wykracza  poza  Bożą  suwerenność.  On  ma  wszystko  pod  kontrolą  i  „Bóg 
współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi,  którzy Boga miłują,  to jest  z 
tymi,  którzy według postanowienia jego są powołani” (Rzymian 8:28). Kiedy 
chodzimy  z  Nim  w  posłuszeństwie  dla  Niego,  wtedy  „pokój  Boży,  który 
przewyższa  wszelkie  zrozumienie  będzie  strzegł  naszych  serc  i  myśli  w 
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Chrystusie Jezusie” (Filipan 4:7). On dokończy Swoje dzieło w nas, bo On jest 
wiecznie wierny.

Bruce Garrison (2002)

Zachowani w konkretnym celu
Dawid modlił się w następujący sposób: „Strzeż mnie, Boże, bo w tobie szukam 
Schronienia”  (Ps.  16:1).  Hebrajskie  znaczenie  słowa;  „strzec”  jest  w  tym 
wersecie  bardzo  bogate.  Mówiąc  krótko,  oznacza  wołanie:  „Otocz  mnie 
ostrokołem lub płotem z kolczastego krzewu. Pilnuj mnie i zachowaj. Obserwuj 
moje ruchy, moje wejście i wyjście.” 

Dawid był przekonany w wierze, że Bóg zachowuje sprawiedliwych. Słowo 
Boże powiada, że Bóg pomagał Dawidowi i zachowywał go na wszystkich jego 
drogach.  Ten błogosławiony człowiek mógł powiedzieć: „Oto nie drzemie ani 
nie  zasypia  stróż  Izraela.  Pan  stróżem twoim ...  cieniem twoim po  prawicy 
twojej. Słońce nie będzie cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec cię 
będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej” (Ps. 121:4-7). 

W tym fragmencie  występuje  to samo słowo hebrajskie.  Dawid ponownie 
wspomina  o  Bożym  ostrokole,  czyli  nadprzyrodzonym  murze  ochronnym. 
Zapewnia nas: „Bóg nie spuszcza cię z oka, dokądkolwiek się udasz”.  

Rzeczywiście,  Bóg jest z nami  wszędzie tam,  gdzie jesteśmy:  w pracy,  w 
zborze, podczas zakupów. Jest z nami w samochodzie, autobusie, metrze. I przez 
cały ten czas, jak twierdzi Dawid, strzeże nas od zła. Strzeże nas od złodziei, 
gangów, morderców, gwałcicieli, terrorystów. Chroni nas przed wąglikiem, ospą 
i  wszelkiego  rodzaju  bronią  biologiczną,  jaką  można  by  wynaleźć.  Krótko 
mówiąc, nasz Bóg ma na wszystko oko. On obiecał udaremnić użycie wszelkiej 
możliwej broni ukutej przeciwko swoim dzieciom.

 Być  może  w ciągu  ostatnich  tygodni  zamartwiałeś  się  niespodziewanym 
atakiem terrorystycznym albo rozprzestrzenieniem się śmiertelnej choroby. Boże 
Słowo daje nam niewzruszone obietnice nawet w odniesieniu do tych zagrożeń: 

„Wybaw mnie Panie od człowieka złego, od ludzi okrutnych ustrzeż mnie ... 
każdego dnia wszczynają spory.  Ostrzą języki  swe jak wąż; jad żmii jest pod 
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wargami ich ... Uchowaj mnie Panie od rąk bezbożnika ... ludzi ..., którzy pragną 
zachwiać kroki moje. Pyszni zastawili na mnie sidła i sznury, rozciągają sieci, 
przy drodze nastawiają na mnie pułapkę ... 

„Nie spełniaj, Panie, życzeń bezbożnika ... Podnoszą głowę ci, którzy mnie 
osaczyli, niech ich okryje przewrotność ich warg. Niech spadną na nich węgle 
ogniste, niech ich strąci do przepaści, by nie powstali! Oszczerca niech się nie 
ostoi na ziemi, niech męża gwałtownego nieszczęście strąci do upadku.

„Wiem, że Pan ujmie się za biednym [utrapionym BG], że ubogim wymierzy 
sprawiedliwość.  Zaprawdę,  sprawiedliwi  wysławiać  będą  imię  twoje,  prawi 
mieszkać 
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Zachowani w konkretnym celu

będą przed obliczem twoim” (Ps. 140:2-14).  
Na  początku  tego  psalmu  Dawid  woła  do  Boga,  aby  go  strzegł  przed 

okrutnymi  ludźmi.  Słowo przetłumaczone jako „ustrzeż”, którego używa tutaj 
Dawid, jest inne niż poprzednio. Jest to ochrona przed tym, co schowane, ukryte, 
sekretne. Bóg mówi nam: „Pilnuję każdej dziedziny twojego życia, nawet tych 
rzeczy, których nie widzisz. Możesz spokojnie we Mnie odpocząć.” 

Czy wierzysz, że Pan stale cię strzeże? Czy przyjmujesz, że chroni cię przed 
knowaniami dumnych,  okrutnych i złych ludzi? Tacy ludzie mogą nieustannie 
próbować cię zniszczyć. Mogą opracowywać mordercze plany przeciwko tobie. 
Ale nie musisz się bać niczego złego. Jak modli się Dawid: „Niech spadną na 
nich węgle ogniste, niech ich strąci do przepaści, by nie powstali!” (140:11).

Jeżeli trudno ci przyjąć, że Bóg pragnie cię strzec, to przeczytaj Psalm 37:
„Pan  kieruje  krokami  męża,  wspiera  tego,  którego  droga  mu  się  podoba. 

Choćby się  potknął,  nie  przewróci  się,  gdyż  Pan  podtrzyma  go  ręką  swoją. 
Byłem  młody  i  zestarzałem  się,  a  nie  widziałem,  żeby  sprawiedliwy  był 
opuszczony,  ani potomków jego żebrzących chleba. Codziennie lituje się...,  a 
potomstwo  jego  jest  błogosławione  ...  Bo  Pan  miłuje  prawo  i  nie  opuszcza 
swoich wiernych, na wieki ich strzeże ... Pan nie zostawi go ... i nie dopuści, by 
przegrał sprawę w sądzie...

„Ujrzysz  zagładę  bezbożnych!  Widziałem  okrutnego  bezbożnika 
rozpierającego się jak cedr Libanu, ale przeminął i nie ma go, szukałem go, ale 
nie  można  było  go  znaleźć.  Przeto  wzoruj  się  na  niewinnym  i  popatrz  na 
prawego,  bo  przyszłość  należy do  męża  pokoju.  Natomiast  przestępcy  zginą 
pospołu, potomstwo bezbożnych będzie wytępione. Zbawienie sprawiedliwych 
przychodzi od Pana, on jest ich obroną w czasie niedoli. Pan wspomaga ich ... 
ratuje  ich  od  bezbożnych  i  wybawia,  bo  w  nim  szukali  schronienia”  (Ps. 
37:23-28,33-40).

Nawet Job w swej agonii zaświadczał o zachowującej mocy Bożej. Nigdy nie 
spotkałem osoby, która doświadczyłaby tego, co znosił Job. Ten człowiek stracił 
rodzinę,  majątek,  zdrowie  i  dobre  imię.  Któż  mógłby  kwestionować 
doświadczenie  tak zmaltretowanego człowieka? A jednak Job zwracał  się  do 
Boga: „stróżu ludzi” (Job 7:20).

Raz za razem nasz Bóg udowadniał, że jest stróżem swego ludu. Ale w jakim 
celu? Dlaczego Pan tak bardzo chce nas zachować? Znajdujemy wskazówkę w 
słowach Mojżesza: „Wtedy rozkazał nam Pan wykonywać wszystkie te prawa, 
bać  się  Pana,  Boga  naszego,  aby  zawsze  dobrze  nam się  wiodło  i  aby  nas 
zachował przy życiu, jak to dziś czyni” (5 Mojż. 6:24 BT). Mojżesz mówi, że 
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 Bóg sprawuje kontrolę
Bóg dał im przykazania z jednego powodu: aby ich strzec i zachowywać. Ale 
dlaczego? Z tej samej przyczyny, dla jakiej chce strzec i ochraniać nas.  

Pomyśl o wszystkich sposobach, jakich Bóg użył dla zachowywania swego 
wybranego ludu, Izraela. Chronił ich przed dziesięcioma egipskimi plagami.
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 Bóg sprawuje kontrolę
Zachowani w konkretnym celu

Wybawił  ich  od  armii  faraona  nad  Morzem  Czerwonym.  Wyleczył  ich  ze 
śmiertelnych  ukąszeń  wężów na  pustyni.  A  lud  zaświadczał  o  zachowującej 
mocy  Boga  swoim  dzieciom  i  wnukom:  „Pan  uratował  nas  od  wszystkich 
wrogów. Dał nam pożywienie i wodę, i sprawił, że nasze ubrania nie niszczyły 
się. On strzegł Izraela w każdej sytuacji.”

Ale czy to wszystko, co Izrael mógł zawrzeć w swoim świadectwie? Czy ci 
ludzie byli strzeżeni i chronieni tylko po to, by poumierać na pustyni? Czy Boże 
akty  wybawienia  zamierzone  były  jedynie  w  celu  zapewnienia  im 
bezpieczeństwa  i  dobrego  pożywienia  przez  całe  życie?  Z  pewnością  była 
określona przyczyna, dla której Bóg ich zachował.

Bóg zachował Izraela, aby wypełnić swój plan dla ich życia

Mojżesz powiedział: „Lecz nas stamtąd wyprowadził, aby nas wprowadzić tutaj 
i  dać  nam tę ziemię,  którą przysiągł  naszym ojcom” (5 Mojż.  6:23).  Innymi 
słowy, Mojżesz mówił Izraelitom: „Spójrzcie na te wszystkie cudowne sposoby, 
jakich Bóg użył, by was wyprowadzić z niewoli. Jak myślicie, w jakim celu to 
zrobił? Jak się wam wydaje, dlaczego wybrał was i jeszcze przed założeniem 
świata naznaczył sobie jako szczególny lud? Dlaczego wyzwolił was z niewoli? 
Dlaczego was błogosławił, kiedy zasługiwaliście na opuszczenie? 

„Nie  zrobił  tego  tylko  po  to,  żebyście  mogli  powiedzieć:  ‘Bóg  zaspokoił 
wszystkie  moje  potrzeby.’  Nie  zrobił  tego,  żebyście  mogli  siedzieć  wokół 
ogniska i opowiadać swoim wnukom o dawnych cudach. Są to wspaniałe rzeczy, 
ale nie są końcem Bożego planu dla was. Pan zachował was, abyście zostali 
doprowadzeni do pewnego miejsca. On chce dokonać w waszym życiu czegoś 
znacznie wykraczającego poza te cuda.”

Wierzę, że każdy chrześcijanin, który chodzi w społeczności z Panem choćby 
dopiero od kilku lat, mógłby napisać książkę o pustyni, przez którą przechodził. 
Nasza  misja  opublikowała  ostatnio  książkę  zatytułowaną:  „Triumf  poprzez 
tragedię”  (Triumph  Through  Tragedy).  Jest  pełna  niezwykłych  świadectw 
nadesłanych  przez  wierzących,  którzy przeszli  straszliwe próby.  A jak  jest  z 
tobą? Jakie próby przeszedłeś? Ile razy stałeś w obliczu tragedii, może nawet 
śmierci? 

Kiedy  patrzysz  wstecz,  zadaj  sobie  pytanie:  „Co  to  wszystko  oznacza? 
Dlaczego  Bóg  mnie  zachował?  Dlaczego  nie  jestem  narkomanem  albo 
alkoholikiem? Dlaczego nie mieszkam na ulicy, niepoczytalny i bliski śmierci? 
Dlaczego zamiast tego odczuwam Boży pokój? Dlaczego Pan jest dla mnie taki 
dobry?”
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 Bóg sprawuje kontrolę
Pan zachował Izraelitów i postawił wokół nich mur w konkretnym celu: aby 

ich doprowadzić do miejsca użyteczności.  Prowadził  ich do Ziemi Obiecanej, 
miejsca przeznaczenia, w którym kładąc się spać mogli wiedzieć, że bitwy, przez 
które przeszli na coś się przydały. 
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 Bóg sprawuje kontrolę
Zachowani w konkretnym celu

Bóg  już  wcześniej  poprzysiągł  osądzić  nikczemne  narody  mieszkające  w 
Kanaanie. I kiedy strzegł Izraela, robił to, aby ich przygotować do walki z tymi 
narodami. Jeszcze zanim Izrael wszedł do Kanaanu, Bóg obiecał posłać przed 
nim  plagi  szerszeni:  „Poślę  też  przed  tobą  szerszenie,  które  wypędzą 
Chiwwijczyków, Kananejczyków i Chetejczyków przed tobą” (2 Mojż. 23:28). 
Bóg chciał, aby każdy Izraelita wiedział: „Strzegłem was przez te wszystkie lata, 
abyście byli wojownikami w czasie kryzysu. Macie żyć jak zwycięzcy i umrzeć 
jako  ci,  którzy  się  zrealizowali.  Zachowałem  was,  abyście  byli  w  pełni 
użyteczni, wygrywając wielkie bitwy aż do końca swych dni.”

Jezus  był  również  strzeżony  przez  Ojca  w  konkretnym  celu.  Izajasz 
prorokował,  że  Chrystus  będzie  wzgardzony  i  że  pod  Jego  adresem  będą 
kierowane pogróżki. Ale to wszystko miało swój cel: „Tak mówi Pan: W czasie 
łaski wysłuchałem cię i w dniu zbawienia pomogłem ci; stworzyłem cię [strzec 
cię  będę  BG]  i  ustanowiłem  cię  pośrednikiem  przymierza  z  ludem,  abyś 
podźwignął kraj, porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną” (Iz. 49:8).

Wiemy z ewangelii, że strzegący Duch wszechmogącego Boga czuwał nad 
Chrystusem w każdym dniu Jego życia. Raz za razem wiernie wybawiał Jezusa 
od wszystkiego  złego.  Pomyśl  o  tym,  ile  razy przywódcy religijni  próbowali 
zabić Syna  Bożego.  Raz wyprowadzili  Go na szczyt  góry celem zrzucenia  z 
urwiska skalnego, ale zainterweniował Duch Święty. W podobny sposób szatan 
próbował skusić Jezusa, aby ten rzucił się w przepaść ze szczytu świątyni. Ale 
Duch  ponownie  ustrzegł  Chrystusa,  dając  Mu  siłę  do  oparcia  się  pokusie  i 
posyłając aniołów, aby Mu usługiwali. 

A  wszystko  to  miało  swój  cel  Izajasz  dodaje:  „Abyś  rzekł  do  więźniów: 
Wyjdźcie! A do tych,  którzy siedzą w ciemności: Pokażcie się! Przy drogach 
będą się paść, a na wszystkich gołych wzgórzach będą ich pastwiska. Nie będą 
łaknąć  ani  pragnąć,  nie  dokuczy  im  gorący  wiatr  ni  żar  słoneczny  ...”  (Iz. 
49:9-10). 

Jezus odpowiedział Ojcu: „Pójdę. Dotrę do tych, którzy są w ciemnościach i 
pokażę  zgubionym  drogę  powrotną  do  Ciebie.”  Wszystkie  akty  wybawienia 
Chrystusa miały właśnie taki cel: złamać moc szatana, uwolnić ludzi, wyzwolić 
tych,  którzy są w niewoli i  przynieść światło tam, gdzie jest  ciemność.  Jezus 
dokonał tego wszystkiego przez strzegącą Go moc Ducha.

Józef jest jednym z najlepszych przykładów
człowieka zachowanego w konkretnym celu

12



 Bóg sprawuje kontrolę
Józef miał widzenie, że będzie potężnie używany przez Boga. Ale po tym, jak 
jego  zazdrośni  bracia  sprzedali  go  do  niewoli,  ta  wizja  wyglądała  na  jakąś 
mrzonkę.  Przez  następne  lata  życie  Józefa  pełne  było  trudności  i 
niesprawiedliwości. Później, kiedy 
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 Bóg sprawuje kontrolę
Zachowani w konkretnym celu

wydawało się, że Józef znowu stanął na nogi, został fałszywie oskarżony o próbę 
gwałtu i wtrącony do więzienia.  

Jednak przez cały ten czas  Bóg czuwał  nad życiem Józefa.  W końcu,  po 
latach  pełnych  zamieszania,  Józef  został  urzędnikiem  na  dworze  faraona. 
Ostatecznie faraon wybrał Józefa na namiestnika całego Egiptu. 

W tym czasie wielkiego błogosławieństwa i zrealizowania się, Józef znowu 
spotkał  się twarzą w twarz ze  swymi  braćmi.  W ich kraju zapanował głód i 
przybyli  do  Egiptu,  aby  kupić  zboże.  Kiedy  Józef  ich  zobaczył  „zapłakał 
głośno  ...  rzekł  Józef  do  braci  swoich  ...  Jam jest  Józef,  brat  wasz,  którego 
sprzedaliście do Egiptu” (1 Mojż. 45:2-4). 

Józef mógł próbować zemścić się na braciach. Ale posłuchajcie tych słów: 
„Lecz  teraz  nie  trapcie  się  ani  nie  róbcie  sobie  wyrzutów,  żeście  mnie  tu 
sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu” (1 
Mojż. 45:5). Innymi słowy Józef mówił: „Co prawda wyrządziliście mi krzywdę, 
jednakże  musiałem  przez  to  przejść.  Pan  przygotowywał  mnie,  aby  was 
wybawić.” 

Umiłowani, tak właśnie działa Bóg: przygotowuje człowieka, aby zachować 
resztkę.  Rzeczywiście  w  każdym  pokoleniu  Pan  wzbudza  Grupę  Józefową. 
Przeprowadza swoje oddane sługi przez lata problemów i prób, aby wypróbować 
i wzmocnić ich wiarę. Wyzwala ich z wielu szatańskich pułapek. Jednak Grupa 
Józefowa  jest  doświadczana  jak  nikt  inny.  Stają  przed  dręczącymi 
wątpliwościami,  przytłaczającymi  obawami,  zaciekłymi  pokusami,  a także, co 
jest chyba najbardziej bolesne, są doświadczani przez Słowo Boże.  

Cóż to oznacza? Biblia mówi, że właśnie to znosił Józef: „Wysłał przed nimi 
męża, Józefa sprzedanego w niewolę: nogi jego skrępowano pętami; dostał się w 
żelazne kajdany:  aż  do czasu,  gdy się  spełniło słowo jego:  i  wyrok  Pana go 
uniewinnił [słowo Pana doświadczyło go KJV]” (Ps. 105:17-19).  

W jaki sposób Józef był doświadczany przez Słowo Boże? Przez cały czas, 
gdy cierpiał, wiedział,  że jest sprawiedliwym mężem.  Wiedział,  że jego serce 
jest oddane Bogu, a to sprawiało, że jego próby były dla niego jeszcze bardziej 
niezrozumiałe. Pewnie myślał: „Panie, te wszystkie kłopoty nie mają sensu. Nie 
pasują  do  słowa,  które  mi  dałeś.  Powiedziałeś,  że  będziesz  mnie  potężnie 
używał, a tymczasem jestem skuty łańcuchami. To jest sprzeczne ze wszystkim, 
co mi powiedziałeś.” 

Najtrudniejszą próbą Józefa nie było to, że został zdradzony przez własnych 
braci. Nie było nią też niesprawiedliwe uwięzienie ani to, że współwięźniowie, 
którym pomógł, zapomnieli o nim. Nie, w znacznie większej mierze najgorszą 
próbą Józefa był zamęt w głowie związany ze słowem, jakie otrzymał od Boga. 
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 Bóg sprawuje kontrolę
Dopiero całe lata po tym wydarzeniu, kiedy bracia Józefa znowu pojawili się 

na horyzoncie, Józef w pełni zrozumiał Boży zamiar. Patrząc wstecz na swoją 
wędrówkę, zdał sobie sprawę: „Teraz rozumiem, że za tym wszystkim stał Pan, a 
to 
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 Bóg sprawuje kontrolę
Zachowani w konkretnym celu

sprawia, że wszelkie cierpienie i każda bolesna chwila spędzona w samotności 
były tego warte.” Józef pogodził się ze swą przeszłością, ponieważ zobaczył w 
niej Bożą rękę. 

Również  dzisiaj  Pan  ma  swoją  Grupę  Józefową.  Są  to  Boży  mężowie  i 
niewiasty, których Bóg dotknął i powołał. Nie szukają oni sławy ani pieniędzy. 
Do  końca  swych  dni  chcą  żyć  wypełniając  jedynie  Boże  powołanie,  jakie 
otrzymali, a Pan obiecał, że ich życie będzie miało znaczenie dla Jego królestwa. 

Jednak wielu z tych chrześcijan znajduje się w takim samym ciemnym lochu, 
w  jakim  przebywał  Józef.  Ze  wszystkich  stron  przychodzą  na  nich  liczne 
kłopoty, a oni nie rozumieją swych prób. Tak jak Józef błagają: „Panie, dlaczego 
tak się dzieje? To nie ma sensu. Zawsze chciałem tylko jednego służyć Tobie. 
Obiecałeś, że użyjesz mojego życia dla swej chwały. Poszczę i modlę się już tak 
długo, pragnąc więcej ciebie. To nie może być Twoja wola względem mnie.” 

Znam ten  rodzaj  udręki.  Przez  lata  nasz  dom był  nękany  jedną  choroba 
nowotworową za drugą. Dobrze wiem, jak to jest znosić jeden atak oskarżeń z 
piekła po drugim. Często, gdy się modliłem w takich momentach, wydawało się, 
ze niebiosa są zamknięte. Po latach chodzenia w społeczności z Panem wyraźnie 
widzę Jego rękę w tych próbach i mogę zaświadczyć, że Pan obrócił ku dobremu 
to, co szatan chciał wykorzystać ku złemu.

Tak  jak  Józef,  wielu  ludzi  ze  świętej  Bożej  grupy  jest  dziś  skutych 
kajdanami.  Są  uwięzieni  w  sytuacji,  która  zdaje  się  być  beznadziejna.  Są 
okrutnie kuszeni i doświadczani, wydaje im się, że ich wiara nie skutkuje. Mają 
wrażenie, że Boże obietnice nie spełniają się w ich życiu, a najgorsze jest to, iż 
wydaje się, że Słowo, które tak bardzo miłują doświadcza ich dusze. 

Znosząc ból, ci słudzy mogą pozostawać w kajdanach aż do wyznaczonego 
czasu, kiedy to wywoła ich Bóg. W chwili obecnej wznoszą głos jak Józef: „Jeśli 
tylko nie zapomnisz o mnie ...  wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie ...  by 
mnie wydostać z tego więzienia ... nie uczyniłem nic złego, za co by mnie miano 
wtrącić  do  więzienia”  (1  Mojż.  40:14-15).  Wołają:  „Panie,  jestem  skuty 
kajdanami  w  okropnej  celi  desperacji.  Nie  zapominaj  o  mnie.  Okaż  mi 
miłosierdzie i wybaw mnie z tych tarapatów. Wszystko, czego pragnę to służyć 
Ci, być żywą ofiarą.” 

Jeżeli  obce  jest  ci  takiego  rodzaju  wołanie,  to  nie  należysz  do  Grupy 
Józefowej.

Józef widział, że Bóg zachował go w konkretnym celu
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 Bóg sprawuje kontrolę
Józef powiedział swoim braciom: „Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić 
wam przetrwanie na ziemi  i  aby wielu zostało zachowanych przy życiu.  Tak 
więc  nie  wyście  mnie  tu  posłali,  ale  Bóg,  który  mnie  ustanowił  opiekunem 
faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej” (1 Mojż. 45:7-8).  
Zachowani w konkretnym celu

Józef mógł  spojrzeć wstecz na lata cierpienia i  zaświadczyć:  „Bóg wysłał 
mnie  w  tę  podróż.  Miał  swój  cel  przeprowadzając  mnie  przez  te  wszystkie 
trudności. Teraz widzę, że wszystko, co znosiłem, prowadziło do tego momentu. 
Bracia,  Pan  przygotowywał  mnie  do  usługiwania  wam.  On  zaplanował  to 
wszystko, aby was wprowadzić pod ochronę swej zachowującej łaski, tak jak to 
zrobił ze mną.”

Jakież to było dla Józefa wspaniałe objawienie. Ale jaką naukę może z tego 
dzisiaj wyciągnąć lud Boży? Następującą: nasz Pan strzegł nas w przeszłości. 
Będzie nas strzegł w dniach, które są przed nami i co najważniejsze, ma w tym 
swój wieczny cel. 

Pomyśl  o  nieszczęściach,  jakie  ostatnio  spadły  na  nasz  naród.  Po 
wydarzeniach z 11 września 2001 roku nasze społeczeństwo opanował strach. 
Ludzie zaczęli  wzywać Boga jak nigdy przedtem.  Niegdyś  letni  chrześcijanie 
zaczęli  chwytać  się Bożych  obietnic  ochrony.  Modlą się:  „Panie,  otocz mnie 
dookoła swoim murem. Bądź ze mną dzisiaj, ochraniaj mnie, nie spuszczaj mnie 
z oka na każdym kroku” i Bóg właśnie to robi.

Zastanów się teraz nad własną drogą. Spójrz wstecz na swoje życie od dnia, 
kiedy Chrystus przyszedł i przemienił cię. Jestem pewien, że można by napisać 
książkę  o  wszystkich  sytuacjach,  w  których  Bóg  cię  wyratował  z 
przytłaczających  kryzysów,  pułapek szatańskich,  potężnych  pokus.  Jak często 
byłeś  gotów zrezygnować  z  dalszej  walki?  Ile  razy balansowałeś  na  granicy 
poddania się pożądliwości lub rozpaczy?

Nawiązując  do  ataków  terrorystycznych.  Od  lat  atakuje  cię  najbardziej 
zjadliwy,  nikczemny  i  potężny  terrorysta  na  świecie:  sam  szatan.  Czasami 
musiałeś walczyć z nim ręka w rękę. Ale nigdy nie udało mu się odciągnąć cię 
od Chrystusa. Za każdym razem Pan cię ratował i zachowywał, i dzisiaj masz 
potężne świadectwo o Jego zachowującej mocy: 

„Mój Ojciec wysłał mnie w tę podróż i przez cały czas trzymał nade mną swą 
rękę. Ocalił mnie, gdy zasługiwałem na wygubienie. Jeżeli więc szatan nie był 
wstanie mnie zniszczyć, cóż może mi zrobić jakiś muzułmański terrorysta? Mój 
Bóg jest absolutnie wierny w tym, by mnie strzec.” 

Pozwól,  że  zadam  ci  pytanie:  dlaczego  Bóg  postanowił  cię  zachować, 
podczas  gdy  tak  wielu  wokoło  upada?  Wszędzie,  gdzie  spojrzysz  widzisz 
zniszczone życie,  rozbite  domy,  zniweczone marzenia.  Ty jednak stoisz  jako 
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wybawiony i wolny. Dlaczego Pan cię zachował? Dlaczego twoje grzechy nie 
zostały ujawnione światu? Dlaczego Bóg zachował cię od zniszczenia i wstydu?

On zachował cię, ponieważ ma dla ciebie cel. Zaplanował dla ciebie Bożą 
pracę,  a  tylko  wypróbowany,  doświadczony i  sprawdzony wierzący może  ją 
wykonać.

Spójrzmy na obecny stan naszego narodu i świata. Co widzimy?  Ja widzę 
proroctwo Chrystusa wypełniające się przed naszymi oczami: „A na ziemi lęk 

18



 Bóg sprawuje kontrolę
Zachowani w konkretnym celu

bezradnych  narodów ...  ludzie  omdlewać  będą  z  trwogi  w oczekiwaniu  tych 
rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się” (Łk. 21:25-26).  

Paweł  także  mówi  o  tych  czasach:  „Gdy  mówić  będą:  Pokój  i 
bezpieczeństwo,  wtedy przyjdzie  na  nich  nagła  zagłada”  (1 Tes.  5:3).  Paweł 
opisuje  ludzi,  którzy  żyją  zadowoleni  z  siebie  i  bezpieczni,  chwaląc  się: 
„Osiągnęliśmy pokój”. Jednak dokładnie w tym momencie, gdy ludzie ci będą 
czuć się najbardziej bezpieczni,  nadejdzie zniszczenie. Nagle pokój, który tak 
sobie cenili zniknie i w ciągu jednego dnia społeczeństwo zostanie przytłoczone 
strachem.

Amerykanie  znają  ten rodzaj  nagłego zniszczenia,  o  którym mówi  Paweł. 
Przez  pokolenia  nasz  naród  cieszył  się  niezwykłym  bezpieczeństwem  jeśli 
chodzi o ataki z zewnątrz. Jednakże, jak dodaje Paweł: „nie umkną” (1 Tes. 5:3). 
Oglądamy  obecnie  dni,  które  opisywali  zarówno  Jezus,  jak  i  Paweł.  Nie 
sądziłem, że dożyję takich czasów. 

Ale nie mamy się bać. Nasz Pan zachował Grupę Józefową właśnie na taki 
czas.   Paweł powiedział  Tesaloniczanom,  że zachowane są ich duch,  dusza i 
ciało  (zob.  1  Tes.  5:23).  A  taki  jest  Boży  cel  w  tym  wszystkim:  aby 
„doprowadził  do końca ...  dzieła wiary [z mocą  KJV]” (2 Tes. 1:11).  Paweł 
mówił: „Zostaliście powołani, aby wypełniać dzieła wiary. Nie mam tu na myśli 
cichej wiary, ale taką, która demonstruje moc Chrystusa.”

To nie czas na nieśmiałą wiarę. To czas, kiedy każdy chrześcijanin, który 
przeszedł przez wielkie próby musi wystąpić naprzód. Nasz Wódz nawołuje nas, 
abyśmy powstali pośród tego przerażonego społeczeństwa i zaangażowali się w 
„wiarę  z  mocą”.  Mamy  zadeklarować  jak  Józef:  „Bóg  mnie  wysłał  przed 
wami ... abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu” (1 Mojż. 45:7 BT). 

Nasz  Pan  nie  został  zaskoczony  atakiem z  11  września.  Przez  cały  czas 
przygotowywał na ten właśnie moment swą Grupę Józefową. Przeprowadzał ich 
przez ogień, powodzie, choroby, smutek, pokusy, strach, a ich wiara wyłoniła się 
z tego wszystkiego jako pełna mocy.  Nawet gdy piekło wypuszcza swe hordy 
terrorystów,  Duch  Boży  zbiera  armię  zachowanych  świętych  i  posyła  ich 
naprzód  wypełnionych  ufnością,  ponieważ  wiedzą,  że  zostali  powołani  do 
wybawienia  innych.  Narodzili  się  i  zostali  zachowani  na  ten  dzień,  na  czas 
wielkiego  kryzysu.  Każdemu  z  nich  dano  osobistą  służbę  i  obdarzono  Bożą 
mocą do przemiany ludzkiego życia.

Kiedy  świat  będzie  chwiał  się  z  powodu  różnych  katastrof,  gdy  smutek 
będzie się piętrzyć ze wszystkich stron, Bóg będzie wywoływał swych wiernych 
żołnierzy,  którzy zostali  wyćwiczeni  do boju.  Ci  oddani  mężczyźni  i  kobiety 
przeszli przez wielkie próby i wyłonili się z nich pełni niezachwianej wiary, a 
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moc Boża spoczywa na nich. Może nie jest to moc zauważalna na wielką skalę. 
Może jest widoczna tylko w prosty sposób: cichy duch, uśmiech pośród morza 
zagniewanych twarzy, 
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odpocznienie duszy, umysłu i ciała, kiedy inni drżą. 
Moja żona Gwen przez całe życie walczyła z rakiem. Przeszła wiele operacji 

i jesteśmy wdzięczni Panu, że za każdym razem ją wybawiał. Czytelnicy moich 
kazań wiedzą o tych doświadczeniach Gwen na przestrzeni lat i wielu pisało do 
nas o podobnych bojach. 

Pewnego dnia Gwen postanowiła napisać krótki liścik pełen miłości i zachęty 
do każdej kobiety, która napisała do niej o swej walce z rakiem. Jej służba jest 
cichą  pracą,  ale  wykonywaną  z  mocą,  ponieważ  narodziła  się  w  próbie  i 
cierpieniu. Wkrótce Gwen zaczęła otrzymywać odpowiedzi na listy, w których 
pisano: „Dziękuję za twój liścik. Włożyłaś w moje serce wielką wiarę.”  

Gwen i  ja od początku wiedzieliśmy,  że Bóg zachowuje ją w konkretnym 
celu. A teraz setki kobiet są świadkami wypełnienia Bożego celu w jej bitwach. 
Potrzeby świata  są  teraz  ogromne.  Jaki  jest  więc  Boży cel  dla  ciebie,  drogi 
święty?  Kiedy  patrzysz  wstecz  na  swoją  wędrówkę,  to  przez  jakie  bitwy 
przeprowadził  cię  Bóg?  W jakich  próbach  dał  ci  zwycięstwo?  To może  być 
wskazówka  dotycząca  twojej  osobistej  służby.  Pan  może  chcieć  cię  używać 
właśnie w tej dziedzinie, w której tak długo walczyłeś. 

Pamięntaj,  wszelka służba pochodzi ze społeczności z Panem. Szukaj Go w 
modlitwie i  pytaj:  „Panie,  co to wszystko  znaczy?”  On ci  to pokaże.  On cię 
zachowuje w konkretnym elu i powołał cię jako członka swej Grupy Józefowej 
na takie czasy jak obecne. 

David Wilkerson (2001) 

„Wzdychania” i „pełna ufność”
2 Koryntian 5:2-8

Jaki myślący człowiek może dzisiaj być bez wzdychania? Być odważnym dzięki 
obecności z nami żywego, chwalebnego, zwycięskiego Zbawiciela nie oznacza 
obojętności  na  cierpienia  nasze  czy  innych.  To  oznacza  radość  w  ucisku, 
towarzystwo i wybawienie  w piecu rozpalonym siedem razy mocniej.

Apostoł  Paweł  dwukrotnie  przyznaje  się  do  wzdychania  w  2  Kor.  5:2,4: 
„Wzdychamy,  …  wzdychamy,  będąc  obciążeni.”  Ale  natychmiast  dodaje 
również dwukrotnie: „Jesteśmy pełni ufności …zawsze pełni ufności” (wersety 6 
i 8).
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 Bóg sprawuje kontrolę
Wspaniały paradoks! udowodniony przez niezliczonych wierzących poprzez 

wszystkie wieki. Biblia jest bardzo praktyczna i przystająca do życia. Ona tętni 
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prawdziwym doświadczeniem.  Obciążeni,  wzdychamy—z  powodu cierpień w 
ciele,  fizycznych  czy  umysłowych  ograniczeń;  może  z  powodu  tego,  co 
przychodzi  na  nas  codziennie  w  naszych  relacjach  z  innymi;  z  powodu 
wzbierającego  przypływu  cierpień  i  ucisków  po  całym  świecie—tak, 
„rzeczywiście wzdychamy, będąc obciążeni.” Co dalej? Czy wątpimy, drżymy, 
upadamy na duchu? Nie!  Chociaż  się  to  wydaje  niemożliwe  „Jesteśmy pełni 
odwagi,” stawiając czoła temu co widoczne w świetle tego co niewidoczne.

Aby trzymać się wiernie faktów musimy uznać też inne elementy w sytuacji 
świata, tak jak i w naszym doświadczeniu. Bóg nadal przemienia zło w dobro. 
Duch Święty unosi się nad chaosem jaki spowodował grzech. Wiara jest obecna: 
„Wiemy” pisze Apostoł, „że wszystkie rzeczy współpracują ku dobremu z tymi, 
którzy Boga miłują.” Tak, „wiemy” i „ludzie, którzy znają swojego Boga będą 
mocni i będą dokonywać wielkich rzeczy.” Wzdychania przychodzą z więcej lub 
mniej  bolesnych  zewnętrznych  przeżyć;  radosna  nadzieja  przychodzi  z 
mieszkającej w nas Obecności—pewności tego, że należymy do Pana na wieki i 
że na wieki będziemy z Nim.

Z takimi myślami  po nocy strachu w Londynie  (było to napisane w 1941 
roku  w  okresie  nasilenia  bombardowania  Londynu  w  czasie  Drugiej  Wojny  
Światowej), kiedy centrala Misji Wewnętrznej Chin poważnie ucierpiała, pisarz 
widział w tym drogim mu i znanym miejscu taki widok, który poruszył  jego 
serce. Śmierć i zniszczenie było widać wszędzie. W drugim końcu ogrodu spadła 
cała seria bomb. Sąsiednie domy zostały zrównane z ziemią albo pozostały z 
nich ruiny.  Zginęły całe rodziny.  W głównym budynku Misji  nikt nie zginął, 
chociaż wyleciało ponad 100 okien.  Był  to cud,  że budynek nadal  stał,  gdyż 
jeden wielki krater po wybuchu 250 kg bomby był bardzo blisko tego budynku.

Jeszcze bliżej, pomiędzy tym kraterem i ścianą ogrodu stał ulubiony domek 
dla ptaków, do którego zwróciliśmy się, żeby zobaczyć co się stało z kanarkami. 
Co to był  za paradoks! Tam, wśród potłuczonego szkła i gruzu ze wszystkich 
stron ci mali śpiewacy wydawali się tak samo weseli jak zawsze. A opiekun, do 
którego należały i który akurat podszedł, dodał zdziwiony.

„Tak”, powiedział, „wydaje się to cudem, gdyż one były na trasie wybuchu. 
Kiedy nadszedł dzień i mogłem zobaczyć co się stało, trzy z nich leżały martwe, 
jak mi się wydawało na dnie klatki, a inne prawdopodobnie były wewnątrz. Był 
to bolesny widok. Ale później, kiedy wzeszło słońce, wszystkie dziesięć zaczęły 
latać i śpiewać beż żadnych oznak krzywdy czy strachu.”

Chwała wpośród doświadczenia
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Takie  malutkie,  bezradne  ptaszki,  ochronione  Niewidzialną  Ręką  wśród 
niebezpieczeństwa, którego nie mogły ani uniknąć ani zrozumieć! Wśród jęków 
i 
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zniszczenia  one  śpiewały,  pełne  ufności.  Czy  to  nam  nic  nie  mówi?  Może 
przyjść  cierpienie,  ale  nie  może  ono  nigdy  uciszyć  głosu  uwielbienia.  A 
uwielbienie przygotowuje drogę do dalszego wybawienia.

Nie możemy uniknąć niebezpieczeństwa i bólu w tych strasznych czasach i 
nie chcemy być bez naszego udziału w bólach porodowych Królestwa Bożego. 
Przepowiadając  te  wydarzenia,  które  dzieją  się  teraz  koło  nas,  Pan  Jezus 
powiedział: „To jest początek boleści” (Mat. 24:8). A czym jest te ból, jeżeli nie 
ceną nowego życia, które nie może się narodzić w żaden inny sposób? Kiedy 
rozpoczną  się  bóle  porodowe,  to  nie  chcemy  się  modlić,  żeby  one  ustały. 
Chociaż mogą być okropne, to czekamy na nie—albo raczej na to, co jest za 
nimi.  Wiemy,  że  warto  było.  Wraz  ze  wzdychaniem jest  też  pełna  nadzieja. 
Niedługo zapominamy ten ból „z radości, że narodził się człowiek.”

To nie nasi ojcowie, ale my dostąpiliśmy tego przywileju, że żyjemy w tych 
ostatecznych czasach, kiedy wiara wkrótce zamieni się w widzenie. Są i muszą 
być  wzdychania  „dotąd,  aż  przyjdzie  Ten,  który  ma  prawo  panować.”  W 
międzyczasie,  my  „jesteśmy pełni  nadziei,”  gdyż  nadchodzący  Król  zajmuje 
miejsce w naszych sercach (Efezjan 3:17).

Oczekując na nasze pełne wybawienie

Bóg  stworzył  świat  bez  wzdychania,  bez  cierni,  bez  bólu  i  śmierci.  Grzech 
zmienił  go  w  pustynię,  dolinę  płaczu.  Ale  Bóg  przyszedł  na  tę  pustynię  z 
Odkupieńczą  Miłością,  aby zniszczyć  to  najgorsze,  co może  uczynić  grzech: 
„aby zgładzić grzech ofiarując samego Siebie”: „Po to objawił się Syn Boży, aby 
zniszczyć uczynki diabła” (1 Jana 3:8). 

Tu  jeszcze  jest  wzdychanie,  gdyż  książę  tego  świata  jeszcze  nie  został 
wyrzucony.  Ale jest on pokonanym wrogiem, a jego wielki gniew dzisiaj jest 
spowodowany tym, że on wie iż ma krótki czas.

Krzyż  ogłasza jego los nie mniej  niż nasze wybawienie.  Dlatego jesteśmy 
pełni ufności. Do naszych serc, które przyjmują Zbawiciela i są złączone z Nim 
przez wiarę  i  miłość,  powraca  pieśń.  Biblia  jest  księgą takich  pieśni—pieśni 
wybawienia,  pieśni  chwały,  „pieśni  w nocy.”  Bóg dzisiaj  słyszy wiele takich 
pieśni,  które  podnoszą się  do Niego w wierze  ponad wrzawą bitwy,  zasłoną 
smutku i  łez.  Są one tak samo realne,  jak wzdychania  całego wzdychającego 
stworzenia, które niedługo zobaczy „radość niewymowną i pełną chwały.” Czy 
jesteśmy wśród tych śpiewających?

„Podnieście serca.
Podnosimy je do Pana.”
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Geraldine Taylor (1941)

Patrząc na Jezusa
Chyba nie uwierzysz, że widział Alpy ten, który mówi, że widział tylko skaliste 
grzbiety wzgórz i że jego oczy nie męczyły się, kiedy na nie patrzył. Alpy nie są 
takimi wzgórzami; one wznoszą się do chmur. W podobny sposób prawdą jest 
to,  że  nie  można  powiedzieć,  że  człowiek  widział  grzech,  jeżeli  nigdy  nie 
widział, że jest to wielki grzech; albo że otrzymał prawdziwe odpocznienie dla 
swojej  duszy,  jeżeli  nie  widział,  że  Zbawiciel  jest  wielki.  Rzeczywiście  jest 
potrzebne  wielkie  zbawienie,  aby dać  prawdziwy pokój  dla  duszy,  która  się 
naprawdę obudziła, takie zbawienie, jakie jest odkrywane, kiedy dusza odkrywa 
Osobę Zbawiciela. Wtedy śpiewa „Jahve jest moją siłą i pieśnią i On jest moim 
zbawieniem” (Izajasza 12:2). „W Jahve jest Skała wieków” (26:4).

Nawet  jeden  grzech  powoduje  utratę  pokoju  duszy,  jak  to  widzimy  w 
przypadku Adama i Ewy. Nawet jeden grzech napełnia duszę podejrzeniem w 
stosunku  do  Boga  i  sugeruje  strach.  Oczywiście,  wtedy  sumienie  każdego 
grzesznika ma mnóstwo materiałów, aby się bać Boga. Achan może się czuć 
bezpieczny przez jakiś czas, kiedy jego sztaba złota i jego płaszcz z Babilonu 
pozostają ukryte w namiocie, grożąc wysadzeniem w powietrze przykrycia jego 
kradzieży i wtedy jest pełen strachu!

Dla sumienia  każdego grzesznika,  każdy grzech jest  jak kradzież Achana. 
Może na chwilę być cisza w powietrzu, ale kto może obiecać, że nie zerwie się 
burza i wiatr? Huragan grożący, że zerwie kołki tego ziemskiego namiotu? Kto 
może obiecać, że każdy grzech nie będzie obnażony? Kto może zagwarantować, 
że grzesznik w oka mgnieniu nie będzie postawiony przed sądem Świętego?

Czy jest to mała rzecz, aby powiedzieć, że obecnie wszystko wewnątrz ma 
pokój? Miasto może być pogrążone w śnie i w blasku spokojnego księżyca może 
wyglądać tak spokojne jak cmentarz, ale pierwsze promienie porannego słońca 
mogą obudzić uśpionych buntowników i być świadkiem wybuchu rewolucyjnej 
gorączki.

Każdy grzech w skrytości  wypowiada  do  człowieka Boży wyrok  śmierci, 
ogłaszając straszne przeżycia odnoszące się do nadchodzącego gniewu. Każdy 
grzech  szepce  dla  grzesznika  coś  mniej  lub  więcej  odległego  w  sprawie 
zasmucenia Boga i o tym, że Bóg jest zbyt święty i sprawiedliwy, aby mógł to 
puścić  w niepamięć.  A kiedy w sumieniu  działa  ożywiający  Duch,  to  każdy 
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grzech  woła  głośno  do  Pana  o  pomstę  przeciwko  temu,  w  czyim  sercu  on 
mieszka.

Patrząc na Jezusa

Ofiara Chrystusa jest podstawą naszego pokoju

Dla takiego stanu duszy tylko jedna rzecz może pomóc—mianowicie odkrycie, 
że Duch objawia człowiekowi w nawróceniu pełnię ofiary Chrystusa za grzech. 
W tym może  być  widoczne przebłaganie  jako pełne i  wystarczające,  jakiego 
pragnie sumienie, ponieważ zostało to dokonane przez Tego, który jest Bogiem-
człowiekiem.  Tutaj  dusza  widzi  pełną  Osobę  Zbawiciela,  jako  jedyną  rzecz, 
której można się uchwycić dzięki temu co On uczynił i wycierpiał.

Chrystus  nie  tylko  daje  rozwiązanie  problemów  każdego  indywidualnego 
grzesznika, ale oprócz tego On zajmuje się  każdym indywidualnym grzechem i 
stosuje  Swoją  przelaną  krew  do  każdej  plamy,  aby  ją  całkowicie  oczyścić. 
Dokładnie tego było potrzeba. Jeżeli widzę, że ten, który jest przebłaganiem, jest 
Bogiem-człowiekiem,  to  widzę  ofiarę,  która  jest  tak  wielka  i  tak  szeroka  w 
swoim zastosowaniu, że musi dosięgnąć każdej szczeliny sumienia.

Posłuszeństwo Chrystusa jest nam przypisane

On jest naszym pokojem nie tylko poprzez Jego śmierć, ale również jego życie 
posłuszeństwa  przypisane  nam.  Dlatego  czym  bardziej  zagłębiamy  się  w 
szczegóły Jego Osoby (Boga-człowieka), to tym więcej będziemy widzieć dobre 
powody  dlaczego  nasz  pokój  poprzez  Niego  powinien  być  pokojem  „który 
przewyższa zrozumienie” (Filipian 4:7). Pokażmy kilka szczegółów, o których 
mówimy,  tzn.  Jego  osobiste  działanie  i  posłuszeństwo,  które  są 
zadośćuczynieniem  za  moje  osobiste  nieposłuszeństwo  i  to,  że  zasługuję  na 
gniew.

Wyznaję grzech mojej natury, mój oryginalny grzech: „Oto urodziłem się w 
przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja” (Psalm 51:7). Ale ja widzę 
w  Chrystusie  tego,  który  chociaż  był  „Święty”,  zastał  zrodzony,  aby  być 
uświęceniem dla innych (Łukasza 1:35). Jego  śmierć była  wystarczająca,  aby 
usunąć winę mojego poczęcia  i  mojego powiązania  z Adamem,  podczas gdy 
Jego  działanie było  święte  od  łona.  Dlatego  oto  jestem  w  moim  Zastępcy! 
Jestem  teraz  bez  grzechu,  z  aktualną  czystością  w  oczach  Tego,  który  jest 
zadowolony z mojego Zastępcy.
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Wyznaję  grzech  mojego  dzieciństwa. Moje  dzieciństwo  i  młodość  były 

próżnością.  Ale  w  Chrystusie,  Bogu-człowieku  i  moim  Zastępcy  znajduję 
uwolnienie  z  wszelkiej  winy.  „Dziecko rosło  i  umacniało  się  w  duchu, 
napełnione mądrością; a łaska Boża była nad Nim” (Łukasz 2:40). Ja otrzymuję 
wszelkie pozytywne zasługi Jego dzieciństwa, pełne świętej mądrości i wolne od 
wszelkich śladów głupoty i bezmyślności, a wraz z tym otrzymuję przebłaganie 
w Jego śmierci. W ten sposób przedstawiam Bogu zarówno zadośćuczynienie za 
przewinienia z mojego dzieciństwa jak również posłuszeństwo równoważne w 
pełni z tym, czego zakon miał prawo oczekiwać nawet wtedy, albo żądać ode 
mnie—nie sam z siebie, ale 
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dzięki sprawiedliwości Chrystusa.
Wyznaję  bardziej  szczegółowo grzech  moich  myśli:  „wszelkie  jego  myśli 

oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe” (1 Mojż. 6:5). Ale ja odkrywam też, 
że On również zapłacił za moje grzeszne myśli i Jego posłuszeństwo w myślach 
serca stały się moim usprawiedliwieniem. „Twój Zakon jest w moim sercu” (W 
moim wnętrzu) (Psalm 40:9).

Wyznaję grzech moich  słów,  moje puste słowa, moje złe słowa. Gdyż jest 
napisane  „z  każdego  nieużytecznego  słowa,  które  ludzie  wyrzekną,  zdadzą 
sprawę  w  dzień  sądu”  (Mateusza  12:36).  Ale  ja  znajduję  w  tym  wielkim 
przebłaganiu spłaconą karę za każde moje nieużyteczne słowo. Równocześnie 
znajduję  spłatę  posłuszeństwa  za  mnie,  gdyż  Jego  usta  były  studnią  życia 
„Rozlany  jest  wdzięk  na  wargach  twoich”  (Psalm  45:3)  i  ludzie  nigdy  nie 
słyszeli, żeby wypowiadał coś innego oprócz słów świętości.

Wyznaję grzech moich obowiązków, na przykład grzech mojego nieszczerego 
uwielbiania w świątyni. Ale znajduję tu, że mój chwalebny Zastępca uwielbia za 
mnie w synagodze. „I przyszedł do Nazaretu i wszedł według zwyczaju swego w 
dzień sabatu do synagogi” (Łukasz 4:16). Widzę Go broniącego czci Swojego 
Ojca w świątyni. „Z domu Ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie 
jego przypomnieli sobie, że napisano: Żarliwość o dom twój pożera mnie” (Jana 
2:17).  Jego  pieśni  uwielbienia,  Jego  głęboka  uwaga  poświęcona  spisanemu 
Słowu, które tam było czytane, Jego przyłączenie do modlitw publicznych, to 
wszystko On zapisał na moje konto tak, jak gdybym to ja zrobił we właściwy 
sposób—a w tym samym czasie, poprzez Swoją przelaną krew, On wymazuje 
wszelkie oskarżenia przeciwko mnie spowodowane moimi niedociągnięciami i 
winami.

Wyznaję to, że nie modliłem się w ukryciu. To zasmucało Pana. Ale widzę tu, 
że  mój  poręczyciel  „wstaje  przed  wschodem  słońca  i  udaje  się  na  miejsce 
ustronne, aby się modlić” (Marka 1:35); albo „trwa całą noc w modlitwie do 
Boga” (Łukasz 6:12). To On przypisuje mnie, jak gdybym to ja się modlił w 
dzień i  w nocy,  a w tym samym czasie wrzuca moje grzechy zaniedbania w 
głębokości morskie.

Wyznaję  i opłakuję różnego rodzaju  grzechy serca.  Opłakuję niestabilność 
mojej  duszy;  moja  dobroć  jest  jak  rosa  poranna.  Ale  On  był  „tym  samym 
wczoraj, dzisiaj i na wieki” zarówno w stosunku do Boga jak i człowieka (Hebr. 
13:8).  Odczuwam  twardość serca.  Ale  On  przypisuje  mi  Swoją  łagodność  i 
dopisuje na moje konto wzdychania duszy dla chwały Ojca. Ja jestem uparty; ale 
On może powiedzieć: „Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem ani się 
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nie cofnąłem” (Izajasz 50:5). We mnie jest  wina,  ale „nie znaleziono zdrady w 
ustach jego” (1 Piotra 2:22). 

Pozwólcie,  że  pójdę  jeszcze  trochę  dalej  w  tym  zastosowaniu  biernej  i 
czynnej sprawiedliwości mojego Pana dla mnie. Czy odczuwam ból mojej duszy 
z powodu angażowania się w ambitne projekty, staranie się o to, aby być kimś? 
Widzę, że On 
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„nie  szukał  swojej  chwały”  (Jana  8:50);  podczas  gdy Swoją  krwią  obmywa 
mnie od mojego szukania czegoś dla siebie.

Ja podobałem się sobie. Ale o Nim jest napisane: „Nie szukał swoje chwały.” 
Ja  szukałem  swojej  woli.  Ale  On  mógł  oświadczyć  przed  Ojcem  i  ludźmi: 
„staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał” (Jana 5:30). 
W ten sposób On wypełnił tę formę posłuszeństwa, którą ja ominąłem. On dał 
to, co ja zatrzymałem i On to da dla mnie w tym samym czasie, kiedy moje winy 
niedopełnienia są przykryte Jego krwią.

Ja byłem świecki. Kochałem „świat i rzeczy tego świata” (1 Jana 2:15)—nie 
tylko rzeczy tego świata, ale również świat. Ja wolałem świat od tych miejsc, w 
których można się cieszyć bezpośrednią obecnością Boga. Ale On tak nie czynił. 
„On nie był z tego świata” (Jana 17:14). On nigdy nie miał nic z jego skarbów; 
nawet  wątpliwe,  czy  kiedykolwiek  posiadał,  albo  dysponował  jakimiś 
pieniędzmi;  jesteśmy  pewni,  że  nie  miał  gdzie  skłonić  głowy.  Świat  Go 
nienawidził,  „ponieważ on o nim świadczył,  że jego uczynki  były złe” (Jana 
7:7). I On to wszystko ma gotowe, aby mi to przypisać, kiedy obmywa mnie z 
winy.

Ja często miałem  rozdwojony umysł. On był  zawsze szczery.  „Uwielbiłem 
Ciebie”  (Jana  17:4),  zawsze było  prawdą  w odniesieniu do  Niego.  Ja  byłem 
niestały; ale nawet szatan nie mógł znaleźć „niczego w Nim” (Jana 16:30). On 
mógł  postawić  wyzwanie  swoim  wrogom:  „Któż  z  was  może  mi  dowieść 
grzechu” (Jana 8:46). Moja pycha i wyniosłość potrzebują Tego, który był „cichy 
i pokornego serca.” Taki był On i On mnie zaprasza, abym przyszedł do Niego i 
korzystał z Niego (Mateusz 11:29).

Jeżeli ja  odeszłem od Boga,  to droga mojego Poręczyciela była wierna, jak 
„światło, które świeci coraz mocniej aż do doskonałego dnia.” „On pomnażał się 
w mądrości i wzroście i w łasce u Boga i ludzi” (Łukasz 2:52). Zamiast letniości  
kiedykolwiek, On tak gorliwie zabiegał o zbawienie człowieka, że pewnego razu 
przyjaciele stanęli koło Niego i powiedzieli „On odszedł od zmysłów” (Marek 
3:21), a przy innej okazji jego uczniowie przypomnieli sobie słowa Psalmisty: 
„Żarliwość  o  dom  twój  pożera  mnie”  (Jana  2:17).  Ta  Jego  aktywna 
sprawiedliwość jest dla mojego użytku. On okryje mnie Swoją sprawiedliwością, 
jak również zastosuje Swoją nieskończenie cenną śmierć—Bóg przyjmuje dzieło 
mojego Poręczyciela za mnie.

Ja zasmucałem Ducha. Ale jak bardzo Chrystus Go szanował! Mówił o Nim 
takie błogosławione rzeczy! „Pocieszyciel,” „Duch Prawdy,” „Duch Święty,” to 
były imiona, którymi Go przedstawiał, a On sam był przez Niego prowadzony w 
radosnej społeczności. „A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i 
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był wodzony w mocy Ducha po pustyni” (Łukasz 4:1). On mi daje coś, czego ja 
nie mogą sam osiągnąć. Moja radość i pociecha będą się pomnażać, w miarę jak 
będę poznawał wszystkie ukryte skarby, które są w Nim.
Patrząc na Jezusa

Ja byłem niewdzięczny, ale On, mój Poręczyciel obfitował we wdzięczność—
dziękował  za  pokarm—dziękował  za  Ewangelię  objawioną  niemowlętom—
dziękował  za  stół  komunii,  ponieważ  to  wskazywało  na Jego  śmierć  za  nas. 
Tutaj  widzę  posłuszeństwo  zakonowi,  który  ja  przekroczyłem,  zakonowi 
wdzięczności—w  ofierze  Golgoty  znajduję  wymazanie  mojej  winy 
niewdzięczności.

Myślę  o  moim  braku  troski  o  dusze.  W  nim  znajduję  lekarstwo  na  tę 
bezbożność, w Tym, którego serce pałało „aby szukać i zbawić to co zginęło” i 
który zagłębił się w morze gniewu po to, aby odkupić—gdyż każdy krok w jego 
przebłaganiu ma w sobie coś z posłuszeństwa jak również zaspokojenia Bożych 
wymagań.

Ach,  jaka  niepojęta  pełnia  dla  nas  w  Nim!—bez  względu  na  to  jaki 
specyficzny  grzech  w  danej  chwili  odczuwa  nasze  sumienie.  Miejmy  tylko 
zawsze nasze oczy zwrócone na Chrystusa, który jest ubrany do stóp w tę szatę 
sprawiedliwości, która teraz stała się moją sprawiedliwością.

Osoba Chrystusa zaspokaja każdą potrzebę

W  ten  sposób  zdobywamy  morze  ze  wszystkimi  falami  (Izajasz  48:18) 
„sprawiedliwość  jak  fale  morskie”,  aby  przepływały  przez  każdą  szczelinę  i 
omywały każdą zatokę.  Jego Osoba jest taka. Jego dzieło dokładnie pasuje do 
potrzeb  duszy.  To  jest  wszystko  tak  wielkie,  że  nie  tylko  wpływa  na  nas 
negatywnie, nie tylko ten pełny widok Chrystusa usuwa każde drżenie duszy, 
działa to również dla pozytywnego ugruntowania serca.

Jest  to  tak,  jak  czasami  w  przyrodzie,  kiedy  każdy  podmuch  wiatru  tak 
usypia,  że  nie  porusza  się  żaden  listek  na  drzewie;  słońce  rozlewa  swoje 
promienie na spokojne liście; a morze odpoczywa tak, jakby było kryształową 
taflą. To jest pokój w przyrodzie. Twoje serce czuje w takiej scenerii nie tylko 
brak czegokolwiek, co mogło by wywołać alarm czy zamącić ciszę, ale obecność 
również jakichś elementów pozytywnej  radości  tak,  jakby w tej  scenerii  była 
wprowadzona błogość. W Królestwie łaski jest to nieskończenie większe.

Obecność Chrystusa w sercu (Duch świadczy tam o Chrystusie) usypia strach 
i chociaż powoduje, że niepokój jest prawie niemożliwy, to nigdy nie zapomina 
wprowadzić pozytywnej radości i błogości. Jest w tym coś takiego, co „Trzyma 
serce i umysł” (Flipian 4:7). A tym pozytywnym elementem jest odwdzięczenie 
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bezpośredniej przyjaźni i miłości dla tego, którego serce teraz znamy. On usuwa 
bariery z  drogi  i  z  pola  widzenia  po  to,  aby wprowadzić  siebie  z  całą  Jego 
miłością—bogatego we wszelką miłość i miłosierdzie. Czy nie jest to prawdziwe 
„uzdrowienie zranień”? I czy nie jest to prawdziwe „uzdrowienie zranień”? Czy 
to „zranienie”, nasze oddzieleniem od Świętego, nie było spowodowane przez 
grzech? I czy „uzdrowienie” nie jest zatem naszym powrotem do społeczności z  
Nim?
Patrząc na Jezusa

Warto więc zapytać, w każdym przypadku widocznego pokoju, czy istnieje 
ten pozytywny element, czy nie. Czy nie ma tylko braku strachu i uspokojenia w 
spoglądaniu  na  Świętego,  ale  w  dodatku  do  tego,  czy  istnieje  bezpośrednia 
radość w tym,  który daje pokój? Dzieło Chrystusa,  jeżeli  jest  postrzegane w 
oddzieleniu od Jego Osoby, może dawać wolność od strachu przed gniewem, ale 
nie  może  prawie wlać tej  pozytywnej  radości  w odnowionej  przyjaźni,  która 
jedynie „zachowuje serce i umysł.”

„ON  jest  naszym  pokojem,” powiada  Paweł  w  Efezjan  2:14.  A  kiedy  w 
Filipian 4:7 mówił o Jego pokoju, który strzeże serc i myśli, to powiada, że jest 
to „poprzez Chrystusa Jezusa.” Czy Paweł nie był tu prowadzony Duchem, żeby 
wstawić tę klauzulę po to, aby skierować nasze oczy na Osobę Tego, który jest 
naszym  pokojem—prawdziwym  „Jehova-Shalom?”  (Sędziów  6:24).  A  czy 
przyczyny tego nie znajdujemy w fakcie, że w takiej proporcji, w jakiej widzimy 
tę  Osobę, w takiej pogłębia się i rozszerza pokój naszej duszy? Na pewno ci, 
którzy  to  sprawdzali,  stwierdzili,  że  tak  jest.  Czy  więcej  Jego  znamy,  tym 
pewniejszy jest pokój naszej duszy. Jest to tylko płytki pokój (jeżeli w ogóle jest 
to rzeczywiście „Pokój  Boży”),  kiedy nie znamy bezpośrednio Osoby dającej  
pokój.

A  teraz,  wiedząc,  że  mamy  taką  przewagę  nad  świętymi  ze  Starego 
Testamentu, którzy widzieli  tę Osobę tak zamgloną, to czy z tego nie wynikają 
żadne obowiązki i odpowiedzialność?   „Ciemność   przeminęła  i  zaświeciła 
prawdziwa   światłość”  (1  Jana  2:8).  Dlatego  (powiada  Jan),  mamy  „Nowe 
przykazanie.” Wydaje  się,  że  ma  on  na  myśli  to,  iż  zwiększenie  światła 
wzmocniło każde wymaganie  posłuszeństwa, a szczególnie,  że objawienie się 
tego  Światła,  Osoby  Jezusa,  przyniosło  z  sobą  szczególną  motywację  do 
posłuszeństwa.  Czy  możemy  powiedzieć,  że  jeżeli  otrzymamy  taki  pokój  w 
Jezusie Chrystusie i musimy uspokajać nasze dusze, to Pan może oczekiwać od 
nas wyższego stylu posłuszeństwa, niż poprzednio?

Odpowiedzialność Pokoju
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Pokój niesie z sobą odpowiedzialność—taki pokój, przez takiego Odkupiciela, 
nie ma zwykłej odpowiedzialności. Zostaliśmy uwolnieni od ciężaru po to, aby 
pracować  dla  Boga—jesteśmy w pełni  usprawiedliwieni  po  to,  aby być  tym 
bardziej w pełni poświęconymi. Noś ten rodzaj pokoju z sobą wszędzie, a nie 
możesz nigdzie zawieść, aby pokazywać, że jesteś z Jezusem; bo to On sam daje 
ten  pokój.  Twoje  dążenie  do  prawdziwego  pokoju  implikuje,  że  oglądasz 
Chrystusa i radujesz się z Jego społeczności.

Jeżeli tak jest, to można też oczekiwać, że będziesz podobny do Jezusa; bo 
„ten, który przystaje z mądrym, sam będzie mądry” (Przypowieści 13:20). Twój 
pokój będzie się charakteryzował czystością, tak jak wszystko, co pochodzi od 
Boga 
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(Jakuba 3:17)  i  tak,  jak wszystko,  co jest  wynikiem bezpośredniego wpływu 
skierowania oczu na „Boga objawionego w ciele.”

Twój pokój „w Jezusie Chrystusie” będzie cię trzymał codziennie przy Jego 
boku, zaangażowanego w Jego dzieła, Jego wzrok będzie cię prowadził, a Jego 
uśmiech będzie twoją satysfakcją, kiedy będziesz wypełniał Jego wolę. Kto by 
mógł mieć oczy skierowane ustawicznie na tego Zbawiciela i oglądać „pokój w 
niebie”  względem siebie,  a  przy tym równocześnie  kierować  swoje  kroki  na 
błędne drogi nieświętości?

Gdyby twój pokój został ustanowiony poprzez spoglądanie na twoje własne 
działanie,  to być  może mógłbyś  mieć pokój,  ale tak naprawdę nie chodzić z 
Bogiem. Ale biblijny pokój jest osiągany i utrzymywany wtedy, kiedy grzesznik 
patrzy  tylko  na  Jezusa,  który jest  naszym  pokojem—na  osobę  Jahve-Szalom 
(Jehova jest pokojem—i dlatego nie jest możliwe mieć pokój, a równocześnie 
świadomie  odchodzić  od  społeczności  ze  Świętym.  Chrystus,  nasz  dawca 
pokoju,  chodzi  wśród  nas  tam,  gdzie  znajduje  się  coś,  co  jest  „prawdziwe, 
sprawiedliwe, piękne czy miłe”—gdzie widać „wszelką cnotę i chwałę” (Filipin 
4:8).

A ten, który ma pokój,  dlatego, że ma oczy skierowane na Chrystusa, nie 
może cieszyć się tym pokojem, nie będąc prowadzony w tym samym czasie do 
bliższej społeczności z Chrystusem. Tak też Paweł pisze do zboru w Filipii—do 
Lidii i strażnika więzienia i Ewodyi i Syntychy i Klemensa—że „Bóg pokoju 
będzie z  nimi”,  kiedy starają  się  o te cechy charakterystyczne  cnoty (Filipan 
4:8,9). Gdyby kiedyś zaczęli schodzić z tych świętych ścieżek, to byłby to dla 
nich wystarczający znak (tak samo i dla nas by było),  że chwilowo odwrócili 
oczy od Niego, który jest ich pokojem—i tak, byliby świadomi tego, że stracili 
radość głębokiego, obfitego pokoju, który „strzeże serca i myśli.”

Andrew Bonar (1880)
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