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„Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. 
Chwała jego trwa na wieki"— Psalm 111:10 
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Początek poznania 

Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością.—Przypow. Sal. 1:7 

Wstęp przedstawia cel tej Księgi Mądrości. Księga ta rozpoczyna się od szlachetnego zdania. 
„Nie ma"—jak to zauważył biskup Patrick — „takiej mądrej instrukcji w żadnej z ich ksiąg 
(mowa o pogańskich etykach), jaka jest w księgach Salomona, gdzie podaje on podstawę 
wszelkiej mądrości." 

Bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Tak też powiedział Job (Joba 28:28). Tak samo 
powiedział ojciec mądrego człowieka (Psalm 111:10). To stwierdzenie ma taką wagę, że 
Salomon to powtarza. Po przeanalizowaniu wszystkiego i zbadaniu dokładnie wszystkich 
źródeł poznania, jego konkluzja dotycząca całości jest taka: że bojaźń Boża w praktycznym 
doświadczeniu „jest całością człowieka" (Kazn. Sal. 12:13; porównaj Joba 28:12-14 i 28)—
cały jego obowiązek; całe jego szczęście; jego pierwsza lekcja i ostatnia. 

Tak więc, kiedy ma nam przekazać instrukcje z ust Boga, rozpoczyna od początku, od 
najważniejszej części. Wszelka mądrość pogańska jest tylko głupstwem. Ze wszelkiego 
poznania, poznanie Boga jest najważniejsze. Nie ma prawdziwego poznania bez pobożności 
(porównaj 5 Mojż. 4:6,7). 

Ale co to jest bojaźń Pana? Jest to taki szacunek z miłością, poprzez który dziecko Boże 
podchodzi z uniżeniem i ostrożnością do prawa swojego Ojca. Jego gniew jest tak gorzki, a 
jego miłość tak słodka, że z tego wynika gorące pragnienie, aby się jemu podobać, a ze 
względu na niebezpieczeństwo niedociągnięć z powodu własnej słabości i pokus—święta 
czujność i bojaźń, aby nie zgrzeszyć przeciwko Niemu" (Hebr. 12:28,29). To dotyczy każdego 
doświadczenia umysłu, każdego celu w życiu (Przyp. Sal. 23:17). 

Najstarszy biegły w boskiej szkole stara się o bardziej doskonałe kształtowanie poprzez 
Jego Ducha. Pobożny rodzic prowadzi swoją rodzinę pod Jego wpływ I (1 Mojż. 18:19; 
Efezjan 6:4). Chrześcijański nauczyciel szanuje to jako początek, głowę wszelkiego poznania, 
które uświęca koniec i zachowuje go od najbardziej subtelnych pokus. 

Dlaczego więc tłumy wokół nas pogardzają mądrością i pouczeniem? Ponieważ początek 
mądrości—bojaźń Boża—nie stoi przed ich oczami (Psalm 36:2). Nie znają jej wartości. Szydzą 
z jej obowiązku. Mogą się uważać za mądrych we własnych oczach, ale tutaj Bóg im daje 
właściwe imię. Muszą być głupimi, jeżeli odrzucają takie błogosławieństwo (Jeremiasz 8:9); 
biegną w świadomą ruinę (Przyp. Sal. 1:22,24-32; porównaj 1 Sam 2:25; 1 Królewska 12:13; 
Jeremiasz 36:22-32); cenią bardziej pracę, niż pokutę (Przyp.Sal. 5:12,13;29:1). Dobry Panie! 
Niech twoja dziecięca bojaźń będzie moją mądrością, moim bezpieczeństwem, moim szczęściem! 

 
Charles Bridges (1846) 
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Bojaźń która przynosi życie 

„Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg! Tylko, abyś okazywał cześć 
Panu, swemu Bogu, (w tłumaczeniu angielskim: „abyś się bał Pana swojego Boga"), abyś chodził 
tylko jego drogami, abyś go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej 
duszy, Abyś przestrzegał przykazań Pana i jego ustaw, które Ja ci dziś nadaję dla twego 
dobra" ( 5 Mojż. 10:12,13). 

Ludzkie emocje, chociaż mogą być mocne, to jednak jest prawie niemożliwe, aby je 
dostatecznie wyrazić w taki sposób, który w pełni przekaże innym, a nawet nam samym to, 
co się aktualnie dzieje w nas. Te emocje są częsty siła napędową za tym, co robimy i jak 
reagujemy w danej sytuacji. Te reakcje są często poza kontrolą naszej racjonalności. Jedną z 
najmocniejszych jest strach. 

Strach jest emocją, którą jest wspólna dla nas wszystkich; chociaż to, co składa się na 
nasz osobisty strach, jaki przeżywamy, różni się bardzo od jednego do drugiego. Ten 
indywidualny strach, jaki przeżywamy, często ma paraliżujący wpływ na nas, albo popycha 
nas do nielogicznego działania czy ograniczeń, które nie biorą pod uwagę konsekwencji. Te 
„strachy" mają zdolność, żeby całkowicie omijać nasz rozum i wolę. Strach przed upadkiem, 
strach przed utratą, strach przed odrzuceniem, strach przed nieznanym, one wszystkie mają 
zdolność do tego, żeby przejąć panowanie nad naszym rozumem i spowodować, abyśmy 
odrzucili przestrogę. 

Doświadczanie takiego strachu jest wspólne dla wszystkich w Chrystusie, pomimo tego, 
że są odkupieni, otrzymali przebaczenie, zostali odnowieni, narodzili się na nowo, zostali 
napełnieni Duchem i są uczniami Pana Jezusa. Niektóre strachy są zdrową ochroną, a inne 
na pewno nie są zdrowe i nie dają zabezpieczenia, a właściwie usuwają wszelką ochronę. 
Jako chrześcijanie mamy dostęp do siły dla przezwyciężenia tych paraliżujących strachów 
poprzez usługę Ducha Świętego, jeżeli nauczymy się odpoczywać w Bogu i pozwolimy Mu, 
żeby nam dał siłę, abyśmy pozostali w Jego pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. 

Ale jest też Biblijny strach (bojaźń), której nie powinniśmy przezwyciężać, ale 
ustawicznie starać się ja manifestować coraz więcej i pełniej w naszym życiu dotąd, aż się 
stanie naszym stałym nastawieniem. To jest bojaźń Boża. 

Bojaźń Boża jest to coś zupełnie innego niż strach, czy strachy, o których wspominałem 
dotąd. Wszystkie inne strachy wytwarzają osłabiające troski, konsternację, drżenie i czystą 
panikę. To są efekty, które tak łatwo zdobywają nad nami kontrolę. Te musimy 
przezwyciężyć poprzez Bożą łaskę. Ale bojaźń Boża jest to coś zupełnie innego. 
Musimy zrozumieć, że Biblijne znaczenie bojaźni Bożej jest Bożą odpowiedzią na zwykły 
strach, który opanowuje nasze serca. Bóg jest ostateczną rzeczywistością i bać się Jego 
oznacza odrzucać wszystkich konkurencyjnych bogów i bożków, aby służyć tylko Jemu. 
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Służyć tylko Jemu 

 
„Będziesz przejęty czcią dla Pana, twojego Boga, i jemu będziesz służył, i na imię jego 
przysięgał" (5 Mojż. 6:13). 

Bać się Boga jest to przykazanie Pana dla wszystkich w rodzinie wiary. Święta bojaźń 
Boża powinna być stałym nastawieniem serca każdego wierzącego. Jest to pozytywna 
bojaźń, która wytwarza niesamowite odczucie podziwu szacunku dla świętego Boga. Ta 
święta bojaźń Boża prowadzi nas do radosnego posłuszeństwa Bożej woli; pogłębia naszą 
miłość i sprawia, że z naszych serc wypływa uwielbienie dla naszego niesamowitego Boga. 
Pozytywna, święta bojaźń Boża prowadzi do całkowitego poddania wszystkiego czym 
jesteśmy i co posiadamy, temu, który jest naszym zaopatrzeniem, naszym Jehova Jaira. 

Kiedy Bóg doświadczył Abrahama, powiedział mu: „Teraz wiem, że się boisz Boga, 
ponieważ nie i wahałeś się oddać Mi swojego syna, swojego jedynego syna" (1 Mojż. 
22:12). Jednym z owoców „bojaźni Bożej" jest serce, które nic nie zatrzymuje przed Bogiem. 
Jeżeli trzymamy się tego, co mamy od Boga (nawet nasze dary i służby) i nie chcemy uznać 
Bożego prawa do tego, że może nie tylko dawać, ale też zabierać, to jest to dowód na to, że 
nie mamy zdrowej bojaźni Bożej. Właściwie to pokazuje, że dany przez Boga dar stał się 
teraz bożkiem w naszym sercu i że teraz traktujemy ten dar wyżej niż jego dawcę. 
 

Zachowani przed nieposłuszeństwem 
„Wtedy rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby 
bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli" (2 Mojż. 20:20). 

Mojżesz to powiedział, ponieważ wiedział, że tylko święta bojaźń Boża połączona z 
nabożnym szacunkiem zachowa Izraelitów od grzechu, błędów i świadomego 
nieposłuszeństwa. Biblia mówi, że „wszyscy zgrzeszyliśmy". Wszyscy jesteśmy grzesznikami, 
ale wierzący, nie są tacy jak ludzie niezbawieni, którzy grzeszą, gdyż oni nie mają bojaźni 
Bożej (Psalm 36:1). Ci, którzy mają prawdziwą bojaźń Bożą, nie będą praktykować grzechu. 
To właśnie bojaźń Boża nas powstrzymuje; to łaska Boża daje nam siły, żebyśmy nie 
wchodzili i nie praktykowali grzechu. 

Święta bojaźń Boża zachowuje nas przed tym, abyśmy nie myśleli o sobie zbyt wysoko, 
zarówno przed Bogiem jak też przed naszymi braćmi i siostrami w Panu. Nie możemy być 
prawdziwymi sługami Bożymi bez tej bojaźni, która nas trzyma we właściwym miejscu 
odpowiedzialności przed Jego uważnym wzrokiem. Bez bojaźni Bożej, własne ja będzie 
sobie uzurpowało prawo do panowania w naszych sercach. Nasza własna bojaźń własnego 
ja będzie się podnosiła i dokonywała swojego niszczącego dzieła; a my z kolei będziemy się 
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zaczynali bać naszego brata; pycha i zawiść wejdą i będą zaciemniać Boże działanie w nas. 
Rezultatem będzie to, że okradamy Boga z należnej Jemu chwały. 

Bez bojaźni Bożej człowiek prędzej czy później pójdzie drogą szatana. Te straszne 
konsekwencje sprawiają, że tak ważne jest to, aby lud Boży był regularnie napominany z 
kazalnic do właściwej bojaźni Bożej. Jeżeli kochamy Boży lud, to nie będziemy unikać tego 
tematu. 

Wszyscy, którzy naprawdę „boją się" Boga, okazują że mają świadomość tego kim jest 
Bóg nie tylko poprzez swoje uwielbianie, ale również poprzez moralny wybór jakiego 
dokonują. Bojaźń Boża kształtuje nasze życie i kieruje naszym zachowaniem w odniesieniu 
do każdego wydarzenia i okoliczności wokół nas. 

 
Niezdrowy strach 
 
Strach przed tym co inni pomyślą i przed ich reakcją jest tym, co wielu prowadzi do 

upodobniania się do społeczeństwa wokół nas. Jest to bardzo mocny i potężny wpływ, ale 
Jezus powiedział swoim uczniom, żeby odrzucili tego rodzaju strach (Mat. 10:26,28,31). 
Zamiast bać się innych, wierzący mają bać się Boga, gdyż tylko On jest najwyższym 
autorytetem i mocą (Mat. 10:28; Łukasz 12:4). 

Grzech również zniekształcił pojmowanie przez ten świat realności, że Boża miłość jest 
trudna do zrozumienia bez oświecenia Ducha Bożego. Ten brak zrozumienia wytwarza 
poczucie winy, które wywołuje strach przed wyjawieniem tego, że tak jak Adam i Ewa, wielu 
ucieka przed świętym wzrokiem Boga, zamiast biegnąć do tego, który jest jednym źródłem 
wszelkiej prawdziwej miłości. 

 
Bojaźń Boża usuwa wszelki inny strach 
 
Apostoł Paweł przypomina nam, że Duch Boży, którego otrzymaliśmy podczas naszego 

nawrócenia nie „czyni nas niewolnikami strachu" (Rzymian 8:15), więc jako dzieci Boże, 
które otrzymały Ducha synostwa, możemy przychodzić do wszechmogącego Boga i 
nazywać Go Ojcem, bez jakiegoś odczucia negatywnego strachu. Jak mówi apostoł Jan: „W 
miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; 
kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości" (1 Jana 4:18). 

Bóg pokazał siebie jako miłość, posyłając swojego Syna, żeby się stał za nas 
przebłagalną ofiarą za grzech. Kiedy Jezus przyszedł, to przyniósł świeże objawienie głębi 
Bożej miłości i potwierdził nam poprzez swoje życie i ofiarę, że Bóg jest rzeczywiście 
miłością. 
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My „boimy się" Boga w biblijnym znaczeniu, ponieważ świadomość dana nam przy 
naszym nawróceniu o doskonalej miłości Ojca wypędza strach przed karą, gdyż Chrystus 
przyjął naszą karę na Krzyżu Golgoty i odkupił nas przez Swoją krew. 

„Błogosławiony każdy, który się boi Pana, który kroczy jego drogami! Owoc trudu rąk 
swoich spożywać będziesz, będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. Zona twoja będzie 
jak owocująca winnica w obrębie zagrody twojej, Dzieci twoje jak sadzonki oliwne dokoła 
stołu twego. Tak oto błogosławiony będzie mąż, który się boi Pana!" (Psalm 128:1-4). 

Jakiemu wspaniałemu Bogu służymy! Ta wspaniała wiedza wlewa w nasze serca bojaźń 
Bożą (nie strach przed karą) i prowadzi nas do zdyscyplinowanego i świętego życia, 
wzmacniając nas i czyniąc nas zdolnymi do odrzucenia wszystkich innych 

 
Bojaźń która przynosi życie 
 
bogów, którzy zabiegają o nasz pokłon i uwalniając nas do służenia tylko Bogu, w 

posłuszeństwie Jego przykazaniom (5 Mojżeszowa 6:13). 
Wokół nas jest tak wiele sprzecznych ze sobą poglądów, ale jako wierzący w Boga 

musimy pamiętać, że jest tylko jedna opinia, która ma znaczenie. Jesteśmy odpowiedzialni 
tylko przed Bogiem. Dlatego nie musimy się poddawać żadnym innym strachom. Prawdziwa 
bojaźń Boża nie obejmuje żadnego uczucia strachu przed karą. Człowieka wierzącego to nie 
strach, ale miłość prowadzi do posłuszeństwa świętemu Bogu. Ale musimy pozostawać w 
podziwie dla Boga i nie traktować Go lekko i być zawsze wdzięcznymi, że chociaż nasz Bóg 
jest „ogniem trawiącym", to jest On równocześnie naszym Ojcem, który nas kocha i którego 
czcimy w duchu i prawdzie i z nabożnym szacunkiem (Hebr. 12:26-28). 

Dlatego „Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą. W nim bowiem 
raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska 
twoja, Panie, ponieważ w tobie mamy nadzieję!" (Psalm 33:20-22). 

 
Mike Barton (2005) 
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Początek mądrości 
Bojaźń Pana jest początkiem mądrości— Psalm 111:10 
Byłoby to naprawdę dziwne, gdyby było inaczej. Jeżeli w ogóle wierzymy w Boga 

Stwórcę, Dawcę każdego dobrego daru i jeżeli wierzymy, że jest to Jego życzeniem, aby 
ludzie uznawali Jego autorytet i poddawali się pod Jego prowadzenie, to musimy wierzyć, że 
On będzie dawał Swoje najlepsze dary, szczególnie takie jak dar mądrości tym, którzy 
poddają się Jego autorytetowi i pragną się Jemu podobać. Założenie, że ten dar jest tak samo 
udzielany bezbożnym jak i wszystkim innym sugeruje, że Bóg nie bierze pod uwagę żadnych 
moralnych różnic i że nie jest to symbolem Jego satysfakcji, żeby udzielać tego daru tym, 
którzy chcą Mu szczerze służyć. On niewątpliwie udziela wielu darów bezbożnym na jakiś 
czas po to, aby ich prowadzić do upamiętania, kiedy doświadczają Jego dobroci. Ale Jego 
najlepsze dary są udzielane po, a nie przed ich upamiętaniem. 

Czy można zatem powiedzieć, że niereligijny świat jest bez mądrości? Czy nie ma on 
takich ludzi jak Arystoteles, Sokrates, Tycjusz, Goethe, Gibbon? Musimy zrozumieć co to 
jest mądrość. Mądrość to nie jest jakaś ilość wiedzy. Odpowiednia wiedza jest nieodzowna 
dla mądrości. Człowiek, który nie ma wiedzy odpowiedniej dla swojej pozycji, który nie zna 
siebie w relacji do Boga i innych ludzi, który jest źle poinformowany w odniesieniu do 
swoich obowiązków, niebezpieczeństw, konieczności, choćby napisał wiele książek o 
najbardziej egzaltowanym charakterze, to jednak musi być określony jako człowiek bez 
mądrości. 

Jakie znaczenie ma dla ciebie to, że twój sługa zna matematykę ,jeżeli jest nieświadomy 
twojej woli i tego w jaki sposób ma ją wykonywać? Geniusz Voltera, Spinozy, Byrona 
sprawia tylko to, że ich głupota jest bardziej uderzająca—jakby człowiek, który płynie 
szybko w kierunku wodospadu Niagara miał się zajmować malowaniem podziwianego 
obrazu scenerii, która go otacza. Ludzie, którzy są bardzo wielcy w ocenie tego świata, 
popełniali największe błędy w odniesieniu do najważniejszych rzeczy; a tylko dlatego, że te 
rzeczy nie są uważane za ważne w tym świecie, reputacja tych ludzi pozostaje nienaruszona. 

Jeżeli nauczyłeś się oceniać rzeczy w jakiejś mierze tak, jak Bóg je ocenia, pragnąć tego, 
co On oferuje, odrzucać to, czego On zabrania i rozpoznawać zadania, które tobie 
wyznaczył, to jesteś na drodze mądrości i ci wielcy mężowie, o których wspominaliśmy 
wcześniej są daleko z tyłu za tobą—daleko od wąskiej bramy, przez którą ty wszedłeś. Tylko 
ten jest mądry, kto może nazywać Chrystusa mądrością Bożą. 

 Bojaźń Boża jest tą uległością dla Boga, która prowadzi cię do poddania twojej woli 
Jego woli—sprawia, że chcesz się ponad wszystko Jemu podobać; żałujesz za wypełnianie 
swojej woli w przeszłości; jesteś szczęśliwy, kiedy On się uśmiecha; jesteś niesiony jego 
miłością; masz nadzieję w Jego chwale. 

George Bowen (1898) 
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Nasza potrzeba bojaźni Bożej 
 

Misjonarz piszący do czasopisma Evangelical Christian w maju 1931 roku mówi tak: 
Wasz artykuł na temat „bojaźni Pana" przypomina mi pewne wydarzenie z roku 1920 

albo 1921. W Londynie odbywała się trzydniowa konferencja na temat Osoby i Działania 
Ducha Świętego. Konferencja była prowadzona przez dr F.B. Mayer. Około czterystu 
pracowników chrześcijańskich poszło na herbatkę pewnego dnia, kiedy dr Meyer prowadził 
konferencje przy herbatce. Po sprawdzeniu obecnych odnośnie okresu ich nawrócenia pytał 
o agencje które były najbardziej używane i o rodzaj kazania. Dr. Meyer był zdziwiony, jak 
również wszyscy obecni, kiedy się dowiedział, że przeważająca większość obecnych została 
przyprowadzona do Pana w rezultacie regularnej pracy kościoła, a nie poprzez specjalne 
misje itp., ale również to, że przeważająca większość składała świadectwo, że wpłynęło na to 
kazanie na temat strachu Pana—strachu przed konsekwencjami, jeżeli odrzucą łaskę Pana. 
Dużo mniej zostało przyprowadzonych do wiary i zaufania Chrystusowi poprzez poselstwo 
o Miłości Bożej! Dr. Meyer podał taką uwagę: „Jest to więcej niż interesujące i zdumiewające, 
szczególnie w tych dniach, kiedy jesteśmy napominani z tego powodu, że nie głosimy więcej 
miłości Bożej! Chrześcijańscy pracownicy, kaznodzieje i misjonarze, zwróćcie na to uwagę; 
będziecie o tym musieli pamiętać, kiedy pójdziecie do swojej pracy." 

Czy możemy podchodzić do majestatu Jego Moralnego Prawa bez szacunku? Czy 
autorytet Jego Prawa nie niesie z sobą konsekwencji? Czy nie mamy się czego bać przed 
Bogiem? Zużyty dyletantyzm tak podpowiada. Pomimo tego cała historia i Pismo i 
doświadczenie wołają przeciwko takiej pozbawionej męskości i zniewieściałej teologii. W 
średniowieczu nadawano może nieproporcjonalne znaczenie kontemplacji o nieubłagalnym 
Sędzi. Ludzie tak się bali, że prawie nie byli w stanie uwierzyć w dobrą Nowinę Ewangelii. 
Nawet Chrystus był prawie niedostępny. Ale jak daleko odeszliśmy od tamtych dni! Dzisiaj 
wahadło przesunęło się do takiej skrajności, że jest to nieskończenie bardziej niebezpieczne 
i śmiertelne, gdyż „nie ma bojaźni Bożej" przed naszymi oczami. Dzisiaj sumienie jest tak 
zatwardziałe, że Bóg nie jest już „ogniem trawiącym" który może oczyścić z winy. 

Jeżeli nie jest to jeszcze manifestowane, to przyszłość może to pokazać tak jasno, jak 
słońce w południe, że największym przestępstwem popełnionym przeciwko temu pokoleniu 
było uparte i głupie wykorzenienie bojaźni w kościołach. Może modernizm jest najbardziej 
odpowiedzialny za to odrzucenie bojaźni Pana. Dean Inge, który oświadczył, że doktryna o 
piekle jest „bluźnierstwem," jest cytowany przez D.M. Pantona i to są jego słowa: „Nigdy 
dotąd nie było takiego okresu, kiedy bojaźń Boża odgrywała tak małą część w prawdziwej 
religii ludzi jak to jest obecnie. Nie boimy się tak, jak poprzednie pokolenia bały się Bożego 
sądu. Zanik bojaźni, jako element życia religijnego jest jedną z najbardziej znaczących cech 
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naszych czasów. Zanik groźby przedstawianej z kazalnicy jest bardzo znaczącym 
fenomenem, bez względu na to czemu to przypiszemy i czy się z tym zgadzamy czy nie. 
Nowoczesny człowiek chodzący do kościoła nie boi się, kiedy słyszy ostrzeżenia przed 
Bożym sądem." 

Czy nie jest to godne pożałowania, że ten modernista był tak całkowicie zaślepiony, że 
nie potrafił nawet rozpoznać wyniku swojego śmiertelnego działania? Siejąc swój 
nowoczesny „wiatr doktryny" nie rozpoznał trąby powietrznej. 

 
Odrzucając ograniczenia 
 
Jednak nie wszyscy są tak samo ślepi odnośnie tego, co tworzy tak wielu delikwentów i 

opróżnia kościoły z młodych ludzi. Trzeźwo myślący intelektualiści z pierwszego rzędu 
wiedzą, że rozwadniamy ewangelię i mieszamy prawdę, aby pasowała do naszego wieku. 
Nawet London Times z 22 maja 1943 roku pisał tak: „Wśród powodów odchodzenia ludzi od 
kościoła i rozluźnienia standardów moralnych, które obserwujemy dzisiaj, nie ma 
wątpliwości, że jednym z głównych powodów jest zanik wiary w wieczne potępienie. 
Słusznie czy nie, ludzie nie boją się Boga tak jak to było dawniej i odrzucili ograniczenia, 
które nakładała bojaźń." 

Ewangelista Oscar Lowry pisze o kaznodziei, który został obrabowany na drodze przez 
człowieka, który kiedyś był jego służącym. Człowiek ten został osądzony i skazany na 
długoletnie więzienie. Mając nadzieję, że może dotknąć sumienia tego skazanego, 
kaznodzieja zapytał go: „jak mogłeś być tak głupi, żeby obrabować swojego dawnego 
pracodawcę?" Odpowiedź tego człowieka uciszyła go całkowicie: „Ty sam mnie kusiłeś do 
popełnienia tego przestępstwa przeciwko prawu. Często słyszałem jak mówiłeś publicznie i 
prywatnie, że wszyscy ludzie będą się cieszyć wieczną wspaniałością po śmierci i że nie ma 
czegoś takiego jak wieczne potępienie czy piekło w przyszłym świecie. Ponieważ usunąłeś 
mój największy strach, to dlaczego miałbym się bać czegoś mniejszego?" 

Pomijając odpowiedzialność i winę Modernizmu za usunięcie bojaźni w człowieku, 
zwróćmy uwagę jak ten krzywdzący brak bojaźni w znacznym stopniu pozbawił żywotności 
i obrabował dzisiejszą ortodoksję z jej najpotężniejszej broni. Posłuchajcie dr Timothy 
Dwight'a, założyciela Uniwersytetu Yale: „Niewielu, bardzo niewielu zostaje kiedykolwiek 
obudzonych czy przekonanych poprzez zachęcanie i obietnice ewangelii, ale prawie wszyscy 
poprzez oskarżenie z zakonu. Błogosławieństwo nieśmiertelności i chwała nieba są 
zazwyczaj głoszone z małą skutecznością do zgromadzenia grzeszników." 

Taka była mądrość udzielana oryginalnym założycielom naszych wielkich instytucji 
edukacyjnych. Jakie poważne i zdrowe zrozumienie majestatu Najwyższego posiadali ci 
wielcy mężowie Boży! 
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Ucieczka przed nadchodzącym gniewem 
 
Jakże inaczej mężowie z bardziej stanowczych pokoleń ostrzegali bezbożnych, aby 

uciekali przed nadchodzącym gniewem! Na przykład wielki pisarz pieśni, dr Isaac Watts, 
którego pieśni przekazują głębię i szacunek, który ośmiesza zgiełk i krzyk nowoczesnych 
pieśni, powiedział tak: „Nie znałem ani jednej osoby przez wszystkie lata mojej służby, która 
by przyznała, że pierwsze ruchy religijne w jej sercu wynikały z odczucia dobroci Boga, 'Co 
dam Panu, który obchodził się ze mną tak łaskawie?' Myślę, że wszyscy, których znałem 
zostali raczej obudzeni najpierw, aby uciekać przed nadchodzącym gniewem i odczuwali 
bojaźń." 

Moi przyjaciele w służbie będą pamiętać, że starzy teologowie z okresu Reformacji mieli 
zdrowe odczucie bojaźni Bożej. Ich docenianie bojaźni było powiązane z faktem, że nie tak 
jak wielu obecnie, oni nie umniejszali objawienia Mojżeszowego. Przypomnijcie sobie, że to 
właśnie wtedy, kiedy zakon z Synaju był ogłaszany z Góry i sprawiał, że Izraelici drżeli i 
uciekali w śmiertelnym strachu, Mojżesz wyjaśniał znaczenie tej służby: „Bóg przyszedł, aby 
was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli (2 Mojż. 20:20). 

Z drugiej strony, poprzez zwiastowanie bez zakonu, skrajni dyspensacjonaliści nie tylko 
przyczynili się do bezprawia, ale w konsekwencji odeszli również od prawdziwego 
zrozumienia ważnego miejsca, jakie bojaźń Boża powinna zajmować w ich usługiwaniu. 
Ponieważ w ich teologii Mojżesz jest w znacznym stopniu tematem tabu, to jak mogą oni 
pokazywać zagrożenia wynikające ze złamania prawa? Jeżeli mściciel krwi nie znajdzie się na 
drodze grzesznika, to dlaczego miałby on uciekać dla bezpieczeństwa do miasta schronienia? 
Pominięte zostało przekleństwo zakonu i dlatego rozwinęło się towarzyszące temu 
kryminalne przestępstwo braku głoszenia gniewu i sądu z Nowego Testamentu. 

Rezultat jest taki, że ludzie w ławkach są tak prowadzeni, że nie muszą się już bać 
konsekwencji nieposłuszeństwa tak, jak to było kiedyś. Jeżeli „poprzez zakon jest poznanie 
grzechu", to nie jest to wcale dziwne, że wśród nas rozwija się coraz większy brak 
wrażliwości na grzech. Nie można chyba zaprzeczyć, że teologia skrajnego 
dyspensacjonalizmu odprowadza nas coraz dalej od bojaźni i strachu przed Bogiem. 

Może jakiś czytelnik nie jest podobny do pewnego ortodoksyjnego kaznodziei, który był 
znajomym autora, człowiekiem, który został uratowany z ultradyspensacjonalizmu. W 
okresie depresji ten mąż Boży uważał, że gdyby głosił sąd, to jego kazania by tylko 
zatwardziły jego słuchaczy. Uważał, że te kłopoty już doświadczały ludzi ponad ich 
wytrzymałość. Jednak kiedy w tym czasie studiował księgę Objawienia Jana, dotykało go 
bardzo poselstwo anielskiego trębacza podczas wielkiego ucisku (czas takiego ucisku, jakiego 
nigdy dotąd nie było i już nie będzie), kiedy Antychryst będzie żądał niepodzielnego 
pokłonu pod karą śmierci. Kiedy sprawiedliwe sądy spadają szybko jeden za drugim i kiedy 
bestia żąda, żeby każde kolano się ugięło i aby wszyscy przyjęli znak na czoło, to wtedy 
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jedyna „wieczna ewangelia" będzie rozbrzmiewała z eteru: „Bójcie się Boga i oddajcie Mu 
chwałę; gdyż nadeszła godzina sądu; oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i 
morze i źródła wód" (14:7). 

Mój przyjaciel kaznodzieja zauważył też, że potem nastąpi najgroźniejsze ostrzeżenie 
anielskie jakie kiedykolwiek słyszał ten świat, ostrzeżenie, które dotrze dużo dalej niż tylko 
to przerażające ziemskie nawiedzenie boskiego gniewu. Nawet wśród grożącego głodu i 
śmierci w jego najgroźniejszej formie, jeżeli jakiś człowiek będzie chciał zachować swoje 
życie kłaniając się bestii, to „będzie dręczony w ogniu i siarce w obecności świętych aniołów 
i w obecności Baranka." 

Czy możemy się dziwić, że ten kaznodzieja, który zaczął być miękki i współczujący dla 
grzeszników, we współczuciu, które było niewłaściwe i które nie brało pod uwagę Bożych 
metod postępowania z ludźmi, został uleczony ze swojej tendencji do zakwalifikowania i 
zmiękczenia zagrożenia jakie jest przedstawione w Piśmie? 

„Kiedy wycofujemy się z utożsamiania się z Bożym celem w innych, do współczucia z 
nimi, to tracimy życiową społeczność z Bogiem; postawiliśmy bowiem nasze współczucie, 
naszą uwagę dla nich jako przeszkodę, a to jest świadomy bunt przeciwko Bogu" (Oswald 
Chambers). 

Zwróćmy się dalej do tego niebiańskiego ostrzeżenia dla świętych w czasie ucisku, którzy 
boją się Boga. Jak satysfakcjonujące jest dokończenie tego opisu (Obj. 15:2- 4) tych świętych 
z okresu ucisku, którzy słuchali tej wiecznej ewangelii i zostali włączeni na wieki do grona 
tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią i jej obrazem i nad pieczęcią i liczbą jej imienia: 
Ci zwycięzcy na morzu szklanym śpiewają „Pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka," z 
potężnym wybuchem pewności na końcu; „Kto by się Ciebie nie bał, Panie i nie wielbił 
Twojego imienia? Bo tylko Ty jesteś święty; bo wszystkie narody przyjdą i pokłonią się przed 
Tobą; gdyż Twoje sądy się objawiły." 
Bojaźń i społeczność 
Większości z nas trudno uwierzyć, że zgadzanie się z tymi konkluzjami dotyczącymi 
ważnego miejsca strachu zależy od głębokości naszej społeczności z Bogiem. Żeby mieć 
powierzone te przerażające i boskie tajemnice, wymagane jest poświęcenie się aż do śmierci i 
odważna wiara. Tylko ci, którzy otrzymali wizję Boga i siebie i którzy przeszli przez 
przerażające upokorzenie i złamanie serca i wyznanie, będą w stanie wylać poselstwo 
połączenia strachu przed Panem i zniewalającej miłości. 

Enoch i Noe, ci dwaj mężowie, o których jest szczególnie powiedziane, że „chodzili z 
Bogiem", byli kaznodziejami nadchodzącego sądu. A jaki powód jest podany, dlaczego Noe 
przez wiarę przygotował arkę dla ocalenia swojej rodziny? Został „pobudzony przez bojaźń . 
Przekonanie o tym, że nadchodzi potop tak poruszył tego „kaznodzieję sprawiedliwości", że 
„działał" w posłuszeństwie Bogu, w obliczu szyderstw i pogardy, jakie spadały na niego 
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codziennie ze strony szydzącego, naśmiewającego się świata. Boży głos ostrzegający 
pobudził tego starego kaznodzieję do budowania arki. Czy Chrystus nie może nadal 
namaszczać ludzi tak, aby oni również mogli „chodzić z Bogiem" i doprowadzić to grzeszne 
i głupie pokolenie do przerażającego odczucia nadchodzącego sądu, ucieczki od piekła i 
nadchodzącego ognia, od którego ludzie powinni uciekać? 

 
William Bramwell był jednym z takich kaznodziejów. Mając na uwadze groźbę tych 

nadchodzących tajemnic i przy pomocy języka prawie natchnionego, wyszedł, aby 
zamanifestować strach przed boskim majestatem. Ten, który wygłaszał kazanie na jego 
pogrzebie przed płaczącym dziesięciotysięcznym tłumem powiedział o nim tak: „Nigdy nie 
wiedziałem upadłego dziecka Adama, którego moralna odnowa byłaby tak kompletna, ani 
nikogo, kto byłby tak anielski i święty. On był tym wszystkim, czym Pan chciał go mieć." 

Ten sam William Bramwell napisał do przyjaciela: 
Wiesz o tym, że byłem przez trzy miesiące w piecu. Jest to tajemnica Boża, której teraz 

nie rozumiem, ale wiem, że On był ze mną. Chwała jaką przeżyłem była nie do opisania. 
Zostałem wypełniony miłosierdziem; mogłem cały czas wykrzykiwać miłosierdzie. Jednak 
nigdy przedtem nie miałem tak wyraźnego obrazu męczarni łudzi potępionych. 

Pisząc do innego przyjaciela powiedział: Chociaż byłem w piecu, to mogę cię zapewnić, 
że nigdy dotąd nie oglądałem takiej chwały nieba i męczarni potępionych, że jeżeli będę 
miał siły, to będę wylewał takie błogosławieństwa i przekleństwa, jak nigdy dotąd (Cytat z 
Dynamics of Life, A. Paget Wilkes). 

 
Nie bój się 
 
Zwróćmy krótko uwagę w tym punkcie na „nie bój się" jakie są zapisane w Piśmie, gdyż 

są one skierowane do świętych. Jaka to pociecha dla niezliczonych rzeszy dusz! Jaką 
pociechą było to słowo naszego Pana dla roli męczenników torturowanych: „Nie bójcie się 
tych rzeczy, które będziecie znosić", „nie bójcie się ani nie lękajcie;" „nie bójcie się, bo Ja jestem z 
wami." Dla zachęty i zapewnienia potrzebujących dusz, które żyją w najbliższej społeczności 
z Bogiem jest podane to zapewniające słowo: „W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała 
miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w 
miłości" (1 Jana 4:18). 

Co za cel! Co za społeczność! Jakie osiągnięcie! Jednak bądźcie pewni, że pomiędzy 
większością z nas, a takim życiowym doświadczeniem jest jeszcze wiele ziemi do zdobycia. 
Na szorstkiej drodze prowadzącej do takiej realności zignorowaliśmy wiele potrzebnych i 
wspaniałych fragmentów Pisma na temat bojaźni Pana. Ci, którzy omijają te fragmenty, 
które zachęcają ich do „bojaźni" odbierają zimną pociechę ze słów Zbawiciela „nie bój się." 
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Paget Wilkes mówi: „Jest to oczywista prawda, że ... ci, którzy chodzili w najbliższej 
społeczności z Bogiem, otrzymywali bardziej zatrważające wizje nadchodzącego gniewu, niż 
było to dane zwykłym chrześcijanom." Tak więc czy jest jakaś niekonsekwencja i konflikt 
pomiędzy straszną i poważną bojaźnią Bożą i „doskonała miłością" przedstawianą przez 
Jana? 

 
L.E. Maxwell (1950) 
 
 
 
 
 

Natura bojaźni Bożej 
 

Poddajmy się dokładnemu sprawdzianowi i doświadczeniu, czy mamy w naszych sercach 
bojaźń Bożą. Jak możemy to poznać? 

Bojaźń Boża sprawia, że człowiek boi się grzechu, ,Jakże miałbym więc popełnić tak wielką 
niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu?" (1 Mojż. 39:9). Rzeczywiście grzech jest jedyną straszną 
rzeczą; jest to głowa Gorgona, która straszy; jest to zło ponad wszelkie zło. Jest to trucizna 
jaką stary wąż wsączył w naszą naturę. W grzechu jest zarówno skażenie jak i wrogość. Grzech 
jest przyrównany do „gęstej chmury" (Izajasz 44:22), która nie tylko zakrywa światło Bożego 
oblicza, ale sprowadza na nas deszcz gniewu. Grzech jest gorszy niż wszelkie karalne zło; 
jest więcej zła w kropli grzechu, niż w morzu ucisku. Grzech jest powodem utrapienia, 
sprowadza on wszystkie wiatry i burze świata. Z tego jaszczurczego łona wychodzą bunty, 
podziały i masakry i przyczyna jest większa niż skutek. 

W utrapieniu sumienie może być spokojne; grad może walić w dachówki, kiedy w 
pokoju jest muzyka, ale grzech przeraża sumienie. Neron wśród uczt i sportów w Rzymie 
był pełen strachu i horroru w umyśle; niepokoiła go ilość ludzi, których zabił. Katalina 
(polityk rzymski) bał się każdego hałasu. Kain mordując Abla zasztyletował połowę świata 
jednym ciosem, ale nie potrafił zabić robaka, który gryzł jego sumienie. 

Grzech jest destylowanym złem; on wbija żądło ku śmierci (1 Kor. 15:56). Jest to gorsze 
niż piekło. Piekło jest brzemieniem tylko dla grzesznika, ale grzech jest brzemieniem dla 
Boga (Amos 2:13). 

W piekle jest sprawiedliwość, ale grzech jest najbardziej niesprawiedliwą rzeczą. On 
okrada Boga z Jego chwały, Chrystusa z tych, za których zapłacił, duszę ze szczęścia. 
„Bardziej gorzki jest grzech przeciwko Chrystusowi, niż znoszenie męczarni piekła" 
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powiada Chryzostom. Czy nie należy się bać grzechu? Ten, kto się boi Boga, boi się dotykać 
tego zakazanego owocu. A bardziej szczegółowo: 
(A) Ten kto się boi Boga, boi się zrobić cokolwiek, co do czego może mieć wątpliwości, 
czy nie jest to grzechem (Rzymian 14:23). Ten, kto nie połyka przysięgi jak tabletek, żeby 
potem nie musiał działać pod ich wpływem—ten nie odważy się mieszać niczego w 
uwielbieniu dla Boga, czego On nie polecił, bo wie, że jest to jak ofiarowanie obcego ognia. Tam 
gdzie sumienie jest czyste, tam jest łatwiej żyć, gdyż to co nie jest z wiary Jest grzechem. 
(B) )Ten kto się Boga boi, boi się podobieństwa grzechu, „unika wszelkiego podobieństwa zła 
(1 Tesal. 5:22). Niektóre rzeczy są małe cołorata (złe zabarwione) (jak powiedział Bernard z 
Clairvaux); mają one zły wygląd i jest w nich zło. Chodzenie do świątyni bałwanów, chociaż 
ktoś nie oddaje im pokłonu, jest podobieństwem zła. Ten, kogo serce jest wypełnione 
bojaźnią Bożą ucieka przed tym, co ma wygląd grzechu. 

Bernard z Clairvaux dobrze powiedział papieżowi Eugeniuszowi III: „Unikając aktu 
grzechu, zachowujemy nasz pokój; unikając jego podobieństwa, zachowujemy naszą sławę." 
Bojaźń Boża sprawia to, że uciekamy przed okazją do grzechu; Nazyryjczyk według zakonu 
nie tylko nie mógł pić wina, ale nie mógł nawet jeść winogron, które mogły by stanowić okazję 
do braku opanowania. Józef uciekł od pokusy swojej pani, on po prostu nie chciał być 
widziany w jej towarzystwie. 

Podobieństwo grzechu, chociaż może nie skalać twojego sumienia, to jednak może 
zgorszyć sumienie kogoś innego; a posłuchaj co powiedział apostoł: „Kiedy ranisz słabe 
sumienie to grzeszysz przeciwko Chrystusowi (1 Kor. 8:12). Ten kto nie unika podobieństwa i 
wpuszcza grzech, sprawia, że jego świadectwo nie ma znaczenia. Jak daleko od bojaźni 
Bożej są ci, którzy zapominając o swoich modlitwach „nie wódź nas na pokuszenie' wchodzą do 
paszczy diabła? Biorą udział w zabawach i maskaradach, które są przynętą i pobudką do 
nieczystości; inni kolegują się z bezbożnymi i są zbyt często w ich towarzystwie, co jest jak 
przebywanie z tymi, którzy mają zaraźliwą chorobę. „.Pisałem wam, żebyście się nie zadawali z 
wszetecznikami” (1 Kor. 5:9). 

Znaleźć się w tłumie to jedna rzecz, ale dotrzymywanie towarzystwa to coś innego. 
Polikarp (biskup Smyrny i męczennik w drugim wieku) nie chciał mieć społeczności z 
heretykiem Marcionem. Zaplątywanie się w sznur przyjaźni z grzesznikami jest pokazem zła; 
to ich zatwardza w ich grzechu i czyni szkodę religii. 

(C) Ten kto się boi Boga nie odważy się grzeszyć w ukryciu. Hipokryta może znosić wielki 
grzech, ze względu na wstyd, ale nie potajemny ukryty grzech. Jest on podobny do 
człowieka, który zasłania okna w sklepie, ale wewnątrz dalej prowadzi handel. Ale człowiek, 
który się boi Boga nie odważa się na grzech, choćby miał pierścień Gygesa (mityczny pierścień, 
który pozwalał być niewidocznym temu, kto go nosił) i mógł chodzić niewidzialnie i nikt by go nie 
widział. „Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz 
się bał Boga swojego' (3 Mojż. 19:14). 
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Jeżeli ktoś przeklina głuchego, to ten go nie słyszy, albo stawia przeszkodę na drodze 
ślepego, to ten go nie widzi. Ale bojaźń Boża sprawia, że człowiek unika tych grzechów, 
których nie widzą ani nie słyszą ludzie. To, że Bóg widzi to co ukryte jest wystarczającym 
powodem i odtrutką przeciwko grzechowi. 
(D)Ten kto się Boga boi nie odważa się grzeszyć, choćby mu to przynosiło korzyść, Zysk 
jest złotą przynętą przy pomocy której szatan łowi dusze; to była ostatnia pokusa, jakiej użył 
on w stosunku do Chrystusa: „Dam ci to wszystko' (Mat. 4:9). Ilu to ludzi kłania się przed tym 
złotym posągiem! 

Jozue, który potrafił zatrzymać ruch słońca, nie mógł zatrzymać Achana w jego dążeniu 
do posiadania sztaby złota. Ale ten, kto się boi Boga nie odważy się grzeszyć, żeby zdobyć 
awans; Dawid nie odważył się dotknąć namaszczonego przez Pana, chociaż wiedział, że 
miał panować po nim (1 Samuela 26:23). Bogobojny człowiek wie, że pełna kiesa jest tylko 
kiepską rekompensatą za zranione sumienie. Jeżeli ktoś go chce zkusić posążkiem, to on 
mówi tak jak Piotr: „Niech twoje pieniądze zginą razem z tobą (Dz. Ap. 8:20). 
(E)Ten kto się boi Boga nie odważy się zaspokajać swojego pełnego zemsty humoru. Homer 
powiedział, że zemsta jest słodka jak kapiący miód, ale łaska sprawia, że człowiek raczej 
znosi niesprawiedliwość zamiast się mścić. On wie kto to powiedział: „Pomsta do Mnie należy i 
Ja odpłacę (Rzymian 12:19). Ten, kto ma przed oczami bojaźń Bożą jest tak daleki od zemsty, 
że chce odpłacać dobrem za złe. Miriam szemrała przeciwko Mojżeszowi, a Mojżesz się 
modlił o nią, aby Bóg ją uzdrowił z trądu (4 Mojż. 12:13). Prorok Elizeusz zamiast pomścić 
się na wrogach, którzy go ścigali „Postawił przed nimi chleb i wodę" (2 Król. 6:22). 
(F)Ten kto się boi Boga nie odważy się robić tego, co jest rozsiewaniem złych wieści co samo w 
sobie może nie jest grzechem. „Czy śmie ktoś z was,, mając sprawę z drugim, procesować się przed 
niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi?"  (1 Kor. 6:1). Jednak niektórzy mogą mówić, czy to 
jest grzechem, jeżeli dochodzimy uczciwie sprawiedliwości przed niewierzącymi, aby oni 
zdecydowali? Apostoł może odpowiedzieć, że chociaż sama sprawa nie jest przestępstwem, 
to jednak ponieważ to źle brzmi i wystawia naszą religię na pośmiewisko i pogardę u 
niewierzących, to wy, którzy się boicie Boga, nie powinniście się na to decydować. Lepiej, 
żeby to rozstrzygnął roztropny rozjemca. „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne' (1 
Kor. 6:12). 
(G)Ten kto się boi Boga, boi się nie tylko złych działań, ale boi się, żeby nie zgorszyć Boga 
swoimi myślami. „Strzeż się, aby nie powstała w twoim sercu niegodziwa myśl, itd(5 Mojż. 15:9). 
Rozmyślanie o grzechu z przyjemnością jest czynieniem go w wyobraźni; to jest karygodne. 
Człowiek może swoimi myślami doprowadzić się do piekła. Za co zostali potępieni upadli 
aniołowie? Czy było to coś więcej niż pyszne myśli? Jest to pierwsza uwaga z sądu: ten kto 
ma szacunek dla bóstwa, ucieka od grzechu. Anzelm powiedział tak: Gdyby grzech był po 
jednej stronie a piekło po drugiej, to ja wolałbym raczej wskoczyć do piekła niż grzeszyć 
przeciwko Bogu. 
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2.Ten kto się boi Boga postępuje według zasad, a nie przykładu. Przykład w większości 
przypadków jest zły. Przykłady wielkich ludzi są zaraźliwe. Faraon nauczył Józefa przysięgać, 
ale Józef nie nauczył faraona modlić się. Przykłady innych nie mogą usprawiedliwiać czegoś, 
co jest złe. Ten kto się boi Boga, nie kieruje steru swojego życia według kompasu tego świata. 
Patrzy na święty kanon tak jak marynarz na gwiazdy, albo Izrael na słup ognia, żeby nim 
kierował. „Co dotyczy zakonu i objawienia (Izajasz 8:20). 
3.Ten kto się boi Boga przestrzega Jego przykazań. „Bójcie się Boga i przestrzegajcie Jego 
przykazań (Kazn. Sal. 12:13). Luter powiedział, że on woli być posłuszny Bogu niż czynić 
cuda. Łaskawa dusza rezygnuje ze swojej woli, aby wypełniać Bożą wolę; jeżeli Pan zachce, 
aby ukrzyżował swój grzech, przebaczył wrogom, to natychmiast to czyni. Poganin 
wyrządzający wiele okrucieństw chrześcijaninowi zapytał go z pogardą jaki wielki cud uczynił 
kiedyś jego Mistrz Chrystus? Chrześcijanin odpowiedział: „Taki cud, że chociaż ty mnie tak 
okrutnie traktujesz, to ja ci mogę przebaczyć." Święte serce wie, że poprzez posłuszeństwo nic 
nie traci. Dawid przysięgał Panu, że nie odpocznie dotąd, aż znajdzie miejsce dla Boga 
(Psalm 132:4-5). A z kolei Bóg przysiągł Dawidowi, że jego potomek zasiądzie na jego tronie 
(Psalm 132:ll). 
4. Ten kto się boi Boga jest taki sam w każdym miejscu; rozsiewa słodki zapach pobożności 
wszędzie gdzie się znajdzie. Hipokryci mogą się zmieniać we wszelkie kształty i być tacy jak 
ich otoczenie—poważni w jednym towarzystwie i próżni w innym. Ten, kto ma szacunek dla 
bóstwa jest Semper idem (zawsze taki sam), tak samo dobry wszędzie. Równomierny puls jest 
oznaką zdrowia, równy krok pokazuje wdzięk. Jeżeli dobry człowiek zostanie czasem 
wrzucony do środowiska bezbożnych, to nie będzie się upodabniał do nich, ale w swojej 
stanowczości będzie okazywał powagę świętości. 
5.Ten kto się boi Boga jest dobry tam, gdzie go Bóg postawił. Weźmy na przykład Józefa: 
Jasię boję Boga (1 Mojż. 42:18) i zobaczmy wzór relatywnej świętości. Względem swojego pana 
okazał wierność, względem swojej pani czystość, względem swojego ojca obowiązek, 
względem swoich braci hojność. Dobry człowiek czyni swoją rodzinę Paletra Pietatis {szkołą 
nabożności i świętości), żłobkiem nabożności (Psalm 102:1), jak powiedziano o Tomaszu 
Cranmer. 
6.Ten kto się boi Boga nie zaniedbuje swojej rodziny ani modlitwy w komorze. „Oddaję się 
modlitwie" (Psalm 109:4). Modlitwa szepce w ucho Boga. Clemens Alexandrinus nazywa to 
prywatną konferencją z Bogiem. Dlaczego dom Nimfasa był nazwany kościołem? (Kolosan 
4:15). Bo był oddany modlitwie. Łaskawa dusza wysyła gorliwe westchnienia w modlitwie 
(Rzymian 8:26). Jest też pewna, że ta modlitwa, która najpierw przeszywa serce, przeszywa 
potem niebo. 
Gdyby modlitwa była kamieniem dotyku, to ilość tych, którzy boją się Boga byłaby bardzo 
mała. Czyż nie ma w tym mieście i narodzie wielu rodzin, które się nie modlą? „Przecież ty 
podważasz bojaźń Bożą i podrywasz życie modlitewne" (Joba 15:4). Kiedy ludzie zaniedbują życie 
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modlitwy, to odrzucają bojaźń Bożą. Jest to oznaka odstępstwa: „Pana nie wzywają (Psalm 
14:4). 
7.Ten kto się boi Boga nie będzie uciskał swojego bliźniego. Nie będziecie oszukiwać jeden 
drugiego, lecz będziecie się bać swego Boga (3 Mojż. 25:17). Jak może być święty ten, kto nie jest 
sprawiedliwy? Święty a przy tym zdzierca jest solecyzmem. Okrutny gnębiciel jest jak Judasz, 
którego wnętrzności wypłynęły. Bojaźń Boża by to uleczyła. „Czy chcecie sprzedawać swoich 
braci" (Nehemiasza 5:8) „Czy nie powinniście raczej chodzić w bojaźni przed naszym Bogiem?" 
(Nehemiasza 5:9). To tak jakby Nehemiasz powiedział: „Gdybyście mieli bojaźń Bożą, nie 
bylibyście tak bezbożni, nie budowalibyście na krzywdzie innych i nie uciskali ich, wstydźcie 
się." 
8.Ten kto się boi Boga oddaje się pracy dobroczynnej. Bojaźń Boża jest zawsze połączona z 
miłością do naszych braci. Łaska może mieć drżącą rękę, ale nie jest to uschła ręka i wyciąga 
się ona, aby pomagać ubogim. „Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść 
pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli"  (Jakuba 1:27). Odwiedzanie ich nie oznacza tylko pójścia 
do nich w czasie ich niedoli. Nasz Pan rozszerza to, co oznacza odwiedzanie: „Odwiedzaliście 
Mnie"  (Mat. 25:36). jak to się odbywało? „Byłem głodny, a nakarmiliście Mnie" (werset 35). 
Dobre uczynki nie są powodem naszego usprawiedliwienia, ale są one dowodem. Jak daleko od 
bojaźni Bożej są ci, którzy mają twarde serca dla biednych chrześcijan! Możesz wyciągnąć 
tyle samo oleju z krzemienia, co złotego oleju dobroczynności z ich serc. Bogacz odmówił 
Łazarzowi okruchów chleba i bogaczowi odmówiono kropli wody (Łukasz 16:21). 
9.Ten kto się boi Boga woli raczej się podobać Bogu niż ludziom. Lecz położne bały się Boga i 
nie czyniły tak Jak im nakazał krół egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu" (2 Mojż. 1:17). Co? 
Nie były posłuszne rozkazowi Króla? Jak to się ma do obowiązku posłuszeństwa? Bardzo 
dobrze, ponieważ to był bezprawny rozkaz. Kroi im nakazał uśmiercać chłopców 
Hebrajskich, czego one nie robiły z obawy, że to się nie podoba Bogu. Król Nabukadnezar 
postawił złoty posąg, któremu należało się kłaniać, ale tych troje dzieci (albo raczej 
bohaterów) powiedziało: „Niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu 
posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy" (Daniel 3:18). Oni woleli się spalić niż pokłonić. 
Ten kto się boi Boga wie, że najlepiej jest trzymać się Boga; On jest najpewniejszym 
przyjacielem, ale najtrudniejszym wrogiem. 
 
 
Thomas Watson (1682) 
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Miłosierdzie prowadzi do bojaźni 
Psalm 130 

Werset 4-"Lecz u ciebie jest odpuszczenie,, aby się ciebie bano".  Jego sądy i Jego gniew 
mogą nas wprowadzić w zadziwienie i osłupienie; ale gdyby to było wszystko, to nigdy by nas 
nie przyprowadziły do Boga. Jeżeli więc to nie jest wystarczające, to co jeszcze jest 
wymagane? Nawet spojrzenia na miłosierdzie Pana, gdyż jest to najbardziej kuszące, jak 
powiada tutaj prorok i jak mówi kościół Boży, „Wyborna jest wonność twoich olejków, 
dlatego miłują cię dziewczęta" (Pieśń nad Pieśniami 1:3).  

Tylko to ma siłę, aby przyciągnąć grzesznika, gdyż wszystkie sądy Boże i 
przekleństwa zakonu nigdy go nie pociągną. 
Co było główną rzeczą, jaka poruszyła syna marnotrawnego, aby powrócił do swojego ojca? 
Czy były to głównie rozczarowanie, hańba i ubóstwo, które go obciążały, czy też głód, 
który go prawie doprowadził do śmierci? Nie, ale główną rzeczą było to: pamiętał, że miał 
kochającego ojca. To spowodowało, że podjął decyzję o powrocie do domu z pokornym 
wyznaniem winy (Łukasz 15). 

Tak samo jest z grzesznikiem; to nie strach i groźby poruszą go, aby przyszedł do 
Boga, ale uświadomienie Jego wielkiego miłosierdzia. 

 
Robert Rollock (1558-1599) 
 
 
 
 

Jak Bóg przebacza 
 

Żeby otrzymać wyraźną wizję którejś z Bożych doskonałości, musimy przejść przez Jego 
Księgę i zebrać wszystkie historyczne i biograficzne wydarzenia i wszystkie teksty dowodowe 
na ten temat. Zebranie tych wszystkich przypadków w Piśmie o tym jak Bóg przebacza, 
rozciąga przed naszymi oczami wspaniałe pole miłosierdzia- i współczucia i szybkości i 
bezstronności łaski miłości, które są po prostu zadziwiające. 

Zwróć uwagę na te wszystkie sytuacje Jego przebaczenia dla grzeszników, czy to 
indywidualnie czy dla całych narodów, jak w przypadku Niniwczyków. Potem zwróć uwagę 
na przypadki przebaczenia grzechów Jego ludu, a widzimy obraz przesadnej nieskończonej 
miłości, która pragnie odrzucić grzech i usunąć go sprzed oczu możliwie jak najszybciej tak, 
jak niebieskie morze zatapia śmiecie wrzucone do niego. 
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Wszelkie Boże działania w każdym kierunku charakteryzują się ogromem i 
majestatem i królewskim zachowaniem, które nieskończenie przewyższają ludzkie pojęcie i 
wyobrażenie najlepszych z ludzi. On zawsze postępuje jak Bóg i to wzmacnia wiarę nas 
biednych stworzeń, żeby wierzyć w nieskończoność stwierdzeń, ż Bóg jest miłością. 
 
On tak aranżuje nasze przebaczenie, aby nas uniżyć 
 
On wylewa na nas Swoje miłosierdzie z taką obfitością i tak często, że to nas przygniata do 
prochu i sprawia, że czujemy się niegodni. Przelew Bożego współczucia dla nas, kiedy jest 
ono właściwie rozumiane, intensyfikuje odczucie naszej niższości i na nowo' zapala uczucie 
nienawiści dla samych siebie. Gdyby On nam przebaczył tak, jak to robią ludzie, nawet 
najlepsi święci, to byśmy w tym odczuli małość i ograniczenia, które by pozostawiły dla nas 
jakieś miejsce do niskiej samooceny. Ale kiedy On nam przebacza z takim 
niewypowiedzianym i niewyczerpanym strumieniem miłosierdzia, to nasze odczucie własnej 
wartości zostaje całkowicie zatopione w powodzi przebaczenia. Tak więc ta nieskończoność 
Jego przebaczenia zatapia nas coraz niżej w naszą nicość. 
 
On przebacza w taki sposób, aby nas wprowadzić w niezgłębiony smutek z powodu 
naszych grzechów 
 
Zamiast nas oskarżać i traktować jak stworzenia Jemu obce, On właściwie łączy nasze 
interesy ze Swoimi i bierze nasze grzechy na Siebie. On idzie ze spuszczoną głową i 
płaczącymi oczami i smutną twarzą, jak gdyby Jego serce miało się rozerwać z powodu 
naszych niezliczonych grzechów i podłości. On przyjmuje postać sługi i idzie ze złamanym 
sercem i poddaje się niezliczonym zniewagom, jakby był grzesznikiem. 

To najdalej posunięte uniżenie z Jego strony pokazuje nam jak powinno się czuć 
grzeszne stworzenie w odniesieniu do swoich grzechów. Na wieki błogosławiony Bóg 
odgrywa role biednego, słabego stworzenia, żeby pokazać jak powinno się zachowywać 
stworzenie. On płacze, aby nas nauczyć płakać. Smuci się z powodu niewypowiedzianej 
okropności grzechu, aby nam pokazać co On odczuwa z tego powodu. Ten sam Bóg, który 
nas stworzył z niczego, schodzi na dół ze swojej niewyobrażalnej dla nas chwały, ubiera się 
w nasz smutek i hańbę, aby nas nauczyć jak mamy pokutować i jak pogardzać naszymi 
grzechami i naszą grzeszną naturą, która może tak bardzo męczyć serce nieskończonej litości 
i miłości. 

Często dziecko może zostać doprowadzone do znienawidzenia swojego 
nieposłuszeństwa i łkać ze złamanym sercem, kiedy widzi jak kochający rodzic płacze i 
smuci się z powodu jego grzechów, albo czy jakiś ziemski ojciec kiedyś uczynił smutek 
swojego dziecka swoim tak jak nieskończenie kochający Bóg to zrobił w odniesieniu do nas? 
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Jest to przykład niewyobrażalnej mądrości Bożej, że Jego miłość wynalazła sposób, nie tylko 
aby nam przebaczyć, ale aby nam przebaczyć w taki sposób, żeby nas posłać do głębi oceanu 
smutku z powodu grzechu. Sam sposób Jego przebaczenia zmiękcza nasze kamienne serca i 
przyciąga nas w samym akcie przebaczenia na kolana ze zdwojoną miłością. 

 
On nam przebacza bez chlubienia się z tego powodu 
 

W tym względzie jest to daleko więcej niż ludzkie przebaczenie. Jeżeli jeden 
człowiek okazuje jakąś łaskę drugiemu, albo mu przebacza, albo pomoże w czymś, to wydaje 
się iż jest to częścią jego kruchej natury, żeby często do tego nawiązywać, albo przynajmniej 
w jakiś pośredni sposób chlubić się tym, albo potajemnie napawać w swoich myślach, jako 
wielkodusznym czynem. Ale Bóg nas połyka w bezkresnym morzu współczucia i zalewa nas 
wewnątrz i na zewnątrz nieograniczoną łaską, nie chlubiąc się z tego powodu ani nie 
chełpiąc się tym. Gdyby kropla rosy naciągnęła się tak, aby wypełnić naparstek, to byłby to 
rzeczywiście wyczyn, ale ocean wypełnia naparstek i nigdy nie myśli, żeby się chlubić z tego 
powodu. W podobny sposób Boża możliwość przebaczenia przestępstw jest poza wszelkimi 
przykładami stworzonych umysłów. W Jego miłości jest tak wielka godność, a w Jego 
współczuciu taka liberalność, że nasze umysły muszą zostać natchnione, żeby to mogły 
pojąć chociaż w najmniejszym stopniu. 

To nasze wąskie zrozumienie Bożej miłości jest przeszkodą dla naszego zbawienia. 
Oceniamy Go poprzez szkło naszej zatwardziałości i gorzkiej natury i to rozciąga naszą 
wiarę do końca, aby wierzyć, że Bóg nam przebaczy z taką gotowością, szczerością i 
nieograniczoną miłością, o której mówi Biblia. On nam przebacza bez reprymendy, czy 
łajania, albo szorstkiego umartwiającego przypominania, ale z taką łatwością i słodkością i 
łaskawością i liberalnością, żebyśmy odczuwali, iż nasze dobro jest Jego dobrem i że 
moglibyśmy zranić Jego majestat, gdyby jego pokutujące i ufające stworzenie miało być 
upokarzane bez potrzeby. 

 
On nam przebacza dużo więcej, niż sięga nasza wizja, zarówno nasze 

grzechy jak też ich skutki 
 
My nigdy nie możemy zobaczyć głębokości i zakresu naszego poczucia winy za 

popełnienie nawet jednego grzechu. A potem, kiedy chcemy ocenić wszystkie pomnożone 
konsekwencje naszych grzechów w stosunku do innych, to wykraczają one daleko ponad 
naszą wyobraźnię. Jednak nasz Niebiański Ojciec poprzez Jezusa wziął spis naszych win i 
milionów skutków naszych grzechów i okazał łaskę z całkowitym zadośćuczynieniem za te 
niezliczone i dalekosiężne zła, z niesamowitą łaskawością, która po prostu oszołamia 
prawdziwie poświęcony umysł. 
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On nam przebacza szybko 

Jego miłość pragnie wymazać wszystkie nasze grzechy i wszelką pamięć o nich z 
Jego administracji. On przebacza tak szybko jak tylko może, a wielu przypadkach opisanych 
w Biblii, nawet zanim pokutujący doszedł do połowy swojego wyznania. Kochający 
Wszystkowiedzący czyta myśli i zamiary serca i zanim pokutujący zdąży wypowiedzieć swoje 
wyznanie słowami, albo nawet zanim zacznie naprawiać szkody jakie wyrządził, Bóg 
uprzedza modlitwę pokutną błyskawicznym przebaczeniem. Przeczytaj zapis o tym jak Bóg 
przebaczył Dawidowi i jak ojciec przebaczył marnotrawnemu synowi, zanim ten 
wypowiedział połowę swojego wyznania. 

Nieskończona miłość wydaje się drżeć z powodu gorliwego pragnienia, aby pobiec 
do naszych serc i kiedy tylko zostanie otwarta szczelina naszych serc z prawdziwym 
złamaniem, to przebaczająca łaska wpływa tam z prędkością prądu elektrycznego. Bóg nie 
uczynił niczego we wszechświecie szybszym niż On sam, a przy tym nic w Bożym 
zwierzchnictwie nie jest szybsze niż miłość. Czemu miałby ktokolwiek umierać bez 
przebaczenia? Dlaczego jakieś serce miałoby być obciążone winą nawet przez godzinę? 
Grawitacja nie przyciąga spadającego ciała ani w połowie tak szybko, jak przebaczająca 
miłość przyciąga duszę, która wpada w ramiona miłosierdzia. 

 
On przebacza ustawicznie 
 

Bóg ustawicznie wylewa ciepły prąd zatokowy przebaczającej łaski na tysiące 
nieznanych błędów. On nie tylko przebacza wszystkie grzechy, z których świadomie 
pokutujemy, ale również błędy i słabości i niezliczone niedociągnięcia, które rozważny 
chrześcijanin uznaje i pokornie wyznaje. Nawet jeżeli nie jest świadomy niczego w swoim 
sercu oprócz miłości, to będzie miał takie przekonanie, że w każdym momencie potrzebuje 
zasługi krwi Chrystusa. 

Pomyśl tylko, że Bóg to czyni dla niezliczonych milionów swoich dzieci poprzez 
wszystkie pokolenia. On bierze każde pokutujące, wierzące, głodne serce na swoje łono 
miłości. On przebacza każdemu ze świeżością, słodkością i hojnością tak, jakby każdy 
indywidualnie był specjalnym ulubieńcem Jego wiecznego wyboru. 

Ach jakim to nieskończonym kochankiem dusz jest nasz Bóg! Dobrze Duch Święty 
powiedział przez Izajasza: „Niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego 
Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu" (Izajasz 55:7). Wyobraź sobie jaka wielka musi być ta 
miłość, która może nakazać biednemu stworzeniu, że ma przebaczać innemu stworzeniu 
siedemdziesiąt razy siedem w ciągu jednego dnia. 
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Podczas gdy przebaczająca łaska jest drzwiami, które wpuszczają nas do królestwa 
Bożego, to jest ona również współczesną łaską, która idzie za nami na każdym kroku naszej 
pielgrzymki i czym głębiej poznajemy Boga, tym bardziej z miłością będziemy doceniać to, w 
jaki sposób Bóg nam przebacza. Pomyśl o tych tysiącach razy, kiedy On nam przebaczył od 
czasu kiedy po raz pierwszy poprosiliśmy o miłosierdzie i czym lepiej zrozumiewamy te 
wszystkie przebaczenia, tym bardziej nasze serca będą Go kochały, bo ci, którym wiele 
odpuszczono, więcej kochają. Czym lepiej zrozumiemy przebaczającą miłość, tym bardziej 
świadomie będziemy unikać wszelkiego grzechu. 

G.D. Watson (1904) 
Bojaźń i społeczność 
Nikt nie będzie pilnował i stał na straży swojego serca i życia tak, jak ci, którzy 

znają komfort życia w bliskiej społeczności z Bogiem. Wiedzą jaki to przywilej i boją się go 
utracić. Będą się bali upaść z tej wyżyny i stracić swój komfort poprzez wprowadzenie 
chmury pomiędzy sobą i Chrystusem. Ten kto wyjeżdża w podróż z niewielką kwotą 
pieniędzy nie myśli o niebezpieczeństwie i nie martwi się jak późno przyjedzie. Z kolei ten, 
kto ma ze sobą złoto i kosztowności będzie ostrożnym podróżnym. Będzie dobrze dobierał 
drogi, miejsca noclegu, swoje towarzystwo i nie będzie się narażał na ryzyko. Jest takie stare 
powiedzenie, chociaż niekoniecznie naukowe,że te nieruchome gwiazdy najbardziej migają. 
Człowiek, który najpełniej się cieszy światłem Bożego oblicza będzie też tym człowiekiem, 
który boi się utracić tę swoją błogosławioną pociechę i zazdrośnie boi się zasmucić Ducha 
Świętego. 

J.C.Ryle (1871) 
 
 
 
 

Owoce bojaźni Bożej 
Psalm 25:12-15 

 
„Któryż, to człowiek, który boi się Pana?" „Bojaźń Boża" jest to znane wyrażenie w 

Biblii. Może nasza, znajomość tego wyrażenia w jakiś sposób zubożyła nasze odczuwanie tej 
bojaźni. Starajmy się uchwycić jednego elementu w tym obszernym słowie. Kiedy naprawdę boimy się 
czegoś, to nas to nęka. To wpływa na wszystko. Rzuca cień na najbardziej słoneczną godzinę i 
wprowadza chłód do najbardziej wesołego święta. 

Czy możemy przenieść coś z tego znaczenia do naszej interpretacji bojaźni Bożej? Bać się Boga to 
znaczy bvć pod Bożym kierownictwem, być Bożą własnością. Ale natychmiast widzimy wadliwość tego 
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porównania. We wszelkiej owocnej bojaźni Bożej nie ma płaszczenia się, ani niewolnictwa, ani 
paraliżującego strachu. Doskonała miłość „odrzuca" ten rodzaj strachu. 

Zmieńmy więc nasze porównanie. Mówimy o tym, że ktoś jest zniewolony przez jakąś 
muzykę Posłuchaliśmy jakiejś słodkiej melodii i nie możemy uciec od jej miłej niewoli. 

Towarzyszy nam ona przez cały dzień. Przeplata się ze wszystkimi naszymi 
sprawami. Słyszymy ją w naszej pracy, w naszym wolnym czasie, kiedy udajemy się na 
spoczynek i kiedy się budzimy. To nas zniewala. Taka analogia może nam pomóc zrozumieć 
co to jest bojaźń Boża. 

Człowiek który się boi Boga jest zniewolony przez Jego obecność. Bóg jest w jego 
trwałej świadomości. Bóg jest „ustawicznie przed nim." Wszystko jest postrzegane w 
odniesieniu do Boga. Boska obecność wypełnia umysł i kształtuje i zabarwia nasz osąd. Oto 
są dwa opisy z Bożego Słowa, w kontraście których znaczenie będzie zupełnie jasne. 

„Bóg nie jest we wszystkich jego myślach." Wieczny nie zniewala jego umysłu. 
Wszystko jest sekularyzowane i nic nie jest poddawane pod kierownictwo boskiej woli. Nie 
jest on pochłonięty Bogiem. 

„Módlcie się bez ustanku." Oto jest umysł przeciwstawny, z którego nigdy nie znika 
obecność Boża. Tak jak atmosfera penetrującej muzyki, boska obecność przenika wszystkie 
jego zmysły. Jest on zniewolony przez Boga i w świadomości tej obecności postępuje i działa 
i istnieje. On się boi Boga. 

Jakie są owoce takiej bojaźni? Jeżeli Bóg wypełnia to życie i Jego obecność jest mile 
widziana, to jakie będą jego owoce? Następne wersety podają jakiś zakres tej obszernej 
służby. 

„Uczy go jaką wybrać drogę" Będzie miał Boże kierownictwo w podejmowaniu 
wyborów. Będzie miał dar oświecenia. Jego rozeznanie będzie udoskonalane tak, aby 
rozpoznawał właściwą drogę, kiedy jest do wyboru wiele dróg. Jego osąd będzie oświecony. 
Używam słowa osąd w pełnym i obszernym znaczeniu. Osąd moralny będzie pod Jego 
kierownictwem. Jego spojrzenie będzie dokładniejsze. Będzie mogło rozróżniać pomiędzy 
odrobinami; będzie coraz bardziej skrupulatne. Będzie rzeczywiście rozpoznawać to, co jest 
najmniej ważne. Moralny wybór będzie pewny i trwały. Ale nie tylko ten moralny osąd 
będzie sprawdzany. 

Praktyczny osąd będzie również odżywiany i uszlachetniany w szkole Pańskiej. 
Takie wartości jak te są wśród owoców edukacji—takt, dyskrecja, wejrzenie, przewidywanie, 
przenikliwość. Ja nie poddaję rozdzielenia tych darów pod suwerenność diabła. Są one wśród 
darów Ducha. Praktyczna bystrość jest jednym z darów Pana. „Jeżeli komuś brak mądrości 
niech prosi Boga." 

Oświecenie obejmuje całe pole ludzkiego życia. „On was nauczy." To słowo jest 
pełne pocieszających sugestii. On zejdzie do mojego poziomu. On przebada potrzeby 
indywidualnego ucznia. On rozpocznie tam, gdzie ja mogę rozpocząć. On rozdzieli rzeczy 
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tak, aby były dla mnie zrozumiałe. On zatroszczy się o delikatne pędy tak jak „drobny 
deszcz." 

„On sam będzie przebywał w szczęściu." Niepokój i zmartwienie będą oddalone. „Będzie 
mieszkał w komorze zadowolenia." Odczucie obecności Bożej będzie powodowało to, że 
każde miejsce będzie strefą obietnicy i w każdym miejscu znajdzie bogactwo łaski. Wszelka 
różnorodność warunków, przez które może przechodzić jego życie, będzie dla niego ucztą. 

Nie będzie się dręczył czy martwił choćby nawet był prowadzony do miejsc 
obfitujących w antagonizmy. On będzie nadal przebywał „w szczęściu." „Zastawiasz przede 
mną stół wobec moich nieprzyjaciół." Jest to wspaniałe i pocieszające świadectwo! Kiedy 
wszędzie wokoło są wrogowie i jego matnia wydaje się bez wyjścia, to wśród tego 
wszystkiego on sobie siedzi i ucztuje z Bogiem. W ten sposób przebywa w szczęściu" 
gdziekolwiek się znajdzie. 

Czy me jest to tylko parafrazą słów apostoła: „Nauczyłem się poprzestawać na tym 
co mam"? Jeżeli twoje miejsce jest miejscem prześladowania, to nawet w najciemniejszych 
miejscach można znaleźć skarb Pana. „Doświadczenie przynosi cierpliwość, a cierpliwość 
nadzieję." Takie skarby można znaleźć w ciemnej kopalni. Człowiek zniewolony przez Boga 
jest spokojny w każdym miejscu, ponieważ to niewyczerpane źródło jest z nim w tej 
ustawicznej społeczności z Bogiem. „Kiedy Chrystus jest w łodzi, to człowiek może się 
śmiać w czasie każdej burzy." 

„Potomstwo jego odziedziczy ziemię." Dzieci stają się dziedzicami, kiedy rodzice stają się 
nabożni. Ludzie przejęci Bogiem przekazują spuściznę błogosławieństwa. Nasze dzieci 
podróżują lepiej, kiedy my się boimy Pana. Byłoby to dla nas owocnym przedmiotem 
rozważań, gdybyśmy usiedli i spokojnie pomyśleli o zaletach nabożności. Korzystnym 
ćwiczeniem byłoby obliczenie co może odziedziczyć człowiek, kiedy ktoś jest dobry. Ludzie 
którzy są pochłonięci Bogiem i żyją w Jego bojaźni, zdobywają czystą życiową siłę, rzadką 
moralną energię i duchową atmosferę, w której grzech staje się trudniejszy. Ale wśród 
spuścizny nabożnych są jeszcze inne służby. 

„Uczynię to jednak ze względu na Dawida, twojego ojca." Czy jest to sugestywne w 
odniesieniu do powszechnej służby w życiu człowieka? Czy sąd jest zatrzymany w stosunku 
do syna dzięki świętości rodziców? Czy syn jest błogosławiony dlatego, że ojciec się modlił? 
Jakie perspektywy są otwierane dzięki zastosowaniu tej zasady! Wszystko co mam i co ma 
wartość, może być depozytem przekazanym przez modlitwy oddanych Bogu rodziców. Ja 
mogę mieć dziedzictwo dlatego, że mój rodzic chodził z Bogiem. „Miłosierdzie Pana jest od 
wieków na wieki nad tymi, którzy się Go boją, a sprawiedliwość Jego dla synów ich synów, 
dla tych, którzy strzegą Jego przymierza." Kiedy boję się Pana, przekazuję duchowe 
dziedzictwo dla mojego potomstwa. 

„Społeczność z Panem mają ci,, którzy się go boją, On też obwieszcza im przymierze swoje." Są 
oni wprowadzani w intymną społeczność. Stają się znanymi przyjaciółmi Boga. Kiedy ludzie 
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zaczynają dla nas otwierać wewnętrzne pokoje, to jest to zawsze dla nas znakiem 
pogłębiającej się przyjaźni. Wprowadzanie w rzadkie tajemnice oznacza zapieczętowanie jako 
przyjaciela. Kiedy ktoś dzieli się z nami tajemną radością, to jest to znak intymności, a kiedy 
odkrywa przed nami ukryty smutek, to jest to dowód najbliższej społeczności. Kiedy jesteśmy 
przeprowadzani z przedmieść ludzkiej egzystencji do centrum, to jest to dowód bogacącego się 
społeczeństwa. 

„Już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi, gdyż objawiłem wam to, co 
słyszałem od Ojca." Czy nie ma czegoś delikatnie sugerującego w słowie, które mówi nam, 
że „kiedy byli na osobności, on objaśniał im Pisma"? Kiedy zebrał wokół siebie swoich 
znanych przyjaciół, przekazywał im swoje tajemnice i pokazywał im swoje przymierze. 

I taki jest człowiek wierzący, który jest duchowym ekspertem. Tylko intelektualny 
lekkoatleta może być na odległym przedmieściu prawdy, podczas gdy niewykształcony 
święty może mieszkać w centrum. Jest wielu takich niewykształconych świętych, którzy są 
wspaniałymi ekspozytorami. Pan „objawia im" swoje przymierze. On im objawia rzadkie 
przebłyski odkupieńczej chwały, a to co jest zakryte przed tylko mądrymi i roztropnymi, jest 
objawione niemowlętom. 

To są więc niektóre owoce życia całkowicie oddanego Bogu. Jak możemy zostać 
zniewoleni przez Boga? Rozpocznijmy od świadomego konsultowania z Bogiem każdego 
indywidualnego kroku w naszym zapracowanym życiu. Niech On o wszystkim decyduje. 
Uczyńmy Go partnerem w naszych wszystkich sprawach. Rozpocznijmy od wyraźnych 
aktów woli i to co rozpoczęło się najpierw jako trudne świadome poddawanie, może się stać 
na dłuższą metę łatwym przyzwyczajeniem i może nawet prowadzić dalej do instynktownej 
spontaniczności. Pan będzie „ustawicznie przed nami." 

 
 
J.H. Jowett (1902) 
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