
OTO MÓJ SŁUGA, KTÓREGO WSPIERAM!

Duch Święty jest jednym z głównych tematów Nowego Testamentu, ale także jednym z głównych
tematów Księgi Izajasza, od rozdziału 40 do rozdziału 66.

„Oto mój sługa, którego wspieram…” (Iz 42:1). Prawdziwym sługą Boga jest ten, kogo wspiera Bóg,
a  nie  pieniądze  jakichś  organizacji  religijnych,  czy  jakakolwiek  ludzka  instytucja.  Tym,  który
powinien cię cały czas wspierać, jest Pan. Ludzie mogą nam dawać prezenty, ale nigdy nie można
polegać  na  ludziach  ani  ich  pieniądzach.  Słowo  „wspieranie”  odnosi  się  do  tego,  co  jest  nam
potrzebne, dlatego w tych sprawach należy polegać wyłącznie na Panu, bo Bóg zaczyna wypełniać
człowieka swoim Duchem tylko wtedy, gdy człowiek zaczyna być od Boga zależny.

W Księdze  Izajasza  42:2-3  napisano:  „Nie  będzie  wołał  ani  podnosił  głosu  i  nikt  Go  nie  usłyszy
na  ulicy”. Jezus  przytacza  ten  fragment  w  Ewangelii  Mateusza  12:18-20,  gdzie  mówi  też,  że:
„Trzciny nadłamanej nie dołamie ...”. A to znaczy, że Pan nigdy nie zniechęci żadnej osoby, która
narobiła  bałaganu w swoim życiu,  tylko będzie ją  zachęcał  i  uzdrawiał.  Pan nie dogasi  żadnego
dogasającego knota, tylko będzie w niego dmuchał, aby ponownie rozpalić w nim ogień. Bóg chce
pomóc, każdej słabej osobie, która upadła, aby podnieść wszystkich  zniechęconych, przygnębionych
i skruszonych na duchu.

Prawdziwy  sługa  Chrystusa,  też  zawsze  będzie  zachęcał  i  podnosił  na  duchu  tych,  którzy  są
przygnębieni  i  zniechęceni,  którzy  popadli  w  stan  beznadziei  i  mają  dosyć  swojego  życia.  
Więc niech każdy stara się o taką posługę, bo tego potrzebują wszyscy ludzie.

W Księdze Izajasza 42:6-8: Pan mówi:  „Wezwałem cię do życia w sprawiedliwości.  Wezwałem cię,
abyś otworzył oczy ślepców i wyprowadził na wolność więźniów, z niewoli ciemności” .  To jest bardzo
ważna  służba,  ale  nigdy  nie  zapominaj,  że  Pan tam też  mówi:  „Nigdy  nie  oddam Mojej  chwały
innemu, ani rzeźbionym wizerunkom” (Iz 42:8).

Nam nigdy nie wolno odbierać chwały od ludzi,  bo szukanie własnej  chwały  lub przypisywanie
sobie czegokolwiek, jest bardzo poważnym grzechem, gorszym niż kradzież pieniędzy. Bóg może
cię potężnie błogosławić i wykorzystywać twoją służbę, ale nigdy nikomu nie odda swojej chwały.
Jeśli zaczniesz dotykać chwały Boga, to zniszczysz samego siebie. Przez to upadło już wielu ludzi.
Jeśli zaczniesz promować samego siebie i przypisywać sobie to, co czyni Bóg, aby ciągnąć ludzi za
sobą, zamiast prowadzić ich do Pana, to wchodzisz na bardzo śliski grunt. W ten sposób straciły
Boże namaszczenie tysiące ludzi. 



Księga Izajasza 42:19 mówi:  „Któż jest  ślepy,  jeśli  nie  mój sługa,  i  głuchy,  jeśli  nie  mój posłaniec,
którego posłałem. Któż jest tak ślepy jak sługa JHWH, który żyje ze Mną w pokoju?” . To wyraźnie
wskazuje na to, że ten zagadkowy werset odnosi się do słów z pierwszego wersetu tego rozdziału.

Co to znaczy? To oznacza to, że prawdziwy sługa Boga będzie ślepy i głuchy na wiele rzeczy, które
słyszy i widzi wokół siebie. Widzi wokół siebie wiele rzeczy, ale nie zwraca na nie uwagi (Iz 42:20).
Nie doszukuje się grzechów w innych ludziach, więc nie kontroluje ich, ani nie podsłuchuje, aby ich
na czymś przyłapać. Tacy byli faryzeusze, którzy zawsze chcieli przyłapać na czymś Jezusa, aby móc
Go o coś oskarżyć. Niestety, wielu chrześcijan bardzo często robi dokładnie to samo i tylko czekają,
aby kogoś oskarżyć o coś, co powiedział, ponieważ są zazdrośni o jego służbę. Więc nie bądź taki,
jak oni.

Bądź głuchy i  ślepy na  wiele  rzeczy,  które  widzisz  i  słyszysz  wokół  siebie.  Czy słyszałeś  kiedyś,
że ktoś wysunął przeciwko tobie jakieś oszczerstwa? Gdybyś był na to głuchy, to byś to zignorował.
Więc od dzisiaj bądź na to głuchy! Czyż nie jest dobrze, jeśli sługa Pana jest ślepy na atrakcyjne
kobiety? Gdy ma oczy, ale ich nie widzi, bo jest ślepy i ma uszy, ale ich nie słyszy, ponieważ nie
ocenia innych po tym, co widzą jego oczy i  co słyszą jego uszy.  Tak postępował  Jezus i  my też
musimy tak postępować (Iz 11:3).
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