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Eliasz i Henoch, tylko ci dwaj prorocy, którzy mieli by? przeniesieni, mieli co? wspólnego. Oni obaj nienawidzili
grzech i sprzeciwiali si? temu. Chodzili tak blisko z Bogiem, ?e nie mogli ukry? podzielania Jego nienawi?ci do
bezbo?no?ci.
Niezaprzeczalnym wp?ywem na tych, którzy chodz? z Bogiem jest coraz wi?ksza nienawi?? do grzechu – i nie tylko
nienawi??, ale oddzielenie od niego. Je?eli nadal kochasz ten ?wiat i czujesz si? dobrze z bezbo?nymi i jeste?
przyjacielem z tymi, którzy Jego przeklinaj?, to nie chodzisz z Bogiem. Idziesz na kompromis i wystawiasz Go na
po?miewisko.
„Henoch chodzi? z Bogiem i nie by?o go, gdy? zabra? go Bóg” (1 Moj?. 5:24). Wiemy z Hebrajczyków, ?e jest to
mowa o przeniesieniu Henocha, fakcie, ?e on nie skosztowa? ?mierci. Ale to te? ma g??bsze znaczenie. „Nie by?o
go” jak to jest okre?lone w 1 Moj?. 5, oznacza te?, ?e „on nie by? z tego ?wiata.”
W swoim duchu, swoim my?leniu, Henoch nie by? cz??ci? tego bezbo?nego ?wiata. Zosta? zabrany w duchu do
niebia?skiego ?wiata. Ka?dego dnia, kiedy chodzi? z Panem, by? coraz mniej przywi?zany do tego co na ziemi!
Dzie? po dniu, rok po roku, on szed? w gór?, zmierza? do domu, by? coraz bli?ej chwa?y. Tak jak Pawe?, on
codziennie umiera? dla tego ?wiata. Ale pomimo tego Henoch przyjmowa? na siebie swoje obowi?zki. Troszczy?
si? o swoj? rodzin?, pracowa? i us?ugiwa? – ale nie by? przywi?zany do ziemi! ?adne z obowi?zków w tym ?yciu
nie mog?o mu przeszkodzi? z jego chodzeniu z Bogiem. W ka?dym momencie jego ?ycia jego umys? kierowa? si?
do Niego. Jego serce by?o przywi?zane do Boga czym?, co wygl?da?o jak olbrzymia naci?gana guma. Im wi?cej
naci?ga si? tak? gum?, tym szybciej ona spr??ynuje i wraca, kiedy j? tylko zwolnisz. Serce Henocha zawsze
„spr??ynowa?o z powrotem” do Pana.
Kiedy ludzie byli coraz bardziej bezbo?ni wokó? niego, kiedy stawali si? jak dzikie bestie, pe?ni po??dliwo?ci,
zatwardzia?o?ci i zmys?owo?ci, Henoch stawa? si? coraz bardziej podobny do Tego, z którym chodzi?.
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