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David WilkersonJuly 24, 2000
"Rado?? z Pana jest wasz? ostoj? [si?? - BG]" (Ne 8,10). Gdy wypowiedziane zosta?y te s?owa, Izraelici w?a?nie
powrócili z niewoli w Babilonie. Pod przywództwem Ezdrasza i Nehemiasza lud odbudowa? zburzone mury
Jerozolimy. Teraz Izraelici przymierzali si? do postawienia na nowo ?wi?tyni oraz przywrócenia ca?ego narodu do
dawnego stanu.
W tym momencie Nehemiasz zwo?a? specjalne zgromadzenie przy Bramie Wodnej miasta, w obr?bie
odbudowanych murów Jerozolimy. "Wtedy zgromadzi? si? ca?y lud, jak jeden m??, na placu przed Bram? Wodn?"
(Ne 8,1 BT). Oko?o 42.360 Izraelitów przysz?o na to spotkanie. Razem z nimi sta?o tam 7.300 s?ug, a pomi?dzy
nimi 245 ?piewaków. W sumie zebra?o si? oko?o 50.000 ludzi.
Najpierw by? czas g?oszenia S?owa Bo?ego. Pismo mówi, ?e lud by? spragniony s?uchania s?owa: "...i 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" (Ne 8,1-2).
Tych ludzi nie trzeba by?o zmusza? do s?uchania S?owa Bo?ego. Wszyscy odczuwali to samo pragnienie. Byli
tak?e w pe?ni przygotowani na podporz?dkowanie si? autorytetowi S?owa Bo?ego. Chcieli wej?? pod Jego
panowanie i dostosowa? swoje ?ycie do zawartej w nim prawdy.
Niesamowite by?o to, ?e Ezdrasz naucza? ten t?um ludzi przez pi?? lub sze?? godzin - "od samego ?witu, a? do
po?udnia" (Ne 8,3). Nikt nie zauwa?y? jednak up?ywu czasu. "A uwaga ca?ego ludu by?a skupiona na tre?ci
Zakonu" (Ne 8,3). Ci ludzie byli ca?kowicie urzeczeni S?owem Bo?ym.
Có? za wspania?a scena! Dzi? takiej sytuacji nie da?oby si? zaobserwowa? w ?adnym ameryka?skim zborze.
Powiem wam jednak, ?e prawdziwe przebudzenie nie mo?e nast?pi?, je?eli nie ma tego rodzaju
wszechogarniaj?cego pragnienia S?owa Bo?ego. Kiedy lud Bo?y jest znu?ony s?uchaniem zwiastowanego S?owa
Bo?ego, rozpoczyna si? duchowa ?mier?, a Bo?a rado?? zanika.
Mo?e s?yszeli?cie zwrot "smakosze kaza?". Ta fraza ma prawie 200 lat i powsta?a w Londynie w po?owie XIX
wieku. W tym czasie w ka?d? niedziel? w Metropolitan Tabernacle wielki kaznodzieja C.H. Spurgeon wyg?asza?
kazania do 5.000 ludzi. Na drugim kra?cu miasta Joseph Parker równie? wyg?asza? namaszczone kazania. Tak?e
inni p?omienni pastorzy g?osili w ca?ym Londynie, przekazuj?c wnikliwe, objawione s?owo prorocze.
W?ród zamo?niejszych londy?czyków popularnym sportem sta?o si? wskakiwanie do powozów i p?dzenie przez
ca?e miasto z jednego zboru do drugiego, po to, by zakosztowa? kaza? tych us?uguj?cych. Ka?dego poniedzia?ku
w parlamencie organizowano ekskluzywne spotkania, na których spierano si?, który kaznodzieja przedstawi?
najlepsze kazanie, a który zaprezentowa? najbardziej wnikliwe objawienie.
Ci wa??saj?cy si? s?uchacze zostali ochrzczeni mianem "smakoszy kaza?". Zawsze chcieli ro?ci? sobie prawo do
jakiej? nowej prawdy duchowej lub objawienia. Ale nieliczni z nich praktykowali to, co us?yszeli.
Przy Bramie Wodnej w Jerozolimie nie by?o jednak sensacyjnego kazania wyg?oszonego z elokwencj?. Ezdrasz
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g?osi? bezpo?rednio na podstawie pism, czytaj?c je przez wiele godzin, a lud, s?uchaj?c S?owa Bo?ego, stawa?
si? coraz bardziej podekscytowany.
Momentami Ezdrasz by? tak poruszony tym, co czyta?, ?e przerywa? i "pob?ogos?awi? Pana, wielkiego Boga" (Ne
8,6). Chwa?a Pana zst?pi?a z wielk? moc? i wszyscy podnie?li r?ce w uwielbieniu dla Boga: "A ca?y lud,
podniós?szy swoje r?ce odpowiedzia?: Amen, Amen" (Ne 8,6). Gdy czytano niektóre fragmenty "sk?onili swoje
g?owy i oddali Panu pok?on z twarzami zwróconymi ku ziemi" (Ne 8,6). Lud ukorzy? si? przed Bogiem w
skruszeniu i pokucie. Po chwili lud powsta?, aby do?wiadczy? tego w wi?kszej mierze.
Prosz? zwró?cie uwag?, ?e na tym zgromadzeniu nie opowiadano ?adnych ekscytuj?cych historii w celu
rozbudzenia emocji s?uchaczy. Nie by?o ?adnych manipulacji zza kazalnicy, ?adnych dramatycznych ?wiadectw.
Do tej chwili nie by?o równie? muzyki. Ludzie po prostu mieli uszy, które s?ucha?y wszystkiego, co Bóg do nich
mówi?.
Wierz?, ?e i dzisiaj Pan pragnie porusza? swój lud w taki sam sposób. Widz?, jak Jego Duch pobudza zbory
wsz?dzie tam, gdzie panuje ?aknienie Jego s?owa.
Jednak by?em tak?e w zborach, w których ludzie stale spogl?daj? na zegarki jeszcze przed rozpocz?ciem kazania.
Pó?niej, kiedy pastor mówi ko?cowe "amen", zborownicy rozpoczynaj? szalony wy?cig w kierunku parkingu. W
takim zborze nie ma prawdziwej rado?ci. Jak?e wi?c mo?emy oczekiwa?, ?e zdesperowani grzesznicy b?d? chcieli
do niego przyj???
Taki rodzaj przebudzenia, o którym czytamy w 8 rozdziale Ksi?gi Nehemiasza wymaga pastora, który jest tak samo
podekscytowany Pismem, jak Ezdrasz. Niezb?dny jest równie? lud, który w równej mierze pragnie s?ucha? S?owa
Bo?ego i by? mu pos?usznym. Nawet najbardziej ogni?ci kaznodzieje nie s? w stanie poruszy? zadowolonej z
siebie spo?eczno?ci, je?eli nie jest ona spragniona s?uchania Bo?ej prawdy.
Wynikiem tego pe?nego mocy nauczania by?a fala skruszenia po?ród s?uchaczy.
Pó? dnia g?oszenia S?owa nie wystarczy?o spragnionym Izraelitom. Chcieli us?ysze? jeszcze wi?cej ze S?owa
Bo?ego. Zorganizowali si? wi?c w grupach pod kierownictwem siedemnastu starszych i Ezdrasza, którzy prowadzili
dla nich studium biblijne przez reszt? dnia: "...wyja?niali Zakon ludowi... i czytali z Ksi?gi Zakonu ust?p za ust?pem,
od razu je wyja?niaj?c, tak ?e zrozumiano, co by?o czytane" (Ne 8,7-8).
Kiedy ci ludzie pojmowali Bo?e prawo, zaczynali ?a?owa? swoich grzechów: "...ca?y lud s?uchaj?c postanowie?
Zakonu, p?aka?" (Ne 8,9). Wyobra?cie sobie t? scen?: 50.000 ludzi le?y na ziemi, ?a?uj?c za grzechy jednym
g?osem. S?owo Bo?e jak m?ot skruszy?o ich dum?, a teraz ich p?acz odbija? si? echem w?ród oddalonych o wiele
kilometrów wzgórz.
Pytam was - czy na tym polega przebudzenie? Czy jest to s?owo tak przeszywaj?ce, ?e ludzie padaj? na kolana,
p?acz?c i pokutuj?c przed Bogiem?
Sam uczestniczy?em w takim ?wi?tym zgromadzeniu. Kiedy by?em dzieckiem nasza rodzi?a uczestniczy?a w
"spotkaniach obozowych" w Living Waters Camp Ground w Pensylwanii. Ponowne przyj?cie Jezusa by?o
g?oszone z tak? moc? i autorytetem, ?e wszyscy byli przekonani, i? Chrystus powróci w ci?gu godziny. Zst?powa?a
?wi?ta boja?? i ludzie padali na twarz. Niektórzy p?akali tak, jakby wisieli nad piek?em na cienkiej nitce zawodz?cy, skruszeni, ?a?uj?cy za grzech.
Cz?sto S?owo Bo?e by?o g?oszone przez ca?y dzie? a? do zapadni?cia zmroku. Wcze?nie rano nast?pnego dnia
w pomieszczeniu, gdzie odbywa?y si? modlitwy, mo?na by?o spotka? ludzi, którzy nadal le?eli twarz? ku ziemi,
?a?uj?c za grzechy. Niektórych trzeba by?o nawet wynosi?.
Takiego w?a?nie wieczoru Pan powo?a? mnie do g?oszenia S?owa, a mia?em wtedy osiem lat. By?em pod moc?
Ducha przez wiele godzin, skruszony i zap?akany, a o?ywione S?owo Bo?e dociera?o do mojego serca. Rych?y
powrót Chrystusa p?on?? we mnie jako bliska rzeczywisto??. Nigdy nie zapomn? tego wspania?ego prze?ycia.
Jednak niezale?nie od tego, jak chwalebne by?y te manifestacje - czy to na obozie w Living Waters Camp Ground,
czy przy Bramie Wodnej w Jerozolimie przed wieloma wiekami - ?adne z nich nie jest w stanie przyci?gn??
grzeszników do domu Bo?ego.
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Wyobra?cie sobie niezbawion? osob?, która próbuje jako? znie?? stres, jaki przynosi ?ycie. Ma ona problemy
ma??e?skie, odczuwa zranienie, jest w zamieszaniu, wydaje jej si?, ?e jej ?ycie nie ma sensu. Taka osoba
pozbawiona jest rado?ci, czuje wstr?t to ?ycia. ?adna z rzeczy, których próbuje, nie jest w stanie zaspokoi? jej
pragn?cej duszy. Cz?owiek taki jest przekonany, ?e nie uda mu si? prze?y? dnia bez poratowania si? alkoholem.
Gdyby?cie zabrali tego cz?owieka na nabo?e?stwo, na którym ludzie le?eliby twarz? do ziemi, ?a?uj?c za swoje
grzechy, nie zrozumia?by, co si? dzieje. Prawdopodobnie wyszed?by z tego spotkania jeszcze bardziej
przygn?biony ni? zanim tam wszed?.
Musimy to zrozumie? - przebudzenie przy Bramie Wodnej w Jerozolimie nie by?o dla grzeszników. By?o tylko dla
dzieci Bo?ych, które popad?y w odst?pstwo. To samo odnosi si? do spotka? obozowych w Living Waters, na które
ucz?szcza?o niewielu niewierz?cych. W obu przypadkach Pan próbowa? odnowi? swoje dzieci - wybawi? je od
zepsucia, ochrzci? rado?ci? i uczyni? silnymi.
Bo?e ?wiadectwo nigdy nie polega na tym, ?e Jego lud le?y twarz? ku ziemi, wyp?akuj?c morze ?ez. Nie,
?wiadectwo, jakie Bóg chce zrodzi? we wn?trzu swego ludu to rado?? - prawdziwa, trwa?a rado??. "Rado?? z Pana
jest wasz? ostoj? [si?? - BG]" (Ne 8,10). Ta rado??, b?d?ca owocem biblijnego nauczania i prawdziwej pokuty,
dostarcza prawdziwej si?y Bo?emu ludowi i przyci?ga grzeszników do Jego domu.
Wi?kszo?? chrze?cijan nigdy nie ??czy rado?ci z pokut?. Ale pokuta jest tak naprawd? matk? wszelkiej rado?ci w
Jezusie. Bez niej nie mo?e by? rado?ci. Zatem ka?dy wierz?cy, czy te? zbór, który chodzi w pokucie, zostanie
zalany Bo?? rado?ci?.
Obecnie w wielu zborach brakuje tego, czego najbardziej potrzeba zagubionym: prawdziwej, zaspokajaj?cej dusz?
rado?ci.
Cz?sto s?ysz? jak wierz?cy mówi?: "Wymodlili?my przebudzenie w naszym zborze". Ale ja twierdz?, ?e
przebudzenie nie mo?e zosta? wywo?ane jedynie modlitw?. Co? takiego nie mo?e zaj??, je?eli zarówno pastor, jak
i zborownicy nie pragn? gorliwie S?owa Bo?ego. Musz? tak?e w pe?ni przysta? na to, by ich ?ycie znajdowa?o si?
pod panowaniem Pisma. Po prostu nie mo?emy osi?gn?? niebia?skiej rado?ci, dopóki czyste s?owo nie przekona
nas o grzechu - ?ami?c wszelk? dum?, uprzedzenia i fa?szyw? godno??.
Kiedy Dawid popad? w niepos?usze?stwo, utraci? Bo?? rado??. Rado?? ta mog?a by? przywrócona jedynie
poprzez prawdziw? pokut?. Tak wi?c Dawid 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" (Ps 51,4-5.9).
Dawid modli? si? równie? o odzyskanie tego, co utraci?: "Przywró? mi rado?? z Twojego zbawienia" (Ps 51,12 BT).
Wierz?, ?e to wyja?nia, dlaczego nad wieloma zborami wisi dzisiaj ca?un ?mierci. Krótko mówi?c, w obozie panuje
grzech, a niemo?liwe jest zachowanie Bo?ej rado?ci przy obecno?ci grzechu. Jak?e Duch ?wi?ty móg?by wyla?
rado?? na ludzi, którzy stale pob?a?aj? sobie w cudzo?óstwie, ró?nych na?ogach i materializmie, ?yj?c jak
niezbawieni?
Pan zabra? swoj? chwa?? z Sylo, poniewa? arcykap?an Heli nie chcia? rozprawi? si? z grzechem panuj?cym w
domu Bo?ym. Heli przyzwyczai? si? do ?atwego ?ycia - a je?eli jeste? uzale?niony od przyjemno?ci, to nie
znajdziesz motywacji, aby obna?y? grzech. Bóg w ko?cu napisa? s?owo "Ikabod" nad drzwiami ?wi?tyni, co
oznacza?o: "odesz?a chwa?a" (zob. 1 Sm 4,21). Nast?pnie uczyni? Sylo przyk?adem tego, co dzieje si? ze
zborem, w którym ignoruje si? grzech. Bo?a chwa?a - w??czaj?c w to wszelkie zadowolenie i rado?? - zanika w
poszczególnych osobach oraz w ca?ej spo?eczno?ci.
Tam, gdzie powa?ane jest S?owo Bo?e, nieuchronnie zostanie wylana prawdziwa "rado?? Jezusowa".
Ezdrasz powiedzia? ludziom: "Jeste?cie podekscytowani S?owem Bo?ym - pragniecie go, kochacie je i pozwalacie,
aby wykonywa?o prac? w waszych sercach. Pokutowali?cie, p?akali?cie i ?a?owali?cie - i znale?li?cie upodobanie
w Bo?ych oczach. Ale teraz jest czas rado?ci. Wyjmijcie chusteczki i otrzyjcie ?zy. Nadszed? czas wielkiej rado?ci i
wesela".
Chwa?a Pa?ska zst?pi?a na Izraela i lud sp?dzi? nast?pne siedem dni raduj?c si?: "Rozszed? si? wi?c ca?y lud,
aby si? naje?? i napi?... i urz?dzi? wielk? radosn? uroczysto??, gdy? zrozumieli s?owa, które im podano" (Ne 8,12).
Hebrajskie s?owo przet?umaczone jako "radosna uroczysto??" oznacza tutaj "weso?o??, zabaw?, zadowolenie,
szcz??cie". Tego rodzaju rado?? to nie tylko przyjemne uczucie. Jest to wewn?trzna rado??, g??boka obfito??.
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Ka?dy z nas mo?e inaczej dawa? jej wyraz, poniewa? taka rado?? wyp?ywa z naszego wn?trza. Ale dla ka?dego
wokó? nas jest jasne, ?e ?ród?o naszej rado?ci znajduje si? w niebie.
Zawsze, gdy Izrael zwraca? si? ku grzechowi i ba?wochwalstwu, Pan zabiera? im rado??: "I po?o?? kres
wszelkiemu jej weselu" (Oz 2,13). "I sprawi?, ?e zamilknie u nich g?os rado?ci i g?os wesela... i ca?a ta ziemia
stanie si? rumowiskiem i pustkowiem" (Jr 25,10-11). "Znikn??a wszelka rado??, wesele jest wygnane z ziemi" (Iz
24,11).
Czasami Izrael nak?ada? na siebie mask? fa?szywej rado?ci, próbuj?c zakry? swój grzech. Dzisiaj równie? widzimy
tego rodzaju praktyki w wielu zborach. Jeste?my ?wiadkami ?piewu, pl?sania, ró?nych manifestacji, g?o?nego
uwielbiania - ale ci, którzy mi?uj? S?owo Bo?e potrafi? rozró?ni? czy jest to prawdziwa rado??, czy te? fa?szywa.
Mo?e przypominacie sobie jak Izraelici wznosili okrzyki, gdy ta?czyli wokó? z?otego cielca. Kiedy Jozue to
us?ysza?, powiedzia?: "Wrzawa wojenna w obozie" (2 M? 32,17). Ale Moj?esz odpowiedzia?: "Nie jest to odg?os
okrzyków po zwyci?stwie" (2 M? 32,18). Moj?esz mówi?: "Jest to okrzyk ludu, który nadal jest w niewoli, który nie
zapanowa? nad swoim grzechem". Z?oto sta?o si? bogiem Izraela i sprawi?o, ?e lud zacz?? wydawa? okrzyki.
By?y to jednak okrzyki fa?szywej rado?ci - wrzawa, która sygnalizowa?a zbli?aj?cy si? s?d Bo?y.
Pewnego razu wyg?asza?em kazanie w du?ym zborze pe?nym tego rodzaju wrzawy. Podczas uwielbienia pastor i
organista wprowadzali ludzi w ekstaz?. Zborownicy ?piewali i g?o?no klaskali przez ca?? godzin?. Po chwili
poczu?em si? fizycznie ?le, wi?c zacz??em si? modli?: "Panie, co? tu jest nie w porz?dku. To nie s? odg?osy
wydawane przez ludzi, którzy zapanowali nad swoim grzechem".
Rok pó?niej ujawniono, ?e pastor i organista s? homoseksualistami. Jednak ci zborownicy nie rozpoznali tego
wcze?niej w swoich przywódcach, poniewa? nie byli ugruntowani w S?owie Bo?ym. Zamiast tego poszli za wrzaw?,
która brzmia?a jak okrzyki rado?ci, ale prowadzi?a ich do zniszczenia.
Kiedy za?o?yli?my zbór Times Square Church w 1987 roku, szybko zdali?my sobie spraw?, ?e b?dziemy pastorami
we wspó?czesnym Koryncie. Musieli?my g?osi? ostre przes?anie, które obna?a?o wszelki grzech.
Na nasze nabo?e?stwa przychodzi?o wielu chrze?cijan pracuj?cych w przemy?le rozrywkowym - w teatrze,
telewizji i filmie. Ci ludzie wznosili g?o?ne okrzyki uwielbienia, ale w niektórych przypadkach te ha?asy nie by?y
odg?osem zwyci?stwa. Niektórzy z nich wybrali kariery zawodowe, które wyra?nie ha?bi?y Pana - pracowali nad
przestawieniami i programami, w których blu?niono Bogu.
Zastanawiali?my si?, czy mo?emy ewangelizowa? niezbawionych ludzi z tej bran?y, je?eli nasi zborownicy s? nadal
zaanga?owani w nikczemne aspekty przemys?u rozrywkowego. W ko?cu zdecydowali?my, ?e nie mo?emy sobie
pozwoli? na podwójne standardy. G?osili?my wi?c ?wi?te oddzielenie, a Pan zacz?? rozprawia? si? z tymi lud?mi.
Wielu z nich porzuci?o dochodowe kariery w bran?y rozrywkowej, a Bóg pob?ogos?awi? im w zdumiewaj?cy
sposób. Pewien by?y aktor jest obecnie pastorem zboru w Jerozolimie, g?osz?c Chrystusa na górze Karmel.
Na nasze nabo?e?stwa przychodzi?y równie? osoby nosz?ce ubrania typowe dla p?ci przeciwnej. Nigdy nie
powiedzieli?my niczego, co mia?oby ich poskromi?, ale z czasem Duch ?wi?ty sam si? z nimi rozprawi?. Wielu
zosta?o zbawionych i zacz??o zmienia? swój wygl?d. Niektórzy zapu?cili nawet brody na znak upami?tania.
Musieli?my tak?e stawi? czo?a innym wa?nym problemom, jakie pojawi?y si? pomi?dzy lud?mi. Praktykuj?cy
homoseksuali?ci chcieli ?piewa? w naszym chórze. Muzycy odwiedzaj?cy wieczorami jeden bar za drugim chcieli
gra? w naszym zespole. Musieli?my g?osi? zakon, aby rozprawi? si? z grzechem, ale zawsze ?agodzili?my nasze
przes?ania mi?osierdziem.
Musieli?my równie? rozprawi? si? z grzechem w?ród naszych pracowników. Pewien muzyk chodzi? po naszych
spotkaniach zborowych do kin wy?wietlaj?cych filmy tylko dla doros?ych. Inny cz?onek naszej grupy uwielbiaj?cej bia?y m??czyzna - chwali? si?: "Je?eli jaki? czarny facet b?dzie próbowa? za pieni?dze wyczy?ci? szyb? w moim
samochodzie, dostanie pi??ci? w nos". Natychmiast usun?li?my tego cz?owieka ze s?u?by.
Musieli?my te? rozprawi? si? ze zwiedzeniami i z?udzeniami w naszym zborze. Pewien ?onaty m??czyzna
powiedzia? mi, ?e wierzy, i? Pan zamierza zabra? jego ?on?. Powiedzia?, ?e Bóg ju? mu objawi? kobiet? w naszym
zborze, z któr? si? o?eni. Bez ogródek powiedzia?em temu cz?owiekowi, ?e wszelkie objawienie tego typu, jakie
móg? otrzyma?, nie jest od Boga.
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Tydzie? po tygodniu g?osili?my ?wi?to??. Z czasem nasze kazania odstraszy?y wiele osób. Pan jednak zachowa?
dla siebie pobo?n? resztk? wierz?cych, którzy mi?uj? Jego s?owo. Na ka?dym nabo?e?stwie ludzie ci siedzieli jak
zg?odnia?e piskl?ta, które z szeroko otwartymi dziobami czekaj? na po?ywienie. Potem zabierali z sob? do domu
kasety z kazaniami i s?uchali ich po kilka razy. Widzieli?my w nich ducha pokuty, gorliwo?? do bycia pos?usznym
oraz gotowo?? zastosowania si? do S?owa Bo?ego.
Pewne zamo?ne ma??e?stwo zadzwoni?o do naszego biura, mówi?c: "Prosimy was o przys?anie jutro ci??arówki i
kilku pracowników. Chcemy pozby? si? z naszego domu barku oraz odbiorników telewizyjnych".
Kiedy ludzie poddali si? pod panowanie i zwierzchno?? S?owa Bo?ego, wybuch?a rado??. Wkrótce nasze
nabo?e?stwa by?y wype?nione nie tylko ?zami pokuty. Nagle ?wi?tynia zatrz?s?a si? od okrzyków zwyci?stwa,
rado?ci, wesela i zadowolenia. Mia?o miejsce wielkie radowanie si?, poniewa? zacz?li?my rozumie? wspania??
prawd? S?owa Bo?ego.
W celu zachowania Bo?ej rado?ci, Pan zarz?dzi? jeszcze g??bsze dzia?anie swego Ducha.
Bóg us?ysza? wo?anie Izraelitów i okaza? im ?ask?. Zamieni? ich ?a?ob? w wesele pozwalaj?c, aby krzyczeli i
radowali si?. Nast?pnie wezwa? ich, aby zwo?ali jeszcze jedno zebranie.
Je?eli rado?? Izraelitów mia?a by? zachowana, je?eli nie mieli jej znowu straci? - Bóg musia? dotrze? nieco g??biej.
Pewne dziedziny ?ycia ludu ci?gle nie by?y dostosowane do Jego s?owa. Pan jednak pozwoli? wszystkim radowa?
si? przez jaki? czas, poniewa? chcia?, aby wiedzieli, ?e s? bezpieczni. Kiedy teraz byli w tym stanie akceptacji i
rado?ci, Bóg poprosi? ich wszystkich, aby oddali si? wi?kszemu oddzieleniu od ?wiata.
Bóg powiedzia? tym radosnym duszom: "Jestem z was bardzo zadowolony. Okazali?cie szacunek mojemu s?owu pokutuj?c za swoje grzechy, raduj?c si? z mojego mi?osierdzia i obiecuj?c, ?e b?dziecie mi pos?uszni. Teraz
nadszed? czas, aby?cie zacz?li dzia?a? w mojej mi?o?ci. Chc?, aby?cie si? ca?kowicie oddzielili - zupe?nie zerwali
ze ?wiatowymi wp?ywami, jakie wkrad?y si? do waszych serc i domów".
Widzicie, kiedy Izraelici byli w niewoli, powoli zacz?li si? dobrze czu? w towarzystwie pogan, przyjmuj?c ich sposób
?ycia oraz u?ywaj?c ich j?zyka. Izraelici brali sobie za ?ony poganki, a Izraelitki kupowa?y sobie poga?skich m??ów
za swój posag. Izraelici pozwolili równie?, aby nieu?wi?cone elementy sta?y si? cz??ci? ich uwielbienia w domu
Bo?ym.
Umi?owani, nie mo?emy wej?? do pe?ni Chrystusowej, je?eli nie oddzielamy si? coraz bardziej od tego ?wiata.
Je?eli nasze my?li nie staj? si? coraz bardziej ukierunkowane na niebo, a my coraz mniej nie przypominamy
otaczaj?cych nas niezbawionych ludzi, powoli tracimy ca?? rado?? wynikaj?c? z naszej pokuty.
Izrael nie chcia? straci? swojego wspania?ego ducha rado?ci. Tak wi?c znowu zebrali si?, poniewa? chcieli by? w
tej kwestii pos?uszni Bogu: "A rodowici Izraelici od??czyli si? od wszystkich obcoplemie?ców. Potem powstali i
wyznali swoje grzechy" (Ne 9,2), "o?wiadczaj?c pod przysi?g? i zakl?ciem: ?e post?powa? b?d? wed?ug Prawa
Bo?ego... ?e córek (swoich) nie (dadz?) narodom tej ziemi ani córek ich nie (wezm?) za ?ony dla synów (swoich)"
(Ne 10,30-31 BT).
Ta resztka Izraelitów zaniedbywa?a te? oddawanie dziesi?ciny. Teraz Bóg za??da? od nich tak?e i tego. Mo?e si?
zastanawiasz: "Czy Bóg naprawd? odmówi?by swojej rado?ci i wesela zborowi, którego cz?onkowie nie p?ac?
dziesi?ciny?" Odsy?am ci? do Ksi?gi Malachiasza 3,8-10 BG:
"Izali cz?owiek ma Boga z?upi?, ?e wy mnie ?upicie? Wszak?e mówicie: W czem?e ci? ?upimy? W dziesi?cinach i
w ofiarach. Zgo?a?cie przekl?ci, i? mi? tak ?upicie, wy i wszystek naród wasz. Znie?cie wszystk? dziesi?cin? do
szpichle?a... a do?wiadczcie mi? teraz w tem... je?li wam nie otworz? okien niebieskich, a nie wylej? na was
b?ogos?awie?stwa, tak ?e go nie b?dziecie mieli gdzie podzia?".
Bóg mówi? Izraelowi: "Przesta?cie mnie okrada?. Je?eli zastosujecie si? do mojego przykazania o oddawaniu
dziesi?ciny, wylej? na was b?ogos?awie?stwo, jakiego nie b?dziecie w stanie pomie?ci?". Lud przyrzek?, ?e b?dzie
"przynosi? pierwociny, swoje ofiary i dziesi?cin? Lewitom, którzy ?ci?ga? b?d? t? dziesi?cin? we wszystkich
miastach, gdzie uprawiane s? pola" (zob. Ne 10,37 BG).
Bo?a obietnica wylania b?ogos?awie?stwa z nieba i dzisiaj dost?pna jest dla nas.
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Kiedy nastawimy nasze serca na pos?usze?stwo Bo?emu S?owu, pozwalaj?c Jego Duchowi, aby obna?y? i
u?mierci? wszelki grzech w naszym ?yciu, sam Pan sprawi, ?e b?dziemy si? radowa?. "Bóg sprawi? im wielk?
rado??" (Ne 12,43). Wierz?, ?e to wylane b?ogos?awie?stwo zawiera w sobie obfito?? rado?ci, nawet gdy
przechodzimy swoje próby. Pan otwiera niebo i chrzci nas "rado?ci? Jezusow?" - przy okrzykach, weseleniu si? i
?piewie - niezale?nie od okoliczno?ci, w jakich si? znajdujemy.
Nehemiasz przypomnia? raduj?cemu si? Izraelowi o tym, jak Bóg zaopatrywa? ich przodków na pustyni. Pan wyla?
na nich swoje wielkie mi?osierdzie. Poucza? ich przez swojego Ducha i prowadzi? za po?rednictwem ob?oku i
s?upa ognia. W ponadnaturalny sposób dostarcza? im mann? i wod?. Dokonuj?c cudu nie pozwoli?, aby ich
ubrania i buty zu?y?y si? (zob. Ne 9,19-21).
Jak si? wam podobaj? tego rodzaju b?ogos?awie?stwa? Wielkie mi?osierdzie, wyra?ne prowadzenie, nauczanie
przez Ducha Bo?ego, zaspokojenie wszystkich potrzeb fizycznych i materialnych - dla mnie to wszystko brzmi
wspaniale. Doprawdy, równie? i dzisiaj te wszystkie b?ogos?awie?stwa s? dost?pne dla nas. Pan w swoim wielkim
mi?osierdziu obieca? je wszystkie swojemu ludowi.
Jednak zawsze mo?emy wybra? ?ycie na pustyni tak, jak to zrobi? Izrael. Nehemiasz podkre?li?, ?e przodkowie
Izraelitów zbuntowali si? przeciwko Panu, ignoruj?c Jego zakon: "Wtedy stali si? oporni i zbuntowali si? przeciwko
tobie i odrzucili od siebie twój zakon... Przez wiele lat okazywa?e? im cierpliwo??... lecz oni nie przyj?li tego w
swoje uszy" (Ne 9,26.30).
Czy mo?ecie sobie wyobrazi? t? okropn? ?mier? duchow?, jak? ci ludzie ?ci?gn?li na siebie? Czterdzie?ci lat
sabatów bez rado?ci i wesela. Czterdzie?ci lat pogrzebów bez mo?liwo?ci wej?cia do ziemi obiecanej. Owi Izraelici
mieli obfito?? b?ogos?awie?stw, posiadali wiele dóbr, niczego im nie brakowa?o - ale byli letniego ducha.
Oto obraz Jehowy Jire (zob. 1 M? 22,14 KJV) - Boga, który wiernie zaopatruje swój lud, nawet wówczas, gdy staje
si? on zatwardzia?y wzgl?dem Jego s?owa. Izraelitów znudzi?y sprawy Bo?e. Oni odprawiali jedynie religijne
rytua?y. W swoim mi?osierdziu Pan nadal kierowa? ich codziennymi sprawami i zaopatrywa? ich. Ale ci ludzie
nigdy nie weszli do Jego pe?ni. Czy dziwne jest zatem, ?e ich ubrania i buty nigdy si? nie zniszczy?y? Przecie? oni
stali w miejscu.
W takim op?akanym stanie znajduje si? dzisiaj wiele zborów. Bóg mo?e okaza? swoje mi?osierdzie danemu
zborowi - uwalniaj?c ich z d?ugów, daj?c im wskazania odno?nie dobrych dzie?, zapewniaj?c im ?rodki finansowe
do budowy nowych budynków. Pomimo tego zbór ten mo?e pozostawa? na duchowej pustyni, stoj?c stale w
jednym miejscu. Ci wierz?cy mog? cieszy? si? pewn? miar? Bo?ego b?ogos?awie?stwa - wystarczaj?c? na tyle,
aby nie umrze? z pragnienia - ale pozostaj? s?abi, znu?eni, gotowi na ?mier?. To wszystko dzieje si? dlatego, ?e
ci?gle koncentruj? si? na sprawach tego ?wiata. Nie maj? ducha ani ?ycia.
Krótko mówi?c, tylko Bo?a rado?? dostarcza nam prawdziwej si?y. Mo?emy opowiada?, ile tylko chcemy o naszym
chodzeniu z Chrystusem od dziesi?ciu czy dwudziestu lat. Mo?emy chwali? si? nasz? szat? sprawiedliwo?ci. Ale
je?eli nie pozwalamy Duchowi ?wi?temu zachowywa? rado?ci Pana w naszych sercach, je?eli ci?gle nie jeste?my
spragnieni Jego s?owa, nasz ogie? ga?nie. Nie b?dziemy te? gotowi na to, co przyjdzie na ?wiat w dniach
ostatecznych.
W jaki sposób zachowujemy Bo?? rado??? W ten sam, w jaki otrzymali?my j? pocz?tkowo: Po pierwsze, z
podekscytowaniem mi?ujemy, powa?amy i pragniemy S?owa Bo?ego. Po drugie, stale chodzimy w pokucie. Po
trzecie, oddzielamy si? od wszelkich wp?ywów tego ?wiata. Oto jak indywidualna osoba pe?na Ducha ?wi?tego,
czy te? ca?y taki zbór, zachowuje "rado?? Jezusow?" - zawsze si? raduj?c, pozostaj?c w pe?ni zadowolenia i
wesela.
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