
Rzeki wody żywej
SLAJD

Dzisiaj to Wy powiecie mi jaki będzie temat kazania. Otóż dziś będziemy mówić o czymś,
bez czego nie ma życia. Bez niej nie byłaby możliwa uprawa ziemi czy hodowla zwierząt.

Bez niej nie ma żywności, a bez jedzenia nie ma też życia. 

Co to jest?
Woda

SLAJD

Bez niej nie przetrwałby żaden człowiek, żadne zwierzę, żadna roślina. Potrzebuje jej
zarówno duży słoń, jak i mała bakteria.

Dlatego też Biblia określa wodę niosącą życie zwrotem „żywa woda”. 
W Starym Przymierzu tzw. „wodę życia” czy też wodę źródlaną wykorzystywano w służbie

w świątyni Izraelskiej.
Tam, gdzie brakuje wody zamiera i ginie życie. Dlatego też Bóg posługuje się na kartach
Bożego Słowa właśnie symbolem żywej wody, aby wyjaśniać zjawisko duchowego życia

człowieka.

Dlaczego ta „woda życia” jest jednym z ulubionych symboli na kartach Bożego Słowa?
Otóż część terenów Izraela to tereny pustynne, a pustynia potrzebuje wody, aby możliwe

było na niej jakiekolwiek życie.
Jednym z wielu tekstów odkrywających symbolikę wody życia zapisany jest w ks.Ezechiela.

SLAJD

Otwórzmy Ezech. 47:1-12
1. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku; a oto spod progu przybytku

wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda
spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza.

2. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną
do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi; a oto woda wytryskała z południowej strony.

3. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył
tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek.

4. I znowu odmierzył tysiąc łokci, i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I
znowu odmierzył tysiąc łokci, i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa.

5. A gdy znowu odmierzył tysiąc łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody
wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać, potok, którego nie można było

przejść.
6. Wtedy rzekł do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem

brzegiem potoku.
7. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew, z jednej i z drugiej strony.
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8. I rzekł do mnie: Te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i
wpadają do Morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa.

9. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło; i
będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć

tam, dokąd tylko dotrze potok.
10. Rybacy będą stać nad nim, od Engedi aż do En-Eglaim, tam będzie suszarnia sieci; jego

ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne.
11. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe, będą przeznaczone do zdobywania soli.

12. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe; liść ich nie więdnie i owoc się
nie wyczerpie; co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni.

Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo.

Tekst pełen symboli o obrazów. Z tekstu wynika, że prorok Ezechiel zobaczył w objawieniu
rzekę,  która  wypływała  spod  drzwi  świątyni,  płynęła  obok  ołtarza  i  wpływała  do  Morza
Martwego. 

Co symbolizuje ten strumień wody?

To wspaniały symbol Bożego błogosławieństwa, które otrzymają ludzie wierzący podczas tzw.
Tysiącletniego Królestwa.

Może warto, krótko przypomnieć sobie na marginesie czym będzie Tysiącletnie Królestwo?

Otóż będzie to okres tysiąca lat, przez które Jezus będzie królował na ziemi. Kiedy otworzymy
20 rozdział Objawienia Jana (20:2-7) to aż 6 razy jest mowa o panowaniu Chrystusa przez tysiąc
lat. Będzie to czas Bożego pokoju, radości, zdrowia, sprawiedliwości i oczywiście pełni Ducha
Świętego.

W naszym tekście czytamy, że tam gdzie woda popłynie będzie wszystko ożyje, liść nigdy nie
zwiędnie a owoc się nie wyczerpie.

Jak to możliwe? Co ma oznaczać ten symbol tak cudownej w swoje właściwości wody życia?
Skąd taka woda płynie?

Otóż płynie, jak czytamy w w.12 ze świątyni.

Świątynia to miejsce obecności Boga. A więc woda ta płynie od samego źródła, czyli od Boga,
dlatego niesie doskonałe życie!

Czego ten tekst ze Starego Testamentu może nauczyć nas żyjących w Nowym Przymierzu?

SLAJD

Otóż w Nowym Przymierzu:

1. Świątynią Boga, Jego mieszkaniem jest ciało ludzi wierzących (por. I Koryn.6:19).
2. Ze świątyni (z Ciebie) dalej ma płynąć ten strumień wody żywej na innych ludzi (por.

Ew. Jana 7:37-39)
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3. Nasze otoczenie przez nas winno doświadczać moc tego strumienia życiodajnego Bożego
błogosławieństwa.

Prawdziwe Boże dziecko nie chce być chrześcijaninem z nazwy. Boże dziecko pragnie, aby z
jego wnętrza płynęło błogosławieństwo na innych.

Ale jak to jest możliwe?

SLAJD

Ewangelista Jan daje odpowiedź:

Jan. 7:38-39
Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.
A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch 
Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony.
Jan. 6:35b
…a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie.

Komu Jezus obiecuje, że z wnętrza jego popłyną rzeki Jego błogosławieństwa?
Co musi człowiek uczynić, aby Jego duch był nasycony, zaspokojony?

Są rożne szkoły i nauki. Jedni mówią: trzeba mieć jakieś kolejne przeżycia po nawróceniu, 
tzw. napełnienie Duchem Świętym, albo trzeba otrzymać od Boga dar mówienia językami, 
trzeba otrzymać tzw. święty śmiech…
Ale Ewangelia Boża jest prosta:
- ten kto wierzy…
Uwierzenie Jezusowi jest jedynym warunkiem, aby mieć zaspokojone duchowe pragnienie, 
aby żywa woda od Boga napełniła moje wnętrze, a przeze mnie moje otoczenie.

Jeśli uwierzenie Jezusowi to jedyny warunek, aby żyć pełnią to czym ono jest?
Na pewno uwierzenie Jezusowi nie jest wiarą w Jego istnienie, bo diabeł też wierzy w 
istnienie Jezusa.

SLAJD
Uwierzenie Jezusowi to uwierzenie Jego Słowu:
- że Jezus to jedyny Zbawiciel – a więc moje uczynki mnie nie zbawią (Dz.Ap.4:12)
- że Jezus to jedyny Pan – a więc Jemu oddaję panowanie nad moim życiem (II Kor.5:15)
- że nawrócenie jest jedynym warunkiem, krokiem do pełni życia chrześcijańskiego – a więc 
nie szukam innych kroków po nawróceniu (Ew. Jana 6:35b)

Dlaczego o tym mówię?
Ponieważ są kaznodzieje, książki, które będą Was przekonywać, że po nawróceniu muszą 
być kolejne kroki, aby z naszego wnętrza płynęły te rzeki błogosławieństw.
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Jedni te kroki nazywają: chrztem Duchem, inni napełnieniem, inni darem mówienia 
językami, inni błogosławieństwem Ducha.

Kto z nas, wierzących chciałby mieć siłę i moc do życia w pobożności, posłuszeństwie 
Jezusowi?
Jak to jest możliwe?

SLAJD

2 Piotr. 1:3
Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez

poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę,

Słowo „poznanie” to greckie słowo „ginosko”. Ono oznacza nawiązanie z kim głębokiej, 
bliskiej relacji, złączenie się z daną osobą więzią.

Jeżeli był w Twoim życiu dzień nawrócenia czyli nawiązanie z Jezusem bliskiej relacji to 
zostałeś już wówczas obdarowany wszystkim , co jest potrzebne do tego, aby z Ciebie 
płynęły rzeki wody żywej, abyś był pobożny.

Ale oczywiście nawiązanie z kimś relacji, bliskości musi być wciąż pielęgnowane, 
wzmacniane.
Poznawanie Jezusa to ciągłe poznawanie Jego charakteru, usposobienia opisanego w Biblii.

Niektórzy głoszą, że nie mamy Ducha Świętego, kiedy uwierzymy, że z naszego wnętrza nie 
płyną rzeki wody żywej zanim nie doświadczymy kolejnych przeżyć po nawróceniu.
Za przykład podaje się uczniów Jezusa, którzy chodzili z Jezusem, ale dopiero w dniu 
Zesłania Ducha Świętego, otrzymali Go do serc.
Ale drodzy,
Uczniowie Jezusa nie mogli przed Jego wniebowstąpieniem otrzymać Ducha Świętego do 
serc, bo nie było jeszcze zwycięstwa zmartwychwstania Chrystusa! 

My żyjemy w okresie, kiedy Duch Święty już jest na ziemi i zamieszkuje w całym naszym 
sercu, w całej pełni z chwilą naszego nawrócenia.

Boże Słowo naucza, że jeśli naprawdę stałeś się Bożym dzieckiem to prowadzi Ciebie Duch 
Święty:

SLAJD

Rzym. 8:14
14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.
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Ale co wówczas jeśli czuję, że duchowo wysycham, że wcale nie czuję Bożego prowadzenia, 
że z mojego wnętrza nie płyną na innych rzeki wody żywej, błogosławieństwo?

SLAJD

Prorok Izajasz daje receptę, co zrobić, aby to się zmieniło:

I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że 
twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego 
wody nie wysychają. (Izajasza 58:11)

Jak myślimy, jakie kroki ku takiemu duchowemu napełnieniu wodą życia, ku takiej 
duchowej sile opisane są w poprzedzających wersetach?

W różnych książkach czy wypowiedziach kaznodziei słyszymy, że dzieje się to przez 
nałożenie rąk, przez duchowe drgawki, przez mówienie innymi językami.

Spójrzmy zatem do Bożego Słowa z ks. Izajasza.
Pan będzie Ciebie prowadził, będziesz nawodniony jak ogród, źródło, jeśli:

Izaj. 58:6-11
 Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się 
zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo,
Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy 
zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja 
sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą.
Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: 
Oto jestem! Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne 
mówienie,
Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło 
wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe,
I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że 
twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego 
wody nie wysychają.

Co musisz więc uczynić, aby Twoje źródło było nawodnione, aby z Twojego wnętrza 
popłynęły te rzeki wody żywej?
Przyjść w niedzielę na nabożeństwo.
Poczytać czasami w domu Biblię.
To właściwe rzeczy, ale to o wiele za mało.
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SLAJD

Odpowiedź proroka Izajasza możemy zapisać w kilku punktach, mianowicie:
1. zerwać bezprawne więzy (np. zerwać z grzechem, który mnie zniewala, do którego 

mam słabość)
2. zerwać powrozy jarzma, wypuścić na wolność uciśnionych (czyli zwiastować 

uwolnienie grzesznikom, zrywając z nich jarzmo grzechu)

SLAJD

3. z biednym się podzielić chlebem i napojem, przyjąć go i przyodziać  (czyli 
wychodzenie naprzeciw potrzebom innych, niesienie im pomocy)

4. nie odwracać się od współbrata

SLAJD

5. wołać i krzyczeć o pomoc do Pana, który wysłucha
6. przestać pokazywać palcem i obmawiać kogoś
7. pozwolić, aby jednocześnie Boża chwała i nasze dążenie do sprawiedliwości nas 

otaczało.

Oczekujesz napełniania Duchem Świętym. Oczekujesz duchowego nawadniania przez Boga.
Ale czy Twoje chrześcijańskie życia oparte jest na tych praktycznych krokach ku duchowej 
pełni z księgi Izajasza?
Czy jesteś gotów nie tylko wołać, ale jak wyraził Izajasz nawet krzyczeć, czyli tak żarliwie 
modlić się w tej sprawie do Pana?
Czy jesteś gotów zamiast siedzieć przy komputerze, telewizorze, używać czasu na udzielanie
praktycznej pomocy innym, zwiastowanie czy porzucenie obmowy

Oby odpowiedź na te pytania była właściwa.
Amen

2 Piotr. 1:5-7
5. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę 
poznaniem,
6. Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością,
7. Pobożność braterstwem, braterstwo miłością. 
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