
W jaki sposób Pan zachęca nas do podążania za Nim – części 1-3 

 

Północno-wschodnia część Oklahomy, gdzie mieszkam, to kraina bydła oraz prawdziwych kowbojów 

na koniach, którzy noszą ostrogi i kowbojskie kapelusze. Region ten nazywany jest „Zieloną Krainą’’, 

ponieważ jest dobrze nawodniony, obfituje we wzgórza z potokami i zielonymi pastwiskami. Gdy bydło 

zostaje zwiezione w jedne miejsce celem podzielenia, przechodzi przez przejście z bramką, która 

kieruje jedne zwierzęta na prawo a inne na lewo. Używa się tego do oddzielenia młodych samców 

(byków lub wołów) od młodych samic, które nigdy nie miały potomstwa (jałówek). Aby zachęcić 
zwierzę do przemieszczania się, szturcha się je w tył za pomocą kostura – czegoś, co Pismo Święte 

nazywa ościeniem. 

Oścień Pana 

Gdy Pan ukazał się Pawłowi w jego drodze do Damaszku, powiedział: „Saulu, Saulu, czemu mnie 

prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi (kosturowi) wierzgać.” Dz. 26:14 

Użyte tu słowo „oścień” to greckie słowo „kentron” oznaczające szpikulec lub żądło. Używa się go do 

określenia żądła pszczół czy też skorpiona. Pan powiedział Saulowi, żeby przestał kopać Pana, który 

szturcha go, aby ruszył do przodu. Wydaje się, że Saul zastanawiał się nad twierdzeniami chrześcijan, 

ale opierał się temu, co Pan mu pokazał. Stąd właśnie komentarz „Trudno ci przeciw ościeniowi 

wierzgać”. Saulu, przestań wierzgać! Przestań się opierać! 

Tak, Jezus jest naszym Pasterzem, ale, jeśli jest taka potrzeba, może cię czasem szturchnąć w 

tylną część ciała, jeśli tego potrzebujesz ���� 

Na wielu naszych lodówkach mamy magnesy z Psalmem 21:1 „Pan jest moim Pasterzem ...”, ale 

naprawdę byłbym zaskoczony widząc na lodówce werset Dz. 26: 14: „Trudno ci przeciw ościeniowi 

wierzgać”. 

Musimy więc zadać sobie pytanie, czym też Pan tak szturchał Pawła, dlaczego to robił i czy dzisiaj 

może tak samo robić z nami? 

Na wszystko trzeba patrzeć we właściwym kontekście 

Pan nie zaprzecza samemu sobie, więc werset z Jan. 10 jest prawdziwy - On jest Dobrym Pasterzem i 

potem powiem coś więcej na temat tego, w jaki sposób On nas prowadzi, jednak w tej chwili odniosę 

się do tego, czy On może nas szturchnąć w tylną część ciała? 

W Heb. 4: 12-13 czytamy, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki obosieczny miecz, przenikający 

aż do rozdzielenia duszy, ducha i ciała, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Aby 

jednak nie wyciągnąć błędnego wniosku, że jest tu mowa o spisanym Bożym Słowie (Biblii), autor 

kontynuuje: 

„wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Mając 

więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego…. 

Werset Heb. 4:12 mówi nam, że to Osoba Słowa, a nie Słowo spisane jest ostrzejsza niż wszelki 

miecz obosieczny, znająca nawet nasze najgłębsze myśli i zamiary serca. Miecze mają dwa ostrza, 

dwa płazy (szerokie boki) oraz sztych (ostry koniec).  Sztych służy do dźgania, głęboko lub płytko (bez 

znaczenia) - spiczasty koniec jest ostry i kłujący. 

Saul z Tarsu, przyszły apostoł Paweł, prześladował chrześcijan. Bez wątpienia badał ich twierdzenia, 

że Jezus był Mesjaszem. Ze słów Pana, które skierował do Pawła wynika, że przez jakiś czas uparcie 

odmawiał uwierzenia w to, co słyszał oraz wzmógł wysiłki, aby pozbyć się wszystkich wierzących w 

Jezusa jako Mesjasza. 

„Oścień”, przeciwko któremu kopał, był Osobą Jezusa reprezentowanego teraz poprzez ciało 

Chrystusa. „Dlaczego mnie prześladujesz?” Jezus już od jakiegoś czasu był w niebie, ale 

prześladowanie swego ludu potraktował bardzo osobiście. Było tak, ponieważ jesteśmy Jego ciałem.  



Pan zaczyna swoje wysiłki, aby zwrócić naszą uwagę, od mówienia do naszego serca. 

Nikt nie wie, w jaki sposób Pan szturchał Saula z Tarsu w jego sercu, aby uwierzył w twierdzenia 

wierzących w Jezusa. To była prywatna sprawa. Pan „upublicznił” to tylko dlatego, że Saul w dalszym 

ciągu nie tylko mocno się opierał, ale chciał pójść dokładnie w przeciwnym kierunku. 

Wiele lat temu pewien znany telewizyjny ewangelista został przyłapany w samochodzie z dwukrotnie 

od niego młodszą prostytutką. Później przyznał on, że od nastoletnich lat miał „problem z pornografią”. 

Pan nigdy się nie zmienia - sposób, w jaki postąpił z Saulem, uczynił tak samo z tym ewangelistą i 

niezliczoną ilością innych ludzi – próbując rozprawić się ze złem zaczynając od mówienia do serca 

człowieka i upublicznia je tylko wtedy, gdy dana osoba upiera się, aby w dalszym ciągu iść w złym 

kierunku – wierzgając przeciwko ościeniowi. 

Człowiek od wielu lat zmaga się z pożądliwością w swoim sercu, choć na zewnątrz jego życie i 

małżeństwo wydają się idealne. Ale pewnego dnia, szokując wszystkich, okazuje się, że ma romans 

ze współpracownikiem. Nie ma znaczenia, czy to pastor ma romans czy też szef fabryki i jego 

sekretarka -  Pan działa w taki sam sposób. Najpierw próbuje dotrzeć do serca człowieka i skłonić go 

do zmiany postępowania, a jeśli w dalszym ciągu zdecydowanie się opiera, Pan pozwala, aby sprawa 

ta wypłynęła na wierzch. 

Jezus uczył tego samego, gdy w Mat.18:11-21 mówił przypowieść o zgubionej owcy. Powiedział, że 

jeśli twój brat zgrzeszył przeciw tobie, zachowaj to w tajemnicy i szukaj z nim pojednania. Jeśli nie 

będzie chciał się pogodzić, weź ze sobą 1 lub 2 innych świadków (którzy znają sprawę) i ponownie 

postaraj się z nim pojednać.  Jeśli nie posłucha, WTEDY dopiero zwróć  się z tym do starszych 

(sprawa zostaje upubliczniona). 

Spójrz na wiadomości, czy to świeckie czy chrześcijańskie: gdy nieprzyjemne, ukryte rzeczy wychodzą 

na światło dzienne, musimy wiedzieć, że Ojciec kocha wszystkich bezwarunkowo i postępuje tak 

samo ze wszystkimi w nadziei, że się do Niego zwrócą. Czy jest to jakaś niezbawiona gwiazda rocka 

czy też pastor z małego miasteczka  - bez znaczenia – On zaczyna od mówienia do człowieka 

osobiście, aby oszczędzić mu zawstydzenia czy też możliwego rozpadu jego związku i życia. 

Wszystko to w nadziei, że człowiek się opamięta. On jest TAK bardzo łaskawy i kocha wszystkich 

ludzi. 

Najpierw próbuje prowadzić nas jak Pasterz, ale jeśli nie podążamy za Nim, przychodzą chwile, kiedy 

zachodzi nas i szturcha nas w tył. Zwraca naszą uwagę nie chorobą lub tragicznym wypadkiem, ale 

tak, jak postąpił z Saulem – upublicznił to, co do tej pory było prywatne i zakryte. O wiele łatwiej jest, 

gdy dajemy się prowadzić, ale to już będę kontynuował następnym razem. 

 

+++ 

Ostatnim razem mówiłem, jak to Ojciec, gdy chce, abyśmy zmienili drogi, którymi chodzimy, zaczyna 

od mówienia do nas osobiście i pozwala, aby ukryte rzeczy wyszły na wierzch dopiero wtedy, gdy 

tkwimy w uporze. Ojciec jest cierpliwy i czasem czeka na naszą zmianę nawet długie lata. Jego 

metody się jednak nie zmieniają – abyśmy przestali grzeszyć i w końcu dorośli, Ojciec zaczyna od 

mówienia delikatnie do serca człowieka po czym szturcha go ościeniem. 

Parę przykładów prób dotarcia do serca człowieka oraz szturchania ościeniem. 

16-latek przekraczający prędkość 

... został zatrzymany i ostrzeżony przez funkcjonariusza policji z małego miasta. Chłopak przyznał, że 

miał w zwyczaju szybką jazdę i że Bóg zwracał mu uwagę z tego powodu. Powiedziałem mu, że Bóg 

najpierw próbował dotrzeć do jego serca, lecz teraz, z powodu jego uporu, Ojciec przeniósł to na 

kolejny poziom, w postaci ostrzeżenia i że gdy się nie zmieni, to następnym razem zapłaci mandat. 

Wydaje się, że nie dotarło to do niego i po jakimś niedługim czasie dowiedziałem się, że zapłacił 

mandat. Parę tygodni potem miał kolizję, ale nic mu się nie stało. To wydarzenie jednak w końcu go 

poruszyło i jeśli dobrze słyszę, od tego czasu zaczął jeździć zgodnie z przepisami. 



Byłem nie-etatowym pastorem pomocniczym w kościele w Boulder w stanie Kolorado. W każdy 

poniedziałek od 13:00 do 15:00 prowadziłem tak zwaną „szkołę uzdrowienia”, w której co tydzień 

brałem jakiś przykład uzdrowienia z NT i nauczałem, w jaki sposób Pan uzdrawiał tę osobę. (Mam 

serię płyt CD / MP3 „Healing School” z seminarium ze szkoły biblijnej, gdzie nauczałem w oparciu o te 

przykłady.) 

Uparty mężczyzna 

To był jeden z tych razów, gdzie otrzymałem surowe słowo dla człowieka, który uczestniczył w 

spotkaniu. Spytałem go, czy chce, abym podzielił się z nim tym słowem prywatnie czy też mam to 

powiedzieć publicznie, w obecności innych uczestników spotkania. Powiedział, że mogę mówić w 

obecności innych, więc to zrobiłem. Usłyszałem, jak Ojciec, przez Swego Ducha mówi „Mówiłem ci na 

temat twego palenia i zrzucenia wagi. Czas łaski dobiegł końca. Bądź posłuszny temu, co do ciebie 

mówię.” Mężczyzna przyznał, że że to prawda, i poprosił o modlitwę ... ale nic z tym nie zrobił ... 

Około 3 miesiące później miał bardzo silny zawał serca ale, ku zaskoczeniu lekarzy przeżył, jednak 

jego serce zostało uszkodzone. Wtedy natychmiast zmienił swoje postępowanie - zrzucił 16kg i rzucił 

palenie. Ostatni raz, gdy o nim słyszałem, był szczupły i czuł się tak, jakby nigdy nie przeszedł ataku 

serca. 

Zrozumienie duchowo tego, co się dzieje 

W czasach Joba jego przyjaciel Elihu mówił prawdziwe rzeczy na temat Pana. Jednak Job wraz z 

trzema innymi przyjaciółmi musieli pokutować z tego, że mówili błędne rzeczy na temat Pana (między 

innymi takie jak „Pan daje i Pan odbiera”). Job przyznał: Mówiłem o rzeczach, o których nie miałem 

pojęcia; brzydzę się sobą z tego powodu ... To oznacza, że odrzucamy wszystkie te rzeczy, które o 

Bogu mówili Job i jego przyjaciele, jako wypowiedziane w głębokiej ignorancji i niewiedzy. 

Tylko Elihu nie musiał pokutować - to, co powiedział o Bogu, było prawdą, w szczególności „że Bóg 

nie popełnia bezprawia” oraz „Wszechmocny…jest bogaty w sprawiedliwość, ale nie podepcze prawa” 

(Job 34:12, 37:23). Elihu wyjaśnił także Jobowi, w jaki sposób Pan starał się dotrzeć do jego serca, 

chociaż on się opierał. 

Może pamiętacie, jak Job wyjaśnia dlaczego doświadcza wszystkich chorób (3:25-26)? „Bo to, czego 

się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. Jeszcze nie wytchnąłem, 

jeszcze się nie uspokoiłem i nie odpocząłem, a znów przyszła trwoga.” 

Gdybyś był lekarzem i zgłosiłby się do ciebie pacjent imieniem Job, który skarży się, że z powodu 

stresu i lęku oraz spowodowanej tym bezsenności jego skóra pokryła się ranami, to co być zrobił? 

Powiedziałbyś, aby wziął urlop, przekazał obowiązki komuś innemu i przepisał leki, które pomogą mu 

zasnąć - a przynajmniej zalecił ziołową herbatkę. 

Ktoś mądry w sprawach Ducha wiedziałby, że Job sam doprowadził do swego stanu i tylko Bóg chronił 

jego życie, gdy diabeł atakował. Jednak jego odmowa zrzucenia trosk na Pana, brak rozsądku w 

zarządzaniu swoim biznesem i właściwym odpoczynkiem doprowadziła do jego obecnego stanu.  

Elihu powiedział Jobowi, że Bóg próbował do niego dotrzeć (szczególnie rozdziały 33-36), i 

wypowiada niektóre z moich ulubionych słów z Biblii: 

„Bóg raz się odzywa i drugi, tylko się na to nie zważa… 

... We śnie i w nocnym widzeniu, gdy spada sen na człowieka; i w czasie drzemki na łóżku otwiera On 

ludziom oczy, przerażenie budzi w ich sercu. Chce odwieść człowieka od grzechu i męża uwolnić od 

pychy, uchronić duszę od grobu, a życie - od ciosu dzidy. Przez cierpienie nawraca na łożu i udrękę w 

kościach nieustanną (inne tłumaczenie mówi: „Jeśli będzie się opierał, będzie go bolało”) - Job 33, od 

14 wersetu do końca. 

To pokazuje sposób postępowania Boga, który zaczyna od serca człowieka aż do ostatecznego, 

publicznego obnażenia grzechu. Tutaj była mowa o Jobie i jego fizycznej chorobie. Nie oznacza to 

oczywiście, że każda choroba to dowód na to, że Bóg w ten sposób ‘upublicznia’ czyjś grzech. Jednak 

w pokazanych przykładach widać, że coś zaczyna się dziać w życiu człowieka, gdy nie jest posłuszny 



Panu. Bóg próbował zachować życie Joba i nałożył ograniczenia na to, co diabeł mógł mu uczynić, ale 

bez wysiłków Pana Job z pewnością umarłby przedwcześnie. 

Osoba, która nie zna całej sytuacji, która widzi 16-latka, który dostaje mandat za szybką jazdę, może 

skomentować to jako „młodzi zawsze tak szybko jeżdżą”, ale nie ma pojęcia o tym, że Bóg przez 

długie miesiące mówił do jego serca. 

Ktoś inny widząc mężczyznę z nadwagą, który pali i ma teraz zawał, mówi: „no a czego on się 

właściwie spodziewał?”  Nie zdaje sobie jednak sprawy z Bożego działania we wnętrzu człowieka. 

Przyjaciele Joba widząc go w bólu, sugerowali wszystko, poczynając od tego, że Bóg mu to uczynił aż 
do jakiegoś ukrytego grzechu. Nie zdawali sobie jednak sprawy z tego, że Pan starał się poradzić 
sobie z Jobem, z jego strachem, stresem, martwieniem się o dzieci i sprawy związane z jego 

biznesem. 

Dlatego też, jeśli chodzi o mnie, ograniczam się w komentarzach odnośnie kogoś co najwyżej do 

owoców jego życia, ponieważ serce człowieka zna tylko Pan. 

Kolejnym razem zapominamy o ościeniu i spojrzymy na to, jak On prowadzi nas jako pasterz. 

 

+++ 

Kiedy słyszymy o „Bożym powołaniu” w czyimś życiu, często myślimy o kimś stojącym za kazalnicą. 

Ale tak naprawdę „powołanie” to jest coś, na co wszyscy już odpowiedzieliśmy, ponieważ pierwszym 

„powołaniem” było, abyśmy uwierzyli. 

Zaproszenie jest jasne, lecz także subtelne 

Gdy odpowiedzieliśmy już na zaproszenie, abyśmy uwierzyli, stwierdzamy że On chciałby, abyśmy 

wzrastali przez całe nasze życie. Zostaliśmy zaproszeni do tego, abyśmy wzrastali - od bycia 

człowiekiem, który tylko uwierzył, aż do stania się Jego uczniem – kimś kto się uczy. 

Problem polega na tym, że czasami wolelibyśmy pozostać „tylko wierzącymi”, nie oczekującymi 

wzrostu ani zmian, zamiast stać się uczniami. Gdy prosi się nas w czasie trudności życia, abyśmy 

wzrastali jako osoba, nasze ciało się sprzeciwia. 

W naszym wnętrzu zawsze toczy się zażarta wojna, gdzie z jednej strony wmawiamy sobie „no, ale 

przecież ja wierzę”, a z drugiej On nie zaprzestaje prób prowadzenia nas jako uczniów, dając stale 

możliwości rozwoju. Jednak im częściej mówimy „no, ale przecież ja wierzę”, tym bardziej oddalamy 

się od Niego i słabiej słyszymy Jego głos. 

To od nas zależy, czy za Nim podążamy. Jezus zgromił wypowiedzianą przez Piotra sugestię szatana, 

aby nie szedł na krzyż i powiedział mu, aby wziął swój krzyż - ukrzyżował swoje pomysły na temat 

tego, co Jezus powinien zrobić i przyjął zamiast tego plany Boga Ojca, które miał dla Jezusa. To jest 

trudne dla ciała, jednak do tego właśnie zostaliśmy zaproszeni. 

Bożym powołaniem jest wzrost 

W Liście do Efezjan 1: 17-18 Paweł modlił się, aby ich oczy zrozumienia zostały otwarte, aby wiedzieli, 

jaka jest „nadzieja, do której (ich) powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w 

dziedzictwie jego ...” 

Słowo „powołał” to greckie słowo oznaczające „zaproszenie”. Słownik Vinea mówi, że to słowo jest 

zawsze używane jako zaproszenie, w którym „pochodzenie, natura i przeznaczenie są z nieba”. Jezus 

zaprasza nas, abyśmy stali się uczestnikami niebiańskich cech. 

Zaprasza nas do niebiańskich rzeczy. Czy nasz charakter, sposób, w jaki zachowujemy się wobec 

naszego małżonka, naszych dzieci, naszych braci i sióstr w Panu, naszych współpracowników i 

sąsiadów to przypomina? Jeśli nie, to potrzebujemy pamiętać, że częścią zaproszenia jest poznanie 

nadziei chwały rzeczy niebiańskich. Z tłumaczenia JB Philipsa: 



Ta miłość, o której mówię, powoli traci cierpliwość— 

Szuka sposobu na bycie konstruktywną. 

Nie jest zaborcza: 

Nie niepokoi ani nie stara się robić wrażenia 

Nie przydaje sobie własnego znaczenia 

Miłość ma dobre maniery 

I nie stara się samolubnie odnieść przewagę. 

Nie jest drażliwa 

Nie pamięta o złych rzeczach 

Nie napawa się tym, że inni ludzie są niegodziwi 

Przeciwnie, cieszy się ze wszystkich dobrych ludzi, gdy prawda zwycięża 

Nie ma granic wytrzymałości miłości 

Ani końca jej zaufania 

Jej nadzieja nie niknie 

Może przetrwać wszystko 

Prawdę mówiąc, to jedyna rzecz która dalej trwa, gdy wszystko inne już zawiodło (1 Kor.13: 4-8a) 

Czy możesz usiąść na kanapie, spojrzeć swojemu małżonkowi w oczy i powiedzieć: „Taki właśnie 

jestem wobec ciebie”? 

Czy możesz zrobić to samo wobec swoich dzieci, sąsiada, członka kościoła, swoich 

współpracowników? 

Czy te cechy są naszym sposobem na życie? On prowadzi nas do głębszej miłości, do głębszego 

poznania Go, do objęcia tych cech. 

Zaproszenie, by zostać uczniem, oznacza nauczenie się tego, jak być takim jak On. Oznacza to, że 

On prowadzi nas aby wybaczać, być wytrwałym, aby myślenia o innych tylko dobre rzeczy – tak jak 

On postępuje wobec nas. Każdego dnia przyjmujemy to zaproszenie lub nie. On dalej idzie w swoim 

kierunku, lecz czy my za Nim podążamy? 

Kiedy ludzie w związku oddalają się od siebie, dzieje się tak dlatego, ponieważ zawodzą w miłości. 

Przyjaciele odsuwają się od siebie, ponieważ zawodzą w miłości. Związki, które się rozpadają – jedna 

lub dwie strony zawiodły w miłości. To nie miłość ich zawiodła. To ludzie zawiedli w swych wysiłkach 

wzrastania w miłości, w pracy nad problemami, w stawaniu się bardziej takimi jak On w stosunku do 

siebie nawzajem. To samo odnosi się do relacji z przyjaciółmi, sąsiadami, współpracownikami czy 

członkami kościoła. 

Pomyślmy o tych cechach charakteru. Czy możemy powiedzieć: „Tak, Pan zaprosił mnie, abym 

wzrastał w tych rzeczach. Dlatego też widzę je u sibie”.  

Z 2 Piotra 1: 5-8 (przekład): 

I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę prawdziwą dobrocią. 

Waszej dobroci musi towarzyszyć poznanie, 

poznaniu opanowanie, opanowaniu zdolność wytrwania; 

Wytrwaniu zawsze musi towarzyszyć oddanie się Bogu, a jemu braterstwo.  



Wasze braterstwo musi prowadzić do chrześcijańskiej miłości. 

Piotr dalej mówi: „Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście 

byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Nie znam nikogo, kto 

chciałby, aby jego duchowe życie było nieudane. Jednak to wymaga pracy nad naszym charakterem, 

lecz to „zapewni nam sukces” z Panem. 

Można Go znaleźć w tych cechach. Więc ... czy naprawdę chcemy Go zobaczyć? A co, gdyby pojawił 

się nam dzisiaj; czy bylibyśmy skłoni wzrosnąć w tych rzeczach by móc Go poznać? Naprawdę? Więc 

zróbmy to. W taki właśnie sposób możemy Go poznać - moc Jego zmartwychwstania ORAZ 

społeczność Jego cierpienia. 

Z tego samego tłumaczenia, Gal. 5: 22-23: 

Duch wydaje w życiu ludzkim owoce, jak: 

miłość, 

radość, 

pokój, 

cierpliwość, 

życzliwość, 

hojność, 

wierność 

tolerancję i 

opanowanie - i nie ma żadnego prawa przeciw nim. 

Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoją starą naturę ze wszystkim, co kochali i czego 

pragnęli. 

To tam właśnie nas prowadzi - dlatego często powtarzam, że tam, gdzie On prowadzi, zwykle trudniej 

podejmować jest decyzje. Jego drogi są zwykle trudniejsze. Prowadzą do ukrzyżowania naszych 

starych myśli i sposobów postępowania. On bez ustanku prowadzi nas do swojego krzyża – zaprasza 

byśmy poszli z Nim i ukrzyżowali stare pomysły, wzięli w niewolę swe myśli i emocje i 

podporządkowali się temu co mówi. Czy naprawdę chcemy podążać za Jego głosem? 

Jedyną różnicą między osobą dojrzałą w Panu a niedojrzałą jest szereg decyzji 

Każdy dzień wymaga od nas podejmowania decyzji - podejmujcie właściwe decyzje, bo tam On nas 

właśnie prowadzi. 

John Fenn 

 


