
Nasz nieskończony Bóg
Tom 13, Numer 1

W numerze:

Strona 2: Jak wielki jest twój Bóg?
Nasze wyobrażenie o Bogu określi głębię i realność naszego życia chrześcijańskiego 
i społeczności z Nim.

Strona 8: Bóg Niepojęty
Poznanie niepojętego Boga jest możliwe dzięki objawieniu Jego wielkości. To 
biblijne objawienie daje nam prawdziwy obraz Boga, a nie wytwór naszej wyobraźni.  

Strona 13: Bóg wieczności
Ci, którzy znają Boga wieczności, znają również pokój i relaks  przebywania w Tym, 
który jest większy niż czas i wszystko co zawiera się w tej kwestii.

Strona 18: Nie kończące się poszukiwanie 
Poszukiwanie nieskończonego Boga jest trwającym przez całe życie dążeniem, które 
obejmuje przeglądanie własnego serca i patrzenie na Niego w praktycznym 
posłuszeństwie i oddaniu.

„Błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów, jedyny, który ma 
nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi  

nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna.  
Amen.”–1 Tymoteusza 6:15-16



 Nasz nieskończony Bóg

Jak wielki jest twój Bóg?
„Bóg nie żyje,” szydził niemiecki filozof, Friedrich Nietzsche—a kościół próbował 
opierać się takim heretyckim stwierdzeniom. Jednak po jakimś czasie „ten teolog” i 
„tamten  biskup”  również  zaczęli  twierdzić:  „Bóg  nie  żyje.”  Tylko  niewielu  w 
kościele przyjęło słowa liberalnych teologów, podobnie jak ateistycznego filozofa, 
jednak potok nadal płynął. 

Powiedziano  nam,  że  nie  mogło  być  aktu  stworzenia,  narodzin  z  dziewicy  i 
zmartwychwstania. Kiedy ludzie chcieli wiedzieć dlaczego, odpowiedź brzmiała, że 
takie wydarzenia są nie do wyjaśnienia z naukowego punktu widzenia i dlatego też 
niemożliwe. Tak więc Bóg został trochę zmniejszony w Swojej wielkości. Stał się 
mniejszy od nauki.

Potem powiedziano nam z innej strony, że cuda nie mogą mieć miejsca i że Jezus 
nie był taki, jakim ukazują Go ewangelie. Rozumowanie było takie, że niemożliwe 
jest,  by Bóg nawiedził  naszą przestrzeń,  nasz okres  czasu,  tak  więc wszystko,  co 
Jezus  powiedział  i  uczynił,  musiało  dopasować  się  do  naszego  skończonego, 
ograniczonego  zrozumienia  sposobu  w  jaki  biegnie  historia.  Podczas  gdy  wiele 
argumentów o „demitologizacji” i innych rzeczy przyszło nam na myśl, rezultat był 
ciągle taki, że Bóg wydawał się trochę mniejszy. Został ograniczony  przez historię, 
zamiast być był Bogiem historii.

I  dzisiaj,  w naszym napędzanym przez handel świecie,  mówi się nam, że Bóg 
musi być sprzedany jak każdy inny produkt.  Wydaje się, iż wielu uważa,  że Bóg 
(produkt)  jest  po  to,  by  zadowolić  człowieka  (konsumenta),  niż  człowiek (sługa) 
uwielbić Boga (Pana i Mistrza). Kiedy powstają oczywiste pytania, pada odpowiedź 
że musimy dać ludziom to, czego chcą; Bóg musi „iść z duchem czasu.” W rezultacie 
wielu próbuje dostosować kościół do pragnień tego świata i wtedy odkrywamy, że 
pozostaje nam Bóg, który nie jest większy od kwestionariusza lokalnego kościoła.

Zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi nie padło ofiarą trendów, które pojawiały się 
na teologicznej arenie w ciągu ostatnich 50 lat, jednak ponurą rzeczywistością jest to, 
że  liczni  „narodzeni  na nowo” chrześcijanie służą  obecnie bardzo  małemu Bogu. 
Rezultatem tej niepełnej wizji Boga jest to, że wielu dobrze chcących wierzących 
ukazuje  świadectwo  życia  chrześcijańskiego,  w  którym  brakuje  wiary  i 
posłuszeństwa,  beznadziei  i  pełne  obaw  odnośnie  tego  co  przyniesie  jutro, 
całkowicie pozbawione radości  mocy, która wynika z życia w jedności  z Duchem 
Bożym.  Pomimo  posługiwania  się  duchowym  żargonem  i  „pozytywnego 
wyznawania”, chłodną rzeczywistością pozostaje, że ich egzystencja to zwykła fata 
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morgana „rzek wody żywej,” które według obietnicy Jezusa popłyną z wewnątrz 
(Ew. Jana 7:37-39).

Brak mocy i zwycięstwa sprowadza do umysłu trzy adekwatne pytania: Jak tu 
się znaleźliśmy? W jaki sposób to nas dotyczy? Jak odnowić nasze wyobrażenie o 
nieskończonym Wszechmocnym Bogu?

Zstąpienie Człowieka

W ostatnich latach postęp techniczny i naukowy przyprawił ludzkość o zawrót głowy 
wobec  ich  własnych osiągnięć  i  potencjału  na  przyszłość.  Wydaje  się,  że  wraz  z 
ostatnimi  postępami  w  inżynierii  genetycznej,  upadły  wszystkie  bariery,  które 
zabraniały  człowiekowi  „bawić  się  w  Boga.”  W  takim  stanie  euforii  względem 
własnych możliwości, człowiek prawie nie jest  w stanie słuchać o Bogu, który jest 
Stwórcą nieba i ziemi, który ukształtował człowieka z prochu i jest Panem i Sędzią 
wszystkiego.

Ta postawa rozszerzyła się na sposób w jaki większość ludzi w kościele myśli i 
działa.  Media  bombardują  nas  codziennie  wizerunkami  i  ideałami,  które  nie 
zostawiają absolutnie żadnego miejsca dla Boga. Część tego czyni się jawnie, wiele w 
subtelny sposób. Jednak wszystko to wpływa na nasz sposób postrzegania Boga.

Dzisiaj rozumiemy w jaki sposób powstają trzęsienia ziemi, więc nie pamiętamy 
już, że Bóg pokazuje, iż trzęsienia ziemi to Jego dzieło, oznaka końca tego wieku 
(Ew.  Łukasza  21:11).  Zmiany  pogody  są  notowane  wiele  dni  wcześniej,  więc 
wykluczamy to, że Bóg suwerennie steruje warunkami atmosferycznymi dla Swoich 
wyższych celów. Nie uważamy już więcej, że „wiatry są Jego posłańcami, ognie Jego 
sługami, wojny i wstrząsy narzędziem do osiągnięcia Jego celów” (P.T. Forsyth).

Panuje  demokracja  więc  ludzie  wybierają  sobie  przywódcę  według  własnego 
uznania, a Bóg, który „utrąca królów i ustanawia królów” (Daniela 2:21) świadomie 
czy  nie,  jest  umieszczany  poza  procesem  demokratycznym.  Jesteśmy  w  stanie 
zdobyć ostatnie notowania giełd i niekiedy zrozumieć dlaczego ekonomia idzie w 
górę lub w dół, więc nie odczuwamy, że konieczne jest poleganie na naszym Ojcu w 
niebie względem powszedniego chleba.

Kiedy  człowiek  wspiął  się,  Bóg  zniżył  się—smutne  odwrócenie  odczuć  Jana 
Chrzciciela  względem  nadchodzącego  Oblubieńca  (Ew.  Jana  3:30).  Ogromna 
większość  tak  zwanych  „wierzących  biblijnie”  chrześcijan  odrzuci  taką  sugestię, 
jednak prawdą jest, że wszysycy znajdujemy się pod wpływem ducha tego wieku w 
stopniu  większym,  niż  to  sobie  wyobrażamy.  Nasze  kierowane  przez media 
społeczeństwo  jest  pod  wpływem  złego,  a  ten  wpływ  w cichy  i  zwodniczy  sposób 
wpłynął na umysły wielu wierzących.

„Jesteśmy tym czym myślimy,” i prawdą jest, że większość z nas pozwala, by 
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nasze  umysły  były  kierowane  przez  natrętne  instrumenty  obecnego  wieku.  Jako 
społeczeństwo  jesteśmy  ogólnie  leniwi  umysłowo.  Wolimy  raczej  by  ktoś  nam 
powiedział co mamy myśleć, niż sami dojść do właściwych konkluzji, a konkluzje 
które  są  nam  podawane  w  większości  spraw,  nie  biorą  w  ogóle  pod  uwagę 
nieskończonego Boga.

Wielu z nas skorzystałoby wielce, gdybyśmy w praktyczny sposób odpowiedzieli 
na  nawołanie  Pawła  skierowane  do  kościoła  w  Filipii:  „Myślcie  tylko  o  tym,  co 
prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest 
cnotą i godne pochwały” (Filipian 4:8).

Fakt, że nie utrzymaliśmy wysokiego i uwielbionego obrazu Boga, jest główną 
przyczyną  dlaczego  obecnie  w  zachodnim  świecie  obserwujemy  chrześcijaństwo 
zdegradowane  do  miejsca  jednej  z  „wielu  dróg  prowadzących  do  Boga.” 
Sprowadziliśmy Go do naszego poziomu i z takim ograniczonym Bogiem po prostu 
nie możemy stawić czoła walce.

Próbując „dać sobie radę” z małym Bogiem

Wielu z kościele wyraźnie zdaje sobie sprawę z trendów społecznych spotykających 
nas  w  XXI  wieku.  Nie  stwierdzam  tu  niczego  nowego.  Jednak  często  jesteśmy 
nieświadomi sposobu w jaki nieświadomie reagujemy przeciwko tym trendom z dala 
od wszechmogącego Boga Biblii.

Obecnie wielu ludzi w kościele daje się ponieść ekstremalnym ruchom „znaków 
i  cudów.”  Ich  obrona  przed  naciskiem  bezbożnego  wieku  to  wskazanie  na 
wszelkiego rodzaju sprawdzalne „dowody,” że Bóg naprawdę działa i istnieje. Często 
wydaje się,  że czym dziwniejsza  „manifestacja,”  tym większy  dowód na potężne 
dzieło  Boże.  Obraz  ich  Boga  jest  opakowany  w  to,  czego  można  dotknąć, 
doświadczyć i, jak w niektórych przypadkach, pośmiać się.

Proszę,  nie  zrozumcie  mnie  źle.  Wierzę  całkowicie,  że  Bóg w dalszym ciągu 
nawiedza nasz świat i ukazuje Swoją potężną moc w uzdrowieniu, działaniu Ducha 
Świętego  i  suwerennie  dotykając  życia  mężczyzn  i  kobiet,  którzy  Go  wzywają. 
Jednak  dowód  na  istnienie  nieskończonego  Stwórcy  nie  jest  ograniczony  do 
wydarzeń czy „efektów ubocznych,” które są jedynie tak duże jak nasza zdolność do 
doświadczenia ich czy zmierzenia.

Należy zadać pytanie: Kiedy skończą się manifestacje (a w końcu tak się dzieje), 
co dzieje się z Bogiem tych manifestacji?

Inni w kościele chwytają się pewnych zagadnień albo poszczególnych doktryn 
biblijnych i czynią je jedyną podstawą swojej wiary i w rezultacie postrzegania Boga. 
Jakaś prawda zostaje wyjęta z kontekstu Biblii i trzyma się jej z całą gorliwością i 
pasją, na jaką można się tylko zdobyć. Wielu wierzących będzie trzymało się tej 
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prawdy aż do gorzkiego końca, tak jakby zależało od tego ich całe życie.
Jeżeli  pozwolicie  mi  na  odrobinę  wyobraźni,  to  jest  to  tak  jakby  brali  jeden 

kawałek z Bożej kosmicznej układanki i próbowali uczynić z niego całe puzzle. Ich 
uwaga i zrozumienie stało się rażąco ograniczone. Często towarzyszy temu postawa 
wyższości i odrzucenie każdego, kto nie postrzega tego jednego kawałka jako całego 
obrazka.

Boża  chwalebna  prawda  i  nieskończona  mądrość  są  zredukowane  do 
pojedynczego  doktrynalnego  punktu,  który  rozumieją  i  argumentują.  Często 
towarzyszy  temu postawa  przetrwania,  a  to  łatwo  prowadzi  do  ducha fanatyzmu. 
Gorliwi rzecznicy wierzą, że bronią Boga, jednak w rzeczywistości przeszkadzają w 
pełnym postrzeganiu wszechmogącego Boga, którego widzą oni sami i inni.

W  końcu  są  też  ci,  którzy  znajdują  pociechę  i  bezpieczeństwo  w  mniej 
zdefiniowanym pojęciu „swojej wiary.” Bóg zostaje odłożony na bok a „silna wiara” 
staje się najważniejsza. Oczywiście zazwyczaj zamierza się, by była to wiara w Boga, 
jednak pojawiła się subtelna różnica. Bóg, w którego wierzymy, nie jest tak istotny; 
chodzi o to w co wierzymy i to wierzymy usilnie. Takie eteryczne pojęcie Boga może 
stworzyć emocjonalne „bąbelki” w chwilach kryzysu, ale również pozostawia osobę 
podatną na wszelkie formy mieszanki i błędu.

Ponownie, w każdym z tych przykładów, podstawową sprawą jest to, że człowiek 
przychodzi by polegać na Bogu, który z ich perspektywy nie jest większy niż to, co 
mogą pojąć czy wyrazić. Nawet w przypadku „silnej wiary” w cokolwiek, to człowiek i 
jego zdolność do „wierzenia” staje się zasadniczą sprawą—delikatnie przesuwając 
potężnego i  majestatycznego  Boga poza  nawias.  Za  każdym razem kiedy tak  się 
dzieje, mamy skrót do całkowicie fałszywego obrazu Boga.

To  może  łatwo  doprowadzić  do  pustki,  beznadziejności  i  duchowego 
pomieszania. Nie ma zwycięstwa i radości, a wierzący staje się rozleniwiony w swojej 
wędrówce za Bogiem. Nie ma motywacji, by dążyć do chwalebnej jedności z Panem 
nieba  i  ziemi.  Modlitwa  staje  się  nieprzyjemnym  i  daremnym  obowiązkiem, 
ponieważ Bóg, do którego się modlą, ma tyle mocy, ile Mu się przypisze.

Os Guinness, w swojej znakomitej książce Doubt  (Zwątpienie), stwierdza tak: „Z 
tego lub innego powodu wierzący posiada tak złe wyobrażenie Boga, że staje ono 
pomiędzy nim i Bogiem albo pomiędzy nim i jego wiarą w Boga. Ponieważ nie wie 
co czyni, obwinia raczej Boga niż swój fałszywy obraz, nie zdając sobie sprawy, że 
Bóg wcale taki nie jest.  Nie będąc w stanie zobaczyć Boga takim jakim jest, nie 
może Mu ufać tak jak powininen, a rezultatem jest zwątpienie.”

Poznając Niepoznanego

W naszym opanowanym przez żądzę informacji świecie, jesteśmy wręcz owładnięci 
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pragnieniem faktów i spraw, które mogą być łatwo przyswojone i sformułowane—i 
jeszcze lepiej „ściągnięte z sieci.” Jednak poznawanie Boga to nie kwestia trzech 
prostych kroków, czy dwóch uderzeń klawiszy i spacji.

Paweł  opisuje Go:  „Błogosławiony i  jedyny władca,  Król  królów,  Pan panów, 
jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej,  którego 
nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może” (1 Tymoteusza 6:15-16). Bóg jest po prostu 
ponad nami. Nawet Paweł, który miał darowane objawienia w trzecim niebie, musiał 
stwierdzić, że widzimy ciągle „jakby przez zwierciadło.”

W XV wieku Mikołaj z Kuzy napisał niewielki esej zatytułowany Dialogue on the 
Hidden  God (Dialog  o  ukrytym  Bogu).  Jest  to  dialog  pomiędzy  chrześcijaninem  i 
poganinem. Wstępna część dialogu wygląda tak:  Poganin:  Widzę, że jesteś wielce 
uniżony, widzę też łzy miłości, nie fałszywe łzy ale te płynące z serca. Powiedz mi, 
kim jesteś?  Chrześcijanin: Jestem chrześcijaninem.  Poganin: Co czcisz?  Chrześcijanin: 
Boga.  Poganin: Kim jest Bóg, którego czcisz?  Chrześcijanin: Nie wiem.  Poganin: Jak 
możesz tak gorliwie czcić to, czego nie znasz? Chrześcijanin: To dlatego, że nie wiem, 
że czczę.  Poganin: Zadziwiające jest widzieć osobę oddaną czemuś, czego nie zna. 
Chrześcijanin:  Jeszcze  bardziej  zadzwiające  jest  widzieć  osobę oddaną czemuś,  co 
myśli że zna. Poganin: Dlaczego? Chrześcijanin: Ponieważ człowiek wie to, co myśli że 
wie, oprócz tego, co wie że nie wie.

Takie myślenie jest raczej obce naszej nowoczesnej ewangelicznej perspektywie 
uwielbienia  i  „poznania  Boga.”  To twardy  orzech  do zgryzienia  w  wieku,  gdzie 
wiedza  i  osiągnięcia  człowieka  prowadzą  go  do  coraz  bardziej  wyniosłych  wizji 
swoich  własnych  możliwości  na  różnych  polach  wiedzy.  Nawet  w  świecie 
chrześcijańskim  musimy  sobie  uświadomić,  że  wszechmocny  Bóg  jest  o  wiele 
większy  od  wszystkich  naszych  największych  „osiągnięć”  poczynionych  w  Jego 
imieniu. Salomon zdał sobie z tego sprawę przy budowie świątyni, prawdopodobnie 
największego ludzkiego osiągnięcia „dla Boga,” jakie widział ten świat.

Modląc się przy poświęceniu miejsca, które Sam Bóg polecił im zbudować dla 
Swojej obecności,  Salomon zadał pytanie: „Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na 
ziemi?”  I  odpowiedział  sam  sobie  z  pokornym  zrozumieniem:  „Oto  niebiosa  i 
niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem!” 
(1 Królewska 8:27).

Bóg  również  wyraził  tę  samą  myśl  w  tym  co,  jak  wierzę,  jest  proroczym 
fragmentem  dotyczącym  prób  zbudowania  nowej  świątyni  przy  końcu  czasów. 
„Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg: Jakiż to dom chcecie mi 
zbudować i  jakież to jest miejsce,  gdzie mógłbym spocząć?  Przecież  to wszystko 
moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało—mówi Pan. Lecz Ja patrzę na tego, 
który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego 
słowa” (Izajasza 66:1-2).
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Nasze dzieła i najlepsze, najszczersze wysiłki, tak chwalebne jak tylko mogą być, 
nie  potrafią  nawet  zacząć  ukazywać  pełni  wielkiego  JESTEM.  Pismo  Święte 
ukazuje wyraźnie,  że ten który wywyższa  siebie i  własną wiedzę,  posiada bardzo 
ograniczony  obraz  wielkości  Boga.  Tylko  wtedy  gdy  uniżamy  siebie,  dostajemy 
„oczy aby widzieć” cuda i ogrom chwały Wszechmocnego Boga.

Księga  Joba jest  prawdopodobnie  najlepszą  tego  ilustracją  w Biblii.  Ta przez 
wielu zaniedbywana księga jest zazwyczaj kojarzona z historią człowieka, który ufał 
Bogu pomimo bardzo trudnych doświadczeń. Jednak księga Joba, którą niektórzy 
uczeni uważają za najstarszą księgę Biblii, jest długim odsłonięciem objawienia Boga 
dla Joba i jego przyjaciół.

Dyskusje dotyczą nie tak bardzo Joba, jak Boga—jaki On jest, i dlaczego czyni 
to,  co  czyni.  Argumenty  wydają  się  prowadzić  donikąd,  ponieważ   Job  i  jego 
przyjaciele  polegają  na  własnej  wiedzy  i  własnych  spostrzeżeniach  dotyczących 
sprawiedliwości. Przez cały czas każdy z nich próbuje wyjaśnić Boże drogi z własnej 
ograniczonej, dumnej perspektywy. Potem, w rozdziale 38, Bóg zaczyna rozmawiać z 
Jobem  w  burzy.  Zaczyna  opisywać  Swoją  moc  i  potęgę,  wszystko  co  stworzył, 
nieskończoną wiedzę i mądrość, które do Niego należą i Swoją wielkość.

Wtedy Job odpowiedział  Panu, mówiąc:  „Wiem, że Ty możesz  wszystko i  że 
żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić 
twój  zamysł  nierozsądną  mową?  Ale  to  ja  mówiłem  nierozumnie  o  rzeczach 
cudownych dla mnie, których nie rozumiem. 

Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze 
słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przeto odwołuję moje 
słowa i kajam się w prochu i popiele” (Joba 42:1-5).

Obyśmy byli jak Job—pokornie odrzuciwszy własne ograniczone pojęcie Boga 
oparte  na  swoich  wyniosłych  samo-sprawiedliwych  perspektywach,  uznający 
bezgraniczną wielkość wiecznego Jahwe.

Bruce Garrison (2002)     
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 Nasz nieskończony Bóg

Bóg Niepojęty
Panie, stoimy przed wielkim dylematem! W Twojej obecności cisza jest najbardziej 
odpowiednia, lecz miłość rozpala nasze serca i zmusza nas do mówienia. 

Gdybyśmy powstrzymali  się od mówienia, rozległoby się wołanie kamieni, ale 
skoro już mówimy, to co powinniśmy mówić? Nauczaj nas tego, czego wiedzieć nie 
możemy, bo rzeczy Boskich nie poznał żaden człowiek, tylko Duch Boga. Niech 
wiara  wspiera  nas  tam,  gdzie  braknie  nam zrozumienia;  a  my  będziemy myśleć 
dlatego że wierzymy, a nie abyśmy mogli wierzyć. W imieniu Jezusa. Amen.

Jaki jest Bóg?

Zarówno dziecko, jak i filozofa i osobę wierzącą nurtuje pytanie: „Jaki jest Bóg”? 
Już na samym początku muszę zastrzec,  że na to pytanie nie ma odpowiedzi, 

chyba że powiemy, iż Bóg nie jest do niczego podobny, tzn. nie jest dokładnie taki 
jak jakakolwiek rzecz czy stworzenie.

Uczymy się przechodząc do nieznanego po moście znanych nam rzeczy. Umysł 
nasz nie jest zdolny do nagłych przeskoków od rzeczy znanych do całkiem obcych. 
Nawet  najżywszy  i  najśmielszy umysł  przez sam spontaniczny akt wyobraźni  nie 
potrafi  stworzyć  czegoś z  niczego.  Dziwne istoty,  zamieszkujące  świat  mitologii  i 
zabobonów,  nie  są  tylko  wytworami  czystej  fantazji.  Stworzyła  je  wyobraźnia, 
posługując  się  zwykłymi  mieszkańcami  ziemi,  powietrza  i  wody,  poszerzając  ich 
naturalne ograniczenia lub łącząc właściwości dwóch lub więcej istot w nową całość. 
Bez  względu  na  to  jak  piękne  czy  groteskowe  będą  to  twory,  ich  prototypy  są 
rozpoznawalne—możemy je wskazać dzięki podobieństwu nowo powstałych postaci 
do znanych nam istot i rzeczy.

Wysiłki natchnionych osób, aby przekazać nam rzeczy niewyobrażalne, widoczne 
są zarówno w warstwie myślowej, jak i językowej Pisma Świętego. Ponieważ ludzie, 
dla  których  spisywano  objawienia  świata  nadnaturalnego,  jak  też  ich  umysły, 
stanowią część natury, autorzy takich przekazów, aby być zrozumianymi, uciekali się 
do licznych porównań. 

Gdy Duch zapoznaje  nas  z  czymś wykraczającym poza  obszar  naszej  wiedzy, 
wskazuje nam na podobieństwo tej rzeczy do innej, dobrze nam znanej.   Tak jednak 
formułuje  swój  opis,  aby  uchronić  nas  przed  dosłownym  rozumieniem.  Na 
przykład, prorok Ezechiel gdy zobaczył,  jak otworzyło się niebo i ukazał się Bóg, 
nie potrafił  opisać tego,  co ujrzał,  w znanych sobie kategoriach.  To,  co zobaczył, 
było całkowicie odmienne od tego, co znał dotychczas. Dlatego odwołał się do 
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języka porównań: „W środku pomiędzy tymi istotami żyjącymi, pojawiły się jakby 
żarzące się w ogniu węgle, podobne do pochodni” (1:13).

Im  bardziej  zbliżał  się  Ezechiel  do  rozświetlonego  tronu,  tym  mniej  pewne 
stawały  się  jego  określenia:  „A  nad  sklepieniem,  nad  ich  głowami,  było  coś  z 
wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie tronu; a nad tym, co wyglądało na tron, 
u góry nad nim było coś z wyglądu podobnego do człowieka. A wyżej ponad tym, 
co  wyglądało  na  jego  biodra,  widziałem  jakby  błysk  polerowanego  kruszcu,  z 
wyglądu jak ogień wewnątrz niego... Jak wygląda tęcza, która pojawia się na obłoku, 
gdy  pada  deszcz,  tak  wyglądał  wokoło  blask  tego,  co  pojawiło  się  jako  chwała 
Pana” (1:26-28).

Mimo  pewnej  dziwaczności,  język  Ezechiela  nie  sprawia  wrażenia 
fantastyczności, co skłania nas ku opinii, że opisywana scena jest bardzo realna, lecz 
całkiem  odbiega  od  wszystkiego,  znanego  dotąd  na  ziemi.  Z  tego  też  powodu 
prorok,  pragnąc  przekazać  sens  tego,  co  zobaczył,  musiał  uciekać  się  do  takich 
sformułowań,  jak:  „miało  wygląd”,  „podobne do”,  „jakby”.  Nawet  tron  staje  się 
tym, co „miało kształt tronu”, a Ten, który na nim zasiadał, chociaż był podobny 
do człowieka,  był  zarazem tak do niego  niepodobny,  że mógł być opisany jedynie 
jako: „zarys postaci człowieka.”

Gdy  Biblia  stwierdza,  że  człowiek  powstał  na  podobieństwo  Boga,   nie 
ośmielamy  się  dodawać  od  siebie  „na  wierne podobieństwo  Boga”,  gdyż 
uczynilibyśmy w ten sposób człowieka repliką Boga, przez co zatracilibyśmy Bożą 
wyjątkowość, co z kolei oznaczałoby utratę samego Boga. Byłoby to równoznaczne 
z rozbiciem nieskończenie wysokiego muru, odgradzającego To co jest Bogiem od tego 
co nie jest Bogiem.  Myśl o tym, że stworzenie i Stwórca są w swej istocie podobni, 
odbiera Bogu większość Jego przymiotów i redukuje Go do statusu stworzenia. 

Oznacza  to,  na  przykład,  pozbawienie  Boga  Jego  nieskończoności,  gdyż  we 
wszechświecie nie mogą istnieć  dwie nieskończone substancje.  Oznacza  to  także 
pozbawienie Boga Jego wszechwładzy, albowiem istnienie we wszechświecie dwóch 
istot  o  całkowicie  wolnej  woli,  wcześniej  czy  później  doprowadziłoby  do  ich 
zderzenia. Ze względu choćby na te dwa przymioty, a nie ma potrzeby wydłużać ich 
listy, konieczne jest, aby istniała tylko jedna obdarzona nimi istota.

Gdy próbujemy wyobrazić sobie jaki jest Bóg, z konieczności zmuszeni jesteśmy 
posługiwać się jako materiałem wyjściowym dla naszego umysłu ‘to, czym Bóg nie 
jest.’ Cokolwiek wyobrażamy sobie jako Boga, nie jest Nim, gdyż budujemy nasze 
wyobrażenie  z  tego,  co  Bóg  stworzył,  a  to,  co  stworzył  Bóg,  nie  jest  samym 
Bogiem.  Jeśli  upieramy się  przy  wyobrażaniu  sobie  Boga,  doprowadza  nas  do  to 
tworzenia  sobie  bożka,  co  prawda  nie  za  pomocą własnych  rąk,  lecz  za  pomocą 
umysłu; a bożyszcze naszego umysłu jest równie obraźliwe dla Boga jak bożyszcze 
będące dziełem naszych rąk.

9



 Nasz nieskończony Bóg

Bóg Niepojęty 

„Intelekt  wie,  że  jest  Ciebie  nieświadomy”—powiedział  Mikołaj  z  Kuzy, 
„ponieważ wie, że nie możesz być znany, dopóki nieznane nie zostanie poznane, 
niewidzialne zobaczone, a nieosiągalne osiągnięte” (Wizja Boga).

„Gdyby  ktokolwiek  przedstawiał  ideę,  dzięki  której  można  Ciebie  pojąć,” 
rozwija dalej myśl Mikołaj, „to wiem ,że owa idea nie jest ideą Ciebie, gdyż każda 
idea kończy się przed bramą do Raju...  dlatego też każdy, kto pragnie przekazać 
swoje rozumienie Ciebie w nadziei dostarczenia środka, dzięki któremu Ty mógłbyś 
być pojęty, jest nadal daleko od Ciebie... tak daleko, jak Ty jesteś całkowicie ponad 
wszelkie idee, jakie człowiek zdolny jest tworzyć.”

Pozostawieni  sami  sobie,  mamy  silną  skłonność  do  sprowadzania  Boga  do 
kategorii,  którymi  potrafimy  operować.  Chcemy  Go  mieć,  aby  móc  się  Nim 
posługiwać  lub  przynajmniej  wiedzieć,  gdzie  On  jest  gdy  Go  potrzebujemy. 
Pragniemy  Boga,  nad  którym  mielibyśmy  jakąś  kontrolę.  Potrzebne  nam  jest 
poczucie bezpieczeństwa, pochodzące z wiedzy o tym, jaki jest Bóg, a to, jakim On 
jest,  stanowi zlepek wszystkich widzianych przez  nas  obrazów o  treści  religijnej, 
wszystkich  najlepszych  ludzi,  których  poznaliśmy  lub  o  których  słyszeliśmy  i 
wszystkich wzniosłych idei, jakie zdołaliśmy sobie przyswoić.

Jeżeli wyżej powiedziane dziwnie brzmi dla naszego ucha, to jedynie dlatego, że 
od pół wieku mieliśmy Boga za coś nam ofiarowanego. Chwała Boża nie objawiła się 
dopiero  współczesnemu  pokoleniu  ludzkiemu.  Pojmowanie  Boga  przez 
współczesnych chrześcijan stoi tylko nieznacznie wyżej od pojęcia bogów Greków i 
Rzymian, jeśli nie niżej, gdyż w ich rozumieniu jest On słaby i bezsilny, podczas gdy 
tamci bogowie mieli przynajmniej władzę.

W jaki sposób poznać Niepoznawalnego Boga?

Jeśli to, co uważamy za Boga, Nim nie jest, jak zatem mamy o Nim myśleć? Jeśli 
Bóg jest naprawdę niepojęty, jak Go określa Credo, i nieosiągalny, jak Go nazywa 
Paweł, to jak mogą chrześcijanie uczynić za dość swojej tęsknocie za Nim? Tchnące 
nadzieją słowa: „Pojednaj się, zawrzyj z Nim pokój,” mimo upływających wieków 
pozostają żywe. Lecz jak możemy poznać Kogoś, kto wymyka się wszelkim naszym 
wysiłkom umysłu i serca? I jak możemy być odpowiedzialni za poznanie czegoś, co 
nie może być poznane?

„Czy  dosięgniesz  głębin  Boga”?—zapytuje  Sofar  z  Naamy.  ...  „Dotrzesz  do 
granic Wszechmocnego? Wyższe nad niebo. Przenikniesz? Głębsze niż Szeol. Czy 
zbadasz?” (Joba 11:7-8). Również nasz Pan powiada: „Nikt też nie zna Syna, tylko 
Ojciec,  ani Ojca nikt nie zna,  tylko Syn,  i  ten, komu Syn zechce objawić” (Ew. 
Mateusza  11:27).  Ewangelia  według  Jana  ukazuje  bezsilność  umysłu  ludzkiego 
wobec wielkiej tajemnicy, jaką jest Bóg,  a  Paweł  w  swym  1  Liście  do  Koryntian 
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naucza,  że  Bóg  może  być  poznany  jedynie  wówczas,  gdy  Duch  Święty  w 
spragnionym sercu sam się objawi (rozdział 2). 

Podobieństwo  natury  człowieczej  do  Bożej,  rodzi  tęsknotę  za  poznaniem 
Niepoznawalnego,  za  zrozumieniem  Niepojętego,  za  dotknięciem  i  zaznaniem 
Nieosiągalnego. Głębia wzywa głębię, podobnie dusza, mimo że skażona i przykuta 
do ziemi przez wielkie nieszczęście,  które teolodzy zwą upadkiem, wyczuwa swe 
pochodzenie  i  tęskni  za  powrotem  do  swego  Źródła.  Jak  można  tę  tęsknotę 
zaspokoić?

Odpowiedź  Biblii  to  po  prostu  „przez  Jezusa  Chrystusa,  Pana  naszego.”  W 
Chrystusie i przez Chrystusa Bóg otwiera się dla nas do końca, mimo iż ukazuje się 
nie  aby nas  przekonywać,  lecz  aby dać  nam wiarę  i  miłość.  Wiara  jest  zmysłem 
wiedzy, a miłość doświadczenia. Bóg zszedł przez przez wcieleśnienie w Chrystusa, 
przez odkupienie grzechów pojednał nas ze Sobą, a my przez swą wiarę i  miłość 
przychodzimy i powierzamy się Jemu.

„Zaprawdę  Bóg  jest  nieskończenie  wielki”—powiedział  wierny  piewca 
Chrystusa,  Richard  Rolle—„większy  niż  potrafimy  to  sobie  przedstawić; 
...nierozpoznawalny  przez  istoty  stworzone;  i  niemożliwy  do  pojęcia  w  swym 
jestestwie.  Lecz  gdziekolwiek  serce  zaczyna  płonąć  pragnieniem Boga,  staje  się 
zdolne do odczuwania niestworzonego świata, a zainspirowane i natchnione łaskami 
Bożymi, może zasmakować radości nieba. Wielkość Boga przenika wszystkie rzeczy 
widzialne  i  zbliża  nas  ku  słodyczy  życia  wiecznego.  Miłość  jest  prawdziwie 
doskonała, gdy wszystkie zamiary umysłu, cała sekretna praca serca, wznoszą się ku 
miłości Boga” (The Amending of Life).

To, że takiego Boga dusza może poznać jedynie w bliskiej społeczności, z dala od 
ciekawskich oczu żądających dowodu, stanowi paradoks najtrafniej wyrażony przez 
Fredericka W. Fabera:

Ciemność dla intelektu
Lecz światło dla serca.

Przychodząc przed Bożą obecność

Ta  myśl  jest  rozwinięta  przez  autora  słynnego  choć  niewielkiego  objętościowo 
dzieła The Cloud of Unknowing (Obłok Niepoznawania). Powiada on, że przybliżając się 
do  Boga,  szukający  Go  człowiek  odkrywa,  że  istota  Boska  zamieszkuje  w 
ciemnościach, ukryta za obłokiem niepoznawania. Nie ma go to jednak zniechęcać, 
lecz  powinien  natychmiast  powierzyć  swe  pragnienia  i  czyste  zamiary  Bogu. 
Chmura odgradza  poszukującego od Boga i  dlatego poszukujący  nigdy nie może 
zobaczyć Boga wyraźnie, ani dzięki światłu zrozumienia, ani poprzez swoje uczucia. 
Jednak przez łaskę Boga, wiara zdolna jest przedrzeć się do 
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Obecności Bożej, jeśli tylko poszukujący zawierzy Słowu i na nim się oprze.
Michał  de  Molinos,  hiszpański  święty,  nauczał  tego  samego.  W  swym 

Przewodniuku duchowym powiada, że Bóg weźmie duszę pod rękę i poprowadzi ją 
drogą  czystej  wiary,  „powodując,  by  zrozumienie  pozostawiło  za  sobą  wszelkie 
rozważania  i  racje,  On zaś  pociągnie ją  dalej  naprzód.  W ten sposób,  za pomocą 
prostej  i  niepojętej  wiedzy  płynącej  z  wiary,  On  spowoduje,  że  dusza,  pod 
skrzydłami miłości, będzie dążyć jedynie do swego Oblubieńca.”

Za  takie  i  podobne  temu  nauczanie  de  Molinos  został  potępiony  przez 
Inkwizycję i  jako heretyk skazany na dożywotnie więzienie.  Wkrótce tam umarł, 
lecz  jego  nauka  pozostanie  wiecznie  żywa.  De  Molinos  tak  powiedział  o  duszy 
chrześcijańskiej:  „Niech  uzna,  że  cały  ten  świat  i  najznakomitsze  koncepcje 
najmądrzejszych  umysłów  nic  nie  mogą  jej  powiedzieć,  że  dobroć  i  piękno  jej 
Umiłowanego  nieskończenie  przewyższa  całą  wiedzę  ludzką,  niech  pozwoli  się 
przekonać, że wszystkie stworzenia są zbyt prymitywne, aby wskazywać jej drogę i 
prowadzić do prawdziwego poznania Boga. Powinna zatem iść za swoją miłością, nie 
dbając o rozumienie.  Pozwólmy jej  kochać Boga w Jego własnej postaci,  a nie w 
takiej, w jakiej maluje Go nasza wyobraźnia.”

„Jaki jest Bóg?” Jeśli poprzez to pytanie mamy na myśli: „Jak jest Bóg Sam w 
Sobie?”—to nie ma na nie odpowiedzi. Lecz jeśli rozumiemy je jako: „Co Bóg nam 
objawił o Sobie, aby rozum nasz, pełen czci, mógł Go pojmować?”—potrafimy na nie, 
jak sądzę, dać odpowiedź pełną i nas zadowalającą. Mimo że imię Boga pozo-staje 
tajemnicą, a Jego istota jest niepojęta, On sam poprzez Swoją odkupieńczą miłość, 
objawił nam kilka Swoich cech. Nazywamy je atrybutami Boga.

Najwyższy Ojcze, Królu niebieski,
Tobie teraz pragniemy śpiewać,

Radośnie wyznawać Twe atrybuty,
Chwalebne wszystkie i niezliczone.

Charles Wesley

A.W. Tozer (1961)      
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Bóg wieczności

Biblia nie daje żadnych dowodów na istnienie Boga lub wieczności, ale opiera się na 
świadectwie  sumienia  i  pragnieniu  ludzkiego  serca,  jakim  jest  społeczność  z 
nieskończonym Bogiem i życie wieczne.

Pismo Święte nie uprzedza ani nie zajmuje miejsca Bożego objawienia się dla 
człowieka;  jest  to  zapis  tego  objawienia.  Bóg  w  Swojej  niepojętej  miłości  i 
niezmiernej mądrości  przyszedł do Swojego ludu, objawił  samego Siebie,  objawił 
Swoje  imię  i  ukazał  się  w  potężnych  dziełach  i  cudach.  Pismo  przedstawia  to 
objawienie, prowadząc nas do społeczności z żywym, kochającym Bogiem i dlatego 
nie ma potrzeby udowadniania Jego istnienia tak, jakby był On nieznany, odległy 
czy  milczący.  Ponieważ  opisuje  nam  w  jaki  sposób  Jego  wieczne  myśli  zostały 
objawione  w  czasie,  nie  ma  potrzeby  przedstawiania  definicji  wieczności.  Bóg 
ukazuje  się  i  jest  widoczny  w  Swoim  własnym  świetle.  Słyszymy  Boże  Słowa, 
widzimy  dzieła  Najwyższego,  wdychamy  atmosferę  wieczności  i  mówimy:  „Od 
wieków na wieki Ty jesteś Bogiem.”

Tak jak doskonałe objawienie Boga znajdujemy jedynie w Chrystusie, podobnie 
w  Nim  jest  doskonałe  objawienie  wieczności.  Bóg  w  ewangelii  wyprowadził  na 
światło  życie  i  nieśmiertelność.  Jezus  Chrystus  jest  Alfą  i  Omegą,  pierwszym  i 
ostatnim.  W  Nim  zostaliśmy  wybrani  przed  wiekami.  Widzimy  Go  jako  Boga, 
wieczną Mądrość, Słowo, wybraną Głowę Kościoła i Dziedzica wszystkiego i dlatego 
sfera minionej wieczności  jest oświecana światłem jasnym i  spokojnym. Widzimy 
Tego,  który  był  umarły  ale  żyje  na  wieki  wieków,  i  wierząc,  że  jesteśmy 
współdziedzicami z Nim, spoglądamy w przyszłość z nadzieją i radosną adoracją.

Mamy więc pozycję wielkiej łaski i przywileju, bo zajaśniała prawdziwa światłość. 
Zapytajmy jednak co wiedzieli  i  w co  wierzyli  patriarchowie  i  prorocy  od-nośnie 
życia  wiecznego?  Najbezpieczniejszą  odpowiedź  znajdziemy  zadając  pytanie:  Co 
wiedzieli oni o Bogu? Bo to jak znamy Boga mówi o tym jak znamy wieczność.

Wiedza o wieczności  jest  duchowa i doświadczalna.  Tak jak dusza trzyma się 
Boga w nabożnym szacunku, ufności  i  miłości,  jak dusza żyje dla chwały Bożej i 
tego, co jest prawdziwe i namacalne, tak samo dusza poznaje znaczenie „na wieki”, 
chociaż intelektualne zrozumienie może wszystko bardzo zaciemniać.

Zauważ  też,  że  posiadanie  duszy  jest  według  Boga,  Dawcy,  a  nie  według 
człowieka,  odbiorcy.  Dziecko  nie  jest  świadome  różnych  elementów  charakteru 
swojego rodzica, jednak wpływ tego charakteru jest niewątpliwie na nim wywierany. 
Bóg przemawiał do patriarchów i proroków i chociaż rozumieli go tylko częściowo i 
mgliście, jednak mówił do nich  prawdziwy Bóg i  cały Bóg manifestował się w ich 
sercach.
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Kiedy Chrystus rodzi się w nas, to jest to prawdziwy Chrystus i cały Chrystus, 
chociaż w naszym zrozumieniu jest to tylko niemowlę Chrystus. Tak więc możemy 
powiedzieć,  że  nie  jest  tak  ważne  jak wierzymy,  ale  komu wierzymy,  bo  jeżeli 
patrzymy na Boga, to wszelka prawda jest dla nas dostępna.

Pojęcie o Bogu

Jak duchowe było zrozumienie starożytnych sług odnośnie Boga?  Tak duchowe,  że 
mogło powstać jedynie jedynie wskutek objawienia im rzeczywistości. Jednym z symptomów 
ich duchowości jest to, że łączyli w praktycznym rozwiązaniu sprzeczne elementy.

Wiedzieli, że Bóg jest wysoko w górze—że mieszkańcy ziemi są przed Nim jak 
koniki polne—ale jednocześnie wierzyli, że jest On blisko wszystkich, którzy wołają 
do Niego i że nie zlekceważy wzdychania uciśnionych i utrapionych. Wierzyli, że On 
kieruje wszystkim według rady Swojej woli i że Jego cele są wieczne; wierzyli, że nie 
może Go objąć całe niebo, ale radowali się, że manifestował Swoją chwałę w świątyni 
i że mieszka w sercach ludzi pokornych. Wiedzieli, że On nie jest taki jak człowiek, 
że Jego drogi i myśli są tak dalece inne od naszych, jak niebo jest wyższe od ziemi, a 
pomimo tego nie wahali  się  przypisywać Mu ojcowską litość,  miłość,  łagodność i 
zazdrość męża. Wierzyli, że Bóg objawił się im i dał Mojżeszowi poznać Swoje drogi 
a Izraelowi Swoje prawa; wiedzieli również, że Bóg jest wielki, wokół Niego była 
ciemność i obłoki, i że Jego myśli są niedoścignione.

Skąd mieli takie myśli o Bogu; tak wzniosłe i wspaniałe, bez niejasności i chłodu
—tak pełne czci i ufne—tak zdecydowane a przy tym tak pokorne—abstrakcyjne a 
jednak tak praktyczne? Bóg ich nawiedził; usłyszeli Jego głos i ujrzeli Jego drogi.

Poznali Tego, który ma na imię „Jestem.” Wieczność Boża—pierwszy i ostatni, 
ten sam na wieki, niezmienny—zostało to wyrażone w piękny sposób w Psalmie 90.

Ten  Psalm  tak  wyraźnie  ukazuje  autorstwo  Mojżesza,  że  nawet  bez  tytułu 
powinniśmy  w  nim  rozpoznać  jego  rękę  i  doświadczenie.  Wydaje  się  być 
streszczeniem wszystkich cech charakterystycznych jego życia i pozycji w królestwie 
Bożym. Jest w tym zawarty cały Pięcioksiąg. Mówi on o Bogu jako stwórcy nieba i 
ziemi.  Mówi  o  człowieku  wątłym  jak  kwiat  i  jego  upadku,  dziedzicu  śmierci; 
przedstawia  śmierć  jako  karę  przewidzianą  przez  zakon,  konsekwencje  grzechu, 
wyraz świętego Bożego niezadowolenia. Mówi o Bogu, przedstawiając nam w Bożym 
świetle niesamowitą grzeszność grzechu. Kończy ewangelią—miłosierdziem Jahwe, 
łaską, ożywiającą tych, których On zabił i przynoszącą radość płaczącym.

W  tym  Psalmie  Mojżesz  zastanawia  się  nad  wiecznością  Boga.  Bóg  jest  od 
wieków na wieki. Zanim powstały skały i pomimo wszystkich zmian na ziemi i u 
ludzi, On jest ponad tym wszystkim chociaż równocześnie z i w czasie. Tysiąc lat 
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jest dla Niego jak jeden dzień.

Relacja człowieka z wiecznym Bogiem

Ale jaka jest relacja człowieka do tej wieczności? Nie jest jak bezkresna wysuszona 
pustynia albo ocean bez brzegu, ale ponieważ wieczny Bóg jest wieczny, jest to nasz 
dom, nasze miejsce zamieszkania. Kwiat polny zakwita i więdnie, gdyż taka jest jego 
natura.  Ale z człowiekiem jest inaczej.  Przemija on nie dlatego, że taka jest jego 
natura,  ale z  powodu  grzechu.  Jego śmierć nie jest  nieodłączną koniecznością,  ale 
karą. Jest w tym wyrażony Boży gniew jak również i obietnica, że przeznaczeniem i 
domem  człowieka  jest  wieczność,  że  dzięki  Bożej  łasce,  która  gładzi  grzech, 
poznamy  również  w  jaki  sposób  człowiek  dojdzie  do  domu  Bożego,  aby  tam 
zamieszkał na wieki.

Kluczowym  słowem,  które  podkreślał  Mojżesz,  było  „na  wieki”.  Dawid 
podejmuje tę samą myśl (Psalm 103). Cały ten Psalm jest przedsmakiem i aromatem 
wieczności.  W początkowych wersetach czytamy,  że Bóg nie tylko przebacza,  ale 
odkupił nasze życie z ruiny i  odnawia naszą młodość; wielbi  Boga za odkupienie 
zaprzedanego  życia,  za  odnowienie  i  wieczną  młodość.  Dalej  mówi  o  Bożym 
miłosierdziu,  które  przewyższa  Jego  gniew  i  podkreśla  nieskończoność  łaski. 
Porównania są uderzające i pokazują szeroki horyzont umysłu Dawida. Wysokość 
nieba nad ziemią—któż to może zmierzyć? Taka jest Jego łaska dla tych, którzy się 
Go  boją.  Odległość  wschodu  od  zachodu—zauważ  jak  prawdziwie  idealne  lub 
wieczne—tak daleko oddalił od nas nieprawości nasze. To jest długość Jego miłości. 
Litość ojca nad dziećmi jest jego nieskończoną głębią.

Potem mówi o człowieku, jako ograniczonym i słabym. Jeżeli chodzi o człowieka, 
to jego dni są jak trawa, kwitnie jak kwiat polny. Ale kontynuuje dalej i tu mamy 
nieskończoność człowieka—łaska Pana trwa od wieków na wieku nad tymi, którzy 
się Go boją. On myślał o nas w wieczności. On będzie uwielbiony w nas poprzez 
wieczność. Boża wieczność jest słodką ucieczką dzieci Bożych.

Trawa usycha i kwiat więdnie—tak woła głos na pustyni. W tym głosie możemy 
usłyszeć nie tylko Jana Chrzciciela, ale Mojżesza i proroków. Ale Słowo Boże trwa na 
wieki,  a  to  słowo  było  ich  życiem.  Jeżeli  ludzie  tak  dawno  temu  znali  związek 
panujący między grzechem i  śmiercią  (gdyż zostało im to objawione nie tylko w 
doktrynie, ale ciągle przypominane w prawie obrzędowym), to czy nie wiedzieli też, 
że odkupienie było związane ze zmartwychwstaniem i życiem wiecznym?

Wiedzieli jedno i to im wystarczało: że Jahwe był ich Bogiem. Znali Go i kochali, 
radowali się z Jego obietnic, że Jego chwała ma być objawiona aż po najdalsze krańce 
ziemi. Czy to nie było życie wieczne? Bóg znał ich i kochał i nazwał się ich Bogiem. 
Czy to nie była gwarancja wieczności?
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Stąd argument Chrystusa w odpowiedzi skierowanej do Saduceuszy. Nie znali 
Pisma ani mocy Bożej. Nie doświadczyli życia wiecznego w czasie, dlatego nie mogli go 
oglądać ani w Piśmie, ani poza grobem. „Czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział 
w słowach: Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba! Bóg nie jest Bogiem 
umarłych, lecz żywych” (Ew. Mateusza 22:29-32).

Spokojne odpocznienie wieczności

Słowa „na wieki” napełniają nas grozą z powodu swojego majestatu i wielkości, ale 
równocześnie  przynoszą  pokój  i  odpocznienie.  Kiedy  modlimy  się,  kiedy 
przychodzimy  przed  oblicze  Najwyższego,  to  przenosimy  się  do  wieczności  i 
znajdujemy odpocznienie w nieskończonej mocy, mądrości i miłości Boga Ojca.

Nie patrzymy też na wieczność tylko w porównaniu z czasem. Bolesne uczucie 
kruchości życia,  ulotna natura najbardziej  cennych i pięknych skarbów ziemskich 
ustępuje  miejsca  wspanialszym  i  wyższym  sentymentom.  Bo  w  oddzieleniu  od 
wieczności, postrzeganej w Bogu Ojcu i Chrystusie Odkupicielu, jaki wpływ na nasz 
charakter mogą mieć takie myśli i melancholia? Smutek tego świata jest samolubny, 
gorzki i bez mocy do podniesienia w górę. Człowiek rozkochany w sobie jak Narcyz, 
ginie w podziwianiu samego siebie i opłakiwaniu siebie.

Z drugiej strony ten, który oddaje chwałę Bogu, znalazł sekret dzięki któremu 
rzeczy czasowe stają się wieczną wartością i nigdy nie więdnącym pięknem. Możemy 
jeść i pić dla chwały Boga; możemy łączyć pilność w pracy z gorliwością w duchu; 
możemy oglądać  wzór  niebiańskich  rzeczy  w ziemskich  obowiązkach  i  relacjach. 
Możemy kochać i  przygotowywać nasze dzieci  do nieba i  dostrzegać  w wyższym 
świetle uczucia i więzy, które Bóg Ojciec ustanowił, a które Chrystus Syn odkupił, i 
w ten sposób znajdować więzi,  których czas  nie może osłabić a śmierć przerwać. 
Widzimy piękno wszystkiego wokół nas jako symbol tego piękna, które nigdy nie 
zwiędnie. Nic nie jest trywialne, gdyż wszystkie obowiązki nałożone przez Boga, 
wszystkie  doświadczenia  dopuszczone  albo  posłane  przez  Niego,  mają  wieczną 
wartość i przynoszą z sobą obecność Bożą.

My,  którzy  znamy  świątynię  Syjonu,  możemy  zrozumieć  kamieniołom  i 
pracownie  Libanu.  Nie  czujemy  się  zirytowani  stukotem,  głośnymi  dźwiękami, 
ostrzeniem narzędzi czy komplikacją maszyn.  Wiemy bowiem, że te kamienie są 
przygotowywane na Syjon, dla świątyni, dla nieba—gdzie wszystko jest doskonałe.

Wiemy,  że  moment  może  zawierać  w  sobie  wieczność.  Ciche  zwycięstwo 
odniesione  nad  grzechem,  słowo  wiary  wypowiadane  w  wierności  i  miłości, 
wstawiennictwo za przyjaciółmi i wrogami, za świętymi i niepokutującymi – to jest 
ziarno, z którego będzie żniwo przez wieki.

A nasza nieświadomość nie jest już nieświadomością ciemności, gdyż wiemy, że 
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nie  rozumiemy  teraz  tak,  jak  zrozumiemy  kiedyś.  Jest  taka  wysokość,  z  której 
rozwiązywane  są  wszystkie  tajemnice,  gdzie  wszystkie  skomplikowane  labirynty 
stają się zrozumiałe, wszystkie pytania otrzymają odpowiedź; tę wyżynę osiągniemy, 
kiedy  będziemy  z  naszym  Ojcem  w  niebie,  kiedy  będziemy  w  tym  wiecznym 
królestwie i chwale. Wtedy zobaczymy, że wszelkie Boże postępowanie było zgodne 
z  tą  mądrością,  która  zna  wszystkie  rzeczy  i  wszystkie  czasy  i  tę  miłość,  która 
obejmuje wszystkie swoje dzieci.

Obecny wiek ma jeden bardzo poważny szczegół. Jest nim przekonanie prawie 
wszystkich dzieci Bożych, że w czasie decyduje się nasze wieczne przeznaczenie—że 
o jutrze wieczności decydujemy dzisiaj, kiedy słyszymy Jego głos. Całe Pismo o tym 
mówi.  Nie  otwiera  ono  przed  nami  nieskończonych  perspektyw  czasowych,  w 
których grzesznicy się nawracają i są dodawani do szeregu świętych Bożych. Nigdy 
nie mówi ono o odnowieniu tych, którzy umarli bez wiary w Boga Zbawiciela. Pismo 
mówi o końcu, zakończeniu, zamknięciu światłości i chwały w górze—i o ciemności i 
udręce na ziemi.

Ale prawdziwie pokutujący nie jest tak bardzo zaniepokojony okresem trwania jak 
naturą przyszłej  kary—oddzieleniem od Boga,  źródła  wszelkiego  światła  i  dobra. 
Dusza ożywiona przez Ducha Bożego nie będzie ani na moment odwlekała picia z 
tego źródła żywej wody. Człowiek wierzący rozumie, że w piekle jeden moment jest 
jak tysiąc lat i że w niebie tysiąc lat jest jak krótka chwila.

Człowiek wierzący wie również, że życie, Boży dar w Chrystusie przez Ducha, 
musi być wieczne. Już teraz stanowi jedno z Jezusem, Synem Bożym. Oczekuje więc 
spokojnie i cierpliwie, chwała przyjdzie spokojnie a nie z oszołamiającą i oślepiającą 
okazałością.  Nie  musimy  się  obawiać  ciemności  grobu,  ani  jasności  chwały 
zmartwychwstania.  Chrystus  jest  tą  Gwiazdą  Poranną,  która  nas  poprowadzi  w 
łagodnym świetle wypełniającym radością, a kiedy zobaczymy Go takim jaki On jest, 
to my sami będziemy lśnić jak słońce, chwała będzie wtedy nie tylko nad nami i 
wokół nas, ale i w nas, gdyż Chrystus będzie uwielbiony w Swoich świętych.

W międzyczasie pamiętajmy,  że ten, który znalazł  Boga i  wieczność,  znajduje 
czas i siłę dla każdego dobrego uczynku, który Bóg przed nim kładzie. Już teraz jest 
on  synem Bożym,  wszedł  do  życia,  które  nigdy  się  nie  kończy;  znajduje  się  w 
objęciach tej miłości, która nigdy nie więdnie.

Adolph Saphir (1869)      
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Nie kończące się poszukiwanie

„Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, 
którzy go szukają”—Hebrajczyków 11:6.

Nie  mogę  przedstawiać  siebie  jako  człowieka,  który  może  korygować  czy 
dokonywać poprawek w angielskim tłumaczeniu greckiego Nowego Testamentu. 
Jednak  wydaje  mi  się,  że  nie  ulega  wątpliwości,  iż  angielskie  tłumaczenie  tego 
tekstu nie oddaje dokładnego i  pełnego znaczenia oryginału.  Rem acu—dotykając 
tekstu końcem igły, Bengeli wykrzykuje: „Wspaniały skład!” I rzeczywiście jest to 
„wspaniały skład.” Czasownik w tym fragmencie nie oznacza tylko  szukania.  Nie 
oznacza też tylko  pilnego szukania. Oznacza  wyszukiwanie; oznacza poszukiwanie do 
samego końca. Greckie określenie niesie ogromny nacisk i ekspresyjność, ma taką 
siłę  i  intensywność,  że  dla  bystrego,  biblijnego  i  duchowego  oka  Bengela  to 
powszechnie używane słowo świeci wielką wspaniałością.

Kiedy szukałem Boga i  z  radością Go znalazłem, w jednej  chwili  zobaczyłem 
swoje zbawienie w zupełnie nowym świetle. W tym samym momencie zobaczyłem 
swoje obecne kazanie, kiedy tylko potknąłem się o ten „wspaniały skład” Apostoła.

„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, 
musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go poszukują” aż do końca; 
tych, którzy poszukują Go całym sercem, mówiąc: „Ach, żebym wiedział gdzie Go 
mogę znaleźć!” Którzy poszukują Go mówiąc: „Zaprawdę jesteś Bogiem, który jest 
w ukryciu.”

On nagradza tych, którzy Go szukają całym sercem—którzy Go szukają szczerze, 
z  inwencją,  z  inicjacją,  z  zapałem,  z  odwagą,  ze  wszelką  możliwą  pilnością  i  ze 
wszelką  możliwą  intensywnością  i  wysiłkiem—do  końca  życia  najściślejszego 
posłuszeństwa  i  najbardziej  absolutnej  i  niewzruszonej  wiary,  nadziei  i  miłości. 
„Wspaniały skład!”

Szukanie Boga w duchowej sferze

Kiedy  tak  idziemy  w  życiu,  kiedy  coraz  bardziej  dorastamy  do  męskości  i 
pozostawiamy za sobą dziecięce mówienie i dziecięce rozumowanie, to dostrzegamy 
z  coraz  większą  jasnością  czym  jest  to  dla  nas—czym  musi  to  być  dla  nas—i 
powstajemy i wracamy do Boga, aby szukać Go, przychodzić do Niego i chodzić z 
Nim. Kiedyś mieliśmy najbardziej niegodne i niemożliwe myśli o Bogu i o naszym 
szukaniu  i  znajdowaniu  Go.  Mieliśmy najbardziej  materialistyczne,  ograniczone i 
powierzchowne myśli o Bogu. Ale kiedy staliśmy się mężami, byliśmy 

18



 Nasz nieskończony Bóg
Nie kończące się poszukiwanie 

prowadzeni—zbyt wolno i zbyt niechętnie—ale byliśmy prowadzeni, aby zobaczyć, 
że Bóg jest nieskończonym i Wszechobecnym Duchem, i że ci, którzy chcą szukać 
Boga, muszą Go szukać w  świecie  duchowym,  to znaczy w tym wielkim duchowym 
świecie rzeczy, do których tęskni nasze serce w nas, a On jest jedynymi drzwiami.

„Włożyłeś  wieczność  w  ich  serca”,  powiada  kaznodzieja  w  tym  bardzo 
wymownym fragmencie (Kazn. Salom. 3:11). Ma on na myśli duchowy świat, to jest 
świat Boży i tych, którzy szukają Boga dotąd, aż zostaną przez Niego nagrodzeni. 
„Nie  dochodzimy  do  Boga  naszymi  nogami”,  powiada  Augustyn,  „ale  naszymi 
uczuciami.” I tak to jest, że nam, którzy jesteśmy usposobieni tak materialistycznie i 
nieduchowo, niesmaczne i niemożliwe wydaje się szukanie Boga dotąd, aż się Go 
znajdzie.

Gdyby  można  Go  znaleźć  w  jakiejś  świątyni,  zbudowanej  ludzkimi  rękami, 
gdyby można Go było znaleźć w Samarii czy w Jerozolimie, między cherubami na 
ziemi,  albo  na  tronie  w niebie,  to  byśmy Go szybko znaleźli.  Ale  ponieważ  On 
ustanowił  duchowy  świat  i  Siebie  jako  Boga  i  Króla  tego  duchowego  świata,  w 
naszych sercach mylimy jedyną drogę, na której Go można znaleźć, i rozmijamy się z 
obiecaną przez Niego nagrodą.

Jak  mogę  odejść  od  Niego—i  jak  mogę  wrócić  do  Tego,  który  jest  wszędzie 
obecny? „Dokąd ujdę przed Duchem Twoim? Albo gdzie przed obliczem Twoim 
ucieknę? Jeżeli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w 
krainie  umarłych,  i  tam  jesteś”  (Psalm  139:7,8).  Pytanie,  cały  łańcuch  pytań 
podobnych do tego, stawianych ustawicznie w wyobraźni,  w dzień i  noc, w głębi 
serca człowieka, będzie początkiem nowego życia dla każdego.

Takie pytania, problemy, psalmy i modlitwy—stawiane, rozważane, zrozumiane i 
przyjęte—będą otwierać nasze oczy. Kiedy człowiek uświadomi sobie te rzeczy, od 
tej chwili, jak nigdy dotąd, zaczyna widzieć coś z wielkości i chwały Boga—coś z 
boskiej  i  świętej  duchowości  Boga—i  w konsekwencji  coś  z  czystej  duchowości 
swojej bliskiej społeczności z Bogiem.

Widzę  więc,  że  to  nie  Bóg  odwrócił  się  i  odsunął  ode  mnie  w  Swojej 
wszechobecności i wszechwiedzy, ale że to ja odszedłem i odsunąłem się daleko od 
Niego w moich myślach, słowach i czynach. Odeszłem od Boga w swoim sercu. I tak 
jak odszedłem od Boga, tak muszę do Niego wrócić. 

O synu marnotrawnym zostało powiedziane, że jego wejrzenie w samego siebie 
było pierwszym krokiem do powrotu do ojca. Cały jego powrót rozpoczął się i został 
wykonany  dzięki  spojrzeniu  wstecz  i  pokucie  i  ufności  w  przebaczenie  ojca,  i 
postanowieniu,  które  natychmiast  wprowadził  w czyn,  że powraca  do domu ojca. 
Cała  przypowieść  rozegrała  się  w  jego  sercu.  Daleki  kraj  był  w  sercu  tego 
marnotrawnego syna. Wielki głód był w jego sercu. Świnie i ich jedzenie były w jego 
sercu. Najlepsza szata i pierścień i obuwie były w jego sercu. Również śpiew,
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muzyka i tańce były w jego sercu. Pewien mądry człowiek powiedział: „On włożył 
cały świat do ich serc”

Student szukający Boga

Weźmy  zatem  jako  pierwszą  ilustrację  tego  prawa  naszego  tekstu,  człowieka 
uczącego się lub jak ja go nazywam filozoficznego poszukiwacza  prawdy, żeby nie 
powiedzieć  BOGA.  Niech  ten  student  będzie  narazie  całkowicie  obcy  Bogu. 
Powiem odważnie, niech będzie skrycie wrogi Bogu. Niech będzie jednak szczery, 
uczciwy,  pracowity,  wytrwały  i  pod  każdym  względem.  Niech  nie  będzie 
zadowolony z tego, co już osiągnął, ale niech pragnie i poszukuje całej prawdy do 
końca.

Taki  prawdziwy  student  nie będzie  pracował  tylko  jedną częścią  umysłu,  ale 
starał  się  wykorzystać  całą  swoją  głębię,  siłę  i  mądrość,  jak  mówi  Psalmista,  dla 
swoich  studiów.  Będzie  używał  swojego serca,  jak  również  głowy,  wyobraźni  jak 
również zrozumienia, sumienia i woli, jak również swojej pamięci i rozumu. I kiedy 
tak  będzie pracował  studiując  przyrodę z  całą  powagą,  szacunkiem,  skromnością, 
cierpliwością i  z całą miłością,  to będzie coraz bardziej wciągany w to wszystko i 
będzie się zastanawiał  i  zadawał pytania:  Kto lub co jest prawdziwym korzeniem, 
źródłem i wielkim początkiem przyrody i człowieka? Kto to wszystko stworzył? I 
dlaczego?

W ten sposób, nawet nie wiedząc o tym, prawdziwy student wszedł pod działanie 
tego  wielkiego  prawa  boskiego,  które  jest  wyłożone  z  taką  pewnością  w  tym 
wspaniałym tekście. Bo ten, kto przychodzi by szukać Boga czy to w przyrodzie, czy 
w łasce, czy to w Bożych dziełach czy w Synu Bożym albo w Bożym Słowie—jeżeli 
przychodzi z chęcią uczenia się i z cierpliwością, z pokorą, wiarą, nadzieją i miłością 
do końca—a wszystko to są cechy i wartości prawdziwego studenta—to ten człowiek 
jest  już  niedaleko  Boga.  Wielkość,  porządek,  piękno,  praworządność,  lojalność, 
służebność natury będą coraz bardziej  dotykały jego sumienia i  coraz bardziej  go 
poruszały i kruszyły jego serce.

Bóg  z  pewnością  nagrodzi  tego  człowieka,  tego  poważnego,  uczciwego  i 
skromnego człowieka,  wkładając  psalm w jego  usta  dotąd,  aż  dołączy  do  innych 
uwielbiających, śpiewając: „Niebiosa głoszą chwałę Boga a firmament pokazuje Jego 
dzieła” (Psalm 19:1).

„Zakon  Pana  jest  doskonały,  nawraca  duszę,  świadectwo  Pana  jest  czyste, 
oświecające oczy.” To prawda, że troszkę filozofii nakłania człowieka do ateizmu, 
ale  głębia  filozofii  doprowadza  umysł  człowieka  do  religii.  Bo  kiedy  umysł 
człowieka  patrzy  na  drugorzędne  przyczyny,  to  może  czasami  się  nad  nimi 
zastanawiać i nie iść dalej, ale kiedy zobaczy ich łańcuch połączony razem, to musi 

20



 Nasz nieskończony Bóg
Nie kończące się poszukiwanie 

odwołać się do Opatrzności i Bóstwa. Wtedy, według alegorii poetów, łatwo uwierzy 
w to, że najwyższe połączenie łańcucha natury musi być związane z podstawą krzesła 
Jowisza.

Mówimy  w  taki  szeroki  i  ogólny  sposób  o  wielkich  studentach  i  wielkich 
myślicielach  i  filozofach,  którzy  znajdują  Boga,  ale  nie  mówimy  o  nich  źle  czy 
niewłaściwie.  Na  całym  świecie  jednak  nie  ma  takiego  studenta  jak  student 
własnego serca. Nie ma większego myśliciela niż ten, kto myśli o sobie.

Spośród  wszystkich  filozofii,  które  były  od  początku,  żadna  nie  jest  taka  jak 
osobista,  praktyczna i  doświadczalna  religia  i  całkowite  posłuszeństwo wszystkim 
Bożym  przykazaniom.  To  jest  nauka.  To  jest  filozofia.  Jak  zostało  napisane  w 
Księdze Objawienia: „Tu jest mądrość” i „tu jest zmysł, który ma mądrość.” Jest to 
zmysł,  który szuka Boga we wszystkim i  zawsze,  i  który Go szuka dotąd,  aż Go 
znajdzie. I dotąd, aż Bóg powie do tego człowieka: „Nie bój się Abramie, ja jestem 
twoją tarczą i twoją wielką nagrodą.”

Badanie naszych serc

Czy jest tu dzisiaj ktoś, kto mówi: „Ach, gdybym wiedział gdzie mogę Go znaleźć! 
Żebym mógł przyjść przed Jego Tron.” Co jest z tobą człowiecze? Co tak bardzo 
oddaliło twoją duszę od Boga? Co ciebie zaprowadziło do niewoli? Jak się nazywa 
ten  łańcuch,  który  ciebie  tak  mocno  trzyma?  Czy  szczerze  i  uczciwie  zadajesz 
pytanie: „Co mam czynić, aby być zbawiony z tego dalekiego kraju, tego piekła na 
ziemi, do którego wpadłem?”

Możesz  bardzo  łatwo  znaleźć  odpowiedź.  Twoja sprawa  może  zostać  łatwo 
rozwiązana. Nie jesteś wielkim myślicielem; jesteś po prostu wielkim grzesznikiem. 
To  nie  spekulacje  odwiodły  cię  od  Boga,  ale  nieposłuszeństwo  i  złe  serce.  Nie 
możesz  się  spodziewać  pochlebstwa,  pochwały  i  współczucia,  tak  jakbyś  był 
otoczony jakąś głęboką i wielką tajemnicą. O nie! Nie ma w tym nic tajemniczego 
ani wielkiego. Jesteś zupełnie zwykłym człowiekiem, świadomym przestępcą. Jest 
mnóstwo takich jak ty.

„Nie mów w swoim sercu: kto wstąpi do nieba?… Albo kto zstąpi do prze-paści?
… Ale co jest napisane? Blisko ciebie jest Słowo” (List do Rzymian 10:6-8). Oto 
słowo  pokuty  i  powrotu  do  Boga,  lepszego  życia  i  złamanego  serca,  które 
zwiastujemy sobie i tobie. Czy tego nie rozumiesz? Czy nie wiesz co jest w tobie i 
wokół ciebie, co sprawia, że jesteś nagi i głodny, zawstydzony i śmiertelnie zbolały? 
Dobrze wiesz. To grzech. To grzech i tylko grzech. To grzechy i winy twojego serca i 
twojego życia.

To  jest  mądrość.  To  jest  zamysł  tej  mądrości.  Wskazać  na  siebie  palcem  i 
powiedzieć: „To właśnie w tym i w tamtym zawsze odchodzę od Boga. Chodzi o ten 
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zły  temperament.  Chodzi  o  zły,  ukryty  gniew  i  złą  wolę.  Chodzi  o  kwaśne  i 
zgorzkniałe  serce.  Chodzi  o  ukrywane  ale  głębokie  i  złe  nastawienie  do  tego 
człowieka,  który  mi  tak  niewinnie  ufa  i  który  bez  żadnych podejrzeń uważa,  że 
jestem jego przyjacielem. Chodzi o skandaliczne zaniedbanie modlitwy, wstydliwie 
ukrywane zaniedbywanie osobistej społeczności z Bogiem.”

Uwierz w to co u ciebie najgorsze. Skoncentruj się na ustawicznie grzesznym 
stanie  twojego serca  i  na  ukrytych  sprężynach  twoich  grzesznych myśli  i  uczuć. 
Badaj siebie na wskroś, jak mówi ten tekst, a w ten sposób znajdziesz Boga. Czym 
więcej zła znajdziesz w sobie—i odrzucisz go—tym bliżej i pewniej przyjdziesz do 
Boga. Walcz każdego dnia tylko ze sobą i swoimi ukrytymi skłonnościami do pychy, 
złości, złośliwości, miłości do złego i nienawiści do dobrego. Każdy cios, jaki zadasz 
tym  śmiertelnym  rzeczom,  których  twoje  serce  jest  pełne,  będzie  następnym 
bezpiecznym krokiem w kierunku Boga.

Z każdym takim ciosem wymierzonym w siebie i swoje grzechy, Bóg będzie się 
przybliżał  do  ciebie  dotąd,  aż  wypełni  Sobą  całą  twoją  duszę.  W  taki  sposób 
„Henoch  chodził  z  Bogiem”,  w  wierszu  poprzedzającym  ten  tekst  (Hebr.  11:5). 
Również  ty  będziesz  chodził  z  Bogiem,  a  Bóg z  tobą,  w  takiej  mierze,  w jakiej 
przyobleczesz  się  w  pokorę  i  odrzucisz  pychę,  a  napełnisz  serce  cichością  i 
uniżeniem, jakie były w Synu Bożym, a oprócz tego pokorą i pokutą i czuwaniem i 
ustawiczną modlitwą prawdziwego ucznia.

Praktyczne kroki do szukania Boga

Nie zwalnianie kroku, gdy jesteś napominany—to pewny krok w kierunku Boga. 
Przyzwolenie,  by  lekceważenie,  pogarda,  afront,  obelga  i  szyderstwo  spadały  na 
twoją głowę jak wyborny olejek i na twoje serce jak pustynia—„z takim człowiekiem 
będę przebywał”, mówi Bóg Izraela i Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Twój niebiański Ojciec natychmiast zauważy i wynagrodzi każdy twój krok z dala 
od  złego,  gniewnego,  kwaśnego,  nadąsanego  i  ponurego  serca  w kierunku  serca 
cichego i miłującego pokój, z dala od złości i zdenerwowania do podziwu i szacunku. 
Szukaj Go pilnie a zobaczysz że On to zauważy!

Potem—pozostając  zawsze  na  właściwym stanowisku w sobie  samym—szukaj 
Boga  również  we  wszystkich  rzeczach  zewnętrznych.  Możesz  być  pewny,  że  On  jest 
również we wszystkich rzeczach zewnętrznych i jest w nich po to, abyś Go szukał 
dotąd,  aż  zostaniesz  przez  Niego  nagrodzony.  Masz  Jego  szukać  w  każdym 
objawieniu Jego łaski i prawdy: w każdy nowy Sabat, w każdym psalmie, modlitwie, 
słowie i w cichej, ukrytej godzinie tego Sabatu; również w każdym dniu tygodnia. 
On jest w Swojej opatrzności również względem innych wokół ciebie, ale jest dla 
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ciebie tak, jakby był tam tylko dla ciebie. W publicznej opatrzności,  w domowej 
opatrzności, jak również w tych bardziej osobistych i skrytych cudach dokonanych w 
twoim życiu.

On jest również w każdej przemianie twoich okoliczności. Bóg jest wszechmądry 
i  nie  dokonuje  zmiany  w  twoich  okolicznościach  tylko  dla  samej  zmiany.  To 
wszystko stanowi Jego miłość do ciebie, abyś szukał świeżych dowodów tej miłości, 
jak również czerpał nową, gorącą i wspaniałą miłość ze swojego odnowionego serca 
dla Niego. Kiedy już odebrałeś dla siebie tę nagrodę, którą przygotował dla ciebie w 
jednym wieku i etapie twojego życia, to On poprowadzi ciebie do innego wieku i 
innego etapu; tam znowu ukryje Siebie i Swoją łaskę, abyś Go znowu szukał. I tak to 
trwa nadal  przez  całe życie  dotąd,  aż  nauczy cię mówić:  „Jednego pragnę i  tego 
szukać będę, to jest Boga, mój Bóg, moje życie, moja radość, moja błogość.”

Nagroda Jego objawienia

Mężczyźni i kobiety! Po co żyjecie? Co wam daje życie? Jeżeli nie znajdujecie Boga 
we  wszystkich  elementach  swojego  życia,  to  popełniacie  fatalny  błąd!  A  jaką 
wspaniałą nagrodę omijacie!

Stwierdziwszy to, nie należy się dziwić, że tak niewielu z nas  szuka i poszukuje 
Boga.  Gdyż  Jego  wielkość  przewyższa  wszelkie  zrozumienie,  wyobraźnię  i 
poszukiwanie  ludzi  i  aniołów.  Jego  świętość  powoduje,  że  jest  On  „Ogniem 
trawiącym”  dla  takich  grzeszników  jak  my.  Jego  niepojęta  duchowość, 
wszechobecność i głębia—zwariowalibyśmy, gdybyśmy Go zobaczyli takim, jaki jest, 
a  równocześnie  zobaczyli  samych  siebie,  jakimi  naprawdę  jesteśmy.  „On  też 
powiedział, że nikt nie może go zobaczyć i żyć.”

Musimy wzrastać jak Bóg, zanim będziemy Go mogli zobaczyć i żyć.  Dlatego 
tylko Jego wybrani święci szukają Go do końca, czy to w Jego Synu, czy w Piśmie 
czy  w  swoich  sercach,  lub  w  opatrzności  albo  w  przyrodzie  czy  ustawicznej 
modlitwie.  Zaledwie  niewielu  woła  do  Boga wraz  z  Jobem:  „Ach,  żeby wiedział 
gdzie  Go  można  znaleźć”  (23:3).  Albo  z  Izajaszem:  „Zaprawdę  jesteś  Bogiem 
skrytym” (45:15).  I z Pawłem: „Który mieszka w światłości niedostępnej, którego 
nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może” (1 Tym. 6:16).

Ale w głębi ich wołania będzie ich nagroda, kiedy zobaczą i odczują wielkość i 
chwałę Boga, kiedy On wreszcie się objawi i Sam stanie się ich niezmierną i wieczną 
nagrodą. I chociaż nie jesteśmy godni, aby się schylić i  rozwiązać rzemyk obuwia 
takich  bardzo  nagrodzonych  świętych  Bożych,  jeżeli  jednak  szukamy  Boga  i 
będziemy Go szukać do końca naszego życia—chociaż nasza wiara jest słaba, a nasza 
miłość  jak  tlący  się  knot—to  dzięki  Jego  łasce,  po  naszym  cząstkowym 
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odkrywaniu Boga i okazjonalnych przeżyciach z Nim, również my w jakiejś mierze 
otrzymamy  i  na  wieki  posiądziemy  i  radować  się  będziemy  Bogiem 
Wszechmogącym, jako naszą nagrodą na wieki.
„O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Albowiem z niego i przez niego 
i ku niemu jest wszystko" (Rzym. 11:33-36). „Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie 
ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania!" (Psalm 73:25). „Dusza 
moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich, serce moje i ciało 
woła radośnie do Boga żywego. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga 
na Syjonie" (Psalm 84:2,7).

AlexanderWhyte(1897)                                
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