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Tom 9, Numer 6 

numerze:

Strona 3: Nikogo nie nazywajcie "Ojcem"
Kiedy widzimy cuda Boże i udzielane nam błogosławieństwa, kiedy wchodzimy w pełną relacje z  
Nim, to możemy łatwo zrozumieć dlaczego nie mamy traktować żadnego człowieka jak Ojca i w 
ten sposób praktycznie usuwać Boga z Jego suwerennego miejsca w naszym życiu.

Strona 9: Zapominać o Bogu
Jeszcze gorszy niż puste religijne obrzędy lub otwarty bunt, jest akt całkowitego zapomnienia o 
Bogu i postępowanie tak, jak gdyby On nie istniał. To niebezpieczne zło następuje wtedy, gdy 
zaczynamy spolegać na samych sobie i zapominamy o naszej potrzebie uzależnienia od Niego 
jako Ojca i stwórcy wszechrzeczy.

Strona 12: Niezmienny Bóg
Poznanie i zrozumienie faktu, że Bóg jest niezmienny, jest wielkim źródłem pociechy i  
fundamentem życia chrześcijańskiego w tym świecie pełnym zmiennych ludzi i zmieniających się 
sytuacji i okoliczności.

Strona 17: Wolność od strachu
W tych czasach, kiedy otacza nas niepewność, miejsce bezpieczne znajdujemy w całkowitym 
zdaniu się na troskę i opiekę wszechmogącego Boga.

„Pan skata i twierdzą moją, i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam. 
Tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją." - Psalm 18: 3
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„Abba, Ojcze"

Galacjan 4:6

Naturalny człowiek nie woła „Abba." Nie jest to krzyk natury. Dzieci wołają „Ojcze" do 
swoich ziemskich rodziców. Jest to jedna z pierwszych rzeczy, jakiej się uczą. Nie wołają 
tak  do  Boga;  ale  kiedy  człowiek  przychodzi  do  Chrystusa  i  odczuwa  uśmiech  Ojca, 
ramiona Ojca i miłość Ojca, wtedy woła „Abba."

Często jest to niewiele więcej niż wołanie. Wiele dzieci Bożych nie jest biegłych w 
modlitwie. Nie wypowiadają wielu słów.

Często mogą tylko spojrzeć w górę i wołać: „Ojcze." Dusza w Chrystusie może wołać: 
„Ojcze!" To wszystko, co potrafi powiedzieć do Boga: ,Abba." „Gdzie dużo słów, tam nie 
brak  występku"  (Przypowieści  10:19),  ale  to  jedno  słowo  jest  modlitwą  wierzącego: 
,Abba."

Robert Murray McCheyne (1858)  
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Nikogo nie nazywajcie „Ojcem"
JJ\(i/cpgo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie"  
(Mateusz 23:9).

„Tym zaś, którzy go przyjęli, dat prawo stać się dziećmi 'Bożymi, tym, którzy wierzą w imię 
jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z 'Boga"  (Jan 
1:12-13).

Laską wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Tana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech  
będzie Bóg i Ojciec Tana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim  
duchowym błogosławieństwem niebios; w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy 
byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa  
przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej laski swojej,  
którą nas obdarzył w Umiłowanym" (Efezjan 1:2-6).

,/ będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Tan 'Wszechmogący"  (2 Kor. 
6:18; Izajasz 43:6).

Nigdy nie zapomnę,  kiedy poprzez duchowe objawienie  Jego majestatu i  miłości  Pan Jezus 
przełamał moją nasyconą grzechem ślepotę. Zdecydowanie, a przy tym bardzo delikatnie zburzył 
kamienne  mury mojej  niewiary i  pociągnął  mnie  do Siebie.  Poprzez oczyszczającą moc  swojej 
boskiej  miłości wyrwał  mnie ze śmierci.  Jezus pokazał  mi poprzez swojego Ducha i  Słowo, że 
poprzez jego chwalebne dokończone dzieło na Golgocie odkupił mnie i wybawił od grzechu. Kiedy 
odpowiedziałem na to i opuściłem wszystko w moim życiu, Jezus zmienił moje serce i dał mi nowe 
życie w Nim.

Kiedy starałem się Go poznać lepiej poprzez modlitwę i czytanie Jego Słowa, On otwierał moje 
oczy, żebym zaczął oglądać coraz więcej pełnię tego, kim jest Ojciec -Wszechmogący Bóg. Poprzez 
wiarę w Chrystusa i usługiwanie Jego Ducha Świętego we mnie zobaczyłem, że Bóg Ojciec jest 
również  moim Ojcem.  Doszedłem do  domu.  Czułem się  jak  syn  marnotrawny.  Nie  byłem już 
zgubiony w grzechu; Jezus mnie znalazł i teraz byłem zatopiony w podziwie, miłości i uwielbieniu 
Tego,  który  był,  jest  i  będzie  na  wieki.  Zrozumiałem,  że  kiedy poznajemy Boga  jako  „Ojca," 
poprzez  ofiarę  Boga  Syna  i  usługiwanie  Boga  Ducha  Świętego,  pełnia  miłości  Bożej  zaczyna 
znajdywać pełny wyraz w naszych sercach.

Natura Ojca

Natura i charakter Ojca w niebie były dla mnie zupełnie zadziwiające. Mój naturalny ojciec był 
dobrym człowiekiem. Kochał mnie i ja kochałem jego. Zawsze starał się o to, co najlepsze dla mnie 
i naszej rodziny. Pamiętam jak lubił przytulać mnie, kiedy byłem dzieckiem. Zawsze mi opowiadał 
historie i wydawało mi się, że lubi mi dawać dobre
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prezenty. W taki sam sposób nasz Ojciec Niebiański w sferze duchowej chce abyśmy Go znali nie 
tylko jako Świętego Boga, ale również jako Boga „Ojca."

On chce, abyśmy się w pełni dzielili z Nim naszym życiem - dobrym i złym. Poprzez Chrystusa 
pokazał  nam,  że  jest  zawsze  gotowy,  aby nam pomóc,  kiedy  upadamy i  zranimy się.  Pragnie 
wylewać duchowy balsam na nasze emocjonalne rany. Ale pomimo tego, próba porównywania i 
zrozumienia natury i charakteru Boga Ojca poprzez porównywanie Go z jakimś ziemskim ojcem 
byłaby naprawdę niewłaściwa,  gdyż  Bóg jest  Bogiem i  nie  może być  porównywany z  żadnym 
człowiekiem.

Obecnie wielu ludzi cierpi bardzo z powodu braku jasnego zrozumienia tego,  kim jest  Bóg 
Ojciec  naprawdę  dla  swoich  dzieci.  W Starym  Testamencie  zwrot  „Ojciec"  był  stosowany do 
Wszechmogącego Boga w szczególnym znaczeniu, jako stwórcy i założyciela narodu.

W Nowym  Testamencie  Bóg  jest  znany  nie  tylko  poprzez  ten  zwrot  „Ojciec"  tak,  jak  w 
znaczeniu Starego Testamentu, ale również jest  znany jako Ojciec Jezusa, drugiej  osoby Trójcy. 
Chociaż natura  tej  relacji  jest  czymś,  co  widzimy jakby w przyciemnionym szkle,  to  Chrystus 
powiedział  jasno,  że  chociaż  Ojciec,  Syn  i  Duch  Święty  są  jedno,  to  Ojciec  jest  główny  i 
dominujący.

Aby  zrozumieć  naturę  i  charakter  Ojca  w  niebie,  musimy  spojrzeć  na  Jezusa,  w  którym 
zamieszkała cała pełnia boskości w formie cielesnej (Kolosan 1:19).

Jezus pokazał, że poprzez Jego ofiarę na Golgocie, Bóg jest również Ojcem dla wszystkich, 
którzy przyjdą do Niego przez wiarę. Ta relacja z Bogiem jako naszym Ojcem daje nam wspaniałe 
błogosławieństwa,  które znajdujemy w naszych prawdziwych relacjach rodzinnych poprzez Jego 
miłość.  W Jezusie  Chrystusie  Bóg  w  pełni  zademonstrował  swoją  miłość  i  intymność  relacji 
rodzinnych, jakie teraz mamy w Nim.

Nasze relacje z Ojcem

W Ewangeliach  widzimy różne  aspekty tego  jak Bóg działa  jako  Ojciec.  Zastanówmy się  nad 
implikacjami tych relacji,  jakie mamy teraz z Bogiem, który jest  naszym Ojcem poprzez swoją 
naturę, jak również poprzez odkupieńcze dzieło Swojego Syna na krzyżu Golgoty.

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. "Kgżdą latorośl,  
która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała  
objUszy owoc" (Jan 15:1-2).

Przez wiele lat Pan mnie ubłogosławił aktywną służbą dla jego umiłowanych w różnych krajach 
Europy  Wschodniej.  Podczas  jednej  podróży  do  Rumunii  wierzący  załatwili  dla  mnie,  żebym 
zamieszkał w domu jednego spośród nich. Było lato i dom był przykryty silnym, zdrowym krzewem 
winorośli. On dosłownie przykrywał całe ściany domu; omijał okna i drzwi i piął się w górę po tym 
pięknym dwupiętrowym domu. Byłem zdumiony jego owocami. Wydawało się, że cały dom jest 
obwieszony
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olbrzymimi kiśćmi czerwonych winogron. Nigdy przedtem nie widziałem takiej obfitości owoców.
Większość domów wiejskich w Rumunii, na Węgrzech, w Czechach, Słowacji i w Polsce ma 

winogrona,  więc  po  wielu  latach  podróżowania  do  takich  miejsc  winorośle  nie  były dla  mnie 
niczym  nowym.  Zaskoczyła  i  zaszokowała  mnie  jednak  ilość  owoców.  Większość  krzewów 
winnych jest raczej dużych i mają więcej liści i pędów niż owoców. Kiedy rozmawiałem o tym z 
głową domu, pokazał mi, że właściwie to wszystko wyrastało z jednego pnia krzewu winorośli na 
rogu  tego  domu,  blisko  jego  fundamentów.  On sam zasadził  ten  winogron  jakieś  35  lat  temu. 
Zasadził tylko jeden krzew, bo wtedy nie było go stać na więcej. Było to więc dla niego bardzo 
cenne. Regularnie go więc kształtował, przycinał i obcinał aż do dnia, kiedy pokrył on cały jego 
dom. Jego nagrodą była obfitość dobrych, słodkich owoców każdego roku we właściwym czasie.

Dla  mnie  był  to  doskonały obraz  Świecznika  -  kościoła  spoczywającego  i  budowanego  na 
Chrystusie  i  pielęgnacji  z  miłością  ze  strony  niebiańskiego  Ogrodnika.  Miłość  Ojca  jest  tak 
delikatna i prawdziwa, że jego wszechmogący przepływ przynosi dyscyplinę, której rezultatem jest 
nasze błogosławieństwo. Stosowanie przez Niego jego boskiej dyscypliny jest tym obcinaniem i 
łagodnym kształtowaniem, których potrzebujemy, jeżeli mamy przynosić prawdziwy, dobry owoc w 
Jego Królestwie.

Czy kochasz dotknięcie Ojca w taki sposób? Zwróć uwagę na Hebrajczyków 12:7 i objawienie 
Chrystusa w Ew. Jana 15 dotyczące ustawicznej, troskliwej dyscypliny miłości tak, abyśmy mogli 
się z radością poddawać jego zdolnej ręce i poznać pełnię Jego celów dla każdego z nas, którzy 
jesteśmy w Jego Synu.

Poznawanie błogosławieństwa Ojca

W Ew. Mateusza 6 Jezus podał swoim uczniom wskazówki odnośnie tego jak powinni żyć, aby byli 
błogosławieństwem dla swojego Ojca w niebie. On chciał, aby nic nie zdołało zatrzymać przepływu 
nagród, jakie Ojciec pragnie udzielać swojej ukochanej rodzinie poprzez wiarę i posłuszeństwo. My 
również powinniśmy postępować według tej  nauki  Chrystusa,  aby nasz Ojciec  z zadowoleniem 
wylewał swoje obfite błogosławieństwa na nasze życie.

Czy żyjesz bez korzyści z tych nagród? Rozmyślaj o tych instrukcjach Jezusa i niech staną się 
one  fundamentem  i  budowlą  twojego  życia  -  nie  z  motywacją  zdobycia  nagrody,  ale  z  taką 
motywacją w sercu, aby być błogosławieństwem dla Ojca. Kiedy Ojciec jest tak błogosławiony, 
Jego miłość płynie, aby się stać niemożliwą do zatrzymania rzeką Jego odświeżającej obfitości.

jMe ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca  
swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie" (Mat. 6:6).
Bóg jest kochającym Ojcem, który słucha naszych modlitw i zna nasze potrzeby i zaspokaja je (Mat. 
6:8). Nie powinniśmy się martwić ani uganiać za potrzebami
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życiowymi, gdyż Bóg jest wiemy. Bóg nie jest człowiekiem i nie może się zmieniać. To jest Jego 
natura, żeby być Ojcem, a zaopatrywanie Jego rodziny nie jest tylko Jego obowiązkiem miłości, ale 
jest to po prostu to,  kim On jest.  „Tego wszystkiego bowiem  Cudy tego  świata szukają; wie zaś  
Ojciec wasz,  że  tego potrzebujecie; lecz szukajcie królestwa jego,  a tamto będzie wam dodane"  
(Łukasz 12:30,31).

Ponieważ Ojciec w niebie jest stały i niezmienny, to nigdy nie zawiedzie swojej rodziny. On 
wszystko może i co On powie, to się STANIE. Dlatego jesteśmy całkowicie zwolnieni od niepokoju 
i  stresu wynikającego z koncentrowania wszystkiego na staraniu się o rzeczy materialne,  jak to 
czynią poganie. On jest zawsze dla nas dostępny w każdym aspekcie naszego życia. Mając taką 
pewność, możemy szukać przede wszystkim Jego i jego królestwa. Poprzez miłość i życie, jakie On 
nam  daje  możemy  poznać  pełnię  zaopatrzenia  ze  strony  naszego  Ojca  -  w  pokoju  (Łukasz 
12:22-31).

Odpocznienie w miłości Ojca

Poprzez Jezusa Chrystusa Ojciec w niebie obdarzył nas swoją wielką miłością .abyśmy byli nazwani 
dziećmi 'Bożymi. I nimi jesteśmy!" (1 Jana 3:1). Juda w pierwszym wersecie również wyraża miłość 
Ojca do nas: ,4o powołanych, w Bogu Ojcu umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych."

Ponieważ  nasz Ojciec,  Bóg jest  miłosierny dla  wszystkich,  jego  miłość  i  panowanie  są  tak 
wielkie, że On policzył nawet wszystkie włosy na naszej głowie i trzyma wszystko razem poprzez 
swoje wspaniałe Słowo tak, że nawet wróbel nie upadnie bez Jego przyzwolenia. On jest w stanie i 
chce ciebie zachować (Mat. 10:29-31). Aby zapewnić swoich uczniów o swojej wielkiej miłości i 
suwerenności  Jezus powiedział  do nich:  ,Nie  bój się,  maleńką trzódko gdyż upodobało się Ojcu 
waszemu dać wam "Królestwo" (Łukasz 12:32).

A. jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków  
jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego" (1 Piotra 1:17). Pamiętajmy zawsze, że 
chociaż doskonała  miłość Pana precz wyrzuca bojaźń,  to nadal musimy pamiętać,  że ta wielka 
miłość powoduje  to,  że jest  On też sędzią wszystkich.  Dlatego nigdy nie możemy zakładać,  że 
Ojciec przyjmie to, co jest grzechem w świetle Jego miłości i świętości.
Jezus nie tylko objawił Boga jako naszego Ojca, ale również pokazał nam, że Ojciec 
ustanowił wzór Swojej natury i charakteru dla nas. Jako jego stworzenie w Chrystusie 
mamy nosić naturę i charakter okazując Jego miłość - nawet dla tych, których uważamy 
za naszych wrogów (Mat. 5:43-48).
     Drodzy bracia pozwólcie, że przypomnę wam poważnie,  że Bóg Ojciec nie tylko 
obdarzył  nas  swoją miłością poprzez Jezusa Chrystusa,  ale  nadal  nas  kocha i  pragnie 
zsyłać jeszcze więcej swojej  wielkiej  miłości na ciebie. Gdzież jest taki ojciec pośród 
was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamieni. Albo gdy będzie go prosił o  
rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona?  Jeśli  
Wiec wy, którzy jesteście źli, 

6



Bóg naszą skałą
Nikogo nie nazywajcie „Ojcem"

umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o iież bardziej Ojciec niebieski da Thicha  
Świętego tym, którzy go proszą " (Łukasz 11:11-13).
Bóg jest Ojcem, który ustawicznie daje dobre dary swoim dzieciom i chce dawać jeszcze 
więcej tym, którzy Go proszą z czystego serca. Jego miłość jest tak wielka, że daje nam 
nawet dar obecności Swojego Ducha Świętego, który jest pełnią Jego istoty.
Jest  naprawdę  zdumiewające,  że  z  tej  wielkiej  miłości  Ojciec  dał  Jezusa  Chrystusa 
-cząstkę samego siebie -  aby umarł  za ciebie i  mnie,  abyśmy mogli  być  uwolnieni  z 
łańcuchów grzechu i śmierci.  To nas czyni wolnymi, abyśmy mogli chodzić z naszym 
Świętym Bogiem. Wtedy z miłości możemy również śpiewać: „Cudowna łaska, jak to 
możliwe, abyś Ty mój Boże umarł za mnie" i „Z odwagą przychodzę do Tronu i odbieram 
koronę poprzez Chrystusa, na własność" (Charles Wesley).
W Chrystusie mamy ustawiczny dostęp do Boga (Hebrajczyków 4:6). Taką relację mamy 
teraz  z  Ojcem poprzez  Syna Jezusa  Chrystusa,  który daje  nam pewność,  że możemy 
odpoczywać w pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Jak mówi Pismo, kiedy 
przychodzimy przed oblicze Wszechmogącego Pana, mamy prawo, aby zwracać się do 
Świętego Boga, jako „naszego Ojca" (Mat. 6:9).

Tylko jeden Ojciec naszych Duchów

Kiedy rozważamy wiele różnych aspektów Jego natury i charakteru, uświadamiamy sobie, 
że tylko Bóg, poprzez dzieło Chrystusa i poprzez moc Ducha Świętego może być „Ojcem 
naszych duchów" (Hebr.  12:9).  Uważać kogoś innego jako „naszego duchowego ojca" 
ponad Boga jest to grzech bałwochwalstwa. Sam Jezus powiedział: „Nikogo też na ziemi 
nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie" (Mateusz 
23:9).
Czy ktoś  z  ludzi  może  dać  nowe życie?  Oczywiście  nie;  jednak  tak  wielu patrzy na 
człowieka z czcią, jaka powinna być oddawana tylko wszechmogącemu Bogu. Tak wielu 
patrzy na ziemskich cielesnych ludzi jako swoich „duchowych ojców" - których słowom 
są posłuszni bez zastanowienia. Słowa takich „duchowych ojców" są traktowane przez ich 
„dzieci," jako słowa Boga.
Znałem  takich  ludzi,  którzy  tak  traktowali  swoich  przywódców,  że  zgadzali  się  na 
małżeństwo z osobą, której nie lubili i nie kochali, tylko dlatego, że ich „duchowyojciec" 
powiedział im, że to jest Boża wola i cel, aby poślubili tę osobę. W swoim pragnieniu 
posłuszeństwa Bogu ślepo posłuchali „Bożego rzecznika" z obawy, aby nie być uznanym 
za buntownika przeciwko Bogu, gdyby się nie zgodzili.
Wcale  nie  przesadzam.  Znam  takich  miłych  ludzi,  którzy  zostali  w  okrutny  sposób 
wykorzystani  przez  przywódców,  którzy zostali  zwiedzieni  w taki  sposób,  że stawiali 
siebie przed ludźmi na miejscu Boga. Prowadzili ludzi do bałwochwalstwa, gdyż słuchali 
głosu swoich przywódców bardziej niż delikatnego głosu Ducha Świętego w swoim sercu. 
Zostali  oni  nakłonieni  do tego, aby zagłuszyć głos  Ducha Świętego i  swoje sumienie. 
Bronią używaną przeciwko nim był strach, żeby nie być buntownikiem
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Bóg naszą skałą
Nikogo nie nazywajcie „Ojcem"

przeciwko Bożej zwierzchności. Jest to naprawdę okrutne nadużycie Pisma na poparcie 
swojej  władzy  nad  ludźmi,  nagi  nikolaityzm  (ustanowienie  kasty  kapłańskiej  ponad 
ludźmi), których również Jezus nienawidzi (Objawienie 2:6).
Kiedy Apostoł Paweł pisał do wierzących, których przyprowadził do Chrystusa, to mówił 
do nich w zrozumieniu ich wspólnych relacji miłości. Oni weszli do życia wiecznego w 
Chrystusie  poprzez jego usługiwanie i on ich traktował i  kochał  tak,  jak ojciec kocha 
swoje dzieci. Oni go kochali i szanowali w podobny sposób (1 Kor. 4:14-15; Filemona 
10).
Ale Paweł nigdy by nie chciał, aby go słuchali tak, jakby on był jedynym kanałem, przez 
który Bóg przemawia do swoich dzieci. Nigdy by nie wykorzystał swojej pozycji miłości 
braterskiej, aby sobie uzurpować Bożą pozycję jako dosłownie ich „Ojciec ich duchów." 
Paweł  był  prawdziwym  sługą  Chrystusa.  W  jego  wspaniałej  służbie  nie  widać 
„Kompleksu Mesjasza..Dzisiaj spotykamy takich, którzy wykraczają daleko poza to, co 
mówi Pismo. Ci fałszywi apostołowie popadli w wielkie zwiedzenie i prowadzą wielu na 
manowce.
Umiłowani w Panu Jezusie, bądźcie ostrożni w tych czasach. Rozważajcie Boże Słowo; 
szukajcie  tylko  Jego  w  i  poprzez  modlitwę.  Słuchajcie  Jego  głosu,  kiedy  On  nadal 
przekazuje to samo poselstwo, jakie przekazywał poprzez Swojego umiłowanego Syna w 
Mateusza 23:9. „Nikogo nie nazywajcie ojcem oprócz Mnie" mówi Pan Zastępów. Jego 
wieczne wezwanie pozostaje  niezmienne:  „Nawróćcie się  do mnie a  ja zwrócę się  ku 
Wam."  Przychodźmy  ustawicznie  do  Niego  tylko  poprzez  Jezusa,  abyśmy  poznali 
błogosławieństwo wspaniałego głosu Ojca naszych duchów. Amen.
”Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według  
ciała,  to  teraz  już  nie  znamy.  Tak  wiec,  jeśli  ktoś  jest  w  Chrystusie,  nowym  jest  
stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z 'Boga,  
który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczyt nam służbę pojednania, to znaczy, że  
Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam  
słowo pojednania" (2 Kor. 5:16-19).

Mike Barton (1999)               
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Bóg naszą skałą
Zapominać o Bogu

Jest  takie  określenie  w  Słowie  Bożym,  które  przewija  się  przez  całe  Pismo  jak 
smutny dominujący refren: „Mój lud zapomniał o Mnie." „Zapomniał" jest to mocne i 
straszne słowo. Ono na pewno wyraża ostateczny stan w ludzkim oddzieleniu od Boga.

Otwarty i świadomy bunt przeciwko Bogu pokazuje przynajmniej jakiś respekt dla 
Jego mocy. Nawet formalna modlitwa, chociaż pusta pokazuje jakieś uznanie dla Bożego 
istnienia.  Ale  zapomnieć  o  Nim,  żyć,  planować  i  pracować  tak  jakby Jego  nie  było, 
opuścić Go jako nieważnego - jest to na pewno ostateczne wyrażenie oddzielonego życia.

Ludzie  nie  są  tak  naprawdę  martwi  tak  długo,  jak  długo  o  nich  pamiętamy. 
Prawdziwą śmiercią jest być zapomnianym. Jak to jest więc, że zapominamy Boga? W 
jakim stanie dochodzi do takiego okropnego zapominania? Chciałbym zacytować dwa lub 
trzy  określenia  podane  w  Piśmie  Świętym,  w  których  są  opisane  niektóre  z  tych 
przypadków.

Strach przed człowiekiem

„.. .że się boisz człowieka śmiertelnego, a zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela "  
(Izajasz  51:12,13).  Strach  przed  człowiekiem niszczy szlachetną  bojaźń  Bożą.  Chyba 
można powiedzieć,  że te dwie dominujące bojaźnie nie mogą zajmować duszy w tym 
samym czasie. Jeden strach może wypędzić drugi. Strach, który jest wytworzony przez 
trzask  bicza może wypędzić strach,  który wypełnia  nieśmiałego  konia,  kiedy zobaczy 
jakiś nieznany przedmiot na drodze.  Kiedy wybucha ogień w mroźną zimową noc, to 
strach przed ogniem może wypędzić z duszy strach przez mrozem.

Wydaje się jakby jeden strach przyciągał do siebie energię umysłu, a inne strachy nie 
mają  z  czego  czerpać  energii.  Duże  drzewo  w ogrodzie  wyciąga  soki  z  ziemi  wiele 
metrów wokoło i inne rośliny głodują, usychają i umierają.

Tak  samo  jest  ze  „strachem  przed  człowiekiem."  On  wyciąga  dla  siebie  energię 
umysłową i poświęcenie, które powinny karmić bojaźń Bożą. Polityk, który działa pod 
wpływem  strachu  przed  człowiekiem  i  nagina  się  i  ustawia  tak,  aby  uniknąć  jego 
wrogości,  nigdy  nie  będzie  mógł  działać  pozytywnie  dla  Boga.  Tak  samo  jest  z 
kaznodzieją, który boi się człowieka; jego umysł nie jest wypełniony wizją „Pana, który 
jest wywyższony ponad wszystko."
To samo dotyczy właściwie każdego człowieka. Jeżeli barometr, którego 
radzimy się w sprawie naszego prowadzenia jest opinią i wymysłem 
człowieka, to sam Bóg nic nie znaczy. Jeżeli zawsze radzimy się 
człowieka, jesteśmy kierowani i prowadzeni poprzez jego doświadczenie, 
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Bóg naszą skałą
to Bóg będzie znikał z naszego pola widzenia. „Strach przed

Zapominać o Bogu

człowiekiem jest sidłem," a moc sidła jest w jego fascynacji, która odprowadza nasze 
umysły od Pana Zastępów. „Kim ty jesteś, że boisz się człowieka śmiertelnego, a 
zapominasz o Panu twoim Stwórcy?"

Ufność we własne siły

Tu  jest  następny  obraz  z  galerii  Biblijnej.  „Bo  zapomniałeś  Boga,  swojego 
Zbawiciela,  i  nie  pamiętałeś  o  skale  swojego  schronienia"  (Izajasz  17:10).  Tu  mamy 
zapominanie, które rodzi się, kiedy odzyskamy siły po jakiejś słabości. Pycha z własnej 
siły powoduje, że zapominamy o skale, z której zostaliśmy wycięci. Jest to najbardziej 
powszechne i podstępne niebezpieczeństwo.

Nasza  słabość  pomaga  nam  pamiętać  o  Bogu;  nasza  siła  jest  przyjacielem 
zapominania. Jest to może najbardziej widoczne w naszej fizycznej słabości. W naszej 
słabości  pamiętamy  o  Panu  i  przyćmione  rzeczy  z  niewidzialnego  świata  stają  się 
wyraźniejsze.  Ale kiedy odzyskamy swoje siły,  blednie wtedy wyraźna wizja i  czasem 
tracimy ją całkowicie.

Tak więc nasza siłą jest w rzeczywistości naszą przeszkodą.. Jest to taki narkotyk, 
który pomaga nam do duchowego zapominania. Odnosi się to do każdego rodzaju siły. 
Kruchość w jakimś kierunku powoduje to, że spolegamy na mocy Wszechmocnego i w 
każdej słabości nasza pamięć o Nim jest wyraźna i jasna. Ale nasza siła pomaga nam w 
wytworzeniu uczucia niezależności i przestajemy myśleć o naszym Bogu.

Jest to powód dlaczego człowiek, który nigdy nie zaznał słabości ma trudności z 
utrzymaniem społeczności z Bogiem. Ludzie, którzy nigdy nie zaznali tego co to znaczy 
być słabym muszą pokonywać wiele barier w swojej społeczności z Niewidzialnym.

Duchowy niepokój

Tu  mamy  trzeci  typ  duchowego  zapominania.  Schodzili  z  góry  na  pagórek,  
zapomnieli o swoim legowisku"  (Jeremiasz 50:6). Jest to obraz stada błądzących owiec, 
które  oddala  się  przez  odległe  wzgórza  i  góry.  Chodziły  one  z  miejsca  na  miejsce  i 
podczas  tego  chodzenia  zapomniały  o  swoim  miejscu  odpocznienia.  Ich  wędrowanie 
spowodowało  to,  że  nie  pamiętały o  swoim prawdziwym domu.  Inaczej  mówiąc,  ich 
wędrowanie doprowadziło do zapominania.

Uważam,  że  to  słowo  dobrze  określa  nasze  nowoczesne  życie.  Jest  to  raczej 
włóczęgostwo  niż  krucjata.  Przechodzimy „z  góry  na  pagórek"  i  z  pagórka  na  górę. 
Jesteśmy  w  ciągłym  biegu.  Ciągle  szukamy  czegoś  innego  i  nigdy  nie  jesteśmy 
usatysfakcjonowani. Męczymy się jedną rzeczą i przechodzimy do innej! Jesteśmy tu i 
tam i wszędzie, a nasze życie jest coraz bardziej wychudzone i nędzne.
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Bóg naszą skałą
Ale niezwykłą rzeczą jest to, że podczas tego naszego ciągłego chodzenia 
zapominamy o naszym miejscu odpocznienia. „Wróć duszo moja do 
spokoju swego" (Psalm 116:7). Tak, ale my wracamy wszędzie tylko nie 
do tego. Nasze życie może się
Zapominać o Bogu

stać  tak  wędrowne,  że  wypędzimy  Boga  z  naszego  umysłu.  Wydaje  się,  że  w  tym 
wędrowaniu  jest  coś  takiego,  co  ogłusza  naszą  duszę  i  powoduje,  że  stajemy  się 
niewrażliwymi na nasz prawdziwy dom i odpocznienie w Bogu.

Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Nowego Jorku, podczas pierwszych kilku 
miesięcy mojej służby ludzie ciągle mnie pytali: „Czy już weszłeś w ten wir?" To słowo 
wydaje się tak odległe od tego co mówi Psalmista: „Na niwach zielonych pasie mnie i nad 
wody spokojne  prowadzi  mnie"  (23:2).  To  nie  było  tak,  że  Psalmista  odpoczywał  w 
nieudolności, albo spędzał swoje dni w tłustości i  lenistwie; ten odpoczynek był tylko 
przygotowaniem do marszu. „Prowadzi mnie ścieżką sprawiedliwości" (23:3). Ale z tego 
marszu powracał on na swoje miejsce odpocznienia.

Możemy być pochwyceni w taki wir w naszym nowoczesnym życiu, że będziemy 
tylko biegać od jednej  rzeczy do drugiej,  a  zapominamy o wspaniałym odpocznieniu, 
jakie mamy w Bogu. Myślę, że wróg naszej duszy bardzo lubi wprowadzać nas w taki 
wir! Jeżeli raz zakręci nam się w głowie od tego uczucia, to bardzo łatwo zapomnimy o 
Bogu. „Schodzili z góry na pagórek, zapomnieli o swoim legowisku."

Apatia obfitości

Pozwólcie,  że podam jeszcze inny przykład ze Słowa Bożego.  J^ecz  gdy sobie 
znaleźli pastwiska, nasycUi się; a gdy się nasycdi, ich serce urosło w dumę, dlatego o 
mnie zapomnieli" (Ozeasz 13:6). Tu mamy radość z bogatego pastwiska, a w tej radości 
rodzi się duch zapomnienia. Na pewno jest to odurzenie obfitością.

W południowej Francji, gdzie destyluje się olejek różany, pracownicy cierpią na 
bardzo ciekawą dolegliwość. Ta obfitość płatków róży wywołuje coś w rodzaju choroby 
śpiączki.  Tak  się  czasem dzieje  w obfitości,  jakie  otrzymuje  człowiek.  Jest  on wtedy 
skłonny zapaść w sen duchowego zapominania.

Poświęcenie  dla  Boga  może  słabnąć,  kiedy  zaczyna  odnosić  sukcesy.  Nasza 
nabożność nie idzie w parze z naszym portfelem. Pogrążanie się w obfitości powoduje, że 
zapominamy o  Dawcy.  Możemy być  tak  zajęci  błogosławieństwem  na  pastwisku,  że 
zapominamy o Pasterzu. Nasza pełność może się stać naszym wrogiem.
Najlepsza widoczność jest w zimie, kiedy przyroda jest uśpiona i biedna. 
Pełnia liści blokuje widok i ukrywa odległość/ Okres życia w lecie, kiedy 
jest mnóstwo liści i kwiatów, może stanowić zasłonę. Ten stan obfitości 
utrudnia naszą społeczność.
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Przezwyciężanie niebezpieczeństw

Podałem kilka typów zapominania, które są wspomniane w Słowie Bożym. A czy 
jest dla nas jakaś pomoc? Jest bardzo piękna obietnica Mistrza, w której wydaje mi się, że 
są objęte te wszystkie niebezpieczeństwa i w mocy której mogą one być przezwyciężone, 
„nauczy was wszystkiego i -." (Jan 14:26).
Tu jest obietnica usługi dla naszej pamięci, która pomaga jej uchwycić się tego, co 
Zapominać o Bogu

niewidzialne. Uważam, że jedną z najpilniejszych potrzeb naszego życia jest uświęcenie 
naszej pamięci.  Gdyby pamięć była naprawdę uświęcona, to zapomnielibyśmy wiele z 
tego,  co  teraz  pamiętamy,  a  na  pewno  pamiętalibyśmy wiele  rzeczy,  o  których  teraz 
zapominamy. Jesteśmy skłonni zatrzymywać bezwartościowe i destrukcyjne rzeczy, które 
powinny być wyrzucone, pogrzebane i pozostawione w grobie w minionych latach. Ale 
myje nosimy z sobą ku swojej zgubie.

Służba  Ducha  Świętego  spowoduje,  że  pozbędziemy  się  tego,  co  niemądrze 
zatrzymywaliśmy, a z drugiej strony spowoduje wycieki tego, co nam jest niepotrzebne. A 
ponadto wzmocni On naszą siłę duchowego zrozumienia i uzdolni nas do trzymania się 
tego, co niewidzialne i wieczne.

A co powinienem pamiętać najlepiej? Chciałbym pamiętać bez ustanku chwalebną, 
świętą Istotę wiecznego Boga. Chciałbym, pamiętać niewypowiedzianą usługę Jego łaski, 
która działała w moim odkupieniu w Jezusie Chrystusie, moim Panu. Chciałbym pamiętać 
korzyści Jego codziennego zaopatrzenia, które nigdy nie zawiodło. Chciałbym pamiętać 
wieczne  znaczenie  przejściowych  wydarzeń,  aby  lekcje  z  wczorajszych  wydarzeń 
prowadziły mnie w moim marszu dzisiaj.

Kiedy  pojawi  się  nowa  możliwość  i  nowe  obowiązki  i  stanę  twarzą  w  twarz  z 
nowymi  okolicznościami,  chciałbym  pamiętać  te  słowa  Pana  Jezusa,  które  dają  mi 
potrzebne  wtedy  oświecenie.  „On  przypomni  wam  wszystko  —  wszystko  co  wam 
powiedziałem."

J.H. Jowett(1913)            

Niezmienny Bóg

Niezmienność  (niezmienna  natura)  Boga  jest  tym  atrybutem,  który  nie  tak  trudno 
zrozumieć, ale musimy się zdyscyplinować, aby to przyjąć.  Musimy posortować nasze 
normalne myślenie o rzeczach stworzonych od tych rzadszych, które pojawiają się, kiedy 
próbujemy uchwycić się tego, co pochodzi od Boga.
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Mówiąc, że Bóg jest niezmienny, rozumiemy przez to, że On się nigdy nie zmienia. 

Pojęcie o rosnącym i rozwijającym się Bogu nie pochodzi z Biblii. Jest chyba niemożliwe, 
abyśmy myśleli  o  Bogu  jako  o  kimś,  kto  się  zmienia  w  jakikolwiek  sposób.  A oto 
dlaczego:

Aby istota moralna mogła się zmieniać, konieczna byłaby zmiana w jednym z trzech 
kierunków. Musi przechodzić od lepszego do gorszego, albo z gorszego na lepsze; albo 
Niezmienny Bóg

zakładając, że ta wartość moralna jest stabilna, musi się ona zmieniać w sobie tak jak od 
niedojrzałej do dojrzałej, albo z jednego porządku istoty w inny. Jest chyba jasne, że Bóg 
nie może być temu poddany. Jego doskonałość na wieki eliminuje takie możliwości.

Bóg się nie może zmieniać na lepsze. Ponieważ jest doskonale święty, to oznacza, że 
nigdy nie był mniej święty niż jest teraz, ani też nie może być bardziej święty niż jest i 
zawsze  był.  Bóg  też  nie  może  się  zmieniać  na  gorsze.  Wszelkie  pogorszenie  w 
niewypowiedzianie świętej naturze Boga jest niemożliwe. Uważam, że jest niemożliwe 
nawet o tym myśleć, bo z chwilą kiedy próbujemy tak myśleć, to przedmiot o którym 
myślimy nie jest już Bogiem, ale czymś innym i kimś mniejszym niż On. Ten, o którym 
myślimy może być wielkim i wspaniałym stworzeniem, ale ponieważ jest stworzeniem, to 
nie może być samoistnym Stwórcą.
Tak jak nie może być zmienności w moralnym charakterze Boga, tak też nie może być 
niczego zmiennego w Nim. Bóg jest unikalny w jedynym prawidłowym znaczeniu tego 
słowa; to znaczy, że jego istota jest inna niż wszystkie inne istoty. Widzieliśmy jak Bóg 
różni się od Jego stworzenia tym, że jest samoistny, samowystarczalny i wieczny. Poprzez 
te atrybuty Bóg jest Bogiem a nie jakąś inną istotą. Ten, kto jest podatny na jakiekolwiek 
nieznaczne zmiany nie jest ani samoistny, samowystarczalny ani wieczny -a więc nie jest 
Bogiem.

Tylko istota składająca się z części może się zmieniać, gdyż zmiana jest zasadniczo 
przesunięciem relacji części całości, czy też dopuszczenie jakiegoś obcego elementu do 
tego oryginalnego składu. Ponieważ Bóg jest samoistny, to nie ma w Nim części. Nie ma 
w Nim części, które by mogły być zmienione. A ponieważ jest samowystarczalny, to nic 
nie może wejść do Jego istoty z zewnątrz.

Anzelm powiedział tak: „Cokolwiek składa się z części nie jest w pełni jednością ale 
w jakimś sensie jest mnogością i jest różne od siebie; i dlatego albo faktycznie albo w 
pojęciu może ulegać rozkładowi. Ale te rzeczy są Tobie obce, bo nic w Tobie nie można 
poprawić. Tak więc w Tobie nie ma części Panie, ani nie jesteś więcej niż jednym. Ale 
jesteś  prawdziwie  jednolitą  istotą  i  tak  identyczną  z  samym  sobą  że  pod  żadnym 
względem nie jesteś niezgodny z sobą., a raczej jesteś jednością niepodzielny w żadnym 
pojęciu."

„Wszystko czym Bóg jest On zawsze tym był i to czym był i jest tym będzie zawsze." 
Nic z tego, co Bóg kiedykolwiek powiedział o Sobie nie będzie zmodyfikowane; nic z 
tego, co o Nim powiedzieli natchnieni prorocy i apostołowie nie będzie odwołane. Jego 
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niezmienność to gwarantuje.

Zmienna natura człowieka

Niezmienność  Boga  widać  w  najwspanialszym  pięknie,  kiedy  patrzymy  na  nią  w 
porównaniu ze zmiennością człowieka. W Bogu nie jest możliwa zmiana; w człowieku 
zmiana  jest  nieunikniona.  Ani  człowiek ani  jego  świat  nie  są stałe,  lecz  są  w ciągłej 
Niezmienny Bóg

zmienności.  Każdy  człowiek  ma  chwile  śmiechu  i  płaczu,  pracy  i  zabawy,  a  potem 
odchodzi, żeby zrobić miejsce tym, którzy po nim przychodzą w tym niekończącym się 
cyklu.

Niektórzy poeci znaleźli chorobliwą przyjemność w prawie niestałości i śpiewali w 
kluczu minorowym pieśni o ustawicznej zmienności.  Budowniczy namiotów Omar był 
jednym z tych,  którzy śpiewali  z  patosem i  humorem o zmianie i  śmiertelności,  tych 
bliźniaczych chorobach, które dotykają rodzaj ludzki. „Nie ugniataj tak mocno tej gliny"- 
napomina  garncarza,  „bo  to  może  być  twój  pradziadek  proch,  z  którego  zostałeś 
stworzony." Przypomina hulace:  „Kiedy podnosisz kielich,  aby pić czerwone wino, to 
może całujesz usta jakiejś piękności, która zmarłą dawno temu."

Ta nuta słodkiego smutku wyrażona z delikatnym humorem przedstawia promienne 
piękno  jego  czterowiersza,  ale  bez  względu  jak  piękny,  ten  długi  wiersz  jest  chory 
śmiertelnie. Tak jak ptak, którego czaruje wąż, aby go pożreć, poeta jest zafascynowany 
wrogiem, który niszczy jego i wszystkich ludzi we wszystkich pokoleniach.
Namaszczeni pisarze również opisują ludzką zmienność, ale są to zdrowi ludzie i w ich 
słowach jest wspaniała siła. Oni znaleźli lekarstwo na tę wielką chorobę. Oni mówią, że 
Bóg się nie zmienia. Prawo zmienności dotyczy upadłego świata, ale Bóg jest niezmienny 
i w Nim ludzie wiary znajdują wreszcie wieczną trwałość.

W międzyczasie zmiana działa dla dzieci królestwa, a nie przeciwko nim. Zmiany 
jakie  w nich  następują  są  dokonywane  ręką  zamieszkującego  w nich  Ducha.  Apostoł 
powiada: „My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę 
Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, 
który jest Duchem" (2 Kor. 3:18).
W  tym  świecie  zmian  i  rozkładu  nawet  człowiek  wiary  nie  może  być  całkowicie 
szczęśliwy.  Instynktownie  szuka  on  niezmienności  i  jest  po  drodzy obrabowywany z 
drogich mu znanych rzeczy.

O Panie! Moje serce jest chore, 
Chore z powodu tej wiecznej zmienności; 
A życie biegnie tak nieubłaganie szybko 

Poprzez jego niespokojny bieg i zmienną prędkość.
Zmiana nie jest podobna do siebie w Tobie, 

I nie budzi echa w Twojej niezmiennej wieczności.
Frederick W.Faber
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Bóg naszą skałą
Te słowa Fabera znajdują sympatyczny oddźwięk w każdym sercu. Ale bez względu 

na to jak bardzo opłakujemy brak stabilności we wszystkich ziemskich rzeczach, to w tym 
upadłym  świecie  zdolność  do  zmiany jest  złotym  skarbem,  darem  od  Boga  o  takiej 
niesamowitej  wartości,  że  wzywa  ona  do  ustawicznej  wdzięczności.  Dla  ludzi  całą 
możliwość odkupienia leży w ich zdolności do zmiany. 

Niezmienny Bóg

Zmiana  z  jednego  rodzaju  osoby  na  inna  jest  istotą  pokuty  -  kłamca  staje  się 
prawdomówny,  złodziej  uczciwy,  nieczysty czystym, pyszny pokornym. Cała struktura 
moralna  życia  zostaje  przemieniona.  Myśli,  pragnienia,  uczucia  są  przemieniane  i 
człowiek nie jest już tym, czym był dotąd. Następuje tak radykalna zmiana, że apostoł 
nazywa tego człowieka, który był kiedyś „starym człowiekiem, a tego, który teraz istnieje 
„nowym człowiekiem",  który odnawia  się  ustawicznie  w poznaniu  na  obraz  Stwórcy, 
który go stworzył" (Kolosan 3:10).

Jednak ta zmiana jest głębsza i bardziej podstawowa niż jakiś zewnętrzny akt może 
to pokazać, gdyż ona obejmuje przyjęcie życia o innej i wyższej jakości. Stary człowiek 
nawet w swoim najlepszym wydaniu posiada tylko życie Adama; nowy człowiek ma życie 
Boga. To jest więcej niż tylko sposób mówienia; jest to dosłownie prawdą. Kiedy Bóg 
wkłada nowe życie w ducha człowieka, to człowiek ten staje się członkiem nowej istoty 
wyższego rzędu.

Boże wykorzystanie „zmiany"

W wypełnianiu Swojego procesu odkupienia niezmienny Bóg w pełni wykorzystuje i 
poprzez  następujące  po  sobie  zmiany  dociera  wreszcie  do  trwałości.  W  Liście  do 
Hebrajczyków jest to pokazane najwyraźniej. "Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną" 
(Hebr. 10:9) jest podsumowaniem nauczania tej niesamowitej księgi. Stare Przymierze, 
jako coś tymczasowego zostało anulowane a zastąpiło go nowe i wieczne przymierze.

Krew kozłów i cielców straciła znaczenie, kiedy krew Baranka Paschalnego została 
przelana.  Zakon,  ołtarz,  kapłaństwo  -  to  były  wszystko  tymczasowe  i  podlegające 
zmianie.  Teraz  to  wieczne  Boże  prawo  zostało  wyryte  na  wieki  na  żywej,  wrażliwej 
materii, z której składa się ludzka dusza. Nie ma już dawnej świątyni, ale nowa świątynia 
jest wieczna w niebie, a tam Syn Boży ma swoje wieczne kapłaństwo.

Widzimy to,  że  Bóg używa  zmiany jako  uniżonego sługi,  aby błogosławić  Jego 
odkupionych domowników, ale  On sam jest  poza prawem zmian i  nie  mają na niego 
wpływu żadne zmiany, jakie zachodzą we wszechświecie.

Wszystkie rzeczy zmieniając się ogłaszają 
Że Pan jest wiecznie taki sam.

Charles  Wesley
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Bóg naszą skałą
Wartość poznania Boga jako niezmiennego

I  znowu  pojawia  się  pytanie:  „Jaki  pożytek  mam  z  poznania  tego,  że  Bóg  jest 
niezmienny?"  Ktoś  zapyta:  „Czy to  wszystko  nie  jest  tylko  metafizyczną  spekulacją? 
Czymś, co może dać pewną dozę satysfakcji dla szczególnego typu umysłu człowieka, 
Niezmienny Bóg

ale nie może mieć prawdziwego znaczenia dla praktycznych ludzi?"
Jeżeli  poprzez  „praktycznych  ludzi"  mamy  na  myśli  ludzi  niewierzących, 

pogrążonych w świeckich sprawach i obojętnych na Słowa Chrystusa, dobro swojej duszy 
czy  sprawy  przyszłego  świata,  to  dla  takich  ludzi  takie  rozważanie  nie  ma  żadnego 
znaczenia. Niestety też nie ma znaczenia żadna inna rzecz, która poważnie traktuje religię. 
Chociaż tacy ludzie mogą stanowić większość, to nie stanowią oni wcale całej ludzkości. 
Jest  nadal  tych  7000,  którzy  nie  pokłonili  się  przez  Baalem.  Oni  wierzą,  że  zostali 
stworzeni, aby wielbić Boga i cieszyć się Jego obecnością na wieki i pragną się uczyć 
wszystkiego, czego mogą o Bogu, z którym mają spędzać wieczność.

W tym świecie, gdzie ludzie o nas zapominają zmieniają swoje nastawienie do nas w 
zależności  od osobistych interesów i  zmieniają  swoją opinię o nas z  najdrobniejszego 
powodu, czy wiadomość, że nasz Bóg się nie zmienia nie jest źródłem wspaniałej siły? Że 
Jego nastawienie do nas jest takie samo jakie było w wieczności i będzie na wieki?

Jaki pokój daje to sercu chrześcijanina, kiedy uświadamiamy sobie, że nasz Ojciec 
Niebiański jest zawsze taki sam. Gdy przychodzimy do Niego w dowolnym czasie nie 
musimy się zastanawiać czy znajdziemy Go w dobrym humorze. On jest zawsze otwarty 
na biedy i potrzeby, jak również dla miłości i wiary. On nie ma godzin urzędowania, ani 
też nie ma takich okresów, kiedy nie jest dostępny dla ludzi. On też nie zmienia swojego 
zdania na żaden temat. Dzisiaj, w tej chwili on odczuwa w stosunku do swoich stworzeń, 
niemowląt,  chorych,  upadłych,  grzesznych dokładnie to samo jak myślał  wtedy,  kiedy 
posłał swojego Jednorodzonego syna na ten świat, aby umarł za rodzaj ludzki.
Bóg nigdy nie miewa humorów ani nie stygnie w swojej miłości czy entuzjazmie. Jego 
podejście  do  grzechu  jest  nadal  takie  jakie  było  wtedy,  kiedy  wypędził  grzesznego 
człowieka z ogrodu Eden. Jego nastawienie do grzesznika jest takie samo jak wtedy, kiedy 
wyciągnął  rękę  i  zawołał:  „Pójdźcie  do  Mnie  wszyscy,  którzy jesteście  spracowani  i 
obciążeni, a Ja wam sprawię ukojenie" (Mateusza 11:28).

Bóg  nie  pójdzie  na  kompromis  i  nie  musimy  Go  udobruchać.  Nie  można  Go 
przekonać,  aby zmienił  Swoje Słowo,  albo odpowiedział  na samolubną modlitwę.  We 
wszystkich  naszych  wysiłkach,  aby  znaleźć  Boga,  podobać  się  jemu,  mieć  z  Nim 
społeczność,  powinniśmy pamiętać,  że  wszelkie  zmiany muszą  następować  po  naszej 
stronie. „Ja jestem Bogiem, który się nie zmienia." Musimy tylko przystać na Jego podane 
warunki,  doprowadzić  nasze  życie  do  zgodności  z  Jego  objawioną  wolą  a  Jego 
nieskończona moc zacznie działać w nas w sposób przedstawiony w Słowie prawdy.
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Źródło istoty! Źródło dobrego! 

Ty pozostajesz niezmienny! 
Ani cienie zmiany 

Nie mogą zaćmić chwały Twojego panowania.

Niezmienny Bóg

Ziemia może się rozpłynąć ze swoją mocą 
Jeżeli tak będzie chciał wielki Stwórca;

Ale Ty na wieki jesteś ten sam, 
„JESTEM" jest na zawsze Twoje imię.

Z Kolekcji Walkera

A. W. Tozer (1961)    

Wolność od strachu
Systemy ekonomiczne narodów drżą i upadają i po całym świecie rozprzestrzenia się 
strach. A teraz, kiedy trwa takie trzęsienie, jesteśmy świadkami tego, jak wypełniają się 
słowa Jezusa:

„...na  ziemi  trwoga  narodów  bezradnych...  Ludzie  mdleć  będą  ze  strachu,  w 
oczekiwaniu  wydarzeń  zagrażających  ziemi.  Albowiem  moce  niebios  zostaną 
wstrząśnięte"  (Łukasz  21:25-26).  Chrystus  ostrzega  nas:  „Bez  nadziei  we mnie  tłumy 
ludzi dosłownie będą umierały ze strachu!"

Dla naśladowców Jezusa jednak - tych którzy ufają Bożym obietnicom, że zachowa 
On swoje dzieci - jest chwalebna wolność od wszelkiego strachu. Właściwie wszyscy, 
którzy poddają się pod panowanie Chrystusa nie muszą się już bać, jeżeli tylko uchwycą 
się następującej tajemnicy: Wolność od strachu składa się z całkowitego oddania życia w 
ręce Pana.

Oddanie  siebie  pod  Bożą  opiekę  jest  aktem  wiary.  Oznacza  to  złożenie  siebie 
całkowicie pod Jego moc, mądrość,  łaskę,  aby On nas  prowadził  i  zachowywał  tylko 
według Jego woli. Jeżeli tak zrobimy, to Bóg wszechświata obiecuje, że będzie całkowicie 
odpowiedzialny za nas - aby nas karmić, przyodziewać, chronić i strzec naszych serc od 
wszelkiego zła.
Jezus dał  nam doskonały przykład tego rodzaju poddania się,  kiedy poszedł na krzyż. 
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Zanim oddał ducha, głośno zawołał: „Ojcze w ręce Twoje polecam ducha mego" (Łukasz 
23:46).

Chrystus dosłownie oddał trzymanie swojego życia i jego wiecznej przyszłości w 
zarządzanie Ojca. W ten sposób oddał dusze każdej ze swoich owiec w ręce Ojca.
Może powiesz sobie: „Ale czy Jezus nie powiedział, że ma moc położyć swoje życie i 
znowu go  wziąć?  (Zobacz  Jana  10:18).  Ponieważ  miał  moc,  aby wziąć  znowu swoje 
Wolność od strachu

życie, to dlaczego oddał go w ręce Boga, aby je zachował?" Odpowiedź jest oczywista: 
Jezus uczynił to, aby dać przykład do naśladowania dla wszystkich Jego owiec!

Bóg ma moc, mądrość, pragnienie i miłość, 
aby zachować swój umiłowany lud

Jeżeli jesteśmy proszeni, aby zawierzyć swoje życie komuś, to musimy wiedzieć, że 
ten ktoś ma moc zachować nas od wszelkiego niebezpieczeństwa, zagrożeń i przemocy. 
Inaczej nasze zaufanie byłoby na daremnie. Prosto mówiąc, nasz Bóg musi mieć mądrość 
i moc, aby nas prowadzić - jak również prowadzić niezliczone tłumy innych -poprzez 
różne  kryzysy  i  trudności.  I  On  musi  dokonywać  tego  prowadzenia  swojego  ludu  w 
miłości.
Jeżeli w ogóle znasz Pana, to wiesz, że jest to Jego charakter. On jest wszechmogący, 
nieskończenie mądry i jest przyjacielem, który jest bliższy niż brat.  On jest  naprawdę 
esencją miłości, apostoł Paweł pisze: „Wiem komu uwierzyłem i jestem przekonany, że 
On jest w stanie zachować to, co jemu powierzyłem, aż do tego dnia" (2 Tym. 1:12).

  Paweł mówi: „Ja powierzyłem swoje życie w ręce Pana. I jestem przekonany, że On 
nie zawiedzie mojego zaufania. Wręcz przeciwnie, On wiernie dotrzyma swojego słowa, 
aby mnie zachować - ponieważ On jest zarówno w stanie to uczynić i chce to czynić. 
Takie jest moje doświadczenie z Panem!"
Dzisiaj, kiedy chmury zbierają się nad naszym narodem, nasz wybór jest jasny: Możemy 
albo powierzyć nasze życie w ręce Pana, albo też możemy być sami odpowiedzialni za 
zachowywanie  samych siebie  -  zadanie,  które  jest  niemożliwe,  kiedy Bóg wszystkim 
potrząśnie!
Fakt jest taki, że nasz pokój i zadowolenie zawsze zależy od naszego oddania się w Boże 
ręce bez względu na okoliczności. Psalmista pisał: „Rozkoszuj się Panem, a On spełni 
pragnienia twojego serca" (37:4).

Jeżeli oddałeś siebie całkowicie w Boże ręce, 
to jesteś w stanie znieść każdą trudność

Bez  względu  na  to  jaka  tragedia  ci  się  przydarzy to  wiesz,  że  nie  może  ciebie 
oskarżyć,  bo  jesteś  gliną  w  rękach  Ojca.  On  pragnie  abyś  mógł  wykonywać  swoje 
codzienne  obowiązki  bez  strachu  czy obaw,  całkowicie  ufając  w  Jego  opiekę.  Twoje 
oddanie się Jemu ma bardzo praktyczne skutki w twoim życiu. Czym więcej się oddajesz 
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pod Jego opiekę i troskę tym bardziej obojętny będziesz na warunki wokół siebie.

Jeżeli jesteś poddany Jemu, to nie będziesz ciągle próbował obmyślać następnego 
kroku. Nie będziesz się nawet bał strasznych wieści, które będą docierać ze wszystkich 
stron. Nie będziesz się martwił, kiedy będziesz myślał o przyszłych dniach - ponieważ 
powierzyłeś swoje życie, rodzinę i przyszłość w bezpieczne i kochające ręce Pana.
Mam pytanie  do  ciebie:  jak  myślisz,  jak  zmartwione  czy  zatroskane  są  owce,  kiedy 
Wolność od strachu

idą  za  pasterzem na  zielone  pastwiska?  One  się  wcale  nie  martwią  bo  są  całkowicie 
poddane  jego  prowadzeniu  i  trosce  o  nie.  W podobny  sposób  my  jesteśmy  owcami 
Chrystusa,  który  jest  naszym  wielkim  pasterzem.  Dlaczego  więc  mielibyśmy  się 
troszczyć,  niepokoić  czy  martwić  o  nasze  życie  i  przyszłość?  On  wie  doskonale  jak 
ochronić swoją trzodę - ponieważ On nas prowadzi w miłości!

Jak dokonuje się nasze zawierzenie w ręce Boga?

Widzimy w Biblii, że jeżeli ktoś podchodził do takiego zawierzenia, to robił to z wielką 
powagą myśli. Dzisiaj łatwo jest wierzącym powiedzieć: „Niech się stanie wola Pana," w 
ogólnym  sensie.  Ale  zupełnie  coś  innego  jest  poddanie  siebie  w  ręce  Pana  w 
specyficznych okolicznościach.

W  moim  życiu  musiałem  się  uczyć  oddawać  Bogu  jeden  problem  po  drugim. 
Pomyślcie  o  tym:  Jak  mogę  powiedzieć,  że  ufam  Bogu  we  wszystkim,  jeżeli  nie 
udowodniłem tego, że potrafię Mu zaufać w jednej rzeczy? Samo powiedzenie: „Ufam 
Panu całkowicie" nie wystarczy. Muszę to pokazywać ciągle na nowo w swoim życiu, w 
wielu dziedzinach i w codziennym postępowaniu.
Nasze oddanie się w ręce Boga nie może też zostać wymuszone. Musi to być dobrowolne 
i świadome oddanie się. Jest kilka Biblijnych przykładów ludzi, którzy w tym zawiedli. 
Weźmy  na  przykład  faraona  w  Egipcie:  dopiero  wtedy,  kiedy  nie  mógł  już  dłużej 
wytrzymać Bożych plag zgodził się, aby wypuścić Izraela, żeby poszli na pustynię.
W podobny sposób wielu ludzi żyjących dzisiaj powiedziało: „Poddaję się, oddaje, ufam," 
dopiero wtedy, kiedy widzieli, że nie ma innego wyjścia z ich sytuacji. Ale prawdziwe 
zawierzenie - takie jakie podoba się Bogu - jest dokonywane dobrowolnie i świadomie 
zanim dojdziemy do końca swoich możliwości. Powinniśmy postępować w przymierzu z 
Panem tak,  jak Abraham - oddając Bogu swoje życie tak,  jak podpisany pusty czek i 
pozwalając, aby Pan wpisał w nim to co chce.

Bóg nie przyjmie mniej niż nasze wszystko w tej sprawie. Jeżeli oddajemy Mu swoje 
życie tylko połowicznie, z jakąś rezerwą to jesteśmy tak samo winni jak Ananiasz i Safira. 
Oni udawali, że oddali wszystko dla Pana, kiedy w rzeczywistości zatrzymali część dla 
siebie. - i zapłacili za to swoim życiem. Krótko mówiąc, nasze oddanie dla Boga musi być 
bezwarunkowe. Nie może być w tym żadnych warunków czy ograniczeń, jakie stawiamy 
Panu; musimy oddać całkowitą kontrolę w Jego ręce.

Poprzez oddanie się całkowicie w Boże ręce poddajemy nasze myśli, postępowanie i 
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pragnienia - i zdajemy się całkowicie na Jego mądrość i prawdę. Takie poddawanie się 
jest z natury codzienną i trwałą praktyką. Nie może to być dokonane tylko raz. Bóg widzi 
poprzez  nasze wszystkie chwilowe poddanie się w czasie  problemów i  poprzez nasze 
sztuczne posłuszeństwo.
Chociaż Psalmista mówi, że mamy ufać Panu w każdym czasie, to nasze dumne ciało 
zawsze pragnie kontrolować nasze życie. Chce nas ciągle przekonywać, że sami 
Wolność od strachu

potrafimy siebie  zachować poprzez  swój  spryt.  I  tak kiedy poddajemy się  całkowicie 
Panu, nasze ciało pobudza naszą upartą wolę i szybko stwierdzamy jak nasze serca są 
zdecydowane postępować po swojemu.

Zdanie się całkowicie na Pana w pełnym uzależnieniu jest jedną z najtrudniejszych 
rzeczy, jaką my chrześcijanie musimy zrobić w życiu

Całkowite  poddanie  się  Bogu  jest  zadaniem  niemożliwym  -  czymś,  co  może  być 
wykonane  tylko  przez  wiarę.  Jednak  kiedy  już  dokonamy tego  świętego  zawierzenia 
Panu, to żadna trudność nie może nas pokonać. Nasza wiara w pasterza przeniesie nas, 
naszą duszę i ciało poprzez wszelkie trudy, zniechęcenie i naturalne niemożliwości.

Musimy jednak uważać, bo kiedy podejmiemy takie poświęcenie, to wyzwalamy w 
piekle  głośny alarm.  Kiedy chrześcijanin  oddaje  wszystko  pod kontrolę  Pana  i  każdą 
sprawę  swojego  życia  w  Boże  ręce,  szatan  zacznie  się  temu  sprzeciwiać  z  całą 
wściekłością.

Zwróć uwagę na to, co się działo z Pawłem: jak długo szedł swoją drogą faryzeusza, 
niezgodnie z Bożą wolą nie miał  żadnych sprzeciwów ze strony wroga.  Jednak kiedy 
oddał swoje życie całkowicie pod Boże kierownictwo, był  atakowany i prześladowany 
bez ustanku.

W  podobny  sposób  ty,  jeżeli  poddasz  wszystko  Bogu,  będziesz  doświadczał 
zaciętych przeciwności ze strony wszystkich mocy ciemności. Szatan ustawi przed tobą 
góry przerażających przeciwności, aby cię wpędzić w niewiarę. Zaleje twój umysł i serce 
wątpliwościami  i  strachem,  jakie  nigdy  przedtem  nie  przychodziły  ci  na  myśl.  Jego 
strategia polega na tym, aby odwrócić twoje spojrzenie na to" jak źle się wszystko ułoży", 
zamiast na Boże obietnice, że przeprowadzi ciebie poprzez każdy kryzys.

Odczuwałem  tę  walkę  wiele  razy  poprzez  wszystkie  lata  mojej  służby.  Kiedy 
przyszły trudne chwile, w moim sercu powstawała wątpliwość i szeptała oskarżająco: „No 
i  co  teraz  zrobisz  Dawidzie?  Jak  przejdziesz  przez  ten  kryzys?  Jaki  masz  teraz  plan 
przetrwania?"
Szatan zrobi wszystko, aby odwrócić nasz wzrok od Jezusa! Jednak wiemy z Biblii, że 
takie pokusy są doświadczeniem, które spotyka wszystkich, którzy poświęcili się, aby iść 
za Chrystusem.

Kiedy uderzy burza, to na pewno przyjedzie na ciebie strach.
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Prorocy  w  Biblii  ostrzegają  nas,  że  kiedy  zobaczymy  jak  Bóg  potrząsa  narodami  i 
przychodzą czasy trudne, wtedy nasz naturalny człowiek będzie się bardzo bał. Ezechiel 
pytał: „Czy twoje serce będzie w stanie wytrzymać i czy twoje ręce będą mocne w dniach, 
w których będę się z tobą rozprawiał?" (Ezechiel 22:14).

Kiedy  Bóg  ostrzegał  Noego  o  nadchodzącym  Jego  sądzie  i  powiedział,  żeby 
zbudował  arkę,  „Noe  był  pełen  bojaźni"  (Hebr.   11:7).  Nawet  odważny  Dawid 
Wolność od strachu

powiedział:  „moje ciało drży ze strachu przed Tobą i  boję się Twoich sądów" (Psalm 
119:120). A kiedy prorok Habakuk widział dni katastrofy, jakie były przed nimi, wołał: 
„Usłyszałem i serce moje struchlało, na głos ten zadrżały me wargi, przenikła trwoga me 
kości,  kroki  się  moje  zachwiały.  W  spokoju  jednak  wyglądam  dnia  utrapienia..." 
(Habakuk 3:16).

Zwróć  uwagę,  kiedy  czytasz  te  fragmenty:  Strach,  który  przyszedł  na  tych 
bogobojnych ludzi nie był z ciała, ale był to podziw z szacunkiem dla Pana. Ci święci nie 
bali się wroga swoich dusz - ale bali się sprawiedliwych sądów Bożych. Było tak dlatego, 
ponieważ zrozumieli  niesamowitą moc za nadchodzącymi nieszczęściami.  Nie bali  się 
wyników burzy, ale raczej Bożej świętości!

W podobny sposób każdy z nas będzie przeżywał wielki strach w nadchodzących 
czasach zniszczenia i katastrofy. Ale nasz strach musi wynikać ze świętego szacunku dla 
Pana,  a  nigdy z  cielesnego niepokoju o nasz  los.  Bóg pogardza  wszelkim grzesznym 
strachem w nas - strachem przed utratą rzeczy materialnych, bogactwa czy poziomu życia.

Dzisiaj po całym świecie ludzie są wypełnieni takim rodzajem strachu; kiedy widzą 
jak ich narody pogrążają się w ekonomicznym upadku. Boją się, że powódź ekonomiczna 
zmiecie wszystko, na co pracowali przez całe życie. Mówią tak: „Cały mój pot, wszystkie 
moje wysiłki wybudowania posiadłości i przygotowania na przyszłość, niedługo legną w 
ruinach. Będę żył w biedzie!"
Jest to płacz ludzi niewierzących, którzy nie mają nadziei. Nie powinien to być płacz ludzi 
bogobojnych.  Jeżeli  jesteś  dzieckiem Bożym, to  twój  Ojciec Niebiański  nie  zniesie  w 
tobie takiej niewiary. Izajasz ostrzegał:

„Kimże  ty  jesteś,  że  drżysz  przed  człowiekiem  śmiertelnym  i  przed  synem 
człowieczym, z którym się obejdą jak z trawą? Zapomniałeś o Panu, twoim Stwórcy ... a 
ciągle  po  całych  dniach  jesteś  w  obawie  przed  wściekłością  ciemięzcy"  (Izajasz 
51:12-13). „Pan Zastępów — Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać 
macie i który was winien bojaźnią przejmować (podziwem)" (8:13).

Niech Pan wypełnia was strachem i podziwem. Ten rodzaj strachu nie prowadzi do 
śmierci, ale do życia!

Teraz Ameryka jest wypełniona ludźmi, którzy myślą, 
że na nich nigdy przyjdzie żadna tragedia.

Poprzez całą historię ludzie wierzyli, że potrafią sobie dobrze poradzić bez wiary w Boga 
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z każdą katastrofą. Prorok Izajasz pisze, że tacy szydercy chlubią się: „...Gdy się rozleje 
powódź wrogów, nas nie dosięgnie..." (Izajasz 28:15).

Izajasz mówi, że tacy ludzi są ślepi duchowo: „Panie, Twa ręka wzniesiona. Oni jej 
nie dostrzegają..." (26:11). Inaczej mówiąc, nie uznają, że ta katastrofa jest dziełem Boga. 
Będą natomiast postępować tak, jakby nie było Boga w niebie, który ich rozliczy z ich 
niewiary.
Wolność od strachu

Wielu szyderców obecnie w Ameryce myśli, że ich bogactwo wyratuje ich z każdego 
nieszczęścia. Ale Boże Słowo mówi zdecydowanie, że kiedy rozpocznie się Jego boskie 
trzęsienie, to bezbożni bogacze nagle zobaczą, że ich posiadłości są bezwartościowe:

„Owego dnia człowiek wyrzuci kretom i nietoperzom bożki swe srebrne i bałwany 
złote, zrobione po to, by im cześć oddawał, gdy wejdzie między rozpadliny skalne i w 
szczeliny  opoki  ze  strachu  przed  Panem,  i  przed  blaskiem  Jego  majestatu,  kiedy 
powstanie, by przerazić ziemię" (Izajasz 2:20-21).
Inni szydercy mogą mówić: „Po co to zmartwienie i troska? Tak było zawsze od samego 
początku  istnienia  ludzkości.  Tragedie  przychodziły  i  odchodziły,  ale  myśmy zawsze 
przetrwali. Systemy ekonomiczne mogą się załamać, imperia mogą upadać - ale ludzkie 
życie trwa nadal.

„Nie możemy słuchać tych proroków przepowiadających zło - oni to samo mówili od 
wieków. Świat się nie skończył tak, jak to przepowiadali wiele razy. Po złych okresach 
zawsze przychodzą dobre. Powinniśmy się po prostu cieszyć życiem, kiedy możemy."
To prawda, że Boży prorocy ostrzegali w każdym pokoleniu. Ale historia pokazuje, że 
Bóg zawsze posyłał Swoje sądy we właściwym czasie. John Owen, wielki kaznodzieja 
purytański wypowiedział następujące poselstwo do swojego zboru 9 kwietnia 1680:

„Wiecie,  że  przez  wiele  lat,  niezmiennie  ostrzegałem  was  o  nadchodzących 
katastrofach  i  pokazywałem  na  grzech,  jaki  za  tym stoi.  Powiedziałem wam,  że  sąd 
rozpocznie  się  od  domu  Bożego;  że  Bóg  jakby  zatwardził  nasze  serca  przed  Jego 
bojaźnią...  i że nikt nie wie jaka będzie siła Jego gniewu. W tych wszystkich rzeczach 
przepowiedziałem wam złe, niebezpieczne i katastrofalne czasy ... one wszystkie są teraz 
u drzwi i przychodzą na nas."

Szydercy mogą czytać słowa Owena i mówić: „To pokazuje, że my mamy rację! Oto 
jest kaznodzieja nieszczęścia, który żył ponad 300 lat temu i próbował zasiać strach w 
swoim społeczeństwie.  Ale  pomimo tego  wszystkiego  co  on mówił  świat  trwa nadal. 
Wszystko toczy się swoją drogą jak zwykle!"
Tacy szydercy nie przyznają że Bóg posyłał Swoje straszne sądy na to społeczeństwo. 
John Owen dożył czasów, kiedy mógł opłakiwać płonący holocaust, który ogarnął Londyn 
i zniszczył to wielkie miasto. Właściwie oglądał on wypełnienie każdego z tych mocnych 
proroctw - wojny, zniszczenie, zachwiana ekonomia, depresja narodowa, choroby, które 
zmiotły mnóstwo nieostrożnych i beztroskich ludzi.

Zanim jednak zobaczył chociaż jedną z tych tragedii. Owen wiernie nawoływał z 
kazalnicy:  „pokażę  wam, jak  powinniście  się  zachowywać w czasie  tych  niszczących 
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tragedii, które na nas przychodzą i mogą całkiem pogrążyć."

Umiłowani, żyjemy w takich samych czasach, jak Owen. W takich czasach jest tylko 
jedna  odpowiedź  na  nadchodzący  finansowy  holokaust:  „Sprawiedliwy  z  wiary  żyć 
będzie!" Owen napominał ludzi ze łzami: „Zbudujcie sobie arkę - przygotujcie arkę dla 
uratowania siebie i swoich rodzin." Potem dodał:
„Tą  arką  jest  Jezus  Chrystus.  Nie  ma  innej  drogi,  innej  arki  -  gdyż  prorok  Izajasz 
Wolność od strachu

powiedział o Panu: 'A Chrystus będzie jako miejsce schronienia przed wiatrem, kryjówka 
przed burzą rzeki wody w suchym miejscu, jako cień skały na pustyni.'

„To jest nasza arka - błogosławieni są ci, którzy ufają tylko Jemu ...  ja nie znam 
innego bezpieczeństwa,  wybawienia  w kłopotach  i  uciskach,  które  przychodzą  na  ten 
świat, jak tylko wiara w Chrystusa jako nasze schronienie."

Panie daj nam duchowe oczy, abyśmy widzieli Twój ochronny 
mur ognia wokół duchowego Syjonu, zachowujący i 
ochraniający tych, którzy oddają siebie w Twoje ręce!

Możemy widzieć niebezpieczeństwa ze wszystkich stron, włączając w to diabła i  jego 
zwierzchności, które chcą pogrążyć naszą wiarę w wątpliwościach. Ale my mamy straż 
ognistą aniołów, którzy nas otaczają - i Boga, który przysiągł, że nas przeprowadzi przez 
każdą tragedię, jaką napotkamy.

Tak więc chcę ci zadać pytanie - czy chcesz stawić czoła nadchodzącym burzom z 
cichą ufnością i pokojem w umyśle? W takim razie umrzyj dzisiaj dla wszystkich swoich 
dróg i sposobów ratowania samego siebie - i powierz ochronę twojego życia całkowicie 
Bogu.  On  jest  twoim dobrym,  kochającym  pasterzem -  i  On  jest  wierny,  aby  ciebie 
przeprowadzić poprzez wszystko!

David Wilkerson (1998)               
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