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„Zanim zosta? przeniesiony, Henoch mia? ?wiadectwo, ?e podoba? si? Bogu!” Co takiego podoba?o si? Bogu w
Henochu? Polega?o to na tym, ?e jego chodzenie z Bogiem wytwarza?o w nim taki rodzaj wiary, który Bóg kocha.
Te dwa wersety nie mog? by? rozdzielane: „Zanim zosta? przeniesiony, mia? ?wiadectwo, ?e podoba? si? Bogu.
Ale bez wiary nie mo?na si? podoba? Jemu” (Hebr. 11:5-6).
Poprzez ca?a Bibli? i ca?? histori?, ci, którzy chodzili z Bogiem stawali si? m??ami i niewiastami wiary. Je?eli
ko?ció? chodzi z Bogiem codziennie, ustawicznie ma spo?eczno?? z Panem, to rezultatem b?d? ludzie pe?ni wiary
– prawdziwej wiary, która podoba si? Bogu.
Niektórzy prowadz? seminaria wiary, rozprowadzaj? ta?my wiary, cytuj? fragmenty z Biblii na temat wiary –
wszyscy staraj? si? wytworzy? wiar?. I to jest prawda, „Wiara przychodzi poprzez s?uchanie, a s?uchanie poprzez
s?owo Bo?e” (Rzymian 10:17). Ale Jezus jest S?owem. „Litera zabija”, mówi Pismo (2 Kor. 3:6) i bez intymno?ci z
Jezusem litera produkuje martwe, samolubne, wymagaj?ce emocje, które wcale nie s? wiar? – i Bóg ich nienawidzi.
Wiara przychodzi poprzez s?uchanie Jego S?owa i chodzenie w bliskiej spo?eczno?ci z Nim. Powinni?my zawsze
„patrze? na Jezusa, który jest pocz?tkiem i doko?czycielem naszej wiary” (Hebr. 12:2). Tego intymnego chodzenia
z Bogiem brakuje dzisiaj w ko?ciele. Wiara jest tak naprawd? poznaniem kim jest Bóg. Jest to zapoznawanie si? z
Jego chwa?? i majestatem. Ci, którzy Go znaj? najlepiej, ufaj? Mu najbardziej.
Poka?cie mi ludzi, którzy chodz? w bliskiej spo?eczno?ci z Nim, nienawidz? grzech, oddzielaj? si? od ?wiata i
poznaj? Jego g?os, a zobaczymy ludzi, którzy nie potrzebuj? wielkiego kazania i nauczania na temat wiary. Nie
b?d? potrzebowali „dziesi?ciu kroków” na temat czym jest wiara i jak j? posi???. Prawdziwa wiara pochodzi z
samego serca Jezusa. I b?dzie to Jego wiara – nie nasza -która ro?nie w nas i wychodzi z naszych serc!
Chodzenie Henocha z Bogiem nie by?o by warte tego, gdyby nie wytwarza?o odpowiedniej wiary, która stale
wzrasta?a. „Przez wiar? Henoch zosta? przeniesiony.” Jaka to niesamowita prawda! Ca?a jego wiara by?a
skoncentrowana na jednym wielkim pragnieniu jego serca: aby by? z Panem!
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