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. . . A» dojdziemy wszysy do jedno±i wiary i poznania Syna Bo»ego,

do m�skiej doskonaªo±i, i doro±niemy do wymiarów peªni Chrystusowej . . .

Ku duhowej obfito±i

I synowie izraelsy w dalszym i¡gu zynili zªo

w ozah Pana i daª Pan Eglonowi, któlowi Moabu,

przewag� nad Izraelem za to, »e zynili zªo w ozah

Pana . . .

I byli synowie izraelsy w niewoli u Eglona, króla

Moabu przez osiemna±ie lat.

A gdy synowie izraelsy woªali do Pana, wzbudziª

im Pan wybaw�, Ehuda, syna Gery, Beniaminit� . . .

Sdz 3:12,14,15

| Czy» taki tekst ma by¢ podstaw¡ rozwa»a« na temat duhowej

obfito±i? | Wªa±iwszym byªby hyba Psalm 23, w którym z ka»-

dego zdania thnie nastrój zadowolenia i bªogiego odpozywania, pªy-

n¡ego z niezakªóonej, wªa±iwej relaji zªowieka z jego Panem i

Stwór¡. Je±li jednak hemy zastanawia¢ si� nad duhow¡ obfito±i¡,

nie mo»na przy tym unikn¡¢ tak»e tematu duhowego ubóstwa i nie-

dostatku. Brak duhowej obfito±i ma bowiem swoje konkretne przy-

zyny i droga do jej przywróenia wymaga poznania tyh przyzyn i

±wiadomego wspóªdziaªania z Bogiem w elu ih usuni�ia.

W starotestamentowej Ksi�dze S�dziów mamy aªy szereg sytu-

aji, w któryh lud Bo»y traiª obfito±¢, otrzyman¡ od Boga. Opisy

tyh sytuaji pouzaj¡ nas o tym, dlazego do utraty obfito±i doszªo,

oraz jaka jest wªa±iwa droga do jej przywróenia | jakie kroki nale»y

podj¡¢, aby wydosta¢ si� z niewoli i n�dzy i wej±¢ z powrotem w stan

obfito±i. Nowy Testament uzy nas, »e wszystkie wydarzenia, opisane

w Starym Testamenie, s¡ dla naszego pouzenia, gdy» odzwieriedlaj¡

oben¡, nowotestamentow¡ duhow¡ rzezywisto±¢.

Otó» w okresie s�dziów z »elazn¡ regularno±i¡ powtarzaª si� pe-

wien senariusz, harakterystyzny w kontek±ie naszego tematu. Lud

Bo»y mieszkaª ju» wtedy w swoim geografiznym dziedzitwie, otrzy-

manym od Boga, maj¡ za sob¡ udowne wyj±ie z Egiptu, w�drówk�

po pustyni i zwyi�ski podbój Kanaanu. Wydawaªoby si�, »e wªa±nie

po tym wszystkim powinien nasta¢ upragniony zas obfito±i | korzy-

stania z owoów tej krainy, opªywaj¡ej mlekiem i miodem.

Widzimy jednak o± innego. Widzimy, »e ta obfito±¢, b�d¡a tre-

±i¡ Bo»ej obietniy, jest raz po raz traona, a potem odzyskiwana.
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Warto baznie przyjrze¢ si� mehanizmowi i przyzynom tyh zmian,

tym bardziej, »e wyst¡piªy one aªy szereg razy. Opisy tyh wydarze«

znajdujemy w Ksi�dze S�dziów 3:7{9; 3:12{15; 4:1{3; 6:1,6{8; 10:6,10.

Ih podsumowanie znajdziemy w Ksi�dze Nehemiasza 9:25{28.

Wszystkie te fragmenty historii Izraela maj¡ wiele wspólnego, a

te wspólne elementy dotyz¡ jak najbardziej ludu Bo»ego w innyh

okresah historii, nie wyª¡zaj¡ tak»e i nas. Ten powtarzaj¡y si� re-

gularnie senariusz wygl¡da nast�puj¡o:

1) Czynili zªo w ozah Pana

2) Pan wydaª ih w r�k� wroga

3) Woªali do Pana

4) Pan wzbudziª im wybaw�.

Pierwsze, o rzua si� w ozy, jest to, »e przyzyn¡ utraty obfito±i

jest zªe post�powanie ludu Bo»ego. Jego konsekwenj¡ jest popadni�-

ie w niewol� jakiego± nieprzyjaiela. Nie jest to Bo»a zemsta ani Bo»a

kara, lez Bo»y ±rodek wyhowawzy, wynikaj¡y z warunków przymie-

rza, jakie zawarª Pan ze swoim ludem. Warunki te mo»emy prze±ledzi¢

w 5 Ksi�dze Moj»eszowej 28:1{69. Dziel¡ si� one na dwie z�±i: W

wersetah 1{14 mowa jest o bªogosªawie«stwah za posªusze«stwo Bo-

»ym przykazaniom, natomiast w wersetah 15{69 wyszzególnione s¡

skutki nieposªusze«stwa tym»e przykazaniom. �atwo sprawdzi¢, »e to

wszystko, o miaªo miejse w okresie s�dziów, a tak»e w wielu innyh

okresah historii, dziaªo si� w dokªadnej zgodno±i z warunkami tego

przymierza.

Zmieniaªy si� rodzaje popeªnianego zªa, zmieniaªy si� nazwy lu-

dów i ih przywódów, które ih iemi�»yªy, zmieniali si� te» wybawy,

ale mehanizm pozostawaª ten sam. Wszelkie naruszenie prawidªowej

relaji z Bogiem prowadzi do utraty Jego bªogosªawie«stwa i do przy-

kryh konsekwenji. W ró»nyh okresah historii ró»ne byªy formy

tego uisku | zasami naje»d»aªy na nih zbrojne bandy, które pl¡-

drowaªy kraj, innym razem musieli swoim wrogom pªai¢ danin�, a w

jeszze innyh przypadkah byli po prostu okupowani | pozbawieni

swojej suwerenno±i pa«stwowej. Ró»ny byª stopie« ui¡»liwo±i tyh

ogranize«, ale zawsze przedstawiaªo to pewn¡ strat�, pewien regres,

pewne ierpienia, a tak»e Bóg bolaª nad tym stanem, poniewa» Jego

doskonaª¡ wol¡ dla Jego ludu jest prawidªowa relaja z Bogiem i wy-

nikaj¡a z niej obfito±¢ Jego bªogosªawie«stw.

Zwró¢my jednak uwag� na sposób wyj±ia z tego stanu skr�po-

wania. Przedstawia go wyra¹nie punkt trzei: ÿWoªali do Pana". Ja-

kiekolwiek dziaªanie we wªasnej sile elem przywróenia obfito±i jest

niemo»liwe i nieelowe, gdy» przekraza mo»liwo±i zªowieka. Ludzie

zdolni s¡ tylko do zepsuia wszystkiego, w relaji z Bogiem zawsze je-

ste±my stron¡, która nie dopisuje, która zawodzi i kuleje. Lud Bo»y
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jest zdany na swojego Pana i tylko On mo»e go wybawi¢. On wie o

tyh nasayh sªabo±iah i ogranizeniah, i nie he od nas nizego,

o przekrazaªoby nasze mo»liwo±i. To On bierze na siebie wszystko,

o przerasta nasze siªy. Od nas »¡da tylko tego, o bez trudu jeste±my

w stanie zrobi¢.

ÿWoªali do Pana". To jest ±rodek wyj±ia z duhowego ubóstwa do

duhowej obfito±i. Ka»dy mo»e to robi¢. Nie musimy si� gªowi¢ nad

tym, sk¡d wzi¡¢ wybaw� ani jak przep�dzi¢ nieprzyjaióª. To le»y w

Bo»ej gestii i On niew¡tpliwie wie, jak to zrobi¢. Wiedziaª za ka»dym

razem, kiedy Jego lud tego potrzebowaª. Daje nam to niebywaªy kom-

fort. Mo»emy woªa¢ z aªkowit¡ pewno±i¡, »e o wszystko inne zadba

Bóg. Kiedy zazynamy woªa¢, Bóg zazyna dziaªa¢.

Maªe niemowl� jest niedoª�»ne i aªkowiie zdane na pomo ro-

dziów. Nie ma poj�ia, sk¡d wzi¡¢ po»ywienie lub zaspokoi¢ wszel-

kie inne swoje potrzeby. Ale jakiekolwiek by one byªy, rozwi¡zuje je

wszystkie w jeden i ten sam sposób: Woªa! Krzyzy! Krzyk to jego

jedyny ±rodek na wszelkie problemy. Wszystko pozostaªe jest w gestii

rodziów. To oni musz¡ zorientowa¢ si� w rodzaju problemu, to oni

musz¡ zna¢ i zastosowa¢ sposób jego rozwi¡zania.

To samo dotyzy tak»e dziei Bo»yh. Nie wysilajmy si�, poszu-

kuj¡ rozwi¡zania swoih sytuaji. My nawet nie umiemy rozpozna¢

wªa±iwie naszyh braków, nie potrafimy spreyzowa¢, w zym tkwi

nasz problem. Ale nie musimy tego robi¢. Wystarzy, »e b�dziemy wy-

trwale i usilnie woªa¢. Nasze woªanie nie mo»e by¢ jednak zdawkowe,

niedbaªe. Oznazaªoby to, »e nasz problem nie jest powa»ny, »e sytu-

aja nas nie za bardzo gn�bi i nie za bardzo obhodzi. Maªe niemowl�,

maj¡ jaki± problem, na pewno nie krzyzy zdawkowo ani niedbale.

Wkªada w swój krzyk aª¡ energi�, jak¡ dysponuje. To powinno by¢

naszym wzorem.

Pismo �wi�te na wielu miejsah mówi o woªaniu do Pana i za-

pewnia, »e jest ono zawsze skutezne. Izraelii woªali do Pana nad

Morzem Czerwonym i zostali wysªuhani (2Mo 14:10{31; Joz 24:7).

O skuteznym woªaniu do Pana próz wspomnianyh ju» przypadków

z Ksi�gi S�dziów mówi¡ tak»e teksty w 1Kn 5:20; Ps 22:6; Ps 99:6;

Ps 107:6,13,19,28. ÿWoªali do Pana w swej niedoli, a On wybawiª ih

z utrapienia". Ten sam ±rodek byª tak»e skutezny w »yiu wielu po-

jedynzyh ludzi Bo»yh oraz wspólnot ludu Bo»ego na przestrzeni

historii Ko±ioªa. Drog¡ do duhowej obfito±i zawsze i wsz�dzie jest

usilne woªanie do Pana. Woªanie do Pana to ±rodek posuwania si� od

duhowego ubóstwa do duhowego bogatwa, z duhowej n�dzy do

duhowej obfito±i.

Kiedy woªamy do Pana, rozpozyna si� Jego dziaªanie. Nasze wo-

ªanie jest niezb�dne, gdy» ±wiadzy o naszej skrusze, o naszym opa-
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mi�taniu si� z popeªnianego zªa i o naszej woli naprawy swojego po-

st�powania. Poprzez nasze woªanie wywieramy wpªyw na te dwa po-

przednie punkty. Kiedy woªamy do Pana, On mo»e praowa¢ nad nami

i zmienia¢ nasze postawy. W trakie woªania do Pana Jego Duh pro-

wadzi nas do poznania tego zªa w nas, które byªo powodem naruszenia

warunków przymierza. Doznajemy przemiany wewn�trznej i zªo z na-

szego »yia zostaje wyeliminowane. A to z kolei wpªywa na sytuaj�

zewn�trzn¡ | daje Bogu mo»liwo±¢ dziaªania w kierunku wybawie-

nia nas z r�ki wrogów zyli usuni�ia z naszego »yia tyh wszystkih

ogranize«, które pozbawiªy nas obfito±i. Bóg wzbudza wybawiiela i

rozpozyna si� wspaniaªy i¡g wydarze«, prowadz¡y lud Bo»y z po-

wrotem do obfito±i.

Inny tekst, ilustruj¡y te same duhowe prawa, a z�sto obenie

przypominany w zwi¡zku z aktualn¡ sytuaj¡ Ko±ioªa, znajduje si� w

2Kn 7:13{14. S¡ to sªowa, jakie Bóg skierowaª do Salomona w zasie

jego modlitwy po zako«zeniu budowy ±wi¡tyni jerozolimskiej. Ui¡»-

liwo±i w tym tek±ie wspominane s¡ inne ni» w Ksi�dze S�dziów. Nie

ma tam mowy o najazdah ani okupaji obyh ludów, lez mowa jest

o kl�skah »ywioªowyh jak susza, plaga szara«zy i zaraza. Azkol-

wiek jednak skutki popeªnianego zªa s¡ inne, droga wyj±ia, na jak¡

wskazuje Bóg, jest taka sama. Sprowadza si� ona do nast�puj¡ego:

Gdy zamkn� niebiosa . . .

1) i ukorzy si� mój lud

2) i b�d¡ si� modli¢

3) i szuka¢ mojego obliza

4) i odwró¡ si� od swoih zªyh dróg

to Ja

1) wysªuham z niebios

2) i odpuszz� ih grzeh

3) i ih ziemi� uzdrowi�.

Punkt zwarty wskazuje wyra¹nie, »e i w tym przypadku przyzyn¡

problemów i komplikaji jest popeªniane zªo, a sposobem wyj±ia z

nih i przywróenia obfito±i jest odwróenie si� od tego. Wymaga

to ukorzenia si� przed Bogiem i szukania Jego obliza w modlitwah

zyli ÿwoªania do Pana".

| Ale zy to wszystko ma zastosowanie do naszego »yia duho-

wego? Jeste±my przeie» sygnatariuszami Nowego Przymierza, Duh

�wi�ty mieszka w nas i Pan jest obeny na naszyh spotkaniah, o bez

przerwy z naiskiem podkre±lamy. Czy mo»emy wi� mówi¢ o jakih±

duhowyh brakah zy o duhowym ubóstwie? Przeie» odkupienie w

Chrystusie jest doskonaªe i nie ma »adnyh braków. Chrystus wyzwoliª

nas i nikt ju» nad nami nie panuje. |
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Bóg niew¡tpliwie uzyniª wszystko doskonale, podobnie zreszt¡

jak i w Starym Przymierzu. Nie mylmy jednak tej Bo»ej doskonaªo-

±i z nasz¡ wªasn¡ postaw¡. Podobnie jak w Pierwszym Przymierzu

ludzkie zªo w ró»norodnej postai pozbawiaªo lud Bo»y ennyh owo-

ów jego dziedzitwa, tak»e i w Nowym Przymierzu nasze ludzkie zªo

mo»e pozbawi¢ nas ennyh owoów odkupienia w Chrystusie. Mimo

doskonaªo±i Bo»ego dzieªa nasze ludzkie ogranizenia, potkni�ia,

upadki i niekonsekwenje mog¡ sprawia¢, »e nasze »yie duhowe jest

dalekie od Bo»ego standardu, »e korzystamy z dzieªa Chrystusa zale-

dwie w nikªym stopniu i »e nasza skutezno±¢ dla Pana jest powa»nie

ogranizona.

Zilustrujmy to dwoma przykªadami, ho¢ mo»na i trzeba by przy-

tozy¢ ih bardzo wiele. Apostoª Jan mówi: ÿWiemy, »e »aden z tyh,

którzy si� z Boga narodzili, nie grzeszy, ale »e Ten, który z Boga zostaª

zrodzony, strze»e go i zªy nie mo»e go tkn¡¢" (1J 5:18). Jest to wspa-

niaªa obietnia, wspaniaªy fragment naszego duhowego dziedzitwa.

Ale zy mo»emy powiedzie¢, »e jest on w peªni w naszym posiadaniu?

Elementarna uziwo±¢ zmusza nas do przyznania, »e tak nie jest. �e

zªy zasem nie tylko mo»e nas tkn¡¢, ale nawet nieraz dotkliwie mo»e

nas poturbowa¢. Czy dlatego, »e Bo»e Sªowo nie jest aªkiem wiary-

godne? Bóg z pewno±i¡ dotrzymuje swoih obietni, natomiast gorzej

jest z naszymi. Sªowo Bo»e mówi na innym miejsu: ÿNie dawajie

diabªu przyst�pu" (Ef 4:27). Je±li za± damy mu przyst�p przez jakie±

swoje zªo, wykorzysta to i sprawi, »e ten fragment naszego dziedzitwa

b�dzie dla nas niedost�pny.

Innym przykªadem mo»e by¢ obietnia, zawarta w Li±ie Jakuba:

ÿChoruje kto mi�dzy wami? Nieh przywoªa starszyh zboru i nieh si�

modl¡ nad nim, nama±iwszy go oliw¡ w imieniu Pa«skim. A modlitwa

pªyn¡a z wiary uzdrowi horego i Pan go pod¹wignie; je»eli za± dopu-

±iª si� grzehów, b�d¡ mu odpuszzone" (Jk 5:14{15). I jakie s¡ nasze

wªasne do±wiadzenia, gdy hodzi o ten fragment naszego dziedzitwa

w Chrystusie? Niew¡tpliwie potrafimy wskaza¢ przypadki, kiedy tak

si� staªo, i hwaªa Panu za ka»de takie wydarzenie. Je±li jednak b�-

dziemy szzerzy, to przyznamy, »e w wielu innyh przypadkah nasze

post�powanie nie przyniosªo przyrzezonego w tym tek±ie rezultatu

| uzdrowienie nie nast¡piªo. Czy z winy Bo»ej niekonsekwenji? Nie-

w¡tpliwie nie z Bo»ej, lez z naszej winy. Mówi o tym wyra¹nie inny

tekst Pisma �wi�tego: ÿDlatego jest mi�dzy wami wielu horyh i sªa-

byh, a niemaªo zasn�ªo, bo gdyby±my sami siebie os¡dzali, nie podle-

galiby±my s¡dowi" (1Ko 11:30{31). Wida¢ z tego, »e tyh wspaniaªyh

terenów naszego dziedzitwa pozbawia nas nasze wªasne zªo.

A podobnie jest z wieloma innymi Bo»ymi obietniami dla Jego

ludu. Czasami wydaje si�, »e obmy±lili±my aª¡ mas� wybiegów, aby
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odwrói¢ uwag� od tyh niezgodno±i mi�dzy Bo»¡ dokumentaj¡, a

stanem faktyznym. Wolimy ih nie widzie¢ i o nih nie mówi¢, a

tak»e wolimy zr�znie unika¢ sytuaji, w któryh stawaªyby si� one

widozne. Wolimy udawa¢, »e wszystko jest super. �piewamy na przy-

kªad: ÿBo»a obeno±¢ dzi± wypeªnia miejse to . . . Sªyha¢ szum aniel-

skih skrzydeª wkr¡g", ale rzezywisto±¢ wygl¡da z reguªy o wiele bar-

dziej prozaiznie. Pozostawanie przy stwarzaniu pozorów, »e wszystko

jest dobrze, sprawi, »e pozostawa¢ b�dziemy w duhowym ubóstwie,

natomiast przyznanie si� do ubóstwa b�dzie poz¡tkiem drogi powrot-

nej do duhowej obfito±i. To pierwsze jest bowiem zarozumiaªo±i¡ i

laodyejsk¡ pewno±i¡ siebie, natomiast to drugie jest ukorzeniem si�

przed Bogiem zyli speªnieniem pierwszego warunku odnowy, danego

przez Boga Salomonowi.

Aktualnie zaobserwowa¢ mo»na w hrze±ija«stwie pewien fer-

ment, polegaj¡y na tym, »e odzywaj¡ si� w±ród ludu Bo»ego gªo±ne

wezwania do pój±ia drog¡ odnowy, wskazan¡ przez Boga Salomo-

nowi, pohodz¡e od tyh, którzy dostrzegaj¡ w swoim »yiu duho-

wym lizne objawy duhowego ubóstwa, a jednoze±nie odzywaj¡ si�

nie mniej gªo±ne sprzeiwy tyh, którzy uwa»aj¡, »e wszystko jest w

zasadzie w porz¡dku. Ci pierwsi widz¡ potrzeb� realizowania odnowy

poprzez podejmowanie kroków, wskazanyh przez Boga w powy»szyh

punktah, podzas gdy i drudzy takiej potrzeby nie widz¡, b�d¡ w

zasadzie zadowoleni ze swojego stanu duhowego i stanu Ko±ioªa.

W zwi¡zku z tym nale»y zada¢ sobie pytanie, jak jest naprawd�.

Czy aktualny stan jest normalny, zy te» zahodzi potrzeba odnowy?

Je±li jest normalny, to znazy, »e korzystamy z tego wszystkiego, o

Pan dla nas zdobyª | mamy w posiadaniu aªe dziedzitwo wywal-

zone dla nas przez Chrystusa. Odnowy za± potrzebujemy wtedy, je±li

nasze zªo pozbawiªo nas niektóryh elementów tego dziedzitwa |

zostaªy nam one zagrabione przez nieprzyjaiela. W pierwszym przy-

padku wi� korzystamy w zasadzie z tego wszystkiego, o Pan ma dla

swojego ludu, jeste±my z tego zadowoleni i Pan jest z nas zadowolony.

W drugim natomiast przypadku korzystamy zaledwie z z�±i naszego

dziedzitwa, na skutek zego ierpimy z powodu liznyh braków i

ogranize«, a tak»e Pan nie jest z nas zadowolony.

Jak jest naprawd�? Poni»ej przedstawimy krótko siedem dowodów

tego, »e Pan ma dla swojego ludu znaznie wi�ej, ni» z zego aktual-

nie korzystamy, »e wi� istnieje duhowa obfito±¢, znaznie przewy»-

szaj¡a to, o aktualnie znajduje si� w naszym posiadaniu. A zatem,

inazej mówi¡, podamy dowody tego, »e Pan nie jest z nas w peªni

zadowolony i pragnie, aby±my w pokorze przyznali to, woªali do Niego

i ozekiwali na Jego dziaªanie, które wyzwoli nas z naszyh ogranize«

i przywrói stan normalny, stan obfito±i, zgodny z Bo»¡ wol¡.
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Dowody istnienia duhowej obfito±i

1) Obietnie w Sªowie Bo»ym

2) Ko±ióª zasów apostolskih

3) Jezus jako nasz wzorze

4) Ludzie Bo»y w historii

5) Przebudzenia

6) Aktualny rozwój na ±wieie

7) Pragnienie i gªód.

Ad 1) Ka»dy, kto hoia» troh� zna Pismo �wi�te, wie, »e zawiera

ono lizne wspaniaªe obietnie dla tyh, którzy wierz¡, którzy miesz-

kaj¡ w Chrystusie, którzy na±laduj¡ Go. Je±li traktujemy je dosªownie,

a nie przez pryzmat naszej wªasnej rzezywisto±i, to musimy przyzna¢,

»e »yie hrze±ija«skie, wynikaj¡e z tyh obietni, jest znaznie bo-

gatsze ni» nasza aktualna hrze±ija«ska przei�tno±¢.

Ad 2) Kiedy ±ledzimy histori� pierwotnego Ko±ioªa na podsta-

wie Dziejów Apostolskih, doj±¢ musimy do tego samego wniosku.

Ko±ióª w zasah apostolskih »yª na poziomie duhowym znaznie

wy»szym ni» nasz aktualny | ieszyª si� duhow¡ obfito±i¡ znaznie

przewy»szaj¡¡ nasz¡ wªasn¡.

Ad 3) To samo wynika z szzegóªów »yia naszego Pana Jezusa

Chrystusa, je±li wzi¡¢ pod uwag� niepodwa»alny fakt, »e naszym obo-

wi¡zkiem jest na±ladowanie Go we wszystkim i je±li wzi¡¢ pod uwag�

Jego wªasne stwierdzenia, mówi¡e o tym, »e Jego na±ladowy do-

konywa¢ b�d¡ tyh samyh zynów, któryh On dokonywaª, a nawet

wi�kszyh.

Ad 4) Tego samego dowodz¡ tak»e »yiorysy liznyh hrze±ijan z

ró»nyh okresów historii Ko±ioªa, któryh hrze±ija«stwo osi¡gn�ªo

poziom, znaznie przewy»szaj¡y znan¡ nam przei�tno±¢. Wyprze-

dzili oni aªe rzesze przei�tnyh hrze±ijan pod wzgl�dem intym-

no±i swoih stosunków z Bogiem, poziomu u±wi�enia, duhowego

namaszzenia swojej usªugi i jej rezultatów.

Ad 5) Znane s¡ Ko±ioªowi wydarzenia w pewnyh miejsah i

okresah zasu, kiedy poziom duhowy nagle gwaªtownie si� podno-

siª. Warto zauwa»y¢, »e byªo to zawsze nast�pstwem woªania do Pana

i pokuty Ko±ioªa, a rezultatem byªy mone dowody Jego obeno±i,

z�sto uda i znaki oraz ogromny wzrost skutezno±i ewangelizaji.

Zjawiska te, zwane przebudzeniami, s¡ dowodem istnienia obfito±i

znaznie przewy»szaj¡ej znan¡ nam przei�tno±¢.

Ad 6) Aktualnie lub w kilku ostatnih dziesi�ioleiah na wielu

miejsah ±wiata lud Bo»y ±wiadomie ruszyª drog¡ odnowy, wskazan¡

nam przez Boga: upokorzenia, woªania do Pana, odst�powania od

zªego | zawsze z takim samym skutkiem: niebywaªym wzrostem du-
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howej obfito±i. Nie tylko Ko±ióª, ale aªe miasta i regiony ulegaj¡

wtedy radykalnej przemianie pod wpªywem obeno±i Bo»ej.

Ad 7) Ostatnim dowodem s¡ subiektywne odzuia wielu hrze-

±ijan | pragnienie i gªód gª�bszej spoªezno±i z Panem i ogl¡dania

Jego peªni. Od dªugiego ju» zasu nigdy nie byªo tak wielu pragn¡yh

i zgªodniaªyh duhowego post�pu w swoim »yiu jak obenie. Niew¡t-

pliwie pohodzi to od Duha �wi�tego, o wskazuje na to, »e tak»e

Bóg gor¡o pragnie, aby Jego lud powróiª do duhowej obfito±i.

To d¡»enie powrotu do Bo»ej peªni ma aktualnie zasi�g globalny.

Ni w tym dziwnego, »yjemy bowiem w zasie ostateznym, który jest

zasem dobudowania Ko±ioªa do jego biblijnego stanu doelowego i

okresem przygotowania oblubieniy Baranka na spotkanie z Oblubie«-

em. Proes ten nie rozpozyna si�, lez jest ju» mono zaawansowany.

Lud Bo»y na wielu miejsah od dªu»szego ju» zasu usilnie woªa do

Pana, o wyzwala Jego wspaniaªe dziaªanie.

Jednym z rezultatów tego woªania jest to, »e zazynamy dostrze-

ga¢ w naszym wªasnym »yiu i w praktye Ko±ioªa ró»nego rodzaju

zªo. Je±li w ±lad za tym poznaniem idzie posªusze«stwo, to ozyszzamy

si� stopniowo i usuwamy w ten sposób przyzyny duhowego zastoju,

umo»liwiaj¡ powrót do duhowej obfito±i.

Drugim rezultatem woªania ludu Bo»ego do Pana jest to, »e wzbu-

dza on wybawiieli | Gedeonów, którym zlea prowadzenie swojego

ludu z niewoli i ogranize« do duhowej wolno±i i obfito±i. Takih

Gedeonów dziaªa ju» aªy szereg i ih usªuga jest mon¡ inspiraj¡ i

drogowskazem dla tyh, którzy pragn¡, woªaj¡ i s¡ gotowi pod¡»a¢ w

posªusze«stwie za swoim Panem a» do elu. Zdumiewa i zahwya,

jak preyzyjne i skoordynowane s¡ instrukje, jakie Pan kieruje do

swojego ludu poprzez tyh Gedeonów. Dzi�ki nim mo»emy nie tylko

widzie¢ nasze duhowe niedostatki i braki, lez tak»e odbiera¢ bardzo

konkretne wskazówki, pozwalaj¡e nam z nih si� wydosta¢.

Skªadaj¡ si� one w sumie na pewien proes, na aªoksztaªt zmian,

zahodz¡yh aktualnie w »yiu zarówno pojedynzego hrze±ijanina,

jak i w »yiu wspólnotowym Ko±ioªa. Nast�puje odnowa, tworzy si�

nowa jako±¢ na miar� naszyh duhowyh pragnie« i potrzeb oraz na

miar� Bo»yh ozekiwa«. Pan buduje w szybkim tempie Ko±ióª peªen

hwaªy, którego bramy piekielne nie przemog¡.

Nie wszysy to widz¡ i nie wszysy w tym uzestniz¡. Widz¡ to i

uzestniz¡ w tym i, któryh Pan poruszy, którym to poka»e i któryh

do tego powoªa. Jest to wielki zaszzyt i przywilej, ale tak»e wielkie

wyzwanie i odpowiedzialno±¢. Poni»szyh siedem punktów wyra»a naj-

wa»niejsze dziedziny, w któryh zahodz¡ gª�bokie zmiany. Nie jest to

lista zamkni�ta | mo»na by poda¢ jeszze niektóre inne. Podziaª nie

jest te» doskonaªy, gdy» niektóre tematy s¡ z sob¡ ±i±le powi¡zane i
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trudno je wyodr�bni¢. W istoie rzezy jednak wszystkie te przemiany

sprowadzaj¡ si� do jednego: naszego oraz ±i±lejszego upodabniania

si� do obrazu naszego Mistrza: Jezusa Chrystusa.

Najwa»niejsze dziedziny zahodz¡yh zmian

1) Ozyszzenie, u±wi�enie

2) �yie modlitewne, wstawiennitwo

3) Wiara, walka duhowa

4) Przywództwo, 5 sªu»b

5) Powszehne kapªa«stwo

6) Relaje wspólnotowe

7) Jedno±¢ w ró»norodno±i.

Próba ho¢by pobie»nego rozwa»enia powy»szyh punktów znaz-

nie przekrozyªaby zakres tego artykuªu. By¢ mo»e w przyszªo±i zaj-

miemy si� omówieniem poszzególnyh tematów oddzielnie. Nie jest

to program lansowany przez jakiego± zªowieka zy grup� ludzi. Jest

to ÿprogram" zainspirowany i realizowany przez Duha �wi�tego, któ-

rego »aden zªowiek nie jest w stanie ani kontolowa¢, ani powstrzyma¢.

Przebiega on na aªym ±wieie równoze±nie, a wsz�dzie tam, gdzie

lud Bo»y sªyszy gªos swojego Pana i jest otwarty na dziaªanie Duha,

dokonuj¡ si� szybko niezb�dne zmiany. Za± wsz�dzie tam, gdzie do

zmian tyh dohodzi, przynajmniej w niektóryh z tyh wymienionyh

dziedzin, duhowe rezultaty tego s¡ natyhmiast widozne, a s¡ to re-

zultaty niesamowite, rewelayjne, oszaªamiaj¡e. I dopiero w wyniku

tyh zmian Ko±ióª mo»e funkjonowa¢ naprawd� normalnie i ±wiat

mo»e dostrzega¢ objawianie si� synów Bo»yh (Rz 8:19). W ten spo-

sób na naszyh ozah realizuje si� zapowied¹ Pism, i» ÿPan opatrzy

skalezenie swojego ludu i ulezy zadan¡ mu ran�" (Iz 30:26).

Je±li gor¡o tego pragniemy i jeste±my gotowi pod¡»a¢ za Baran-

kiem w tym Jego by¢ mo»e ostatnim ju» poruszeniu, to zwa»ajmy na to,

o ÿDuh mówi do zborów", a Pan wspaniale nas poprowadzi. Mimo

i» nasza droga nie b�dzie wolna od zmaga« i trudów, b�dzie to droga

wspaniaªyh przygód z Panem i Jego ludem | droga ku duhowej

obfito±i.

J. K.

W przeddzie« wielkiego odkryia

I trwali . . . we wspólnoie . . .

Dz 2:46

Usilne modlitwy ludu Bo»ego o przebudzenie w naszym kraju wy-

zwalaj¡ Bo»e dziaªanie, które przeobra»a powoli zarówno otazaj¡¡

nas rzezywisto±¢, jak i nas samyh zyli tyh, którzy si� modl¡. W ten
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sposób powoli Pan prauje nad usuni�iem ró»norodnyh przeszkód,

dziel¡yh nad od duhowej obfito±i.

Cz�sto zadaj� sobie pytanie, jaka z�±¢ tyh przeszkód ma ha-

rakter obiektywny, a jaka z�±¢ subiektywny. Inazej mówi¡, ile tak

naprawd� trzeba zmieni¢ na zewn¡trz, a ile trzeba zmieni¢ w nas.

I uwa»am, »e z reguªy widzimy razej przeszkody zewn�trzne w po-

stai zªego klimatu duhowego w naszym kraju, oboj�tno±i i nieprzy-

st�pno±i tyh, którym hieliby±my nie±¢ Ewangeli� itd., podzas gdy

znazna z�±¢ istniej¡yh przeszkód jest po prostu w nas. To gªównie

my stoimy na przeszkodzie przebudzenia i to my musimy si� zmieni¢, a

kiedy to nast¡pi, w zupeªnie innym ±wietle zobazymy tak»e otazaj¡¡

nas rzezywisto±¢.

Dzi�ki Bogu, »e Pan wie doskonale, o trzeba zmieni¢, i dokonuje

tyh zmian niezale»nie od tego, o my o tym my±limy. Nam wystarzy

tylko woªa¢ do Pana i poddawa¢ si� posªusznie Jego prowadzeniu.

Obserwaja tego przebiegaj¡ego proesu przemian prowadzi

mnie do wniosku, »e zbli»amy si� do bardzo istotnego punktu, który

pod wieloma wzgl�dami mo»e okaza¢ si� przeªomowy. Wierz�, »e

punktem tym b�dzie wielkie odkryie, jakiego wspólnie dokonamy nie-

bawem dzi�ki dziaªaniu i pod kierownitwem Duha �wi�tego. Prze-

konuje mnie o tym zarówno sytuaja ogólna, jak i wiele konkretnyh

jej szzegóªów.

| A ó» to niby takiego iekawego, wa»nego i wspaniaªego od-

kryjemy? | A no, ni mniej ni wi�ej, tylko biblijn¡ wspólnot�. Wkro-

zymy w zrozumienie i praktyk� tego wszystkiego, o naprawd� za-

warte jest w lakoniznym stwierdzeniu Pisma �wi�tego: ÿI trwali . . . we

wspólnoie . . . " (Dz 2:42). Jest to bowiem istotny, fundamentalny ele-

ment stosunków wzajemnyh w Królestwie Bo»ym, bez którego zdro-

wie duhowe Ko±ioªa jest nie do pomy±lenia. Jest to element, który w

»ywotny sposób dotyzy i dotyka ka»dego poszzególnego hrze±ija-

nina i bez którego Ko±ióª w »aden sposób nie jest w stanie wypeªnia¢

efektywnie swojego posªannitwa.

Jako hrze±ijanie ewangelizni jeste±my doktrynalnie gª�boko

przekonani o tym, »e nowotestamentowy Ko±ióª to nie budynek ani

organizaja, lez duhowy organizm, iaªo Chrystusowe, funkjonuj¡e

pod kierownitwem swojej Gªowy, któr¡ jest Jezus Chrystus. Sªyszymy

o tym z�sto i powtarzamy to wielokrotnie. Ale zy naprawd� »yjemy

z sob¡ w tym organiznym, harmonijnym zespoleniu? Chiaªoby si�

wierzy¢, »e tak, ale rzezywisto±¢ raz po raz ujawnia powa»ne zgrzyty

w naszyh wzajemnyh stosunkah, a nierzadko stosunki te staj¡ si� po

prostu niezno±ne. Czujemy si� skr�powani i sfrustrowani, nie bardzo

wiedz¡, gdzie le»y istota problemu i jak mo»na go rozwi¡za¢.

| Co jest przyzyn¡ naszej frustraji? | A no to, »e praktyka



W przeddzie« wielkiego odkryia 11

dnia odziennego ujawnia niezmiennie, i» mamy najró»niejsze zdania,

najró»niejsze spojrzenia na wiele spraw, w ró»ny sposób oeniamy

otazaj¡e nas zjawiska i ró»nie te» rozumiemy swoje zadania i obo-

wi¡zki. I te ró»nie prowadz¡ nas z�sto do nieporozumie«, ró»nyh

zgrzytów i star¢, a nierzadko do z�±iowego lub nawet aªkowitego pa-

rali»u naszego funkjonowania jako hrze±ijan. W teorii jako dziei

Bo»e mieliby±my by¢ prowadzeni przez Duha, a wi� zgodni, o»y-

wieni jednomy±lno±i¡, w praktye za± raz po raz zderzamy si� z sob¡

i odkrywamy w sobie oraz to nowe ró»nie.

Trzeba tu mono zaznazy¢, »e te ró»nie i zwi¡zane z nimi pro-

blemy dotyz¡ pewnej warstwy przekona«, oen, zahowa« i postaw

szzegóªowyh, gdy» jako dziei Bo»e mamy wiele wspólnego | ª¡zy

nas wspólna wiara i wspólne »yie duhowe, »yie pohodzenia nie-

bia«skiego. Zostali±my zrodzeni z Duha, zostajemy przeobra»eni i

rozkoszujemy si� wspaniaªymi, niekwestionowanymi prawdami Sªowa

Bo»ego, wspaniaªymi prze»yiami w Duhu i wspaniaª¡ perspektyw¡

wiezno±i z Bogiem. Jednak te dziel¡e nas ró»nie sprawiaj¡ nam

wiele problemów i wiele bólu, a nade wszystko blokuj¡ skuteznie

nasze posuwanie si� naprzód do wytyzonego przed nami elu.

| Sk¡d bierze si� ten problem i jak go oeni¢? | Biblia od-

powiada na to bardzo jednoznaznie i wyra¹nie. Wszelkie tego typu

zjawiska maj¡ swoje ¹ródªo w naszej ielesno±i, w resztkah dziaªaj¡-

ej w nas starej, nie ukrzy»owanej i nie przeobra»onej jeszze natury.

ÿJeszze iele±ni jeste±ie" | tak brzmi biblijna diagnoza (1Ko 3:1{4).

ÿNie jest to m¡dro±¢, która z góry zst�puje, lez przyziemna, zmysªowa,

demonizna" (Jk 3:13{18). Z tego jednoznaznego biblijnego rozpo-

znania wynika niezbiie, »e w ogólno±i Duh �wi�ty kieruje nami w

stopniu znaznie mniejszym ni» zakªadamy i »e nawet wtedy, kiedy

odzuwamy Jego dziaªanie, nasze my±li, sªowa i zahowania tylko w

niewielkim stopniu odzwieriedlaj¡ prawdziwe prowadzenie przez Du-

ha, a w znaznie wi�kszym stopniu s¡ jeszze naszymi wªasnymi, nie

do ko«a poddanymi Bogu my±lami, sªowami i zahowaniami.

Je±li u±wiadomimy sobie t� okolizno±¢, »e nasze poznanie jest

z¡stkowe (1Ko 13:9{12) i »e jeste±my dopiero w proesie dohodze-

nia ÿdo jedno±i wiary i poznania", w proesie dorastania ÿdo wy-

miarów peªni Chrystusowej" (Ef 4:13{15) i je±li ta ±wiadomo±¢ b�dzie

nam stale towarzyszy¢, niew¡tpliwie przyzyni si� to do wi�kszej po-

kory w naszyh wzajemnyh stosunkah i wi�kszej pow±i¡gliwo±i w

lansowaniu naszyh wªasnyh przekona«, oen i rozwi¡za«. W ka»-

dym konflikie rzua si� bowiem w ozy nieuzasadnione przekonanie

stron o wy»szo±i swoih wªasnyh raji nad rajami strony przeiwnej.

�wiadomo±¢ wªasnyh ogranize« i koniezno±i dalszego post�pu w

proesie tego dohodzenia i dorastania powinna nas te» prowadzi¢ w
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pierwszym rz�dzie do dbaªo±i i usilnyh pró±b o nasz¡ wªasn¡, osobi-

st¡ dalsz¡ przemian� wewn�trzn¡, zamiast do wysiªków wpªywania na

postawy i zahowania innyh.

Nie inazej sprawa wygl¡da nawet wtedy, gdy otrzymujemy od

Boga wyra¹ne objawienie pewnej z¡stki Jego woli | kiedy Pan daje

nam zobazy¢, w jakim kierunku powinny dokonywa¢ si� zmiany na-

szego zrozumienia zy zahowania. Przede wszystkim powinni±my tak¡

wizj� zastosowa¢ konsekwentnie do samyh siebie, gdy» tylko nasze

przeobra»enie w po»¡danym kierunku mo»e by¢ dla innyh bod¹em

i zah�t¡ do pod¡»ania za t¡ wizj¡. Je±li natomiast pozostajemy iele-

snymi, to najprawdopodobniej zazniemy nasz¡ wizj� lansowa¢ auto-

rytatywnie, wysuwaj¡ wobe sªuhazy kategoryzne »¡dania jej na-

tyhmiastowej realizaji, a je±li spotkamy si� z niezrozumieniem, za-

zniemy okazywa¢ wobe innyh znieierpliwienie, krytykowa¢, robi¢

im zarzuty, a w razie, kiedy ani to nie przyniesie ozekiwanyh rezul-

tatów, wyofamy si�, znieh�imy i zgorzkniejemy.

Trzeba nam pami�ta¢, »e ka»dy narodzony na nowo hrze±ijanin

jest powoªany do osobistej spoªezno±i z Bogiem, który go wyho-

wuje, ksztaªtuje, obdarowuje i wyposa»a do swojej sªu»by. Dzieje si�

to w ogromnej mierze tak»e poprzez usªug� przywódów: pasterzy,

nauzyieli itd. oraz usªug� innyh hrze±ijan. Usªuga ta nie mo»e

jednak polega¢ na stosowaniu nakazów i naisków, lez winna polega¢

na duhowym karmieniu, prowadz¡ym do wzrostu. W szzególno±i,

je±li zahodzi potrzeba, aby ludzie Bo»y dokonali w swoim poznaniu

zy post�powaniu jakiej± zmiany, musz¡ to zobazy¢, zrozumie¢ i zo-

sta¢ do tego zah�eni, a wtedy pójd¡ w kierunku tego wskazanego

im elu h�tnie, a nawet z entuzjazmem. Wªa±iw¡ postaw¡ prowa-

dz¡yh i zah�aj¡yh jest postawa gª�bokiego szaunku do tyh,

którym staramy si� usªu»y¢, wysokiej oeny ih wra»liwo±i i warto±i

duhowej, a nade wszystko ±wiadomo±i faktu, i» s¡ oni wªasno±i¡

Pana, a my Jego narz�dziami w przystosowaniu ih do »yia i sªu»by

dla Jego hwaªy. Jego wola w ih »yiu jest spraw¡ nadrz�dn¡, tote»

nie mog¡ kierowa¢ si� naszymi wskazówkami, dopóki nie dojd¡ do

wewn�trznej pewno±i, »e wskazówki te s¡ dla nih wol¡ Bo»¡.

Je±li biblijne zasady nie s¡ respektowane, je±li przywódy nie peª-

ni¡ roli sªu»ebnej, lez maj¡ tendenj� panowania nad dziedzitwem

Pa«skim (1Pt 5:1{5), je±li zªonkowie zboru nie dohodz¡ do osobi-

stej relaji z Chrystusem lub je»eli wprawdzie dohodz¡, lez w swoih

zahowaniah pozostaj¡ nieprzemienieni, wzajemne relaje nie b�d¡

mogªy uksztaªtowa¢ si� zgodnie z biblijnym wzorem i ko±ióª b�dzie

niezdrowy i kaleki, peªny wzajemnyh utarzek, ró»ni i urazów, a jego

posªannitwo i ±wiadetwo b�dzie w znaznym stopniu udaremnione i

zaprzepaszzone.
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Aby lepiej wzu¢ si� w istot� i doniosªo±¢ omawianyh tu zja-

wisk, przyjrzyjmy si� najpierw ko±ioªowi w sytuaji u±pienia, któr¡

rozumiem jako przeiwie«stwo sytuaji przebudzenia. Ludzie nie wo-

ªaj¡ wtedy do Boga, zªonkowie i przywództwo zadowalaj¡ si� stanem

faktyznym, nie stawiaj¡ sobie »adnyh konkretnyh elów i »yie zbo-

rowe polega w istoie rzezy na trwaniu na osi¡gni�tyh pozyjah.

W odró»nieniu od ko±ioªów historyznyh w zborah ewangeliznyh

nawet wtedy istnieje pewien stopie« »ywotno±i. Cz�±¢ zªonków to

autentyzne, narodzone na nowo dziei Bo»e, maj¡e osobist¡ relaj�

z Chrystusem. �yie duhowe ma naturaln¡ skªonno±¢ dostosowywa-

nia si� do wzorów Pisma �wi�tego. Dlatego osoby duhowo »ywe

maj¡ naturalne odruhy zynnego uzestnizenia w pray dla Pana i

wypowiadania si� w sprawah duhowyh. Je±li jednak brak przy tym

duhowej dojrzaªo±i, pojawia si� wielkie zró»niowanie zda«, najró»-

niejsze nieporozumienia, spory i frakje.

Wªa±iwym rozwi¡zaniem tego problemu jest trwanie w biblijnej

wspólnoie z jej wszystkimi biblijnymi ehami i zasadami, o jed-

nak wymaga dosy¢ wysokiego stopnia duhowej dojrzaªo±i, w sytuaji

u±pienia nieosi¡galnego. Tak jak w innyh sprawah, istnieje wtedy

ÿkoniezno±¢" zastosowania ±rodków zast�pzyh. W tym przypadku

jest to tzw. ÿsilne przywództwo", polegaj¡a po prostu na tym, »e z

wszystkih wypowiadanyh w zborze zda« obowi¡zuje zdanie przyj�te

przez osob� zy te» gremium kierownize, któremu inni musz¡ si�

podporz¡dkowa¢. Zapewnia to zborowi mo»liwo±¢ funkjonowania i

zaprowadza w pewnym sensie porz¡dek, gdy» spory ustaj¡, za»egnane

administrayjnie. Nie usuwa to jednak problemu, gdy» maj¡y wªasne

zdanie, inne od zdania obowi¡zuj¡ego, albo wypowiadaj¡ si� po kry-

jomu, buntuj¡ si� i zostaj¡ usuni�i, albo wyofuj¡ si�, tra¡ zapaª i

zaanga»owanie, zajmuj¡ postaw� krytyzn¡ i wreszie b¡d¹ staj¡ si�

zupeªnie biernymi i oboj�tnymi, b¡d¹ te» z wªasnej woli odhodz¡.

Poniewa» jest to rozwi¡zanie administrayjne, a nie duhowe, jego

rezultatem jest te» ÿjedno±¢" administrayjna, a nie duhowa. Zbór po

takim zabiegu zostaje uksztaªtowany wedªug przekona«, poziomu du-

howego i profilu moralnego swojego przywództwa, a kierowanie nim

przez Duha mo»e mie¢ miejse tylko w tym stopniu, w jakim po-

datni na Jego kierownitwo s¡ przywódy. Nie byªoby wielkiej szkody,

gdyby w wyniku takiego sposobu kierowania zborem opuszzali go

tylko niedojrzali malkonteni, krytykani i buntowniy. Niestety w ta-

kih stosunkah w zborze nie ma te» miejsa dla wielu tyh, którzy

maj¡ autentyzn¡ spoªezno±¢ z Panem i odbieraj¡ od Niego kon-

kretne wskazówki dla Jego ludu. Je±li ih wizja nie mie±i si� w wizji

przywódy, nie maj¡ »adnyh szans realizowania jej w ramah zboru.

Rozwój ka»dego zªonka, jego miejse w zborze, rodzaj usªugi i jej
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ramy wytyza wizja przywódy i jego konkretne zarz¡dzenia. Wszelkie

zmiany w zborze s¡ mo»liwe tylko za akeptaj¡ i pod kierownitwem

przywódy lub wyznazonyh przez niego liderów.

| Ale» to jest jak najbardziej w porz¡dku! | wykrzyknie w tym

miejsu niejeden z zytelników. Rzezywi±ie, taki ustrój zborowy wi-

dzieli±my i przyjmowali±my jako o± ozywistego przez tak dªugi okres

zasu, nieraz przez aªe pokolenia, »e weszªo nam to w krew i pra-

wie nie wyobra»amy sobie, by mogªo by¢ inazej. Do tego stopnia,

»e nawet sporo przywódów, nastawionyh entuzjastyznie do zaho-

dz¡yh aktualnie w ko±iele przemian, uwa»a i podkre±la z wielkim

naiskiem, »e jakiekolwiek zmiany w zborze s¡ do pomy±lenia tylko w

wyniku wizji, darowanej przez Pana jego pastorowi. No ó», wypada

tylko dziwi¢ si�, jak maªo wiemy o biblijnej wspólnoie.

Wystarzy przezyta¢ uwa»nie takie fragmenty Pisma �wi�tego jak

np. Rz 12, 1Ko 12{14 lub Ef 4, aby zobazy¢ wyra¹nie, »e Duh �wi�ty

kieruje iaªem Chrystusowym, posªuguj¡ si� wszystkimi jego »ywymi

zªonkami, a nie jedynie osobami, wyªonionymi do pewnyh funkji

w trybie organizayjnym. Warto te» przypomnie¢, »e w apostolskim

okresie Ko±ioªa »yie jego tozyªo si� jawnie, a nieporozumie« nie

ukrywano, lez rozwi¡zywano je publiznie tzn. na ozah aªej wspól-

noty (Dz 5:1{11; Dz 6:1{7; Dz 11:1{4; Dz 15:1{21; Dz 15:36{41; Gal

2:11{14). Warto te» zwrói¢ uwag�, »e w historii Ko±ioªa, szzegól-

nie za± w poszzególnyh etapah odnowy, Pan z reguªy powoªywaª

sobie na przywódów tyh, którzy nie mieli »adnej ko±ielnej wªadzy

organizayjnej, a z�sto byli przez ni¡ prze±ladowani. Wreszie warto

zauwa»y¢, »e gdziekolwiek i kiedykolwiek w historii lud Bo»y przezwy-

i�»aª przeszkody i przebijaª si� w swoih wzajemnyh stosunkah do

wzora biblijnej wspólnoty, zawsze bezpo±rednim owoem tego byªo

szzególnie pot�»ne Bo»e dziaªanie, zwane przebudzeniem, a nie ina-

zej jest te» i w naszyh zasah.

Zbór, w którym panuj¡ tradyyjne wzajemne stosunki, takie jak

przed hwil¡ opisane, reprezentuje »yie duhowe pod wieloma wzgl�-

dami zaw�»one, pozbawione ró»norodno±i, wtªozone do ludzkih

ram, które stopniowo staj¡ si� tradyj¡, tote» ze zboru migruj¡ syste-

matyznie wszysy, którzy nie zuj¡ si� dobrze w tyh ogranizeniah

lub h¡ dalej wzrasta¢. Wªa±iwie model taki zakªada, »e osoba przy

wªadzy | pastor zy przeªo»ony | jest jedynym dojrzaªym hrze±ija-

ninem, maj¡ym kontakt z Bogiem, inni za± kontakt taki mog¡ mie¢

tylko za jego po±rednitwem i pod jego nadzorem. W systemie ta-

kim zaªo»eniem jest wi� niedojrzaªo±¢ zboru, a funkjonowanie tego

systemu niedojrzaªo±¢ t� utrwala. Sprawuj¡y wªadz� przeªo»ony zy

pastor z reguªy sam sobie dobiera grono liderów, a ih wspólne spo-

tkania bywaj¡ nie tyle naradami, o odprawami. Czªonkowie zboru
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ani przywódy nie »yj¡ z sob¡ w organiznej wi�zi, s¡ wolnymi sªuha-

zami, bez wpªywu i uto»samienia si� z obranym kierunkiem rozwoju,

z�sto niezadowolonymi i gotowymi odej±¢. To z kolei wytwarza w

przywództwie takiego zboru kompleks l�ku, pozuie osazenia, za-

gro»enia. Przywódy boj¡ si� zªonków, s¡ ÿzmuszeni" ih pilnowa¢,

kontrolowa¢ ih kontakty, gdy» pod±wiadomie zuj¡ w nih potenjal-

nyh buntowników lub heretyków, zagra»aj¡yh przyj�tej linii ÿroz-

woju" zboru. Powstaªe stosunki harakteryzuje my±lenie w kategoriah

ÿmy" i ÿoni", o jest aªkowitym zaprzezeniem biblijnej jedno±i.

Zaªo»enie o niedojrzaªo±i zboru wymaga te» hronienia zªonków

przed sytuajami, w któryh musieliby sami dokonywa¢ oen i wybo-

rów. Dlatego wªadza uwa»a za swój obowi¡zek zapewni¢ aªkowit¡

prawowierno±¢ i bezdyskusyjno±¢ zwiastowanego sªowa, o nakªada ko-

niezno±¢ starannego doboru usªuguj¡yh, uprzedniego sprawdzania

tre±i, które maj¡ zosta¢ wygªoszone, wst�pnej enzury prorotw zy

widze« itd. Przypomina to karmienie wst�pnie prze»ut¡ i przetrawion¡

papk¡, aby »oª¡dek karmionyh nie miaª »adnej pray, o ozywi±ie

utrwala tak»e niedojrzaªo±¢ w ten sposób karmionyh. Z tego samego

powodu sprawy trudne zy konfliktowe zaªatwiane s¡ niejawnie, w ta-

jemniy przed ogóªem zªonków, a nawet przed ogóªem liderów, o

stwarza wzajemny dystans i pozuie obo±i.

Sytuaja taka ma te» negatywny, destrukyjny wpªyw na samyh

przywódów, pozbawionyh usªugi reszty iaªa, mimo »e dziaªaj¡ oni

w ogromnej wi�kszo±i w dobrej wierze i maj¡ szzere motywaje.

Przekonani s¡ po prostu, »e tak trzeba post�powa¢ konieznie w inte-

resie ohrony dzieªa Bo»ego, gdy» nie widz¡ i nie znaj¡ innego modelu

wzajemnyh stosunków.

Chod¹my jednak dalej w naszym rozwa»aniu i przypatrzmy si�,

o dzieje si� w spoªezno±i zborowej, która usªyszy Bo»y zew, zaznie

budzi¢ si� z u±pienia, odzuje wezwanie Duha �wi�tego do pod¡»ania

naprzód ku duhowej obfito±i i zaznie usilnie woªa¢ do Pana, prosz¡

Go o dokonanie dzieªa odnowy i przebudzenie. Modlitwy takie nieba-

wem zazynaj¡ przynosi¢ rezultaty zarówno w postai przemiany mo-

dl¡yh si� jak i zmian w okolizno±iah zewn�trznyh. Zwiastowane

Sªowo Bo»e staje si� powoli oraz bardziej o»ywione i inspiruj¡e.

Zazynaj¡ pojawia¢ si� nowi usªuguj¡y Sªowem Bo»ym, a w usªudze

wszystkih poz¡wszy od pastora a» po najmªodszyh mo»na wyra¹-

nie zaobserwowa¢ szybki rozwój duhowy. Zazynaj¡ te» pojawia¢ si�

ró»ne inijatywy, gdy» trwaj¡y przed oblizem Bo»ym otrzymuj¡ od

Pana konkretne powoªania i wizje. Spontaniznie pojawiaj¡ si� nowe

rodzaje dziaªalno±i i sªu»b, a wyra¹nie widozne nad nimi Bo»e bªo-

gosªawie«stwo dowodzi, i» autentyznie wywodz¡ si� one z inspiraji

Duha �wi�tego. Objawy ±wie»ej »ywotno±i s¡ oraz lizniejsze i o-

raz bardziej widozne.
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Czy» to nie wspaniaªe? Chwaªa Panu! Alleluja! Sera dostrzega-

j¡yh to zªonków zboru rozpalaj¡ si� i r�e podnosz¡ si� ku niebu

w autentyznej wdzi�zno±i i uwielbieniu. Okazuje si� jednak, »e nie

wszystko przebiega tak gªadko. Nasz przeiwnik nie zasypia gruszek w

popiele i szuka sposobno±i, aby rozwijaj¡e si� Bo»e dzieªo powstrzy-

ma¢. I oto, przykªadowo, brat, który niedawno zaz¡ª usªugiwa¢ i wpra-

wiª sªuhazy w zdumienie swoj¡ wnikliwo±i¡ i ±wie»o±i¡ prezentaji

Sªowa, tak »e z nieierpliwo±i¡ ozekiwano na kolejn¡ jego usªug�,

przestaje si� pojawia¢ za pulpitem. I oto z drugim podobnym dzieje

si� to samo. I jeszze z trzeim i zwartym. I oto osoby, prowadz¡e

usªug�, która powstaªa w ostatnih miesi¡ah i w krótkim zasie roz-

win�ªa si� niebywale, zazynaj¡ hodzi¢ jakie± markotne, a ih gªo±ne

modlitwy ±wiadz¡ o tym, »e borykaj¡ si� z jakim± bardzo powa»nym

problemem. I oto lider innej podobnej usªugi przestaje skªada¢ entu-

zjastyzne ±wiadetwa o jej post�pah, a nawet pojawia si� w zborze

oraz rzadziej. I oto o hwila dohodzi do tego wszystkiego jaki±

nowy szzegóª. I to wszystko zauwa»aj¡ wszysy, ale ofijalnie »adne

problemy nie istniej¡. Nie nale»y bowiem do tradyji zboru, aby o ta-

kie rzezy pyta¢. Kr¡»¡ wi� tylko domysªy i pogªoski, zego by¢ nie

powinno i o jest bardzo naganne. Sytuaja staje si� oraz bardziej

napi�ta, atmosfera oraz bardziej i�»ka i oraz bardziej niezno±na.

| Jakie s¡ tego przyzyny? Czy to iele±ni zaz�li stawia¢ przy-

wództwu kategoryzne »¡dania? Czy mo»e przywódy pozuli si� za-

gro»eni przez zbytni¡ »ywioªowo±¢ zahodz¡yh zmian i postanowili

da¢ dobitnie do zrozumienia, komu wszysy winni by¢ podporz¡dko-

wani? A wªa±iwie, ó» to w ogóle si� dzieje? Co to wszystko ma

znazy¢? | Niewa»ne, jak wygl¡daj¡ szzegóªy. A no, nastaje kryzys.

Kryzys nieunikniony i obiektywnie wzi¡wszy pozytywny. Bierze si� on

st¡d, »e mªode wino zaz�ªo si� wlewa¢ w stare bukªaki (Mt 9:17). Po-

woduje to, »e i±nienie w bukªaku wzrasta i grozi jego rozerwaniem.

Przehodz¡ od metafory do rzezywisto±i oznaza to, »e ±wie»y po-

wiew Duha nast¡piª w tradyyjnej strukturze, do tego nie dostoso-

wanej. Autentyzne biblijne dziaªanie Duha �wi�tego nie przystaje

do stosunków, b�d¡yh namiastk¡ autentyznyh, biblijnyh. Jeszze

bardziej konkretnie mówi¡: ró»norodno±¢ i wielostronno±¢ dziaªania

Duha �wi�tego w wielu wierz¡yh naraz zderza si� po pierwsze z

nasz¡ niedojrzaªo±i¡ i ielesno±i¡, jak równie», po drugie, z próbami

jej odgórnej, ludzkiej eliminaji, regulaji i kontroli.

W tym pierwszym przypadku mehanizm jest taki, »e wiele osób,

które znajduj¡ si� pod wpªywem dziaªania Duha �wi�tego i otrzymuj¡

z¡stkowe objawienie woli Bo»ej (zy te», jak zwykªo si� teraz mówi¢:

wizj�) o do swojego wªasnego »yia i o do »yia innyh, w swojej

ielesno±i i niedojrzaªo±i absolutyzuje swoj¡ wizj� i domaga si� od
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wszystkih jej realizaji, stawiaj¡ innym kategoryzne »¡dania, o nie

odnosi po»¡danego skutku i dziaªa niszz¡o. W tym drugim przy-

padku przywództwo, widz¡ wyra¹nie z¡stkowo±¢, fragmentaryzno±¢

i ozywist¡ niedojrzaªo±¢ lansowanyh wizji, stara si� rozwi¡zywa¢ ten

problem poprzez roztazanie kontroli nad tym wszystkim w ramah

wªasnej wizji. Poniewa» wizje s¡ ró»ne, kontrola taka jest niemo»liwa

i prowadzi do nieporozumie« i star¢.

| Chwilezk�. Przeie» ten sam Duh nie mo»e dawa¢ ró»nym

osobom ró»nyh, sprzeznyh ze sob¡ wizji! | Takie zdanie jest tylko

w poªowie prawdziwe. Duh �wi�ty nigdy nie daje sprzeznyh ze sob¡

wizji. To tylko nasza ludzka niedojrzaªo±¢ i ielesno±¢ dopatruje si� w

nih sprzezno±i. Duh natomiast daje z�sto, nawet prawie zawsze,

wizje ró»ne, dostosowane do potrzeb i zada« danej osoby, danego

zªonka iaªa (1Ko 12:7). Jest to nie tylko dopuszzalne, ale te» i ko-

niezne z uwagi na zró»niowanie funkji poszzególnyh zªonków

iaªa. Wynika to z samej istoty organizmu iaªa Chrystusa. Te ró»no-

rodne z¡stki maj¡ i musz¡ si� wzajemnie uzupeªnia¢, i za to jeste±my

wszysy odpowiedzialni. Na tym wªa±nie polega wspaniaªo±¢ tego Bo-

»ego arydzieªa, jakim jest Ko±ióª. Ale wspaniaªo±¢ ta nie mo»e si�

ujawni¢ ani w warunkah naszej ielesno±i, ani te» w warunkah admi-

nistrayjnego podporz¡dkowania aªego iaªa wizji jednego zªowieka

lub wizji maªej grupy ludzi u wªadzy.

| Jakie zatem winno by¢ rozwi¡zanie tego powstaªego kryzysu?

| Rozwi¡zuje go w sposób doskonaªy biblijna wspólnota. Konkretne

jej biblijne wymogi wszysy dobrze znamy, lez z�sto po prostu ±wia-

domie je gwaªimy, gdy» w takiej wyro±li±my tradyji. Musimy t� wspól-

not� odkry¢ i ona musi sta¢ si� rzezywisto±i¡. W szzególno±i ni

nie pomo»e, a tylko jeszze spraw� b�dzie pogarsza¢, wysuwanie wo-

be innyh kategoryznyh »¡da«. Tak samo ni nie pomo»e, a tylko

jeszze spraw� b�dzie pogarsza¢, usiªowanie przywódów podporz¡d-

kowania sobie wszystkiego i trzymania wszystkiego pod swoj¡ kon-

trol¡. Dopóki tego nie zrozumiemy, kryzys b�dzie narastaª, i±nienie

w bukªaku b�dzie stawa¢ si� oraz bardziej gro¹ne. Mªode wino musi

zosta¢ przelane do nowego bukªaka. W tym nowym bukªaku ielesno±¢

musi zosta¢ zast¡piona duhow¡ dojrzaªo±i¡; odgórne egzekwowanie

dysypliny musi zosta¢ zast¡pione przez dojrzaª¡ duhow¡ odpowie-

dzialno±¢ i samodysyplin� ka»dego zªonka; ±ledzenie, dogl¡danie i

pilnowanie wszystkiego musi zosta¢ zast¡pione przez gª�bokie zaufa-

nie do prowadzenia przez Duha �wi�tego i do siebie nawzajem.

| Ale zy to ma szanse powodzenia? A je±li nawet przyj¡¢, »e

tak powinno by¢, to jak mo»na to osi¡gn¡¢? | To nie tylko ma szanse

powodzenia, lez musi si� uda¢, gdy» jest to absolutn¡ koniezno-

±i¡, je±li odnowa ma by¢ kontynuowana. Proes taki przebiegª ju»
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wielokrotnie, wi� mamy te» ±wiadomo±¢, jak to powinno wygl¡da¢.

Przykªadów jest wiele, ale typowy miaª miejse w 18 wieku w miej-

sowo±i Herrnhut na poªudniu Niemie. Zjehaªo si� tam na posia-

dªo±¢ hrabiego Zinzendorfa okoªo setki uhod¹ów z Czeh i Moraw,

gdzie trwaªy wtedy prze±ladowania. Byli to ludzie gª�boko wierz¡y, ale

o niezmiernie zró»niowanyh przekonaniah. Ih wspólne spotkania

szybko przerodziªy si� w za»arte spory. W straszny sposób k¡sali si�

i po»erali, usiªuj¡ wzajemnie narzui¢ sobie wªasne zdanie. Doszªo

do tego, »e na niektóre spotkania przyszªy tylko trzy osoby. Niektórzy

zaz�li opuszza¢ t� spoªezno±¢, nazywaj¡ j¡ Babilonem, a samego

Zinzendorfa uwa»aj¡ za besti� z Objawienia Jana.

Ale dzi�ki Bogu zabrakªo kogo±, kto wprowadziªby tam trady-

yjny ÿporz¡dek", narzuiª wszystkim swoje zdanie, zmusiª innyh do

milzenia, a opornyh pousuwaª. Gdyby tak si� staªo, zbór ten byªby

ÿnormalny", tuzinkowy, ielesny. Dzi�ki temu, »e tak si� nie staªo, do

tyh wierz¡yh ludzi dotarªa wreszie ±wiadomo±¢ ih wªasnej iele-

sno±i. W tej niezno±nej sytuaji, któr¡ stworzyli, zaz�li widzie¢ swój

wªasny stan jak w zwieriadle. Doprowadziªo to do gª�bokiej zbiorowej

pokuty i usilnego szukania obliza Bo»ego, po któryh natyhmiast na-

st¡piªo pot�»ne wylanie Duha �wi�tego i Jego moy. To byªo wielkie

odkryie, jakiego dzi�ki ªase Bo»ej dokonaªo to grono dziei Bo»yh

w Herrnhut. Miejse to odegraªo znaz¡¡ rol� w historii Ko±ioªa

jako kolebka ruhu zwanego pietyzmem i nowo»ytnej misji. Z tej jed-

nej miejsowo±i wyszªo na ±wiat w przei¡gu kilkunastu lat wi�ej

misjonarzy, ni» z aªego protestantyzmu za poprzednie dwa stuleia.

�a«uh modlitwy, jaki potem zapoz¡tkowali, trwaª nieprzerwanie

przez ponad sto lat. Wydarzenia z Herrnhut s¡ te» dowodem na to,

jakie wspaniaªe rezultaty rodzi przebiie si� ludu Bo»ego do biblijnej

wspólnoty. Z punktu widzenia Biblii s¡ one ozywiste, gdy» dopiero

w warunkah wspólnotowyh mog¡ dziaªa¢ wspaniaªe Bo»e obietnie,

dotyz¡e jedno±i (Ps 133; Jn 17:21{23; 2Ko 13:11; 1Pt 3:8{12).

Bez przebiia si� do biblijnej wspólnoty nie mo»e by¢ w ogóle

mowy o innyh przemianah, zahodz¡yh obenie w Ko±iele, jak

na przykªad skutezna walka duhowa, powszehne kapªa«stwo zy

duhowe przywództwo oparte o 5 sªu»b. Wyobra¹my sobie przywód�,

prowadz¡ego zbór w tradyyjny sposób realizaji swojej wªasnej wi-

zji, który dowiaduje si� o jakim± zborze, a jest takih ostatnio oraz

wi�ej, skupiaj¡ym 100.000 zªonków, b�d¡yh pod opiek¡ 7.000 li-

derów. Patrzy na to z niedowierzaniem i kompletnie nizego tu nie

rozumie. Bo on sam ma, przykªadowo, pi�iu liderów i wi¡»e si� z

tym pasmo trosk i nieprzespanyh noy. Tak naprawd� tylko jednemu

mo»e troh� bardziej zaufa¢, o do pozostaªyh za± nie ma pewno±i,

zy zaraz nie wyst¡pi¡ z jakimi± kategoryznymi »¡daniami, tote» nie-

pokoi go, z kim rozmawiaj¡, kogo odwiedzaj¡, o zytaj¡ i tak dalej.
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Perspektywa wprowadzenia grup domowyh zy jakih± nowyh form

dziaªania, wymagaj¡yh samodzielno±i liderów, wywoªuje u niego wy-

sypk� alergizn¡. | Czy»by tami ludzie w Korei, Boliwii, Chinah zy

Nigerii byli sklonowani? | Bóg ma lepszy i skutezniejszy sposób na

jedno±¢ ni» klonowanie. Jest nim biblijna wspólnota!

Wierz�, a wªa±iwie jestem tego pewien, »e w podobnej sytuaji

znajdowaªo si� przed zasem wielu pastorów tyh zborów, z któryh

teraz doieraj¡ do nas takie wiadomo±i i takie lizby. Stali oni przed

dylematem zy kontynuowa¢ pra� w opariu o realizaj� wªasnej wizji

i wªasn¡ zdolno±¢ kierowania lud¹mi w elu jej wdro»enia, zy te» za-

ufa¢ Duhowi �wi�temu i Jego kierownitwu w »yiu ka»dego zªonka

i pozwoli¢ na funkjonowanie biblijnej wspólnoty. Ci, którzy nie zde-

ydowali si� na ten odwa»ny krok, dziaªaj¡ dzisiaj po staremu i o ih

zborah nie sªyszymy ani nigdy nie usªyszymy. Ci natomiast, którzy

zdobyli si� na ten przeªom i postanowili zaufa¢ nie sobie ani dªu-

gotrwaªej tradyji, tylko Gªowie Ko±ioªa i Pismu �wi�temu, zbieraj¡

teraz wspaniaªe tego owoe, a dla nas s¡ wzorem i dowodem na do-

skonaªo±¢ Bo»yh, biblijnyh rozwi¡za« w ka»dej dziedzinie.

| A jak b�dzie u nas? | Narastaj¡y kryzys budzi wiele emo-

ji i sªyha¢ mo»na zasami skrajne opinie. Czasem sªyszy si� zdania,

»e dziaªaniu Duha �wi�tego przeiwstawiaj¡ si� wilki i to one s¡

przyzyn¡ kryzysu. Jestem przekonany, »e jest to opinia bª�dna. Ow-

szem, konflikt zaaran»owaª i podsya ów wielki ÿwilk", a wªa±iwie

lew, ÿnasz przeiwnik diabeª", ale tak naprawd� po jednej i po drugiej

stronie uzestniz¡ w nim w ogromnej wi�kszo±i szzere dziei Bo»e,

przekonane, »e to, o robi¡, sªu»y dobrze sprawie Bo»ej i »e ih post�-

powanie jest sªuszne. Wªa±iwie trzeba stwierdzi¢, »e diabªu nale»¡ si�

brawa za jego zdumiewaj¡¡ przebiegªo±¢, skoro jest w stanie rozbi¢

wrog¡ sobie armi� Bo»¡ na wzajemnie zwalzaj¡e si� obozy, mimo »e

walz¡y z sob¡ po obu stronah deklaruj¡ d¡»enie do tego samego,

wspólnego elu. Zamiast jednak podziwia¢ umiej�tno±i szatana, zaj-

mijmy stanowisko jeszze bardziej przebiegªe, aby mó powiedzie¢: ÿA

jednak przelizyªe± si�, szatanie! Nie b�d� walzyª z moimi bra¢mi, lez

tylko przeiwko tobie!"

S¡ zapewne w naszym kraju osoby duhowne, które tak naprawd�

nigdy nie budowaªy Królestwa Bo»ego, tylko swoje wªasne. Ih pozo-

stawanie na funkjah w ko±iele motywowane jest korzy±iami mate-

rialnymi i przyjemno±i¡ sprawowania wªadzy. Tay ozywi±ie walzy¢

b�d¡ jak lwy przeiwko jakiejkolwiek zmianie aktualnego stanu rze-

zy, b�d¡ szamota¢ si� do upadªego, broni¡ istniej¡ego ÿporz¡dku",

polegaj¡ego na tym, »e ko±ióª podporz¡dkowany jest ih ÿwizji", nie-

raz aªkowiie ielesnej. S¡ oni pod wªadz¡ Chrystusa i On si� nimi

zajmie. Wierz� jednak, »e takie przypadki, o ile istniej¡, s¡ bardzo nie-
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lizne, do polizenia na palah obu r¡k, by¢ mo»e nawet tylko jednej

r�ki. Natomiast ogromna wi�kszo±¢ walz¡yh przeiwko aktualnemu

poruszeniu Duha i konieznym zmianom w ko±iele to niew¡tpliwie

ludzie Bo»y, dziaªaj¡y w dobrej wierze, tote» Pan b�dzie nad nimi pra-

owaª i ksztaªtowaª ih postawy w po»¡danym kierunku. Mono wierz�,

»e wi�kszo±¢ z nih odzuwa ju» od dªugiego zasu i�»ar zwi¡zany z

tradyyjnym modelem wªadzy autorytarnej, tote» poszukuje przed Bo-

giem rozwi¡zania tego problemu. Tay z pewno±i¡ pr�dzej zy pó¹niej

b�d¡ w stanie przeªama¢ si� na rzez biblijnej wspólnoty i zaj¡¢ miej-

se sªu»ebne w biblijnym, zbiorowym przywództwie zboru i ko±ioªa,

w którym wszysy przyoblezeni s¡ w szat� pokory wzgl�dem siebie

(1Pt 5:5) i w którym wszysy ulegaj¡ sobie wzajemnie w boja¹ni Chry-

stusowej (Ef 5:21).

| Od zego nale»y zaz¡¢ i jaka powinna by¢ strategia wdra»a-

nia tego zmienionego modelu wzajemnyh stosunków? | Nie trzeba

»adnej strategii wdra»ania, gdy» modele biblijne dziaªaj¡ bardzo pro-

sto. Trzeba tylko zdj¡¢ obr�z, która dotyhzas dªawiªa »yie wspól-

notowe. Potrzebny jest tylko jeden maªy krok, jedno postanowienie.

Trzeba wª¡zy¢ ±wiatªo, aby znikn�ªa iemno±¢. Trzeba zrezygnowa¢

ze zwyzaju rozwi¡zywania trudnyh spraw dyskretnie i potajemnie

i zdj¡¢ klauzul� ÿtabu" z informaji na temat sprawowania wªadzy.

Trzeba zªonkom pozwoli¢, a nawet ih zah�i¢ do zadawania pyta«

na ka»dy temat, za wyj¡tkiem ozywi±ie osobistyh spraw duszpaster-

skih, i do wypowiadania si� we wszelkih sprawah »yia wspólnoty.

| Ty hyba oszalaªe±! Czy nie masz »adnej wyobra¹ni? Czy nie

widzisz, o si� wtedy stanie? Na sam¡ my±l o zym± takim je»¡ si�

wªosy na gªowie! | Sprawa jest powa»na. Jestem gª�boko przeko-

nany, »e osob¡, której na sam¡ my±l o tym najbardziej je»¡ si� wªosy

na gªowie, jest szatan. Bo jego robot� mi�dzy ludem Bo»ym umo»li-

wia wyª¡znie iemno±¢, a wª¡zenie ±wiatªa oznaza po prostu jego

kl�sk�. ÿJe±li mówimy, »e z nim spoªezno±¢ mamy, a hodzimy w

iemno±i, kªamiemy i nie trzymamy si� prawdy. Je±li za± hodzimy

w ±wiatªo±i, jak On sam jest w ±wiatªo±i, spoªezno±¢ (zyli wspól-

not�!) mamy z sob¡ . . . " (1J 1:6{7). ÿByli±ie bowiem niegdy± iem-

no±i¡, a teraz jeste±ie ±wiatªo±i¡ w Panu. Post�pujie jako dziei

±wiatªo±i, bo owoem ±wiatªo±i jest wszelka dobro¢ i sprawiedli-

wo±¢, i prawda . . . Wszystko bowiem, o si� ujawnia, jest ±wiatªem"

(Ef 5:8,9,14).

| Co si� wtedy stanie? | A no, w pierwszej hwili zapewne

ludzie ÿz wizj¡", oboj�tne zy rzezywist¡, zy domnieman¡, zazn¡

zasypywa¢ si� nawzajem seriami kategoryznyh »¡da«, przekonani,

»e nareszie wybiªa godzina realizaji ih ±wietlanej wizji dla zboru.

Powstanie przez to rozgardiasz, ale wierz�, »e krótkotrwaªy, gdy» uwa-

»am, »e jeste±my intelektualnie dojrzalsi ni» i 18-wiezni zesy emi-
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grani. Szybko wi� odkryjemy przyzyn� tego stanu, zobazymy w

nim jak w zwieriadle swoj¡ wªasn¡ ielesno±¢, przestraszymy si� swo-

jej wªasnej nieust�pliwo±i i aroganji, i upadniemy na kolana przed

Panem, prosz¡ o Jego zmiªowanie.

Dalszy senariusz b�dzie ju» prawie dokªadnie taki, jak w Her-

rnhut. Szybko zaznie ksztaªtowa¢ si� w nas ±wiadomo±¢ wªasnego

subiektywizmu i absolutna koniezno±¢ wzajemnej wspóªzale»no±i,

±wiadomo±¢ ogromnej wy»szo±i wspólnego zdania nad zdaniem in-

dywidualnym, ±wiadomo±¢ ogromnej wagi organiznej relaji z innymi

i strasznyh skutków jej niszzenia przez nieodpowiedzialne indywidu-

alne wybryki. To doprowadzi nas szybko do dojrzaªej samodysypliny,

a wszystkie biblijne wskazówki dotyz¡e »yia we wspólnoie stan¡

si� dla nas »ywe, aktualne i niezmiernie doniosªe. Zazniemy odkry-

wa¢ prawdziw¡ biblijn¡ wspólnot� i zaznie ona powoli stawa¢ si�

rzezywisto±i¡, a my b�dziemy w ni¡ oraz moniej wrasta¢. Ciaªo

Chrystusowe jako »ywy organizm zaznie funkjonowa¢ i stawa¢ si�

oraz bardziej widozne.

Je±li wro±nie si� w iaªo Chrystusowe, odej±ie z niego jest prak-

tyznie niemo»liwe, gdy» organizna wi�¹ mi�dzy pojedynzym zªon-

kiem a iaªem uniemo»liwia oddzielenie si�. Jest to mo»liwe tylko

poprzez rozdarie zy wyi�ie, a wi� bolesny, destrukyjny zabieg,

który oznaza ±mier¢ dla zªonka i skalezenie dla iaªa. Zarówno po-

szzególne zªonki, jak i iaªo jako aªo±¢ odruhowo przeiwdziaªaj¡

powstaniu takiej sytuaji, o zapewnia wspólnoie stabilno±¢, a zªon-

kom pozuie bezpieze«stwa.

| A o z malkontentami, krytykantami zy buntownikami? |

Przestan¡ oni by¢ problemem pastora, a b�d¡ mieli do zynienia ze

wspólnot¡. Czy wiesz, »e wspólnota ma swoj¡ duhow¡ osobowo±¢? W

»yiu publiznym znamy osoby ywilne i osoby prawne. W »yiu hrze-

±ija«skim istnieje tak»e osobowo±¢ duhowa. Nie wierzysz? To prze-

zytaj uwa»nie sªowa Pana Jezusa w Ew. Mateusza 18:15{18. Rzez

jasna, jest ona utopi¡ w systemie wªadzy jednoosobowej, kiedy jed-

nak zaistnieje naprawd� biblijna wspólnota, tekst ten nabiera donio-

sªego, gª�bokiego znazenia. Ka»da osoba, wysuwaj¡a subiektywne

kategoryzne »¡dania pod adresem wspólnoty, mo»e i musi lizy¢ si�

z obiektywn¡, autorytatywn¡ ih oen¡, której nie mo»e zlekewa»y¢.

Ale to jeszze nie wszystko. Kiedy taka organizna wi�¹ iaªa si�

wytworzy, a wªa±iwie ju» w trakie jej tworzenia si�, swoje biblijne

funkje zazyna wypeªnia¢ w nim jego Gªowa. Jak bowiem mogªa Ona

funkjonowa¢ prawidªowo wze±niej, skoro nie byªo iaªa, a tylko gro-

madka lu¹nyh, nie zro±ni�tyh z sob¡ potenjalnyh jego zªonków,

znajduj¡yh si� pod inn¡, ludzk¡ wªadz¡? Dopiero kiedy ten stan

zostaje uzdrowiony i powstaje prawdziwy organizm, do tej ±wi¡tyni

z »ywyh kamieni wkraza Bo»a hwaªa. W sposób jako±iowo nowy
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i znaznie intensywniejszy ni» wze±niej zazyna ujawnia¢ si� Bo»a

obeno±¢ z wszystkimi tego konsekwenjami. Podmiotowo±¢ wspól-

noty to nie wynik dziaªania ludzkiego kolektywu, lez wynik wspóª-

dziaªania Chrystusa z Jego ludem. Stwierdzenie z Dziejów Apostol-

skih 15:28 ÿPostanowili±my bowiem, Duh �wi�ty i my . . . " ilustruje

najlepiej ogromny duhowy autorytet funkjonowania wspólnoty, bez

porównania wy»szy od indywidualnego autorytetu jakiegokolwiek po-

jedynzego zªowieka.

| Czy pastor i pozostali dotyhzasowi liderzy stan¡ si� wtedy

niepotrzebni? | Wr�z przeiwnie! Przeie» nawet przy olbrzymim

wzro±ie lizby liderów i usªuguj¡yh b�d¡ oni stale górowa¢ nad

pozostaªymi swoim do±wiadzeniem i sta»em wiary. B�d¡ oni wraz z

szybko wzrastaj¡¡ lizb¡ nowyh liderów odgrywa¢ istotn¡ rol� sty-

muluj¡¡ ksztaªtowanie si� tego duhowego organizmu poprzez pro-

wadzenie ka»dego zªonka do osobistej duhowej wi�zi z Chrystusem.

Bo tylko w ten sposób b�d¡ mogli ieszy¢ si� niezm¡onym odpozyn-

kiem w Bogu i z aªkowitym spokojem patrze¢, jak 7.000 zy nawet

wi�ej liderów wykonuje swoj¡ ró»norak¡ posªug�, pozornie aªkiem

samodzielnie, ale w rzezywisto±i w monym, trwaªym organiznym

zespoleniu z Duhem �wi�tym, z sob¡ nawzajem i z aªym iaªem.

| Fantazja? Utopia? Marzenie? Iluzja? | Wale nie! To du-

howa rzezywisto±¢, wyra¹nie zakre±lona na kartah Pisma �wi�tego,

która zrealizowaªa si� wielokrotnie i realizuje si� aktualnie na wielu

miejsah, a wsz�dzie tam, gdzie to nast�puje, uwidaznia si� ÿKo±ióª

peªen hwaªy". Dzie«, w którym t� rzezywisto±¢ odkryjemy, b�dzie nie

tylko dniem wielkiego odkryia, lez tak»e dniem wielkiego przeªomu

| upragniony i wymodlony dzie« wyj±ia na prost¡ w drodze do po-

t�»nego przebudzenia.

Puszzaj¡ ten tekst w Polsk� modl� si� usilnie: Bo»e, Duhu

�wi�ty! Daj jego zytelnikom wizj� biblijnej wspólnoty! Oh! Jak»e

wiele od tego zale»y!

J. K.

Komórki | »ywe kamienie

Ale wy jeste±ie rodem wybranym, królewskim

kapªa«stwem, narodem ±wi�tym, ludem nabytym, aby-

±ie rozgªaszali noty tego, który was powoªaª z iem-

no±i do udownej swojej ±wiatªo±i.

1Pt 2:9

Jako lud Bo»y, uzniowie Jezusa Chrystusa, jeste±my sol¡ ziemi,

±wiatªo±i¡ ±wiata (Mt 5:13{16), rybakami ludzi (Mt 4:19), »ywymi ka-

mieniami duhowego domu, w który mamy si� budowa¢ (1Pt 2:5). Teo-
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retyznie dobrze wiemy, »e Ko±ióª to nie budynek ani instytuja zy

organizaja, lez »ywy duhowy organizm, skªadaj¡y si� z wszystkih

narodzonyh na nowo dziei Bo»yh. Wiemy tak»e, »e w Nowym Te-

stamenie nie ma ju» starotestamentowyh kapªanów | po±redników

mi�dzy Bogiem a lud¹mi, lez »e wszysy jeste±my kapªanami Boga

(1Pt 2:5; Obj 1:6). Od zasów reformaji prawda ta jest integraln¡

z�±i¡ doktryny wszystkih wyzna« protestankih. Ale zy jest tak

naprawd�? Czy w praktye nie mamy i¡gle jeszze zakodowanego w

sobie przekonania, »e w iele Chrystusa istniej¡ zynni ÿduhowni",

któryh obowi¡zkiem jest wykonywanie pray w ko±iele, oraz bierni

ÿlaiy", któryh obowi¡zkiem jest przyhodzenie na nabo»e«stwa i sªu-

hanie, a którzy poza tym »yj¡ swoim ±wiekim »yiem i zajmuj¡ si�

wªasnymi sprawami? Je±li tak jest, to znajdujemy si� w zastoju i jeste-

±my dalekimi od naszego powoªania.

Wielka lizba tekstów biblijnyh wzywa nas do wzajemnego usªu-

giwania sobie na wiele ró»nyh sposobów. Zwroty takie jak ÿjedni

drugim", ÿjedni drugih", ÿwzajemnie", ÿnawzajem" okre±laj¡ nasze

wzajemne obowi¡zki i przywileje (patrz ÿRelaje we wspólnoie" w

zaª¡zniku do niniejszego numeru). Od hwili naszego nawróenia si�

ÿnikt z nas dla siebie nie »yje" (Rz 14:7), nie nale»ymy do siebie sa-

myh (1Ko 6:19), lez mamy uwa»a¢ si� za »yj¡yh dla Boga (Rz

6:11). Ponadto obowi¡zuje nas tzw. wielki nakaz misyjny: ÿid¹ie i

zy«ie uzniami wszystkie narody" (Mt 28:19), ÿid¹ i gªo± Królestwo

Bo»e" (�k 9:60), ÿid¡ gªo±ie wie±¢: Przybli»yªo si� Królestwo Nie-

bios" (Mt 10:7), ÿid¡ na aªy ±wiat, gªo±ie ewangeli�" (Mk 16:15),

ÿma by¢ gªoszone upami�tanie" (�k 24:47).

| Kto, gdzie i kiedy ma to wszystko robi¢? | Istnieje odpo-

wied¹ tradyyjna, która jest bª�dna, i odpowied¹ biblijna, która jest

prawidªowa. Odpowied¹ tradyyjna jest taka, »e maj¡ to robi¢: Kto:

duhowni, a wi� pastor, starsi, diakonowie, osoby po studiah biblij-

nyh, ordynowane, wy±wi�one, z legitymaj¡ duhownego jakiego±

ko±ioªa w kieszeni; gdzie: w kapliy, w budynku zborowym, w punk-

ie katehetyznym, w wynaj�tej sali, w o±rodku rekolekyjnym; kiedy:

w niedziele od 10.00 do 12.00, w pi¡tki od 18.00 do 20.00, w drugi

weekend lipa i w dni ±wi¡t ko±ielnyh.

| A jaka jest odpowied¹ biblijna? | Kto: wszystkie »ywe zªonki

iaªa Chrystusa; gdzie: wsz�dzie, gdzie przebywaj¡, a wi� w swoim

wªasnym domu, w szkole, w miejsu pray, na zakupah, w podró-

»ah, w miejsah publiznyh; kiedy: przez 24 godziny na dob�, a

wi� przy ka»dym spotkaniu, ka»dej nadarzaj¡ej si� okazji, podzas

zaj�¢ domowyh, nauki, pray, odpozynku, w kontaktah osobistyh,

korespondenyjnyh, telefoniznyh i w ka»dy inny mo»liwy sposób.

Od razu wida¢, »e istnieje wielka ró»nia mi�dzy praktyk¡ tra-

dyyjn¡ a biblijn¡. Tak wielka, jak mi�dzy ko±ioªem ±pi¡ym i mar-
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twym a przebudzonym i »ywym. Dlatego te» poruszany tu problem

znajduje si� w entrum uwagi wsz�dzie tam, gdzie w aktualnym ogól-

no±wiatowym poruszeniu duhowym Ko±ióª budzi si� z u±pienia i

zazyna wyprostowywa¢ si� i podnosi¢ swoj¡ gªow� (�k 21:28). W ra-

mah zahodz¡yh w Ko±iele zmian jedno z najistotniejszyh miejs

zajmuje sprawa praktyznej realizaji biblijnej zasady powszehnego

kapªa«stwa we wszystkih jej aspektah. Ka»dy zdrowy hrze±ijanin

powoªany i przeznazony jest do zynnego uzestnitwa w budowa-

niu Ko±ioªa i w wielkim nakazie misyjnym. Zrealizowanie tej zasady

daje w wyniku now¡, wysok¡ jako±¢ »yia hrze±ija«skiego, zarówno

w jego wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Nawrót do bi-

blijnyh wzorów owouje te» wspaniale wysok¡ dynamik¡ duhowego

»yia i lizebnego wzrostu, dzi�ki którym Ko±ióª staje si� oraz bar-

dziej widoznym i znaz¡ym zynnikiem w przebiegaj¡yh na ±wieie

wydarzeniah i proesah zasów ostateznyh.

| Co konkretnie nale»aªoby zrobi¢ w pierwszej kolejno±i zyli od

zego trzeba zaz¡¢? | Kiedy zytamy uwa»nie takie fragmenty Pisma

�wi�tego jak Rz 12, 1Ko 12 zy 1Ko 14, a tak»e wiele innyh, które

zawieraj¡ konkretne wskazówki, dotyz¡e wzajemnyh stosunków we

wspólnoie ludzi Chrystusa, dojdziemy do nieodpartego wniosku, »e

ih realizaja jest praktyznie niemo»liwa w du»ym zgromadzeniu, li-

z¡ym sto osób lub wi�ej. Dotyz¡e nas wskazówki biblijne wyma-

gaj¡ oraz ±i±lejszego przebywania z sob¡ i oraz bli»szego poznawa-

nia si�, gdy» tylko przebywaj¡ z sob¡ i znaj¡ si� dokªadnie mo»emy

naprawd� skuteznie sobie pomaga¢, wspiera¢ si�, modli¢ si� o siebie,

zah�a¢ si�, szanowa¢, przyjmowa¢, miªowa¢ itd. Na du»yh spotka-

niah nie mamy nawet mo»liwo±i, aby zamieni¢ z sob¡ kilka sªów zy

dowiedzie¢ si� zego± o sobie. W du»yh zborah nawet po kilku la-

tah spotykamy si� z lud¹mi, o któryh ni lub prawie ni nie wiemy,

nie znamy nawet ih nazwisk, nie mówi¡ ju» o jakih± trudno±iah,

w któryh potrzebuj¡ naszej pomoy.

We¹my dla przykªadu takie proste stwierdzenie Biblii jak: ÿmo-

»eie bowiem kolejno wszysy prorokowa¢ . . . " (1Ko 14:31). Nawet

na spotkaniu kilkudziesi�iu osób jest to ju» niemo»liwe. Biblia mówi

ÿmo»eie", ale my ze wzgl�dów praktyznyh zmuszeni jeste±my po-

wiedzie¢ ÿnie mo»eie" i z góry ustala¢, kto b�dzie usªugiwaª, w jakiej

kolejno±i i jak dªugo.

| Czy istnieje z tego jakie± wyj±ie? Jakie mo»e tu by¢ rozwi¡za-

nie? | Wiemy, »e przynajmniej niektóre zbory w zasah apostolskih

byªy bardzo lizne. Zbór jerozolimski lizyª o najmniej kilkana±ie ty-

si�y zªonków. A mimo to ÿtrwali we wspólnoie" zyli realizowali to

wszystko, o wymaga byia z sob¡ i bliskiej znajomo±i. Rozwi¡zanie

znajdujemy w Pi±mie �wi�tym, gdzie dowiadujemy si�, »e istniaªy dwa
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ró»ne rodzaje spotka«. ÿCodziennie te» jednomy±lnie uz�szzali do

±wi¡tyni, a ªami¡ hleb po domah, przyjmowali pokarm z weselem i w

prostoie sera" (Dz 2:46). ÿNie przestawali te» odziennie w ±wi¡tyni

i po domah nauza¢ i zwiastowa¢ dobr¡ nowin� o Chrystusie Jezu-

sie" (Dz 5:42). Widzimy wi�, »e od poz¡tku istnienia Ko±ioªa »yie

jego tozyªo si� nie tyle na du»yh zgromadzeniah, o na niewielkih

spotkaniah domowyh. Na tyh drugih istniej¡ idealne warunki do

wzajemnego poznawania si�, byia z sob¡ i realizowania biblijnego

modelu wspólnoty hrze±ija«skiej.

Id¡ jeszze troh� wstez przypomnijmy sobie, »e tak»e Pan Je-

zus znazn¡ z�±¢ swojego nauzania i usªugi wykonywaª w domah

poszzególnyh osób zy rodzin, gdzie zostaª zaproszony. Z faktem

tym spotykamy si� w ewangeliah raz po raz. W tym kontek±ie szze-

gólnej wymowy nabieraj¡ niektóre stwierdzenia, jak na przykªad to, »e

kto opu±iªby dom dla imienia Pana Jezusa, otrzyma stokro¢ wi�ej

domów (Mk 10:29{30), jak równie» tekst ÿb�dziesz zbawiony, ty i twój

dom" (Dz 16:31). Po prostu ka»dy, kto przyjmowaª zbawienie w Je-

zusie, stawaª si� Jego wªasno±i¡ wraz ze swoim domem i udost�pniaª

swój dom na spotkania hrze±ija«skiej wspólnoty.

Fakt ten potwierdzaj¡ tak»e lizne inne nowotestamentowe tek-

sty. Prze±ladowa Ko±ioªa Saul ÿwhodziª do domów" (Dz 8:3). Piotr

po wyj±iu z wi�zienia ÿudaª si� do domu Marii . . . gdzie byªo wielu

zgromadzonyh" (Dz 12:12). Apostoª Paweª nauzaª ÿpubliznie i po

domah" (Dz 20:20). Zbory znajdowaªy si� w domah Prysylli i Akwili

(Rz 16:5; 1Ko 16:19), Nymfasa (Kol 4:15), Filemona (Flm 1:2). Dziaªo

si� to bardzo prosto, jak w przypadku Lidii (Dz 16:15), stró»a wi�-

zienia w Filippi (Dz 16:34) zy setnika Korneliusza (Dz 10:27{48).

Dzi�ki praktye spotka« domowyh Ko±ióª apostolski nie odzuwaª

braku budynków sakralnyh, a w zasie prze±ladowa« mógª dziaªa¢

nadal w konspiraji. Te ogromne korzy±i s¡ tak»e obenie udziaªem

tyh ko±ioªów w ró»nyh krajah, które wróiªy do struktury Ko±ioªa

zasów apostolskih i zgromadzaj¡ si� po domah.

To ÿodkrywanie" prastaryh biblijnyh zasad dla Ko±ioªa prze-

biega w ramah ogólnej odnowy ju» od kilku dziesi�iolei. Wiele

ko±ioªów wprowadziªo spotkania w grupah domowyh jako jedn¡ z

form prowadzenia pray zborowej. Dotyzy to tak»e liznyh zborów

na terenie Polski. Do±wiadzenia s¡ jednoznaznie pozytywne. Chrze-

±ijanie s¡ bli»ej siebie i wszystkie biblijne wskazówki dotyz¡e wspól-

noty uzyskuj¡ wymiar praktyzny i mog¡ by¢ w peªni realizowane w

niewielkim gronie, liz¡ym zazwyzaj kilkana±ie osób. Te grupy do-

mowe s¡ te» z�sto nazywane komórkami. Wiadomo, zym s¡ komórki

w ka»dym »ywym organizmie. Wszelka materia o»ywiona ma budow�

komórkow¡ i jej podstawowe funkje biologizne realizowane s¡ na

poziomie komórek.
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Okazuje si� jednak, »e jest to zaledwie z�±iowe zrealizowanie

biblijnyh wzorów. Grupy domowe zyli komórki, jakie przewa»nie

znamy, s¡ jedynie pierwszym etapem w proesie przeobra»e«, zwi¡za-

nyh z odnow¡ Ko±ioªa do jego postai ÿtak jak na poz¡tku". Oka-

zuje si�, »e mo»na i trzeba zrobi¢ jeszze znaznie wi�ej, aby Ko±ióª

mógª funkjonowa¢ w peªni swojej wydajno±i.

| W jakim kierunku przebiegaj¡ zmiany? | Po pierwsze, ko-

mórki staj¡ si� oraz bardziej istotn¡ z�±i¡ pray ko±ioªa | oraz

wi�ej jego funkji skupia si� wªa±nie w komórkah. Okazuje si�, »e

wªa±nie w takim gronie kilkunastu dobrze znaj¡yh si� i z»ytyh z sob¡

osób istniej¡ najlepsze warunki dla duhowego rozwoju poprzez prak-

tyzne uzenie si� od siebie nawzajem (mentoring), to tutaj najªatwiej

prowadzi¢ posªug� duszpastersk¡, to tutaj najskutezniej mo»na udzie-

la¢ potrzebuj¡ym najró»niejszej pomoy materialnej i rzezowej. Ni

te» nie stoi na przeszkodzie, aby komórki przej�ªy nawet takie dziaªy

pray zborowej jak nauzanie dziei, praa z mªodzie»¡, spotkania

kobiet itp. Rzez jasna, »e wymaga to odpowiedniego przygotowania

liderów komórek, okazuje si� jednak, »e id¡ za wskazówkami biblij-

nymi, mo»na to z powodzeniem zapewni¢.

Po drugie, komórki stanowi¡ sprzyjaj¡e ±rodowisko, w którym

wierz¡y dojrzewaj¡ duhowo, odkrywaj¡ i rozwijaj¡ swoje obdarowa-

nie i powoªanie, i w którym wdra»aj¡ si� do sªu»by dla Pana. Aby

to miaªo miejse, koniezne jest ostatezne zerwanie ze stereotypow¡

mentalno±i¡ podziaªu na duhownyh i laików. W praktye oznaza

to, »e ka»dy zªonek wspólnoty uwa»any jest za potenjalnego pra-

ownika zyli lidera i jego duhowy rozwój przebiega pod tym k¡tem.

Tak wi� ten, kto dopiero o si� nawróiª, staje si� uzniem i uzy

si� od starszyh wiekiem i sta»em wiary nie tylko zasad nowego »yia,

lez tak»e usªugiwania. Ozekuje si�, »e w swoim zasie doro±nie na

tyle, by mó usªugiwa¢ innym, w szzególno±i za±, by mó by¢ liderem

grupy.

| Zaraz, zaraz! Czy» to nie Bóg ustanawia jednyh apostoªami,

drugih prorokami, innyh ewangelistami, a jeszze innyh pasterzami

i nauzyielami? | Ozywi±ie, ale »adnyh ludzi nie ustanawia la-

ikami! Pismo �wi�te mówi wyra¹nie, »e ÿw ka»dym ró»nie przejawia

si� Duh ku wspólnemu po»ytkowi" (1Ko 12:7), a biblijnym zadaniem

apostoªów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauzyieli jest nie

tylko posªugiwanie, lez tak»e przygotowywanie ±wi�tyh do dzieªa po-

sªugiwania (Ef 4:11{12) tymi darami, któryh udzieliª im Duh �wi�ty,

a które we wspólnoie bywaj¡ rozpoznawane i rozwijane. Tak wi�

ÿbior¡ pod uwag� zas" (Hbr 5:12) nie tylko mo»emy, ale powinni±my

ozekiwa¢, »e ka»dy poz¡tkuj¡y wierz¡y dojrzeje do posªugiwania i

zajmie swoje miejse jako zynny lider wspólnoty. Praktyka zborów o
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strukturze komórkowej pokazuje, »e zas tego przygotowania wynosi

z reguªy okoªo roku, rzadko póªtora lub dwa lata.

W naszej mentalno±i, uksztaªtowanej z�sto w warunkah duho-

wego zastoju, mo»e si� to wydawa¢ nierealistyzne, praktyka jednak

wykazuje, »e jak w ka»dym innym przypadku, tak i w tym nawrót do za-

sad biblijnyh owouje wspaniaªymi, wr�z rewelayjnymi rezultatami.

Zbory, które ÿzaryzykowaªy" ozekiwa¢ duhowego rozwoju od nowo

nawróonyh, nie zawiodªy si�, lez iesz¡ si� niebywaª¡ obfito±i¡ lide-

rów, gdy» Pan jest wierny swojemu Sªowu. Czy» w okresie apostolskim

nie ustanawiano starszymi zborów osoby zaledwie z kilkumiesi�znym

sta»em »yia hrze±ija«skiego? Rzez ozywista, »e nie mo»na tego

pu±i¢ na »ywioª, lez koniezne jest systematyzne i planowe nauza-

nie, jak równie» zuwanie nad rozwojem duhowym ka»dej jednostki.

Ludzkie ±rodki nie s¡ w stanie doprowadzi¢ zªowieka do duhowej

dojrzaªo±i, ale Duh �wi�ty zyni to skuteznie i szybko.

Po trzeie | i to hyba najwa»niejsze | komórki okazuj¡ si�

by¢ niezmiernie skuteznym narz�dziem ewangelizaji. W ko±ioªah

o strukturze komórkowej praktyznie aªa ewangelizaja realizowana

jest poprzez grupy domowe. Czªonkowie wspólnoty usªuguj¡ indywi-

dualnie niezbawionym i zapraszaj¡ ih na spotkania grup domowyh,

gdzie i stykaj¡ si� z »yiem hrze±ija«skim w jego praktyznym, po-

wszednim wymiarze. To w komórkah sªysz¡ ewangeli�, tutaj poznaj¡

tre±¢ Sªowa Bo»ego, w komórkah podejmuj¡ deyzj� oddania swojego

»yia Panu, to tu prze»ywaj¡ nowe narodzenie i hrzest Duhem �wi�-

tym i to tu wrastaj¡ w iaªo Chrystusowe, staj¡ si� jego zªonkami.

Ko±ioªy komórkowe to ko±ioªy najszybiej rozwijaj¡e si� lizebnie,

nie dzi�ki masowym krujatom i imprezom ewangelizayjnym, lez

dzi�ki pray ewangelizayjnej wszystkih zªonków w komórkah.

Rzez ozywista, »e nie dzieje si� to automatyznie, lez wymaga

±wiadomego dziaªania. Przede wszystkim musi zosta¢ zburzona odst�p-

za mentalno±¢, której rezultatem jest ignorowanie wielkiego nakazu

misyjnego. Istnieje wiele zborów, które szzy¡ si� wysokim poziomem

swojego »yia duhowego i gª�bi¡ swojego duhowego poznania, zu-

peªnie oboj�tnyh na dzielenie si� Dobr¡ Nowin¡. Powa»nym bª�dem

jest te» przekonanie, »e do ewangelizowania trzeba by¢ powoªanym

i obdarowanym. Caªo±¢ nauki biblijnej mówi bardzo jasno, »e ewan-

gelizowanie jest zadaniem i przywilejem ka»dego uznia Pa«skiego.

Komórki tylko wtedy mog¡ si� sta¢ pot�»nym narz�dziem ewangeli-

zaji, kiedy ta zasada i ten obowi¡zek b�dzie dla ka»dego ih lidera

i zªonka ozywisto±i¡. To wªa±nie lider grupy domowej musi umie¢

ewangelizowa¢ indywidualnie i jego elementarnym obowi¡zkiem jest

nauzenie tego wszystkih zªonków grupy. Nieskutezne b�d¡ gor¡e

apele do wierz¡yh, »e maj¡ to robi¢. To mo»e ih wprawi¢ tylko w
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frustraj� i kompleksy. Po prostu, obowi¡zkiem liderów jest ih tego

uzy¢ | robi¢ to wspólnie z nimi tak dªugo, a» b�d¡ to umie¢.

| Czy nie jest to wygórowane, nierealistyzne wymaganie? | W

±wietle Pisma �wi�tego z pewno±i¡ nie. S¡ dowody na to, »e wszysy

wierz¡y w zasah apostolskih umieli ewangelizowa¢, »e ih tego we

wspólnoie nauzono. Kiedy mianowiie w Jerozolimie wybuhªo prze-

±ladowanie i wszysy z wyj¡tkiem apostoªów musieli si� rozproszy¢ po

okr�gah wiejskih Judei i Samarii, ÿszli z miejsa na miejse i zwia-

stowali dobr¡ nowin�" (Dz 8:1,4). Okazuje si�, »e wszysy umieli to

robi¢. Niektórzy z nih dotarli z ewangeli¡ nawet do Feniji, na Cypr

i do Antiohii (Dz 11:19{21). Takie same do±wiadzenia maj¡ tak»e

aktualnie te zbory, które prauj¡ w systemie komórkowym o profilu

ewangelizayjnym. Okazuje si�, »e wierz¡y h¡ i mog¡ si� tego na-

uzy¢. Po okresie niezb�dnyh przygotowa« i przemian strukturalnyh

wzrost lizebny ko±ioªów komórkowyh przehodzi najz�±iej naj-

±mielsze ozekiwania. Praktyka wykazuje niezbiie, »e hrze±ijanie

h¡ i potrafi¡ ewangelizowa¢ indywidualnie, tak jak robili to ih bra-

ia i siostry w okresie apostolskim.

Ewangelizuj¡e grupy domowe powoduj¡, »e s¡ one zasowo nie-

trwaªe, gdy» pr�dzej zy pó¹niej wzrost lizebny grupy wymusi jej po-

dziaª na dwie oddzielne grupy. Powstaje wtedy nowa grupa, kierowana

przez nowo wyksztaªonego w starej grupie lidera, w skªad której wejd¡

niektóre osoby ze starej grupy i osoby nowo pozyskiwane do wspól-

noty. Jest to naturalny proes, analogizny do proesów w przyro-

dzie, gdzie wzrost ka»dego organizmu nast�puje poprzez dzielenie si�

komórek. Jest to zwi¡zane z pewn¡ przykro±i¡, spowodowan¡ roz-

staniem si� z pewnymi znajomymi, ale wzrasta w ten sposób lizba

komórek i lizba liderów, zynnyh we wspólnoie. Ko±ióª wzrasta i

rozwija si�.

| Jakie s¡ ehy pozytywne, a jakie negatywne pray ko±ielnej w

systemie komórkowym? | Relaje z ró»nyh miejs, w któryh wdro-

»ono ten sposób pray, s¡ jednoznaznie pozytywne. Cz�sto sªyszy si�

opinie entuzjastyzne, a przytazane dane lizbowe nieraz oszaªamiaj¡.

Nie ma natomiast prawie wale elementów negatywnyh. Jedyny pro-

blem, jaki pojawia si� z reguªy w zwi¡zku z przemianami Ko±ioªa w

tym zakresie, to problem subiektywny, maj¡y ¹ródªo w tradyyjnym,

niebiblijnym sposobie my±lenia i patrzenia na rzezywisto±¢. Po prostu

przywódy, przyzwyzajeni do dotyhzasowyh zwyzajów i standar-

dów, maj¡ mnóstwo w¡tpliwo±i, zy ten nowy sposób pray mo»e

zadziaªa¢ i zda¢ egzamin. Co gorsza, z�sto potrafi¡ wysypywa¢ jak z

r�kawa dziesi¡tki ró»nyh argumentów, przemawiaj¡yh za tym, »e

to nie mo»e zadziaªa¢ i nie mo»e zda¢ egzaminu. Jednak relaje z

ró»nyh stron ±wiata, z ró»nyh kultur, z ró»nyh warstw spoªeznyh,
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z ró»nyh poziomów wyksztaªenia mówi¡ aªkiem jednoznaznie o

tym, »e to zdaje egzamin i dziaªa. W tej hwili nie hodzi ju» o jak¡±

niesprawdzon¡ ide�, o jaki± nowy pomysª zy lansowan¡ metod�, lez

o przemian�, która praktyznie zaistniaªa na wielu miejsah i szybko

staje si� w Ko±iele standardem.

Gdziekolwiek Ko±ióª wraa do sposobów biblijnyh, rezultatem

jest jego szybki rozwój, zarówno jako±iowy, jak i ilo±iowy. Pojawia

si� nowa jako±¢ »yia hrze±ija«skiego zarówno jednostki, jak i wspól-

noty jako aªo±i, odpada te» aªy szereg hroniznyh shorze«, n�ka-

j¡yh struktury tradyyjne. Chodzi o elementy bardzo praktyzne, ale

maj¡e tak»e ogromne znazenie duhowe. W zasadzie poprzez pra�

w systemie komórkowym mo»liwy jest wzrost lizebny tak»e ko±ioªa

ielesnego, niebiblijnego, gdy» w pewnym sensie ewangelizaj� indy-

widualn¡ przyrówna¢ mo»na do pray akwizytorów zy agentów ubez-

piezeniowyh, pozyskuj¡yh klientów dla swoih firm. Problemem

b�dzie wtedy tylko brak wªa±iwej motywaji duhowej. Je»eli jednak

do ewangelizaji przyst�pujemy jako ludzie na nowo narodzeni, moty-

wowani miªo±i¡ do gin¡yh, doeniaj¡y wspaniaªo±¢ »yia z Bogiem

i korzystaj¡y z moy Duha �wi�tego, rezultatem b�dzie znaz¡y

wzrost Królestwa Bo»ego. I to wªa±nie obserwujemy aktualnie w skali

±wiatowej wsz�dzie tam, gdzie lud Bo»y wyprostowuje si� i gdzie hrze-

±ijanie podnosz¡ swoje gªowy.

Jak wynika z powy»szyh rozwa»a«, ko±ióª komórkowy to nie

jaka± nowa doktryna ani te» nowa organizaja hrze±ija«ska, lez

nowy sposób prowadzenia pray zborowej, a wªa±iwie nawrót do sta-

rego sposobu, znanego z zasów apostolskih. Ró»nia mi�dzy ko±io-

ªem komórkowym, a ko±ioªem maj¡ym grupy domowe polega na

tym, »e w ko±iele komórkowym grupy domowe stanowi¡ nie jedn¡ z

wielu agend ko±ioªa, lez agend� najwa»niejsz¡, dla wszystkih zªon-

ków wspólnoty obligatoryjn¡, w ramah której realizowane s¡ prawie

wszystkie funkje »yia zborowego. Wielkie wspólne zgromadzenia a-

ªej wspólnoty nadal peªni¡ wa»n¡ rol�, ale nie s¡ istotne dla »yia

duhowego jednostki i maj¡ w pewnym sensie harakter manifesta-

yjny i reprezentayjny, a w okolizno±iah szzególnyh, takih jak

prze±ladowania, mo»na z nih nawet bez szkody dla istnienia wspól-

noty zrezygnowa¢. To samo dotyzy tak»e budynków zborowyh, kapli

itd. Nawet tam, gdzie du»e wspólne spotkania s¡ niemo»liwe, ko±ioªy

komórkowe s¡ w stanie nie tylko istnie¢, lez tak»e szybko wzrasta¢

lizebnie, gdy» ewangelizaja prowadzona i koordynowana jest w ko-

mórkah, a uzestniz¡ w niej zynnie wszysy zªonkowie.

Zbór, w którym wprowadzono taki sposób prowadzenia pray, sta-

nowi tak»e ±rodowisko, zdolne ÿzagospodarowa¢" wielki napªyw no-

wyh ludzi, jaki obserwuje si� w okresah duhowego przebudzenia.
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Je±li bowiem praa prowadzona jest w sposób tradyyjny, to hoia»

nawet w i¡gu niewielu tygodni napªyn¡ do zboru setki zy tysi¡e no-

wyh ludzi, w kolejnyh kilku miesi¡ah wi�kszo±¢ z nih ÿwypªynie"

z powrotem ze zboru, poniewa» nielizni ÿduhowni" nie s¡ w stanie

otozy¢ ih niezb�dn¡ opiek¡ ani wprowadzi¢ w uzniostwo. Byªo tak

na przykªad w Argentynie, gdzie szauje si�, i» na poz¡tku lat 90-tyh

20 wieku zbory utraiªy w ten sposób okoªo 300 do 400 tysi�y nowo

nawróonyh. W kolejnyh natomiast latah urzezywistniono zasad�

powszehnego kapªa«stwa i przez to przygotowano wiernyh do pray

usªugiwania, dzi�ki zemu w kolejnej fali przebudzenia, jaka nadeszªa

po roku 1995, wielka lizba potenjalnyh liderów zdoªaªa opanowa¢

sytuaj�, tak »e gwaªtowny wzrost lizebny zborów nie spowodowaª

ÿp�kni�ia bukªaków" ani ÿzerwania si� siei".

Zako«zmy to rozwa»anie na temat ko±ioªa komórkowego po-

równaniem skutezno±i ewangelizaji systemem tradyyjnym a sys-

temem komórkowym, jak równie» podaniem pewnyh danyh lizbo-

wyh, które mog¡ posªu»y¢ jako przykªad badania dynamiki wzrostu

zboru, a tak»e umo»liwi¡ zrozumie¢ tajemni� gwaªtownego wzrostu

lizebnego, obserwowanego z�sto w ko±ioªah komórkowyh.

Tablia 1. Wzrost liniowy (wg. post�pu arytmetyznego)

x = 100000� n; x | lizba osób; n | lizba dni

(Zaªo»enie: Codziennie przybywa 100000 osób)

x = 100000 n = 1 dzie«

200000 2 dni

1000000 10 dni

10000000 100 dni

36500000 365 dni

365000000 10 lat

1095000000 30 lat

2190000000 60 lat

Wniosek: W przei¡gu okoªo 40 lat mogªoby zosta¢ pozyskanyh okoªo

15 % ludno±i ±wiata i dalsza ewangelizaja kompensowaªaby zaledwie uby-

tek naturalny.

Zaªó»my najpierw, »e lud Bo»y podj¡ª ogromny wysiªek i zmobi-

lizowaª ewangelistów do prowadzenia non stop pot�»nyh kampanii,

dzi�ki którym na aªym ±wieie nawraa si� odziennie sto tysi�y

osób. Lizba nawróonyh wzrasta wi� odziennie o t� sam¡ lizb�

100.000. Wzrost lizby hrze±ijan nast�puje wi� w post�pie arytme-

tyznym. Spróbujmy oblizy¢, jak dªugiego zasu potrzeba by, aby ze-

wangelizowa¢ aª¡ ludno±¢ ±wiata. Sytuaj� t� przedstawiono w tabliy

1. Wida¢ z niej, »e po roku lizba nawróonyh osi¡gnie 36,5 miliona.
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Po 60 latah lizba nawróe« osi¡gnie okoªo 2,2 miliarda zyli okoªo

jedn¡ trzei¡ lizby »yj¡yh na ±wieie ludzi. Nie znazy to jednak,

»e tyle b�dzie wtedy na ±wieie hrze±ijan, gdy» wi�ksza z�±¢ z tej

lizby przejdzie w przei¡gu tyh 60 lat do wiezno±i. W rzezywi-

sto±i wi� po okoªo 40 latah lizba hrze±ijan ustabilizuje si� na

poziomie okoªo 1,3 miliarda i przestanie wzrasta¢, gdy» aªa dalsza

ewangelizaja b�dzie tylko kompensowaªa ubytek naturalny. Tak wi�

zewangelizowanie ±wiata tym sposobem nie jest mo»liwe.

Tablia 2. Wzrost wykªadnizy (wg. post�pu geometryznego)

x = 2

n

; x | lizba osób; n | lizba lat

(Stan poz¡tk.: 1 osoba; okres podwojenia: 1 rok)

* x = 1 n = 0

* * 2 1

* * * * 4 2

* * * * * * * * 8 3

* * * * * * * * * * * * * * * * 16 4

* * * * * * * ** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** ** ** 32 5

1024 10

32768 15

1048576 20

33554432 25

1073741824 30

8589934592 33

Wniosek: Tym sposobem ewangelizaji aªa ludno±¢ ±wiata mogªaby zo-

sta¢ pozyskana w przei¡gu 33 lat.

Prze±led¹my teraz sytuaj�, w której w ewangelizaji bior¡ udziaª

wszysy hrze±ijanie, przy zym oblizenie rozpozynamy od jednego

hrze±ijanina i zakªadamy, »e pozyska on raz w roku jednego nowego

zªowieka, za± pozyskani wª¡zaj¡ si� tak»e w ten proes. W tym przy-

padku ewangelizaja przebiega w post�pie geometryznym, jak ilu-

struje to tablia 2. Po roku hrze±ijan b�dzie wi� dwóh, po dwóh

latah ztereh. Dopiero po 10 latah ih lizba przekrozy tysi¡, a

po 20 latah milion, jednak ju» po niespeªna 33 latah ewangelizaja

ustanie, gdy» aªa ludno±¢ ±wiata zostanie pozyskana dla Chrystusa.

Je±li jednak przyjmiemy, »e jest aktualnie na ±wieie 10 milionów »y-

wyh, aktywnyh hrze±ijan, mog¡yh uzestnizy¢ w tym proesie,

a ka»dy z nih raz w roku pozyska jedn¡ osob�, to dla pozyskania

tym sposobem aªej ludno±i ±wiata wystarzy niespeªna 10 lat. Wielki

nakaz misyjny mo»e wi� by¢ zrealizowany w niedªugim zasie.

Te dwa sposoby reprezentuj¡ w pewnym sensie ludzki i Bo»y spo-

sób pomna»ania. Ten pierwszy obserwujemy w przemy±le, gdzie du»e
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fabryki z maksymaln¡ szybko±i¡ wypuszzaj¡ odziennie du»¡ lizb�

jednakowyh produktów, du»e drukarnie, z któryh wyhodzi ile± tam

egzemplarzy gazety na godzin� itd. Bóg natomiast post�puje zupeª-

nie inazej. Tworzy park� królików i mówi im: ÿRozmna»ajie si�!"

Tworzy ziarenko pszeniy i mówi mu: ÿRo±nij!" Zupeªnie podobnie

te» powoªuje sobie garstk� uzniów i mówi im: ÿId¹ie tedy i zy«-

ie uzniami wszystkie narody!" I to dziaªa! Dlazego? Poniewa» Bóg

wªo»yª w par� królików potenjaª potrzebny do rozmna»ania si�. I po-

niewa» Bóg wªo»yª w ziarenko pszeniy potenjaª potrzebny do wzro-

stu. I zupeªnie podobnie te» wkªada Bóg do swoih uzniów potenjaª,

potrzebny do pój±ia i zynienia wszystkih uzniami. Jak»e to gªu-

pie z naszej strony, je±li doskonaªy sposób Bo»y zast�pujemy naszym

ludzkim, zazerpni�tym ze strategii firmy General Motors!

W tabliy 3 przedstawiona jest typowa dynamika wzrostu zboru

za okres 26 lat, który w tym zasie powi�kszyª si� z 20 do 300 zªon-

ków, o daje wspóªzynnik wzrostu 15. W podany w tabliy sposób

mo»na oblizy¢, »e ±rednio zbór ten wzrastaª roznie o okoªo 11 %.

Wa»n¡ informaj¡ jest okres podwojenia, który mówi, ile zasu zu»yª

±rednio ka»dy zªonek zboru na pozyskanie jednego nowego zªonka.

W przypadku tego zboru okres ten wynosiª 6,65 lat.

Tablia 3. Przykªadowa dynamika wzrostu zboru

Rok 1976 . . . . 20 zªonków

rok 2002 . . . . 300 zªonków

2002� 1976 = 26 lat

300=20 = 15 | wpóªzynnik pomno»enia

20� (1 + x)

26
= 300; x = 0; 1098

x | rozny przyrost: okoªo 11 %

20� 2

26=y
= 300; y = 6; 65

y | okres podwojenia: 6,65 lat

�rednio ka»dy zªonek pozyskiwaª jednego

nowego zªonka raz na 6,65 roku.

Tablia 4 w swojej lewej z�±i podaje dla tego samego zboru, ile

w zborze tym byªoby aktualnie zªonków, gdyby okres podwojenia wy-

nosiª nie 6,65 lat, lez 6, 5, 4 itd. lata. Gdyby zªonkowie tego zboru

pozyskiwali przez te 26 lat nowyh zªonków ±rednio o 2 lata, zbór ten

lizyªby obenie ponad 163 tysi¡e zªonków. W prawej z�±i tabliy 4

podana jest prognoza lizby zªonków tego samego zboru za 5 lat dla

ró»nyh warto±i okresu podwojenia. Je±li w zborze ni si� nie zmieni

i nowi zªonkowie pozyskiwani b�d¡ jak dot¡d o 6,65 lat, zbór w roku

2007 lizyª b�dzie 505 zªonków. Je±li jednak nauz¡ si� ewangelizaji

indywidualnej i wª¡z¡ si� zynnie w wielki nakaz misyjny, pozyskuj¡

raz w roku now¡ osob�, lizba zªonków zboru w roku 2007 wyniesie
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9600. Gdyby zdoªali pozyskiwa¢ dwóh zªonków w i¡gu roku, zbór

przekrozyªby wtedy lizb� 300 tysi�y zªonków.

Tablia 4. Wzrost zboru dla ró»nyh

warto±i okresu podwojenia

z | lizba zªonków przy okresie podwojenia y

Tak byªoby Prognoza na 5 lat

z = 20� 2

26=y
z = 300� 2

5=y

1976 y z(2002) 2002 y z(2007)

20 6,6 300 300 6,6 505

20 6,0 403 300 6,0 535

20 5,0 735 300 4,0 714

20 4,0 1810 300 2,0 1697

20 3,0 8127 300 1,0 9600

20 2,0 163810 300 0,5 307200

I jeszze jedna ilustraja. W ruhu ko±ioªów komórkowyh ist-

nieje tak»e konepja, zwana ÿzasad¡ dwunastu". Wzoruje si� ona na

Panu Jezusie, który powoªaª sobie 12 uzniów (Mk 3:14), przygotowaª

ih do pray posªugiwania i wysªaª gªosi¢ ewangeli� (Mt 10:5{8). Zgod-

nie z ÿzasad¡ dwunastu" ka»dy nowy uze« po przygotowaniu w takiej

grupie sam staje si� liderem grupy, skªadaj¡ej si� z okoªo 12 uzniów,

któryh pozyskaª dla Chrystusa. Mehanizm ten widzimy wyra¹nie w

wypowiedzi apostoªa Pawªa do Tymoteusza (2Tm 2:2), przytozonej w

tabliy 5. Na pierwszym poziomie mamy samego Pawªa, na kolejnym

Tymoteusza i ÿwielu ±wiadków", na jeszze dalszym ÿludzi godnyh

zaufania", nauzanyh przez Tymoteusza i owyh ÿwielu ±wiadków", a

nast�pnie ÿinnyh", nauzanyh przez tyh ÿludzi godnyh zaufania" i

tak dalej. Mamy w tym przypadku do zynienia tak»e z post�pem geo-

metryznym, ale z ilorazem nie 2 lez 12, o zapewnia jeszze szybszy

wzrost. W ka»dej grupie ÿdwunastu" zostaje wi� przygotowanyh 12

nowyh liderów, którzy nast�pnie zakªadaj¡ prawie jednoze±nie 12

nowyh grup. Jak wida¢ z tabliy, ju» na pi¡tym poziomie lizba przy-

gotowywanyh liderów przekraza 20 tysi�y. Ten wariant pray ma

tak»e ten plus, »e nie dohodzi w nim do rozstawania si�. Pierwotna

grupa istnieje nadal i ka»dy lider funkjonuje na dwu poziomah: jako

lider grupy osób ±wie»o nawróonyh, któr¡ sam prowadzi, i jedno-

ze±nie jako zªonek grupy liderów, gdzie nadal si� uzy, dzieli do-

±wiadzeniami i duhowo wzrasta. Po zasie zªonkowie jego grupy

tak»e staj¡ si� liderami, grupa jego staje si� wi� tak»e grup¡ liderów,

z któryh ka»dy prowadzi now¡, zaªo»on¡ przez siebie grup�.
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Tablia 5. ÿZasada dwunastu" (Mk 3:14)

(x = 12

n

| Post�p geometryzny z ilorazem 12 zamiast 2.)

2 Tm 2:2

P Co sªyszaªe± ode mnie x = 1 n = 0

T+WS wobe wielu ±wiadków, 12 1

LGZ to przeka» ludziom godnym zaufania, 144 2

IN którzy b�d¡ zdolni i innyh nauza¢ 1728 3

..... . . . itd. 20736 4

Dane te ilustruj¡ ogromny potenjaª, jaki Bóg zawarª w »ywyh

kamieniah swojego Ko±ioªa. Jednoze±nie ilustruj¡ te» olbrzymie

straty, wyrz¡dzane Ko±ioªowi przez pozbawienie go tego potenjaªu

zephni�iem jego »ywyh kamieni | zªonków do roli biernyh ÿla-

ików" i powierzeniem realizaji wielkiego nakazu misyjnego nieliznej

grupie ÿekspertów". Duh �wi�ty lezy jednak w szybkim tempie ska-

lezenia i rany, zadane Jego ludowi, a jedn¡ z dziedzin tego proesu

jest nawrót do praktyznej realizaji zasady powszehnego kapªa«stwa,

znajduj¡ej swój konkretny wyraz w ko±ioªah o strukturze komór-

kowej. Kiedykolwiek sªyszymy o zborah, liz¡yh tysi¡e zªonków

lub szybko wzrastaj¡yh lizebnie, mo»emy by¢ pewni, »e hodzi o

zbory, które wdro»yªy zasad� powszehnego kapªa«stwa i dziaªaj¡ w

systemie komórkowym, poniewa» w tradyyjnym systemie pray dal-

szy wzrost zboru liz¡ego kilkaset osób jest praktyznie niemo»liwy. I

odwrotnie, gdziekolwiek wdro»ono zasad� powszehnego kapªa«stwa i

wprowadzono system komórkowy, najprawdopodobniej niebawem od-

notujemy ogromny wzrost i b�dziemy mieli do zynienia z tysi¡ami,

gdy» hrze±ijan, któryh nauzono ewangelizowa¢, nie da si� od tego

powstrzyma¢.

Czuj� si� pobudzony do tego, aby na konie podzieli¢ si� pewn¡

osobist¡, razej niepohlebn¡ refleksj¡. Wyrastaªem w zborah o du-

»ym dorobku duhowym, ale bardzo sªabyh ewangelizayjnie. Nie

tylko nie uzono nas ewangelizaji, lez nawet nie apelowano, aby

to robi¢. Nie lubiano zbytnio nawet pie±ni, które do tego zah�aªy.

Duh �wi�ty wprawdzie mono domagaª si� tego ode mnie, nie byªem

jednak w stanie przezwyi�»y¢ skr�powania i wstydu, a kiedy ju» za-

sem si� na to zdobywaªem, z powodu braku umiej�tno±i ponosiªem

pora»ki, które mnie frustrowaªy i spowodowaªy nawet o± w rodzaju

kompleksu ni»szo±i. Niedawno w zborze podzas tygodnia modlitwy

zaproponowano modlitw� dzi�kzynn¡ za tyh ludzi, dzi�ki którym

dotarªa do nas ewangelia. Nast¡piªa wzruszaj¡y hwila, kiedy w mo-

dlitwah indywidualnyh braia i siostry dzi�kowali Panu, wymieniaj¡

z imion i nazwisk osoby, dzi�ki którym poznali ewangeli�. W tym mo-
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menie zobazyªem t� sal�, w której si� modlono, wypeªnion¡ moimi

znajomymi: s¡siadami, kolegami ze szkoªy, z pray itd. I u±wiadomiªem

sobie, »e ih tutaj nie ma, nie wznosz¡ wi� modlitw dzi�kzynnyh

i nie wymieniaj¡ przy tym mojego imienia i nazwiska, poniewa» nie

usªyszeli z moih ust ewangelii. Napawa mnie to smutkiem, w którym

nie hiaªbym ju» trwa¢ i którego nie »yzyªbym tak»e nikomu innemu.

A my±l�, »e w takih odzuiah nie jestem odosobniony.

Chrze±ijanin i zbór nie ewangelizuj¡y to hrze±ijanin i zbór

uªomny, kaleki, nie wywi¡zuj¡y si� ze swojego podstawowego powo-

ªania i »adna ÿgª�boka" pobo»na gadanina nie jest w stanie tego ukry¢

ani temu zaprzezy¢. Dzi�ki Bogu jednak ta uªomno±¢ i to kaletwo

jest mo»liwe do wylezenia i na wielu miejsah ju» to nast¡piªo, a na

wielu innyh miejsah to aktualnie si� dzieje. Nie trzeba nam dªu-

»ej nosi¢ ha«by naszej niepªodno±i. Odnowa, przebiegaj¡a na tym

odinku, prowadzi do dynamiki i »ywotno±i, jakiej Ko±ióª nie do-

±wiadzaª ju» od dawna. Przez nawrót do biblijnej, apostolskiej za-

sady powszehnego kapªa«stwa i praktyki spotka« domowyh Ko±ióª

uzyskuje warunki, niezb�dne do naszego wywi¡zania si� z ogromnyh

zada« ewangelizaji zasów ostateznyh.

J. K.

Powszehne kapªa«stwo w praktye

(Krótkie informaje z ró»nyh stron ±wiata)

Berisso, Argentyna: Ko±ióª baptystyzny pastora Alberto Prokophuka dzi�ki

usªudze wszystkih jego zªonków wzrósª z 110 do 3000 zªonków. Prowadz¡ oni 30

sªu»b, od ewangelizaji i uzniostwa poz¡wszy, a na tanih sklepah i jadªodajniah

sko«zywszy. Ko±ióª ten zaªo»yª te» w obr�bie metropolii La Plata 15 innyh ko±io-

ªów. Gwatemala: Ko±ióª Verbo wzrósª do 9000 zªonków. Zaªo»yª on wiele nowyh

ko±ioªów w spoªezno±iah hiszpa«skoj�zyznyh obu z�±i Ameryki. Tajemni¡

rozwoju jest osobiste uzniostwo wszystkih zªonków i powstaj¡a dzi�ki niemu du»a

lizba liderów. Nairobi, Kenia: Ko±ióª Lighthouse pastora Donalda Matheny wzrósª

do 2500 osób, prauj¡yh w 450 grupah domowyh. Co miesi¡ okoªo 350 osób

poznaje Pana w tyh grupah. Bogota, Kolumbia: Niewielka Mi�dzynarodowa Misja

Charyzmatyzna rozwin�ªa si� do 30 tysi�y zªonków, skupionyh w ko±iele entral-

nym i 18 plaówkah wokóª miasta. Zaªo»yli tak»e 12 ko±ioªów w innyh miastah.

Praa oparta jest na grupah domowyh, któryh lizba wzrosªa z 1400 w roku 1994

do 14 tysi�y w roku 1998. Sama sªu»ba mªodzie»owa lizy 6600 grup, w któryh o

tydzie« nawraa si� okoªo 600 osób. Louisiana, USA: W ko±iele Bethany po wprowa-

dzeniu do istniej¡yh ju» komórek zasady powszehnego kapªa«stwa i ewangelizaji,

lizba grup w i¡gu sze±iu miesi�y podwoiªa si� z 54 do 108. W kolejnyh trzeh

latah ko±ióª powi�kszyª si� o 200 nowyh grup i okoªo 2000 rodzin. Kijów, Ukraina:

Ko±ióª ÿSªowo Wiary" prowadzony przez Nigeryjzyka Sunday Adelaja lizy okoªo

18 tysi�y zªonków i prauj¡ w grupah domowyh powi�ksza si� o kilkaset osób

miesi�znie. Zaªo»yª te» okoªo 70 ko±ioªów �lialnyh i przygotowuje misjonarzy do

pray w innyh krajah. Seul, Korea: Centralny Zbór Peªnej Ewangelii jest jednym

z najwi�kszyh zborów na ±wieie. Lizy on okoªo 850 tysi�y zªonków, prauj¡-

yh w 50 tysi¡ah grup domowyh. Pªd.-zah. Azja: W regionie liz¡ym 7 mln.
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mieszka«ów byªy w roku 1993 tylko 3 ko±ioªy. W i¡gu 4 lat powstaªo ponad 550

nowyh z lizb¡ wierz¡yh prawie 55 tysi�y. Chiny: W pewnym okr�gu w przei¡gu

4 lat powstaªo 500 nowyh ko±ioªów i ponad 20 tysi�y ludzi przyj�ªo Chrystusa.

Ameryka Poªudniowa: Dwa zwi¡zki baptystyzne przezwyi�»yªy powa»ne prze±lado-

wania i lizba ih zborów wzrosªa z 235 w roku 1990 do ponad 3200 w roku 1998.

Azja �rodkowa: Tam, gdzie wze±niej byªo tylko 200 hrze±ijan, w samym tylko roku

1996 ohrzzono 15 tysi�y nowo nawróonyh. Europa Zahodnia: Pewien misjo-

narz donosi: ÿW ubiegªym roku (1998) moja »ona i ja zaªo»yli±my 15 grup domowyh.

Kiedy wyje»d»ali±my, zastanawiali±my si�, o zastaniemy po powroie. To niesamo-

wite! Obenie mo»emy zweryfikowa¢ przynajmniej 30 ko±ioªów, ale przypuszzam,

»e mo»e ih by¢ nawet dwa lub trzy razy wi�ej." Etiopia: Zaªo»enie ztereh ko±io-

ªów zaj�ªo 30 lat. W i¡gu zaledwie 9 miesi�y powstaªo 65 ko±ioªów komórkowyh.

Chiny: Zborowi, który lizyª okoªo 300 zªonków, skonfiskowano budynek, a jego pa-

stora i innyh praowników uwi�ziono. Kiedy po 11 latah wyszedª z wi�zienia, jego

zbór, dziaªaj¡y w konspirayjnyh grupah domowyh, lizyª 30 tysi�y zªonków.

Na podstawie serwisu http://www.miastadlaboga.jezus.pl

i innyh ¹ródeª zestawiª Józef Kajfosz
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Niedobrze robimy. Dzie« dzisiejszy jest dniem radosnej wie-

±i; je»eli to przemilzymy i b�dziemy zwleka¢, a» za±wita ranek,

spotka nas kara.

2Kr 7:9

Informujemy, »e istnieje komplet materiaªów potrzebnyh do wdro»enia pray

zborowej w systemie komórkowym: Ksi¡»ki: Larry Stokstill: ÿKo±ióª komórkowy",

Ralph Neighbour: ÿPukaj¡ do drzwi, otwieraj¡ sera", ÿKurs liderów grup opieki"

oraz materiaªy szkoleniowe dla poz¡tkuj¡yh: ÿNowy poz¡tek", ÿNowe kroki",

ÿNowe deyzje" i ÿNowe powoªanie". Informaji udzielaj¡ i zamówienia reali-

zuj¡ zbory: ÿHosanna", ul. Przemysªowa 9, 42-217 Cz�stohowa, pentahos�jezus.pl;

ÿOaza miªo±i", ul. Ko±ielna 1, 44-338 Jastrz�bie-Zdrój, oaza�polbox.om; ÿFila-

del�a", os. D¡brówki 12 e, 44-286 Wodzisªaw �l. zbor�wodz.kz.pl

O�yna nasza nadal prowadzi sprzeda» wysyªkow¡ ksi¡»ek Ludmiªy Plett: ÿPrze-

budzenie rozpozyna si� ode mnie", ÿCzas rozpoz¡¢ s¡d od domu Bo»ego" oraz

ÿProstujie drog� Pa«sk¡", a tak»e ksi¡»ek Józefa Kajfosza: ÿ�yie ma sens", ÿPrzed

nami el", ÿJak powiada Pismo" i ÿU wrót przestrzeni".

Serdeznie dzi�kujemy Czytelnikom, którzy zªo»yli o�ary na pokryie

kosztów, zwi¡zanyh z rozpowszehnianiem okólnika.

Wydawa: Ofiyna ÿCel", Józef i Emilia Kajfosz, 30-147 Kraków,
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