Do Celu

Okólnik nr 16

Grudzie« 2002

. . . A» dojdziemy wszys y do jedno± i wiary i poznania Syna Bo»ego,
do mskiej doskonaªo± i, i doro±niemy do wymiarów peªni Chrystusowej . . .

Przeba zone winy, darowane dªugi

Le z to jest post, w którym mam upodobanie:
»e si rozwi¡zuje bezprawne wizy, »e si zrywa powrozy jarzma, wypusz za na wolno±¢ u i±niony h i ªamie wszelkie jarzmo . . .
Iz 58: 6
Celem Bo»ej pra y nad

zªowiekiem jest jego uksztaªtowanie na

obraz i podobie«stwo Stwór y. Tak byªo od po z¡tku. Grze h drasty znie zakªó iª ten pro es, ale go nie udaremniª. Bo»y
ten sam i jest w dalszym

i¡gu realizowany. Ten Bo»y

el pozostaª

el widzimy za-

równo w Starym, jak i Nowym Testamen ie | w prawie Moj»eszowym
jak i w odkupieniu, dokonanym przez Chrystusa. Stosuj¡

si do po-

le e« Pisma witego, wspóªdziaªamy z Bogiem w dokonywaniu ty h
przemian w naszym »y iu, natomiast lek ewa»¡

wskazówki biblijne,

utrudniamy lub nawet uniemo»liwiamy te przemiany, na skutek

zego

nie zmieniamy si lub nawet zmieniamy si na gorsze.
Bóg jest miªo± i¡ i dominuj¡ ymi

e hami Jego

harakteru s¡ mi-

ªosierdzie i przeba zenie. Bóg jest te» sprawiedliwy i ±wity, gdyby jednak ze h iaª egzekwowa¢ swoj¡ sprawiedliwo±¢ i ±wito±¢ bez udziaªu
miªosierdzia i przeba zenia, nie mieliby±my »adny h szans. To tylko
dziki Bo»emu nie ustaj¡ emu miªosierdziu i przeba zeniu jeste±my
w stanie mimo swojego beznadziejnego stanu osta¢ si przed Bo»ym
obli zem, zbli»a¢ si do Niego i robi¢ na drodze naszej przemiany
postpy. Z takiego stanu rze zy wynika z naszej strony w sposób o zywisty bezwzgldna konie zno±¢ gªbokiej pokory, jako »e bez przerwy
jeste±my przed Bogiem bez »adny h atutów, bez najmniejszej podstawy
do samozadowolenia,

aªy

zas zdani wyª¡ znie na Jego wyrozumia-

ªo±¢ i lito±¢. Taka gªboka pokora jest te» konie znym warunkiem naszego

ieszenia si Bo»ym bªogosªawie«stwem i Bo»¡ przy hylno± i¡,

o stwierdza wyra¹nie

aªe mnóstwo tekstów biblijny h.

Widzialnym sprawdzianem naszej postawy pokory jest nasze wªasne miªosierdzie i przeba zenie w stosunku do inny h ludzi. Je±li bowiem sami ostajemy si przed Bogiem jedynie dziki Jego miªosierdziu
i przeba zeniu w stosunku do nas, to jak»e ina zej mo»emy da¢ wyraz
naszej pokorze i wdzi zno± i, je±li nie przez okazanie takiej samej
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postawy miªosierdzia i przeba zenia w stosunku do inny h? Tego wªa±nie Bóg o zekuje i

zyni¡

to dajemy dowód tego, »e nasza przemiana

na obraz Bo»y dokonuje si i postpuje naprzód. Niestety, mimo »e
ta podstawa naszej rela ji z Bogiem jest tak logi zna i niepodwa»alna,
nasza skªonno±¢ do zarozumiaªo± i i py hy bywa tak przeogromna,
»e nie wahamy si ra»¡ o narusza¢ biblijny h zasad w tym zakresie,
nara»aj¡

si przez to na nieobli zalne, zgubne skutki.

Ilustruje to bardzo wyra¹nie podobie«stwo Pana Jezusa o dwó h
sªuga h, bd¡ y h dªu»nikami swojego pana (Mt 18: 21{35). Ogrom
Bo»ego miªosierdzia wyra»a tu darowany dªug 10.000 talentów, podzas gdy ra»¡ ym, odstraszaj¡ ym przykªadem nieprzejednania jest ten
uwolniony dªu»nik, który egzekwuje od swojego wspóªsªugi niewielki
dªug z

aª¡ surowo± i¡ i bezwzgldno± i¡, bez odrobiny lito± i

zy wy-

rozumiaªo± i. W rezulta ie tra i przy hylno±¢ swojego pana, ± i¡ga na
siebie jego gniew i zostaje wydany katom. Postawa nieprzeba zenia
sprawia, »e pogodna atmosfera »y zliwo± i i wolno± i we wzajemny h
stosunka h zmienia si w koszmar wzajemnego zadr zania i niszzenia si. W miejs e swobody, pªyn¡ ej z przeba zenia, nastpuje
niewola, wynikaj¡ a z wzajemny h pretensji i rosz ze«. Zauwa»my, »e
dotknªo to wszystki h u zestników tej historii. Wszystkim to szkodzi.
Rzu a si w o zy ± isªy bezpo±redni zwi¡zek midzy postaw¡ nieprzejednania, a powodowanym przez ni¡ skrpowaniem i przyduszeniem. Je±li »ywimy w sobie pretensje do inny h, stawiamy im roszzenia, zarzuty i oskar»enia, szkodzimy nie tylko im, le z w pierwszej kolejno± i samym sobie. Czyni¡

tak, uru hamiamy me hanizm,

który du howo dusi i zniewala. Ten nieubªagany wierzy iel dusiª swojego wspóªsªug, ale w jesz ze wikszym stopniu dusiª samego siebie.
Wtr¡ iª go do wizienia, ale sam znalazª si w wizieniu. Praktyka
obrzu ania si oskar»eniami jest przy zyn¡ ogólnego przyduszenia i
zniewolenia przede wszystkim ty h, którzy to

zyni¡. Sªu haj oskar-

»e«, wierz oskar»eniom, powtarzaj oskar»enia, a bdziesz du howo
przyduszony i skrpowany, pozbawiony rado± i i siªy w Panu. To nie
jest teoria, to wida¢ na ka»dym kroku. Zamiast korzysta¢ z

hwalebnej

wolno± i dzie i Bo»y h, jeste±my m zennikami i niewolnikami swoi h
zarzutów i pretensji, wysuwany h wobe

swoi h wspóªbra i. Nasze na-

turalne, ludzkie, nieodrodzone po zu ie sprawiedliwo± i domaga si
spªaty istniej¡ y h dªugów i zaspokojenia rosz ze«, pod zas gdy Bo»ym
rozwi¡zaniem jest i h wzajemne darowanie sobie.
W podobie«stwie Pana Jezusa mowa jest o wzajemnym zadªu»eniu wspóªsªug. Jeden winien byª drugiemu sto denarów. Ale wzajemne
zarzuty w±ród wierz¡ y h z powodu doznany h krzywd, obojtne
prawdziwy h,

zy domniemany h, s¡ tylko

zy

z± i¡ problemu. Dªugi
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takie istniej¡, ale gªówny problem tkwi w
»e niezmiernie skrupulatnie pilnujemy,
nie s¡

zym innym. Chodzi o to,

zy

zasem nasi wspóªbra ia

zego± winni naszemu Panu. A je±li wydaje nam si, »e tak,

za zynamy i h dusi¢ i dr zy¢, domagaj¡

si spªaty i h dªugu. Jaki±

hory pro es my±lowy sprawia, »e wbrew elementarnej logi e i o zywistym wskazówkom Pisma witego uwa»amy si za powoªany h i
zobowi¡zany h do tego, by os¡dza¢ postpowanie wspóªsªug naszego
Pana i w ten sposób wyr za¢ Go w utrzymywaniu porz¡dku i wymiarze sprawiedliwo± i w Jego domu. Samozwa« zo ustanawiamy samy h
siebie do roli Jego komorników i zabieramy si do egzekwowania z
aª¡ surowo± i¡ domniemany h nale»no± i naszy h wspóªsªug wzgldem naszego i i h Pana, do ± i¡gania i h rzekomy h dªugów, które tak
naprawd powstaªy w naszej kalekiej wyobra¹ni.
Wszys y zawodzimy na tysi¡ e ró»ny h sposobów i zasªugujemy
na tysi¡ e ró»ny h zarzutów, Bóg jednak stosuje w rela ja h z nami
miªosierdzie i przeba zenie i tego samego o zekuje tak»e od nas gdy
hodzi o nasze wzajemne stosunki w Jego

iele. Je±li jeste±my przy-

oble zeni szat¡ pokory wzgldem siebie i przeba zamy sobie tak, jak
On nam przeba zyª,

ieszymy si Jego bªogosªawie«stwem. Je±li nato-

miast za zynamy si wzajemnie dusi¢ i wtr¡ a¢ do wizienia, ± i¡gamy
na siebie Jego gniew. ÿSªugo zªy! Wszystek tamten dªug darowaªem

i,

bo± mnie prosiª. Czy i ty nie powiniene± byª zlitowa¢ si nad wspóªsªug¡
swoim, jak i ja zlitowaªem si nad tob¡? I rozgniewaª si pan jego, i
wydaª go katom, »eby mu oddaª

aªy dªug. Tak i Oj ie

mój niebieski

u zyni wam, je±li ka»dy nie odpu± i z ser a swego bratu swemu" (w.
32{35). ÿNad tym, który nie okazaª miªosierdzia, odbywa si s¡d bez
miªosierdzia, miªosierdzie góruje nad s¡dem" (Jk 2:13). I pomy±le¢, »e
mimo tak krzy z¡ y h biblijny h ostrze»e« robili±my, a mo»e nawet i
robimy to jesz ze prawie wszys y, nieraz przez dªugie lata, w jaki±
niepojty sposób za±lepieni na zgubne konsekwen je takiej postawy
zarówno dla nas samy h, jak i dla królestwa Bo»ego.
Nasza wiedza jest

z¡stkowa, nasze poznanie ograni zone (1Ko

13:9). Mamy ÿniewielk¡ mo " (Obj 3:8). Dopusz zamy si wielu u hybie« (Jk 3:2). Pomimo tego wszystkiego, je±li zajmujemy postaw pokory,

o ujawnia si w miªosierdziu i przeba zeniu, to na naszym

z¡stkowym, uªomnym dziele spo zywa Bo»a ªaska i bªogosªawie«stwo i dziki temu mimo wszelki h ró»norodny h braków stanowi ono
z¡stk Jego królestwa. Szatan robi o zywi± ie wszystko, aby to uni estwi¢ przez w i±ni ie nam zarozumiaªo± i, wyniosªo± i i py hy. Je±li
mu na to pozwolimy i do gªosu do hodzi nasza

ielesno±¢ i za zy-

namy naszy h wspóªbra i zasypywa¢ pretensjami, zarzutami i oskar»eniami, kultywuj¡

wrogo±¢, spór, knowania, wa±nie, odsz zepie«stwo
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(Gal 5:20), to wspaniaªe i drogo enne prawdy Sªowa Bo»ego, który h jeste±my szafarzami, zanie zysz zone i zatrute zostaj¡ przez takie
wªa±nie u zynki

iaªa. Degraduje to ogromnie jako±¢

hrze± ija«stwa,

jakie reprezentujemy, a mo»e to nawet doprowadzi¢ w rezulta ie do
powstania fanatyzmu i ksenofobii zupeªnie tego samego gatunku, jakie
z»eraj¡ i nisz z¡ niektóre ±rodowiska, takie jak przykªadowo oto zenie
Radia Maryja. Wtedy ju» tylko krok dzieli nas od ÿ±witej" inkwizyji. Destruk ja dzieªa Bo»ego jest wtedy kompletna i Bóg przestaje z
tym mie¢

okolwiek wspólnego,

ho ia» nasze za±lepienie powoduje,

i» nadal jeste±my przekonani, »e bronimy Jego sªusznej sprawy.
Do sytua ji, jak¡ tutaj omawiamy, ma zastosowanie tekst biblijny z
Ksigi Izajasza 58. Rozdziaª ten zasªuguje na nasz¡ sz zególn¡ uwag w
obe nym

zasie. Rozpo zyna si od ostrego Bo»ego kar enia, a ko« zy

si wspaniaªymi obietni ami. Lud Bo»y narzeka, »e Pan nie zwa»a na
jego posty, a Pan wyja±nia, dla zego tak si dzieje. ÿOto gdy po± i ie,
kªó i ie si i spiera ie, i bezlito±nie uderza ie pi± i¡" (w. 4). Mo»na
by sparafrazowa¢: bezlito±nie uderza ie jzykiem. Istot¡ problemu jest
brak miªosierdzia i przeba zenia, te za± po hodz¡ z du howej zarozumiaªo± i. Ale z tego du howego marazmu i zastoju istnieje wspaniaªe,
proste wyj± ie. ÿLe z to jest post, w którym mam upodobanie: »e si
rozwi¡zuje bezprawne wizy, »e si zrywa powrozy jarzma, wypusz za
na wolno±¢ u i±niony h i ªamie wszelkie jarzmo" (w. 6). Niew¡tpliwie
wiele jest pomidzy ludem Bo»ym rze zy do naprawienia i

zuj¡ y

si do tego powoªani maj¡ szerokie pole do popisu. Ale Bo»ym sposobem robienia tego jest miªosierdzie i przeba zenie. ÿe podzielisz
twój

hleb z gªodnym i biedny h bezdomny h przyjmiesz do domu,

gdy zoba zysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego wspóªbrata si
nie odwró isz" (w. 7). Jak»e ten Bo»y sposób kontrastuje z jak»e powsze hnym sposobem pomstowania i zªorze zenia bra iom za ka»dym
razem, ilekro¢ dostrzegamy u ni h jakie± braki, gªód lub nago±¢!
Wystar zy jednak przyoble

si w szat pokory i ÿserde zne wspóª-

zu ie" wzgldem siebie, a wspaniaªe du howe rezultaty w posta i Bo»ego bªogosªawie«stwa pojawi¡ si naty hmiast: ÿWtedy twoje ±wiatªo
wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie ry hªo nast¡pi; twoja
sprawiedliwo±¢ pójdzie przed tob¡, a

hwaªa Pa«ska bdzie twoj¡ tyln¡

stra»¡. Gdy potem bdziesz woªaª, Pan

i wysªu ha, a gdy bdziesz

krzy zaª o pomo , odpowie: Oto jestem!" (w. 8, 9). I jesz ze raz Pan
podkre±la dobitnie, o

o

hodzi i jaki jest tego warunek: ÿGdy usuniesz

spo±ród siebie jarzmo, szyder ze pokazywanie pal em i beze ne mówienie, gdy gªodnemu podasz swój

hleb i zaspokoisz pragnienie stra-

pionego, wtedy twoje ±wiatªo wzejdzie w
bdzie jak poªudnie, i Pan bdzie

iemno± i, a twój zmierz h

iebie stale prowadziª i nasy i twoj¡
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zªonki odzyskaj¡ swoj¡

siª, i bdziesz jak ogród nawodniony i jak ¹ródªo, którego wody nie
wysy haj¡" (w. 9{11).
To nie jest tylko Bo»e napomnienie dla jednej osoby. To jest pot»ne przesªanie dla

aªego Bo»ego ludu, mog¡ e i maj¡ e zmieni¢

aªkowi ie i radykalnie

aª¡ du how¡ rze zywisto±¢. To jest perspek-

tywa i wezwanie do odnowy o rewela yjny h skutka h. Bo prze ie»
wzajemne pretensje i zarzuty, wzajemne wa±nie i podziaªy w

hrze± i-

ja«stwie ewangeli znym to od stule i koszmarny wrzód na

iele ko-

± ioªa, gorzej, to kale two i inwalidztwo, które od wieków sprawia, »e
zamiast triumfowa¢, z najwy»szym trudem ªapiemy odde h i utrzymujemy si przy »y iu, podduszeni i pokrpowani jedni przez drugi h.
Ale Du h wity mówi teraz: ÿDosy¢!" Teraz jest

zas, kiedy ÿPan

opatrzy skale zenie swojego ludu i ule zy zadan¡ mu ran" (Iz 30:26).
To ju» si dzieje! Przebiega wspaniaªa odnowa na tym od inku. Du h
wity dotyka ser , objawia prawd o straszny h skutka h braku miªosierdzia i przeba zenia i o rewela yjny h zmiana h, jakie powoduje
i h przywró enie. I to dzieje si nie tylko w teorii, le z mo»na to obserwowa¢ na wielu miejs a h, nie tylko w pojedyn zy h osoba h

zy

w maªy h grupa h, ale na wielk¡, niespotykan¡ skal. I wszdzie tam,
gdzie doszªo do odnowy w tej dziedzinie, te wspaniaªe obietni e z Izajasza 58 staj¡ si wido zne jak na dªoni. Dzieje si wtedy tak»e i to,

o

zapowiada werset 12: ÿTwoi ludzie odbuduj¡ prastare gruzy, pod¹wigniesz fundamenty poprzedni h pokole« i nazw¡

i naprawia zem

wyªomów, odnowi ielem, aby w ni h mo»na byªo mieszka¢." Dªuga,
koszmarna era w±ród dzie i Bo»y h wzajemnego zªorze zenia sobie,
wzajemnego przeszkadzania sobie i wzajemnego zwal zania siebie odhodzi bezpowrotnie w przeszªo±¢.
| W jakim sensie? Widzimy prze ie» nadal peªno ty h rze zy wokóª siebie. | To prawda. Wymaga to pewnego wyja±nienia. Cz± iowa
odpowied¹ jest taka, »e tam, gdzie te zjawiska wzajemnego oskar»ania
si i potpiania maj¡ w i¡» miejs e, nie doszªo jesz ze do wspomnianej
odnowy. Nie nale»y jednak s¡dzi¢, »e postawy takie znikn¡

aªkowi ie.

Postpuj¡ y bowiem od stule i pro es odnowy Ko± ioªa nie obejmuje
wszystki h

hrze± ijan. W okresie reforma ji odkryto ponownie i od-

nowiono w Ko± iele fundamentaln¡ biblijn¡ prawd o zbawieniu z
ªaski, bez u zynków, niemniej jednak a» do dzi± miliony

hrze± ijan

poszukuj¡ zbawienia przez u zynki. Nie o pó¹niej odnowiono biblijn¡
prawd o

hrz ie jako ±wiadomym ak ie zawar ia przymierza z Bo-

giem, ale do dzi± miliony

hrze± ijan praktykuj¡

hrzest niemowl¡t.

I tak mo»na by przyta za¢ wiele inny h sz zegóªów postpuj¡ ej odnowy. W ubiegªym stule iu nast¡piªa wspaniaªa odnowa wielu prawd
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o dziaªaniu Du ha witego i Jego darów, ale do dzi± zna zna

z±¢

hrze± ija«stwa ewangeli znego tego nie dostrzega i z tego nie korzysta. Mo»na si spodziewa¢, »e podobnie bdzie z tymi elementami
Ko± ioªa, który h odnowa przebiega wªa±nie teraz. Odnowa obejmie
tylko ty h, którzy si jej poddadz¡. Inni tkwi¢ bd¡ niestety nadal w
swoi h rana h i skale zenia h, z tym tylko, »e teraz ju»

aªkiem nie-

potrzebnie, skoro poprzez odnow Bóg zgotowaª z tego tragi znego,
haniebnego stanu wspaniaª¡ drog wyzwolenia.
Wynika z powy»szego, »e stawka jest bardzo wysoka. Jak wida¢, kiedy mówimy o miªosierdziu i przeba zeniu, nie
nieistotny sz zegóª naszy h

hodzi o jaki±

hrze± ija«ski h za howa«, w którym po-

trzeba nam nie o si udoskonali¢, le z o konie zno±¢ radykalnej przemiany, która rzutuje na jako±¢ naszego

hrze± ija«stwa i na kondy j

Ko± ioªa Jezusa Chrystusa w ogromnym zakresie. Mo»esz podej±¢ do
tre± i tego artykuªu ÿpo staremu", jako sdzia i wyszukiwa z bªdów,
znale¹¢ kilka mankamentów lub ÿbªdów teologi zny h", rzu i¢ kilka
sªów krytyki pod adresem autora, lub nawet okre±li¢ to wszystko jako
bzdur i i±¢ dalej swoj¡ drog¡ pewno± i siebie i os¡dzania inny h.
Le z mo»esz tak»e wybra¢ postaw pokory, podda¢ swoje »y ie
obiektywnemu os¡dowi Du ha witego i pod Jego kierowni twem
do±wiad zy¢ wspaniaªej osobistej odnowy. Bdzie jednak potrzebna do
tego pokuta. Dziki niej rozwi¡»esz li zne bezprawne wizy i zerwiesz
powrozy jarzma,

o u zyni

i

udownie wolnym, aby bªogosªawi¡

inny h odbudowywa¢ przez to prastare gruzy i naprawia¢ wyªomy na
hwaª swojego Pana i dla po»ytku Jego ludu.
J. K.

Sz zególny rodzaj bªogosªawie«stwa

Bªogosªawieni jeste± ie, gdy wam zªorze zy¢ i
prze±ladowa¢ was bd¡ i kªamliwie mówi¢ na was
wszelkie zªo ze wzgldu na mnie!
Raduj ie i wesel ie si, albowiem zapªata wasza
obfita jest w niebie; tak bowiem prze±ladowali proroków, którzy byli przed wami.
Mt 5: 11{12
Pismo wite zawiera wiele bªogosªawie«stw. Bóg z reguªy przyrzeka ludziom bªogosªawie«stwo za pewne za howania, za
lub nie

zynienie

zynienie

zego±. Przyto zone powy»ej sªowa s¡ wyj¡tkiem z

tej reguªy. Bªogosªawie«stwo przy hodzi tutaj pozornie bez udziaªu
ty h, którzy s¡ jego odbior ami, a bierze si ono z za howania inny h
ludzi. Dzie i Bo»e, trwaj¡ e przy Panu, otrzymuj¡ bªogosªawie«stwo
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wtedy, gdy s¡ ¹le traktowane przez inny h. Nie lubimy by¢ traktowani
¹le i je±li nas to spotyka, siª¡ rze zy budzi si prze iwko temu nasz
sprze iw. Mamy po zu ie krzywdy i usiªujemy tego unikn¡¢. Ale w
±wietle powy»szego tekstu warto przyjrze¢ si tej sprawie dokªadniej.
Je±li bowiem u hylimy si od zªego traktowania w niewªa± iwy sposób,
albo je±li bdziemy burzy¢ si prze iwko zªemu traktowaniu, mo»emy
pozbawi¢ si bªogosªawie«stwa, którego Bóg pragnie nam udzieli¢.
Dzieªo Bo»e natrafia w nieprzyjaznym Bogu oto zeniu ±wie kim
na opory i sprze iwy. Królestwo Bo»e nie jest z tego ±wiata, tote»
sªudzy Króla

zsto nie s¡ tu mile widziani. Czsto przy hodzi im

do±wiad za¢ zªorze zenia i prze±ladowa«. W mniejszym lub wikszym
stopniu grozi nam to zawsze, ale sz zególny sprze iw prze iwko ludowi
Bo»emu podnosi si zwykle wtedy, gdy za spraw¡ Bo»ego kierowni twa ma on wyruszy¢ do dalszego etapu swojej drogi do

elu | ina zej

mówi¡ , gdy konie zne staj¡ si jakie± zmiany. Du h wity wskazuje wtedy wybranym przez siebie ludzkim narzdziom dalszy kurs
wdrówki, kiedy jednak nad hodzi pora, by wyruszy¢, okazuje si, »e
nie wszys y s¡ na to gotowi i nie wszys y s¡ z tym zgodni. Podnosz¡ si
gªosy sprze iwu, przy

zym nie po hodz¡ one z ±wie kiego, wrogiego

wzgldem Boga oto zenia, le z spo±ród naszy h bra i, a zwªasz za
przywód ów, maj¡ y h inne zrozumienie

o do naszego

elu i spo-

sobu pod¡»ania do niego.
Trzeba zazna zy¢ i mo no podkre±li¢, »e w±ród dzie i Bo»y h istnieje i musi zawsze istnie¢ sposób porozumiewania si, biblijnego
rozpatrywania i rozstrzygania
spraw, przy

wszelki h, nawet bardzo dra»liwy h

zym podstaw¡ tego sposobu musz¡ by¢ wzajemne rela je,

uwzgldniaj¡ e to wszystko,

o w tym zakresie zale a Pismo wite.

Gdyby zale enia te byªy konsekwentnie respektowane, pozwoliªoby to
unikn¡¢ podziaªów i konfliktów. W prakty e jednak prawie zawsze
do hodzi do gªosu nasza

ielesno±¢, a w ±lad za ni¡ nasze wzajemne

stosunki staj¡ si dalekie od biblijnego wzor a. Powstaj¡ wtedy mniejsze lub wiksze grupy

zy skupiska, zajmuj¡ e ró»ne postawy, który h

wzajemne stosunki bywaj¡ bardzo napite, a nie rzadko nawet wrogie.
Z reguªy za kryterium prawidªowo± i uwa»ana jest wªasna postawa, a
inni poddawani s¡ ostrej kryty e. Pojawia si wi

na nowo zªorze-

zenie, prze±ladowanie i kªamliwe przypisywanie sobie wszelkiego zªa,
tym tragi zniejsze i bole±niejsze, »e maj¡ e miejs e pomidzy bra¢mi,
synami tego samego Oj a w niebie.
| Jakie z tego mo»emy wy i¡gn¡¢ dla siebie wnioski? | Przede
wszystkim powinni±my jak najbardziej dokªadnie upewni¢ si, »e my
sami nie bierzemy
± i midzy

zynnego udziaªu w »adny h taki h akta h wrogo-

hrze± ijanami. Mo»na, a niekiedy trzeba si nie zgadza¢,
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za howuj¡

jednak zawsze postaw godn¡ ewangelii i wywi¡zuj¡

si

w stosunku do wszystki h inny h dzie i Bo»y h z tego wszystkiego,
do

zego zobowi¡zuje nas zakon Chrystusowy. Pofolgowanie wªasnej

ielesno± i, poddanie si wpªywom oto zenia lub ogólnej atmosferze i
pój± ie drog¡ nisz z¡ ej krytyki i zªo±liwy h uwag w stosunku do inny h
degraduje nasze

hrze± ija«stwo i nara»a nas na najpowa»niejsze kon-

sekwen je przed Bogiem, który w taki h sprawa h nie pobªa»a. Mo»na
by wymieni¢

aªy szereg nazwisk konkretny h wierz¡ y h osób, które

w ten sposób sprowadziªy na samy h siebie i swoi h bliski h wyj¡tkowo
tragi zne

iosy i zeszªy ze ±wiata przedw ze±nie w fizy zny h mka h

lub w niesªawie. ÿStraszna to rze z wpa±¢ w r e Boga »ywego" (Hbr
10:31). Unikaj tego jak ognia, ale nie tylko ze stra hu przed kar¡, le z
przede wszystkim z odrazy, gdy» postpowanie takie jest dokªadnym
prze iwie«stwem za howa« godny h prawdziwego

hrze± ijanina.

| Dobrze, ale jak si za howa¢, je±li sami znajdziemy si w
ogniu zarzutów, nisz z¡ ej krytyki i pomówie« naszy h wspóªbra i?
| Przede wszystkim, niezale»nie od naszej o eny ¹ródªa i formy tej
krytyki, trzeba nam wtedy bardzo u z iwie i sz zerze przed obli zem
Bo»ym podda¢ sprawdzeniu nasze wªasne postpowanie i zajmowane
stanowisko. Sprawdzi¢ przy tym trzeba,

zy nasze wªasne niewªa± iwe

stosunki z krytykuj¡ ymi nas nie daªy im sªusznego powodu do zarzutów, a tak»e rozwa»y¢ dokªadnie ka»dy stawiany nam zarzut,
wydawaª si na pierwszy rzut oka

ho¢by

aªkiem absurdalny. Odrzu aj¡

bo-

wiem zarzuty ÿhurtem", bez rozwa»enia i h zasadno± i, pozbawiamy
si

ennej okazji o zysz zenia swojego »y ia z ró»ny h skaz, które dla

nas mog¡ by¢ niewido zne, a które widz¡ inni. Rzadko bowiem okazujemy si bez winy, gdy» podstaw¡ naszego ostania si przed Bogiem
nie jest nasza doskonaªo±¢, le z Jego ªaska. Tak naprawd to rze zywisto±¢ naszego »y ia z punktu widzenia Bo»ej sprawiedliwo± i jest
zsto zna znie gorsza ni» kierowana prze iwko nam krytyka i nie
mamy »adnej podstawy ani powodu, aby ten fakt ukrywa¢.
W sprawdzaniu takim

elowe jest tak»e posªu»enie si opini¡ in-

ny h, »y zliwy h nam osób, prosz¡

je o o en w danej sprawie, pod

warunkiem, »e i h sympatia nie doprowadzi do braku obiektywizmu.
Je±li za± wynikiem tego sprawdzenia bdzie znalezienie
ho¢by

zego±,

o

z± iowo uzasadnia zarzuty i krytyk, trzeba nam to otwar ie

przyzna¢ wobe

krytykuj¡ ego, a je±li krytyka byªa publi zna, przyzna¢

to publi znie, prosz¡

o przeba zenie lub oferuj¡

zado±¢u zynienie.

Nie zwalnia nas od tego nawet fakt, »e postawa krytykuj¡ y h jest
peªna przesady, szyderstwa lub arogan ji, le z wr z prze iwnie, w taki h okoli zno± ia h nasze pokorne przyznanie si do winy

zy bªdu

mo»e odnie±¢ jesz ze bardziej zna z¡ y skutek. Je±li bowiem odpo-
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wiemy w tym samym tonie, odpªa imy t¡ sam¡ monet¡, skorzystamy
z okazji dosadnego ÿodgryzienia si", to pomno»ymy zªo i rozdar ie,
natomiast reaguj¡

w du hu Chrystusowym mo»emy doprowadzi¢ do

zªagodzenia lub nawet za»egnania konfliktu.
Warto na tym miejs u po±wi i¢ kilka sªów sz zególnej sytua ji,
kiedy stajemy wobe

zarzutów ze strony inny h dzie i Bo»y h, do-

ty z¡ y h naszego stanowiska w sprawa h wiary, stosunku do jakiej±
doktryny, o eny pewny h osób, które dziaªaªy lub dziaªaj¡ w Ko± iele,
stosunku do niektóry h praktyk

zy zwy zajów w±ród ludu Bo»ego,

o eny powstaj¡ y h nowy h ru hów i ini jatyw itp. We wszelki h tego
typu sprawa h wskazana jest sz zególna rozwaga, wnikliwo±¢ i pow± i¡gliwo±¢, a tym zasem z reguªy wªa±nie w ty h kwestia h jest we
wzajemny h stosunka h najwi ej emo ji, po hopno± i i namitno± i.
Postpowa¢ wtedy nale»y we wªasnym i Ko± ioªa interesie jak najbardziej u z iwie przed samym sob¡, przed Bogiem i przed innymi,
a kiedykolwiek Sªowo Bo»e, prowadzenie Du ha i wªasne sumienie
nawet mimo wnikliwego rozwa»enia wszelki h mo»liwy h ra ji zmusza nas do zaj ia stanowiska innego, ni» jakiego spodziewaj¡ si od
nas blis y nam domowni y wiary, winni±my uzasadnia¢ swój wybór z
wyj¡tkow¡ ogldno± i¡,

ierpliwo± i¡ i pokor¡, aby nikogo nie rani¢ i

ni zego nie rozrywa¢, le z goi¢ i s ala¢.
Bardzo wa»ne w obli zu spotykaj¡ ej nas krytyki lub innej napa± i
sªownej jest nasze wªasne wewntrzne samopo zu ie. Co od zuwasz,
sªysz¡

lub

zytaj¡

skierowane pod twoim adresem zarzuty? Na jed-

nym biegunie naszy h od zu¢ jest podra»nienie, wzburzenie, iryta ja
| na drugim pokój i niezm¡ one odpo zywanie w Panu. A pomidzy
nimi ró»ne stany po±rednie, przesuwaj¡ e si w t¡

zy w tamt¡ stron.

Te wewntrzne od zu ia mog¡ nam powiedzie¢ wiele o nas samy h.
Podra»nienie ±wiad zy o tym, »e nasz naturalny

zªowiek »yje i daje

o sobie zna¢. Prawdziwa ±mier¢ z Chrystusem naszego starego

zªo-

wieka przejawi si niezm¡ onym wewntrznym pokojem w ka»dy h
okoli zno± ia h. Je±li wi
masz

krytyka wyprowadziªa

i z równowagi, to

enn¡ okazj, by porozmawia¢ z Panem o Jego zamieszkiwaniu

i sprawowaniu wªadzy w tobie i dokona¢ na kolana h niezbdny h
korekt. Wewntrzny niepokój mo»e te» by¢

zasem,

wska¹nikiem tego, »e krytyka jest zasadna. Tak
ba zenia samego siebie dziki kryty e jest

ho¢ nie zawsze,

zy ina zej, okazja zo-

enna, nie zmarnuj jej wi ,

le z wykorzystaj dla swojego dobra.
|A

o, je±li krytyka mimo wszystko oka»e si zupeªnie niesªuszna

i krzywdz¡ a, albo nawet
dla nas

elowo osz zer za? Czy i wtedy mo»e by¢

zym± dobrym? | A jak»e! Prze ie» ÿwiemy, »e Bóg wspóª-

dziaªa we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miªuj¡" (Rz
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8:28). Teorety znie o tym wiemy, w prakty e jednak trudno nam w
niektóry h okoli zno± ia h dostrze

to dobro. Przede wszystkim wi ,

je±li niesªusznie atakowana jest nasza postawa jako

hrze± ijan, do-

bro polega na tym, »e unikamy pewnego ÿbiada": ÿBiada wam, gdy
wszys y ludzie dobrze o was mówi¢ bd¡; tak samo bowiem

zynili

faªszywym prorokom oj owie i h" (k 6:26). Postawa i usªuga, która
nie wzbudza »adny h kontrowersji, jest w¡tpliwej warto± i, bowiem
radykalne zwiastowanie, domagaj¡ e si zmian istniej¡ ego stanu rzezy, bdzie prawie zawsze natrafiaªo na sprze iwy. Cierpliwe znoszenie
i h w du hu Chrystusowym jest wªa±nie bªogosªawie«stwem z naszego
wstpnego wersetu: Bªogosªawieni jeste± ie, gdy wam zªorze zy¢ i prze±ladowa¢ was bd¡ i kªamliwie mówi¢ na was wszelkie zªo ze wzgldu
na mnie! Raduj ie i wesel ie si, albowiem zapªata wasza obfita jest
w niebie; tak bowiem prze±ladowali proroków, którzy byli przed wami
(Mt 5:11{12). Znoszenie ty h prze iwno± i jest

z± i¡ naszej ofiary

na Bo»ym oªtarzu w interesie Chrystusa i królestwa Bo»ego, jest to nasze u zestni two w ÿudrka h Chrystusowy h" za Ko± ióª (Kol 1:24),
które Pan obfi ie wynagradza wszelkim bªogosªawie«stwem.
Sz zególny przykªad wªa± iwej postawy w obli zu nisz z¡ ej krytyki znajdujemy w »y iu króla Dawida (2Sm 16:5{13). Kiedy u iekaª
on z Jerozolimy pod zas buntu Absaloma, zªorze zyª mu okropnie i
obrzu aª go i jego orszak kamieniami niejaki Szymei. Dawida namawiano, by poªo»yª temu kres, ale

ho¢ miaª wszelkie mo»liwo± i, aby

to zrobi¢, zde ydowanie odmówiª. Przyj¡ª t napa±¢ tak, jak gdyby pohodziªa z rki Bo»ej. Stwierdziª dwukrotnie, »e to Pan nakazaª mu
zªorze zy¢. Dawid reprezentuje tutaj prawidªowe nastawienie, dziki
któremu ustrzegª si od grze hu i pomna»ania zªa, i obró iª to zªo dla
swojego dobra i na swoj¡ korzy±¢. Czy sta¢ nas na tak¡ postaw? Wiele
od tego zale»y. Kto daje si ponie±¢ nastrojom i namitno± iom, zdradza swój niski poziom du howy i szkodzi sobie i sprawie królestwa
Bo»ego. Kto natomiast zdoªa za howa¢ si wªa± iwie, odnosi zwy istwo nie tylko dla siebie, le z i dla królestwa Bo»ego.
Czasami pod ostrymi atakami znajdzie si
ganiza ja

zy ru h,

aªa spoªe zno±¢, or-

o doty zy wielkiej li zby osób. Reak je s¡ wtedy

zró»ni owane, zale»ne od poziomu du howego posz zególny h osób i
trudno nad nimi roz i¡gn¡¢ jak¡± kontrol. Jest to dla danej spoªe zno± i trudny, le z równie» pozytywny sprawdzian. Je±li podnosi si
wrzawa, poniewa» wielka li zba reaguje nerwowo i odgryza si, oddaj¡

piknym za nadobne, jest to ±wiade twem niedojrzaªo± i. Dojrzali

za howuj¡ rozwag i spokój, przez
swoj¡ korzy±¢ i na Bo»¡

o prze hylaj¡ szal zmagania na

hwaª.

Czasem bywa i tak, »e druzgo ¡ a krytyka okazuje si by¢ na tyle

Sz zególny rodzaj bªogosªawie«stwa

11

skute zna, »e wiele osób z szeregów krytykowany h nie wytrzymuje
presji i wykrusza si. Tak»e do tej sytua ji podej±¢ mo»na w dwojaki
sposób. Mo»na »aªowa¢ doznanej straty li zbowej i gniewa¢ si na
napastników z powodu wyrz¡dzonej przez ni h szkody. Poªowa

zªon-

ków nie wytrzymaªa i odeszªa! To okropne! Je±li tak pod hodzimy do
sprawy, zna zy to, »e nie dostrzegamy w niej »adnego dobra, tylko
znisz zenie. Wtedy nie unikniemy te» pretensji wobe
nie bdziemy w stanie i h bªogosªawi¢, na skutek

krytykuj¡ y h i

zego sami ponie-

siemy szkod du how¡, u ierpi te» sprawa Bo»a..
| Ale

ó» tu mo»na widzie¢ dobrego, skoro byªo nas przykªa-

dowo dwa tysi¡ e, a po ataku krytyki pozostaª tylko tysi¡ ? | Mo»na
i trzeba widzie¢ w tym dobro, ka»da bowiem sprawa musi przej±¢ przez
próby. Pan Jezus nigdy nie usiªowaª zatrzymywa¢ ty h, którzy

h ieli

odej±¢ z powodu zgorszenia (J 6:60{69). Marna to rze z budowa¢

o±

w opar iu o ludzi, który h trzeba stale pilnowa¢. Trudno± i sprawiaj¡,
»e odpadaj¡ sªabi i niestali, a pozostali hartuj¡ si. Ci, którzy od hodz¡, udowadniaj¡, »e s¡ ÿposianymi na grun ie skalistym" którzy, gdy
przy hodzi u isk lub prze±ladowanie, wnet si gorsz¡ (Mt 13:20{21).
Od hodz¡ wi

w taki h sytua ja h

i, którzy nie maj¡ korzenia i led-

wie si trzymaj¡, niestali, nie bardzo wiedz¡ y, o

o

hodzi. Tak wi

przed atakiem byªo dwa tysi¡ e niepewny h, natomiast dziki kryty e
jest tysi¡

sprawdzony h, zahartowany h, którzy wiedz¡,

s¡ gotowi zapªa i¢

zego

h ¡ i

en. Czy to nie pozytywna rola krytyki? Jej spraw-

om nale»¡ si wyrazy uznania, gdy» ogie«, który wznie ili, o zy± iª
i wzmo niª tylko szeregi Bo»ej armii. I tak bdzie zawsze, je±li tylko
bdziemy sz zerzy przed Panem i je±li bez jaki hkolwiek zastrze»e«
bdziemy ufa¢ Mu we wszystkim.
Nie ina zej wygl¡da sprawa w sytua ji staªej, trwaj¡ ej nieprzerwanie opozy ji, kiedy za hodzi konie zno±¢

i¡gªego borykania si z po-

mówieniami, szyderstwami i potpieniem. Stanowi to z

aª¡ pewno± i¡

obiektywne dobro dla Bo»ej sprawy. I±¢ sobie naprzód bez »adny h
przeszkód
byªyby po

zy trudno± i byªoby przyjemniej i wygodniej, ale skutki tego
zasie opªakane. Mo»emy je widzie¢ po kondy ji

hrze± ijan,

wywodz¡ y h si z terenów, które nigdy nie dotknªo prze±ladowanie.
Im wi ej kosztuje nas pod¡»anie za Panem, tym solidniejsza bdzie
jako±¢ naszego

hrze± ija«stwa. Nasz Pan wie o tym doskonale i dla-

tego w odpowiedni, optymalny dla nas sposób ÿuzdatnia" ±rodowisko,
w którym ka»e nam pra owa¢.
Nie b¡d¹my nierozs¡dni i nie zdradzajmy swojej powierz howno± i przez utyskiwanie na okoli zno± i, walk z nimi i wysiªki i h zmiany
na lepsze. Nasza dojrzaªo±¢ powinna przejawia¢ si w tym, »e jeste±my w stanie okazywa¢ wdzi zno±¢ i uwielbia¢ swojego Pana za Jego
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doskonaªe prowadzenie w ka»dy h okoli zno± ia h, w jaki h nas postawi. Dopóki tego nie potrafimy, dopóki prze iwno± i wywoªuj¡ w
nas rozterki i dopóki nie jeste±my w stanie bez wszelki h negatywny h
emo ji znosi¢ u i¡»liwo± i i ze ser a bªogosªawi¢ ty h, którzy rzu aj¡
nam pod nogi ró»ne przeszkody, potrzebujemy dalszej pra y krzy»a
nad naszym »y iem i powinni±my o ni¡ usilnie zabiega¢. Pan niew¡tpliwie pra  tak¡ nad nami

htnie wykona, dziki

zemu staniemy

si zwy iz ami nad wszelkimi rodzajami prób i do±wiad ze« | zwalzymy wszelkie przeszkody. I w taki sposób odniesiemy peªn¡ korzy±¢
z tego sz zególnego, nietypowego bªogosªawie«stwa, zwi¡zanego ze
zªorze zeniem, prze±ladowaniami i pomówieniami, o jakim rozmawiaª
Pan Jezus ze swoimi u zniami, a które doty zy tak»e i nas.
Na zako« zenie

zuj si pobudzony do tego, aby opisa¢ osobiste

prze»y ie, doty z¡ e pewnego konkretnego tekstu, który w zna znym
stopniu przy zyniª si do powstania niniejszego artykuªu. Prze zytawszy go po raz pierwszy, byªem zbulwersowany. Pokój wewntrzny prysn¡ª bez ±ladu. W moim umy±le kotªowaªy si wzburzone my±li, dalekie
od Chrystusowy h. Dopiero po pewnym

zasie byªem w stanie post¡-

pi¢ z tym tekstem tak, jak Hiskiasz z listem San heryba (2Kr 19:14). I
dopiero stopniowo Pan pra owaª nade mn¡, u z¡

mnie tego,

o na-

pisaªem powy»ej. Widz teraz, »e to Pan nakazaª pewnemu mojemu
drogiemu bratu w Chrystusie napisa¢ takie sªowa dla dobra mojego i
dla dobra swojego ludu. I
ani

ho¢ nadal nie mog zgodzi¢ si z autorem

o do przedstawiony h przez niego rzekomy h faktów, ani

i h o eny, ani

o do

o do jego ogólnej postawy, to jednak wªa±nie dziki

niemu Pan mógª wykona¢ w moim »y iu pewn¡ pra , pokazuj¡
wyra¹niej samego siebie i prowadz¡

mi

do pokuty i o zysz zenia.

Rozumiem, »e Pan stawia nas tak»e i w ten sposób przed bardzo trudne próby, od zwy iskiego przej± ia przez które zale»y bardzo
wiele. Je±li bowiem dziki ªas e Bo»ej pokonamy swoje namitno± i i
do ko« a u±mier imy swoje stare ÿja", sprawa Bo»a odniesie wspaniaªe
zwy istwo. Je±li natomiast damy si w i¡gn¡¢ w diabelsk¡ zasadzk
namitnej,

ielesnej wojowni zo± i, sromotnie przegramy i po raz ko-

lejny wystawimy ewangeli w naszym Kraju na ha«b i po±miewisko.
Je±li masz gdzie± jaki± taki tekst, który budzi w tobie takie niezdrowe emo je, lub je±li natkniesz si na
radz

i, drogi

si, darowanej

o± takiego w przyszªo± i, to

zytelniku, aby± skorzystaª z tego jako z nadarzaj¡ ej
i przez Pana okazji do poddania próbie samego siebie,

do walki a» do zwy istwa przed obli zem Bo»ym nad samym sob¡ i
do wprowadzenia w »y ie tego wszystkiego, o

zym mówi i

zego u zy

Sªowo Bo»e w omawianym tema ie.
J. K.

Moje osobiste zwierzenia

13

Moje osobiste zwierzenia
Pewna

z±¢ moi h bliski h przyja ióª oraz bra i i sióstr w wierze

wyra»a swoje w¡tpliwo± i lub zastrze»enia

o do moi h niektóry h wy-

powiedzi, przekona« lub postpowania. Dzieje si to w ró»ny sposób,
od ostro»ny h zapyta«, poprzez peªne sz zerego zatroskania uwagi,
ustne lub pisemne, wyra¹ne przejawy dezaprobaty, a» po lodowate
spojrzenia i kamienne wyrazy twarzy na mój widok. Powodem jest to,
»e moje zdanie w dosy¢ szerokim zakresie spraw ró»ni si mniej lub
bardziej od zdania inny h. W zwi¡zku z tymi kontaktami do hodzi zwykle do wyrywkowej wymiany sªownej,

o jednak nie jest wy zerpuj¡ e

i nie prowadzi do dostate znego wyja±nienia. Dlatego

zuj potrzeb

i zobowi¡zanie, aby wytªuma zy¢ si z mojego stanowiska, zarówno
przed tymi, którzy si ze mn¡ w taki

zy inny sposób kontaktowali,

jak i przed tymi, którzy wprawdzie tego nie u zynili, ale maj¡ pewne
w¡tpliwo± i lub niejasno± i. Czyni to niniejszym, maj¡
wyja±nienie takie bdzie po»yte zne, jako »e

nadziej, »e

iemno±¢ jest domen¡

naszego prze iwnika, za± dziki ±wiatªo± i mo»emy go pokona¢.
Przede wszystkim musz stwierdzi¢, »e sam fakt ró»nienia si ludzi wierz¡ y h pogl¡dami na wiele spraw uwa»am za pozytywny. Bóg
tak bardzo góruje nad

zªowiekiem pod ka»dym wzgldem, »e »aden

zªowiek nie jest w stanie zaabsorbowa¢ i reprezentowa¢
peªni. Mamy

aªej Bo»ej

z¡stkowe poznanie, zrozumienie i do±wiad zenie, a

aªa

peªnia wyra»a si w Ko± iele dziki zbiorowo± i, dziki wspóªdziaªaniu
wielu

z¡stek w organi znym du howym zespoleniu. Potrzebujemy si

nawzajem i je±li nie respektujemy Bo»ej pra y w »y iu i poprzez »yie inny h

zªonków tego du howego organizmu, powstaj¡ problemy.

Ponosimy wtedy szkod sami i szkod ponosi

aªe

iaªo Chrystusa.

Do tego do hodzi fakt ró»nego zaawansowania naszej indywidualnej du howej przemiany. Jeste±my na ró»ny h etapa h Bo»ej pra y
nad naszym »y iem. Je±li si rozwijamy, to si i zmieniamy, ulegaj¡
wi

ewolu ji tak»e nasze przekonania,

o jest nie tylko dopusz zalne,

le z i konie zne, bo bez zmian nie ma rozwoju. Zmianom ulega te»
nasz sposób widzenia wielu spraw i sposób postpowania, a zmiany
te s¡ indywidualne, osobiste i nie doty z¡ równo ze±nie
wo± i. Zmiany za± w

aªej zbioro-

aªej zbiorowo± i s¡ rezultatem zªo»ony h pro-

esów wzajemnego usªugiwania sobie i wzajemnego wzboga ania si
w rama h jak»e gªboki h i wspaniaªy h biblijny h reguª, doty z¡ y h
»y ia wspólnoty. Nasza

ielesno±¢ w najró»niejszej posta i pro esy te

utrudnia i hamuje, tote» tylko nasze usilne zabieganie przed obli zem
Bo»ym o wªasn¡ przemian u hroni¢ nas mo»e przed nisz zy ielskim
wpªywem na »y ie wspólnoty. Je±li natomiast kon entrujemy si na
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usilnym zabieganiu o przemian w »y iu inny h ludzi, nie widz¡
potrzeby u siebie, to prawie na pewno

jej

o± jest z nami nie w porz¡dku.

Po ty h wstpny h uwaga h ogólny h przej±¢ musz do po z¡tków
mojego »y ia du howego, które Pan za z¡ª ksztaªtowa¢ w lata h pi¢dziesi¡ty h. Z domu rodzinnego i ze zboru ma ierzystego wyniosªem
li zne du howe skarby, poznanie Pisma witego, konsekwentnego »yia

hrze± ija«skiego i osobistej spoªe zno± i z Bogiem. W odró»nie-

niu jednak od wielu moi h rówie±ników w±ród stanow zy h

hrze± i-

jan w okoli y Cieszyna, gdzie wyrastaªem, wpªyw na to ksztaªtowanie
mnie miaªy dodatkowo trzy

zynniki. Pierwszym z ni h byªa dosy¢ bo-

gata bibliote zka literatury

hrze± ija«skiej moi h rodzi ów. Zaraz po

moim nawró eniu i prze»y iu napeªnienia Du hem witym opró z
Biblii za z¡ªem ªap zywie w hªania¢ literatur przebudzeniow¡ w jzyku polskim,

zeskim, sªowa kim, niemie kim i angielskim. Ju» wtedy

zoba zyªem wyra¹nie, »e to,

o Bóg mo»e i

dem, niesko« zenie przewy»sza to,

h e

zyni¢ ze swoim lu-

o u hodzi za norm w naszym

±rodowisku. Ju» wtedy zoba zyªem, »e ka»dy wierz¡ y powoªany jest
do by ia Bo»ym narzdziem w dziele ewangeliza ji i budowania Ko± ioªa. Ju» wtedy wiedziaªem te», »e totalna mobiliza ja ko± ioªa w
wal e du howej i jego wytrwanie w wierze musi zawsze doprowadzi¢
do klski szatana i wspaniaªego zwy istwa Bo»ej sprawy. Ju» wtedy zoba zyªem ró»ni  pomidzy wªadz¡ organiza yjn¡, a wªadz¡ du how¡,
opart¡ na du howym autoryte ie. Ju» wtedy zoba zyªem te» wyra¹nie,
»e wzajemne stosunki pomidzy lud¹mi wierz¡ ymi s¡ ra»¡ o nie w
porz¡dku,

o wpªywa na kondy j Ko± ioªa bardzo nisz z¡ o, a zkol-

wiek nie widziaªem wtedy jesz ze sposobu rozwi¡zania tego problemu.
Ju» wtedy widziaªem, »e w Ko± iele Jezusa Chrystusa przebiega dªugotrwaªy pro es odnowy, który jest powa»nie zaawansowany, le z nie
jest zako« zony i musi by¢ kontynuowany.
Drugim

zynnikiem w ksztaªtowaniu mojej du howej sylwetki byªa

dziaªalno±¢ ewangelistów ÿuzdrowieniowy h". yªem wprawdzie za
bardzo sz zeln¡ jesz ze wtedy »elazn¡ kurtyn¡, ale za zªy do iera¢
wie± i ze Stanów, najpierw o maªo znanym Huber ie Freemanie, którego kampanie opisaªa sz zegóªowo pewna siostra po hodzenia

ze-

skiego, a potem o dalszy h: Allenie, Branhamie, Hi ksie, Osbornie,
Robertsie itd. Z nikªy h studen ki h ±rodków u iuªaªem z wielkim wysiªkiem sum na solidny odbiornik radiowy, aby mó

wsªu hiwa¢ si

w programy religijne, nadawane pó¹n¡ no ¡ przez Radio Luxemburg,
takie jak ÿBa k to the Bible", ÿHour of De ision" Billy Grahama,
ÿRevival Time" C. M. Warda

zy ÿAbundant Life" Orala Robertsa.

Ten ostatni pod zas modlitwy trzymaª obur¡ z mikrofon, ja zgodnie
z jego wskazówkami kªadªem obie r e na odbiorniku radiowym, a
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Pan dotykaª przy tym mo no mojego ser a. Prowadziªem te» z nim
koresponden j i otrzymywaªem literatur. Wszystko to byªo dla mnie
ogromnym ¹ródªem inspira ji, gdy» przekonywaªo mnie, »e »ywe, dynami zne

hrze± ija«stwo, którego obraz poznaªem z ksi¡»ek, nie jest

utopi¡ ani teori¡, le z istnieje nadal i funk jonuje w prakty e wszdzie
tam, gdzie ludzie s¡ na Bo»e dziaªanie otwar i.
Trze im

zynnikiem w Bo»ej pra y nade mn¡ byªo to, »e Pan sta-

wiaª mnie w ró»ny h ±rodowiska h, w±ród wierz¡ y h
ny h wyzna«, najpierw w

hrze± ijan ró»-

zasie studiów, a potem w pra y zawodowej i

na wyjazda h z ni¡ zwi¡zany h. Wszdzie, gdzie si znalazªem, odwiedzaªem wszystkie istniej¡ e tam spoªe zno± i ewangeli zne, poznaj¡
i h »y ie, rado± i i problemy. Naty hmiast zauwa»yªem, »e wiele z
ty h rze zy, które w domu u hodziªy za nienaruszalne pewniki, jest
tam nieznany h i wiele spraw rozumiany h jest ina zej. Czsto odkryia takie byªy zwi¡zane z moimi osobistymi wewntrznymi napi iami i
rozterkami, i dopiero z Bibli¡ w rku i na kolana h przed Bogiem dohodziªem stopniowo do zrównowa»onego spojrzenia na dan¡ spraw.
Dziki Bogu nie pozwoliª mi trwa¢ w przekonaniu, »e wszys y inni
si myl¡, le z prowadziª mnie do poznania, »e ÿinne" z reguªy nie
ozna za ani bªdne, ani faªszywe, ani nawet gorsze, le z naj z± iej
ozna za

o± uzupeªniaj¡ ego i wzboga aj¡ ego,

z poznaniem ju» posiadanym, dziki

o nale»y zintegrowa¢

zemu mo»na

zego± si nau zy¢ i

posun¡¢ si o krok naprzód. Nie za±lepiaªo mnie to bynajmniej na fakt,
»e mimo wielki h zasªug w dziele gªoszenia ewangelii wiele ty h ±rodowisk znajduje si w pewnym du howym zastoju, ale
przed zwodni zym przekonaniem, »e tylko ja

hroniªo mnie

zy te» ÿmy" jeste±my na

wªa± iwym poziomie. To konfrontowanie najró»niejszy h podej±¢ i obserwowanie napi¢ i konfliktów pomidzy nimi otwieraªo mi te»

oraz

bardziej o zy na szkodliwo±¢ denomina jonizmu, którego istot¡ jest
wªa±nie absolutyzowanie wªasnego,

z¡stkowego zrozumienia i podno-

szenie go do rangi prawdy absolutnej, a potem traktowanie inny h z
wy»szo± i¡ i pogard¡,

zego rezultatem jest rozbi ie Ko± ioªa na wiele

ugrupowa« i i h wzajemna obojtno±¢ wzgldem siebie lub nawet i h
wzajemne kªótnie i zwal zanie si.
Z takim ekwipunkiem, o który postaraªem si nie ja, le z mój Pan,
wszedªem w »y ie

hrze± ija«skie. Prowadziªem te» wtedy intensywne

»y ie modlitewne. Za dowód, »e takie moje postawy uksztaªtowaªy si
ju» w lata h pi¢dziesi¡ty h, sªu»y¢ mo»e mój pierwszy tekst, napisamy w roku 1957, pt. ÿW ±lad za Jezusem" (jest dostpny w

aªo± i

w serwisie www.do elu.jezus.pl), którego forma byªa nieudolna, za
si teraz wstydz, ale w którym s¡ ±lady

o

aªego szeregu ty h w¡tków,

o który h wspomniaªem powy»ej. Rze z jasna, »e w ota zaj¡ ej mnie
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rze zywisto± i poszukiwaªem z utsknieniem tego,

o zostaªo we mnie

zakodowane, niestety bardzo rzadko z powodzeniem. Przewa»aªy znieh aj¡ e wra»enia dreptania w miejs u i braku postpu w pod¡»aniu
do tej obfito± i, do której Pan

h e nas wprowadzi¢. Jednym z nie-

wielu bardziej zna z¡ y h wydarze«, które wzbudziªo na nowo moj¡
nadziej, byªo pojawienie si w lata h sze±¢dziesi¡ty h kaza« Williama
Branhama. Usªyszaªem w ni h bowiem bardzo wyra¹nie te w¡tki, które
»yªy w moi h marzenia h: Jezus Chrystus ten sam w zoraj, dzi± i na
wieki; wszystko, o
szy h

zym mówi Biblia, dostpne i aktualne tak»e i w na-

zasa h; konie zno±¢ dobudowania Ko± ioªa wedªug Sªowa Bo-

»ego i wzor a apostolskiego, przygotowanie oblubieni y na spotkanie
z Oblubie« em, a wszystko to bd¡ e nie do zrealizowania bez wyrwania si z mentalno± i denomina yjnej, bd¡ ej przy zyn¡ zastoju.
Nie miaªem najmniejszej w¡tpliwo± i, »e jest to bardzo istotne przesªanie od Pana dla Jego ludu. Niestety wokóª osoby i ÿnauki" Branhama
rozgorzaªy niebawem za»arte spory, przy

zym doty zyªy one wyª¡ z-

nie spraw nieistotny h, drugorzdny h lub nawet trze iorzdny h. Tej
tak

ennej i wa»nej dla mnie istoty tego przesªania wydawali si nie

widzie¢ i nie sªysze¢ ani prze iwni y, ani zwolenni y Branhama | i
tak sprawa wygl¡da wªa± iwie do dnia dzisiejszego.
Za za ht i zbudowanie, jakie przyj¡ªem z usªugi Branhama, zapªa iªem drogo, staj¡

si ÿ zarn¡ ow ¡", która przyjªa ÿfaªszywe na-

uki". Nie pomogªa nawet moja obszerna pisemna wypowied¹ na ten
temat, do której zostaªem zmuszony w poªowie lat 80-ty h przez usilne
naleganie moi h wspóªbra i. Odium ÿbranhamow a"

i¡»y na mnie

do dzi±. Poniewa» jednak powiedziaªem ju» na ten temat wszystko,
o trzeba byªo powiedzie¢, nie mam ni

do dodania. W midzy za-

sie rozwijaªa si moja usªuga kaznodziejska, publi ysty zna, pisarska
i tªuma zeniowa, jednak stale mniej lub bardziej z oporami, ogranizona na skutek panuj¡ ej o mnie opinii kontrowersyjnego, podejrzanego, nieprzewidywalnego dysydenta. Przez szereg lat dziki postawie
otwarto± i przywództwa w krakowskim Zborze ÿBetlejem" byªem tam
zaanga»owany w pra  dosy¢ gªboko, jednak pewne ró»ni e dotyz¡ e sposobu prowadzenia pra y zborowej (domagaªem si stosunków wspólnotowy h, jawno± i i przejrzysto± i administra ji) sprawiªy,
»e wspóªpra a ta ustaªa. Wiele zawdzi zam te» Zborowi Bo»emu przy
uli y Przybyszewskiego i jego przywództwu, gdzie przez szereg lat odsuni ia od pra y gdzie indziej miaªem zawsze otwarte miejs e azylu.
Jednak lata 1985{1996 to okres pewnego przygnbienia i znie h enia panuj¡ ¡ sytua j¡ i moim wªasnym stanem du howym. Nie pró»nowaªem wprawdzie, gdy» powstawaªy wtedy ró»ne artykuªy, ksi¡»ki
i tªuma zenia, a tak»e ÿKonkordan ja biblijna", ale zakodowana we
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hrze± ija«skiego i Ko± ioªa pozostawaªa nieosi¡gal-

nym marzeniem. T wizj (podkre±lam:

z¡stkow¡!) zawarªem w ksi¡»-

ka h ÿy ie ma sens" oraz ÿPrzed nami

el". W midzy zasie prze-

biegaªy te» li zne dalsze wa»ne pro esy du howe, które przy i¡gaªy
moj¡ uwag i miaªy na mnie zna zny wpªyw, jak ru h Jezusa, przebudzenie

haryzmaty zne, ru h wiary, usªugiwanie taki h posta i jak

Wat hman Nee, Erlo Stegen, Paul Jongi Czo, Reinhard Bonnke, ale
dla zwizªo± i nie w hodz w sz zegóªy. Niestety pogr¡»ony te» byªem
wtedy w pretensja h do inny h, nosiªem w sobie po zu ie krzywdy i
zmagaªem si z ró»nymi, nie przezwy i»onymi do ko« a grze hami
starego

zªowieka.

Bardzo wa»ny dla mnie zwrot nast¡piª w drugiej poªowie roku
1996, kiedy to przypadkiem zetkn¡ªem si z kilkoma numerami

za-

sopisma ÿAbsolutnie Fantasty zne". Lektura tego pisma o»ywiªa mnie
du howo niesamowi ie. Najistotniejszym bod¹ em byªo odkry ie, »e
wszystko to,

o Pan zakodowaª we mnie w lata h pi¢dziesi¡ty h, jest

nadal w peªni aktualne i zostanie w 100 pro enta h zrealizowane. I
to nie przez denomina je, gdzie ka»de hasªo jakiejkolwiek zmiany bdzie zawsze napotykaªo na za»arty sprze iw, le z przez nowy h ludzi,
który h sobie Pan powoªa i wyposa»y. Zoba zyªem, »e Pan za z¡ª ju»
ob hodzi¢ i omija¢ te niereformowalne struktury i posªugiwa¢ si now¡
genera j¡ przywód ów, którzy szybko si rozwijaj¡. Z literatury wiedziaªem, »e dzieje si tak zawsze, kiedy obªok Bo»ej
si, wzywaj¡
Od tej

hwaªy podnosi

lud Bo»y do dalszego etapu jego wdrówki.
hwili za z¡ªem zupeªnie ina zej widzie¢

aªoksztaªt du-

howej rze zywisto± i i dostrzega¢ raz po raz mnóstwo nowy h, radosny h faktów i w¡tków. Okazaªo si te», »e ÿAbsolutnie Fantasty zne"
to tylko jedna z wielu ini jatyw tej nowej fali Bo»ego poruszenia. Od»yªem wtedy du howo jak stary Jakub po wiadomo± i, »e Józef »yje i
panuje w Egip ie. Od roku 1993 wydawaªem ju» biuletyn ÿDo Celu",
nie do ko« a rozumiej¡ , dla zego albo dla kogo to robi. Teraz nagle Bo»e prowadzenie staªo si jasne. W momen ie, kiedy Pan mnie
du howo o»ywiª, istniaªo ju» forum dzielenia si tym o»ywieniem. Mój
entuzjazm z dokonanego odkry ia i od±wie»enia, jakiego do±wiad zyªem, wyraziªem w artykule pt. ÿMinªa zima" (Do Celu nr 4). Ta duhowa odnowa, jakiej wtedy do±wiad zyªem, trwa do dzi± i ufam, »e
nie osªabnie, le z jesz ze si spotguje.
Nie zmieniªy si wtedy prawie w ale moje przekonania, odkryªem tylko ±rodowisko, w którym »yje, realizuje si i pogªbia si ta
wªa±nie wizja, jak¡ 40 lat w ze±niej przyj¡ªem od Pana. Rze z jasna,
»e po zuªem od razu i

zuj do dzi± mo n¡ wi¹ du how¡ z tymi

wszystkimi, który h Pan w tym poruszeniu u»ywa i który h przez to
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zwiastowanie ksztaªtuje, mimo »e po z¡tkowo w ale i h nie znaªem.
Jednak ponad 5 lat wzajemnego poznawania si nie osªabiªo tej wizi,
le z j¡ wzmo niªo, gdy» prawie ka»dy dzie« dostar za nowy h, wiel e
radosny h dowodów du howej »ywotno± i i rozwoju w »y iu ludzi,
przewa»nie mªody h, którzy podobnie jak ja zde ydowani s¡ ubiega¢
si o peªni du howy h dóbr w Chrystusie. I tak, jak zazwy zaj, tak»e
w tym przypadku sprze iwy prze iwko temu nowemu poruszeniu doty z¡ spraw o drugorzdnym i trze iorzdnym zna zeniu,

o ujawnia,

»e jego prze iwni y nie widz¡ ani nie sªysz¡ istoty gªoszonego teraz
przesªania i nie rozumiej¡, o

o tutaj

s e Bo»ej jest w ale poka¹na i

hodzi. Ale tym razem dziki ªa-

oraz bardziej wzrastaj¡ a li zba ty h,

którzy istot tego przesªania widz¡, sªysz¡ i rozumiej¡. Wiedz¡ dokªadnie,

zego

h ¡ i wiedz¡, o

o

hodzi. Wiedz¡ te», »e realiza ja

bdzie kosztowa¢ i na ogóª s¡ gotowi ponosi¢ te koszty. I realne, wymierne przeobra»enia w i h »y iu dokonuj¡ si bardzo szybko, tak »e
w niektóry h dziedzina h trudno mi dotrzyma¢ im kroku, a w niektóry h pozostaj wyra¹nie w tyle. Sprawia mi to po lata h utyskiwania i
wzdy hania nieopisan¡ rado±¢ i dzikuj za to Bogu.
Pod wpªywem tego prze»y ia z drugiej poªowy roku 1996 wróiªem po wielu lata h do intensywnego »y ia modlitewnego, zde ydowany usilnie zabiega¢ o wªasny postp du howy i podda¢ si Panu, aby
mó

po hwy i¢ to wszystko, na

o zostaªem po hwy ony (Flp 3:12{13).

Miaªem o tym swoje wªasne wyobra»enia, które okazaªy si bªdne. S¡dziªem mianowi ie, »e rezultatem moi h modlitw bdzie bli»sza wi¹ z
Panem, szersze pole dziaªania i wiksze obdarowanie du howe, natomiast Pan ina zej widziaª moje potrzeby i za z¡ª realizowa¢ swój wªasny program dla mojego »y ia. Znalazªem si w ogniu Bo»ego s¡du,
w±ród dramaty zny h do±wiad ze« i walk, spowodowany h powa»n¡
horob¡ psy hi zn¡ mojej »ony Emilii, w której nie brak te» symptomów opresji demoni znej. Byª to wstrz¡s, który stawiaª pod znakiem
zapytania

aªe nasze

szªo±¢. Nie w hodz¡

hrze± ija«stwo,

aªy dorobek »y ia i

w sz zegóªy samej

aª¡ przy-

horoby, w której otrzymali-

±my pot»ne wspar ie du howe od ludu Bo»ego w Krakowie i z wielu
inny h miejs , musz omówi¢ du howe rezultaty ty h prze»y¢.
Pan prze zesywaª drobiazgowo moje »y ie i wyprowadzaª na ±wiatªo wszystko,

o w Jego o za h nie mogªo si osta¢. Musiaªem wyzna-

wa¢ przed »on¡ i bra¢mi moje osobiste grze hy, pokutowa¢ z moi h
stosunków z innymi i o zysz za¢ si z wielu

e h starej natury jak wy-

niosªo±¢, zarozumiaªo±¢, kªótliwo±¢, nieustpliwo±¢, nieprzeba zenie,
kryty yzm i wiele inny h. Przykªadowo, z wydaw ami ÿKonkordanji" prowadziªem spór o prawa autorskie w sposób
niegodny

aªkiem ±wie ki,

hrze± ijanina, w którym groziªem s¡dem, nali zaªem karne
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odsetki za niewypªa one kwoty, sporz¡dziªem nawet pozew s¡dowy i
wyzna zyªem ultymatywny termin, do którego moje »¡dania maj¡ by¢
speªnione, w prze iwnym razie zªo» pozew w s¡dzie. Dªugi byªby spis
tego, na

o teraz Pan poªo»yª swój pale

o zysz za¢ si, za

iz

zego musiaªem pokutowa¢,

o musiaªem przeprasza¢ i

o musiaªem zmienia¢.

Nie sposób nie wspomnie¢ w sz zególno± i o surowym Bo»ym os¡dzie mojego zwy zaju kryty znego wyra»ania si o ludzia h wierz¡ y h,
w sz zególno± i o przywód a h. Ten ohydny pro eder uprawiali±my
przez wiele lat wraz z »on¡ w naszy h wspólny h rozmowa h, roztrz¡saj¡

w du hu oskar»y ielskim najró»niejsze zªe naszym zdaniem

e hy i postpki wielu osób, nie rzadko irytuj¡

si przy tym i obu-

rzaj¡ . Oboje prze»yli±my na sobie niezwykle mo no po zu ie Bo»ej
stanow zej dezaprobaty dla takiego postpowania,

o spowodowaªo

nasze gªbokie upamitanie, które, jak wierz, raz na zawsze nas z
tego o zy± iªo i wyle zyªo,

zego dowód widz w tym, »e jest to dla

mnie teraz nie do pomy±lenia. Sªysz¡

teraz oskar»enia pod adresem

osób trze i h doznaj bólu nieomal fizy znego,

o zmusza mnie do i h

odrzu ania bez wnikania w i h prawdziwo±¢. Od kiedy podj¡ªem tak¡
de yzj, li zba negatywny h

e h, jakie dostrzegam u inny h, zmalaªa

o najmniej dziesi iokrotnie,

o dziaªa na mnie bardzo relaksuj¡ o i

wyzwalaj¡ o. Zagadnienie to poruszam w artykule ÿPrzeba zone winy,
darowane dªugi" (Do Celu nr 16).
Jednak po tej przemianie pojawiª si powa»ny problem mojego
stosunku do ty h wspóªbra i, którzy nadal robi¡ to,

o Pan we mnie

surowo os¡dziª. Musz sta za¢ walki z samym sob¡, aby nie ulega¢
wzgldem ni h u zu iu nie h i i wrogo± i. Poniewa» Pan dopiero
mnie u zy wªa± iwy h postaw wzgldem ni h, popeªniam zapewne powa»ne bªdy, które s¡ dla inny h wido zne, prosz wi

o przeba ze-

nie. Ufam, »e Pan nau zy mnie wªa± iwej postawy w taki h sytua ja h,
o

o usilnie Go prosz. Na razie zdoªaª nau zy¢ mnie tyle, »e o ile wi-

dz

o± zªego u wspóªbrata i o ile Pan pobudza mnie do tego, aby si t¡

spraw¡ zaj¡¢, to powinienem w biblijny sposób kontaktowa¢ si z nim
samym, za± nikt trze i nie powinien wiedzie¢ o tym ani sªowa. Je±li
za± dostrzegam zªo ogólniejsze, to powinienem zwal za¢ go biblijnym
sposobem wyª¡ znie dobrem,

zego o zywi± ie musz si nadal u zy¢.

Wiem, »e w »adnej z ty h dziedzin nie staªem si odt¡d doskonaªy,
ale wyra¹nie widz, »e w wielu dziedzina h mojego »y ia dokonaª si
zna z¡ y postp. Zapewniam te», »e na Bo»ym oªtarzu znalazªy si
wtedy po raz kolejny równie» wszystkie moje przekonania,
ÿwizja", usªuga i

aªa moja

aªy dorobek litera ki, ª¡ znie z ró»nymi osobami,

grupami i ugrupowaniami, z którymi utrzymywaªem kontakty, nie wyª¡ zaj¡

Branhama ani branhamow ów, i ª¡ znie z tym wszystkim,

o
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mogªoby by¢ poten jaln¡ przy zyn¡ Bo»ej dezaprobaty. Jednak Pan
»adnej z ty h rze zy nie zabraª ani nie skorygowaª, musiaªem tylko pokutowa¢ z formy |

ito± i jzyka i dosadno± i swoi h wypowiedzi, z

braku ªagodno± i i pokory w kontakta h z innymi. Dlatego niektóry h
moi h dawniejszy h tekstów, które zawieraªy ÿszyder ze pokazywanie
pal em i beze ne mówienie" (Iz 58:9) ju» teraz nie udostpniam.
Z biegim

zasu ten pro es o zysz zenia zaowo owaª ró»nymi wi-

do znymi zmianami. Zagoiªy si rany i blizny po ró»ny h dawny h
zaszªo± ia h, za zªo si poszerza¢ pole usªugi, midzy innymi otworzyªy si dla mnie miejs a usªugiwania, które byªy od kilkunastu lat
zamknite, bez moi h zabiegów otwarªa si mo»liwo±¢ pra y w interneie, od zuwam te» now¡ inspira j w usªugiwaniu sªowem mówionym
i pisanym. Pan wysªu haª te» moje dªugotrwaªe pro±by o wyzwolenie z
po zu ia osamotnienia | mam teraz do±¢ li zne grono bra i i sióstr
w wierze, z którymi doskonale si rozumiemy, wspólnie si budujemy,
wal zymy i wspieramy si wzajemnie,

zego dotkliwy brak od zuwa-

ªem przez dªugie lata. Ponadto widz, »e Bo»a pra a nad moim »y iem
przebiega nadal i to tak intensywnie, »e prawie ka»dy dzie« przynosi
jakie± nowe poznanie i towarzysz¡ ¡ mu przemian. Równo ze±nie
jednak wyrastaj¡ tak»e

oraz to nowe wyzwania, tote» dokonuj¡ a si

we mnie przemiana zaledwie za nimi nad¡»a, albo i nie nad¡»a. Dlatego prosz o

ierpliwo±¢ ty h z Was, którzy widzi ie jesz ze we mnie

lub w moi h wypowiedzia h pozostaªo± i starego
»e Pan prdzej

zªowieka | wierz,

zy pó¹niej to zmieni, gdy» gor¡ o o to Go prosz.

Ale mimo ty h zmian na lepsze mam od zu ie, »e przeªom jesz ze
nie nast¡piª. Porównuj¡
hrze± ijanina,

zuj si

moje »y ie z biblijnym wzor em normalnego
i¡gle bankrutem. Wiele Bo»y h obietni

w

moim »y iu nie dziaªa. Nie umiem na przykªad pozyskiwa¢ u zniów
przez swoje indywidualne ±wiade two,

o umieli wszys y wierz¡ y w

zborze jerozolimskim (Dz 8:4). Osoby, o który h wiem, »e przyszªy
do Pana dziki mojej usªudze, i które o tym ±wiad z¡, mo»na poli zy¢
na pal a h jednej rki. Moje kªadzenie r¡k na

hory h nie przynosi

biblijny h rezultatów (Mk 16:18). To samo mo»na powiedzie¢ o u»ywaniu imienia Jezusa w konfronta ji z demonami (Mk 16:17). Nie dostrzegam, by z mojego wntrza wypªywaªy rzeki »ywej wody (J 7:38).
Nie widz te», by pod zas mojej usªugi Du h o»ywiaj¡ y o»ywiaª inny h (1Ko 15:45; 2Ko 3:6). Peªna lista jest jesz ze o wiele dªu»sza.
I nie mam tu »adnej wymówki, bo kiedy prosiªem Pana, by wresz ie
ze h iaª u zyni¢ mnie normalnym
powiedzi: ÿA

hrze± ijaninem, odebraªem w od-

o twoim zdaniem powinienem jesz ze u zyni¢, aby± ty

mógª by¢ normalnym

hrze± ijaninem?" Bo prze ie» wiemy, »e dzieªo

odkupienia jest doskonaªe i nie ma »adny h braków.

Moje osobiste zwierzenia
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Pewn¡ po ie h¡ jest dla mnie to, »e

aªkiem poka¹na li zba osób

±wiad zy o tym, i» przyjªa jakie± zbudowanie z mojej usªugi mówionej
lub pisanej, ale jest to kropla w morzu zarówno istniej¡ y h potrzeb,
jak i Bo»y h mo»liwo± i, zagwarantowany h Jego dzie iom w biblijny h obietni a h. Dlatego jestem zde ydowany wraz z innymi trwa¢
w modlitwa h i we wierze, »e przeªom musi nast¡pi¢. Widz jednak
swoj¡ nieudolno±¢ i niepodatno±¢ na Bo»e dziaªanie tak»e i w tym,
»e pod zas gdy zazwy zaj nastpuje to po 1 lub 2 lata h walki (s¡dz¡

ze ±wiade tw Allena, Blumhardta, Liardona, Stegena i inny h),

w moim przypadku nie nast¡piªo to nawet po 6 lata h. Niemniej nie
tra  nadziei i jestem zde ydowany wytrwa¢ na tym kursie, gdy» wyra¹nie pobudza mnie do tego Du h Pa«ski. Fakt, i» moja »ona w i¡»
jesz ze

ierpi, odbieram jako dowód, »e Pan ma z nami jesz ze wiele

do zrobienia i »e zamierza dokona¢ jesz ze wi ej ni» doty h zas.
Mo»e niejeden
ze

zytelnik pomy±li w tym miejs u: ÿCzegó» to jesz-

h e ten stary emeryt, któremu niebawem ÿstuknie" siedemdzie-

si¡tka?" Rze zywi± ie. W kondy ji, w jakiej byªem 7 lat temu, my±laªem ju» tylko o odej± iu z tego ±wiata, powoªuj¡

si na to, »e moi

przodkowie »yli krótko i umierali w ze±nie. Teraz jednak, po doznaniu darowanego mi o»ywienia widz, »e brak mi jesz ze peªny h 15
lat do wieku Kaleba, w którym poprosiª on dla siebie o dziedzi two i
przyst¡piª do podboju gór, zamieszkaªy h przez Anakitów, którzy byli
olbrzymami (Joz 14:10{13). Owszem, wiem, »e moje »y ie jest w rka h Pana i »e ma prawo mnie odwoªa¢

ho¢by jesz ze dzi±. Ale póki

tego nie zrobi, nie mam zamiaru przygl¡da¢ si bez zynnie temu,
Pan dzisiaj

zyni. Wewntrzne prze zu ie mówi mi, »e to,

o

o najlepsze,

jest jesz ze przed nami!
W moi h modlitwa h prosz jednak o to, aby, bez wzgldu na to,
o zrobi ze mn¡, wskrzesiª armi mªody h ludzi,
mo y, aby nasz Kraj zoba zyª Bo»¡
stanie i »e

hodz¡ y h w peªni

hwaª. I wierz mo no, »e to si

zas ten jest bliski. Swego

zasu Pan pobudziª mnie, by

modli¢ si o wioski wierz¡ y h w Biesz zada h. Wy hodziªem na pagórki nad Wol¡ Piotrow¡, Puªawami i Wisªo zkiem, wznosiªem wysoko
r e i na gªos bªogosªawiªem te miejs a w imieniu Pa«skim, modl¡
si o to, aby Pan nie pozwoliª temu wsianemu tam

ennemu nasieniu

zmarnie¢ bez wydania obfitego plonu. Pamitam, jak przez dªugi okres
zasu wspólnie z mieszkaj¡ ymi tam bra¢mi boleli±my nad du how¡
bezpªodno± i¡ i zabiegali±my usilnie o postp w dziele ewangeliza ji
na tym terenie. I
bo w

ho ia» jak dot¡d realia nie s¡ zbyt za h aj¡ e,

i¡gu przeszªo 30 lat powstaª w tamty h strona h tylko jeden

nowy zbór, i to w miejs u ju» dawniej istniej¡ ego, to jednak wierz,
»e skoro Pan nas do tego pobudzaª, wysªu ha tak»e nasze modlitwy.
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Wierz, »e dorosªo i dojrzaªo ju» tam, i nie tylko tam, nowe, mªode
pokolenie, które Bóg otrz¡±nie z zastoju, które pozrywa krpuj¡ e powrozy jarzma i wy i¡gnie swoje r e po peªni Bo»y h obietni . I na
wielu miejs a h to ju» si rozpo zyna!
Nie ukrywam, »e najbardziej przykro mi, kiedy patrz na ty h
z Was, którzy zupeªnie nie dostrzegaj¡ »adnego z li zny h wa»ny h
w¡tków postpuj¡ ej aktualnie pod kierowni twem Du ha witego
odnowy, poniewa» tak bardzo skupiaj¡ swoj¡ uwag na objawa h postpuj¡ ego z inspira ji szatana odstpstwa. Uwa»am i obserwuj, »e z
jednej strony prowadzi to do zadowolenia z samy h siebie, gdy» ubolewamy gªównie nad stanem inny h, z drugiej za± strony prakty znie
uniemo»liwia nam to posuwanie si naprzód, skoro nie dostrzegamy
ani nie mówimy o tym,
amy do tego,

o aktualnie

zyni Jezus, tylko raz po raz wra-

o robi diabeª. Pan jednak mo no przekonuje mnie,

»e w tym tak»e sytua ja pozostaje

aªkowi ie pod Jego kontrol¡ i »e

je±li tylko bdziemy szuka¢ wytrwale Jego obli za, Du h wity zjedno zy wspaniale wszystki h ty h, którzy pozwol¡ si Jemu prowadzi¢,
i obró i w dobro nawet istniej¡ e dzisiaj jesz ze nieporozumienia.
Podsumowuj¡

stwierdzam, »e w taki wªa±nie, wy»ej opisany spo-

sób Pan mnie prowadzi i tak wygl¡da to,

o widz¡ moje du howe o zy.

Dostrzegam, »e niektórzy z Was widz¡ sytua j ina zej. Staram si zrozumie¢, dla zego, maj¡

tego samego Pana i ten sam

bardzo ró»nie, i jak na razie nie mam na to peªnej,
wiedzi. Jednak na moje pro±by Pan stale

el, widzimy tak

aªo± iowej odpo-

zego± mnie u zy i uwa»am

za swój obowi¡zek dzieli¢ si tym z innymi, korzystaj¡

z ty h ±rodków,

które s¡ dostpne. Niezale»nie od tego, jak ludzie to o eni¡, wiem z
aª¡ pewno± i¡, »e musz kierowa¢ si tym,

o Pan daje mi widzie¢,

i postpowa¢ tak, jak On mnie prowadzi, gdy» to przed Nim, a nie
przed lud¹mi bd rozli zany z moi h
Nie

zynów.

h  by¢ w tym zarozumiaªy i w ale nie uwa»am, »e nie potrze-

buj uwzgldnia¢ zdania inny h. Wr z prze iwnie, wnikliwie staram
si ±ledzi¢ wszystko i

i¡gle u z si od wielu z Was wielu rze zy, nie

mog jednak uto»samia¢ si z tym,

zego nie potwierdza mi Sªowo

Bo»e ani gªos Du ha witego w moim ser u. A ten gªos w moim
ser u bez przerwy daje mi radosn¡ pewno±¢, »e Ko± ióª Jezusa Chrystusa, który tak bardzo

ierpi na skutek naszej

ielesno± i, bdzie si

o zysz zaª i zwy isko kro zyª naprzód do swojego

elu. Jestem nie-

zmiernie wdzi zny mojemu Panu, »e po tak wielu lata h tsknego
wy zekiwania daª mi do»y¢ tego trudnego, le z i radosnego
pozwala mi nie tylko widzie¢ to,
z Jego ªaski moj¡ maª¡

o teraz

zasu, i »e

zyni, le z i wnosi¢ do tego

z¡stk.
Józef Kajfosz

Tylko w Du hu i prawdzie
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Wierz mi, kobieto, »e zbli»a si godzina, kiedy
ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie bdzie si ju»
wi ej oddawa¢ z i Oj u.
Bóg jest Du hem i Jego z i iele powinni Go
z i¢ w Du hu i prawdzie.
J 4:21,24 Ek.
Spotkanie Pana Jezusa z kobiet¡ samaryta«sk¡ (J 4:1{42) zawiera
bardzo

enn¡ nauk. Istniaª ostry, wielowiekowy spór pomidzy y-

dami a Samarytanami. Jakie byªo jego podªo»e? Ci pierwsi byli Bo»ym
narodem wybranym i zgodnie z nadanym im prawem oddawali Bogu
ze±¢ w ±wi¡tyni jerozolimskiej. Kiedy znale¹li si w niewoli, Asyryjzy y sprowadzili na i h miejs e ob e ludy. Te ludy nau zyªy si oddawa¢

ze±¢ Panu, le z

z iªy tak»e swoje wªasne poga«skie bo»ki (2Kr

17:23{41). Kiedy ydzi wró ili z niewoli, obie spoªe zno± i znalazªy
si z sob¡ w konflik ie (Neh 2:10; 4:1{4). ydzi gardzili Samarytanami
jako poganami, Samarytanie za± stworzyli

o±,

o dzisiaj nazwaliby±my

teologi¡ zastpstwa. ÿCzy» Bóg nie odrzu iª ydów? Prze ie» zesªaª i h
na wygnanie z powodu i h grze hów!" A wi

teraz Samarytanie s¡

ludem wybranym, na który przeszªy Bo»e obietni e.
Obie strony maj¡ wi

swoje niezaprze zalne ra je,

zego konse-

kwen j¡ jest i h wzajemna wrogo±¢. Nie ob uj¡ jedni z drugimi (J 4:9).
Najwiksz¡ ko± i¡ niezgody jest miejs e sprawowania kultu. ÿNa tej
górze"

zy ÿw Jerozolimie" (w. 20). Albo | albo. Nie mo»e by¢ »ad-

nego kompromisu. ÿMy mamy ra j, a tam i s¡ w bªdzie". Ka»dy musi
wybiera¢. Wrogo±¢ jest nieunikniona. Wymaga jej wierno±¢ wzgldem
Boga. Po obu strona h wzgldem tego samego Boga. A w miar, jak
wzrasta wrogo±¢, wzrasta za±lepienie. W umysªa h powstaje obraz daleki od rze zywisto± i. Wzajemne zarzuty s¡

oraz bardziej absurdalne.

ÿU nas wszystko jest dobre. U ni h wszystko jest zªe. Tylko patrze¢,
jak Bóg ze±le na ni h gromy. My stanowimy prawdziwy lud Bo»y, a oni
to faªsz, podróbka, zwiedzenie". I obie strony »yj¡ w tym skrpowaniu
wzajemnej wrogo± i, która dusi i h i wizi.
Je±li znajdzie si kto±, kto podziela t wrogo±¢, od razu staje si
ÿnasz". Kto natomiast oka»e
tylko nie

ho¢by odrobin sympatii wrogowi lub

h e u zestni zy¢ w tej wrogo± i, sam automaty znie staje

si wrogiem. Dla jedny h i dla drugi h. Dla ydów i dla Samarytan (J
8:48; k 9:52{53). Bo tego wymaga logika albo | albo. ÿNie ma innej
mo»liwo± i. Ka»da trze ia droga to

hytry wybieg szatana, usiªuj¡ ego

zanie zy± i¢ nasze nieskalane szeregi szermierzy absolutnej prawdy".
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Mogliby wzajemnie si szanowa¢, u zy¢ si od siebie, a dziki
temu wzajemnie si wzboga a¢. Wszak to Samarytanin jako jedyny z
dziesi iu przyszedª wyrazi¢ wdzi zno±¢ za o zysz zenie z tr¡du (k
17:16). Ale wrogo±¢ za±lepia

oraz bardziej. Dla jedny h by ie Sama-

rytaninem, a dla inny h by ie ydem staje si synonimem wszelkiego
zªa. ÿCo? U zy¢ si? Od ty h odstp ów, zwodzi ieli, heretyków? Przenigdy! Na sam¡ my±l o tym ogarnia
wszystko,

zªowieka wzburzenie. Prze ie»

o oni mówi¡ i robi¡, to takie gªupie i bzdurne!" A wzbu-

rzenie to wygl¡da bardzo ±wi ie i pobo»nie, u hodzi nawet za oznak
sz zególnie wysokiego poziomu du howo± i.
Ale oto zjawia si Mistrz z Nazaretu. I pewnego dnia musi przehodzi¢ przez Samari (w. 4). I od razu wida¢, »e On w tej wrogo± i nie
u zestni zy. Siada przy studni i, o zgrozo, nawi¡zuje rozmow z Samarytank¡. ÿNo, ale z pewno± i¡ tylko po to, aby jej wygarn¡¢ dosadnie,
»e ona i

aªy jej lud s¡ w strasznym zbª¡dzeniu". Okazuje si jednak,

»e w ale nie. Rozmowa jest spokojna i przyjazna. Kobieta darzy Go
swoim zaufaniem i poznawszy, »e to prorok, postanawia skorzysta¢ z
okazji, aby rozwi¡za¢ nurtuj¡ y j¡ od dawna problem. ÿCo? Ona nie
wie, gdzie jest wªa± iwe miejs e oddawania Bogu

z i? To niemo»-

liwe! Niewiarygodne! Prze ie» to Samarytanka!" Gdyby zadane przez
ni¡ pytanie usªyszeli jej przywód y religijni, miaªaby powa»ne kªopoty.
Ale ona nie ma pewno± i. Nie ma zaufania do opinii ogóªu,

ho¢

jest jej narzu ana siª¡. Cho¢ wyra»enie w¡tpliwo± i grozi szykanami.
Ona

h e pozna¢ prawd. Prawie nikt inny z jej ludu nie od zuwa

takiej potrzeby. Wszys y uwa»aj¡ prawd za o zywist¡. Tylko ona nie.
I teraz ju» wiadomo, dla zego Mistrz z Nazaretu musiaª prze hodzi¢
przez Samari i dla zego usiadª przy studni. Ka»dy, kto ma swoj¡
o zywist¡ prawd, nie bdzie jej poszukiwaª. Nie ma takiej potrzeby.
I Jezus nie usi¡dzie przy studni, z której taki
bie wod. Bo po

zªowiek

zerpie dla sie-

o? Aby si sprze za¢? Ale ona nosi w sobie wielk¡

potrzeb i dlatego spotyka j¡ Jezus. Ka»dy, kto jest w podobnej potrzebie, mo»e na Niego li zy¢.
Jaka wi

bdzie odpowied¹ Mistrza? Po której stronie si opo-

wie? Jak rozstrzygnie nurtuj¡ y j¡ dylemat? ÿNa tej górze"

zy ÿw

Jerozolimie"? Wresz ie bdzie ponad wszelk¡ w¡tpliwo±¢ wiadomo,
kto ma ra j, a kto jest w strasznym bªdzie. Odwie zny spór zostanie ostate znie rozstrzygnity. Rze z o zywista, »e na korzy±¢ jedny h,
a na niekorzy±¢ drugi h. e dla jedny h bdzie ostate znym zwy istwem, a dla drugi h ostate zn¡ klsk¡. Wszys y na ten moment ju»
dªugo

zekaj¡, aby ±witowa¢ triumf nad pokonanymi. Ale okazuje

si, o dziwo, »e Mistrz nie jest niewolnikiem ludzki h skrpowa«. Nie
wyznaje filozofii ÿalbo | albo". Nie opowiada si po »adnej ze zwal-
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zaj¡ y h si stron. Nie ujawnia, kto jest Jego ulubie« em, a kto Jego
wrogiem. On nie ma ani ulubie« ów, ani wrogów. On nie wskazuje
ani ty h, którzy maj¡ sªuszno±¢, ani ty h, którzy s¡ w bªdzie.
Jego teologia, któr¡ teraz wyjawia, jest zdumiewaj¡ a. Przez nikogo nie o zekiwana. Nikt si tego nie spodziewaª. Nikt nie przypuszzaª, »e

o± takiego jest w ogóle mo»liwe. Jezus zde ydowanie odrzu a

alternatyw albo | albo. Jego odpowied¹ brzmi: ÿAni | ani". ÿAni
na tej górze, ani w Jerozolimie" (w. 21). Co± podobnego! Roz zarowaª,
zawiódª srodze jedny h i drugi h. Orzekª tym samym, »e to zony tak
zawzi ie spór jest wynikiem ludzkiej gªupoty. Bo wrogo±¢ za±lepia, a
±lepota ogªupia. Wynika z tego, »e gdziekolwiek ma miejs e wrogo±¢,
nie mo»e by¢ sªuszno± i. Gdziekolwiek ujawniaj¡ si ludzkie namitno± i,

hodzi o postaw z gruntu faªszyw¡, niezale»nie od tego, jaki jest

ofi jalny przedmiot sporu. Cho¢by byª jak najbardziej sªuszny, gniew
i za ietrzewienie pozbawia go wszelkiej ra ji. Bo»a prawda nigdy nie
mieszka w towarzystwie kªótni i wrogo± i. Bo»ej prawdy nigdy si nie
broni ani nie krzewi pomstowaniem i zªorze zeniem. Kiedykolwiek i
gdziekolwiek powstaj¡ takie nastroje, Bo»a prawda od hodzi.
ÿAni | ani". Jakie» to wspaniaªe objawienie! I jakie» to wspaniaªe
wyzwolenie z wizów i kajdan wzajemnej nie h i, wrogo± i i nienawi± i! Bo»¡ prawd¡, a wªa± iwie Prawd¡ jest Jezus (J 14:6). On powiedziaª: ÿJe»eli wytrwa ie w sªowie moim, prawdziwie u zniami moimi
bdzie ie i pozna ie prawd, a prawda was wyswobodzi (J 8: 31{32).
Nie ma prawdy bez Chrystusa i bez Jego wyzwolenia z niewoli namitno± i starego

zªowieka. Bo tylko obe no±¢ »ywego Chrystusa, obe -

no±¢ Jego Du ha usuwa

iemno±¢ i pozwala widzie¢ prawd. Wszelka

wrogo±¢ wyklu za zdolno±¢ widzenia prawdy (1J 2:10{11). Nie mo»na
by¢ prawdziwym u zniem Chrystusa i w stosunka h z innymi Jego
u zniami kierowa¢ si mentalno± i¡ ÿmy" i ÿoni"

zyli teologi¡ ÿalbo

| albo". Kiedykolwiek w hodzimy w takie rela je, Jego przy tym nie
bdzie i kiedykolwiek w takim du hu to zymy spór o jak¡± domnieman¡ ÿprawd", Jego odpowiedzi¡ bdzie: ÿAni | ani".
Pewnego razu Jezus opowiedziaª histori, która znana jest jako
podobie«stwo o miªosiernym Samarytaninie (k 10:30{35). Dla zego
za bohatera tej historii wybraª Samarytanina? Czy Samarytanie odzna zali si sz zególnym miªosierdziem? Ra zej w¡tpliwe, skoro nie
przyjli Jezusa i Jego u zniów na no leg (k 9:51{53). Jezus

elowo

uderzyª w ten sposób (a robiª to nieraz) w warowni uprzedze« i wrogo± i, bez której zburzenia droga za Nim jest niemo»liwa.
Bezsensowny konflikt midzy ydami i Samarytanami jest przykªadem niezli zony h inny h konfliktów pomidzy lud¹mi, którzy

h ¡

sªu»y¢ Bogu. Maj¡ one ró»ne podªo»e, ró»ny zasig, od dwuosobowy h
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a» do taki h, które obejmuj¡ prawie

aªe narody, ró»n¡ trwaªo±¢ od

hwilowy h a» po wielowie zne, ró»ne nat»enie, ale wspólne maj¡
to, »e m¡ ¡, dziel¡ i nisz z¡. Niestety maj¡ one miejs e i w±ród na±ladow ów Chrystusa tak»e i w naszy h

zasa h. W za±lepieniu raz po

raz kre±limy nasz¡ lini podziaªu pomidzy faªszem a prawd¡ przez
o± fizy znego, materialnego, widzialnego, na przykªad midzy pojedyn zymi osobami, grupami ludzi, zborami, nazwami denomina ji,
sposobami prowadzenia nabo»e«stw, takimi

zy innymi ak entami w

przesªaniu i wielu innymi. I tworzymy obraz ÿmy" i ÿoni", a potem
atakujemy si,

oraz bardziej si zaogniaj¡ , a w miar tego

bardziej ±lepn¡

i gªupiej¡ . Obraz, który wtedy widzimy, nie ma ni

oraz

wspólnego z rze zywisto± i¡, ale gotowi jeste±my nawet »y ie poªo»y¢
w obronie naszej

ielesnej alternatywy ÿalbo | albo".

Nie zna zy to w ale, »e nie ma ostrego konfliktu midzy Bo»¡
prawd¡ a faªszem, midzy prawdziwymi a faªszywymi

z i ielami Boga.

Nieprzerwanie trwa za ita du howa walka i nikt z nas jej nie uniknie.
Ale jak»e

aªkiem ina zej przebiega Bo»a linia podziaªu midzy faª-

szem a prawd¡! Nie doty zy ni zego materialnego, ni zego fizy znego,
ni zego widzialnego. Przebiega przez ludzkie ser a i to w ni h, w pojedyn zy h osoba h, niewidzialna dla nikogo to zy si i rozstrzyga (2Tm
2:19). I to dzieje si we wszystki h grupa h, wspólnota h, zbora h, ko± ioªa h. Bo w ka»dym takim miejs u mog¡ siedzie¢ lub sta¢ tu» koªo
siebie prawdziwi i faªszywi

z i iele, niezale»nie od szyldu na budynku,

od wygl¡du wntrza, od porz¡dku nabo»e«stwa, od rodzaju muzyki,
od zewntrzny h gestów zgromadzony h

zy od tysi¡ a inny h ró»ni .

Ale prze iwnik Boga i Jego ludu wypa za w naszy h o za h obraz
sytua ji w tym

elu, aby±my, zamiast wal zy¢ prze iwko niemu w na-

szy h ser a h, wal zyli prze iwko naszym bra iom. ÿTo oni! To tam i!
I tam i! I jesz ze tam i!" Wszystko jedno,

zego doty zy konflikt. Byle

odwró i¢ uwag od istoty sprawy, od wªa± iwego miejs a i pola walki.
Byle za±lepi¢ o zy na wªa± iwy konflikt i p hn¡¢ wszystki h w wir najró»niejszy h konfliktów zastp zy h. I niestety wielu wierz¡ y h

i¡gle

jesz ze daje si na to nabra¢.
Prawie wszys y jesz ze tkwimy w taki h bezsensowny h konflikta h, które osªabiaj¡ lud Bo»y, a sprawiaj¡ nieopisan¡ satysfak j
naszemu prze iwnikowi. Bardzo ªatwo nam w nie popa±¢, a bardzo
trudno si z ni h wyrwa¢. Wymaga to upamitania i ±wiadomego du»ego wysiªku. Jezus stoi zawsze zasmu ony na ubo zu i mówi: ÿAni |
ani". Wypatruje prawdziwy h

z i ieli, którzy oddaj¡ Bogu ze±¢ w Du-

hu i prawdzie. W Bo»ej Prawdzie! A ta y rozwi¡zuj¡ swoje problemy
w Du hu Chrystusowym, w Jego sposób i w Jego

harakterze. Badajmy

swoje »y ie i sz zerze sobie odpowiedzmy, kim s¡ nasi Samarytanie,

Tylko w Du hu i prawdzie

który h nie
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ierpimy, który h zniewa»amy i którym zªorze zymy. A

potem od zytajmy podobie«stwo Jezusa, wstawiaj¡

w miejs e miªo-

siernego Samarytanina tego brata, który jest dla nas najbardziej sol¡
w oku. Gdyby Jezus mówiª swoje podobie«stwo nie do ydów, le z do
nas, wªa±nie tak by ono brzmiaªo. Bo On nie

h e, aby±my zwal zali si

wzajemnie, le z aby±my zwal zyli w sobie du ha oskar»ania, wrogo± i
i zªorze zenia, a przyoblekli si w serde zne wspóª zu ie, gdy» jedynie
wtedy bdziemy mogli oddawa¢ Mu

ze±¢ w Du hu i Prawdzie.

Tylko »e aby Jezusa w tym Jego pragnieniu usªysze¢, trzeba zaj¡¢
postaw Samarytanki. Je±li jeste± na 110 pro ent pewny swojej absolutnej ra ji, to Jezus nie usi¡dzie przy twojej studni i ni zego
powie. Bo On

h e

i u zy¢ u»ywaj¡

i nie

do tego twoi h bra i. Je±li po-

zwoliªe± wyró±¢ w sobie nie h i i wrogo± i do inny h, ju» nigdy przez
nikogo z ni h Jezus ni zego nie bdzie mógª do

iebie powiedzie¢.

To prowadzi do podziaªów, izola ji i zubo»enia. Je±li w tym utkwiªe±,
to ju» nigdy nie poznasz peªnej, prawdziwej,

zystej Bo»ej prawdy,

hyba »e prze»yjesz gªbokie upamitanie i upokorzenie, które zmieni
aªkowi ie twój stosunek do inny h. Bo jakakolwiek ÿprawda", która
ty h, którzy j¡ wyznaj¡, prowadzi do wrogo± i wzgldem jaki hkolwiek
inny h ludzi, nie jest i nie mo»e by¢
Aby mó
spera ko

aª¡ Bo»¡ prawd¡.

u zy¢ si od Mistrza, trzeba

h ie¢ wiedzie¢. Trzeba de-

h ie¢ pozna¢ prawd. Nie t skandowan¡ namitnie przez

tªumy, le z Bo»¡ Prawd. Bo
bd¡ tkwi¢ w

i, którzy si na to nie zdobd¡, nadal

ielesnym ÿalbo | albo". I trzeba by¢ na tyle pokornym,

aby si wsªu ha¢ w nauk pªyn¡ ¡ od inny h, sªaby h i niedoskonaªy h
ludzki h na zy«, który h teraz u»ywa i przez które przemawia do nas
Jezus. Ale nie ty h, którzy gro»¡ i grzmi¡, le z tylko ty h, którzy jak Jezus zapraszaj¡ i za h aj¡. To musimy mie¢ na uwadze i tego musimy
si w pokorze u zy¢ my wszys y, którzy usªugujemy innym.
Nie bój si mie¢ w¡tpliwo± i jak Samarytanka. Nie bój si szuka¢ potwierdzenia prawdziwo± i tego,

o jest mówione. A je±li jest

o± mówione w kªótliwo± i i iryta ji, to nie miej nawet w¡tpliwo± i, bo
wtedy od razu wiadomo, »e tego nie mówi Jezus. Je±li masz gor¡ e
pragnienie poznania i do±wiad zenia prawdy, to usªyszysz Jezusa. Najpierw usªyszysz: ÿAni | ani", a potem doznasz ol±nienia. Bo»a prawda
oka»e si by¢

aªkowi ie ró»na, jak»e daleka od naszy h zwi hnity h

ludzki h alternatyw, które s¡ przy zyn¡ wrogo± i. Bo»a prawda jest
dla wszystki h wyzwalaj¡ a i zbawienna. Bo Bo»e drogi i my±li niesko« zenie góruj¡ nad naszymi ludzkimi (Iz 55:8{9). Wtedy poznasz
o± niewymownie wspaniaªego, zdumiewaj¡ego,
prawdziwym

o

i wyzwoli i u zyni

z i ielem Boga w Du hu i Prawdzie.
J. K.

28

Do Celu, nr 16

W sprawie zmaga« z problemami

(List otwarty)

Drogi Bra ie, od zuwam potrzeb podzielenia si z Tob¡ pewnymi my±lami, które, jak wierz, podsuwa mi Du h wity w trak ie moi h modlitw.
¡ zy nas to, »e obaj od lat borykamy si z ogromnym problemem,
który wielokrotnie wydaje si ponad nasze siªy. Na skutek tego ju» od dªu»szego zasu zuj z Tob¡ blisk¡ wi¹, ho ia» nie widujemy si zsto ani
nie rozmawiamy. Wiele razy te» wspominam Ciebie i Twój problem w moi h
modlitwa h, gdy» Pan kªadzie mi to na ser e. Mamy jednak jesz ze inn¡ rze z
wspóln¡, a mianowi ie to, »e nasz problem spadª na nas w zasie, kiedy Pan
nad nami pra owaª i kiedy pobudziª nas do usilnego szukania Jego obli za.
Przypominam sobie Ciebie w zborze pod zas wspólny h modlitw. Nie znaªem
jesz ze wtedy Twojego nazwiska ani nie wiedziaªem ni o Twoim problemie,
ale byªe± jednym z najgorliwszy h, wyra»aªe± sªowami i zynami mo ne zdeydowanie pod¡»ania du howo naprzód i zdobywania nowy h terenów dla
Pana. Dodam jesz ze, »e taki h jak my dwaj, to zna zy maj¡ y h te dwie
wspólne e hy: usilnie pragn¡ y h posuwa¢ si naprzód i borykaj¡ y h si
z problemem nie do rozwi¡zania, widz na ró»ny h miejs a h aªy szereg.
Dlatego my±l, »e nie jest to przypadek, le z reguªa.
Pod zas szukania obli za Bo»ego w zwi¡zku z moim problemem do hodziªem stopniowo do pewny h wniosków, którymi h  si z Tob¡ podzieli¢
w nadziei, »e bd¡ dla Ciebie za ht¡, a wierz, »e i dla inny h, bd¡ y h w
podobnej sytua ji. W ka»dym razie ja dziki takiemu spojrzeniu na sytua j
mam siª, aby wytrwa¢ i wierz, »e tak»e, aby zwy i»y¢.
Naturalnie zadawaªem sobie i Bogu pytanie o przy zyny mojego problemu. Niew¡tpliwie szatan zyskuje dostp do naszego »y ia na skutek naszy h ró»ny h grze hów, upadków i niedoskonaªo± i, tote» pierwszy okres
byª po±wi ony gªbokiej poku ie, wyznawaniu i o zysz zaniu si. Byªo to
konie zne i jestem Bogu wdzi zny za ten s¡d, ale to tylko jeden aspekt
sprawy, który ani nie wyja±nia do ko« a przy zyny powstania problemu, ani
nie prowadzi zaraz do jego rozwi¡zania.
Jak wi teraz rozumiem przy zyn powstania problemu? Moim zdaniem ma to ± isªy zwi¡zek z naszym mo nym zde ydowaniem pod¡»ania
drog¡ du howego postpu. Kiedykolwiek dzie ko Bo»e podejmuje tak¡ deyzj i za zyna i±¢ naprzód, wywoªuje to ogromne poruszenie w ±wie ie duhowym. Siªy iemno± i, wrogie wzgldem Boga i Jego ludu, bij¡ na alarm
i mobilizuj¡ si do prze iwdziaªania, aby ten ru h do przodu powstrzyma¢ i
aby h ¡ y h i±¢ naprzód znisz zy¢. W tym samym zasie Bóg sªyszy pro±by
i wszelkie Jego biblijne du howe ±rodki stoj¡ do dyspozy ji zmagaj¡ y h si.
Prawda jest niestety taka, »e te dla nas negatywne wpªywy pojawiaj¡ si od
razu, naty hmiast | spada na nas jaki± dotkliwy ios, natomiast dziaªania na
nasz¡ korzy±¢ opó¹niaj¡ si, gdy» nie jeste±my przygotowani i nie umiemy
korzysta¢ z Bo»y h ±rodków | Bóg dopiero stopniowo musi nas tego u zy¢.
Bóg mógªby w krótkim zasie usun¡¢ nasz problem lub nawet w ale do
niego nie dopu± i¢, nie mieliby±my wi problemu, ale te» nie mogªyby zo-
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sta¢ wysªu hane nasze usilne pro±by o postp du howy. Prawdziwy postp duhowy jest bowiem niemo»liwy bez wyszkolenia i zahartowania, to za± odbywa
si tylko w du howej wal e. Tak wi nierozwi¡zalny problem jest niezbdnie konie znym warunkiem naszego du howego postpu, o który prosili±my.
Co wi ej, jest on dowodem tego, »e nasz Pan potraktowaª nasze pro±by jak
najbardziej na serio i przyst¡piª do i h realiza ji. Wielki problem, jaki na nas
dopu± iª, ±wiad zy o tym, »e zostali±my wytypowani do zada« sz zególnie
zna z¡ y h i odpowiedzialny h. Im wikszy problem, tym bardziej zna z¡ e
jest nasze przyszªe powoªanie w Królestwie Bo»ym i tym wiksza mo»e by¢
Bo»a hwaªa, osi¡gnita dziki Bo»emu zwy istwu poprzez nas.
Po dªu»szym okresie w¡tpliwo± i i niepewno± i doszedªem do mo nego
przekonania o do trze h rze zy: Po pierwsze: Bóg wprawdzie do problemu
dopu± iª, ale nie jest Jego wol¡, aby problem trwaª. Po drugie: Nie jest te»
wol¡ Bo»¡, abym ja problemowi przypatrywaª si bezradnie i bezsilnie. I po
trze ie: Problemu nie da si usun¡¢ ÿna skróty", przez przywoªanie kogo±,
kto w autoryte ie si pomodli, naªo»y r e, u»yje mo y Bo»ej itp. Nie pomog¡
te» nasze wªasne usilne i wytrwaªe modlitwy, skon entrowane na problemie
i jego usuni iu. Problem ma bowiem swoje gªówne zadanie, a jest nim nasza przemiana. Chodzi o nasz wzrost du howy przed obli zem Bo»ym a» do
momentu, w którym staniemy si zdolni rozprawi¢ si w mo y Bo»ej z naszym problemem. A» do momentu, w którym dojrzejemy du howo ponad
problem, tak »e przestanie on by¢ dla nas problemem.
Czy wi modlitwy s¡ nie elowe? S¡ jak najbardziej elowe i konie zne,
i trzeba je jak najbardziej nasili¢ i spotgowa¢. Ale powinno w ni h hodzi¢ nie w pierwszym rzdzie o rozwi¡zanie problemu, le z o nasz¡ wªasn¡
du how¡ przemian | wzrost we wierze, wzmo nienie naszej wizi z Panem, upokorzenie, przyoble zenie w mo z wysoko± i, hodzenie w aªej
zbroi Bo»ej. Wyra¹nie zrozumieli±my | nie tylko ja, ale aªa modl¡ a si
w tej i tak»e w inny h podobny h sprawa h grupa | »e hodzi o du howy
wzrost i uma nianie si w Du hu, a nie o usuni ie problemów. Dla Pana
nie byªoby w ale trudne szybkie usuni ie naszy h problemów, ale to byªyby
tylko jednostkowe zwy istwa, które bez naszej wewntrznej przemiany w
do±wiad zony h Bo»y h wojowników nie miaªyby »adnego trwaªego wpªywu
na stan du howy ludu Bo»ego. Je±li natomiast problem doprowadzi do naszej du howej przemiany, je±li borykaj¡ si z nim przed obli zem Bo»ym
przebijemy si poprzez warstwy naszej ielesno± i i ziemskiej mentalno± i
na wy»yny wiary i dotrzemy do ¹ródªa Bo»ej mo y du howej, to Królestwo
Bo»e zyska poten jaª, potrzebny do przezwy i»ania aªego mnóstwa taki h i
inny h problemów | nast¡pi wyzwolenie si mo y Bo»ej w daleko wikszym
zakresie. I wªa±nie tego Bóg gor¡ o pragnie.
Mo»e wydawa¢ si komu±, zy to ze strony Bo»ej nie jest brutalne posªugiwa¢ si takimi metodami. Prze ie» nasi najbli»si straszliwie ierpi¡ przez
dªugie lata, i h iaªa zy i h dusze ulegaj¡ okropnemu nisz zeniu fizy znemu
lub psy hi znemu, a nam pka ser e, kiedy patrzymy dzie« po dniu bezsilnie
na i h udrki! To prawda. We¹my jednak pod uwag, »e Bóg widzi z góry
poten jalny owo i h ierpienia, którego my nie dostrzegamy. Bóg post¡piª
ÿbrutalnie" ze swoim Synem, maj¡ na uwadze owo e Jego ofiary. Przebi ie
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si do Bo»ej mo y wyzwala takie rzeki Bo»ego bªogosªawie«stwa, »e poniesione przy tym ofiary nie s¡ warte wzmianki. Jestem pewien, »e kiedy te
owo e dla ludu Bo»ego w naszym kraju i dla aªego naszego narodu ujrz¡ i
nasi blis y, którzy teraz tak okropnie ierpi¡, powiedz¡ z gªbokim przekonaniem, »e byªo stokro¢ warto, i wraz z nami i aªym Bo»ym ludem dzikowa¢
bd¡ Bogu za ten przywilej, jaki im byª dany. My jednak, patrz¡ teraz na
ogrom i h ierpienia, powinni±my u±wiadamia¢ sobie, o jak wysok¡ stawk
to zy si walka i jak ogromna i¡»y na nas z tego tytuªu odpowiedzialno±¢.
Je±li bowiem wal zymy opieszale, bagatelizuj¡ potrzeb wªasnej przemiany,
to dopusz zamy si wzgldem ty h ierpi¡ y h i»kiego grze hu. W isto ie
rze zy ierpi¡ oni nie z powodu Bo»ej ÿbrutalno± i", le z z powodu »aªosnej
jako± i naszej wªasnej rela ji z Bogiem.
A o konkretnie musi si z nami sta¢? Niew¡tpliwie musimy zosta¢
ÿprzyoble zeni mo ¡ z wysoko± i" w stopniu adekwatnym do trudno± i problemów, z jakimi si borykamy i jakie gnbi¡ aªy lud Bo»y i tak»e ludzi
niezbawiony h. Jak bdzie to wygl¡da¢ i jakie etapy bdziemy mieli do przeby ia, tego jesz ze nie wiem, ale jestem pewny, »e w odpowiedzi na nasze
usilne pro±by Pan nas krok za krokiem do tego elu doprowadzi.
Na razie zrozumiaªem kilka rze zy i nimi h  si podzieli¢. Jednym
z elementów wiary jest peªne zaufanie Bogu we wszelki h okoli zno± ia h.
Nasz Bóg jest absolutnie zawsze panem sytua ji. Dla prawdziwie wierz¡ y h
nie ma zªy h wiadomo± i. S¡ tylko takie, które stanowi¡ nowe wyzwania i s¡
now¡ okazj¡ do zamanifestowania si hwaªy Bo»ej. Dla nas ozna za to, »e
w ka»dej sytua ji mo»emy i powinni±my za howa¢ aªkowity spokój i pewno±¢ Bo»ej wªadzy. Jako sªudzy, a wªa± iwie niewolni y, nie mamy prawa
dyktowa¢ swoi h wªasny h warunków. Doty zy to tak»e naszy h problemów.
Musimy zgodzi¢ si z ka»dym sposobem i h rozwi¡zania lub nierozwi¡zania,
jaki Pan podejmie, jakkolwiek byªoby to dla nas trudne do przyj ia. Nawet
najdro»sz¡ nam osob musimy by¢ w stanie zªo»y¢ w ofierze, podobnie jak
Abraham Izaaka, nie szemrz¡ prze iwko Bogu, nie tra ¡ peªnego zaufania
do Niego i nie przestaj¡ Go uwielbia¢ i aª¡ swoj¡ istot¡ Mu sªu»y¢. Nie
zna zy to, »e nasi ierpi¡ y zostan¡ nam zabrani. Najprawdopodobniej Pan
uwielbi si wspaniale przez i h uzdrowienie, ale my nie mo»emy uzale»nia¢
od tego naszego stosunku do Niego.
Pismo wite zapewnia nas, »e Bóg wspóªdziaªa z nami we wszystkim
ku dobremu. Wiemy o tym intelektualnie, ale zsto si prze iwko okoli zno± iom buntujemy. Zakªó aj¡ one nasz stosunek do Boga. W momen ie,
kiedy bdziemy w stanie z aªym przekonaniem zaufa¢ w Bo»e najlepsze
prowadzenie naszej sprawy, odniesiemy pierwsz¡ faz zwy istwa nad swoim
problemem. Dowodem takiej postawy jest to, »e mo»emy bez oporów, z aªym wewntrznym zaanga»owaniem uwielbia¢ Boga i dzikowa¢ Mu za Jego
wspaniaªo±¢ i prowadzenie. Kiedy do tego si z Bo»ej ªaski przebijemy, staniemy nad swoim problemem. Od tego momentu jeste±my ju» wewntrznie
zwy iz ami. Problem ju» nas nie znisz zy ani nam nie zaszkodzi | prze iwnie, od tego momentu wiemy, »e dziki niemu du howo wzrastamy i hartujemy si. To jest wa»ny, przeªomowy moment.
Naszym na zelnym d¡»eniem i usiªowaniem musi by¢ we wszelki h oko-
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li zno± ia h to, o wyra»a modlitwa ÿOj ze nasz": ÿwi¢ si imi Twoje,
przyjd¹ Królestwo Twoje, b¡d¹ wola Twoja". I nie tylko w tym sensie, »e
h emy, aby tak byªo, ale »e skªadamy w ofierze wszystko zym jeste±my,
wszystko o mamy i wszystko, zym dysponujemy dla hwaªy Jego imienia,
dla sprawy Jego Królestwa i dla realiza ji Jego woli. e de ydujemy si i
usilnie zabiegamy o wszelkie przemiany, które s¡ konie zne do tego, aby
wszelkie przeszkody w nas zostaªy bez wzgldu na koszty usunite i aby te
trzy ele realizowane byªy w naszym »y iu w sposób optymalny.
O zywi± ie spraw¡ klu zow¡ jest umiejtno±¢ takiego naszego postpowania, aby realizowane byªy te trzy ele. Nie umiemy tego i Pan musi nas
tego nau zy¢. wiadomo±¢ ogromu tego wszystkiego, o w zwi¡zku z tym powinni±my wiedzie¢, a nie wiemy, o powinni±my rozumie¢, a nie rozumiemy,
o powinni±my umie¢, a nie umiemy, o powinno w nas dziaªa¢, a nie dziaªa,
jest przera»aj¡ a, nie ma jednak potrzeby, by±my »yli w i¡gªym niepokoju,
zy zego± nie przeo zamy, zy zego± nie robimy niewªa± iwie itd. Mo»emy
i powinni±my trwa¢ stale w aªkowitym odpo znieniu, gdy» nie musimy polega¢ na naszej zdolno± i na±ladowania Pana, le z mo»emy polega¢ na Jego
zdolno± i prowadzenia nas, u zenia nas i kierowania nami. Dbaj¡ tylko aªy
zas o to, aby zde ydowanie, z aª¡ wytrwaªo± i¡ i konsekwen j¡ poddawa¢
si bez przerwy Jego formowaniu nas i usilnie Go o to prosi¢, wykonuj¡
posªusznie wszystko, o nam poka»e i zego nas nau zy. Wymaga to gotowo± i na wszelkie zmiany, nie tylko przekona« zy zwy zajów, ale aªego stylu i
trybu »y ia, je±li Pan bdzie h iaª to zmieni¢. Je±li bowiem Pan wyposa»y kogo± w swoj¡ mo , to z reguªy »¡da dla siebie aªej jego istoty. Byªoby faªszyw¡
skromno± i¡ od inanie si od spodziewania si od Boga a» tyle. Wydaje mi
si, »e w nad hodz¡ ym okresie Pan powoªa sobie wielu hodz¡ y h w Jego
mo y, zªowiek taki nie bdzie wi nikim wyj¡tkowym, gdyby jednak Pan
ze h iaª u zyni¢ kogo± z nas kim± wyj¡tkowym, powinni±my by¢ na to gotowi.
Wolno i trzeba nam o zywi± ie prosi¢ o konkretne przemiany w swoim
»y iu, jak o zysz zenie naszy h motywa ji i rela ji z innymi, peªno±¢ Duha witego, peªno±¢ wiary, ÿrzeki wody »ywej" pªyn¡ e z naszego wntrza,
o to, aby w naszy h sªowa h przejawiaª si ÿDu h o»ywiaj¡ y" i wiele inny h, nie mo»emy jednak zapomina¢, »e dzieªo odkupienia jest doskonaªe
i nie potrzebuje ju» uzupeªnie«. Nie wpadnijmy w puªapk mniemania, »e
Bóg albo my sami konie znie musimy jesz ze o± zrobi¢. Bóg wszystko ju»
zrobiª i wszelkie zasoby du howe stoj¡ do naszej dyspozy ji. Dziki temu nasze pro±by mo»emy i powinni±my nieustannie przeplata¢ dzik zynieniem za
otrzymane dobra du howe, o które prosimy, maj¡ na uwadze Bo»e obietni e
tego doty z¡ e. Wªa± iwie potrzebna jest tylko przemiana naszej mentalno± i, naszego podej± ia do oferowany h nam przez Boga du howy h dóbr |
owo ów Golgoty. Bóg z pewno± i¡ przemiany tej na nasze usilne pro±by i
wytrwaªe stawanie przed Jego obli zem dokona.
Na konie h  si podzieli¢ moim mo nym przekonaniem, »e nasze
indywidualne walki, jakie sta zamy, s¡ w isto ie rze zy posz zególnymi fragmentami wspólnej walki du howej ludu Bo»ego ÿz nadziemskimi wªadzami,
ze zwierz hno± iami, z wªad ami tego ±wiata iemno± i, ze zªymi du hami w
okrga h niebieski h". Bior¡ si one z determina ji ludu Bo»ego obj ia w
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posiadanie aªego dziedzi twa, nale»nego nam na mo y dzieªa krzy»a, oraz
ze sprze iwu mo y iemno± i, usiªuj¡ ej t determina j udaremni¢. Skoro
tak, to nasza walka jest wspólna i nasze indywidualne wysiªki bojowe kumuluj¡ si i systematy znie osªabiaj¡ naszego prze iwnika. Skoro tak, to ka»da
modlitwa wstawienni za za którymkolwiek z nas zmagaj¡ y h si z naszymi
problemami przybli»a hwil naszego wspólnego zwy istwa. My±l, »e jeste±my ju» dobrze za poªow¡ tego zmagania i »e ostate zna klska szatana zbli»a
si z ka»dym dniem. Nie bdzie wi wielu kolejny h, »mudnie wywal zony h
indywidualny h zwy istw w naszy h indywidualny h problema h, le z nadejdzie dzie«, w którym nast¡pi totalne zaªamanie si linii obrony prze iwnika i
triumf Chrystusa i ludu Bo»ego. Ka»dy dzie« i ka»da nasza audien ja przed
obli zem Wsze hmo nego dzie« ten przybli»a. Ju» teraz mo»emy i powinni±my uwielbia¢ Go za to ostate zne zwy istwo.
Wiele otu hy na zerpaªem z lektury ksi¡»ki o podobny h zmagania h,
jakie to zyª okoªo roku 1840 niemie ki pastor Johann Ch. Blumhardt. Zmagaª si z optaniem demoni znym swoi h zborowników. Jego postaw harakteryz¡ jego sªowa: ÿJu» dosy¢ napatrzyli±my si na to, o robi diabeª.
Teraz zoba zymy, o potrafi Jezus!" Po dwuletniej wal e odniósª wspaniaªe
zwy istwo. Wal z¡ nie zdawaª sobie sprawy z tego, »e hodzi nie tylko o
wyzwolenie dany h osób z optania, le z o o± zna znie wa»niejszego. Nast¡piª potem pot»ny du howy przeªom, który zaowo owaª o»ywieniem w ponad
stu zbora h na rozlegªym obszarze i posªug¡ uwalniania, która trwaªa przez
wiele dziesi iole i i z której skorzystaªy tysi¡ e potrzebuj¡ y h.
Drogi Bra ie, otu hy! Tak, na tronie jest Bóg! I bdziemy ogl¡da¢ wspaniaªe owo e naszy h zmaga«. Chwaªa nie h bdzie naszemu Panu!
Józef Kajfosz
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Gdy usuniesz spo±ród siebie jarzmo, szyder ze pokazywanie
pal em i beze ne mówienie, gdy gªodnemu podasz swój hleb i
zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje ±wiatªo wzejdzie
w iemno± i, a twój zmierz h bdzie jak poªudnie . . .
Iz 58:9{10
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