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„Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi 
moje—mówi Pan. "—Izajasza 55:8 
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Bóg nie do opisania 

Bóg jest niewysłowiony i nie do opisania, i nie może być widziany oczami 
ciała... Kiedy bowiem mówię, że On jest Światłem, mówię o czymś co On 
stworzył; jeżeli nazwę Go Słowem, określam Jego suwerenność; jeżeli 
nazwę Go Umysłem, mówię o Jego mądrości; jeżeli powiem, że jest 
Duchem, mówię o Jego tchnieniu; jeżeli nazwę Go Mądrością, mówię o Jego 
potomstwie; jeżeli określę Go jako Siłę, mówię o Jego władzy; jeżeli nazwę 
Go Mocą, wspominam Jego aktywność; gdy mówię o Opatrzności, 
wspominam Jego dobroć; jeżeli nazwę Go Królestwem, myślę o Jego 
chwale; jeżeli nazwę Go Panem, wspominam że jest też sędzią; jeżeli 
nazwę Go Sędzią, mówię o tym, że jest sprawiedliwy; jeżeli nazwę Go 
Ojcem, mówię o tym, że wszystko pochodzi od Niego; jeżeli nazwę Go 
Ogniem, mam też na myśli Jego gniew... i wszystko stworzył Bóg z rzeczy, 
których nie było, w rzeczy, które są, aby poprzez Jego dzieła mogła być 
poznana i zrozumiana Jego wielkość. 

Teofil z Antiochii (170)    
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Życie z góry 

W całym współczesnym chrześcijaństwie nie ma prawdopodobnie określenia, które 
byłoby tak powszechne, jak zwrot „narodzić się na nowo." Obecnie wielu ludzi 
deklaruje, że narodzili się na nowo. W wielu krajach politycy uznają za ważne określić 
się jako „narodzeni na nowo," jeżeli mają zamiar być wybrani. Nawet wśród wielu 
gwiazd kabaretu i muzyki pop, modnie jest bywać wśród tych, którzy są „narodzeni na 
nowo." 

W wielu częściach świata określenie chrześcijanin narodzony na nowo' niesie za sobą 
o wiele głębsze znaczenie poświęcenia, niż bardziej ogólne sformułowanie 
„chrześcijański" — choćby w zwrocie „chrześcijański naród" czy „chrześcijańskie 
zasady." Używa się go głównie dlatego, że posłużył się nim Jezus, by zilustować 
Nikodemowi w jaki sposób człowiek może ujrzeć królestwo Boże (Ew. Jana 3:3). Co 
jednak naprawdę oznacza zwrot „narodzić się na nowo"? I czy naprawdę żyjemy w 
realności życia, o którym Chrystus powiedział, że musimy się do niego narodzić? 

Zrodzeni z Góry 

Słowo, którym posłużył się Jan opisując rozmowę Jezusa z Nikodemem, to greckie 
anothen. Jest ono czasami tłumaczone jako „ponownie"; jednak jest to jeden z tych 
momentów, kiedy Jezus używa greckiego słowa o podwójnym znaczeniu. Inne znaczenie 
tego słowa to „z góry." Kilka przekładów Biblii używa właśnie tego określenia; inne dają 
choćby marginalny odnośnik do niego. Dosłowne Tłumaczenie Younga podaje: Jezus 
odpowiadając powiedział mu: 'Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeżeli ktoś nie narodzi 
się z góry, nie może ujrzeć panowania Boga'" (Ew. Jana 3:3). 

Być może moglibyśmy oddać jego znaczenie w ten sposób: Aby ujrzeć królestwo 
Boże, musimy narodzić się na nowo, a to nowe narodzenie musi być z góry. Musi 
stworzyć z nas całkowicie innych ludzi, by źródło naszego życia było niebiańskie i 
duchowe, a nie ziemskie, oparte na fizycznych, materialnych rzeczach. Zmienia się 
wtedy cała perspektywa. 

J. Stuart Holden powiedział kiedyś: „Prawdziwy porządek wiary nie polega na tym, 
że mamy żyć ziemskim życiem z perspektywą nieba, ale że jesteśmy powołani do życia 
niebiańskim życiem, będąc na tej ziemi." 

Narodzenie na nowo to o wiele więcej niż podpisanie kartki czy wypowiedzenie 
prostej modlitwy. To odnowienie poprzez Bożego Ducha Świętego, które wprowadza nas 
w całkowicie nowy sposób życia. Nie jesteśmy już dłużej obcymi i 
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Życie z góry 

przychodniami, ale domownikami Boga (Efezjan 2:19). Żyjemy w społeczności z 
Chrystusem; trwamy naprawdę w Chrystusie Jezusie i w konsekwencji tego jesteśmy 
nowym stworzeniem (2 Koryntian 5:17). 

Narodzenie z góry oznacza, że mamy całkowicie nowe źródło życia. Nasze życie 
pochodzi teraz z czegoś, albo Kogoś, kto jest większy od nas. Zostało to dobrze 
zilustrowane w dialogu Jezusa z Piłatem, zapisanym w Ew. Jana 19. 

Piłat próbuje sprawić, by Jezus przyznał, że to on ma całkowitą kontrolę w obecnej 
sytuacji i że życie Jezusa jest w jego rękach: „Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić 
cię i mam władzę ukrzyżować cię?" (19:10). Ale Jezus poprawia Piłata i ukazuje mu 
faktyczne źródło jego mocy: „Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było 
dane z góry" (19:11). To samo greckie słowo — anothen —jest użyte w naszym zwrocie 
„z góry." Innymi słowy, Piłat ma władzę tylko dlatego, że Ten z góry, który ma jeszcze 
większą władzę, umieścił go na takiej pozycji. Gdyby Ten z góry chciał usunąć Piłata, 
nie miałby żadnej władzy. 

Życie z góry przychodzi poprzez całkowicie nowe źródło. To źródło daje nam życie 
wieczne. Zanim zaczęliśmy żyć z Chrystusem, byliśmy martwi z powodu naszych 
występków i grzechów, w których niegdyś chodziliśmy według modły tego świata, 
naśladując władcę, który rządzi w powietrzu (Efezjan 2:1). Dopóki nie narodzimy się z 
góry i nie doświadczymy życia, które jest wieczne, nie mamy prawdziwego życia. 

Jeżeli mamy poznać pełnię tego błogosławionego życia, musimy znać źródło i 
wiedzieć jak utrzymywać kontakt i jedność z tym źródłem. Jezus mówi o tym w Swoim 
kazaniu o Chlebie Życia w szóstym rozdziale Ewangelii Jana. 

Podstawa niebiańskiego życia 

Szósty rozdział Ewangelii Jana rozpoczyna się historią o nakarmieniu przez Jezusa 5000 
osób. Po tym jak Jezus w żywy i realny sposób zademonstrował Swoją moc, pragnie 
zabrać ludzi na jeszcze wyższy poziom. Zaczyna mówić do nich o życiu wiecznym i o 
tym co jest konieczne, by otrzymać pełnię i błogosławieństwo takiego życia. Zaczynając 
od manny, która karmiła Izraelitów na pustyni przez 40 lat, Jezus opisuje Siebie jako 
chleb życia. 

Bez wątpienia manna na pustyni była cudem, jednak ludzie, którzy ją spożywali, i tak 
pomarli. Jednak Jezus, prawdziwy chleb z nieba, oferuje pokarm, który prowadzi do 
życia wiecznego. „Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali; tu natomiast jest 
chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywają jestem chlebem 
żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a 
chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata" (Ew. Jana 6:49-51). 

Jeżeli mamy poznać realność niebiańskiego życia wiecznego, musimy karmić się 
Tym, który jest źródłem tego życia.Tutaj na ziemi Jezus był doskonałym przykładem, 
ponieważ cały czas był zależny od źródła niebiańskiego życia — Swojego Ojca. 
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Jesteśmy powołani, by robić to samo w naszej jedności z Nim: „Kto spożywa ciało moje i 
pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a Ja 
przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie" (Ew. Jana 6:56-
57). 

W Tłumaczeniu Biblii J.N. Darbego ten werset brzmi tak: „Tak jak mnie posłał 
Ojciec i tak jak ja żyję ze względu na Ojca, również ten, który mnie spożywa, będzie żył 
ze względu na Mnie." Dodaje również taki przypis: Sens tego sformułowania jest taki: 
„Żyję z powodu tego kim jest Ojciec i Jego życia — z powodu Jego istnienia i życia." 

Szwajcarski komentator, Frederick Godet, podaje dalsze wyjaśnienie: „Jezus ma na 
myśli to, że będąc posłany przez Ojca, posiada od Boga moralną przyczynę Swojej 
działalności. W Ojcu znajduje źródło i przyczynę każdego Swojego posunięcia, od Niego 
otrzymuje żywą podstawę Swojego istnienia. Ojciec, posyłając Syna, zapewnił Mu tę 
unikalną relację ze Sobą, a Syn jest jej wierny (wiersz 17). Dlatego też dzieje się tak, że 
życie Ojca jest doskonale odtworzone na ziemi: Jezus jest Bogiem w ludzkim ciele." 

Jezus dał nam przykład. Poprzez Swoją zależność od Ojca, żył wiernie Jego wolą. 
Manna na pustyni była posłana przez Boga i utrzymywała naród izraelski fizycznie przy 
życiu, ale teraz Chrystus wprowadza nas w realność przyjęcia niebiańskiego życia od 
Boga. Tak jak On żył w całkowitej jedności z Ojcem, tak i my mamy żyć teraz w 
całkowitej jedności z Nim. Wtedy również poznamy to wspaniałe życie z góry. 

Godet ponownie wyraża to bardzo dobrze: „W każdym swoim czynie, wierzący szuka 
dla siebie wzorca i siły w Chrystusie, tak jak Chrystus czynił to w odniesieniu do Ojca; w 
ten oto sposób życie Chrystusa, i w konsekwencji życie samego Ojca, staje się jego 
udziałem. W tym stwierdzeniu zawarta jest myśl o niezbadanej głębi: Tylko Jezus ma 
bezpośredni dostęp do Ojca, największego źródła. Zycie, które On od Niego wywodzi, 
rozwinięte i powielone w Jego osobie, staje się w ten sposób dostępne dla człowieka.... 
W ten sposób On staje się dla nas chlebem życia. Biorąc kawałek chleba i spożywając go, 
otrzymujemy fizyczne życie, podobnie aby otrzymać życie z góry, musimy przyjąć osobę 
Syna Człowieczego poprzez wewnętrzny akt wiary, który jest przykładem duchowego 
spożywania. Spożywając Tego, który żyje dzięki Bogu, otrzymujemy Boże życie. Ojciec 
żyje w Nim Jednym, ale w tym Jednym daje Siebie wszystkim. To nie jest metafizyka; to 
najpraktyczniejsza zasada, o czym wie dobrze każdy wierzący. Jezus zatem objawia tutaj 
sekret Swojego własnego życia i życia Jego naśladowców." 

To jest przykład tego, co to oznacza całkowita zależność od Boga w każdym aspekcie 
naszego niebiańskiego życia. Ta zależność jest potwierdzana za każdym razem, kiedy 
przychodzimy do stołu Pańskiego w akcie komunii. Łamanie chleba i picie wina jest nie 
tylko aktem wspominania śmierci Chrystusa, ani tylko deklaracją Jego triumfalnego 
zmartwychwstania i oczekiwanego powrotu, ale jest również ciągłym przypomnieniem 
naszej absolutnej zależności od Chrystusa jako źródła 
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Zycie z góry 

życia z góry — nowego życia, które ma charakter i jakość życia wiecznego, ponieważ 
wypływa z wiecznego Boga. 

To jest praktyczne przypomnienie duchowej rzeczywistości i musimy postrzegać to w 
tym kontekście. Tego życia nie daje nam żaden akt religijny czy obrzędy; to Duch Boży 
objawia w nas życie, kiedy przychodzimy karmić się Chrystusem przez wiarę. „Tylko 
duch daje życie [albo „ożywia"], ciało zaś na nic się nie przyda. Słowa, które Ja do was 
wypowiedziałem, są i duchem, i życiem" (Ew. Jana 6:63). 

Wszystkie nasze religijne działania, wszystkie programy i agendy nie znaczą 
absolutnie nic, jeżeli Duch ustawicznie nie manifestuje w nas tego nowego życia. z góry, 
kiedy uczymy się żyć w jedności z Bogiem —jedynym źródłem i sposobem tego 
niebiańskiego życia. 

Praktyczne realia 

Jeżeli ewangelie pokazują nam cokolwiek, to z pewnością wiele lekcji, których musieli 
nauczyć się apostołowie chodząc z Jezusem. Przez trzy i pół roku ich rozumowanie było 
przekształcane od zwykłych religijnych przekonań do wyższych dróg i myśli Bożych. 
Ciągle na nowo widzimy jak Jezus koryguje ich sprzeczki, zmienia kierunek ich 
motywacji, zmienia ich wizję — wszystko po to, by doprowadzić do miejsca, gdzie będą 
mogli widzieć i rozumieć realność życia w królestwie Bożym. 

Bez wątpienia ten proces uczenia się od Chrystusa jest kontynuowany w czasie naszej 
wędrówki z Nim. Tak jak pierwsi apostołowie, musimy uczyć się lekcji, których On chce 
nas nauczyć. Ciągle na nowo, Chrystus brał ludzkie, ziemskie punkty odniesienia Swoich 
naśladowców i podnosił je, by widzieli rzeczy z wyższej, niebiańskiej perspektywy. 

Kiedy apostołowie sprzeczali się o to który z nich jest największy, Jezus postawił 
przed nimi dziecko i powiedział: „Kto jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest 
wielki" (Ew. Łukasza 9:46-48). Kiedy stali w świątyni podziwiając jak bogaci ludzie 
wrzucali duże ofiary, Jezus wskazał na biedną wdowę z dwoma małymi pieniążkami, 
wartymi tyle co jeden grosz, i powiedział do uczniów, że ta wdowa wrzuciła do 
skarbnicy więcej niż oni wszyscy (Ew. Marka 12:41-44). Kiedy Piotr próbował odwieść 
Jezusa od wypełnienia Jego przeznaczenia na Golgocie, Chrystus powiedział mu bez 
żadnych ogródek, że Piotr myśli nie o tym, co boskie, lecz o tym co ludzkie (Ew. 
Mateusza 16:22-23). Istnieje również wiele innych przykładów. 

Podobnie i dzisiaj, w świecie chrześcijańskim, wielu ludzi prezentuje chrześcijaństwo, 
które wygląda bardziej jak życie ziemskiego społeczeństwa czy kultury, niż życie z góry. 
Ich myśli i drogi są często dalekie od myśli i dróg Bożych. Jakże rozpaczliwie 
potrzebujemy przemiany naszych perspektyw, motywacji i czynów, abyśmy mogli 
chodzić tak jak Jezus i wypełniać wolę i sposoby Ojca we wszystkim, co czynimy. 

Nie ma na to prostej formułki czy łatwej metody pięciu kroków. Jezus sam 
powiedział: „Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze 
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mnie" (Ew. Jana 6:57). To jest wezwanie do poddania, posłuszeństwa i spolegania na 
Chrystusie w każdym aspekcie tego wyższego niebiańskiego życia. Trzeba przyznać, że 
jest to twarda mowa i nie zawsze łatwa do zrozumienia czy praktycznego zastosowania, 
tak że wielu uczniów odwróciło się od Jezusa kiedy powiedział te słowa. 
Prawdopodobnie zachowali miejsce w religijnych strukturach i instytucjach swoich 
czasów, jednak rozminęli się z pełnią obfitego życia, które przyszedł przynieść Jezus. 

Kiedy i uczniowie musieli podjąć decyzję, Jezus zwrócił się do Dwunastu i zapytał: 
„Czy i wy chcecie odejść?" Odpowiedź Szymona Piotra była wymownie prosta: „Panie! 
Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego" (Ew. Jana 6:68). Oby Bóg dał 
nam tej łaski, byśmy uznali Jedyne Źródło naszego niebiańskiego życia i szli za Nim w 
podobny sposób. 

Bruce Garrison (2004)  

Nagroda za wierność 

Kiedy Pan przyjdzie by nagradzać, nie będzie sprawdzał w jaką pracę ludzie byli 
zangażowani, ale jaka była ich wierność. „Dobrze, sługo dobry i wierny," powiedział 
Pan. On nie mówi: „Dobrze, sługo dobry i wierny, gdyż byłeś mi wierny w sprawach 
publicznych, sprawując rządy nad miastami, stanami i królestwami, dlatego też 
zostaniesz nagrodzony." Nie, On mówi: „Dobrze, sługo dobry i wierny." 

Tak jak inni są wierni w większych rzeczach, ty możesz być wierny w małym, 
wykonując swoją pracę każego dnia; kiedy dostajesz jedynie parę szylingów na 
utrzymanie swojej rodziny, możesz być w tym tak wierny jak ci, którzy zarządzają 
królestwami. Bóg patrzy na wierność człowieka, zatem ty, który cały dzień pracujesz 
jako biedny służący w kuchni, możesz otrzymać tak samo wielką nagrodę za swoją 
wierność jak ten, który cały dzień siedzi na tronie. W dniu sądu możesz otrzymać 
równie wspaniałą koronę chwały jak król, który rządził dla Boga na swoim tronie. 

Prawdą jest, że może nie będę tak bogaty czy szanowany jak inni, jednak mogę być tak 
wierny jak każdy inny człowiek — każdy z was może zastosować to względem siebie. 
Co przeszkadza tobie, który jesteś najbiedniejszy i najmniejszy, byś był tak wierny jak 
najwięksi? Tak, możesz otrzymać w niebie równie wspaniałą koronę, dlatego też idź 
dalej spokojnie i radośnie swoją drogą. 

Jeremiah Burroughs (1648) 
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Boża waga 

„Gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, 
Bogiem, który waży uczynki?— 1 Samuela 2:3 

Jesteśmy skłonni mierzyć rzeczy ich rozmiarem, a nie wagą. Zbyt często wolimy rzeczy, 
które robią największe show. Podziwiamy złe rzeczy, i nie jesteśmy głęboko 
zainteresowani ich podstawową treścią. I tak przedkładamy głośno dźwięczącą ofiarę 
faryzeuszy nad wdowi grosz. Bardziej nas pociąga nadęta retoryka niż prosta mowa. 
Zachwycamy się wielkim obrazem. Radujemy się widowiskami i demonstracjami. Nasz 
podziw jest zwykle określony przez rozmiar, a nie przez ciężar. 

Jednak Bóg waży rzeczy. On waży nasze ofiary, i waży je Swoją duchową wagą, by 
zobaczyć ile jest w nich duchowego znaczenia. On waży nasze dary pieniężne, by 
sprawdzić ciężar ich ofiary. Stąd też dzieje się tak, że wdowi grosz zyskuje u Niego 
więcej uznania niż obfitość bogatego człowieka. 

On waży nasze modlitwy, by zobaczyć jaki jest w nich ciężar świętego pragnienia. 
Modlitwy mogą być bardzo długie i bardzo puste, a na Bożej wadze będą tak lekkie jak 
najlżejsze piórko. W naszych modlitwach najwięcej waży pragnienie, skrucha, uniżenie i 
szczera chęć poprawy. W naszych modlitwach wstawienniczych przychylność Pana 
zdobywa zapominanie o sobie — nasza ofiara troskliwości, prawdziwe współczucie, 
ciężar potrzeby naszego brata. 

Bóg waży nasze radości, a nasza wdzięczność objawia swoją potężną obecność 
właśnie na wadze. W Bożej ocenie wiele rzeczy, które nie mają uznania w tym świecie, 
jest bardzo ciężkich. 

We wszystkich rzeczach naprawdę liczy się jedynie aspekt duchowy i pełen 
poświęcenia. Bez tego wszystko jest lekkie jak marność, bez względu na to jak 
imponujące może się wydawać w oczach świata. 

„Uczyniłeś wszystko, co było w twoim sercu." Oto Pan waży wewnętrzne pragnienie. 
Dawid pragnie zbudować świątynię, ale jego pragnienie nie ma być zrealizowane. Jednak 
łaskawy Pan kładzie to pragnienie na Swojej wadze i ma ono ciężar doskonałego dzieła. 
Bóg nie czeka na materialne powołanie do życia, by potem zmierzyć jego wartość 
widocznymi rezultatami. Nasze pragnienia są ważną częścią naszego charakteru, a 
uważny osąd określi ich siłę i intensywność. „Błogosławieni którzy pragną!" 



JEGO WYŻSZE DROGI 

- 9 - 

Bóg waży rzeczy wewnętrzne, 
tęsknoty, modlitwy i marzenia. My 
ważymy tylko dokończone dzieła. 
Cieszymy się rozmiarami zbudowanej 
świątyni. Bóg waży pragnienie 
świątyni, która nie została jeszcze 
zbudowana, i w Jego łaskawej opinii 
ma ono trwałość świątyni zbudowanej 
ręką. Kobieta czy mężczyzna, którzy 
pragną być misjonarzami, jednak ich 
pragnienie nie może być 
zrealizowane, w oczach Pana uważani 
są za misjonarzy, a pragnienie 
wykonania czegoś jest postrzegane 
jako uczynek dokonany. „Uczyniłeś 
wszystko, co było w twoim sercu." 

Oto mężczyźni ostentacyjnie 
wrzucają swoją ofiarę do świątynnej 
skarbnicy. Jakże musieli cieszyć się 
urzędnicy świątynni z tak wielkich 
ofiar! Pewnie wychwalali ich na wszystkie strony! I oto nadchodzi biedna wdowa, która 
cicho zostawia swoją ofiarę dla Pana. 

Gdyby sądzić według ilości, było to prawie nic; kiedy jednak włożymy tę ofiarę na 
Bożą wagę, przeważa wszystkie inne ofiary zebrane razem. Ta wdowa nigdy by nie 
została odnotowana na liście ofiarodawców. Nigdy by jej nigdzie nie wymieniono, jednak 
świeciła swym blaskiem w Barankowej księdze życia. Ofiara tej wdowy miała w sobie coś 
z Golgoty, bo biedny ofiarodawca miał z Panem relację krwi. Bóg waży wszystko, a ofiara 
płynąca z miłości jest najcięższa na świecie. 

J.H. Jowett (1922)  
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Światło, które zawiodło 

Księga Joba 4-5 

Żyjemy czynami, nie latami; myślami, nie oddechami; 
Uczuciami, nie cyframi na tarczy zegara. 

Powinniśmy mierzyć czas biciem serca. Ten najbardziej żyje 
Kto najwięcej myśli — kto czuje się szlachetny — działa najlepiej. 

Zycie jest jedynie środkiem do osiągnięcia celu — tego celu, 
Początku, środka i końca wszystkich rzeczy — Boga. 

Philip James Bailey 

 

 

Najważniejszą rzeczą nie jest to, co człowiek robi, ale kim jest w tym co robi. Atmosfera 
wytworzona przez człowieka ma o wiele większe znaczenie od jego działań. 

Założenie precedensu (Joba 4:1-6) 

Elifaz jest pierwszym z przyjaciół, który przerywa niemą ciszę i rozpoczyna od założenia, 
że Bóg nigdy nie będzie działał inaczej niż zwykle, i że człowiekowi nie wolno oczekiwać, 
że będzie inaczej. Początkowe wersety są wspaniałym wprowadzeniem do tego tematu — 

„Oto sam wielu podnosiłeś na duchu i krzepiłeś osłabione ręce. Upadającego podnosiły 
twoje słowa, a uginające się kolana umacniałeś. A gdy to obecnie na ciebie spadło, tracisz 
cierpliwość, ponieważ ciebie to dotknęło, trwożysz się" (wiersze 3-5). 

Elifaz rozumuje na podstawie założenia, że Job, który wielu podnosił na duchu i krzepił 
słabych, sam przechodząc przez okropne cierpienie, musiał gdzieś popełnić błąd. Elifaz 
twierdzi, że Job doznaje tych samych cierpień jak ci, których przedtem pocieszał. 

To nie była prawda. Job cierpiał, ponieważ Bóg i Szatan zrobili z jego duszy pole bitwy, 
nie dając mu żadnego ostrzeżenia czy wyjaśnienia. 

Łatwo jest dyskutować na podstawie precedensu, ponieważ wszystko wydaje się proste, 
jednak jest to ryzykowna sprawa. Daj Bogu „wolną przestrzeń;" pozwól, by przyszedł na 
świat tak jak Mu się podoba. Jeżeli ograniczymy Boga w Jego działaniu do ludzi 
religijnych albo do pewnych sposobów, postawimy siebie na równi z Bogiem. 
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Cierpienie Joba nie jest według precedensu; to, co spadło na niego, nie przydarzyło się 
żadnemu z tych, których podnosił na duchu czy pocieszał. 

Dobrą rzeczą jest być ostrożnym w naszej ocenie drugiego człowieka. Ktoś może 
wypowiadać pozornie bluźniercze rzeczy przeciwko Bogu, a my mówimy: „Jakież to 
szokujące"; jeżeli jednak spojrzymy głębiej, zobaczymy, że ten ktoś przeżywa ból, jest 
czymś poirytowany i zraniony. Nastrój w jakim się wypowiada jest przemijający, a z jego 
cierpienia wypłynie zupełnie inne spojrzenie na wszystko. 

Pamiętajmy, że na końcu Bóg powiedział, iż przyjaciele Joba nie mówili o Nim 
prawdy tak jak sam Job. 

Jesteśmy w niebepieczeństwie popełnienia tego samego błędu, co Elifaz — mówimy, 
że człowiek nie jest w porządku wobec Boga, jeżeli nie działa na podstawie precedensu, 
który ustaliliśmy. Musimy porzucić swoje miary względem Boga i naszych współbraci. 
O Bogu wiemy to, że Jezus Chrystus wyraził Jego charakter; a to, co wiemy na temat 
współbraci, jest zagadką, która wyklucza możliwość, by ostateczny sąd należał do nas. 

Prezentacja oceny (Joba 4:7-21) 

Elifaz posuwa się dalej do oceny, że Bóg błogosławi człowieka dobrego, ale nie 
błogosławi niedobrego. 

„Przypomnij sobie, kto kiedy, będąc niewinny, zginął, albo gdzie ludzie prawi byli 
wytępieni! Jak daleko spojrzeć, ci, którzy orali bezprawie i rozsiewali zło, zawsze je 
zbierali" (wiersze 7-8). 

Elifaz bierze swój argument z Natury: „Człowiek zbiera to, co sieje" — Bóg nie 
karze sprawiedliwych, a niewinny nie zginie. To po prostu nie jest prawda i właśnie takie 
założenie wypaczyło punkt widzenia Elifaza. 

W naszych głowach istnieją uprzedzenia; jeżeli pozwolimy sobie na stwierdzenie, że 
Bóg nigdy nie pozwoli niewinnemu zginąć, a potem zobaczymy że sprawiedliwy ginie, 
będziemy musieli stwierdzić: „Nie możesz być sprawiedliwy, bo moja ocena mówi, że 
gdybyś był sprawiedliwy, Bóg nigdy by nie pozwolił ci cierpieć; dlatego też 
udowodniłem, że jesteś złym człowiekiem." 

Kiedy Jezus Chrystus pojawił się na scenie, ludzie powołujący się na Boga ocenili go 
tak: „To my jesteśmy Bożą strukturą, Judaizm jest Bożym dziełem, dlatego nie ma tu 
miejsca dla Ciebie," i ukrzyżowali Go. 

Nasz Pan powiedział, że Jego Kościół będzie tak pochłonięty swoimi osądami i 
uprzedzeniami, że kiedy On przyjdzie „jak złodziej w nocy," nie ujrzą Go, ponieważ 
pochłonął ich inny punkt widzenia. 

Są ludzie, którzy potrafią uciszyć ciebie swoją logiką, podczas gdy ty dokładnie 
wiesz, chociaż nie potrafisz tego udowodnić, że nie mają racji. Dzieje się tak, ponieważ 
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Światło, które zawiodło 

podstawa rzeczy nie jest logiczna, tylko tragiczna. Logika i rozumowanie są metodą 
postępowania z rzeczami takimi jakie są; nie dają wyjaśnienia dlaczego takie są. 

Kazanie wynikające z uprzedzenia (Joba 5:1-16) 

Uprzedzenie oznacza wyrażenie osądu bez dokładnego zbadania dowodów. Wszyscy mamy 
uprzedzenia i wpływają one na nasz punkt widzenia. Na przykładzie Elifaza możemy 
zaobserwować jak działa uprzedzenie: Elifaz zna Boga więc wie jak będzie działał — Bóg 
nigdy nie pozwoli by sprawiedliwy cierpiał, w konsekwencji widząc nieszczęście w życiu 
Joba, wydaje względem niego osąd, że nie jest sprawiedliwy. 

Jest takie powiedzenie Francisa Bacona że jeśli dobrobyt jest błogosławieństwem Starego 
Testamentu, to przeciwności są błogosławieństwem Nowego; apostoł Paweł mówi, że 
„wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą" (2 
Tymoteusza 3:12). 

W każdym życiu jest takie miejsce, gdzie Bóg musi mieć „wolną przestrzeń." Nie wolno nam 
osądzać innych, ani nie możemy osądzać kogoś na podstawie własnych 
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doświadczeń. Niemożliwe jest, by człowiek znał poglądy Wszechmocnego Boga. Głoszenie 
kazań wynikających z uprzedzeń jest niebezpieczne; sprawia że człowiek staje się 
dogmatyczny i pewny, że ma rację. 

Pytanie, jakie wszyscy musimy sobie zadać, jest takie: Czy poznałbym Boga, gdyby 
przyszedł w sposób, na który nie byłbym przygotowany — gdyby przyszedł w zgiełku uczty 
weselnej, czy jako cieśla? W taki sposób Jezus Chrystus objawił się uprzedzonym 
faryzeuszom, a oni stwierdzili, że jest pomylony. 

Dzisiaj próbujemy wypracować religijne przebudzenie, podczas gdy Bóg nawiedził świat 
w moralnym przebudzeniu, a większość z nas nawet nie zaczęła tego zauważać. Kiedy Bóg 
działa, manifestują się pewne cechy charakterystyczne — usunięcie się w tył, wyciszenie 
samego siebie, oddanie się czemuś czy komuś innemu niż ja sam. Z pewnością najwięcej tych 
cech mogliśmy zauważyć u ludzi zaangażowanych w wojnę [I Wojną Światową]. 

Pedagog zarozumiałości (Joba 5:17-27) 

Elifaz jest nie tylko pewny tego, co Bóg uczyni, ale twierdzi wręcz, że to, przez co 
przechodzi Job, jest karą z ręki Bożej — 

„Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem 
Wszechmocnego.' Bo On rani, lecz i opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą"—podczas gdy 
kara nie stanowiła problemu w życiu Joba. Karanie ma na celu rozwinięcie nas i jest pewnym 
środkiem wyrazu. 

Najważniejszym elementem w cierpieniu Joba nie była kara, ale ponadnaturalny wstęp do 
jego historii, o którym nic nie wiedział. Jeżeli Elifaz ma rację, jego dowody udowodniły by, 
że Job był hipokrytą; jego postawa to postawa nauczyciela zarozumiałości. 

Uważajcie na zarozumiałość, tak jak na truciznę. Niebezpieczeństwo pseudo-
ewangelizacji jest takie, że czyni kaznodzieję „wyższą osobą," niekoniecznie zarozumialcem, 
jednak jego postawa wytworzyła się wskutek tego jak był nauczany. Kiedy nasz Pan 
powiedział do uczniów „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi," nie zwrócił się do 
zdolnych wędkarzy, ale do tych, którzy używają sieci — czegoś, co praktycznie nie wymaga 
żadnych umiejętności; chodzi o to, że nie musisz pilnować swojej „ryby" ale robić proste 
rzeczy, a Bóg uczyni resztę. 

Pogląd pseudo-ewangelizacyjny mówi, że musisz cały czas stać na straży i nie stracić 
żadnej możliwości przemawiania do ludzi, a taka postawa może doprowadzić do wyniosłości. 
Może to być dość szlachetny punkt widzenia, jednak wytwarza niewłaściwy rodzaj 
charakteru. Nie czyni uczniem Chrystusa, ale osobą, która zbyt często śmierdzi prochem i 
ludzie boją sieją spotykać. 

Według Jezusa Chrystusa, mamy patrzeć na Źródło, a On zatroszczy się o jego wypływ: 
„Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki 
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wody żywej" (Ew. Jana 7:38). Kim są ludzie, którzy naprawdę ci pomogli? Nie są nimi ci, 
którzy wiele o sobie myślą, ale ludzie podobni do gwiazd albo lilii; nie ma w nich żadnego 
śladu zarozumiałości. 

Ta właśnie forma pseudo-ewangelizmu, tak niepodobna do sposobu ewangelizacji 
Nowego Testamentu, sprawiła, że Huxley powiedział: „Sprzeciwiam się chrześcijanom: oni 
wiedzą za dużo o Bogu." 

Elifaz może mówić o Bogu wszystko, jednak kiedy przyjrzymy się faktom, widzimy, że 
człowiek, który krytykuje Joba, nie powinien nawet siedzieć koło niego. Elifaz był w o 
wiele lepszym stanie na początku, kiedy nie otwierał swoich ust; wtedy bowiem nie był 
zarozumialcem, ale człowiekiem stojącym w obliczu faktów, które nie miały jeszcze wtedy 
wyjaśnienia. 

Jeżeli studiowanie Księgi Joba sprawia, że z czcią odnosimy się do tego, czego nie 
rozumiemy, zdobywamy pewien wgląd. Jest takie cierpienie, przeciwko któremu nie 
możesz powiedzieć słowa; nie możesz głosić „ewangelii temperamentu"; to, co możesz 
zrobić, to pozostać niemy i zostawić miejsce Bogu, by przyszedł tak jak Sam chce. 

Pytanie do nas jest takie — czy jestem w stanie porzucić moje poglądy na Jego temat? 
Teologia, tak jak i wiara człowieka, jest wspaniałą rzeczą, jednak Bóg jest większy niż te 
rzeczy, a kolejną wspaniałą sprawą jest moja społeczność z Nim. 

Oswald Chambers (1915)  
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Przejęty Bożą obecnością 

Poprzez lata dość często słyszałem jak wykształceni i inteligentni ludzie mówili: „Powiem 
ci w jaki sposób odkryłem Boga." 

Nie mogę stwierdzić czy ci odkrywcy doszli do pokornego uwielbienia Boga. Wiem 
jednak, że wszyscy bylibyśmy w wielkim kłopocie i daleko od Boga, gdyby On w Swej 
łasce i miłości nam się nie objawił. 

Jestem odrobinę poirytowany czy też zasmucony nadzieją tak wielu ludzi na 
pochwycenie Boga — zrozumienie Go, społeczność z Nim — dzięki swojemu intelektowi. 
Kiedy zrozumieją, że gdyby mogli „odkryć" Boga swoim intelektem, to byliby Mu równi? 

Dobrze by było gdybyśmy nauczyli się tego rodzaju odkrycia Boga, o jakim mówi 
Izajasz: 

„W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i 
wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię" (Izajasza 6:1). 

To, co zobaczył Izajasz, było całkowicie inne i różne od tego, co widział kiedykolwiek 
wcześniej. Do tego momentu w swoim życiu Izajasz był obeznany z dobrymi rzeczami, 
które Bóg stworzył. Nigdy jednak nie był przedstawiony Niestworzonemu. 

Dla Izajasza zatem kontrast pomiędzy tym, co jest Bogiem, i tym co nie jest Bogiem, był 
tak silny, że nie znajdował słów, by to wyrazić. 

Istotnie, Bóg objawiał Siebie człowiekowi. Izajasz przez milion lat mógłby próbować 
dosięgnąć Boga swoim intelektem, jednak bez powodzenia. Wszelka siła umysłu 
zgromadzona na całym świecie nie może sięgnąć Boga. 

Jednak żyjący Bóg w ułamku sekundy czasu może objawić Siebie ochotnemu duchowi 
człowieka. Tylko wtedy Izajasz albo inny mężczyzna czy kobieta może powiedzieć z 
pokorą lecz i pewnością: „Znam Go." 

W przeciwieństwie do człowieka, Bóg nigdy nie działa bez jakiegoś celu. Tutaj Bóg 
objawiał Siebie Izajaszowi dla wiecznych celów. Izajasz próbował zapisać to, co widział, 
jednak to, co się naprawdę wydarzyło, jest większe niż to, co opisał Izajasz, podobnie jak 
Bóg jest większy niż ludzki umysł. Izajasz wyznaje, że nigdy wcześniej nie widział Pana 
siedzącego na tronie. 
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Przejęty Bożą obecnością 

Współcześni krytycy tego fragmentu Księgi Izajasza ostrzegają nas przed 
niebezpieczeństwem antropomorfizmu — próby przypisania Bogu pewnych ludzkich 
atrybutów. 

Nigdy nie bałem się wielkich słów. Niech nazywają je jak chcą, ja ciągle wierzę, że 
Bóg siedzi na tronie, obleczony w suwerenność. Wierzę również, że Bóg siedzi na tronie, 
decydując o wszystkich wydarzeniach, zgodnie z zamierzeniem, które zawarł w 
Chrystusie Jezusie, zanim powstał świat. 

A teraz, ponieważ mówimy o uwielbieniu, rozważmy radość i zachwyt niebiańskich 
stworzeń, serafów wokół Bożego tronu. Oto opis Izajasza: 

Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma 
zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. 

„I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest 
wszystka ziemia chwały jego" (Izajasza 6:2-3). 

Niewiele wiemy na temat tych stworzeń, ale jestem pod wrażeniem ich postawy 
uwielbienia. Są blisko tronu i pałają entuzjastyczną miłością do Trójcy. Pochłonięci 
swoją pieśnią wołają: „Święty, święty, święty!" 
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Często zastanawiałem się dlaczego rabini, święci i autorzy hymnów dawnych czasów nie 
doszli do poznania Trójcy, choćby na podstawie uwielbienia serafów: „Święty, święty, 
święty." Jestem Trynitarzem — wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, 
stworzyciela nieba i ziemi. Wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, zrodzonego z Niego 
przed wiekami. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Dawcę życia, który razem z Ojcem i 
Synem jest wielbiony i chwalony. 

Oto bardzo poruszająca scena — serafy wielbiące Boga. Czym więcej czytam moją 
Biblię, tym bardziej wierzę w Trójjedynego Boga. 

W wizji Izajasza serafy śpiewały swoje uwielbienie dla Trójcy 800 lat zanim Maria wołała 
z radości, a jej Dziecko płakało w betlejemskim żłobie, kiedy druga osoba Trójcy, wieczny 
Syn, przyszedł na ziemię, by zamieszkać między nami. Dlatego kluczowymi słowami i myślą 
przewodnią naszego uwielbienia powinno być „Święty, święty, święty!" 

Odnoszę wrażenie, że wielu chrześcijan nie czuje się wygodnie ze świętymi atrybutami 
Boga. W takim przypadku zastanawiam się nad jakością uwielbienia, które próbują Mu 
zaoferować. 

Słowo „święty" jest czymś więcej niż przymiotnikiem określającym Boga mianem 
świętego — jest to pełne zachwytu przypisanie chwały Trójjedynemu Bogu. Nie jestem 
pewien czy naprawdę wiemy, co to oznacza, jednak sądzę, że powinniśmy spróbować określić 
jego definicję. 

Boga może opisać jedynie całkowita moralna czystość. Wszystko, co wydaje się być 
dobre wśród ludzi, musi zostać odrzucone, ponieważ jesteśmy tylko ludźmi. Nikt z nas nie 
jest moralnie czysty. Abraham, Dawid, Eliasz, Mojżesz, Piotr i Paweł — wszyscy byli 
dobrymi ludźmi. Mieli społeczność z Bogiem. Jednak jako członkowie rodu Adama, każdy z 
nich miał swoje ludzkie wady i słabości. Każdy musiał pokornie pokutować. Ponieważ Bóg 
zna nasze serca i intencje, jest w stanie odnowić Swoje szczere i wierzące dzieci, które trwają 
w wierze. 

Nasz problem w utrzymywaniu społeczności ze świętym Bogiem polega na tym, że wielu 
chrześcijan pokutuje tylko z tego, co robią, zamiast z tego kim są. 

Powinniśmy być zainteresowani jakością naszego uwielbienia, kiedy zważymy na reakcję 
Izajasza, który poczuł się całkowicie zanieczyszczony w obecności moralnej czystości 
boskiej Istoty. Zważcie na to, że Izajasz był godnym pochwały młodym człowiekiem — 
kulturalnym, religijnym, w dodatku był to kuzyn króla. Byłby dobrym diakonem w każdym 
kościele. Dzisiaj z pewnością zostałby poproszony o uczestniczenie w radzie zborowej. 

Jednak tutaj Izajasz jawi się jako całkowicie zdumiony człowiek. Był zdjęty strachem, 
jego cały świat nagle rozpłynął się w olbrzymiej, wiecznej światłości. Został przygwożdżony 
do tej jasności — czerwony i czarny, kolory grzechu. 
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Przejęty Bożą obecnością 

Co się stało? Izajasz, tylko człowiek, ujrzał przelotnie Tego, którego charakter i natura 
sygnalizowały doskonałość. Mógł zatem tylko zaświadczyć: „Moje oczy widziały Króla." 

Definicja „święty, święty" musi z pewnością znaleźć miejsce dla słowa „tajemnica", 
jeżeli w naszych próbach uwielbienia mamy efektywnie docenić naszego Boga. 

Są liderzy w różnych kręgach chrześcijańskich, którzy wiedzą tak wiele na temat spraw 
Bożych, że są gotowi odpowiedzieć na każde twoje pytanie. 

Możemy próbować odpowiedzieć na pytania, tak jak najlepiej potrafimy. Jednak jest 
takie poczucie boskiej tajemnicy, które możemy zauważyć w całym Bożym królestwie — 
całkowicie ponad tajemnicą, którą odkrywają naukowcy w królestwie natury. 

Są ludzie, którzy twierdzą, że wiedzą o Bogu wszystko — utrzymują, że mogą wyjaśnić 
wszystko o Bogu, o Jego stworzeniu, Jego myślach, Jego sądach. Dołączyli do szeregów 
ewangelicznych racjonalistów. Zabrali tajemnicę z życia i z uwielbienia. Kiedy to zrobili, 
zabrali również Boga. 

Postawa „wiem wszystko" wobec Boga, którą obserwujemy dzisiaj w pewnych 
nauczycielach, pozostawia ich w bardzo trudnym położeniu. Muszą bowiem ostro 
krytykować i potępiać każdego człowieka, który zajmuje pozycję nieco inną od ich 
pozycji. 

Nasza zręczność, elokwencja i pomysłowość mogą równie dobrze zdradzać brak 
boskiego respektu w naszym duchu, tego cichego i wspaniałego, który szepcze: „Panie, 
Boże, to Ty wiesz." 

W 6 rozdziale Księgi Izajasza widzimy wyraźny obraz tego, co dzieje się z człowiekiem 
w tajemnicy tej Obecności. Izajasz, przytłoczony swoją własną osobą, mógł tylko wyznać: 
„Jestem człowiekiem nieczystych warg!" 

Przypominam, że Izajasz zauważał jakąś „dziwność" — coś z tajemnicy Bożej Osoby. 
W tej Obecności Izajasz nie znalazł miejsca na żarty, zręczny cynicyzm czy ludzką 
zażyłość. Znalazł w Bogu pewną „dziwność," to znaczy obecność nieznaną grzesznemu, 
świeckiemu i samowystarczalnemu człowiekowi. 

Osoba, która doświadczyła tego, co Izajasz, nigdy nie będzie żartować na temat 
„Człowieka na górze" czy „Kogoś tam w górze, kto mnie lubi." 

Jedna z aktorek filmowych, która po swoim rzekomym nawróceniu do Chrystusa ciągle 
włóczyła się po klubach nocnych, powiedziała takie słowa: „Musisz poznać Boga. Wiesz, 
Bóg jest po prostu żywą lalką!" Inny człowiek powiedział: „Bóg jest fajnym facetem." 

Przyznaję, że kiedy słyszę lub czytam takie rzeczy, czuję w środku wielki ból. Mój 
bracie i siostro, jest w Bogu coś innego, poza nami i nad nami — coś niezwykłego. 
Musimy pokornie otworzyć nasze serca i błagać „Boże, oświeć moje zrozumienie Ciebie, 
gdyż inaczej nigdy Ciebie nie odnajdę." 
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W Bogu jest tajemnica, pewna dziwność. Nasz Pan nie oczekuje, że kiedy staniemy się 
chrześcijanami, będziemy zachowywać się jak żywe trupy. Oczekuje jednak, że będziemy 
mieli dusze otwarte na tajemnicę, którą jest Bóg. Myślę, że właściwą rzeczą będzie 
powiedzieć, że prawdziwy chrześcijanin powinien być chodzącą tajemnicą, ponieważ 
naprawdę jest chodzącym cudem. Dzięki prowadzeniu i mocy Ducha Świętego, chrześcijanin 
jest zaangażowany w codzienne życie i nawyki, których nie da się wyjaśnić. Chrześcijanin 
powinien mieć w sobie element, który jest poza psychologią — ponad wszystkimi 
naturalnymi prawami do duchowych praw. 

Bóg jest ogniem trawiącym. Jest napisane, że straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga 
żywego. Czy przypominacie sobie pierwszy rozdział księgi Ezechiela? Przygnębiony prorok 
zobaczył otwarte niebo. Została mu darowana wizja Boga. Potem widział też pośród ognia 
stworzenia o czterech twarzach. 

Myślę, że w naszym świadczeniu i służbie, my chrześcijanie powinniśmy być 
mężczyznami i kobietami ognia. Ponieważ Bóg jest święty, jest czynnie wrogi grzechowi. 
Bóg na zawsze płonie przeciwko grzechowi. W innym fragmencie Izajasz pyta: „Kto z nas 
może przebywać przy ogniu, którzy pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych 
płomieniach?" (33:14). 

Izajasz nie myślał o tych, którzy będą oddzieleni od Boga. Myślał o grupie, która będzie 
żyła dla Boga i mieszkała z Bogiem. Odpowiada też na własne pytanie: „Kto postępuje 
sprawiedliwie i mówi szczerze... ten będzie mieszkał na wysokościach" (33:15-16). 
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Przejęty Bożą obecnością 

Armia Zbawienia miała zawsze za swoje hasło „Krew i Ogień." Jestem za tym, jeżeli 
chodzi o sprawy Boże. Wiemy o oczyszczeniu krwią Chrystusa. Odnośniki do Bożego 
działania mają często związek ze świętym ogniem. Jan Chrzciciel mówiąc o przyjściu 
Chrystusa, powiedział: „Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu... ale On was chrzcić 
będzie Duchem Świętym i ogniem" (Ew. Mateusza 3:11). 

Kiedy Izajasz wołał: „Jestem zgubiony!"było to wołanie pełne bólu. Było to wołanie 
świadomej nieczystości. Doświadczał zgubienia stworzenia wobec świętości Stwórcy. 

Co powinno mieć miejsce w prawdziwym nawróceniu? Co powinien czuć człowiek 
podczas nowego narodzenia? 

Powinien mieć miejsce ten prawdziwy i szczery krzyk bólu. Dlatego nie lubię tego 
rodzaju ewangelizacji, który próbuje zaprosić ludzi do społeczności z Bogiem poprzez 
wypełnienie kartki. 

Powinny nastąpić narodziny z góry i wewnątrz. Powinno być przerażenie z ujrzenia 
siebie w gwałtownym kontraście ze świętym, świętym, świętym Bogiem. Jeżeli nie 
dojdziemy do tego miejsca przekonania i bólu, nie jestem pewien jak głęboka i 
prawdziwa będzie nasza pokuta. 

Dzisiaj nie chodzi o to czy mamy czystość Izajasza, ale pytanie brzmi czy mamy jego 
świadomość. On był nieczysty, i dzięki Bogu, był też tego świadomy. Dzisiaj świat jest 
nieczysty lecz wydaje się być prawie całkowicie tego nieświadomy. 

Nieczystość połączona z nieświadomością będzie miała straszne konsekwencje. To 
właśnie jest niewłaściwe w kościele chrześcijańskim i naszym protestantyzmie. Nasz 
problem to nieprawość, którą ciągle można znaleźć w kręgu sprawiedliwych, wśród ludzi 
którzy zostali powołani by być świętymi, wśród tych, którzy uważają się za wielkich 
ludzi. 

Podoba się nam wizja Izajasza i jego świadomość. Ale nie lubimy myśleć o 
rozżarzonym węgielku wyciągniętym z ognia, który dotknął ust proroka. 

Oczyszczenie krwią i ogniem. Usta Izajasza, symbolizujące całą jego naturę, były 
oczyszczone przez ogień. Bóg mógł wtedy powiedzieć do niego: „usunięta jest twoja 
wina" (6:7). 

W ten sposób zdumiony i zbolały Izajasz mógł prawdziwie dojść do poczucia 
odnowionej moralnej niewinności. W ten sposób natychmiast odkrył, że był gotowy do 
uwielbienia i gotowy i chętny do służby w Bożej woli. 

Podobnie i z każdym z nas, jeżeli mamy mieć pewność przebaczenia i odnowionej 
moralnej niewinności, musi nas dotknąć ogień Bożej łaski. Tylko dzięki głębokości 
przebaczającej Bożej miłości, mężczyźni i kobiety mogą być odnowieni i przygotowani 
do służby dla Niego. 

W tym samym tonie, czy jest jakiś inny sposób w jaki my, Boże stworzenie, możemy 
być przygotowani i gotowi do uwielbienia Go? 
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Mogę jedynie przypomnieć wam o naszej wielkiej potrzebie w tych strasznych 
czasach, kiedy mężczyźni i kobiety robią co tylko mogą, by sprowadzić Boga do 
swojego poziomu. Wielu uważa, że możliwe jest zdobycie kontroli nad suwerennym 
Bogiem i zniżenie Go do poziomu, gdzie mogą korzystać z Niego tak jak tylko chcą. 

Nawet w naszym chrześcijańskim świecie jesteśmy podatni na to, by w pracy, którą 
Chrystus dał nam do wykonania, polegać na technikach i metodach. Bez całkowitej 
zależności od Ducha Świętego, możemy jedynie zawieść. Jeżeli zostaliśmy zwiedzeni by 
wierzyć, że sami możemy wykonać dzieło Chrystusa, nigdy nie zostanie ono wykonane. 

Człowiek, którego Bóg użyje, musi być zgubiony. Musi być człowiekiem, który 
widział Króla w Jego pięknie. Nigdy nie przyjmujmy niczego za rzecz oczywistą 
względem nas, moi bracia i siostry. 

Czy wiecie kto sprawia mi najwięcej kłopotu? Czy wiecie o kogo najwięcej się modlę 
w swojej służbie pastorskiej? O siebie samego. Nie mówię tego po to, by wydawać się 
pokorny, gdyż przez całe moje życie głosiłem do ludzi lepszych ode mnie. 

Powiem to ponownie — Bóg zbawił nas, byśmy Jego uwielbiali. Oby Bóg pokazał 
nam obraz nas samych, który całkowicie pozbawi nas jakiegokolwiek znaczenia. Z tego 
miejsca bowiem może podnieść nas do uwielbienia Go, chwalenia Go i świadczenia o 
Nim. 

A.W.Tozer(1962)  
 

 
Czterdzieści koron 

Było to w pewnej armii, wśród dzielnych żołnierzy 
Gdy zadano pytanie: „Kto w Jezusa wierzy?" 

Zgłosiło się czterdziestu. Ci chociaż wiedzieli, 
Że kara sroga czeka tych, którzy by chcieli 
Jezusa wyznać Panem, nie zlękli się tego, 
Bo przyjęli Jezusa jako Zbawcę swego. 
Cisza zapanowała, kiedy ich wezwali 

I jeszcze przez wszystkimi ten warunek dali: 
„Wszystko wam przebaczymy, jeżeli wyznacie, 

Ze się w tej chwili swojej wiary zapieracie. 
Musicie wszakże wiedzieć, że jeżeli chcecie 

Przy swoim twardo zostać, to pewnie będziecie 
Skazani na śmierć straszną, a nawet być może 
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Skończycie swoje życie zanim wzejdą zorze. 
W rękach waszych więc leży wasza śmierć lub życie 

Czy więc warunek wam dany teraz spełnicie?" 
Czterdziestu jednak stało tak, jak przedtem stali 

I z radością przed nimi wszystkimi wyznali: 
„Dla Jezusa możemy iść na śmierć nawet dziś 

Gdyż nasz Zbawiciel musiał też na śmierć za nas iść." 
Słońce już dawno zaszło i już nawet zorze 

Zgasły na widnokręgu, więc ciemno na dworze 
Było już prawie całkiem. Noc zapowiadała  

Się jeszcze dziś mroźniejsza od innych bezmała. 
Wtenczas wyprowadzono czterdziestu skazanych 

Nad staw już zamarznięty i tam rozebranych 
Postawiono na lodzie. Przed wyprowadzeniem ich 

Na środek zapytano czy może któryś z nich 
Zdecydował się zmienić swe poprzednie zdanie, 
Gdyż inaczej pójdą na śmierć przez zamarzanie. 
Nikt się nie zdecydował, toteż wszystkich razem 
Wyprowadzono na środek i wzmocniono straże 

Nad brzegami jeziora i już ostatni raz 
Dano więc taką szansę wszystkim czterdziestu wraz: 

„Stoicie tu na lodzie, ale bez bojaźni 
Może każdy z was odejść — o tam stoi strażnik, 

On ma wasze ubrania, więc jeśli któryś z was 
Nie będzie mógł wytrzymać, to macie jeszcze czas 

Aby podejść do niego, a on wam pomoże 
Szybko się ubrać, ogrzać, abyście na dworze 

Nie musieli zamarznąć." Gdy sami zostali 
Jeden po drugim wolno oczy zamykali 

I oddawali ducha. Wtem jeden ze straży, 
Który patrzył w ich stronę nagle zauważył 

Czterdzieści złotych koron ponad ich głowami, 
A ci, którzy skonali byli koronami 

Przyozdabiani zaraz i potem do góry 
Wznosili się ku Niebu, gdzie aniołów chóry 
Śpiewały tak przecudnie na ich powitanie, 
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Jak żaden chór na ziemi nigdy nie był w stanie 
Zaśpiewać. Głos ich wznosił się aż przed sam Boży tron 

„Czterdzieści męczenników i czterdzieści koron". 
Trzydzieści dziewięć wzniosło się, jedna została 
I wciąż jakby czekając na swym miejscu stała. 

Wtem strażnik, który zaczął swe oczy przecierać 
Usłyszał głos z ciemności: ,Ja nie chcę umierać, 

Wyrzekam się Jezusa, bo to jest za wiele 
Aby takie cierpienia znosić będąc w ciele." 

Był to głos czterdziestego, który dla cierpienia, 
Które musiał tu znosić wyrzekł się zbawienia. 

,,Ach jaki jesteś głupi"— rzekł strażnik do niego 
Dla krótkiego cierpienia wyrzekasz się Tego, 

Który umarł za ciebie, byś mógł być z Nim w Niebie, 
Gdzie nagroda wspaniała czekała na ciebie. 

Człowieku gdybyś widział to, co ja widziałem, 
Gdy na niebo nad wami tej nocy patrzałem, 

Na pewno byś z radością jeszcze przez chwilę stał, 
A w tej chwili koronę na głowie swojej miał. 
Weź teraz me ubranie i przywdziej mą zbroję, 

A ja chętnie tam pójdę zająć miejsce twoje. 
Tak też się wkrótce stało. Ten wziął zbroję jego, 
A strażnik szybko zajął miejsce czterdziestego. 

Przez chwilę panowała głucha nocna cisza, 
Lecz ten co stał na brzegu za chwilę usłyszał 
Cudne śpiewy aniołów, a w rękach ich lśniła 

Korona co dla niego przeznaczona była. 
Za chwilę w tej koronie razem z aniołami 

Zniknął jego zastępca hen ponad gwiazdami. 
Ach, wtenczas zaczął krzyczeć ten, który na brzegu 

Zajął miejsce strażnika, zamiast stać w szeregu 
Tych, którzy aż do końca wiernymi zostali, 

A w Niebie za swą wierność nagrodę dostali. 
Było wtenczas za późno, już wszystko stracone, 
Ten, kto wytrwał do końca, otrzymał koronę. 

Duszo droga, być może że z ciebie dziś szydzą 
I dla wiary w Jezusa ciebie nienawidzą. 

Wytrwaj jeszcze na chwilkę, a potem już stale 
Będziesz razem z Jezusem w cudnej Jego chwale. 

Paweł Cieślar (1967) 
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