Utrzymanie rado?ci Pa?skiej
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

Utrzymanie rado?ci Pa?skiej

David WilkersonMay 17, 2010
„Rado?? z Pana jest wasz? ostoj?” (Nehemiasza 8:10). W czasie, gdy wyg?aszano te s?owa, Izraelici w?a?nie
wrócili z niewoli w Babilonie. Pod przewodnictwem Ezdrasza i Nehemiasza lud odbudowa? zburzone mury
Jerozolimy. Teraz skoncentrowali si? na ponownej odbudowie ?wi?tyni i odnowie narodu.
Nehemiasz zwo?a? specjalne spotkanie przed Bram? Wodn? wewn?trz odbudowanych murów Jerozolimy.
„Zgromadzi? si? tedy lud co do jednego na placu, który by? przed Bram? Wodn?” (Nehemiasza 8:1). Niektórzy
uczeni uwa?aj?, ?e by?o to zgromadzenie licz?ce oko?o 50.000 ludzi.
Najpierw g?oszone by?o S?owo Bo?e. Biblia mówi, ?e ludzie g?odni byli s?ucha? go: „Uproszono Ezdrasza,
pisarza, a?eby przyniós? ksi?g? Zakonu Moj?eszowego... Przyniós? wi?c Ezdrasz, kap?an, Zakon na
zgromadzenie, z?o?one z m??czyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli s?ucha? ze zrozumieniem” (8:1-2).
Tych ludzi nie trzeba by?o namawia? do Bo?ego S?owa. Powsta?o w?ród nich jednomy?lne pragnienie. Byli
ca?kowicie przygotowani na to, by podda? si? autorytetowi Bo?ego S?owa. Chcieli by? prowadzeni przez nie i
dostosowa? si? do jego prawd.
Co dziwne, Ezdrasz g?osi? do t?umu przez pi?? czy sze?? godzin: „od samego ?witu a? do po?udnia” (8:3).
Jednak nikt z zebranych tam nie zauwa?y? mijaj?cego czasu. Zamiast tego „uwaga ca?ego ludu by?a skupiona na
tre?ci Zakonu” (8:3).
Có? za niesamowita scena. My?l?, ?e ci??ko by by?o znale?? taki przypadek we wspó?czesnym ko?ciele. Jednak
prawdziwa odnowa nie mo?e nigdy zaistnie? bez tego rodzaju g?odu Bo?ego S?owa.
Niech nikt nie da si? zmyli?, w scenie przy Bramie Wodnej nie by?o ?adnej elokwentnej przemowy. Ezdrasz nie
wyg?osi? sensacyjnego kazania. G?osi? raczej prosto z Pisma, czytaj?c przez wiele godzin i wyja?niaj?c jego
znaczenie. A w miar? s?uchania ludzie byli coraz bardziej poruszeni.
Czasami Ezdrasz by? tak poruszony tym, co czyta?, ?e robi? przerwy, by „pob?ogos?awi? Pana, wielkiego Boga”
(8:6). Chwa?a Pana zst?pi?a w pot??ny sposób i wszyscy wznie?li swoje r?ce w uwielbieniu: „Ca?y lud,
podniós?szy swoje r?ce, odpowiedzia?: Amen, amen!” (8:6). W pokucie i skrusze „sk?onili swoje g?owy i oddali
Panu pok?on z twarzami zwróconymi ku ziemi” (8:6). Nast?pnie powstali, aby do?wiadczy? czego? wi?cej.
Nie by?o ?adnej manipulacji zza kazalnicy, ?adnego dramatycznego ?wiadectwa. Nie by?o tam nawet ?adnej
muzyki. Ci ludzie mieli po prostu uszy do s?uchania wszystkiego, co Bóg im mówi?.
Umi?owani, wierz?, ?e Pan pragnie porusza? swój lud w ten sam sposób i dzisiaj. Jednak tego rodzaju odrodzenie i
odbudowa, jak? widzimy w?ród Bo?ego ludu w 8 rozdziale Nehemiasza, wymaga s?u?by i zboru tak
podekscytowanego Pismem, jak by?o to w przypadku Ezdrasza.
Potrzebni s? te? do tego ludzie, którzy b?d? mieli takie same pragnienie, by s?ysze? Bo?e S?owo i ?y? zgodnie z
nim. Nawet najbardziej p?omienny kaznodzieja nie poruszy beztroskiego zgromadzenia, je?eli ludzie nie b?d?
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g?odni s?ucha? Bo?ej prawdy.
W rezultacie g?oszenia z moc? nast?pi?a fala skruchy w?ród s?uchaczy.
Pó? dnia g?oszenia nie wystarcza?o g?odnym Izraelitom. Utworzyli grupy, gdzie siedemnastu starszych oprócz
Ezdrasza, prowadzi?o ich w studiowaniu Biblii przez reszt? dnia.
„Lewici wyja?niali Zakon ludowi... i czytali z ksi?gi Zakonu ust?p za ust?pem, od razu je wyja?niaj?c, tak ?e
zrozumiano to, co by?o czytane” (Nehemiasza 8:7-8).
Kiedy ludzie zrozumieli Bo?e prawo, zacz?li p?aka? nad swoim grzechem. „Ca?y lud, s?uchaj?c postanowie?
zakonu, p?aka?” (8:9). Wyobra?cie to sobie: 50.000 ludzi k?aniaj?cych si? do ziemi i bolej?cych nad swoimi
przewinieniami jednym g?osem. Bo?e S?owo jak m?ot kruszy?o ich dum?, a ich p?acz niós? si? echem daleko nad
wzgórzami.
Zadaj? wam pytanie: czy o to chodzi w przebudzeniu? Czy to s?owo tak przeszywa, ?e ludzie padaj? na kolana,
p?acz? i pokutuj? przed Bogiem? Sam do?wiadczy?em takich ?wi?tych zgromadze?. Kiedy by?em dzieckiem,
nasza rodzina ucz?szcza?a na „ewangelizacje namiotowe” na polu campingowym w Living Waters w Pennsylvanii.
Powtórne przyj?cie Jezusa by?o g?oszone z tak? moc? i autorytetem, ?e wszyscy byli przekonani, ?e Chrystus
powróci w ka?dej chwili.
Jednak bez wzgl?du na to, jak szczere by?y te manifestacje, ?adna z tych rzeczy sama w sobie nie przyci?gnie
grzeszników do ko?cio?a. Wyobra?cie sobie nienawrócon? osob?, która stara si? poradzi? sobie ze stresami w
?yciu, ma problemy ma??e?skie, cierpi i jest zagubiona, obawia si?, ?e jej ?ycie nie ma sensu. Taka osoba jest
pozbawiona rado?ci i nadziei. Nic, czego próbuje, nie zaspokaja jej wewn?trznego pragnienia. W?ród jej bólu i
smutku dotyka j? w?a?nie manifestacja prawdziwej rado?ci od Jezusa.
Musimy zrozumie?: przebudzenie przy Bramie Wodnej nie by?o dla grzeszników. By?o ono dla dzieci Bo?ych,
które odesz?y od Niego. Pan próbowa? odbudowa? swój lud, uwolni? ich z niewoli i ochrzci? ich rado?ci?, aby stali
si? mocni. W rzeczy samej, ?wiadectwo, które On chce wyda? w swoim ludzie, to trwa?a, prawdziwa rado??.
„Rado?? z Pana jest wasz? ostoj?” (Nehemiasza 8:10). Ta rado??, która wynika z prawdziwej pokuty i zaufania
Bo?emu S?owu, przynosi si?? Jego ludowi i przyci?ga grzeszników do Jego ko?cio?a.
Uwa?am, ?e brakuje dzisiaj tej g??bokiej, trwa?ej rado?ci. S?ysza?em, jak Chrze?cijanie mówi?: „Modlili?my si? o
przebudzenie w naszym ko?ciele.” Nie mo?e si? to jednak sta? poprzez sam? modlitw?. Nie mo?e by? ?adnego
przebudzenia dopóki ludzie nie b?d? usilnie ?akn?? Bo?ego S?owa. Musz? ca?kowicie podda? swoje ?ycie
kierownictwu Pisma. Po prostu nie mo?emy otrzyma? niebia?skiej rado?ci, dopóki S?owo nie przekona nas o
naszych odst?pstwach.
Kiedy Dawid by? niepos?uszny, utraci? rado?? w Panu. Ta rado?? mog?a zosta? przywrócona tylko poprzez
prawdziw? pokut?. Dawid wiedzia? o tym, wi?c modli? si?: „Obmyj mnie zupe?nie z winy mojej i oczy?? mnie z
grzechu mego! Ja bowiem znam wyst?pki swoje i grzech mój zawsze jest przede mn?… Obmyj mnie” (Psalm 51:
4-5, 9). Dawid modli? si? równie?, aby odzyska? to, co straci?: „Przywró? mi rado?? z wybawienia twego” (Psalm
51:14).
Kiedy czcimy S?owo Bo?e, w rezultacie nast?puje wylanie prawdziwej „Rado?ci Jezusowej.”
Ezdrasz powiedzia? t?umowi: „Pragn?li?cie Bo?ego S?owa i pozwolili?cie, aby wykona?o prac? w waszym sercu.
Pokutowali?cie, p?akali?cie i Bóg jest zadowolony. Lecz teraz jest czas na to, aby si? radowa?. Wyci?gnijcie
chusteczki, obetrzyjcie ?zy. To jest czas rado?ci!”
Chwa?a Pana zst?pi?a na Izraela i ludzie sp?dzili nast?pnych siedem dni raduj?c si?: „Poszed? wi?c ca?y lud, aby
si? naje?? i napi?... i urz?dzi? wielk?, radosn? uroczysto??, gdy? zrozumieli s?owa, które im podano” (Nehemiasza
8:12).
U?yte tu Hebrajskie s?owo przet?umaczone jako „uroczysto??” oznacza „zadowolenie, szcz??cie.” Nie jest to po
prostu dobre samopoczucie, lecz g??boki, wewn?trzny entuzjazm. Dla wszystkich woko?o jest to jasne, ?e to
?ród?o rado?ci zst?pi?o z nieba.
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Kiedy zak?adali?my Ko?ció? na Times Square w 1987 roku, szybko zdali?my sobie spraw?, ?e prowadzimy zbór
we wspó?czesnym Koryncie, jednym z najbardziej cielesnych miejsc na ?wiecie. Dlatego te? musieli?my g?osi?
przes?anie, które przebudzi serca. Kiedy po raz pierwszy otworzyli?my nasze drzwi, na naszych nabo?e?stwach
byli chrze?cijanie, którzy pracowali w bran?y rozrywki na scenie, w telewizji i filmie. Niektórzy wybrali kariery, które
w oczywisty sposób by?y ha?b? dla Pana.
Zastanawiali?my si?, czy mo?emy ewangelizowa? niezbawionych ludzi skoro nasi zborownicy byli wci??
zaanga?owani w niesmaczne aspekty tego biznesu. G?osili?my wi?c przes?anie o „oddzieleniu” i Pan zacz??
dotyka? ludzi. Wielu rzuci?o lukratywne kariery w show biznesie, a Bóg cudownie ich ub?ogos?awi?. Jeden by?y
aktor jest teraz pastorem w zborze w Izraelu.
Odkryli?my, ?e Bóg zachowa? sobie w Times Square pobo?n? resztk? ? ludzi, którzy kochali Jego S?owo. Na
ka?dym nabo?e?stwie ci ludzie siedzieli, jak g?odne ptaki, z ustami szeroko otwartymi na pokarm. Potem brali do
domu kasety z kazaniami, aby je s?ucha?. Nasz ko?ció? do?wiadczy? ducha pokuty, pragnienia pos?usze?stwa i
gotowo?ci, by podporz?dkowa? si? Bo?emu S?owu.
Kiedy tak wszyscy znale?li?my si? pod moc? i w?adz? Bo?ego S?owa, zarówno pastorzy jak i zbór, nasze
nabo?e?stwa zosta?y wype?nione czym? wi?cej ni? ?zami pokuty. ?wi?tynia wype?ni?a si? g?osami zwyci?stwa,
rado?ci i zadowolenia. By?a wielka rado??, poniewa? zacz?li?my rozumie? wspania?? prawd? Bo?ego S?owa.
Ludzie p?akali z rado?ci, kiedy zacz?li dostrzega?, kim s? w Chrystusie – ?e na Krzy?u wszystkie ich grzechy
zosta?y os?dzone i nie podlegaj? ju? Bo?emu gniewowi.
Aby utrzyma? rado?? Pana w?ród swojego ludu Izraela, Bóg wezwa? do jeszcze g??bszej pracy w narodzie.
Bóg us?ysza? wo?anie Izraelitów i okaza? im ?ask?. Zmieni? ich p?acz w rado??, pozwalaj?c by wykrzykiwali i
cieszyli si?. Teraz wezwa? ich, aby zebrali si? na jeszcze jednym zgromadzeniu. W skrócie, je?eli Izrael mia?
utrzyma? rado?? – je?eli mia? jej ponownie nie utraci? – Bóg musia? dokopa? si? troch? g??biej.
Pewne dziedziny ?ycia ludzi nie by?y jeszcze dostosowane do Jego S?owa. Mimo to Bóg pozwoli?, aby wszyscy
radowali si? przez jaki? czas, poniewa? chcia? im pokaza?, ?e ich kocha i ?e s? bezpieczni. Teraz, w tym stanie
akceptacji i rado?ci, poprosi? ich, aby wszyscy zobowi?zali si? do wi?kszego oddzielenia od ?wiata.
Bóg powiedzia? tym radosnym ludziom: „Mam w was upodobanie. Okazali?cie szacunek wzgl?dem Mojego
S?owa, pokutowali?cie z grzechów, radowali?cie si? moj? ?ask? i zobowi?zali?cie si? do pos?usze?stwa. Teraz
nadszed? czas, aby?cie post?powali zgodnie z Moj? mi?o?ci?. Chc?, aby?cie ca?kowicie si? oddzielili, oderwali
zupe?nie od ?wieckich wp?ywów, które wkrad?y si? do waszych serc i domów.”
Bo?y lud nie mo?e doj?? do pe?ni w Chrystusie, je?eli nie b?dziemy coraz bardziej oddziela? si? od ducha tego
?wiata. Je?eli nie skupiamy si? coraz wi?cej na rzeczach niebieskich i nie stajemy si? mniej przywi?zani do
ziemskich przyjemno?ci otaczaj?cych nas, nie b?dziemy mieli rado?ci zbawienia. To przykra prawda, ale wielu
wierz?cych nie jest w stanie cieszy? si? zbawieniem, poniewa? zaniedbuj? pos?usze?stwo Bo?emu S?owu.
Pos?usze?stwo dla Jego S?owa to miejsce, w którym rozpoczyna si? b?ogos?awie?stwo i rado??!
Izrael nie chcia? straci? wspania?ego ducha rado?ci. Zebrali si? wi?c jeszcze raz, by by? pos?usznymi Bogu w tej
kwestii: „A rodowici Izraelici od??czyli si? od wszystkich obcoplemie?ców. Potem powstali i wyznali swoje grzechy”
(Nehemiasza 9:2). „Przy??czaj? si?... pod kl?tw? i przysi?g?, ?e b?d? post?powa? wed?ug Zakonu Bo?ego... ?e nie
b?d? wydawali swoich córek za m?? za pogan tej ziemi ani córek ich nie b?d? brali na ?ony dla swoich synów”
(10:30-31).
Zauwa?cie, ?e ani okoliczno?ci, w jakich znajdowali si? Izraelici, ani ich do?wiadczenia nie zmieni?y si?. To Bóg
zmieni? ich. Nehemiasz przypomnia? raduj?cemu si? Izraelowi, jak Bóg zaspakaja? potrzeby ich przodków na
pustyni. Pan wyla? na nich ró?norakie ?aski. Uczy? ich przez swojego Ducha i prowadzi? ich ob?okiem i s?upem
ognia. Ponadnaturalnie zaopatrzy? ich w mann? i wod?. I w cudowny sposób nie pozwoli?, by ich ubrania czy buty
zdar?y si? (zobacz Nehemiasza 9:19-21).
Podobnie i dzisiaj, Bóg obieca? wyla? takie same ?aski na swój lud. W naszych do?wiadczeniach musimy w
cicho?ci zwróci? si? do Bo?ego S?owa i modli? si?, by Duch ?wi?ty wypisa? je na naszym sercu. W taki w?a?nie
sposób zaczynamy wchodzi? do jego odpocznienia i pokoju.
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Mo?emy równie? wybra? ?ycie na pustyni, tak jak zrobi? to Izrael. Nehemiasz zwróci? im uwag?, ?e ojcowie Izraela
zignorowali Bo?y Zakon: „Stali si? oporni i zbuntowali si? przeciwko tobie, i odrzucili twój zakon... Przez wiele lat
okazywa?e? im cierpliwo??... lecz oni nie przyj?li tego w swoje uszy” (Nehemiasza 9:26,30).
Tylko rado?? w Panu daje nam prawdziw? si??. Mo?emy mówi? o naszym dziesi?cio- lub dwudziestoletnim
chodzeniu z Chrystusem, ale je?eli nie zawierzymy Duchowi ?wi?temu co do o?ywienia w nas Bo?ego S?owa,
nasza rado?? b?dzie krótkotrwa?a. Musimy stale pragn?? Jego S?owa. Tutaj zaczyna si? rado?? i nie ustaje.
Jak utrzyma? rado?? w Panu? Robimy to w taki sam sposób, w jaki otrzymali?my Jego rado?? na samym pocz?tku:
kochamy, czcimy i pragniemy jego S?owa. Chodzimy stale w pos?usze?stwie przez moc Ducha ?wi?tego.
Ja osobi?cie odnalaz?em zadowolenie i pokój w moim sercu w dniu, w którym uzna?em swoj? pozycj? w
Chrystusie. Sta?o si? to wtedy, gdy ca?kowicie uwierzy?em, ?e w Chrystusie mog? odwa?nie i z pewno?ci? przyj??
do tronu Bo?ego. Nie by?em ju? obarczony grzechem, nie czeka? mnie Bo?y gniew. Nie mia?em by? s?dzony za
swoje grzechy, poniewa? Bóg os?dzi? ju? je poprzez swego Syna na krzy?u.
Dzisiaj Bo?y lud ma to, czego ?wi?ci ze Starego Testamentu nie mogli nawet sobie wyobrazi?: sprawiedliwo??
jedynie z wiary, a nie z uczynków. Ponadto, mamy b?ogos?awiony pokój wiedz?c, ?e Bóg ju? nie zarzuca nam
grzechu, gdy? jeste?my w Chrystusie. To jest ?ywe S?owo Bo?e, to jest wiara w Pismo. To jest nadzieja, która daje
wierz?cemu niewypowiedzian? rado??, pokój i odpoczynek. I ta rado?? jest nasz? codzienn? si??, naszym dzia?em
by zmierzy? si? ze wszystkimi naszymi utrapieniami.
Niech nasz drogi Pan wprowadzi was do tego miejsca odpocznienia we wszystkich waszych do?wiadczeniach. I
niech Jego rado?? stanie si? wasz? si??. Amen!
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