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Co Czyni Cz?owieka M??em Bo?ym

David WilkersonFebruary 1, 2010
Chc? powiedzie? wam o trzech m??ach, których Bóg pot??nie u?ywa? – oraz jak wykorzysta? ich upadek, by
wytworzy? w nich bogobojno??.
Dzisiaj wiele s?yszymy o sukcesach i jak ludzie do nich dochodz?. Sukces w sensie biblijnym jest zupe?nie inny.
Kiedy my?limy o tych, których Bóg u?ywa? do poruszenia ich generacji, odkrywamy, ?e elementy, których u?y? do
ich kszta?towania, to cierpienie, ból, smutek i upadek.
Zwró?cie uwag? na bogobojnego Joba. Oto cz?owiek, który zawiód? w motywacji. Job by? dumny ze swojej
w?asnej dobroci, mówi?c, „Ja nigdy nikogo nie skrzywdzi?em, ja ?y?em sprawiedliwie”. Rzeczywi?cie, kiedy
czytamy t? ksi?g?, zastanawiamy si? jak Bóg móg? tak pochlebnie wyra?a? si? o takim dumnym cz?owieku.
Chocia? Job by? bogobojny i unika? z?ego, by? wyra?nie przekonany o swojej w?asnej sprawiedliwo?ci.
Nast?pnie zwró?my uwag? na Dawida. By? to cz?owiek, który zawiód? w sprawach moralno?ci, a jednak w
dalszym ci?gu by? wielkim m??em Bo?ym. Wiele pokole? by?o zaskoczonych post?pkami Dawida. Jak cz?owiek
tak odwa?nie bogobojny móg? upa?? w tak? ra??c? niemoralno??? Ten król stoczy? si? do prochu. Jak móg? kto?,
kto tak bardzo upad?, by? nazwany w Biblii „cz?owiekiem wed?ug serca Bo?ego?”
Wreszcie zwró?cie uwag? na Piotra. Ten cz?owiek zawiód? w swojej misji. Piotr mia? wizj? i powo?anie; nawet by?
tym, komu Chrystus powierzy? klucze do Jego królestwa. Jednak musia? zap?aka?, poniewa? zaklina? si? i
wyrzeka? Chrystusa, którego kocha?. Pomimo tak wielkiego upadku, Piotr sta? si? odnowionym cz?owiekiem, który
s?u?y? jako Bo?y rzecznik w dniu Pi??dziesi?tnicy, kiedy rodzi? si? ko?ció? Nowego Testamentu.
Jakie si?y stoj? za tworzeniem m??a czy niewiasty Bo?ej?
Co wspólnego maj? wszyscy na?ladowcy Jezusa? Je?eli chcemy, by Bóg dotyka? naszego ?ycia, jakie
wewn?trzne walki wszyscy prze?ywamy? Jakie s? te si?y i naciski, których Bóg u?ywa, by wytworzy? w nas
sprawiedliwo??? Nie módlmy si?, „Jezu, u?yj mnie”, albo „Panie, po?ó? na mnie Swoj? r?k?”, je?eli nie chcemy
prze?ywa? tego, co na pewno wtedy przyjdzie.
Czyta?em wiele biografii misjonarzy, od wspó?czesnych do staro?ytnej historii. Czy my?licie, ?e ci drogocenni
ludzie, tak pot??nie u?ywani przez Boga, maj? historie tylko o mi?o?ci, mocy i rado?ci? Nie. Ich historie s?
naznaczone bólem serca, zniech?ceniem, a nawet zdrad?, jak historia Jakuba. S? to historie nie o mi?ych
przygodach, ale o ?zach. Czytamy o wyczerpanych ?wi?tych, którzy ze ?zami k?adli si? spa?, a ich zdesperowane
dusze wo?a?y, „Jestem tak podatny na grzech! Jestem niesta?y, raz w górze, a raz w dole. Jak Bóg móg?by mnie
u?ywa??”
Je?eli szczerze chcemy pozna? si?y, które powoduj? bogobojno??, musimy uda? si? do Getsemane – krótko
mówi?c, do Jezusa, który jest naszym przyk?adem. Wszystkie te si?y, które zaatakowa?y Joba, by?y równie? w
Getsemane, skierowane przeciw Chrystusowi. Tak samo ten kusiciel, który zaatakowa? serce Dawida na dachu,
atakowa? Jezusa na szczycie ?wi?tyni, by Go zniszczy?. Równie? wszystkie si?y, które pokona?y Piotra, by?y
obecne w Getsemane, walcz?c z naszym Zbawicielem. Zrozumcie: Chrystus by? dotykany wszystkimi rodzajami
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naszych niemocy. Nie ma takiego do?wiadczenia, które nas dotyka, a którego On by nie do?wiadczy?.
By by? s?ugami Bo?ymi, musimy kiedy? wypi? kielich bólu.
Do ka?dego prawdziwego m??a czy niewiasty Bo?ej kiedy? dojdzie kielich bólu. Zwró?cie uwag? na modlitw?
Chrystusa w Ogrodzie: „Ojcze mój, je?li mo?na, niech mnie ten kielich minie; wszak?e nie jako Ja chc?, ale jako
Ty” (Mat. 26:39).
W ca?ej Swojej s?u?bie Jezus wykonywa? wol? Ojca. Wszystko, co robi? przez trzy lata, wskazywa?o na Golgot?.
Teraz, w Getsemane Jezus wypi? wszystko, co by?o w tym kielichu i przez to Jego pot by? jak krople krwi. W
gruncie rzeczy wo?a?, „Bo?e, je?eli to jest mo?liwe, uwolnij Mnie od tego ci??aru. Jest to dla Mnie zbyt ci??kie.
Wola?bym tego unikn??”.
Kiedy Job otrzyma? ten kielich bólu, wo?a?, „Jestem tak obola?y, ?e nie widz? mojej drogi. Moje rany zalewam
?zami”. Kiedy Dawid pi? swój kielich bólu, jego pos?anie sta?o si? ?o?em ?ez. Powiedzia?, „Moja pier? i moje
ko?ci s? z?arte bólem”. W g?osach tych dwóch m??ów s?ysz? s?owa samego Jezusa: „Panie, je?eli to jest
mo?liwe, niech ten kielich mnie ominie”.
Nie wiem, jaki mo?e by? twój kielich bólu. Niektórzy chrze?cijanie modlili si? przez lata, by zostali uwolnieni od ich
kielicha. Zrozumcie mnie dobrze. Ja wierz? w uzdrowienie, ale wierz? równie? w uzdrawiaj?ce utrapienia. Dawid
?wiadczy?, „Zanim zosta?em upokorzony, b??dzi?em, ale teraz strzeg? twego s?owa” (Psalm 119:67).
Nie mo?emy my?le?, ?e ka?dy ból czy do?wiadczenie jest atakiem diab?a. Nie mo?emy te? my?le?, ?e te
do?wiadczenia znacz?, ?e w naszym ?yciu jest grzech i Bóg nas s?dzi. Dawid mówi co? innego: Gdyby nie by?
upokorzony, nie szuka?by Pana.
A wi?c, czy chcesz by? m??em czy niewiast? Bo??? Chcesz, by Bóg po?o?y? na ciebie Swoj? r?k?? W takim razie
mówi? ci, ?e otrzymasz te? kielich bólu. B?dziesz le?a? na ?o?u ?ez. B?dziesz p?aka? nie tyle z powodu
fizycznego bólu, ale z powodu czego? o wiele gorszego. Mówi? o bólu z powodu zranienia i odrzucenia przez
przyjació?. To ból rodziców, kiedy dzieci odrzucaj? ich dobre serce i staj? si? dla nich obce. To ból, kiedy mi?dzy
m??em i ?on? powstaje mur. To tragiczne zamieszanie, niepokój, bezsenne noce – wiedz?c, ?e Bóg jest realny i ?e
chodzisz w Duchu, ?e kochasz Jezusa wszystkim, co w tobie... a jednak musisz pi? ten kielich bólu.
Od tego kielicha nie mo?emy uciec. Nie dajmy si? oszuka?, ?e na?ladowanie Jezusa, to tylko szcz??cie. Pismo
?wi?te mówi nam, ?e wszystko w ?yciu powinni?my „poczytywa? sobie za rado??”. Ale mówi te?, ?e „wiele
utrapie? spotyka sprawiedliwego”. Chocia? Bóg obieca? wyratowa? nas z ka?dego ucisku, jednak kiedy musimy
przez nie przechodzi?, to boli.
Piotr próbowa? odp?dzi? utrapienie po cielesnemu. W Getsemane wyci?gn?? miecz, mówi?c przez to Jezusowi,
„Mistrzu, nie musisz tego prze?ywa?. Ja zatrzymam ich w bezpiecznej odleg?o?ci, a Ty w tym czasie mo?esz
uciec.” Wielu chrze?cijan dzisiaj ma takie same podej?cie. Bior? do r?ki miecz, by odp?dzi? utrapienie, mówi?c,
„Ja tego nie musz? znosi?. Mój Bóg jest dobrym Bogiem!”
Ja wierz? ?e Bóg jest wierny. Ale Jezus mówi nam, ?e nie uciekniemy przed kielichem bólu. On rozkaza? Piotrowi,
„Od?ó? swój miecz. To nie jest sposób Mojego Ojca. Je?eli mieczem wojujesz, od miecza zginiesz”. Potem
stwierdzi?, „Czy? nie mam pi? kielicha, który da? mi Ojciec?” (Jan 18:11).
Kiedy zaufasz temu, kto da? ci ten kielich – kiedy zobaczysz w tym cierpieniu Jego cel – wtedy b?dziesz w stanie
wypi? ten kielich. To mo?e pali? i rani?, ale nie bój si?, bo twój Ojciec trzyma ten kielich. Nie pijesz ?mierci, lecz
?ycie!
S?uga Bo?y b?dzie równie? prze?ywa? noc zamieszania.
Jezus powiedzia? w Getsemane, „Sm?tna jest dusza moja a? do ?mierci” (Mat. 26:38). Czy mo?esz sobie
wyobrazi? Syna Bo?ego, prze?ywaj?cego noc zamieszania? Czy? On nie mia? og?osi? zwyci?stwa nad piek?em i
?mierci?? Czy? nie odczuwa? wewn?trznego prowadzenia, przeznaczenia i pewno?ci, ?e Ojciec by? z Nim? On
musia? widzie? Swoim proroczym okiem to, co czeka Go w tej godzinie. Nawet powiedzia? do Swoich uczniów,
„Ju? z wami nie b?d? d?ugo.”
Przez pokolenia chrze?cijanie mówili, ?e najtrudniejsze dla wiary jest ostatnie pó? godziny, a ja chc? tu doda?, ?e
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taka noc zamieszania przychodzi zawsze przed zwyci?stwem, zanim zniknie ciemno??, przed samym ?witem.
Innymi s?owy; zanim wszelka moc szatana zostanie z?amana, do?wiadczysz dewastuj?cej nocy zamieszania.
W tej godzinie b?dzie ci si? wydawa?, jakby znik?o wszelkie odczucie prowadzenia i cel. Odczuwanie Ducha
?wi?tego, na którym kiedy? polega?e?, jakby wyparowa?o. Job powiedzia? to jasno, „Kiedy zwracam si? w prawo,
Jego tam nie ma. Zwracam si? w lewo i te? Go nie ma. Je?eli Pan dzia?a, to ja Go nie odczuwam.”
Dawid wo?a? w czasie swojej nocy zamieszania, „Ogarn??a mnie ciemno??, moje oczy s? za?mione.” Piotr w
czasie swojej nocy za?mienia zosta? sprowokowany, by zaprze? si? swojego Mistrza. Jego wo?anie by?o w
zasadzie takie, jak wielu chrze?cijan dzisiaj” Dlaczego ja?”
Job mia? te same uczucia, co Piotr. O?wiadczy?, „Nie ufa?em sile mojego ramienia i nie ukrywa?em moich
wyst?pków. By?em szczery, zachowa?em uczciwo??. A wi?c, dlaczego ja? Dlaczego musz? prze?ywa? takie
zamieszanie? Dlaczego musz? tak cierpie??”
Mówi w imieniu wielu wierz?cych obecnie, którzy wo?aj?, „Panie, ja nikogo nie oszuka?em. Unikam wszelkiej
nieuczciwo?ci. Gdzie jest Twoje prowadzenie? Dlaczego prze?ywam tak? noc zamieszania?”
Wyobra?cie sobie Dawida, pot??nego króla pot??nego narodu, kiedy stan?? przed nim prorok Natan. Czy
wyobra?acie sobie strach, który Dawid prze?ywa?, kiedy ujawniono jego grzech? Nagle Dawid ju? nie widzia? tego
cz?owieka, o którym Natan powiedzia? takie okropne rzeczy. O tej nocy zamieszania Dawid napisa? trzy pi?kne
Psalmy, zmagaj?c si? z tym, dlaczego pope?ni? takie czyny. Móg? tylko stwierdzi?, „Trudno mi jest to poj??. Mój
grzech mnie przygniót?. Dlaczego ja?”
Wielu w ciele Chrystusa stawia czo?a takim moralnym wyzwaniom, jak Dawid. W swojej nocy zamieszania
zastanawiaj? si?, „Bo?e, dlaczego ja? Moje serce Ciebie szuka?o, ale mój grzech mnie pokona?. Moja dusza jest
przez to utrapiona. Nie mog? tego zrozumie?.”
Nie my?lcie te?, ?e kto?, kogo Bóg pot??nie u?ywa?, ma na to odpowied?. Ja wiem, co znaczy Bo?e milczenie w
nocy zamieszania. Wiem, co znaczy przechodzi? przez noc zamieszania, kiedy nie wida? prowadzenia. Wszystkie
moje poprzednie wzory prowadzenia i mój rozs?dek by?y bezu?yteczne. Po prostu nie widzia?em mojej drogi.
Mog?em tylko wo?a?: „Panie, co si? dzieje? Nie wiem, któr? drog? i??.”
Wszyscy b?dziemy tak? noc prze?ywa?. A jednak dzi?ki Bogu, ten okres przeminie. Pan chce rozja?ni? nasz?
drog?.
Wreszcie, s?uga Bo?y b?dzie prze?ywa? godzin? izolacji.
Jezus wo?a? w Getsemane, „Bo?e mój, Bo?e mój, czemu? Mnie opu?ci??” Jakie? to niesamowite s?owa z ust
Jezusa, Syna Bo?ego. Podobne s?owa s?yszeli?my z ust Joba, który powiedzia?, „Bóg jest dla mnie okrutny”.
Równie? Dawid pyta?, „Czy Bóg zapomnia? o Swoim mi?osierdziu? Czy zabra? je ode mnie?” A Piotr, izoluj?c si?
ko?o ogniska na zewn?trz Senhedrynu, powiedzia? z gorycz?, „Nie znam tego cz?owieka!”
Prawda jest taka, ?e w godzinie izolacji nie ma przyjaciela, który by rozumia?, przez co ty przechodzisz. Wydaje
si?, ?e Bóg ukry? Swoj? twarz przed tob?. Mo?e pytasz, „Czy to mo?liwe, by Bóg podniós? Swoj? r?k? i na pewien
czas zakry? Swoj? twarz przed kim?, kogo kocha?” Pismo ?wi?te odpowiada, „Bóg ukry? si? przed nim, by go
wypróbowa? i zobaczy?, co jest w jego sercu.”
Mog? szczerze powiedzie?, ?e Jezus nigdy nie by? dla mnie bardziej realny. A jednak ?aden terror nie mo?e by?
porównany z tego, który ci? ogarnia, kiedy niebo wydaje si? jakby z br?zu i nie ma odpowiedzi na twoje modlitwy.
W takich momentach jest tylko strach i pustka. Twoje serce wo?a, „Bo?e, gdzie jeste??”
Czy to wydaje ci si? dziwne? Czy nigdy nie prze?ywa?e? takiego kryzysu w twoim ?yciu? To w takim razie nigdy
nie by?e? w Getsemane. Bóg powiedzia? o Sobie w takiej chwili ciemno?ci, „Na chwil? gniewu skry?em si?”. Ale
te? obieca?, „Zwróc? si? do ciebie z delikatn? mi?o?ci?”. Tak te? post?pi z nami, Jego dzie?mi, rozci?gaj?c na nas
Jego mi?osierdzie w czasie izolacji.
Co sta?o si? ze s?ugami, którzy przetrwali kielich bólu, noc zamieszania i godzin? izolacji?
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Job stwierdzi? w swojej godzinie izolacji, „Pan zna drog?, któr? krocz?. Kiedy mnie do?wiadczy, wyjd? jak z?oto, bo
Jemu ufam”.
Dawid w swojej nocy zamieszania o?wiadczy?, „B?d? ?piewa? o Jego mi?osierdziu zawsze! Podnios? mój g?os i
b?d? Go wielbi?.”
W dniu Pi??dziesi?tnicy Piotr podniós? si? ponad swój upadek i wyg?osi? kazanie, które z ci?gu jednej godziny
poci?gn??o tysi?ce ludzi do Królestwa. To ten Aposto?, którego Jezus wybra?, by og?osi? ?wiatu, „To, co widzicie,
jest wype?nieniem proroctwa Joela”.
Wiemy, ?e oni wszyscy byli oddanymi s?ugami Bo?ymi. Pan og?osi? sprawiedliwo?? Joba... osobi?cie wybra?
Dawida z po?ród jego braci... Jezus te? osobi?cie powiedzia? do Piotra, „Pójd? za Mn?”. A jednak wszyscy ci
umi?owani i wybrani s?udzy prze?ywali wielkie do?wiadczenia, przekraczaj?ce ludzk? wytrzyma?o??.
Pami?tam s?owa pewnej starej pie?ni, która mówi, Stoj?c gdzie? w cieniu, znajdziesz Jezusa”. Kochani, moja
walka nie jest w moim domu. Kocham moj? ?on? i mam wspania?e dzieci i wnuki. Nie walcz? te? z przyjació?mi;
mam tysi?ce przyjació? po ca?ym ?wiecie, którzy mnie kochaj?. Nie walcz? te? przeciw wierze; nigdy nie kocha?em
Pana bardziej, ni? teraz. Nigdy nie pragn??em Jezusa bardziej w ca?ym moim ?yciu.
Powiem wam, z czym walcz?. Czym wi?cej si? modl?, „Panie, u?yj mnie”, tym wi?cej czuj?, jak moce
nieprzyjaciela nacieraj? na mnie. Czym wi?cej modl? si?, by ludzie byli zdobywani dla Jezusa – czym wi?cej
zmagam si? w modlitwie i wiernie ?wiadcz? ludziom, tym wi?cej czuj? si? przygniatany tak, jak by? Jezus. Coraz
wi?cej wo?am, „Panie, gdybym mia? skrzyd?a i móg? fruwa?, to bym uciek? od tego kielicha bólu i do?wiadcze?
mojej duszy. Nie mog? tego wytrzyma?!”
Jednak tak, jak Job, Dawid i Piotr przede mn?, ja wiem, komu uwierzy?em.
Kiedy m?? lub niewiasta Bo?a s? w procesie tworzenia, si?y wroga b?d? naciera? na nich z wielk? furi?.
Mo?e w?a?nie teraz do?wiadczasz gorzkiego kielicha bólu. Mo?e cierpisz z powodu ciemnej nocy zamieszania lub
strasznej godziny izolacji. Zach?cam, by? uczyni? to, co ci m??owie zrobili w ich najciemniejszej chwili i stan?? w
wierze. Powiedz tak, jak oni, „Chocia? b?d? do?wiadczany i wszystkie moce wroga b?d? przeciwko mnie, jednak ja
wiem, komu uwierzy?em i wiem, ?e On jest w stanie zachowa? to, co Mu powierzy?em, a? do owego dnia”.
Mo?e w tym momencie nie prze?ywasz rado?ci. Mo?e twoja dusza nie jest pogr??ona w pokoju. W gruncie rzeczy
mo?e dalej prze?ywasz niepokój w duszy. Je?eli tak jest, to stój mocno zakorzeniony w Jego S?owie i przesta?
obmy?la? w?asn? drog? wyj?cia. Jest jedna droga wyj?cia, a to jest droga przez Getsemane. „Z wieczora mo?e
by? p?acz, ale rano przyjdzie rado??”.
Wielu drogich m??czyzn i kobiet w Chrystusie opowiada mi smutne historie o utraconej mi?o?ci, przed?u?aj?cych
si? chwilach smutku i nieko?cz?cych si? utrapieniach. Cz?sto wydaje si?, jakby ich do?wiadczenia nigdy si? nie
ko?czy?y. I rzeczywi?cie, po ludzku wydaj? si? zamkni?ci w beznadziejnej sytuacji. Dla nich ?ycie, to ból i
odrzucenie, z bardzo niewielu momentami szcz??cia. Oni zacz?li zadawa? pytania Panu, zastanawiaj?c si?, „Czy
ta ciemna noc kiedy? si? sko?czy? Czy ja przez ca?e ?ycie skazany jestem na k?opoty?”
Kochani, zapewniam was, ?e Bóg o was nie zapomnia?. On zbiera ka?d? wylan? przez was ?z?. Kilka lat temu,
kiedy po raz pierwszy g?osi?em to kazanie, podesz?a do mnie pewna droga siostra w Chrystusie i powiedzia?a,
„Pastorze, kiedy dzisiaj rano przysz?am do tego ko?cio?a, by?am szcz??liwa i beztroska. Ale kiedy zacz??e?
mówi? o tym kielich bólu, zacz??am wewn?trz p?aka?. U?wiadomi?am sobie, ?e przybiera?am mask?. Mój m??
mnie opu?ci? i moje dzieci s? zdruzgotane. Ukrywa?am to, by nie pokaza? bólu, ale prawda jest taka, ?e moja
dusza jest zatopiona”. Pomodli?em si? z ni?, prosz?c Boga, by da? jej mocn? wiar? w Niego. Kiedy odchodzi?a,
by?a zach?cona, bo wie, komu zawierzy?a.
Drogi ?wi?ty, w twojej walce uczy? Jezusa rado?ci? i nadziej? twojego ?ycia. Pozwól Mu zmieni? twoje serce, by
okoliczno?ci ju? d?u?ej nie gasi?y twojego ducha. Bóg najlepiej zmienia nas w takich czasach. Potem, cokolwiek
przyjdzie, b?dziesz ponad tym wszystkim, posadzony w Nim w okr?gach niebieskich. Jeste? obiektem Jego
niesamowitej mi?o?ci!
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