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„ Któ? mo?e wst?pi? na gór? Pana? I kto stanie na jego ?wi?tym miejscu? Kto ma czyste d?onie i niewinne serce”
(Psalm 24:3-4).
Od samego pocz?tku Bóg zaprasza? ?wi?tych ludzi na gór? jego obecno?ci, ?eby s?yszeli g?os z nieba. On
wezwa? Abrahama na gór?, ?eby go do?wiadczy? i prowadzi? do bliskiej jedno?ci z Sob? (zobacz 1 Moj?. 22:2).
Abraham otrzyma? poznanie tego kim jest Bóg, kiedy podniós? nó? na swojego syna – a Bóg przygotowa? barana
na ofiar? zamiast Izaaka: „Powiedzia?, 'nie podno? r?ki na ch?opca' . . . Wtedy Abraham podniós? swoje oczy i
zobaczy?, a oto za nim by? baran, który uwik?a? si? w krzakach” (1 Moj?. 22:12-13).
Moj?esz by? poci?gni?ty przez Boga na gór? Horeb, gdzie otrzyma? powo?anie, aby wyprowadzi? Izraela z niewoli.
Moj?esz by? wzywany na gór? za ka?dy razem, kiedy Bóg chcia? przemawia? do swojego ludu: „I Moj?esz wszed?
na gór? do Boga, i Jahve zawo?a? go z tej góry” (2 Moj?. 19:3, Hebrajska Biblia).
Piotr by? na górze w obecno?ci Bo?ej, kiedy us?ysza? g?os Pana. „I s?yszeli?my Jego g?os, który przyszed? z
nieba, kiedy byli?my z Nim na ?wi?tej górze” (2 Piotra 1:18).
Na szczyt góry nie wchodzi si? ?atwo. Wchodzisz przez komor? modlitwy i zostajesz tam, gotowy zaryzykowa?
wszystko, aby by? sam na sam w Bo?ej ?wi?tej obecno?ci dot?d, a? twoja dusza b?dzie rozpalona. Zdobywa si? j?
poprzez codzienne przychodzenie, za ka?dym razem coraz wy?ej, poprzez ska?y i szczeliny opozycji – i nie ma
odwrotu dot?d, a? dojdziesz na szczyt. Nikt nie dochodzi na szczyt Bo?ej obecno?ci poprzez jedn? godzin?
rozwa?ania. To musi by? droga ?ycia.
Objawienie Chrystusa jest zbyt szerokie, ?eby go mo?na kiedykolwiek w pe?ni poj??. Tylko ci, którzy przebywaj?
sam na sam z Bogiem w modlitwie, z ci?gle rosn?cym pojmowaniem Chrystusa tak, jak Go objawia Duch ?wi?ty w
sercu. Wi?c wró? do komory modlitwy i b?d? odnowiony przez chwalebn? obecno?? Pana. Mo?esz prze?ywa?
„szczyt góry” gdzie odnawiana jest rado??, a ?ycie przybiera nowy cel i kierunek.
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