
uchanie Jego g osu
Tom 13, Numer 2

W numerze:

Strona 2: Rozpoznaj ce ucho
Duchowe ucho musi by wiczone i rozwijane, je eli mamy mie  prawdziwe
zrozumienie i prowadzenie od Boga.

Strona 8: Lekcja o tr bach
Mo emy by  pewni Bo ego prowadzenia, kiedy jeste my ca kowicie zale ni i poddani
Jego boskiemu autorytetowi.

Strona 12: Nie wierzcie ka demu duchowi
Chrze cijanie s  powo ani, aby i  za Bo  prawd  i strzec si  wszelkich form
zwiedzenia.

Strona 14: Prawdziwe zrozumienie Boga
Je eli jakie  sensacyjne prze ycie staje si  naszym celem i sposobem na duchowe
prowadzenie, to odeszli my od spo eczno ci z Bogiem i jeste my w
niebezpiecze stwie rozmini cia si  z b ogos awie stwem, jakie mo emy znale  tylko
w Nim.

Strona 16: wi k Jego g osu
Droga intymnej spo eczno ci i prowadzenia przez Pana jest w pe ni mo liwa i powinna
by  naszym najwa niejszym celem.

„Owce moje g osu mojego s uchaj  i Ja znam je, a one id  za mn .” –
Jana 10:27
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Rozpoznaj ce ucho
„Ale cz owiek zmys owy nie przyjmuje tych rzeczy, które s  z Ducha Bo ego, bo s
dla  g upstwem, i nie mo e ich pozna , gdy  nale y je duchowo rozs dza ” (1 Kor.
2:14).
 Od pocz tku porozumiewania si  mi dzy lud mi, czy to indywidualnie, czy w
grupach pojedynczych albo mnogich, fundament tego porozumiewania prze ywa
sta y proces przemian. Te przemiany dotyczy y podstawowych znacze  s ów w ich
powszechnym i specyficznym zastosowaniu. S owa, tonacja, si a g osu, przerwy,
sk ad wyrazów itd., pojedynczych jak i ró nych kombinacji s  wszystkie
wykorzystywane w podstawowym komunikowaniu.
 Historia pokazuje, e wiele s ów utrzymuje swoje znaczenie tylko podczas
specyficznych i cz sto ograniczonych okresów czasu. Rzeczywisto  jest taka, e

owa powszechnie rozumiane, które maj  specyficzne znaczenie w jednym wieku
mog  mie  zupe nie inne znaczenie w nast pnych wiekach. Czasami nawet na
przestrzeni kilku lat powszechne zastosowanie wytwarza takie zmiany. Bywa y takie
sytuacje, kiedy prawie z dnia na dzie  ogólne zrozumienie danego s owa i jego
znaczenie dla spo ecze stwa prze o zmian  w zrozumieniu. Jednym ze znanych
przyk adów w tym wieku jest u ycie s owa „gej”.
 Kiedy by em ch opcem, to s owo okre la o co , co jest ywotne, weso e,
lekkoducha, radosne czy zabawne, po prostu weso e. Ale nagle stwierdzi em, e
prawie we wszystkich przypadkach nie mog em ju  wi cej u ywa  tego s owa do
tych rzeczy. Jedna niewielka cz  spo ecze stwa zaw aszczy a sobie to s owo i
nada a mu swoje w asne znaczenie. Oryginalne u ycie tego s owa narodzi o si  z
potrzeby ludzkiego zrozumienia, a znaczenie przypisane poprzez t  grup
mniejszo ciow  zosta o narzucone g no dla reszty spo ecze stwa. „Gej” ju  nie
ma tej nieod cznej jako ci wiat ci i jasno ci, a jego oryginalne znaczenie zosta o
utopione przez wo anie „homoseksualista”. Jest to ca kowite zniszczenie
wielowiekowego zastosowania, degradacja czego  pi knego na co  groteskowego i
perwersyjnego co jest przeciwne woli Boga Ojca.
 W spo ecze stwie jest wystarczaj ca ilo  dowodów na tak  progresj
specyficznego zrozumienia wraz z up ywem czasu. To samo jest prawd  równie  w
odniesieniu do ko cio a. S owa u ywane w danym kontek cie w czasach Biblijnych
cz sto maj  zupe nie inne znaczenie w obecnym ko ciele. To przesuni cie znaczenia

owa „rozpoznawanie” przynosi niszcz ce konsekwencje i niszczy wiadectwo
ko cio a dla tego wieku.
 Aby naprawd  umie  „rozpoznawa ” prawd  w S owie Bo ym i przez to prawd
odnosz  si  do wszystkiego co dotyczy Bo ego stworzenia, musimy najpierw
pozna  i zrozumie  biblijne znaczenie tego s owa. Zanim b dziemy mogli uchwyci
poj cie przypisane danemu s owu, musimy najpierw poj  znaczenie nadane przez
tego, kto go wypowiedzia  w odniesieniu do kontekstu, w którym by o ono u yte.
Jak powiedziano w naszym poprzednim przyk adzie, dzisiejsze spo ecze stwo
podchodzi do s owa „gej” w oparciu o jego obecne zrozumienie i dlatego
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natychmiast przywo uje poj cie nienaturalnej seksualno ci. Spo ecze stwo yj ce
dwa tysi ce lat temu nawet by nie ni o o takiej konotacji w odniesieniu do takiego

owa. Takie skojarzenia nie istnia y.  Gdyby  pisarz  w tamtym czasie  u  s owa
„gej” w swoich pismach, to absurdalne by oby sugerowanie, e on czy ona mieli na
my li homoseksualizm.
 Ale tak cz sto wierz cy w obecnym czasie próbuj  zrozumie  S owo Bo e w
oparciu o obecne znaczenie tego s owa w danym spo ecze stwie. Jest to tak samo
mieszne jak traktowanie s owa „gej”, które nie ma nic wspólnego z jego

oryginalnym znaczeniem. Próba traktowania S owa Bo ego w ten sposób otwiera
olbrzymi potencja  do ca kowitego rozmini cia si  z boskim objawieniem i w
konsekwencji do wielkiego zab dzenia.

Niebezpiecze stwo duchowego nieporozumienia

em tej ilustracji poniewa  jest to temat, który wytworzy  tak  pot  kakofoni
na ca ym wiecie i  zatopi a ona prawdziwe, oryginalne znaczenie wielu s ów w
Biblii. To samo dotyczy wielu krzykliwych b dów spowodowanych podobnym
niezrozumieniem okre le  Biblijnych, które wchodz  w uszy wielu wierz cych,
powoduj c to, e wyra ne „us yszenie”  g osu Pana staje si  trudne, albo co najmniej
mgliste.
 W mojej s bie po ca ym wiecie w ród wielu denominacji i ko cio ów nie
nale cych do adnej denominacji ci gle spotykam szczerych wierz cych, którzy
maj  trudno ci, aby mie  pewno , e rzeczywi cie „s ysz ” prawid owy g os w ród
mnóstwa krzykliwych popularnych, cho  niekoniecznie prawid owych nauk i
interpretacji. Niektóre z nich nie maj  biblijnych podstaw ani poparcia; ale poniewa

 takimi smacznymi k sami dla cielesnej natury, to s  ch tnie przyjmowane i
akceptowane jako usprawiedliwione. Wtedy, tak jak ze s owem „Gej”, powszechne

ywanie sprawia, e b d nabiera wiarygodno ci. Dlatego musimy by  bardzo
ostro ni, aby patrze  na to w dojrza y sposób.
 Tak cz sto obecnie w ko ciele „rozeznanie” jest rozumiane jedynie jako
specjalny dar od Boga s cy do rozró niania z ych duchów. Ale ten dar
rozró niania nie mo e by  ograniczony tylko do tego nowoczesnego i ograniczonego
zrozumienia. Oto co na temat daru rozeznania napisa  A.W. Tozer:
 „W ród darów Ducha chyba aden nie ma wi kszego praktycznego zastosowania
ni  dar rozró niania. Ten dar powinien by  wysoko ceniony i szczerze poszukiwany,
jako nieodzowny w tych krytycznych czasach. Ten dar pozwoli nam odró ni  plewy
od pszenicy i oddzieli  manifestacje cia a od dzia ania Ducha. Z powodu braku tego
daru wielu Bo ych ludzi nadal goni robaczki wi toja skie, b dnie wierz c, e id
za ogniem i dymem. Robi  to z wielk  szkod  dla swojej duszy i wprowadzaj c w

d innych.
 „Zawsze b  tacy, którzy b  wierzy , e je eli co  pochodzi od Boga, to musi
temu towarzyszy  co  dziwnego, czy przynajmniej nadnaturalnego. Ludzie o takiej
mentalno ci my  jedynie o skrajno ciach; nie mog  nigdy osi gn  w ciwej
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perspektywy, ale widz  wszystko tak blisko, e rozmijaj  si  z korzy ciami korekty
z odleg ci. Wierz  we wszystko, co tylko jest niezwyk e i chocia  troch
tajemnicze. Ich ogie  nie jest wielki, ale poniewa  trzymaj  go zawsze na jednym
punkcie, to udaje im si  wygenerowa  zadziwiaj  ilo  ciep , ale tylko w jednym
punkcie.
 „Ludzkie dzia anie i wysi ki nie mog  doda  niczego do dzia ania Ducha

wi tego. Najgor tszy ogie  Bo y jest zimny kiedy dotyka odkupiony intelekt.
Sprawia on to, e serce si  pali, ale pozostawia s d zupe nie spokojny.
 „S  to dni wielkiego religijnego zamieszania. Dobrze zrobimy, je eli b dziemy
pami ta , e Bóg nie da  nam ducha boja ni, ale zdrowego umys u. Niech mi
pali si  z coraz wi kszym arem, ale nich ka dy czyn b dzie poddany próbie
spokojnej m dro ci. Niech ogie  b dzie tam, gdzie powinien by . Przegrzany
kominek mo e stwarza  wi cej podniecenia ni  kontrolowany piec, ale mo e atwo
spali  ca y dom.

„Trzymajmy si  takiej zasady: gor cy piec, ale zimny komin” (A.W. Tozer).
 Kiedy Bóg objawi  siebie i Swoj  wol  poprzez Swojego Syna i Jego S owo, to
wyposa  ludzi nie tylko w wiedz , ale równie  w zrozumienie. Ten, kto przyjmuje
Bo e objawienie przez wiar  i os dza ka de do wiadczenie wed ug norm
objawienia, jest naprawd  cz owiekiem zrozumienia. Istot  m dro ci i zrozumienia
jest uchwycenie duchowych rzeczywisto ci i wykorzystanie ich do rozró niania jak
nale y post powa  w praktycznych sytuacjach yciowych i ycie w pos usze stwie i
pokoju, b c poddany woli Bo ej.

Potrzeba duchowej „praktyki”

„Pokarm za  sta y jest dla doros ych, którzy przez d ugie u ywanie maj  w adze
poznawcze wy wiczone do rozró niania (rozeznawania) dobrego i z ego” (Hebr.
5:14).
 Kiedy by em ch opcem, to praktycznie nie mia em adnego s uchu muzycznego.
Dobrze pami tam chwile, kiedy moja rodzina delikatnie stuka a w takie przedmioty
jak szklane solniczki, fili anki, dzbanki, szklanki itp., które by y na stole podczas
posi ku. Dla nich wszystkich wydawa o si  to fascynuj ce, kiedy s yszeli jak ró ne

wi ki wydobywa y si  z tych przedmiotów. Dla mnie by o to bezowocne
sp dzanie czasu, poniewa  ja nie widzia em adnej ró nicy w wydawanych

wi kach i dla mnie wszystko brzmia o tak samo. Poniewa  nie mia em s uchu, to
dla mnie muzyka nie by a interesuj ca, poniewa  wszystkie d wi ki dla mnie
brzmia y tak samo, chocia  lubi em rytm.
 Jest to tak, jak z naturalnym cz owiekiem, który mo e dobrze s ysze  d wi k

ów o rzeczach Bo ych, ale nie umie rozró ni  i rozezna  pi kna znaczenia tych
rzeczy. Takie rzeczy s  tylko g upstwem; mówi  one o poj ciach duchowych, które
przewy szaj  zdolno ci s yszenia nieodrodzonego ucha i umys u, poniewa , jak
mówi Pismo „musz  one by  duchowo rozpoznawane.”
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 Dzi kuj  Bogu za to, e przez nast pne lata w pe ni przywróci  moj  zdolno
yszenia i rozró niania d wi ków. Teraz dzi ki asce Bo ej mog  si  cieszy

muzyk  i gra  na instrumentach i piewa  na chwa  Temu, który mnie tak ukocha ,
e odda  Swoje ycie za mnie na krzy u Golgoty. Chcia bym jednak co  wyja ni .

Chocia  Bóg uczyni  cud i uzdrowi  mnie zupe nie, to ja jednak musia em z mojej
strony pracowa  pilnie i stale wiczy , eby rozwija  mój nowy dar do pe nej
funkcjonalno ci. Kiedy by em na studiach muzycznych, musia em sp dzi  oko o
dwóch godzin ka dego wieczora przez d szy czas pracuj c nad testami i
powtarzaj c je wiele razy, aby rozwija  moje zdolno ci rozró niania s uchowego
dot d, a  mog em zda  ostatecznie egzaminy muzyczne.
 Tak samo jest konieczne praktykowanie i wprowadzanie do u ycia ka dego
daru Bo ego, eby jaki  dar nie sta  si  bezwarto ciowy dla tego celu, jaki Bóg dla
niego wyznaczy . Nasza zdolno  do ucztowania na tych g bszych rzeczach od
Boga jest okre lana poprzez nasz duchowy wzrost. Zbyt cz sto chcemy zasiada  do
Bo ego bankietu zanim jeste my duchowo zdolni do strawienia tego pokarmu.
Kiedy wzrastamy w Panu, stwierdzimy, e mo emy coraz pe niej docenia  te
wszystkie wspania e specja y znajduj ce si  na Jego stole.
 W taki sam sposób oczywiste jest dla wszystkich, e nowo narodzone niemowl
nie ma do wiadczenia, aby m drze os dza  cokolwiek. Dziecko najpierw musi
przej  przez proces wzrastania, zanim b dzie mog o mie  realistyczn  nadziej  na
dokonywanie zdrowego rozeznania odno nie wszystkiego, co ma wp yw na jego
ycie. Tak samo jest z wierz cymi. Wszyscy, którzy przychodz  do Chrystusa i

otrzymuj  nowe ycie przez duchowe narodzenie do Królestwa Bo ego, przychodz
jako „niemowl ta”—niewykszta cone i zupe nie niedo wiadczone w S owie Bo ym
i yciu chrze cijanina. Jako tacy, s  cz sto niezdolni do w ciwego rozs dzania.
 Równie  wierz cy, tak jak nowo narodzone niemowl ta, musz  wej  w proces
wzrostu i dochodzenia do dojrza ci. Jako cz  tego procesu, ka dy wierz cy musi
si  uczy  rozró niania. Dzieje si  to wtedy, kiedy wprowadzamy w czyn ka dy
nowo poznany aspekt S owa Bo ego i sposoby jakimi wiczymy nasze sumienie,
nasze zmys y, a nawet nasze cia o, aby prawid owo rozró nia  to co jest wi te od
tego co pospolite i duchowo rozs dza  co jest dobre a co z e. Je eli tego nie robimy,
to jak b dziemy mogli rozpozna  pokusy i wynikaj cy z tego grzech, zanim zacznie
on nas kontrolowa ?
 Je eli nie nabyli my jakiego  poziomu dojrza ci, to jak mo emy mie  nadzieje,
e poznamy czy S owo jest interpretowane, u ywane i stosowane prawid owo czy

nie? Nasza zdolno  do ucztowania z obfitego bankietu g bszych rzeczy Bo ych i
ciwe strawienie ich jest okre lane poprzez g bi  naszego duchowego wzrostu.

Nie potrafi  tego dostatecznie mocno podkre li .
 Ogólnie na wiecie dzisiaj cz owiek, o którym mówimy, e ma „zrozumienie”,
jest to kto , kto potrafi u ywa  tego, co zna w m dry sposób w normalnych
sytuacjach yciowych. W Starym Testamencie Hebrajskie s owo bin i  jego
pochodne, które jest zazwyczaj t umaczone jako „zrozumienie” mówi o zrozumieniu
uzyskanym przez ocen , chocia  takie s owa jak „rozeznanie,”  „rozró nianie”  i
„os dzanie” bardziej zrozumiale oddaj  pe ne znaczenie oryginalnego Hebrajskiego



UCHANIE JEGO G OSU

6

owa. Inne Hebrajskie s owo, które jest czasami u ywane jako zrozumienie jest to
owo yada. Wyra a ono bardziej pozyskiwanie wiedzy poprzez osobiste

do wiadczenie. Ale najcz ciej s owo bin jest t umaczone w ten sposób.
 Podstawowym poj ciem tego hebrajskiego s owa bin jest rozs dzanie. Chodzi o
rozs dzanie w takim sensie, e osoba z takim zrozumieniem mo e odró ni
pomi dzy opiniami. Po otrzymaniu informacji, osoba, która ma zrozumienie (bin)
jest w stanie rozs dzi , to jest rozezna  najlepszy i prawid owy wybór w wietle
Bo ego S owa i Bo ego dzia ania. Tak wi c ogólnie mówi c, „zrozumienie” ze
Starego Testamentu jest bardzo praktyczne w swoim charakterze i koncentruje si
bardziej specyficznie na wykorzystywaniu a nie posiadaniu wiedzy. To w nie
zastosowanie wiedzy, zrozumienia i rozeznania, wykorzystania mocy rozs dku w
wietle S owa Bo ego przynosi sprawiedliwe rozs dzenie.

 Przez ca y Stary Testament widzimy, e tylko poprzez prawid owe relacje z
Bogiem, potwierdzone przez ycie zgodne z objawion  wol  Bo  Jego na ladowcy
mog  doj  do prawid owego zrozumienia.

Nawyk s uchania

„Owce Moje g osu Mego s uchaj  i id  za Mn ” (Jana 10:27).
Trzy razy w tym rozdziale Jezus mówi o tym, e owce maj  nawyk s uchania (w.

3,8,27). Na wschodzie w czasach kiedy Jezus chodzi  po tej ziemi, wielu ró nych
pasterzy cz sto korzysta o z tej samej zagrody. Kiedy te po czone stada owiec by y
zebrane w tych wspólnych zagrodach (owczarniach) w nocy, to wszyscy oprócz
pasterzy uwa ali, e jest niemo liwe rozró nianie które owce nale  do którego
pasterza. Ale rano, kiedy ka dy pasterz wo  swoje owce, by o to natychmiast
oczywiste, gdy  ka da owca sz a za swoim pasterzem na d wi k jego g osu,
natomiast nie zwraca y uwagi na g os obcego.
 Forma gramatyczna czasownika u ytego tutaj mówi o nawykowym s uchaniu,
które wynika o z ustawicznego wiczenia w s uchaniu g osu pasterza dot d, a

uchanie stanie si  nie wiadome i sta e. W ten sposób powinni my s ucha  naszego
Dobrego Pasterza. Jako wierz cy powinni my si wiczy  przez rozwijanie nawyku,
przez praktykowanie koncentrowania uwagi, aby s ysze  g os Pasterza, kiedy On
mówi przez Swoje S owo, albo przez g os Ducha g boko w naszym sercu tak,
aby my byli zdolni rozró ni  instynktownie Jego g os.
 Duchowe rozeznanie nie jest uzale nione od nieodrodzonego umys u bez
wzgl du na jego zdolno ci czy wykszta cenie. Duchowe rozeznanie jest jednym z
darów Ducha i jako takie jest zale ne od Ducha wi tego, który wiczy i rozwija
wra liwo  ucha i serca we wszystkich, którzy poddaj  stale Panu wszystko w
swoim yciu. S owo Bo e przestrzega wierz cych, aby „Nie wierzy  ka demu
duchowi, ale do wiadcza  duchy czy pochodz  od Boga, gdy  wiele fa szywych
proroków wysz o na wiat” (1 Jana 4:1).
 Musimy „do wiadcza  i sprawdza ” i rozwija  wra liwo , aby rozeznawa  to,
co jest prawdziwym chlebem z nieba. Rozwijamy takie nastawienie kiedy
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pozwalamy, aby S owo Chrystusowe mieszka o w nas obficie, kiedy nauczamy i
napominamy jedni drugich we wszelkiej m dro ci i piewamy Psalmy i hymny i
pie ni duchowe z wdzi czno ci  w naszych sercach dla Boga (Kolosan 3:16).

Po wi caj czas na s uchanie

„Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w nim pok adam nadziej  moj !”
(Psalm 62:6).
 Czy sp dzamy dosy  czasu na s uchanie, naprawd  s uchanie tylko g osu
Bo ego? Musimy z uwag  usuwa  wszelkie nasze za enia i uprzedzenia, aby my
mogli przyj  przed Boga z czystym umys em i sercem otwartym tylko dla Niego, z
uchem gotowym, aby „s ysze ”, „s ucha ” i „by  pos usznym” Jego woli. Bóg

dzie mówi —w Swoim czasie. Musimy praktykowa  po wi canie w ciwego
czasu na oczekiwanie na Boga i studiowanie Jego wi tego S owa. Nasz
motywacj  do rozwijania tego daru duchowego rozeznania powinno by  to, aby
poprzez prawid owe rozs dzanie mog a si  manifestowa  chwa a Jezusa w naszym
yciu, jako wiadectwo Jego majestatu i suwerenno ci.

 Musimy przesta  biega  tu i tam, pyta  naszych przyjació  jak  drog  mamy i .
Musimy si  uczy  „czeka  na Pana” i nie dzia  je eli nie jeste my pewni, e nasz
kierunek jest zgodny z Jego celem. Kiedy wierzymy, e Bóg do nas przemówi
poprzez ten wewn trzny g os i e „us yszeli my” prawid owo Jego g os, to
znajdziemy na to poparcie w Jego spisanym S owie. A kiedy dojdziemy do takiego
punktu, e przez wiar  b dziemy pewni, e znamy zamys  Boga, to musimy dzia ,
a nie ogl da  si  wstecz, jak ona Lota. Bóg nas nie zawstydzi, je eli aktywnie
odpowiemy na Jego g os zgodnie z Jego S owem.
 Spróbuj prawdziwego s uchania od tej chwili i pozwól Bogu, aby rozwija  w
tobie ten najwspanialszy duchowy dar, aby  poznawa  Jego wol  i mia  rado  z
dzia ania zgodnie z Jego boskim celem i swoim yciem oddawa  Mu chwa . Kiedy

yszmy co Bóg mówi i w pe ni zrozumiemy  Jego znaczenie, to musimy zaufa
Bogu i zgodnie z tym wprowadza  to w czyn w naszym yciu. Kiedy idziemy
naprzód i wype niamy Jego S owo, które s yszeli my, to b dziemy do wiadcza
pe ni b ogos awie stw od Pana i znajdziemy prawdziwy pokój w ka dym dzia aniu,
wiedz c o tym, e naprawd  s ymy Bogu w naszym pokoleniu.

Mike Barton (2002)

Lekcja o tr bach
„I przemówi  Pan do Moj esza tymi s owy:
  Spraw sobie dwie srebrne tr by, kute. B dziesz nimi zwo ywa  zbór i dawa
znak do zwijania obozów. Gdy zatr bi  na obu, zejdzie si  do ciebie ca y zbór u
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wej cia do Namiotu Zgromadzenia. Gdy za  zatr bi  na jednej, to zejd  si  do ciebie
ksi ta, naczelnicy tysi cy izraelskich. Gdy zatr bicie d wi kiem urywanym,
wyrusz  obozy, które obozuj  po stronie wschodniej. Gdy powtórnie zatr bicie

wi kiem urywanym, wyrusz  obozy, które obozuj  po stronie po udniowej. Gdy
 mieli ruszy  w pochód, zatr bi  d wi kiem urywanym. Gdy b dzie si

zwo ywa  zgromadzenie, zatr bicie zwyczajnie, ale nie d wi kiem urywanym.
 „W tr by d  b  synowie Aarona, kap ani. U ywanie ich b dzie dla was
ustaw  wieczyst  dla waszych pokole . Gdy w waszej ziemi b dziecie wyrusza  na
wojn  przeciwko wrogowi, który was gn bi, zadmiecie w tr by d wi kiem
urywanym. Przez to przypomnicie si  Panu, Bogu waszemu, i b dziecie wybawieni
od nieprzyjació  waszych.
 „W dni waszej rado ci i w wasze uroczyste wi ta oraz w wasze dni nowiu

dziecie d  w tr by przy waszych ca opaleniach i przy ofiarach pojednania. B
one przypomina y was Bogu waszemu; Jam jest Pan, Bóg wasz” (4 Moj . 10:1-10).
 Zacytowali my ca y ten interesuj cy fragment dla czytelnika, aby mia  on przed
sob  przedstawion  pi knym j zykiem ilustracj  „srebrnych tr b”. Jest ona podana
natychmiast po  instrukcji dotycz cej przesuwania si  ob oku i jest powi zana w
zdumiewaj cy sposób z ca a histori  Izraela nie tylko w przesz ci, ale równie  w
przysz ci.
 D wi k tej tr by by  czym  znanym dla ka dego obrzezanego ucha. By o to
przekazywanie Bo ej woli w formie szczególnej i na tyle prostej, eby móg  j
zrozumie  ka dy cz onek zgromadzenia, bez wzgl du na to jak daleko by  od ród a,
z którego rozchodzi o si  to wiadectwo. Bóg si  o to zatroszczy , aby ka dy
cz owiek w tym olbrzymim zgromadzeniu, nawet najbardziej oddalony us ysza  te
srebrne tony tr by wiadectwa.
 Ka da tr ba mia a by  wykonana z jednego kawa ka, a mia y one dwojaki cel.
Inaczej mówi c, ród o wiadectwa by o jedno, ale mog o by  zró nicowanie co do
celu i praktycznego rezultatu. Ka dy ruch w obozie mia  nast powa  w rezultacie

wi ku tr by.
 Kiedy zgromadzenie mia o si  zebra  na radosn  uroczysto  albo uwielbianie,
to odbywa o si  to na szczególny d wi k tr by. Je eli plemiona mia y si  zebra  do
walki, to odbywa o si  to na odg os tr by.
 Krótko mówi c bez wzgl du na to czy mia o to by  uroczyste zgromadzenie czy
zbiórka do walki to wszystko odbywa o si  na odg os srebrnej tr by. Ka dy ruch,
czy to uroczysty, religijny, czy wojenny, który nie by  wynikiem znanego d wi ku,
móg  by  owocem niepokoju i niepoddanej woli, których Jahve nie móg  w aden
sposób sankcjonowa . Ruch pielgrzymów po pustyni by  zale ny tak samo od

wi ku tr by jak od przesuwania si  ob oku. wiadectwo Bo e przekazywane w
ten szczególny sposób mia o kierowa  ka dym ruchem tysi cy ludzi Izraela.
 Ponad to, kap ani, synowie Aarona mieli tr bi  na tych tr bach, gdy  zamys
Bo y móg  by  poznawany i przekazywany jedynie poprzez stoj cych przed Bogiem
kap anów. Najwy szym i wi tym przywilejem rodziny kap skiej by o
przebywanie w pobli u wi tyni Boga i stamt d obserwowa  pierwszy ruch ob oku i
przekazywa  te informacje do najbardziej odleg ych cz ci obozu. Oni byli
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odpowiedzialni za to, aby przekazywa  okre lony d wi k, a ka dy cz onek tego
wojowniczego zast pu mia  tak  sam  odpowiedzialno , aby si  zastosowa  i
dok adnie wype ni  polecenie.
 Ka dy ruch bez tego s owa rozkazu albo odmowa wyruszenia by yby
natychmiast uznane jako otwarty bunt. Wszyscy musieli czeka  na Bo e wiadectwo
i i  w jego wietle, kiedy tylko go us yszeli. Wyruszenie bez tego wiadectwa
oznacza oby chodzenie w ciemno ci, a odmowa wyruszenia, kiedy us yszeli
wiadectwo oznacza aby pozostanie w ciemno ci.

Ca kowita zale no  i poddanie si  pod Bo e kierownictwo

Jest to najprostsze i bardzo praktyczne. Nie mamy trudno ci z dostrzeganiem si y i
zastosowania tego w odniesieniu do zgromadzenia na pustyni. Ale pami tajmy o tym,
e to wszystko by o obrazem i nadal jest napisane dla naszego pouczenia. Dlatego

jeste my zobowi zani, aby si  temu przygl dn ; jeste my zobowi zani, aby stara
si  zbiera  i docenia  te wielkie praktyczne instrukcje, jakie s  zawarte w tym
pi knym porz dku srebrnych tr b.
 Nie ma rzeczy bardziej potrzebnej obecnie. Jest to lekcja, na któr  chrze cija ski
czytelnik powinien zwróci  najwi ksz  uwag . Ustala ona w najbardziej wyra ny
sposób, e lud Bo y ma by  ca kowicie poddany i polega  na tym boskim
wiadectwie we wszelkim swoim dzia aniu. Dziecko mo e nam odczyta  ten symbol

czy obraz.
 Zbór na pustyni nie odwa  si  zbiera  na adne uroczyste czy religijne
zgromadzenie dot d, a  us yszeli d wi k tr by; nie mogli te  wojownicy zapina
zbroi dot d, a  wezwa  ich do tego odg os alarmu, eby wyruszyli naprzeciw
nieobrzezanego wroga. Oni wielbili, walczyli, podró owali i zatrzymywali si  w
prostym pos usze stwie wezwaniu tr by. Nie by a to w adnym wypadku sprawa
pytania czy im si  to podoba czy nie, co o tym my , jak  maj  na ten temat opini
czy co o tym s dz . Musia o to by  po prostu bezwzgl dne pos usze stwo. Ka dy
ich ruch by  uzale niony od wiadectwa Bo ego przekazanego przez proroków z
przybytku. Pie  uwielbiaj cych i odg os wojenny by y po prostu owocem
wiadectwa Bo ego.

Jak pi kne! Jak uderzaj ce! Jakie pouczaj ce! I dodajmy, jak g boko
praktyczne! Dlaczego si  nad tym zastanawiamy? Poniewa  wierzymy mocno, e
jest to lekcja potrzebna dla nas w naszych czasach. Je eli jaka  cecha jest bardziej
charakterystyczna dla obecnego czasu ni  inne, to jest to brak poddania si  boskiemu
autorytetowi—pozytywny sprzeciw wobec prawdy, kiedy wymaga ona
bezwzgl dnego pos usze stwa i poddania siebie.
 Wszystko jest dobrze dot d, dopóki ta prawda przedstawia z bosk  pe ni  i
jasno ci nasze przebaczenie, nasz  akceptacj , nasze ycie, nasz  sprawiedliwo ,
nasze wieczne bezpiecze stwo w Chrystusie. Tego b  s ucha  i rozkoszowa  si  w
tym. Ale kiedy tylko stanie si  to pytaniem dotycz cym autorytetu Tego

ogos awionego, który da  swoje ycie, aby nas zbawi  i zachowa  od p omieni
piek a i przenie  do wiecznej rado ci nieba, rozpoczynaj  si  najró niejsze
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trudno ci: pojawia si  ró ne rozumowanie i pytania; chmury uprzedze  zbieraj  si
wokó  duszy i zaciemniaj  zrozumienie.
 Ostrze prawdy jest st pione albo odwracane na tysi ce sposobów. Nie ma
oczekiwania na d wi k tr by, a kiedy taki d wi k dochodzi wyra nie od Boga, to nie
ma na to odzewu. Wyruszamy, kiedy powinni my sta , a stoimy, kiedy powinni my

.

Rezultat ignorowania boskiego prowadzenia

Czytelniku, jaki musi by  tego rezultat? Albo brak post pu, albo post powanie w
niew ciwym kierunku, co jest gorsze ni aden post p. Jest to ca kowicie
niemo liwe, eby my szli naprzód w yciu z Bogiem, je eli nie poddamy si  bez
reszty s owu Pana. Mo emy by  zbawieni poprzez wielk ask  Bo  i poprzez
cnoty krwi Zbawiciela; ale czy mamy odpoczywa  zadowoleni z tego, e jeste my
zbawieni przez Chrystusa, a nie stara  si  o to, aby w jaki  sposób i  za Nim i 
dla Niego? Czy mamy przyj  zbawienie poprzez dzie o, którego On dokona , a nie
pragn  g bszej intymnej spo eczno ci z Nim i wi kszego poddania si  Jego
autorytetowi we wszystkim?
 Jak by wygl da  Izrael na pustyni, gdyby nie zwracali uwagi na d wi k tr by?
Mo emy to sobie wyobrazi . Gdyby na przyk ad oni kiedy  zdecydowali si
zgromadzi  na jak  uroczysto  czy wi to religijne bez tego okre lonego przez
Boga wezwania, jaki by by rezultat? Albo dalej, gdyby zdecydowali si  i  naprzód
w drog , albo i  do walki zanim us yszeli g os tr by, co by z tego wynikn o? Albo
wreszcie, gdyby si  sprzeciwili i nie wyruszyli na d wi k tr by nakazuj cy ogólne
zgromadzenie, marsz do przodu lub do walki, to jakby wygl da y ich losy?
 Odpowied  jest prosta jak s ce. Pami tajmy o tym. Jest to lekcja dla nas.
We my to sobie do serca.
 Ta srebrna tr ba ustanawia a i kierowa a ka dym ruchem Izraela w tamtym
czasie. wiadectwo Bo e powinno kierowa  wszystkim w Ko ciele dzisiaj. Na tej
srebrnej tr bie tr bili kap ani. To wiadectwo Bo e jest znane dzisiaj w spo eczno ci
wierz cych. Chrze cijanin nie ma prawa rusza  bez wiadectwa Bo ego. Musi
czeka  na s owo swojego Pana. Dopóki go nie otrzyma, musi sta  i czeka . Kiedy go
otrzyma, to musi  naprzód. Bóg mo e i przekazuje Swoj  wol  swojemu ludowi
teraz tak samo wyra nie, jak to robi  w odniesieniu do tamtych ludzi.

Pewno  Bo ego prowadzenia

To prawda, e nie odbywa si  to obecnie na g os tr by ani wed ug ruchu ob oku, ale
poprzez Jego s owo i Ducha. Nasz Ojciec nie prowadzi nas poprzez co , co uderza w
nasze zmys y, ale co , co dzia a na nasze serca, sumienie i zrozumienie. On nam
przekazuje swoj  wol  nie w sposób naturalny, ale duchowy.
 Ale b my pewni tego, e nasz Bóg mo e i daje nam serca pe ne pewno ci
zarówno w odniesieniu do tego co mamy robi , a czego nie powinni my robi , gdzie
mamy i , a gdzie nie mamy i . Wydaje si  dziwne to, e musimy to podkre la  i
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dziwne jest to, e s  chrze cijanie, którzy w to w tpi  albo zaprzeczaj  temu. A
jednak tak jest. Cz sto mamy w tpliwo ci i niepewno ; s  nawet tacy, którzy s
gotowi zaprzecza , e mo e by  co  takiego jak pewno  odno nie szczegó ów
codziennego ycia i dzia ania. To na pewno jest z e.
 Czy ziemski ojciec nie mo e przekaza  swoich my li swojemu synowi odno nie
wszystkich szczegó ów jego zachowania? Kto temu zaprzeczy? A czy nasz Ojciec
nie mo e nam przekaza  Swojej woli odno nie naszych dróg z dnia na dzie ?
Niew tpliwie mo e i niech chrze cija ski czytelnik nie pozwoli si  okra  z
przywileju poznawania woli swojego Ojca w odniesieniu do wszystkich
okoliczno ci jego codziennego ycia.
 Czy  mamy  zak ada  przez  chwil ,  e  Ko ció  Bo y  jest  w  gorszej  sytuacji  w
sprawie prowadzenia ni  obóz na pustyni? Niemo liwe. Dlaczego wi c chrze cijanie
cz sto nie korzystaj  z tego prowadzenia? Musi to by  spowodowane brakiem
obrzezanego ucha, które nie s yszy d wi ku srebrnej tr by i poddanej woli, aby
odpowiada  na ten d wi k.
 Mo na jednak powiedzie , e nie mo emy si  spodziewa  i  b dziemy s ysze

os z nieba, który nam b dzie mówi , eby my zrobili to czy tamto, albo szli tu czy
tam, ani e znajdziemy dos owny tekst S owa Bo ego, który by nas poprowadzi  w
mniejszych sprawach naszej codziennej historii. W jaki sposób mo e si  cz owiek
dowiedzie  czy ma odwiedzi  dane miasto i pozosta  tam przez jaki  czas?
 Odpowiadamy: je eli ucho jest obrzezane, to na pewno us yszysz g os srebrnej
tr by. Dopóki nie rozlegnie si  ten g os, nie ruszaj si ; a kiedy us yszysz g os, to nie
czekaj d ej. To sprawi, e wszystko stanie si  takie proste i jasne, tak bezpieczne i
pewne. Jest to zasadnicze lekarstwo na w tpliwo , wahanie si  i niezdecydowanie.
Zaoszcz dzi nam to niepotrzebnego biegania po porad  do tego czy owego odno nie
tego jak mamy post powa , czy gdzie mamy i .
 Ponadto nauczy nas to, e nie nasz  spraw  jest kontrolowanie dzia ania i
post powania innych. Niech ka dy ma swoje uszy otwarte a serce uleg e, a wtedy na
pewno b dzie mia  pewno , jak  Bóg mu da odno nie ka dego dzia ania z dnia na
dzie . Nasz zawsze askawy Bóg mo e da  jasno  i decyzje we wszystkim. Je eli
On nam tego nie da, to nikt inny nie mo e tego da . Je eli On da, to nikt wi cej nie
musi.
 Niech Duch wi ty utrwali w naszych sercach t  potrzebn  lekcj  o „srebrnych
tr bach!”
C.H. Mackintosh (1869)

Nie wierzcie ka demu duchowi
Nie ma obecnie bardziej potrzebnej rzeczy ni  „sprawdzanie wszystkiego” co
dotyczy duchowych prze . Konieczne jest zwrócenie uwagi na:
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Mo liwo  zwiedzenia chrze cijan

Z nast puj cych powodów:
(a) Kiedy cz owiek staje si  dzieckiem Bo ym poprzez odradzaj  moc Ducha,

który daje mu nowe ycie, kiedy zaufa przeb agalnej ofierze Chrystusa, to nie
otrzymuje od razu pe ni poznania Boga, samego siebie ani diab a.

(b) Umys , który z natury jest zaciemniony (Efezjan 4:18) i pod zas on
stworzon  przez szatana (2 Kor. 4:4) jest tylko odnowiony, a zas ona zniszczona do
takiego poziomu, e wiat o prawdy przenika umys , co cz owiek mo e zrozumie .

(c) „Zwiedzenie” dotyczy umys u i oznacza dopuszczenie do umys u z ej my li
wierz c, e jest to prawda. Prawdziwy i wierny chrze cijanin jest wi c podatny na
zwiedzenie przez diab a w ka dej dziedzinie, w której jest nie wiadomy.
Zarozumia a wiedza jest tak samo niebezpieczna jak nie wiadomo , poniewa
zamyka umys  na prawd .

(d) Zak adanie, e Bóg ochroni wierz cego przed zwiedzeniem szatana, je eli
jest on szczery i wierny jest samo w sobie „zwiedzeniem”, poniewa  powoduje, e
cz owiek nie czuwa i ignoruje fakt, e s  pewne warunki ze strony wierz cego, które
musz  by  spe nione, aby Bóg móg  dzia .

(e) Chrystus by nie ostrzega  swoich uczniów „Czuwajcie… nie dajcie si
zwie ” gdyby nie by o niebezpiecze stwa ich zwiedzenia, albo gdyby Bóg mia  ich
zachowa  przed zwiedzeniem bez ich „czuwania” i bez ich wiedzy o takim
niebezpiecze stwie.

Wa no  zachowania równowagi prawdy

Prawda ma zawsze dwie strony. yjemy ze zmartwychwsta ym Chrystusem w nowej
rzeczywisto ci, gdzie szatan nie ma miejsca, gdy  Chrystus jest wszystkim we
wszystkim, je eli chodzi o nasz pozycj  duchow . Pawe  pokazuje to w Efezjan 2:6,
ale w tym samym li cie stwierdza odno nie Efezjan 6:12 „Bój toczymy
przeciwko…”, pokazuj c w ten sposób, e chocia  nasza pozycja to jest „ ycie ze
zmartwychwsta ym Chrystusem”, to w rzeczywisto ci si y ciemno ci b
podwa y nasze trwanie na tej pozycji i b  atakowa y w ka dy mo liwy sposób
tego zewn trznego cz owieka i dlatego potrzebujemy zbroi Prawdy, sprawiedliwo ci
itd., chocia  w S owie „Przywdziejcie,” WE CIE do walki” itd jest podkre lona ca a
si a woli.

Chrystus jest naszym yciem (Kolosan 3:4), nasz  si a inspiruj , ale „my
yjemy” równie  jako osoby odpowiedzialne za to, aby przybli  si  do Niego i

czerpa  z Jego ycia. (Patrz Galacjan 2:20; Filipian 1:19). Te dwie ró ne strony
prawdy czasem s  dostrzegane z jednej strony bardziej ni  z drugiej przez ró nych
wierz cych i wtedy s  sk onni ocenia  t   stron , której nie widz  jako „nie biblijn .”

Konieczno  szukania mocy do rozpoznawania prawdy
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Moce ciemno ci obecnie wykorzystuj niezrozumienie prawdy. Bo a prawda
pozostaje niezmienna, ale ludzkie zrozumienie tej prawdy mo e spowodowa
zab dzenie. Wszelkie materializowanie duchowych rzeczy otwiera drzwi do b du.
Spróbujmy na przyk ad zmaterializowa  Jana 6 w Rzymskim ko ciele. Prawda
„Rzeczywistej obecno ci” jest duchowa, ale nie w materialnym chlebie. To samo
dotyczy Chrztu w Duchu, o ywienia miertelnego cia a poprzez ycie
zamieszkuj cego Chrystusa, a nawet prawdy o zamieszkuj cym Chrystusie.
Materializowanie tych duchowych faktów otwiera drzwi dla obserwuj cych nas
„nauczaj cych duchów” Szatana.
 Nape nienie moc  do s by jest rzeczywiste i ko ció  Jezusa Chrystusa obecnie
zbiera owoc po tych, którzy doznali tego nape nienia, ale „owoc, który trwa”
pochodzi od tych, którzy wykorzystuj  swoje zdolno ci—jak to czyni  Finney i
inni—i kontroluj  swoje cia a w takim nape nieniu, a nie od wierz cych z
nienormalnymi wizjami itp., które w wielu przypadkach, w ci gu zaledwie kilku
miesi cy doprowadzi y do za amania odbiorcy.
 I dalej odno nie Chrystusa, który mieszka w wierz cym. Duchowy fakt tego, e
„wi kszy jest Ten, który mieszka w was, ni  ten, który jest na wiecie”, i „Chrystus
yje we mnie” jako „ ywa jasna rzeczywisto ” jest b ogos awion  prawd , ale
adne trze we dziecko Bo e prowadzone Duchem, maj ce „duchowe zrozumienie” i

poznanie S owa Bo ego nie powie, e jest to literalny fakt, który eliminuje „w asne
ja” do takiego stopnia, e cz owiek wierz cy jest nieomylny w swoim os dzaniu,
dzia aniu itd. Z e samolubne ycie musi i  na krzy , zgodnie z Rzym. 6:6, ale
„w asne ja”, jest nasz  osobowo ci  i musi by  poddawane mierci z Jezusem.
Poddanie swojego ja na mier  z Jezusem nie jest tak absolutne, eby
wyeliminowa o osobist  odpowiedzialno  wierz cego.
 Równowaga prawdy pomi dzy stron  bosk  i ludzk  jest tak delikatna, e wydaje
si  i  nie ma na ziemi cz owieka, który by to zachowywa doskonale pod ka dym
wzgl dem prawdy. Gdziekolwiek spojrzymy, widzimy nawet najbardziej trze wych
wierz cych, którzy przewa aj  w jedn  lub drug  stron . Niektórzy w skrajn
ostro no , która ich za lepia na aspekty prawdy potrzebne do doj cia do dojrza ci
w tym, co ju  znaj . Inni wpadaj  w nierozwa ne przyjmowanie wszystkiego i
wpadaj  w pu apki, których nie widz .
 To co jest wsz dzie potrzebne, to jest rozpoznanie faktu, e aden wierz cy nie
jest nieomylnym  przewodnikiem prawdy.   Dlatego  musimy  by   cierpliwi  w
stosunku do innych (2 Tym. 2:24) i czuwa  nad sob , wed ug Rzym. 12:3 i Galacjan
6:1.

Jessie Penn-Lewis (1914)

Prawdziwe zrozumienie Boga
Z tego co powiedzia em mo ecie zrozumie , e widzenia czy objawienia przez
duchy widziane w formie cielesnej czy w wyobra ni i na jawie czy w czasie snu nie
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stanowi  prawdziwego powodu rozwa ania. Odnosi si  to do tak samo do ka dego
rozs dnego prze ycia pozornie duchowego pochodzenia, czy to d wi k, smak, w ch
czy ciep o odczuwane jak arz cy si  ogie  w piersi, lub innych cz ciach cia a;
wszystko, co mo e by  odczuwane przez fizyczne zmys y.
 Jednak adna z tych rzeczy bez wzgl du na to jak pocieszaj ca czy przyjemna
nie stanowi prawdziwego tematu do rozwa ania. Chocia  mog  by  dobre, to s
niewa ne i drugorz dne dla duchowych cnót i d enia do poznawania mi ci Bo ej;
gdy  w poznaniu mi ci Bo ej nie mo e by adnego oszukiwania. Tego rodzaju
uczucia mog  by  dobre i spowodowane przez dobrego anio a, albo te  mog  by
zwiedzeniem spowodowanym przez z ego anio a udaj cego anio a wiat ci. A
poniewa  mog  one by  dobre lub z e, to jest oczywiste, e nie maj  wielkiego
znaczenia.
 Pami tajmy, e kiedy Bóg to dopuszcza, to diabe  ma moc, aby wp ywa  na
nasze zmys y cielesne w taki sam sposób, jak dobry anio . Bo tak jak dobry anio
mo e  si  ukaza  w  wietle,  tak  samo  mo e  diabe ;  to  samo  odnosi  si  do  innych
zmys ów. Cz owiek, który do wiadczy  obu mo e powiedzie  co jest dobre a co z e,
ale ten, kto nie do wiadczy adnej z tych rzeczy mo e zosta atwo zwiedziony, bo
chocia  s  one podobne w odniesieniu do zewn trznych zmys ów, to ich
wewn trzny efekt jest bardzo ró ny.
 Z tego powodu dusza nie powinna ich bardzo pragn , ani prze ywa  ich bez
rozwa ania, ale nale y pilnie rozró nia  dobro od z a i unika  zwiedzenia. Jan
powiada „Przyjaciele, nie ka demu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy czy od
Boga pochodz ” (1 Jana 4:1). wi ty Jan ostrzega nas, aby my nie wierzyli
ka demu duchowi, ale aby my sprawdzali czy to pochodzi od Boga czy nie. Poka
wam teraz jedn  metod  wed ug której moim zdaniem mo emy rozró ni  dobro od

a w takich sytuacjach.

Jak mo emy pozna , e zmys owe prze ycia s  dobre czy z e

Je eli zobaczysz jakie wiat o czy jasno , czy to zewn trznie czy w swojej
wyobra ni, które nie s  widoczne dla innych ludzi, to podchod  do tego ostro nie.
Albo je eli s yszysz s odk  melodi , albo nagle do wiadczysz s odkiego ale
nieznanego smaku w twoich ustach, albo ogie  w swojej piersi lub jaki  rodzaj
przyjemnego odczucia gdzie  indziej w swoim ciele, to b  na baczno ci. Je eli
nawet poka e ci si  taki duch jak anio  w cielesnej formie, aby ci  pocieszy  i
prowadzi , albo je eli masz jakie  prze ycie, którego nie do wiadcza adne inne
stworzenie fizycznie, to traktuj to z rezerw  zarówno wtedy jak i potem i sprawdzaj
reakcj  twojej duszy.
 Je eli przyjemno , któr  odczuwasz prowadzi ci  do tego, aby przesta  my le
o Jezusie Chrystusie i twoim duchowym yciu i modlitwie tak, e zaniedbujesz
samo-kontrol  i nie pragniesz pog bia  duchowego poznawania i mi ci Bo ej, to
uwa aj. I uwa aj, aby nie pozwoli , eby to wewn trzne pragnienie w twoim sercu,
twoja rado  i pokój by y uzale nione g ównie od tych prze , traktuj c je jako
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cz  rado ci niebia skiej i szcz cia anio ów, aby  nie mia  pragnienia do modlitwy
czy rozwa ania.
 Bo je eli pragnieniem twojej duszy jest zachowanie i rozkoszowanie si  takimi
prze yciami, to uwa aj na takie uczucia, gdy  one pochodz  od diab a. Dlatego bez
wzgl du na to jak przyjemne czy atrakcyjne mog  si  one wydawa , odrzucaj je i nie
poddawaj si  im.
 Kiedy diabe  widzi dusz , która jest oddana ca kowicie rzeczom duchowym, to
si  z ci i niczego nie nienawidzi bardziej ni  duszy, która w tym grzesznym ciele
raduje si  poznawaniem i mi ci  Boga, jakie on jako duch wiadomie utraci .
Dlatego je eli nie mo e wci gn  takiego cz owieka w otwarty grzech, to stara si
ukry  i podsun  duchow  pych  i fa szywe bezpiecze stwo poprzez zmys owe
do wiadczenia i intelektualne przyjemno ci. W ten sposób podsuwa my l, e taka
osoba prze ywa rado  niebia sk  albo jest w po owie drogi do raju, kiedy tak
naprawd  przybli a si  do bram piek a. I tak poprzez pych  i uprzedzenia taka osoba
mo e wpa  w zab dzenie i zwiedzenie i mo e ponie  inne szkody cielesne i
duchowe.
 Jednak takie prze ycie nie musi ci  zniech ci  do duchowych prze  i mo e ci
zach ci  do bardziej gorliwej modlitwy i rozmy lania bardziej o rzeczach
duchowych. Je eli tak jest, chocia  mo e to by  na pocz tku niepokoj ce, to pó niej

dzie przemienia o i pobudza o twoje serce do wi kszego pragnienia cnoty
wzrastania w mi ci do Boga i twoich wspó chrze cijan i sprawia o, e b dziesz
bardziej pokorny w swoich oczach. Poprzez takie oznaki mo esz wiedzie , e to
pochodzi od Boga i jest wprowadzane poprzez obecno  i dzia anie  dobrego anio a.
 Takie prze ycie jest dane przez Boga w Jego dobroci, aby pocieszy  proste
oddane Mu dusze, aby wzmocni  ich zaufanie i pragnienie do Niego i sprawi , eby
szuka y i poznawa y i kocha y Go bardziej. W przypadku dusz, które sta y si
doskona e jest dane to, aby mog y prze ywa  tak  rado , która da im przedsmak
chwa y, jaka ich czeka w niebie.

wi ty Jan mówi w ten sposób o do wiadczaniu duchów w swoim li cie i uczy
nas „ale ka dy duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga” (1 Jana 4:3). Ka dy
duch, który zapiera si  Jezusa nie jest z Boga. Te s owa mo na rozumie  na wiele
sposobów, ale w jednym wzgl dzie odnosz  si  do tego, co mówi em.

Co jednoczy dusz  z Jezusem
Jezus jest z czony z dusz  cz owieka dobrowolnie i z g bokiego pragnienia
posiadania go ca kowicie dla siebie. Czym wi ksze jest pragnienie cz owieka, aby
mie  bli sz  spo eczno  z Jezusem, tym bli szy jest zwi zek tej duszy z Jezusem, a
czym s absze pragnienie, tym lu niejszy zwi zek.
 Ka dy duch czy prze ycie, które os abia to pragnienie i odci ga dusz  od sta ego
rozmy lania o Jezusie Chrystusie i jego w ciwych aspiracji do Niego, b dzie
szkodzi o i zrywa o t  jedno  mi dzy Jezusem i dusz . Dlatego nie jest to z Boga,
ale jest to dzie o diabelskie. Ale je eli jakie  duchowe prze ycie lub objawienie
rozpala to pragnienie, zacie nia mocniej wi zy mi ci i po wi cenia dla Jezusa,
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rozja nia wizj  i poznanie duszy i sprawia, e dusza staje si  bardziej pokorna, to
takie prze ycie pochodzi od Boga.
 Z tego zrozumiecie, e nie musicie wiadomie pozwala , aby serce polega o na,
albo czerpa o przyjemno  z jakiego  zmys owego pocieszenia tego rodzaju, nawet
je eli s  one dobre. Traktujcie je jako ma o wa ne w porównaniu z duchowym
pragnieniem ustawicznego rozmy lania o Jezusie Chrystusie i nie pozwalajcie, aby
wasze my li za bardzo si  w to anga owa y.
 Po wi cie wszystkie swoje energie na modlitw , aby wasza dusza dosz a do
prawdziwego zrozumienia Boga, to znaczy, aby cie doszli do poznania m dro ci
Bo ej i niesko czonej pot gi naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego wielkiej dobroci
dla jego stworzenia. Prawdziwe rozmy lanie powinno si  na tym koncentrowa , a
nie na innych sprawach. Aposto  Pawe  mówi: „ eby Chrystus przez wiar
zamieszka  w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w mi ci, zdo ali
poj  ze wszystkimi wi tymi, jaka jest szeroko  i d ugo , i wysoko , i

boko ” (Efezjan 3:17,18).
 Wkorzenieni i ugruntowani w mi ci nie po to, aby prze ywa  d wi ki czy

odki smak albo inne fizyczne doznania, ale aby cie wraz ze wszystkimi wi tymi
mogli pozna  i do wiadczy  czego  z wielko ci niesko czonej istoty Boga,
szeroko  jego wspania ej mi ci i dobroci, wysoko  Jego wszechmog cego
majestatu i g boko  Jego nieograniczonej m dro ci.

Walter Hilton (oko o 1394)

wi k Jego g osu
Jezus prze  swoje dni na ziemi ca kowicie polegaj c na Ojcu Niebia skim. Nasz
Zbawiciel nic nie czyni  i nie mówi , zanim nie porozumia  si  ze swoim Ojcem
przebywaj cym w chwale. Nie dokona adnych cudów oprócz tych, które poleci
Mu Ojciec. Og osi : „...tak mówi , jak mnie mój Ojciec nauczy . A Ten... nie
zostawi  mnie samego, bo Ja zawsze czyni  to, co si  Jemu podoba” (Jana 8:28-29).

Chrystus powiedzia  to bardzo wyra nie, e by  codziennie prowadzony przez
swego Ojca. Cz ci  Jego codziennego ycia by a ca kowita zale no  od Ojca i

uchanie zawsze Jego g osu. Wida  to w scenie z Ewangelii Jana. Pewnego sabatu
Jezus przechodzi  ko o sadzawki Betezda, kiedy to ujrza  chromego le cego na
macie. Zwróci  si  do niego i rozkaza  mu podnie  swe e i i . Natychmiast
cz owiek ten zosta  uzdrowiony i odszed .
 To rozw cieczy o przywódców ydowskich. W ich mniemaniu Jezus z ama
prawo sabatu, uzdrawiaj c tego cz owieka. Ale Chrystus odpowiedzia : „Zrobi em
tylko to, co rozkaza  mi mój Ojciec.” Wyja nia : „...Mój Ojciec a  dot d dzia a i Ja
dzia am... nie mo e Syn sam od siebie nic czyni , tylko to, co widzi, e Ojciec czyni;
co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem mi uje Syna i ukazuje mu
wszystko, co sam czyni...” (Jana 5:17-20).
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Jezus stwierdzi  bardzo jasno: „Mój Ojciec nauczy  mnie wszystkiego, co mam
robi .” Mo ecie si  zastanawia : kiedy dok adnie Bóg Ojciec pokaza  Chrystusowi,
co robi ? Kiedy Jezus widzia  Boga czyni cego cuda? Kiedy Ojciec oznajmi  Mu o
wszystkim, co mia  mówi  i robi ?
 Czy  to  wszystko  wydarzy o  si  w  chwale,  zanim  Jezus  sta  si  cia em?  Czy
zasiedli obydwaj razem z Ojcem, zanim jeszcze cokolwiek zosta o stworzone i
zaplanowali w szczegó ach ka dy dzie ycia Jezusa? Czy Ojciec powiedzia
Synowi: „Drugiego sabatu, szóstego miesi ca ydowskiego kalendarza b dziesz
przechodzi  obok sadzawki Betezda. Spotkasz tam chromego. Rozka  mu wsta  i

.”
 Gdyby tak by o, nikt z nas nie móg by mie  z tym nic wspólnego. Takie
postawienie sprawy nie mia oby adnego zwi zku z nasz  codzienn  spo eczno ci  z
Panem. Wiemy jednak, e Jezus przyszed , aby ustanowi  dla nas wzorzec do
na ladowania. Przyszed  On wszak na ziemi , aby do wiadczy  wszystkiego, przez
co przechodzimy, odczuwaj c przy tym to wszystko, co i my odczuwamy, jak i

c dotykanym naszym bólem i s abo ciami. My z kolei mamy  w taki sam
sposób, jak On.

Faktem jest, e Jezus b c w ciele musia  polega  na codziennym dzia aniu
osu swego Ojca w swoim wn trzu. Przez ca y czas musia  by  zale ny od Niego,

aby s ysze  Jego g os udzielaj cy Mu wskazówek. W przeciwnym razie nie by by w
stanie dokona  tych wszystkich rzeczy. Jezus musia  s ysze  g os swego Ojca z
godziny na godzin , od cudu do cudu, na bie co.

W jaki sposób Jezus by  w stanie s ysze  ten agodny, cichy g os Ojca? Biblia
mówi, e dzia o si  to przez modlitw . Jezus konsekwentnie udawa  si  na
odosobnione miejsce, by si  tam modli . Uczy  si  s ucha  g osu Ojca na kolanach,
a Jego Ojciec wiernie pokazywa  Mu wszystko, co mia  robi  i mówi .

Wyobra  sobie Jezusa staj cego przez wa  decyzj —np. wyborem swych
uczniów. W jaki sposób Pan wybra  dwunastu aposto ów z tych licznych t umów,
jakie za Nim chodzi y? To by a z pewno ci  kluczowa decyzja. W ko cu to ci
uczniowie mieli stanowi  filary Jego nowotestamentowego Ko cio a. Czy Ojciec
poda  Mu dwana cie imion, kiedy jeszcze przebywa  z Nim w chwale? Je eli tak, to
dlaczego Jezus sp dzi  ca  noc na modlitwie, zanim wywo  tych dwunastu?

ukasz podaje: „...wyszed  na gór , aby si  modli , i sp dzi  noc na modlitwie do
Boga” ( k 6:12). Nast pnego ranka Jezus wywo  tych dwunastu. Sk d wiedzia ,
którzy to s ? Ojciec objawi  Mu to poprzedniej nocy.

Co wi cej, tej samej nocy Ojciec przekaza  Synowi b ogos awie stwa z kazania na
górze: „B ogos awieni ubodzy... B ogos awieni wszyscy, którzy p acz ... Biada wam,
je li os dzacie...” (patrz Mt 5-7). Jezus otrzyma  je prosto z serca Ojca.

Jezus sp dza  codziennie czas z Ojcem

To w nie podczas tych godzin, kiedy by  z sam na sam z Ojcem, Jezus s ysza  Jego
os. Otrzyma  ka de s owo zach ty, ka de prorocze ostrze enie trwaj c w modlitwie.
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Prosi  Ojca,  chwali  Go  i  poddawa  si  Jego  woli.  Po  ka dym  cudzie,  nauczaniu  czy
starciu z faryzeuszem Jezus spieszy  z powrotem do spo eczno ci z Ojcem.
 Widzimy tego rodzaju oddanie w 14 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jezus otrzyma

nie wie  o mierci Jana Chrzciciela: „Gdy Jezus o tym us ysza , oddali  si  stamt d
w odzi na miejsce puste, na osobno ...” (Mt 14:13). (Zastanawiam si , czy uda  si  na

 sam  pustyni , gdzie Jan sp dzi  ca e lata na rozmy laniu i przygotowywaniu si  do
pos ugi.)
 Jezus by  tam sam, modl c si  i gorzko op akuj c mier  Jana. Jan by  umi owanym
przyjacielem i powa anym prorokiem Bo ym. Teraz, kiedy Chrystus mia  spo eczno  z
Ojcem, poprosi  o ask  i otrzyma  j . Tam, na pustyni, b c jedynie z Ojcem, otrzyma
wskazówki na nast pny dzie .

Natychmiast po opuszczeniu tego miejsca zacz  czyni  cuda: „I wyszed szy, ujrza
mnóstwo ludu i zlitowa  si  nad nimi, i uzdrowi  chorych spo ród nich” (Mt 14:14).
Tego samego dnia nakarmi  pi ciotysi czny t um pi cioma bochenkami chleba i dwiema
rybami. Wyobra cie sobie jak zaj ty i ci ki by  to dla Niego dzie . Wieczorem odes

umy.
Co zatem zrobi  Jezus w tamtym momencie? Mo na by pomy le , e szuka by

odpoczynku lub chcia by zje  w spokoju posi ek. By  mo e zebra by kilku najbli szych
uczniów i opowiedzia by im o wydarzeniach tego dnia, b  te  chcia by pój  do
Betanii, aby odzyska  si y dzi ki go cinno ci rodziny Marii i Marty.

Jezus nie zrobi adnej z tych rzeczy. Pismo mówi: „...wst pi  na gór , aby samemu
si  modli . A gdy nasta  wieczór, by  tam sam” (Mt 14:23). Raz jeszcze Jezus pospieszy
z powrotem do Ojca. Wiedzia , e jedyne miejsce, gdzie odzyska si y, to przebywanie w
obecno ci Ojca.

Jezus by  w pe ni wiadomy dzie , jakich przyszed  dokona  na ziemi. Wszystkie
zosta y zarysowane w Pi mie: mia  uzdrawia  chorych i uci nionych, otwiera  oczy
lepym, pociesza  tych, którzy mieli z amane serca, otwiera  drzwi wi zie , uwalnia

je ców, zaspokaja aknienie i pragnienie ca ych t umów. Ale mimo to w swej
codziennej pos udze nie czyni adnej z tych rzeczy, zanim nie podda  si  Ojcu. Nawet
mimo tego, e wykonanie wszystkich tych dzie  zosta o Mu ju  powierzone, szuka
prowadzenia Ojca w ka dej chwili.
Pismo naucza, e pewnego razu Jezus uzdrowi  „wszystkich, którzy si  go dotkn li”. Ale
innym razem nie uzdrawia  z powodu ludzkiej niewiary. Sk d Jezus wiedzia , kiedy
uzdrawia , a kiedy nie? Musia  s ysze  ten cichy, agodny g os Ojca przekazuj cy Mu

owo, które Go prowadzi o i niezwykle si  z tego radowa .
To samo funkcjonuje w odniesieniu do naszego powo ania. Wiemy o wszystkim,

czego Pismo od nas wymaga: mamy wzajemnie si  kocha , modli  si  bezustannie, i
na  ca y  wiat  i  czyni  uczniów,  stara  si  usilnie  o  to,  by  stan  jako  wypróbowani,
chodzi  w sprawiedliwo ci, pos ugiwa  biednym, chorym, potrzebuj cym i tym, którzy

 w wi zieniu. Mamy jednak robi  te  inne rzeczy, które nie s  wspomniane w Pi mie.
Stajemy wobec pewnych potrzeb w naszym codziennym yciu: sytuacji kryzysowych
czy te  innych nie cierpi cych zw oki spraw. W takich momentach potrzebujemy, aby

os naszego Ojca poprowadzi  nas i mówi  nam o rzeczach nie zarysowanych w ramach
Jego przykaza . Musimy po prostu s ysze  ten sam g os Ojca, który s ysza  Jezus, gdy
chodzi  po ziemi.
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Wiemy, e Jezus prowadzi  tego rodzaju dialog ze swym Ojcem. Powiedzia  swoim
uczniom: „...wszystko, co s ysza em od Ojca mojego, oznajmi em wam” (Jana 15:15).
Powiedzia  te  przywódcom religijnym: „...[Jam] wam mówi  prawd , któr  us ysza em
od Boga; Abraham tego nie czyni ” (Jana 8:40). Co Jezus mia  przez to na my li? Mówi
izraelskim nauczycielom: „Przekaza em wam prawd  pochodz  prosto z Bo ego serca.
Abraham tego nie potrafi .”

Chrystus mówi : „ yjecie martw  teologi . Badacie przesz , czcicie waszego ojca
Abrahama, uczycie si  zasad i nakazów tycz cych si  waszego ycia. Ale to, o czym
wam mówi , nie pochodzi z odleg ej przesz ci. W nie rozmawia em z Ojcem, który
przekaza  mi to, o czym was nauczam. Objawi  mi, co potrzebujecie us ysze .”

Jan Chrzciciel za wiadcza  przeciwko tym samym religijnym przywódcom:
wiadczy o tym, co widzia  i s ysza , lecz nikt nie przyjmuje jego wiadectwa” (Jana

3:32). Dzisiaj Jezus mówi nam to samo: „Wystarcza wam s uchanie kaza
zaczerpni tych z jakich  komentarzy biblijnych. Ale s owo, które chc  wam przekaza ,
jest wie e.”

Pozwólcie, e podziel  si  tym, w jakim punkcie znajduj
si  ja sam, je li chodzi o moje ycie i pos ug .

Pyta em Pana, czy jest mo liwe, aby w obecnych czasach aski  w taki sposób jak On.
Czy mo emy ca kowicie polega  na g osie naszego Ojca przebywaj cego w chwale? Czy
jest mo liwe, aby s ysze  Jego wskazówki dla naszego ycia dzie  po dniu, chwila za
chwil ? Czy jest dla nas osi galny taki rodzaj chodzenia z Panem, kiedy mo emy tak e
powiedzie : „Mówi  tylko to, co s ysz  od Pana i robi  tylko to, co widz , e i On robi”?

Znam rado , która pochodzi z tego, e przebywamy sam na sam z Panem. Pochodzi
ona z uwielbiania Go, us ugiwania Mu, oczekiwania na to, aby objawi  nam swoje serce.
Nazywam to czasem karmienia Jezusa. Siedz  w Jego obecno ci, s uchaj c Jego
agodnego, cichego g osu, a On przemawia do mnie, nauczaj c mnie i pos uguj c mi

przez Ducha wi tego, pokazuj c mi rzeczy, których nie nauczy aby mnie adna osoba
ani  ksi ka.  Jego  prawda  o ywa  w  moim  duchu,  a  moje  serce  bije  z  rado ci  w  mym
wn trzu.

Oczywi cie jeszcze nie osi gn em tego. Tego rodzaju sporadyczne do wiadczenie
nie sta o si  jeszcze dla mnie stylem ycia. Pytam wi c Pana: „Czy mo liwe jest ycie w
ca kowitej zale no ci od Boga? Czy to tylko pobo ne yczenie? Czy marz  o czym
niemo liwym do spe nienia?”

Wierz , i  wi kszo  z nas jest bardzo daleka od korzystania z pe ni przywilejów,
które zosta y nam dane jako dzieciom Bo ym. Przyk adowo czytam o Eliaszu, stoj cym
przed Panem i s ysz cym Jego g os. Czytam o Jeremiaszu, stoj cym w Bo ej obecno ci,

ysz cym  Bo e  poselstwo.  Wo a:  „Kto...  sta  w  radzie  Pana,  widzia  i  s ysza  Jego
owo? Kto nads uchiwa  Jego s owa i us ysza  je?” (Jr 23:18-BT). Czytam o podobnym

wo aniu  u  Izajasza:  „A  gdy  b dziecie  chcieli  i  w  prawo  albo  w  lewo,  twoje  uszy
us ysz  s owo odzywaj ce si  do ciebie z ty u: To jest droga, któr  macie chodzi !” (Iz
30:21).

Dlaczego Bóg nie mia by przemawia  w naszym pokoleniu, kiedy jest tak wiele l ku
i niepewno ci? wiat znajduje si  w zamieszaniu, poszukuje odpowiedzi. Dlaczego Pan
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mia by teraz milcze , kiedy bardziej ni  kiedykolwiek potrzebujemy s ysze  Jego g os?
Tragiczne jest to, e wielu pos uguj cych g osi dzisiaj martwe kazania. Ich przes anie nie
przekonuje o grzechu ani nie odpowiada na g bokie wo anie serc. To zbrodnia. Puste
filozofie recytowane w czasie wielkiego g odu spowoduj  tylko wi kszy smutek w
sercach s uchaj cych.

Jan Chrzciciel naucza : „Kto ma oblubienic , ten jest oblubie cem; a przyjaciel
oblubie ca, który stoi i s ucha go, raduje si  niezmiernie, s ysz c g os oblubie ca. Tej

nie rado ci doznaj  w ca ej pe ni” (Jana 3:29). Dos owny przek ad z greki podaje:
„Przyjaciel oblubie ca, który przebywa i pozostaje z nim.” Jan mówi  swoim uczniom:
„Us ysza em g os oblubie ca. Sta  si  on moj  najwi ksz  rado ci . Jego brzmienie
wype nia moj  dusz . W jaki sposób mog em us ysze  Jego g os? Stoj c blisko Niego,

uchaj c, kiedy wylewa  On swoje serce.”
Mo ecie si  zastanawia : w jaki sposób Jan nauczy  si  rozpoznawa  brzmienia

osu Jezusa? Z tego, co wiemy, ci dwaj spotkali si  twarz  w twarz tylko przy chrzcie
Jezusa, a by a to krótka wymiana zda , opieraj ca si  na kilku s owach.

Jan nauczy  si  s ucha  g osu Pana dok adnie tak jak Jezus: przebywaj c sam na
pustyni. Ten cz owiek izolowa  si  na pustkowiu od najm odszych lat ycia. Nie
pozwala  sobie na adne wiatowe przyjemno ci, w czaj c w to smakowite potrawy,
mi kkie e, a nawet wygodne ubranie. Nie mia  nauczycieli, wychowawców ani
ksi ek. Przez te lata sp dzone w samotno ci mia  spo eczno  z Panem i przez ca y czas
by  uczony przez Ducha s uchania agodnego, cichego g osu Bo ego. Tak, Chrystus
przemawia  do Jana jeszcze zanim przyszed  w ciele.

Je eli oddamy samych siebie tego rodzaju codziennej spo eczno ci, Pan b dzie
wiernie prowadzi  nasze ycie, nawet w szczegó owych wskazówkach.

Jan nauczy  si  wszystkiego, co wiedzia , trwaj c w nieustannej spo eczno ci z Panem.
W taki w nie sposób otrzyma  przes anie o pokucie, rozpozna  nadej cie Baranka,
dostrzeg  w asn  potrzeb  stawania si  coraz mniejszym, podczas gdy wzrasta  Mesjasz.
Jan nauczy  si  tego wszystkiego od Pana, a brzmienie Bo ego g osu by o jego rado ci .
Widzimy tego rodzaju ycie nakre lone w Pi mie. Nie mówi  tu tylko o odizolowanym
yciu jakiego  proroka. Po pierwsze, mamy przyk ad Jezusa. Jego ycie by o zaj te

cz sto do ostatniej godziny dnia. Ale serce Chrystusa by o skoncentrowane na
codziennym szukaniu Ojca. Po wi ca  Bogu cenny, jako ciowo dobry czas, przesiaduj c
u Jego stóp, us uguj c Mu i s uchaj c Jego g osu. By  pouczany i prowadzony przez
swego Ojca ka dego dnia.

Mo ecie zapyta : „Ale co z nami? Jezus by  dos ownie Synem Bo ym, zrodzonym z
Ojca. Nikt nie zdo a Mu dorówna .”

Rozwa my przyk ad setnika Korneliusza. Ten cz owiek nie by  kaznodziej  ani
adnym pos uguj cym. W zasadzie, b c poganinem, nie by  nawet zaliczany do ludu

Bo ego. Ale Pismo mówi, e ten nierz by : „pobo ny i bogobojny wraz z ca ym
domem swoim, daj cy hojne ja mu ny ludowi i nieustannie modl cy si  do Boga” (Dz
10:2).

Oto zaj ty cz owiek. Korneliusz mia  stu ludzi pod swoim bezpo rednim
dowództwem. Ale mimo to modli  si  w ka dej wolnej chwili. Pewnego dnia, podczas
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modlitwy, Pan przemówi  do niego. Pojawi  si  anio  wzywaj cy Korneliusza po
imieniu. Setnik rozpozna  go jako g os Bo y. Odpowiedzia : „Co jest, Panie?” (10:4).

Pan przemówi  bezpo rednio do Korneliusza, mówi c mu, aby odnalaz  aposto a
Piotra. Poda  mu szczegó owe wskazówki, w czaj c w to imiona, adres, a nawet to, co
ma powiedzie . W tym czasie Piotr modli  si  na dachu, kiedy to „odezwa  si  do niego

os” (10:13). Duch wi ty da  mu znowu szczegó owe instrukcje: „Piotrze, wkrótce
us yszysz pewnych m ów stoj cych u drzwi. Id  z nimi, gdy  to ja ich pos em” (patrz
10:19-20).

Piotr uda  si  z tymi m ami do domu Korneliusza, na spotkanie prawdziwie
przygotowane przez Boga. To, co si  tam sta o wstrz sn o ca ym ydowskim
Ko cio em zielono wi tkowym. Pan otworzy  drzwi ewangelii poganom. Jednak
najtrudniejsze do zaakceptowania dla wierz cych ydów by o to, e Bóg przemówi  do
zwyk ego, niewyszkolonego poganina. Nie mogli poj , w jaki sposób Korneliusz tak
wyra nie us ysza  Bo y g os, przemawiaj cy z tak wielk  moc . To by o wyzwanie dla
ka dego wierz cego, który tam przebywa .

Pawe  równie  otrzyma  objawienie Jezusa prosto z nieba. Za wiadcza , e rzeczy,
które wiedzia  o Chrystusie, nie nauczy  go aden cz owiek, lecz e s ysza  g os samego
Jezusa, kiedy modli  si  na kolanach. „A oznajmiam wam, bracia, e ewangelia, któr  ja
zwiastowa em, nie jest pochodzenia ludzkiego; albowiem nie otrzyma em jej od
cz owieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzyma em j  przez objawienie Jezusa
Chrystusa” (Ga 1:11-12). „Ale... si  upodoba o Bogu... eby objawi ... [we mnie-BG]
Syna swego, abym go zwiastowa  mi dzy poganami; ani przez chwil  nie radzi em si
cia a i krwi” (Ga 1:15-16).

W czasach Paw a yli wielcy nauczyciele, przywódcy mocni w S owie Bo ym, tacy
jak Apollos i Gamaliel. Byli tak e aposto owie, którzy chodzili z Jezusem i rozmawiali z
Nim. Ale Pawe  wiedzia , e objawienie Chrystusa z drugiej r ki nie wystarczy. Musia
mie  stale narastaj ce objawienie Jezusa od samego Pana.

Pawe  oczywi cie nie by  przeciwny nauczycielom. By  przecie  jednym z nich.
Naucza : „[Bóg] ustanowi  jednych aposto ami, drugich prorokami, innych
ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami” (Ef 4:11). Ale Pawe  widzia , e

dzie musia  stawi  czo a bezbo nemu wiatu pogan. Potrzebowa  osobistego
objawienia Jezusa, by móc wytrwa . Doprawdy, mówi , e ka dy wierz cy potrzebuje
by  uczony przez Pana: „Je li cie [go-BG] tylko s yszeli [i przez niego-KJV] pouczeni
zostali, gdy  prawda jest w Jezusie” (Ef 4:21).

Dlaczego dzisiaj g osi si  tak ma o na
podstawie objawienia od Jezusa Chrystusa?

Mamy dzisiaj dziesi tki doskonale wyszkolonych pos uguj cych—ludzi wielce
powa anych i wspaniale wykszta conych. Sp dzili ca e lata w seminarium, studiuj c
teologi , filozofi  oraz etyk . Zostali wykszta ceni przez utalentowanych nauczycieli,
powa anych ludzi, którzy s  ekspertami w swoich dziedzinach.

Ale kiedy wielu z tych wyszkolonych pos uguj cych staje za kazalnic , aby g osi ,
wypowiadaj  jedynie puste s owa. Mog  ci powiedzie  mnóstwo ciekawych rzeczy o
yciu i pos udze Chrystusa. Ale to, co mówi , pozostawia twego ducha zimnym.
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Dlaczego? Nie maj  objawienia Jezusa, adnego osobistego do wiadczenia relacji z
Nim. Wszystko, co wiedz  o Chrystusie, zosta o przefiltrowane przez umys y innych
ludzi. Ich spostrze enia s  tylko zapo yczonymi naukami.
 Tak naprawd  to Pawe  pyta  Efezjan: „W jaki sposób nauczyli cie si  Chrystusa?”
Innymi s owy: kto nauczy  ci  tego, co wiesz o Jezusie? Czy przysz o to dzi ki
wys uchaniu wielu kaza  lub uczestniczeniu w szkó ce niedzielnej? Je eli tak, to dobrze.
Ale czy to jest wszystko, co wiesz o Chrystusie? Nie ma znaczenia, z jak  moc  mo e

osi  twój pastor albo jak namaszczeni mog  by  twoi nauczyciele. Potrzebujesz Jezusa
w wi kszej mierze ni  zawiera to wiedza intelektualna.

Wielu wierz cych zadowala si  tym, co nazywam wst pnym, jednorazowym
objawieniem zbawczej mocy i aski Chrystusa. Jest to jedyne objawienie Jezusa, jakie
otrzymali w ca ym swoim yciu. Za wiadczaj : „Jezus jest Mesjaszem, Zbawicielem. On
jest Panem, Synem Bo ym”. Ka dy prawdziwy wierz cy do wiadcza tego wspania ego,
przemieniaj cego ycie objawienia. Ale to tylko pierwszy krok. Przed nami jest ycie
pe ne g bszych, bardziej chwalebnych objawie  Chrystusa.

Pawe  o tym wiedzia . Otrzyma  niezwyk e objawienie Jezusa na drodze do
Damaszku.  Zosta  dos ownie  zrzucony  ze  swego  konia  i  przemówi  do  niego  g os  z
nieba. Nikt nie mia  bardziej osobistego objawienia Chrystusa. Ale mimo to Pawe
wiedzia , e to tylko pocz tek. Stwierdza on, e od tamtej chwili uzna  „za w ciwe nic
innego nie umie  mi dzy wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzy owanego” (1 Kor
2:2).

Mateusz podaje wymowny przyk ad jednorazowego objawienia Jezusa. Jezus w nie
doko czy  twardego nauczania t umów i wielu ludzi odesz o. Tak wi c zwo  swoich
uczniów i zapyta : „...A wy za kogo mnie uwa acie? A odpowiadaj c Szymon Piotr
rzek : Ty  jest Chrystus, Syn Boga ywego” (Mt 16:15-16).

Jezus powiedzia : „...B ogos awiony jeste , Szymonie, synu Jonasza, bo nie cia o i
krew objawi y ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16:17). Chrystus mówi :
„Nie otrzyma  tego objawienia jedynie dzi ki chodzeniu za Mn , Piotrze. Mój Ojciec
objawi  ci to z nieba.” Krótko mówi c, Piotr otrzyma  pe ne chwa y wst pne objawienie,
które przychodzi do ka dego, kto uwierzy. Zacz a mu by  objawiana chwa a
Chrystusowego zbawienia.

Ale dalsza cz  tego fragmentu brzmi: „Wtedy przykaza  uczniom swoim, aby
nikomu nie mówili, e On jest Mesjaszem” (Mt 16:20). Dlaczego Jezus to powiedzia ?
Czy  to nie samo niebo ju  og osi o, e by  Barankiem Bo ym, który przyszed  zbawi
wiat?

Faktem jest, e uczniowie nie byli gotowi do sk adania wiadectwa o Nim jako o
Mesjaszu. Ich objawienie w tej kwestii by o jeszcze niepe ne. Nic nie wiedzieli o krzy u,
drodze pe nej cierpienia, g bi ofiary ich Mistrza. Tak, uzdrawiali ju  chorych, wyrzucali

e duchy i wiadczyli wielu osobom. Ale mimo tego, e byli z Jezusem przez te
wszystkie lata, nadal nie posiadali g bokiego, osobistego objawienia tego, kim On jest.

wi k Jego g osu
Kolejny werset to potwierdza: „Od tej pory zacz  Jezus Chrystus t umaczy  uczniom

swoim...” (Mt 16:21). Innymi s owy, Chrystus zacz  objawia  im samego siebie,
ukazuj c im g bsze rzeczy o sobie. Pozosta a cz  tego wersetu brzmi: „... e musi
pój  do Jerozolimy, wiele wycierpie  od starszych arcykap anów i uczonych w Pi mie,
e musi by  zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych” (Mt 16:21).
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Czy zabiegasz o to, by zna  g os Jezusa?

Czy jeste  pouczany przez Jezusa w swojej komorze modlitewnej? Czy szukasz Go w
sprawach, których rozwi zania nie mo na znale  w adnych ksi kach ani us ysze  od
jakich  nauczycieli? Czy siedzisz w milczeniu w Jego obecno ci, oczekuj c na to, by
us ysze  Jego g os? Biblia mówi, e wszelka prawda jest w Chrystusie. To jedynie On
mo e ci jej udzieli  przez swego b ogos awionego Ducha wi tego.

W twym umy le mo e si  teraz pojawi  pytanie: „Czy nie jest to niebezpieczne
otworzy  swój  umys  na  jaki agodny,  cichy  g os?  Czy  nie  dlatego  w nie  tak  wielu
chrze cijan wpada w tarapaty? Przychodzi wróg i na laduje g os Bo y, mówi c im, aby
zrobili co  niedorzecznego lub wierzyli w co  takiego. I tacy chrze cijanie ko cz
zwiedzieni. Czy Biblia nie jest jedynym g osem, na jaki mamy zwa ? Czy Duch

wi ty nie ma by  naszym jedynym nauczycielem?”
Je eli o to idzie wierz , e:
1. Tak jak Ojciec i Syn, Duch wi ty jest oddzieln , yw , pe  mocy, inteligentn ,

Bosk  osob  sam w sobie. Nie jest osob  z cia a, ale z ducha, jest odr bn  osobowo ci .
On rz dzi Ko cio em. Przynosi Bo y porz dek, pociesza zranionych, umacnia s abych i
poucza nas o bogactwach Chrystusowych.

2.  Pismo okre la  Ducha wi tego mianem Ducha Syna:  „...Bóg zes  Ducha Syna
swego do serc waszych...” (Ga 4:6). Jest te  znany jako Duch Chrystusowy: „...na który
albo na jaki to czas wskazywa  dzia aj cy w nich Duch Chrystusowy...” (1 Piotra 1:11).
„...Je li za  kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego” (Rz 8:9). Jasne jest, e
Duch Bo y i Duch Chrystusowy to jedno i to samo. Chrystus jest Bogiem i z obojga
emanuje ten sam Duch. Duch wi ty jest sednem zarówno Ojca, jak i Syna, jest zsy any
przez nich obydwu.

3. Istnieje sposób, w jaki mo emy by  ochronieni od zwiedzenia podczas g bokiej
modlitwy, w której szukamy Pana. Nasza ochrona zawarta jest w czekaniu. G os cia a
zawsze si  spieszy. Chce natychmiastowego zaspokojenia, wi c nie ma cierpliwo ci. Jest
zawsze skoncentrowany na sobie, a nie na Panu, zawsze chce pospiesznie wyrwa  nas z
Bo ej obecno ci.

Natomiast g os wroga jest cierpliwy, ale tylko do pewnego momentu. Mo e by
delikatny, s odki, przekonuj cy i logiczny. Ale je eli poddamy go próbie po prostu
czekaj c—tzn. nie podejmuj c od razu kroków na jego podstawie, ale czekaj c i
sprawdzaj c, czy to g os Pana—zrobi si  niecierpliwy i sam si  zdemaskuje. Nagle
stanie si  nieprzyjemny i daj cy, gromi cy i pot piaj cy nas. Wtedy mo emy by
pewni, e nie jest to g os Bo y.

nie dlatego Biblia powtarza bez przerwy: „Czekaj na Pana... czekaj na Niego...
czekaj.”  To podczas  naszego  czekania demaskowane  s  te inne g osy,  b  te   nu
si  i
odchodz . Mamy czeka , czeka  i jeszcze raz czeka , aby zarówno niebiosa, jak i piek o
wiedzia y, e nie damy za wygran  zanim Pan nie przejmie kontroli.
Widzimy to w 42 rozdziale Ksi gi Jeremiasza. Resztka ludu Bo ego przysz a do Jeremiasza,
szukaj c s owa od Pana daj cego prowadzenie, wi c prorok poszed  si  modli . Nast pnie „po
up ywie dziesi ciu dni dosz o Jeremiasza s owo Pana" (Jr 42:7). Dziesi tego dnia Bóg wreszcie
przemówi  do Jeremiasza. Prorok cierpliwie czeka , zanim nie by  pewien, e s yszy Bo y g os.
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Jeste my chronieni tak e w inny sposób: wszystko, co s yszymy mamy konfrontowa  z Bibli .
Nie mo emy zaakceptowa  niczego, co nie jest zgodne ze S owem Bo ym.

Tak, kochani wi ci, taki rodzaj chodzenia z Panem jest mo liwy. Powinien sta  si  nasz
wi  obsesj .

David Wilkerson (2002)
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