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SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO 
 

 

John Fenn 

 

Witajcie, 

 

W tym tygodniu zwróciłem swoje myśli na Jana 1:14: „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami„. 

Chciałbym podzielić się tym, co znaczyło to dla czytelników z pierwszego wieku i co powinno znaczyć dla 

nas. 

 

Pewnego razu był sobie chłopiec,…  Samuel urodził się w czasach Księgi Sędziów, czasach duchowej posuchy 

w Izraelu. Pomimo że powstawali i upadali różni sędziowie przez ponad 300 lat, płynęło bardzo niewiele 

objawienia od Pana.  Właśnie miało się to zmienić i ta zmiana ustanawiała sposób w jaki Pan miał objawiać 

się prorokom przez pozostałą część Starego Testamentu, a nawet po dzień dzisiejszy. 

 

Wprowadza nas 1Sam. 3:1 : „A pacholę Samuel służyło Panu przed Elim. Słowo Pańskie było w tych czasach 

rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione„. 

 

Znacie tą historię: Pan wołał na Samuela 3 razy i za każdym razem chłopiec myślał, że to Eli go wzywa. W 

wersie 7 dowiadujemy się tego, dlaczego tak się działo: „Lecz Samuel nie znał jeszcze głosu Pana, a słowo 

Pana jeszcze mu się nie objawiło„. Za trzecim razem Eli zdał sobie sprawę z tego, że to był Pan i polecił 

Samuelowi powiedzieć: „Mów Panie, bo sługa twój słucha” (w.9). Kolejny, dziesiąty, wers mówi nam: „I 

przyszedł Pan, stanął i zawołał jak i poprzednio: „Samuelu, Samuelu!„. To był Pani, nie anioł. Jest to 

pojawienie się Chrystusa w Starym Testamencie.  Pan przyszedł i stanął,… po tym, gdy Samuel usłyszał 

informacje dotyczące Heliego, wers 15 mówi, że Samuel „bał się opowiedzieć Heliemu o tym widzeniu„. Tak 

więc Pan przyszedł i stanął, Samuel widział go, lecz jego oczy zostały otwarte na duchową rzeczywistość, 

aby mógł Go zobaczyć – te odwiedziny były wizją. 

 

Wers 21 ustanawia nową rzecz: „Pan zaś nadal ukazywał się w Sylo, Pan bowiem objawiał się w Sylo 

Samuleowi w swoim słowie„. Od Adama do Samuela Pan objawiał różne Swoje imiona, lecz teraz objawił 

Siebie w „Słowie Pana”. Ten rodzaj nawiedzenia jakim jest „Słowo Pańskie” występował w przypadku 

wszystkich proroków od tej chwili w Starym Testamencie. Kiedy więc widzimy w proroczych księgach zwrot 

„przyszło słowo Pańskie” wiemy, że to Chrystus objawia się w wizji i daje im słowo, tak, jak to ustanowił w 

przypadku Samuela. 

 

Prorocy nie otrzymywali słowa tak, jakby to jakaś mityczna ręka prowadziła ich pióro po papierze. Nie 

chodziło im o to, że byli gdzieś na pustyni i usłyszeli głos Pana. Mieli na myśli to samo, co Samuel, że Słowo 

Pana pojawiło się w wizji i przemówiło do nich i często pokazywało im w wizjach przyszłe wydarzenia. Gdy 

mówili: „Słowo Pana, które przyszło do mnie…” mieli na myśli to, że Słowo Pana, On, PRZYSZŁO do nich. 
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Oto przykłady Pana pojawiającego się jako Słowo Pańskie prorokom (w przekładzie angielskim jest tutaj 

wszędzie w miejsce „doszło” jest „do którego przyszło Słowo Pana” – przyp. tłum.): 

 

Jeremiasz: „Słowa Jeremiasza,…. którego doszło słowo Pana w czasach króla judzkiego Jozjasza,… doszło 

mnie słowo Pana tej treści: Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś 

znałem cię,… potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust...” (1:2, 4, 9) 

 

Joel: „Słowo Pana, które doszło Joela...” (1:) 

 

Amos: „Słowa Amosa, który był pasterzem w Tekoa. Miał on wiedzenie Izraela… tak mówi Pan.. (1: ) 

 

Abdiasz: „Widzenie Abidasza. Tam mówi Wszechmogoący Pan o…. ” (1). 

 

Jonasz: „Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści,.. (1:1). „Słowo Pana tej treści powtórnie doszło 

Jonasza,...” (3:1). 

 

Micheasz: „Słowo Pana, które doszło Miecheasza z Moreszet w widzeniu o Samarii i Jeruzalemie...” 

 

Nahum: „Księga widzenia Nahuma z Elkosz” (1:1). 

 

Habakuk: „Wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu” (1:1) 

 

W szczególności lubię to jak Habakuk opisuje Pana w 3:4: „Pod nim jest blask jak światłość, promienie 

wychodzą z jego rąk i tam jest ukryta jego moc„.  W Pwt. 9:10 czytamy, że Pan napisał dla Mojżesza 10 

przykazań na kamiennej tablicy „palcem Bożym”. To, co opisuje Habakuk jako skoncentrowane promienie 

wychodzące z palców Pana moglibyśmy porównać do promieni lasera, a to wyjaśnia wszystko! 

Zdumiewające. 

 

Sofoniasz: „Słowo Pana, które doszło Sofoniasza, … 

 

Sggeusz: „Drugiego roku króla Dariusza,…, doszło przez proroka Aggeusza do Zorobabale, … słowo Pana tej 

treści,… (1:1-2). 

 

Zechariasz: „Ósmego miesiąca, w drugim roku Dariusza doszło proroka Zachariasza słowo Pana tej treści,...” 

co zaczyna cykl 10 wizji, a nawet dalej w tej księdze mówi: „słowo Pańskie przyszło..” co odnosi się do jeszcze 

większej ilości wizji. 

 

Malachiasz: „Słowo Pana do Izraela przez Malachiasza: umiłowałem was…„ 
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Widzisz więc,… 

 

Ci mężczyźni, którzy pisali prorocze księgi Starego Testamentu przekazywali relacje z nawiedzeń osoby 

Słowa Pańskiego. W ten sposób znali Go: Słowo Pańskie. Dla nich było to Jego imię. 

 

Czas na to, aby opuścić niebo i przyjść na ziemię: Słowo Pańskie stało 
się ciałem. 
 

Chciałbym się teraz podzielić przeżyciem, które jest dla mnie najbardziej poświęconym, intymnym i świętym 

nawiedzeniem jakie kiedykolwiek miałem. Gdy pisze o niektórych nawiedzeniach, często jestem rozrywany 

między dwoma emocjami i dlatego rzadko dzielę się tym jednym. 

 

Po pierwsze: są to spotkania między mną i Panem lub mną i Ojcem. Część mnie chce zachować je w sercu 

jako skarby dla mnie i jedynie dla mnie, lecz większa część mnie jest przymuszana do dzielenia się tym, co 

mi pokazano, ponieważ do tego zostałem powołany. Muszę być przejrzysty, muszę dzielić się sposobami 

Ojca, lecz nie zawsze łatwo jest dawać to, co widziałem ludziom, którzy w przeważającej części nie znają 

mnie. Słuchajcie więc mego serca i jeśli mi nie wierzycie odłóżcie to na półkę lub odrzućcie wizję, lecz nie 

posłańca. 

 

W czasie pewnego nawiedzenia, gdy mój anioł dał mi słowo Ojca, zapytałem go o niebo, a w szczególności 

o to jak aniołowie odnoszą się do Jezusa. Jak mówiłem w „Pursing the Seasons of God”, powiedział mi tak: 

„Musisz zrozumieć, że my znamy Go jako Stwórcę (ty znasz go jako Zbawiciela). . . Choć widzieliśmy co się 

działo, gdy opuścił niebo, osobiście nie rozumieliśmy tego. Nie jesteśmy w stanie porównać Jego wielkiego 

działa miłości do was z niczym innym, co przeżyliśmy czy co widzieliśmy, że robił”. 

 

Zostałem wzięty w Duchu do nieba na wydarzenie, które miało miejsce ponad 2000 lat temu; do chwili, w 

której Chrystus opuszczał niebo, aby zostać poczętym w łonie Marii i stać się dzieckiem o imieniu Jezus. 

Byłem niemal widzem pośród wielkiego tłumu aniołów przed tronem Ojca w niebie. O ile mogę to stwierdzić 

byłem tam jedyną ludzką istotą. Tron Ojca był jasnym światłem, tak jasnym, że z trudnością mogłem Go 

dostrzec i ledwo widziałem Pana stojącego obok tronu. Z tego światła wychodzącego jakby z najjaśniejszej 

części Słońca, zaczął powoli wychodzić Jezus, generalnie w tym kierunku, gdzie stałem w tłumie. Każdy anioł, 

a nawet cherubowie wokół tronu, milczeli, a gdy Jezus szedł przez tłum, każdy anioł albo przyklękał na jedno 

kolano, albo skłaniał się w pas, usuwając się, aby mógł przejść. Każdy anioł rozumiał powagę sytuacji, choć 

nie byli w stanie tego pojąć umysłem. Ich Stwórca miał właśnie stać się jednym ze swych stworzeń. 

 

Jak sięgam pamięcią, ze wszystkich przypadków, gdy widziałem Pana, aniołów i byłem w niebie, ten jedyny 

raz czułem się tak, jakbym tam nie należał. Czułem się tak, dzieciak, któremu pozwolono na pozostanie 

dłużej, poza czas, kiedy idzie do łóżka wieczorem, aby wziął udział w przyjęciu zorganizowanym przez 

rodziców. Wewnątrz czułem się jak dziecko zerkające zza rogu, starające się, aby nikt z dorosłych go nie 

zauważył, równocześnie chcące brać udział we wszystkim, co się dzieje wokół. Był to dla mnie niewyrażalny 

słowami przywilej, uniżający i zatrważający. Choć przez Ducha Świętego, zostałem dopuszczony do 
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zobaczenia wydarzenia, które miało miejsce wiele, wiele lat temu, nie było to dla mnie coś takiego, jak 

odtwarzanie zapisanego nagrania. JA JESTEM, Zawsze Obecny pozwolił mi uczestniczyć w najcudowniejszym 

i świętym momencie, abym mógł zrozumieć zarówno respekt jaki przeżywali aniołowie, co było odpowiedzią 

na moje pytanie, a równocześnie być świadkiem intymnej chwili między Ojcem i Synem. 

 

Gdy Jezus odszedł od tronu, nigdy nie spoglądał wstecz ani nie powiedział słowa. Jak gdyby obserwacja 

tysięcy milczących aniołów stojących w zdumieniu i respekcie było mało, odczucie jakie miało największy 

wpływ na mnie to, to, co działo się między Ojcem i Synem. Czułem, że podsłuchiwałem najbardziej świętą i 

intymną chwilę. Nie padały żadne słowa i nie mógłbym opisać atmosfery jako smutnej, a jednak 

przytłaczające odczucie, że wszystko miało się zmienić między Nimi było namacalne. Jasne było to, że była 

to niewypowiedziana i bardzo poważna misja, a szczegóły planu zbawienia były znane im obu. 

 

W Liście do Hebrajczyków 10:6-7 czytamy, co Jezus powiedział, gdy opuszczał niebo, aby być poczętym w 

łonie Marii i były to jedyne słowa, które usłyszałem wypowiadane przez Jezusa, gdy przechodził w tej wizji 

koło mnie, zanim nagle znalazłem się znowu u siebie w pokoju, całkiem sam. Łzy płynęły mi strumieniami z 

oczu, gdy zostałem przygnieciony obecnością Ojca i wielka miłością:  „nie chciałeś ofiar krwawych i darów, 

aleś ciało dla mnie przysposobił; nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem: 

„oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją o Boże (Ojcze), jak napisano o mnie w zwoju księgi (ST)”. 

 

Widzisz więc, że gdy apostoł Jan pisał wstęp do swej ewangelii, starał się przekazać to wszystko w pięknych 

słowach: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. 

Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było 

światłością ludzi„. 

 

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami„. 

 

Właśnie dlatego aniołowie powiedzieli pasterzom w ew. Łuk 2:14: „Chwała na wysokościach Bogu, a na 

ziemi pokój i dobra wola dla ludzi” (wg wersji ang. – przyp. tłum.) Nie przyszli mówiąc: ‚wy wszyscy ludzie 

zacznijcie znosić się nawzajem’. Mówili, że Słowo Pańskie, które pojawiało się tym wszystkim prorokom 

przez stulecia, teraz stało się ciałem, dzieckiem, w Betlejem. 

 

Bóg na wysokościach mówi: pokój na ziemi. On ma dobrą wolę i dobre zamiary dla was! 

 

Właśnie to obchodzimy w tym czasie roku, a gdy On objawia się nam dziś w wizjach, nadal pojawia się jako 

Słowo Pańskie. Nawet 19 rozdział Księgi Objawienia mówi, że gdy wróci to „imię Jego brzmi Słowo Pańskie„. 

Zdumiewające i wzbudzające grozę! 

 

Błogosławieństwa i Szczęśliwego Bożego Narodzenia 

 

John Fenn 

www.supernaturalhousechurch.org 
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