
CHWAŁA JEZUSA W KSIĘDZE IZAJASZA

Księga Izajasza 42:1 mówi o Jezusie jako Słudze Jahwe, który jest namaszczony przez Ducha Świętego.
„Oto mój Sługa, którego wspieram”. Prawdziwy sługa Boży to ten, który jest wspierany przez Boga,
a nie przez pieniądze jakiś agencji lub organizacji. Pan jest tym, który będzie nas utrzymywać w każdej
chwili. Ludzie mogą nam robić prezenty, ale nigdy nie można się uzależniać od ludzi ani pieniędzy.
Słowo „wsparcie” określa to, od czego jesteśmy zależni. Zależni musimy być tylko od Pana. Tak się
dzieje, gdy stajemy w miejscu całkowitej bezsilności, w którym Bóg daje nam swojego Ducha.

W Izajasza 42:2 czytamy:  „Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu” .
Te słowa są cytowane jako odniesienie do słów Jezusa w Ewangelii Mateusza 12:19-20, gdzie czytamy:
„Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. A trzciny nadłamanej nie
dołamie”. To oznacza, że Pan nigdy nie zniechęci nikogo, kto ma bałagan w swoim życiu, ale uzdrowi
go i  będzie go zachęcał.  Pan  nie dogasić nawet  knota  tlącej  się  świecy,  która  ma zgasnąć.  Będzie
podsycać, aby znowu zapłonęła. Bóg chce pomóc słabym wierzącym, którym się w życiu nie powiodło.
On jest zainteresowany pomaganiem także tym, którzy są zniechęceni i w depresji, aby podnieść ich
na  duchu.  Prawdziwy  Boży  sługa  zawsze  będzie  miał  podobną  posługę,  zachęcając  i  podnosząc
na duchu tych, którzy są załamani i zniechęceni, którzy czują się beznadziejni i mają dosyć tego życia.
Dążmy do takiej posługi, ponieważ tego typu posługi potrzebne są wszędzie.

W Izajasza 42:19 czytamy: „Kto jest ślepy, jeśli nie mój sługa, i głuchy, jeśli nie mój posłaniec, którego
posłałem? Kto jest tak ślepy jak ten, który jest  doskonały,  kto tak ślepy jak sługa PANA? [UBG]” .
To jest bardzo zaskakujący wiersz, zwłaszcza, że wyraźnie odnosi się do Jezusa (jak widzimy w wierszu
1). Co to oznacza? Oznacza to, że prawdziwy Boży sługa będzie ślepy i głuchy na wiele rzeczy, które
widzi i słyszy wokół siebie. Widzi wiele rzeczy, lecz nie zwraca na nie uwagi (werset 20).  Nie szuka
grzechu w innych ludziach,  ani  nie słucha ludzi,  aby przyłapać ich na jakimś słowie,  bo tacy byli
Faryzeusze. Oni tylko czekali, żeby przyłapać Jezusa na jakimś słowie i Go oskarżyć. Niestety, także
wielu chrześcijan tylko czeka, aby oskarżyć kogoś o coś, co kiedyś powiedział, ponieważ często są
zazdrośni o jego służbę. Nie bądź do nich podobny. Bądź głuchy i ślepy odnośnie wielu rzeczy, które
możesz usłyszeć i zobaczyć wokół siebie. Czy dowiedziałeś się kiedyś, że ktoś wypowiada oszczerstwa
przeciwko tobie. Gdybyś był głuchy, to byś tego nie słyszał. Czy jesteś wtedy „głuchy”? Czy dobre dla
sługi pańskiego jest bycie „ślepym? Jeśli jesteś ślepy na atrakcyjne kobiety, wtedy masz oczy, które nie
widzą. Jesteś wtedy ślepy i masz uszy, które nie słyszysz! Ponieważ nie oceniasz przez to, co widzą
twoje oczy i co  słyszą twoje uszy. W taki sposób żył Jezus żył i my także musimy tak żyć (Iz 11:3).

W księdze Izajasza 50:4 jest proroctwo o Jezusie. Napisano w nim, że Jezus miał zdyscyplinowany
język, którego używał do podnoszenia utrudzonych ludzi, słowami wypowiadanymi w odpowiednim
momencie. Język jest główną częścią naszego ciała, której używa Bóg, a więc każdy sługa Boży musi
być rozważny w jego wykorzystaniu. Widzimy, że język w ustach Jezusa był jak ostry miecz (Iz 49:2).
Słowo Boże, które wychodzi z naszych ust, czasami jest jak ostry miecz, który rozcina serca i odsłania
złe zamiary, a czasami przynosi łagodne słowa, które podnoszą. Czytamy, że Jezus budził się każdego
ranka, aby słuchać tego, co chce mu powiedzieć Ojciec (Iz 50:4). A kiedy to słyszał, to natychmiast był
temu posłuszny. Akceptował wolę Ojca nawet wtedy, gdy wiedział, że inni ludzie będą Go bić i opluwać
(wersety 5-6).  A kiedy to  wszystko robili,  wtedy Jezus  „uczynił  swoją twarz twardą jak krzemień”
(werset 7), i nie mścił się na nich, ani im nie groził, ale przebaczył im i błogosławił ich. Wiedział,
że nie będzie się wstydzić, ponieważ ten, który Go wspiera jest zawsze blisko Niego (werset 8). 
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