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Niektóre fragmenty Słowa Bożego są w swojej 
wypowiedzi tak proste, że patrzy się na nie 

zazwyczaj z tym samym, nic nie oczekującym nastawie-
niem. Mądrość ludzka pochopnie przechodzi obok pro-
stoty słowa Bożego i nie odnajduje ukrytej w nim mocy. 
Gdyby człowiek mógł dostrzec nieskończoność każdego 
ze słów Bożych, odzianych w prostotę ludzkiego słowa, 
to z pewnością wraz z umiłowanym aposotołem wyraził-
by wątpliwość, czy świat jest w stanie je kiedykolwiek 
zgłębić.

Bóg ukrył w prostocie ludzkiego słowa Swą mądrość 
i w ten sposób udostępnił ją każdemu człowiekowi — 
uczynił ją przyswajalną. Ale ponad wszystko ukazał 
w nim Swój charakter. Zniżył się do poziomu ludzkiego 
słowa, aby przybliżyć nam wiedzę, która nie ma końca. 
Myśli, które są nieskończone, odnajdują swój wyraz 
w  ograniczonym ludzkim słowie. Miłość, która nie ma 
końca, została opisana ludzkim językiem i może być roz-
ważana w sercu każdego człowieka.

Bóg zna nasze myśli. Żadna, choćby najbardziej ukryta 
myśl nie unika Jego uwadze. Gdy szukamy Go w Jego 
słowie, On dołącza do naszych myśli wrażenia, które je-
steśmy w stanie zrozumieć. Inspiruje w nas myśli, o któ-
rych wiemy, że nie pochodzą od nas, i w ten sposób przy-
bliża nam Swoją obecność. Obudzone zostaje pragnienie 
ujrzenia Jego chwały i gdy dane nam jest spotkać się 
z  Jego wielkością i majestatem, myśli, które nie mają 
końca, podnoszą ludzką myśl ponad ograniczoność czło-
wieczeństwa — tam, gdzie widok nie jest zasłonięty cie-
niem grzechu. Wówczas naszym jedynym pragnieniem 
jest to, aby móc pozostać najbliżej serca nieskończonej 
Miłości. 

Gdyby podłożem pragnienia ujrzenia Jego chwały były 
tylko nasze własne myśli, jego spełnienie nie przyniosło-
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by więcej, niż zaspokojenie ciekawości, a zaraz po nim 
obojętność. Dlatego Pan związał ujrzenie chwały z do-
świadczeniem Jego miłości. On pragnie mieszkać w ser-
cach, które rozumieją jej motywy i pragną doświadczyć 
jej pełnię. W tym doświadczeniu myśl ludzkiego serca 
musi być wsparta pragnieniem, roznieconym w samej 
głębi serca Bożego. Jeśli na to przyzwolimy, Pan utoruje 
Sobie drogę do źródła naszych pragnień i myśli ogniem 
Swojej miłości i bezlitośnie zniszczy wszystko, co na niej 
napotka — powywraca stoły wymieniających pieniądze, 
„wyrzuci wszystkich, którzy w świątyni sprzedawali 
i kupowali” (Mat 21,12), i powie: „Mój dom będzie zwany 
domem modlitwy” (Iz 56,7).

Odtąd płomień Jego obecności będzie twoją światło-
ścią. Zauważysz, że bóg, którego wcześniej wyznawałeś, 
był wytworem twoich myśli, opartym na niewiedzy, do-
mniemaniach i ludzkim słowie. Nie czynił on żadnych za-
biegów, abyś go miłował całym sercem, a twego bliźniego 
jak siebie samego — pozostawił cię w niewiedzy nawet 
odnośnie do tego, czy cię naprawdę miłuje. Natomiast 
Pan, twój Zbawca, obiecał: „Kto Mnie miłuje, tego też 
będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię 
mu samego Siebie” (Jan 14,21). W twoim własnym ży-
ciu doświadczysz, że każde ze słów Bożych jest „tak” 
i „amen” w Chrystusie, twoim Zbawcy, ku Jego chwale 
(2 Kor 1,20). To doświadczenie pewności Jego wierności 
i miłości, które zdobędziesz, to wiara. To właśnie ona 
jest  instrumentem, przy którego pomocy będziesz sięgał 
po każde ze słów Boga i tak jak twój Zbawca żył nimi ku 
Jego chwale. Będziesz szukał Go w każdym z Jego słów, 
a On sam z góry zapewnił, że Go znajdziesz:

„Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, bo będziecie Mnie 
szukać z całego serca” (Jer 29,13).

A. Matuszak, 9 marca 2014
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„By every word 
that proceedeth out of the mouth of God”

Some portions of the Word of God are in their message 
so simple, that they are usually looked upon with the 
same, less expecting attitude. Human wisdom hastily 
bypasses the simplicity of the word of God and finds 
no hidden power in it. If men could discern the infinity 
of each of the words of God, clothed in simplicity of hu-
man words, then they would most certainly follow the 
beloved apostle in expressing their doubt, whether the 
world is able to comprehend them.

God has hidden His wisdom in the simplicity of human 
words and thus made it intelligible to everyone — made 
it audible. But above all, He revealed in them His cha-
racter. He condescended to the level of human words 
to bring us knowledge that has no end. Thoughts that 
are infinite, find expression in the narrowness of human 
word. Love that has no ending, has been described in 
human language, and can be contemplated in the heart 
of every human being.

God knows our thoughts. Even the most hidden tho-
ught can not remain secret to his mind. When we seek 
Him in His word, He joins our thoughts with impres-
sions that we are capable to understand. He inspires us 
with thoughts of which we know, that they do not ori-
ginate from us, and thus brings us near to his presence. 
A desire will be awakened to see His glory, and when 
we are privileged to meet Him in His greatness and ma-
jesty, thoughts that have no end, raise human thought 
over the limitations of humanity — where the view is 
not obstructed by the shadow of sin. Then our only de-
sire will be to stay nearest to the heart of infinite Love.
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If our desire to see His glory were only based upon our 
own thoughts, its fulfillment would not bring more than 
satisfying curiosity, and soon afterwards indifference. 
Therefore the Lord has joined beholding the glory with 
experiencing His love. He desires to live in the hearts 
that understand its motives and long to experience its 
fullness. In this experience the thought of the human 
heart must be assisted by a desire kindled in the depths 
of the heart of God. If we consent, the Lord will pave 
His way to the source of our thoughts and desires by the 
fire of His love, and will mercilessly destroy everything 
he encounters on it — He will overturn the tables of 
money changers, „cast out all them that sold and bought 
in the temple” (Matthew 21:12), and say, „My house shall 
be called the house of prayer” (Isaiah 56:7).

Henceforth the flame of His presence will be your 
light. You will notice that god, whom you earlier pro-
fessed, was a product of your thoughts, based on igno-
rance, assumption and human word. This god did not 
even endeavour to have you loving him with all of your 
heart and your neighbour as yourself — he left you in 
doubt as to whether he really loves you. In contrast, the 
Lord your Savior, promised: „He who loves me will be 
loved by the Father, and I will love him and manifest 
Myself to him” (John 14:21). You will experience in your 
own life, that every word of God is „yes” and „amen” in 
Christ, your Savior, for His glory (2 Corinthians 1:20). 
This experience of confidence of His faithfulness and 
love that you will possess, is faith. It is the instrument 
by means of which you will reach for every word of God, 
and live by them as your Savior lived for His glory. You 
will search for Him in every one of his words, and he 
already assured you that you will find Him:

„Ye shall seek Me, and find Me, when ye shall search for Me with 
all year heart” (Jer 29:13).


