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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 . . .

Coraz bli»ej elu

I b�d¡ znaki na sªo«u, ksi�»yu i na gwiazdah,

a na ziemi l�k bezradnyh narodów, gdy zahuzy mo-

rze i fale . . .

A gdy si� to zaznie dzia¢, wyprostujie si� i pod-

nie±ie gªowy swoje, gdy» zbli»a si� odkupienie wasze.

�k 21:25,28

Na ozah aªego ±wiata rozegraªa si� tragedia, jakiej jeszze nie

byªo. U»ywaj¡ samolotów peªnyh pasa»erów jako poisków terrory±i

zniszzyli dwie wie»e World Trade Center i z�±¢ Pentagonu, zabija-

j¡ ponad 5000 ludzi i sami przy tym gin¡. Szerzy si� strah przed

dalszymi atakami terrorystyznymi, tak»e z u»yiem broni hemiznej,

bakteriologiznej i j¡drowej. Rozpoz�ªa si� wojna w Afganistanie.

Wielu obserwatorów i komentatorów jest zdania, »e to wydarzenie z

dnia 11 wrze±nia 2001 r. byªo przeªomowe dla historii ±wiata. �e ±wiat

ju» nigdy nie b�dzie taki, jak do tej pory, »e min¡ª bezpowrotnie zas

beztroskiego optymizmu gdy hodzi o przyszªo±¢.

Przez kilka dziesi�iolei »yli±my w okresie zimnej wojny | rywa-

lizaji i wy±igu zbroje« dwóh supermoarstw, kiedy pokój nieraz wi-

siaª na ienkim wªosku. Do trzeiej wojny ±wiatowej jednak nie doszªo,

a ÿ»elazna kurtyna" rozpadªa si� w ko«u bez udziaªu ludzkih r¡k.

Wtedy pojawiª si� wielki optymizm, wielka nadzieja na dªugotrwaªy

ÿpokój i bezpieze«stwo". Nadzieja, »e jako± si� dogadamy, »e przy po-

moy ÿsiª pokojowyh" powygaszamy jako± lokalne konflikty takie jak

w Bo±ni, Kosowie zy Irlandii Póªnonej. �e powolna i wytrwaªa edu-

kaja toleranji i poszanowania pozwoli na wprowadzenie powszehnej

wolno±i, demokraji i dobrobytu. Niew¡tpliwie optymizm taki udzie-

laª si� tak»e wielu hrze±ijanom. A wydarzenia w dniu 11 wrze±nia

2001 r. nagle i niespodziewanie przekre±liªy te wszystkie nadzieje.

Ludzie na nowo narodzeni, napeªnieni Duhem �wi�tym i na±la-

duj¡y Chrystusa s¡ z natury rzezy zyniielami pokoju, sympatyzuj¡

wi� z wszelkimi inijatywami, maj¡ymi na elu wprowadzenie pokoju

i gotowi s¡ wspóªdziaªa¢ w ih realizaji. Jednak aªy kontekst Pisma

�wi�tego dobitnie wskazuje na to, »e prawdziwy i trwaªy pokój jest

niemo»liwy do zrealizowania ±rodkami ludzkimi. �e wszelkie, nawet

najofiarniejsze i najszlahetniejsze ludzkie wysiªki s¡ dla osi¡gni�ia
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tego elu niewystarzaj¡e. I wydarzenia z dnia 11 wrze±nia 2001 r.

s¡ tego demonstraj¡ i potwierdzeniem. Jest to jakby doniosªe Bo»e

ÿNie", wypowiedziane w sposób niezwykle dramatyzny i zytelny dla

wszystkih ludzi na aªym ±wieie. Prawdziwy pokój dla ±wiata jest

tylko i wyª¡znie w r�ku Ksi�ia Pokoju | Jezusa Chrystusa i stanie

si� rzezywisto±i¡ dopiero wtedy, kiedy On, Król królów i Pan panów

obejmie niepodzieln¡, suwerenn¡ wªadz� nad aªym ±wiatem.

Zanim to nast¡pi, zekaj¡ jeszze ±wiat i lud Bo»y wielkie dramaty,

kataklizmy i ÿbóle rodzenia", w któryh zªo b�dzie szale¢ z niebywaª¡

siª¡, a ta nowa rzezywisto±¢ b�dzie si� ksztaªtowa¢ stopniowo, w±ród

wielkih zmaga«. Okres ten nosi potoznie nazw� ÿzasów ostatez-

nyh" i mówi¡ o nim lizne miejsa Pisma �wi�tego, z któryh po-

znawa¢ mo»emy w zarysie ehy i znaki rozpoznawze tego okresu,

jak równie» wskazówki i ostrze»enia, dzi�ki którym mo»emy te zasy

rozpoznawa¢ i przehodzi¢ przez nie, unikaj¡ liznyh zagro»e« i nie-

bezpieze«stw.

W wielu miejsah Pisma �wi�tego, dotyz¡yh zasów ostatez-

nyh, zauwa»amy wielki kontrast w postawie ludzi tego ±wiata i ludu

Bo»ego, ozekuj¡ego i przygotowuj¡ego si� na przyj±ie Chrystusa.

W wy»ej zaytowanym fragmenie wypowiedzi Pana Jezusa, zapisanej

przez ewangelist� �ukasza, eh¡ harakterystyzn¡ ludzi tego ±wiata

jest w tym zasie l�k i bezradno±¢, a tak»e omdlewanie z trwogi (w.

26). Lud Bo»y natomiast | uzniowie Jezusa Chrystusa, otrzymuj¡ tu

od swojego Pana i Mistrza wskazówk�, »e gdy si� to zaznie dzia¢, po-

winni wyprostowa¢ si� i podnie±¢ swoje gªowy. Obie te postawy s¡ aª-

kowiie przeiwstawne. Jest to zrozumiaªe, gdy» wydarzenia tego zasu

dla jednyh s¡ zapowiedzi¡ ryhªej zguby, dla drugih za± zwiastunami

ryhªego doj±ia do elu | do spotkania si� ze swoim wyzekiwanym

Oblubie«em i wej±ia z Nim do »yia w wiezno±i.

Podobny kontrast znajdujemy w wielu innyh miejsah Pisma

�wi�tego. Prorok Izajasz, przekazuj¡ Sªowo Pana, mówi: ÿPowsta«,

zaja±nij, gdy» zjawiªa si� twoja ±wiatªo±¢, a hwaªa Pa«ska rozbªysªa nad

tob¡. Bo oto iemno±¢ okrywa ziemi� i mrok narody, lez nad tob¡ za-

bªy±nie Pan, a jego hwaªa uka»e si� nad tob¡" (Iz 60:1{2). Na jednym

biegunie mamy tutaj zah�t� do powstania i ja±nienia hwaª¡ Pa«sk¡,

na drugim | iemno±¢ i mrok, które okrywaj¡ ziemi� i narody. Do

kogo skierowana jest ta zah�ta? Napis tego fragmentu brzmi: ÿPrzy-

szªa hwaªa odnowionego Syjonu". Chodzi wi� niew¡tpliwie o lud

Pa«ski. To on ma powsta¢, zaja±nie¢ i odzwieriedla¢ hwaª� Pana.

Jedno i drugie ma miejse dokªadnie w tym samym zasie.

W prorotwie Daniela mamy dalszy przykªad takiego kontrastu,

tym razem bardziej konkretny w tre±i: ÿA tyh, którzy bezbo»nie

b�d¡ post�powa¢ wbrew przymierzu, zwiedzie pohlebstwami do od-
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st�pstwa, lez lud tyh, którzy znaj¡ swojego Boga, umoni si� i b�d¡

dziaªa¢. A roztropni w±ród ludu doprowadz¡ wielu do wªa±iwego po-

znania . . . " (Dn 11:32{33a). To, o u Izajasza okre±lone zostaªo jako

mrok i iemno±¢, tutaj nazywa si� bezbo»no±i¡ i odst�pstwem, na-

tomiast ±wiatªo±¢ to po prostu roztropne dziaªanie tyh, którzy znaj¡

swojego Boga, polegaj¡e na doprowadzaniu wielu do wªa±iwego po-

znania. Tak»e i ten fragment wskazuje na to, »e zasy przed powtórnym

przyj±iem Jezusa Chrystusa harakteryzowa¢ b�dzie z jednej strony

ogólne zªo w najró»niejszej postai, równoze±nie jednak dziaªa¢ b�-

dzie przyoblezony w mo Bo»¡ odnowiony Ko±ióª Bo»y, przygoto-

wuj¡y si� na spotkanie Oblubie«a i zbieraj¡y wielkie ostatnie »niwo

ogólno±wiatowej ewangelizaji. B�dzie si� to dziaªo w±ród prze±lado-

wa« (w. 33b{35), które jednak nie udaremni¡ Bo»ego planu. Bo»y el

zostanie w aªej peªni osi¡gni�ty.

Jeszze bardziej dobitny w swojej wymowie jest fragment z Apo-

kalipsy, mówi¡y wprost: ÿKto zyni nieprawo±¢, nieh nadal zyni

nieprawo±¢, a kto brudny, nieh nadal si� brudzi, lez kto sprawie-

dliwy, nieh nadal zyni sprawiedliwo±¢, a kto ±wi�ty, nieh nadal

si� u±wi�a" (Obj 22:11). W tym samym zasie, kiedy grzeh i bez-

prawie dojd¡ do szzytu swojej pot�gi, lud Bo»y | oblubienia Je-

zusa Chrystusa dohodzi¢ b�dzie do swojej postai doelowej, nae-

howanej sprawiedliwo±i¡ i ±wi�to±i¡. Jest to wi� zas ogólnego

dojrzewania: k¡kolu na spalenie, a pszeniy na zebranie do gumien

(Mt 13:24{30,36{43). W tym wªa±nie trudnym zasie, w którym doj-

rzewa bezprawie i panuje iemno±¢, Ko±ióª jako duhowy organizm

| Ciaªo Jezusa Chrystusa dorasta ÿdo wymiarów peªni Chrystusowej"

(Ef 4:13).

To nie jaka± niepewna przepowiednia, lez niepodwa»alne fakty.

Jedno i drugie ju» si� dzieje i proes ten nieustannie si� nasila, gdy»

zasu pozostaªo ju» niewiele. Jeste±my oraz bli»ej elu naszego po-

woªania. Z jednej strony sprawia to, »e nasze »yie jest oraz bardziej

eksytuj¡e, z drugiej strony jednak wymaga to od nas oraz peªniej-

szego zaanga»owania si� po stronie Chrystusa. Zdeydowanie sko«-

zyª si� zas na hrze±ija«skie rozrywki, zas byia hrze±ijaninem

ÿna niby", zas zabawy w ko±ióª. Kto nie zdeyduje si� by¢ stupro-

entowym na±ladow¡ Chrystusa, najprawdopodobniej nie ostoi si� i

zostanie zephni�ty w jakie± zwiedzenie i odst�pstwo. Ci natomiast,

którzy aªym serem opowiedz¡ si� i trwa¢ b�d¡ przy Panu, whodzi¢

b�d¡ oraz gª�biej w osobist¡ spoªezno±¢ z Panem, zajm¡ wa»ne miej-

se w sªu»bie dla Niego i peªni rado±i ja±nie¢ b�d¡ oraz peªniejszym

blaskiem Bo»ej hwaªy.

Nowy Testament to w pewnym sensie opis lub mapa naszego du-

howego dziedzitwa, darowanego nam przez Boga na moy zwyi�-

stwa Chrystusa. Dowiadujemy si� tam, kim jest Chrystus, kim my je-
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ste±my w Nim, o w Nim zostaªo nam darowane i do zego w Nim

jeste±my uprawnieni. S¡ to rzezy, budz¡e zahwyt, po ludzku bior¡

wr�z niewiarygodne. Dotyhzas Ko±ióª Chrystusowy wzi¡ª w po-

siadanie tylko z�±¢ tego dziedzitwa. Wiele wspaniaªyh obietni nie

zostaªo jeszze zrealizowanyh. Wiele wspaniaªyh terenów tego dzie-

dzitwa nie zostaªo jeszze przez nas wzi�tyh w posiadanie. A zasu

pozostaªo niewiele. Dlatego to wªa±nie teraz jest zas, by podbi¢ i zaj¡¢

do ko«a aªe dziedzitwo, nale»ne nam w Chrystusie. Wªa±nie teraz

nale»y wyprze¢ z tyh terenów nieprzyjaiela, który bezprawnie po-

wstrzymuje lud Bo»y od ih zaj�ia. Wªa±nie teraz jest zas na peªni�

»yia w Chrystusie.

W latah siedemdziesi¡tyh ukazaªa si� ksi¡»ezka George Ver-

wer'a pt. ÿGªód peªni »yia hrze±ija«skiego". Autor wskazywaª na

to, jak wiele rzezy jest jeszze do zdobyia. Wzywaª do ukorzenia

si� przed Bogiem i do podboju tego terenu. Wzywaª do dokonania

rewoluji w wielu dziedzinah »yia: w »yiu modlitewnym, w studium

biblijnym, w samodysyplinie, w miªo±i wzajemnej, w uziwo±i i w

skªadaniu ±wiadetwa. Mo»na by wymieni¢ jeszze dalsze dziedziny.

Choia» ksi¡»ezka ta byªa niew¡tpliwie bªogosªawie«stwem, nie spo-

wodowaªa wi�kszego poruszenia. By¢ mo»e dlatego, »e wyprzedziªa

ona swój zas. To wªa±nie teraz na aªym ±wieie brzmi z niebywaª¡

mo¡ pot�»ne wezwanie Duha �wi�tego do takiej rewoluji. To wªa-

±nie teraz jej tre±¢ wyra»a tak bardzo trafnie to, o o zabiega Duh

�wi�ty. I to wªa±nie teraz w »yiu wielu dziei Bo»yh przebiega taka

rewoluja. Zapoznaj si� z jej tre±i¡ i zrób z niej wªa±iwy u»ytek!

(Ksi¡»ezka, o której mowa, dost�pna jest w aªo±i w serwisie inter-

netowym www.doelu.jezus.pl).

W prorotwie Izajasza znajduje si� by¢ mo»e bezpo±rednia aluzja

do wydarze« z 11 wrze±nia 2001 roku. Czytamy tam o ÿdniu wielkiej

rzezi, gdy padn¡ wie»e" (Iz 30:25). Ale, o znamienne, te tragizne

sªowa otozone s¡ wieloma wspaniaªymi obietniami. Fragment ten

nosi tytuª: ÿObietnia ªaski dla ludu Bo»ego". S¡ tam zapowiedziane

niezmiernie istotne, radosne wydarzenia o duhowym znazeniu, a

zas ih nastania jest bardzo ±i±le okre±lony przez podanie znaku

rozpoznawzego dnia, w którym nast¡pi ih wypeªnienie. Te doniosªe

obietnie urzezywistni¡ si� mianowiie ÿw dniu wielkiej rzezi, gdy

padn¡ wie»e". Dzie« taki ju» nast¡piª, znamy jego dat� i przybli»on¡

lizb� ofiar tej rzezi, widzieli±my zdj�ia tyh upadaj¡yh wie» i po-

zostaªe po ih upadku rumowisko. St¡d wiemy, »e zas wypeªnienia

si� obietni, zwi¡zanyh z tym dniem, ju» nast¡piª.

| Jakie to s¡ obietnie? | Wymienimy na tym miejsu tylko trzy,

reszt� pozostawiaj¡ zytelnikom Biblii. Po pierwsze: ÿNa ka»dej wy-

sokiej górze i na ka»dym wyniosªym pagórku b�d¡ potoki, strumienie
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wód". Góry i pagórki to miejsa szzególnie bliskie Bogu. Niew¡tpli-

wie symbolizuj¡ one te ±rodowiska hrze±ija«skie, w któryh znana i

piel�gnowana jest osobista spoªezno±¢ z Bogiem, w któryh hrze±i-

janie znaj¡ swojego Boga nie w teorii, lez z wªasnego do±wiadzenia.

Zgodnie z tym, o Pan Jezus mówiª do Samarytanki (J 4:10{14) i

o obwie±iª w wielkim dniu ±wi�ta (J 7:37{39), ludzie tay s¡ ¹ró-

dªem ÿpotoków, strumieni wód" | duhowej ±wie»o±i, przez któr¡

Bóg odnawia i odradza ih otozenie. Dzieje si� to aktualnie na wielu

miejsah, i to w oraz szerszym zakresie.

Po drugie: ÿPan opatrzy skalezenie swojego ludu i ulezy za-

dan¡ mu ran�". Wiemy z historii o ÿwielkim odst�pstwie" ko±ioªa

(2Ts 2:3) i o kolejnyh etapah jego stopniowej duhowej odnowy (Dz

3:19{21). Proes ten musi zosta¢ doprowadzony do ko«a. Pozostaªo

a» do naszyh dni wielkie ÿskalezenie", polegaj¡e na zast¡pieniu

wªadzy Duha �wi�tego przez wªadz� ludzi, którzy duhowy organizm

Ko±ioªa rozbili na lizne organizaje, w któryh wprowadzili niebi-

blijne, ielesne porz¡dki. Rana zadana przez to Ciaªu Chrystusa zo-

staje teraz ulezona | w ±wiadomo±i szzeryh dziei Bo»yh, zde-

ydowanyh pod¡»a¢ bez zastrze»e« za Chrystusem, mentalno±¢ de-

nominayjna szybko ust�puje miejsa pozuiu jedno±i Ko±ioªa jako

duhowego organizmu, obejmuj¡ego wszystkie dziei Bo»e, w któ-

rym wªadz� sprawuje Duh �wi�ty poprzez powoªanyh, wyposa»onyh

i uwierzytelnionyh przez Niego apostoªów, proroków, ewangelistów,

pasterzy i nauzyieli.

Po trzeie: ÿ�wiatªo ksi�»ya b�dzie jak ±wiatªo sªo«a, a ±wiatªo

sªo«a b�dzie siedmiokrotne, jak ±wiatªo siedmiu dni". Sªo«em jest

tu niew¡tpliwie Syn Bo»y Jezus Chrystus (J 8:12; Ml 3:20; Iz 60:19{20;

Obj 21:23) jako ¹ródªo niebia«skiej ±wiatªo±i. Jego lud ±wiei ±wiatªem

pohodz¡ym z Chrystusa i odzwieriedla Chrystusa (Mt 5:14{16),

zego symbolem jest ksi�»y, który ±wiei ±wiatªem sªoneznym, od-

bitym od jego powierzhni. Wedªug tej przepowiedni ±wiatªo±¢ Chry-

stusowa jest aktualnie siedmiokrotnie silniejsza ni» dotyhzas, za±

±wiatªo±¢, jak¡ ±wiei Jego lud, dorównuje ±wiatªo±i Chrystusa. Jest

to mo»liwe wªa±nie dzi�ki ulezeniu owego skalezenia, które przez

wiele wieków zaiemniaªo i ogranizaªo zdolno±¢ ±wieenia Ko±ioªa.

ÿSiedem dni" wskazuje zapewne na etapy duhowej odnowy | stop-

niowego odzyskiwania zagubionyh biblijnyh prawd. Dzi�ki peªnej

odnowie ja±nie¢ mo»e teraz aªa peªnia Prawdy, odzyskanej na wszyst-

kih tyh etapah odnowy, o sprawia, »e ±wiatªo tej Prawdy, któr¡

jest Chrystus, ja±nieje ÿjak ±wiatªo siedmiu dni". W dzisiejszej duho-

wej rzezywisto±i na ±wieie mo»na wskaza¢ wiele zjawisk i wydarze«,

które potwierdzaj¡, »e wªa±nie tak jest, i na podstawie któryh ±miaªo

mo»na to powiedzie¢.



6 Do Celu, nr 13

Czy» nie jest to podnieaj¡e? Nie hodzi jednak o to, aby si�

temu z zahwytem przygl¡da¢, lez aby wej±¢ w to i uzestnizy¢ w

tym. Inazej mówi¡, teraz jest zas, aby upokorzy¢ si� przed Bogiem

i przej±¢ przez proes osobistej gruntownej odnowy, pozwoli¢ ulezy¢

si� z wszelkih duhowyh skaleze« i ran, napi¢ si� obfiie z pªyn¡-

yh potoków i strumieni, aby mó by¢ ih ¹ródªem dla innyh i aby

mó ja±nie¢ jak nigdy dotyhzas. A wi� wyprostowa¢ si� i podnie±¢

swoj¡ gªow�, zaja±nie¢, zdoby¢ wªa±iwe poznanie i prowadzi¢ do ta-

kiego poznania innyh.

Jest to mo»liwe tylko wtedy, je±li mamy w sobie gor¡e pragnienie.

W przeiwnym razie b�dziemy tylko z niedowierzaniem obserwowa¢

lub mo»e nawet wykrzywia¢ si� i utyskiwa¢. Co zrobi¢, aby mie¢ pra-

gnienie? Omawiany fragment Pisma �wi�tego zawiera iekawe sªowa:

ÿA woªy i osªy uprawiaj¡e rol� karmi¢ si� b�d¡ solon¡ mieszank¡,

któr¡ si� przewiewa ªopat¡ i widªami" (Iz 30:24). Jakie mo»e to mie¢

znazenie duhowe? Pewne ameryka«skie przysªowie mówi, »e konia

mo»na przyprowadzi¢ do wodopoju, ale nie mo»na go zmusi¢, aby piª.

Mo»na jednak to osi¡gn¡¢, dosypuj¡ soli do jego po»ywienia, gdy»

wtedy b�dzie miaª pragnienie. Wierz�, »e ÿsªone" hrze±ija«stwo to

hrze±ija«stwo zynu (Mt 5:13; Mk 9:50). Ta ÿsolona mieszanka" to

najprawdopodobniej ±wiadetwa i relaje o tym, zego Pan dokonuje

aktualnie na wielu miejsah ±wiata. Dzi�ki Bogu, »e wydarze« takih

i wiadomo±i o nih mamy pod dostatkiem i jest ih oraz wi�ej. Je±li

ierpisz na brak pragnienia, to poszukaj sobie takiej sªonej od»ywki, a

je±li jeste± odpowiedzialny za »ywienie innyh, to postaraj si� o nieo

wi�ej soli, a wtedy b�dzie rosªo pragnienie, o spowoduje, »e lepiej

wykorzystamy pªyn¡e aktualnie obfiie potoki i strumienie.

Tak w zarysie wygl¡daj¡ realia naszej aktualnej sytuaji duhowej.

Ciemno±¢ wokóª nas b�dzie g�stnie¢. Nieprawo±¢ i odst�pstwo b�dzie

si� mno»y¢. �wiat pogr¡»aª si� b�dzie oraz bardziej w haosie. Na ra-

zie obserwujemy tylko dziaªania ludzkie takie jak korupja, hwiejno±¢

gospodarki, upadek moralny, terroryzm i lokalne konflikty. Nasz tytu-

ªowy tekst biblijny i wiele innyh miejs Pisma �wi�tego mówi jednak

o tym, »e do tego dojd¡ niezwykªe zjawiska w przyrodzie, jak znaki

na niebie, kl�ski »ywioªowe itp., ÿgdy zahuzy morze i fale". Mi�dzy

innymi mo»na si� tutaj spodziewa¢ wydarzenia, zapowiadanego od

dziesi�iolei zarówno przez proroków i wró»bitów, jak i przez na-

ukowów: oderwania si� i zapadni�ia si� w morze szerokiego pasa

nadbrze»nego w Kalifornii i katastrofalnyh reperkusji tej tragedii na

wielu innyh miejsah ±wiata.

Ale ani ta katastrofa, o ile nast¡pi, ani jakiekolwiek inne nie b�d¡

absorbowaªy ani przera»aªy dziei Bo»yh | ludu Pa«skiego, ponie-

wa» nasze powoªanie i przeznazenie jest inne. B�dziemy w tym zasie
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oraz bardziej wyprostowywa¢ si�, podnosi¢ swoje gªowy, ja±nie¢ i dzia-

ªa¢, zbieraj¡ ostatnie »niwo i przygotowuj¡ si� na spotkanie naszego

Oblubie«a, Ksi�ia Pokoju, Pana panów i Króla królów | Jezusa

Chrystusa. Raduj¡ si� przy tym, nawet mimo udr�k, z tego, »e zbli»a

si� nasze odkupienie i »e jeste±my oraz bli»ej elu.

J. K.

Pilnie strze» swojej wizji

Pan prowadzi swój lud do jego elu. W szybkim tempie przebiega

dramatyzny proes dobudowania Ko±ioªa, lud Bo»y strz¡sa z siebie

p�ta ró»norodnyh ogranize«, oblubienia Baranka przyobleka si� w

swój weselny strój. Niestety, nie wszysy wierz¡y to widz¡ i nie wszy-

sy w tym uzestniz¡. Widz¡ i uzestniz¡ i, którzy, b�d¡ otwari na

dziaªanie Duha �wi�tego, zobazyli swoim duhowym wzrokiem przy-

najmniej w pewnym zarysie przyszª¡ hwaª� Ko±ioªa | udziaªem ih

staªa si� wizja przynajmniej niektóryh fragmentów stanu doelowego,

do którego Pan prowadzi konsekwentnie swój lud.

Je±li do nih nale»ysz, to znazy je±li twoja duhowa osobowo±¢

nie zuje si� usatysfakjonowana istniej¡ym stanem rzezy w tobie ani

w twoim otozeniu, lez w swoim wn�trzu raz po raz sªyszysz ÿgruha-

nie synogarliy" (Pnp 2:11{12) i zujesz nieodparty poi¡g do zd¡»ania

naprzód, do ±i±lejszej wi�zi z Oblubie«em, do owoniejszej sªu»by

dla Niego, do aªkowitego zespolenia z innymi wierz¡ymi w auten-

tyznej, biblijnej wspólnoie i do wspólnego z nimi zdobywania aªego

duhowego dziedzitwa Chrystusa, przedstawionego w Pi±mie �wi�-

tym, to otrzymaªe± wielk¡ ªask� od Pana. Powinno prowadzi¢ i� to

do pokory, wdzi�zno±i i pozuia wielkiej odpowiedzialno±i.

Do pokory, gdy» ka»dy przejaw wyniosªo±i i zarozumiaªo±i byªby

praktyznie twoim zawodem, zmarnowaniem danej i przez Pana wiel-

kiej szansy. Do wdzi�zno±i, gdy» udziaª w tej wizji jest wielkim przy-

wilejem, wielkim wyró»nieniem, na które nikt nie zasªuguje, gdy» s¡

one przejawem niezmierzonej Bo»ej ªaski. I do pozuia wielkiej od-

powiedzialno±i, poniewa» proesu, o którym tu mowa, nie realizuj¡

anioªowie, lez jego realizaja zostaªa powierzona nam, którzy zosta-

li±my do tego powoªani wªa±nie poprzez dan¡ nam wizj�. Wªa±nie w

tym elu zostaªa nam dana i za jej los jeste±my wspóªodpowiedzialni.

Co jest tre±i¡ wizji, o której tu mowa? W ogólnym zarysie po

prostu to, »e sko«zyª si� zas poªowizno±i, udawania hrze±ijan i

zabawy w ko±ióª, a nastaª zas peªni »yia z Boga i dla Boga. Nowy Te-

stament bardzo wyra¹nie gªosi zasad� powszehnego kapªa«stwa dziei

Bo»yh. Zagubiona w odst�pstwie, zostaªa na nowo odkryta w zasie

reformaji. Chrze±ija«stwo ewangelizne mono si� jej trzyma, je±li
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hodzi o doktryn�, ale w praktye nigdy nie zostaªa zrealizowana do

ko«a.

Zgodnie z t¡ zasad¡ ka»dy prawdziwy hrze±ijanin, zyli zªo-

wiek na nowo narodzony z wody i z Duha do Królestwa Bo»ego, ma

udziaª w peªni »yia z Bogiem i staje si� wraz ze wszystkim, o po-

siada: zdolno±iami, siª¡, zasem, ±rodkami itd. wªasno±i¡ Bo»¡. Staje

si� uzniem i na±ladow¡ Chrystusa, powoªanym do tego, aby pod dzia-

ªaniem Duha �wi�tego upodabnia¢ si� we wszystkim do Chrystusa i

wraz z wszystkimi innymi zªonkami Ciaªa Chrystusa aªym swoim »y-

iem kontynuowa¢ dzieªo Chrystusa. Ma wi� peªny udziaª w ±mieri

starego zªowieka, w przynoszeniu owou Duha, w korzystaniu z da-

rów Duha, w budowaniu Ciaªa Chrystusowego i we wszelkih for-

mah usªugiwania, do któryh zostaª powoªany i wyposa»ony. Wraz ze

wszystkimi innymi zªonkami Ciaªa jest w peªni wspóªodpowiedzialny

za jego wzrost i za jego posªannitwo w ±wieie.

Realizaja zasady powszehnego kapªa«stwa wymaga gª�bokih

zmian w strukturze i funkjonowaniu Ko±ioªa, który musi by¢ praw-

dziw¡ biblijn¡ wspólnot¡, w której panuje niebia«ska miªo±¢ agape,

otwarto±¢, szzero±¢, peªny wzajemny szaunek i zaufanie oraz wszyst-

kie pozostaªe biblijne ehy. Wymaga tak»e aªkiem innej roli przy-

wództwa, organiznie nierozerwalnie zwi¡zanego z reszt¡ wspólnoty,

którego gªównym zadaniem jest nie tylko usªugiwanie, lez przede

wszystkim przygotowywanie wiernyh do pray usªugiwania. Dzi�ki

temu wszystkiemu mo»liwy jest szybki wszehstronny rozwój ka»dej

jednostki we wspólnoie do peªni wymiarów Chrystusowyh, a dzi�ki

powszehnemu gªoszeniu przez nih ewangelii tak»e szybki wzrost li-

zebny wspólnoty przez pomna»anie.

Zgromadzenia Ko±ioªa staj¡ si� w takih warunkah spontaniz-

nymi manifestajami Bo»ego »yia, s¡ równie» roboz¡ wspólnot¡, w

której w ró»norodny sposób uzestniz¡ wszysy obeni, buduj¡ sa-

myh siebie w miªo±i, a tak»e uz¡ si� i uzbrajaj¡ si� duhowo do

zada« usªugiwania w ±wieie, oraz prowadz¡ wspóln¡ skutezn¡ walk�

duhow¡ przeiwko moom iemno±i. W takim ±rodowisku zaspoko-

jone s¡ wszystkie potrzeby zªonków i ±rodowisko takie speªnia te» w

peªni biblijn¡ rol� w wymiarze spoªeznym, b�d¡ miastem na górze

le»¡ym, demonstruj¡ym przed ±wiatem ró»norodn¡ m¡dro±¢ Bo»¡.

�rodowisko takie kontrastuje w sposób drastyzny z wielu obe-

nymi ÿko±ioªami", w któryh norm¡ dla zªonków jest bierno±¢, w

któryh usªuga nale»y do kilku wyszkolonyh ÿduhownyh", które

prowadz¡ mi�dzy sob¡ nieko«z¡e si� spory doktrynalne i proedu-

ralne, w któryh panuje mnóstwo przejawów ielesno±i jak wzajemna

oboj�tno±¢, rywalizaja, nieszzero±¢, dominaja i manipulaje, w któ-

ryh nawróenia s¡ rzadko±i¡, a nawróeni nie dohodz¡ do duhowej

dojrzaªo±i, i które w ozah ±wiata wzbudzaj¡ nieraz politowanie.
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Wizja wi�, o której mówimy, sprowadza si� wªa±iwie do tego, »e

tak by¢ nie powinno i tak by¢ nie musi, a powinno i mo»e by¢ ina-

zej | tak, jak przedstawia to doskonaªy wzorze, zawarty w Pi±mie

�wi�tym. I jeszze o± wi�ej, o± bardzo istotnego: �e dokonanie tej

zmiany to nie jakie± marzenie, to nie zadanie nad ludzkie siªy, uto-

pijne i nieosi¡galne, lez »e aªa pot�ga nieba staje teraz po stronie

tyh, którzy sªysz¡ Bo»y zew zdeyduj¡ si� ruszy¢, aby obj¡¢ w posia-

danie to wspaniaªe dziedzitwo. I jeszze wi�ej: �e nie trzeba na to

zeka¢ ju» ani hwili, bo ten proes ju» si� rozpoz¡ª, bo ta walka ju»

si� tozy, bo pod kierownitwem Duha �wi�tego lud Bo»y wstaje ju»

i idzie naprzód, zdeydowany wyrwa¢ si� z kr�puj¡yh go wi�zów i

wej±¢ do hwalebnej wolno±i dziei Bo»yh.

Je±li powy»szy zarys wizji nie pozostawia i� oboj�tnym, je±li nie

s¡ to dla iebie frazesy, na które wzruszasz tylko ramionami, jest to

oznak¡, »e byª w twoim »yiu dzie«, w którym o± z tej wizji wªo»yª

Duh �wi�ty w twoje sere. Modl¡ si�, zytaj¡ Pismo �wi�te, sªuha-

j¡ jakiej± usªugi lub zytaj¡ jak¡± ksi¡»k� albo zasopismo zostaªe±

poruszony, poderwany, ol±niony i od tego momentu o± dzieje si� w

tobie. Nie mo»esz o tym zapomnie¢, a fakty dostarzaj¡ oraz to no-

wyh dowodów, »e Bóg jest w dziaªaniu, a tobie darowaª przywilej

wgl¡du w swoje zamysªy. Poz¡tkowo mo»e byªo to niewyra¹ne, ale w

miar�, jak patrzysz i uzysz si�, ta wizja staje si� bardziej wyrazista,

bardziej aªo±iowa i twój duhowy horyzont ulega poszerzeniu.

Wyra¹nie zujesz, »e w twoim »yiu duhowym zaz¡ª si� nowy

etap. Najprawdopodobniej pod wpªywem tego prze»yia zaz¡ªe± wi�-

ej i usilniej modli¢ si�, a w ±lad za tym nast�powa¢ zaz�ªy w tobie

dalsze zmiany. Je±li tak byªo, to zrobiªe± bardzo dobry poz¡tek i ro-

bi¡ to dalej b�dziesz do±wiadzaª dalszej Bo»ej pray nad sob¡. Je±li

natomiast tego jeszze nie zrobiªe± i tylko wyzekujesz, to zrób to nie-

zwªoznie, gdy» bez przeªomu w osobistym »yiu modlitewnym, bez

gª�bszej i stale pogª�biaj¡ej si� osobistej relaji z Panem, bez po-

st�pów w ukrzy»owaniu starego zªowieka i przyoblekaniu harakteru

Chrystusa uzestnitwo w tym Bo»ym poruszeniu jest niemo»liwe. To

jest i musi pozosta¢ twoj¡ pierwsz¡ i priorytetow¡ reakj¡ na otrzy-

man¡ od Boga wizj�, zapraszaj¡¡ i� do udziaªu w tym, o Bóg aktu-

alnie zyni i zamierza zyni¢.

Jest to niew¡tpliwie Bo»a ªaska, kiedy mo»emy mie¢ taki wgl¡d

do sera Bo»ego i widzie¢, jakie s¡ aktualne Bo»e zamierzenia, do

zego zmierza i o aktualnie realizuje Duh �wi�ty. Jest to niezmier-

nie zah�aj¡e i inspiruj¡e, daje niebywaªy komfort i jest ¹ródªem

duhowej energii, motorem intensywnego »yia modlitewnego i z�-

stym powodem rado±i, kiedy w swoim otozeniu raz po raz dostrze-

gamy sªabe oznaki lub nawet mone dowody, potwierdzaj¡e naoznie
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to duhowe wewn�trzne zrozumienie, jakie otrzymali±my.

Wa»ne przy tym jest, by±my byli ±wiadomi, »e posiadanie takiego

przywileju nie jest »adn¡ zasªug¡ ani promoj¡ naszej osoby i nie upo-

wa»nia nas do dumy ani zarozumiaªo±i. Postawa taka stawiaªaby pod

znakiem zapytania lub nawet przekre±laªaby Bo»e zamiary wzgl�dem

nas. Otrzymana wizja ma bowiem sªu»y¢ Bo»ym elom | ma by¢ dla

nas pomo¡ w zaj�iu wªa±iwego miejsa w tym przebiegaj¡ym Bo-

»ym dziaªaniu. To zobowi¡zuje i nakªada na nas odpowiedzialno±¢,

gdy» z pewno±i¡ nie mo»emy ani nie hemy zawie±¢ Bo»yh ozeki-

wa« wzgl�dem nas. Dlatego potrzeba pilnego strze»enia i obrony tego

Bo»ego depozytu przed zagro»eniami z wewn¡trz nas i z zewn¡trz.

Te wewn�trzne dotyz¡ naszej wªasnej postawy, natomiast ze-

wn�trzne bior¡ si� st¡d, »e nie wszysy wokóª nas s¡ uzestnikami

takiej samej wizji, o prowadzi¢ mo»e do ró»norodnyh napi�¢ lub

nawet konfliktów. Nie whodz¡ w szzegóªy trzeba pogodzi¢ si� z

faktem, »e Bóg dokonuje wyboru ludzi do swoih elów w sposób su-

werenny i nie do nas nale»¡ komentarze Jego wyborów ani ih oeny.

Musimy wi� po prostu pogodzi¢ si� z faktem, »e pewna z�±¢ na-

szyh brai w wierze, zanyh i szzeryh dziei Bo»yh, nie b�dzie

nas rozumiaªa, przynajmniej do zasu, i »e nie wolno nam z tej raji

ani wdawa¢ si� w bezu»ytezne spory, ani te» nie mo»emy pozwo-

li¢, by ih niezrozumienie wprowadzaªo nas w rozterki lub duhowo

parali»owaªo.

Zahowanie równowagi i stabilno±i w oblizu tyh napi�¢, zwi¡za-

nyh z posiadaniem lub nie posiadaniem Bo»ej wizji, mo»e by¢ bardzo

trudne, lez jest niezb�dnie koniezne dla pomy±lnej realizaji Bo»yh

elów. Wymaga to od posiadaj¡yh wizj� du»ej oporno±i psyhiz-

nej, wytrwaªo±i, ofiarno±i i po±wi�enia, ustawiznego zapierania si�

samego siebie | sªowem wszystkih tyh eh, które zwi¡zane s¡ z

dojrzaªym »yiem hrze±ija«skim. Z pewno±i¡ nie unikniemy przy

tym potkni�¢ lub nawet bolesnyh upadków, o da przeiwnikom nie-

bywaª¡ satysfakj�, ale Pan niew¡tpliwie po±pieszy nam z pomo¡.

Szzególnie trudna jest sytuaja, w której naszej wizji nikt w na-

szym denominayjnym otozeniu nie podziela, jeste±my wi� w pew-

nym stopniu i w pewnym sensie osamotnieni. �yie wspólnoty tozy

si� nadal starym torem i na pró»no wypatrujemy ho¢by najmniejszyh

oznak zmian. Nasi braia i siostry wydaj¡ si� by¢ zaj�i wyª¡znie swo-

imi wªasnymi, prywatnymi sprawami i bol¡zkami, a nawet przywódy

wydaj¡ si� uwa»a¢ istniej¡y stan za aªkiem normalny i konentruj¡

aªe swoje wysiªki na obronie przed wszystkim, o poi¡gaªoby za sob¡

jakiekolwiek zmiany istniej¡ego stanu rzezy, tote» nie mo»emy si�

dopatrzy¢ nizego, o ±wiadzyªoby o zamiarze posuwania si� naprzód.

Desperako wyzekujemy na sygnaª do wymarszu, gdy tymzasem bie-

»¡e kazania okazuj¡ si� by¢ tylko kolejnym rutynowym polerowaniem



Pilnie strze» swojej wizji 11

od dawna nieu»ywanyh miedzianyh tarz i kolejnymi apelami o wi�k-

sz¡ ierpliwo±¢ w znoszeniu ogranize« i upokorze«, narzuanyh i

zadawanyh nam przez diabªa.

Daj¡ w takim ±rodowisku wyraz swoim ozekiwaniom, mo»esz

spotka¢ si� ªatwo ze zdziwionymi spojrzeniami, ±wiadz¡ymi o aª-

kowitym niezrozumieniu, a je±li nie zreflektujesz si� w por� i nie ze-

hesz zamilkn¡¢, mo»esz znale¹¢ si� w sytuaji jeszze gorszej, gdy»

jay± denominayjni liderzy bez wizji mog¡ zaprosi¢ i� na dywanik,

gdzie dowiesz si�, »e popadªe± w zwiedzenie i pozwoliªe± sobie wypra¢

mózg. Z aªyh siª b�d¡ usiªowali obrzydzi¢ i to ¹ródªo duhowej

posªugi, którego Bóg u»yª, aby i� obudzi¢, poruszy¢ i zainspirowa¢.

Mo»e b�d¡ u»ywa¢ naisków i gró¹b, albo nawet zeh¡ wykonywa¢

nad tob¡ jakie± egzoryzmy, aby i� tylko z twojego zbª¡dzenia ÿod-

ratowa¢". Chodzi im przy tym o to, aby± ponownie przyj¡ª korn¡ rol�

laika i pod zwierzhnitwem swoih duhownyh posªusznie budowaª

ih denominayjny za±ianek, który nazywaj¡ ko±ioªem, i aby± z in-

nymi wierz¡ymi utrzymywaª ÿnormalne" relaje, które ehuje obo-

j�tno±¢, pozuie wy»szo±i, hªód, dystans, nieufno±¢, podejrzliwo±¢,

lekewa»enie, uszzypliwe uwagi i niszz¡a krytyka.

Ale ani to nie jest jeszze tym najgorszym, o mo»e i� spotka¢.

Jeszze trudniejsze oka»e si�, kiedy najbli»sze i osoby, z którymi du-

howo od dªugiego zasu wspóªdziaªasz i zujesz si� jedno i któryh

Bóg przez dªugi zas u»ywaª do budowania twojego »yia duhowego,

o któryh szzero±i i gor¡ej miªo±i do Pana i do iebie jeste± gª�-

boko przekonany, nagle zazn¡ na iebie usilnie nalega¢ i z pªazem,

rzuaj¡ i si� na szyj� bªaga¢ i�, by± opami�taª si� z twojego zbª¡dze-

nia, a je±li tym rani¡ym sere bªaganiom nie ulegniesz, otoz¡ i� ih

lodowate spojrzenia i dadz¡ i do zrozumienia, »e jeste± dla nih oby.

Nie jest to przesada. Takie dramaty miaªy miejse masowo w historii

Ko±ioªa za ka»dym razem, kiedy Pan wzywaª swój lud do wyruszenia

na kolejny etap jego drogi do elu.

Wszystko to jest bardzo stresuj¡e, niestety jednak musimy ze

spokojem stawi¢ zoªa tym wyzwaniom. Nie wolno nam ule porywom

ielesno±i i wda¢ si� w konflikt ani te» »ywi¢ do nie rozumiej¡yh

i by¢ mo»e zwalzaj¡yh nas brai »adnyh wrogih uzu¢, lez mu-

simy pozostawa¢ z nimi w stosunku braterskiej miªo±i. Niewidomi i

niedowidz¡y zasªuguj¡ nie na znieierpliwienie, lez na nasz¡ wyro-

zumiaªo±¢ i szzególn¡ ogl�dno±¢. Walz usilnie z wiskanym i przez

diabªa pozuiem wy»szo±i, nie mów te» z przeiwnikami twojej wizji

o ih ±lepoie, ho¢by wydawaªa i si� ozywista. Nie daj si� wi¡gn¡¢ w

walk� z nikim z ludzi, lez walz z odruhami starego Adama w sobie,

tak aby± byª w stanie w Duhu Chrystusowym i w Jego ªagodno±i, ma-

j¡ nastawienie pokornego sªugi, a tak»e z wszelkim szaunkiem i gª�-

bok¡ miªo±i¡ wzgl�dem wszystkih ludzi skuteznie t�pi¢ stopniowo
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ostrze nieuzasadnionej opozyji, wyst�puj¡ej przeiwko aktualnemu

poruszeniu Duha.

Trzeba nam sta¢ mono na pozyji tego, o Pan nam objawia i

usilnie prosi¢ o Jego dalsze prowadzenie. Mo»emy mie¢ pewno±¢ o

do tego, »e nie jeste±my pozostawieni sami sobie, gdy» je±li Pan daje

komu± wizj�, bierze te» na siebie odpowiedzialno±¢ za dalszy i¡g wy-

darze«. Cho¢by wi� ten brak post�pu wydawaª si� trwa¢ stanowzo

za dªugo i byª dla nas trudn¡ prób¡, mo»emy by¢ pewni, »e nie jest

to zas straony, lez »e Pan nas przygotowuje i pr�dzej zy pó¹niej

w ±lad za wizj¡ nast¡pi tak»e powoªanie i otwarie drogi do wydajnej,

owonej dziaªalno±i. Tak byªo w »yiu wszystkih ludzi, któryh Pan

kiedykolwiek wybieraª, i nie inazej post�puje On obenie.

Na tym etapie szzególnie wyzuleni powinni±my by¢ na Bo»e

prowadzenie gdy hodzi o wspóªdziaªanie z innymi. Ka»de bowiem

dzieªo prawdziwie Bo»e zaplanowane jest w aªo±i i Pan z pewno±i¡

przewidziaª ju» peªn¡ obsad� osobow¡, nam za± trzeba tylko na to si�

uzuli¢. Na spotkanie Moj»esza bez »adnej ingerenji z jego strony

wyruszyª ju», wyª¡znie za spraw¡ Pana, jego brat Aaron; do uieki-

niera Dawida zaz�li shodzi¢ si� nieproszeni go±ie, któryh on sam

zapewne by sobie nie wybraª. Tak»e tobie i mnie Pan w stosownej

hwili ka»e wyruszy¢ i poª¡zy¢ si� z kim± przez Niego wybranym.

I razej nastawmy si� na to, »e nie b�dzie to przebiega¢ po my±li

naszyh wyobra»e« i naszej logiki, lez mo»e okaza¢ si� dla nas du-

»ym zaskozeniem. Ale niew¡tpliwie b�dzie to zaskozenie radosne i

przynosz¡e po»¡dane, pozytywne rezultaty, je±li tylko wªa±iwie zro-

zumiemy prowadzenie Pana.

Nader szz�±liwymi s¡ i z nas, którzy ju» weszli w ten etap, któ-

ryh Pan poª¡zyª ju» z innymi i którzy znajduj¡ si� ju» w owonym

wspóªdziaªaniu, gdzie mog¡ swobodnie dawa¢ wyraz swojej wizji i gdzie

mo»e ona si� rozwija¢, umania¢ i realizowa¢. Gdzie inni ih rozu-

miej¡, wspieraj¡, ohraniaj¡ i uz¡. Gdzie mog¡ robi¢ szybkie post�py

we wspólnym zrozumieniu i poddawaniu si� prowadzeniu przez Du-

ha.

Je±li w twoim konkretnym przypadku tak jeszze nie jest, je±li

t�sknisz do tego i desperako tego pragniesz, jak dot¡d bezskutez-

nie, i je±li z najwi�kszym utrudzeniem i wysiªkiem znosisz udr�ki tego

przej±iowego okresu przygotowawzego, to nie upadaj na duhu, nie

rozpazaj ani nie panikuj, nie podejmuj te» »adnyh pohopnyh de-

yzji, aby za wszelk¡ en� rozwi¡za¢ szybko swój problem, lez pilnie

strze» swojej wizji, usilnie prosz¡ i poddaj¡ si� kierownitwu Duha

�wi�tego oraz baznie zwa»aj¡ na Jego wskazówki.

Niew¡tpliwie nadejdzie moment, w którym Pan postara si� o twoje

wª¡zenie w harmonijny zespóª swoih wybranyh, w którym przewi-

dziaª i wyznazyª dla iebie miejse i w którym twoja wizja i twoje
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powoªanie b�d¡ organiznie wpleione w przebiegaj¡e aktualnie do-

niosªe dzieªo dobudowania Królestwa Bo»ego do jego postai doelo-

wej.

J. K.

Lwy we wierze, gdzie jeste±ie?

Powy»sze sªowa to poz¡tek starej pie±ni hrze±ija«skiej, tak sta-

rej, »e kiedy byªem dziekiem, nie byªo jej ju» w ±piewnikah i umieli

j¡ wtedy ±piewa¢ tylko najstarsi. Autor wspominaª w niej dawnyh,

biblijnyh bohaterów wiary i zadawaª pytanie, gdzie s¡ tay ludzie w

obenyh zasah. Niew¡tpliwie nie zmieniª si� Bóg Samuela, Dawida,

Daniela, Szadraha, Meszaha, Abed-Nega i wielu innyh, natomiast

trzeba by powtórzy¢ za piew¡ ±l¡skim: ÿAle ludzie w swoim »yiu

zmienili si� bardzo". Przei�tni hrze±ijanie ró»ni¡ si� na ogóª znaz-

nie od tamtyh postai biblijnyh, zarówno w swoih my±lah, jak i w

sªowah, a tak»e w zynah.

Motywem do napisania tego artykuªu nie jest jednak h�¢ doªo-

»enia jeszze jednego do wielu t�sknyh westhnie«, jakie z�sto mo-

»emy usªysze¢, kiedy rozmowa shodzi na temat przeszªo±i. Jestem

bardzo daleki od zamiaru ponarzekania i poutyskiwania nad niskim

poziomem »yia wiary w tera¹niejszo±i, mimo »e widz� wokóª siebie

niemaªo moih rówie±ników, którzy tak¡ wªa±nie zynno±i¡ z upodo-

baniem si� zajmuj¡. Nie mog� tego robi¢, gdy» kilka lat temu mój Pan

zwróiª moje sere ku synom (tym duhowym, Mal 3:24) i zaz¡ª poka-

zywa¢ mi na aktualnej senie duhowej raz po raz rzezy niezmiernie

zah�aj¡e, napeªniaj¡e nadziej¡ i optymizmem.

Po pierwsze wi� nie ulega w¡tpliwo±i, »e nie tylko nie zmieniª

si� Bóg, ale »e nie zmieniªy si� te» Jego zamiary i plany. �e w dalszym

i¡gu wodzi On ozami po aªej ziemi, szukaj¡ kandydatów na boha-

terów wiary (2Kn 16:9). �e w dalszym i¡gu aªa Jego pot�ga stoi w

pogotowiu, aby ih wzmania¢, wspiera¢ i ÿdokazywa¢ przy nih swojej

moy" (BG). Nie wszysy hrze±ijanie z tym przekonaniem si� zga-

dzaj¡. Wielu uzy, »e zasy udów i nadnaturalnyh Bo»yh dziaªa«

przemin�ªy, gdy» tak hiaª rzekomo Bóg. Inni nie s¡ tego aªkiem

pewni i widz¡ potrzeb� rozstrzygni�ia, zy brak udów i innyh nad-

naturalnyh przejawów Bo»ej moy nie jest zwi¡zany z naszym (tj.

hrze±ijan) brakiem wiary. Zadali sobie takie pytanie 50 lat temu i

do dzi± nie znale¹li jeszze na nie odpowiedzi. Rzez ozywista, »e ani

i pierwsi, ani i drudzy »adnyh udów nie dostrzegaj¡ i wale ih

to nie martwi. Uprawiaj¡ hrze±ija«stwo ±rodków naturalnyh i s¡ z

tego aªkiem zadowoleni.

S¡ oni umiªowanymi dzie¢mi swojego Oja, a naszymi drogimi

bra¢mi, maj¡ te» ten komfort, »e unikaj¡ wielu problemów i perfidnyh
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ataków diabelskih, kierowanyh szzególnie przeiwko tym, którzy

wyi¡gaj¡ swoje r�e po aªe duhowe dziedzitwo dzieªa odkupienia

Chrystusa. Nie na miejsu jest krytykowanie takih hrze±ijan, zarzu-

anie im ÿfaªszywej nauki" ani tozenie z nimi sporów, wypada tylko

stwierdzi¢, »e rezygnuj¡ z usilnego ubiegania si� o dary duhowe

(1Ko 12:31; 14:1,12) pozbawiaj¡ si� tak»e sposobno±i ogl¡dania w

tera¹niejszo±i wspaniaªyh udotwórzyh dzieª Bo»yh. A na to, »e

Bóg dziaªa w sposób udowny w naszyh zasah w daleko wi�kszym

zakresie, ni» kiedykolwiek w przeszªo±i, istnieje niezlizona ilo±¢ nie-

zbityh dowodów, któryh mog¡ nie dostrzega¢ tylko i, któryh ozy

z raji ih ró»nyh uprzedze« s¡ na to zasªoni�te.

Nie ulega w¡tpliwo±i, »e ubiegªy wiek 20 byª okresem nieustannej

stopniowej odnowy w zakresie przejawów nadnaturalnej moy w Ko-

±iele. Element ten przez aªe to stuleie nasilaª si� i pot�gowaª. Naj-

pierw w klasyznym ruhu zielono±wi¡tkowym, nast�pnie w usªudze

aªej plejady ewangelistów ÿuzdrowieniowyh", znanyh pod nazw¡

ruhu ÿVoie of Healing" (od wydawanego przez nih zasopisma), a

od tego zasu w dziaªalno±i wielu znanyh ewangelistów takih jak

Kathryn Kuhlman, Reinhard Bonnke, Morris Cerullo, Carlos Anna-

ondia, David Hathaway zy Benny Hinn. Próz tego dzi�ki nauza-

niu liznyh usªuguj¡yh z tzw. ÿruhu wiary" element nadnaturalny

przejawia si� w skali oraz szerszej tak»e w »yiu wielu zwyzajnyh

hrze±ijan ze zborów o ukierunkowaniu nie tylko haryzmatyznym,

lez tak»e we wzrastaj¡ej mierze w klasyznyh ugrupowaniah ewan-

geliznyh.

Wszystkiemu temu towarzyszy zai�ty sprzeiw moy iemno±i,

broni¡ej za»arie swoih pozyji przed t¡ inwazj¡ moy Duha �wi�-

tego. Ironi¡ losu jest fakt, »e na zewn¡trz sprzeiw ten przejawia si�

prawie wyª¡znie ze strony hrze±ijan, oskar»aj¡yh niewybrednie

swoih wspóªbrai na tej pierwszej linii frontu o szarlataneri�, okul-

tyzm, magi�, stosowanie zbiorowej sugestii, hipnozy i tym podobne

niedorzezno±i, lub po prostu wyszukuj¡yh lizne mankamenty, jak

to, »e nie wszysy zostaj¡ uzdrowieni, »e niekiedy horoba powraa,

»e nie zawsze uzdrowienie jest aªkowite itd. Takie ataki i oskar»e-

nia, mniej lub bardziej zjadliwe, dotkn�ªy lub dotykaj¡ zarówno pre-

kursorów i kontynuatorów tej usªugi, jak i tyh, którzy po wiekah

zapomnienia wyprowadzili lub wyprowadzaj¡ na ±wiatªo dzienne jej

doktrynalne, biblijne podwaliny.

Tematyk� t� przybli»yªy ostatnio polskim zytelnikom enne ksi¡-

»ki Jaka Deere ÿZaskozony mo¡ Bo»¡" i ÿZaskozony gªosem Bo-

»ym", a tak»e seria doskonaªyh artykuªów w zasopi±mie ÿAbsolut-

nie Fantastyzne", omawiaj¡yh w opariu o ¹ródªa zagranizne »yie

i usªug� wielu zoªowyh postai zynnyh w przeszªo±i w tej usªu-

dze. Mi�dzy innymi dozekaªy si� omówienia takie postaie jak: Jak
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Coe, Alexander Dowie, Aimee MPherson, F. F. Bosworth, E. W.

Kenyon, W. M. Branham, A. A. Allen. �yiorysy te pokazuj¡ bardzo

realistyzne sylwetki tyh ludzi, nie pomijaj¡e ih bª�dów, potkni�¢ i

upadków. Niew¡tpliwie wszysy mieli swoje braki, nikt z nih nie byª

usªuguj¡ym na miar� Jezusa. Ale zy to znazy, »e je±li usªuguj¡y nie

dorównuje Jezusowi mo¡, harakterem zy poziomem moralnym, to

nie ma prawa usªugiwa¢? Przy oenie ih dokona« i postawy trzeba po-

nadto wzi¡¢ pod uwag� sprzeiwy moy iemno±i, jakim musieli sta-

wia¢ zoªa, z�sto nie tylko pozbawieni wsparia modlitewnego swoih

wspóªbrai, lez jeszze do±wiadzaj¡y nieraz ih zªorzezenia. Przy-

gn�biaj¡e wra»enie i niesmak wywoªuje lektura opraowa«, szkaluj¡-

yh te postaie. Byli oni bohaterami wiary naszyh zasów, wysoko

podnosili sztandar ewangelii, doprowadzili do Chrystusa niezlizone

zast�py ludzi i otrzymaj¡ za to sowit¡ nagrod� (Dn 12:3).

Je±li za± hodzi o nas, to zawdzi�zamy im bardzo wiele, ih »yie

i usªuga dowodzi bowiem ponad wszelk¡ w¡tpliwo±¢, »e jako hrze±i-

janie 21 wieku mamy nieogranizony dost�p do tyh samyh zasobów

Bo»ej moy, jakie dost�pne byªy naszym braiom w zasah apostol-

skih. Zawsze wiedzieli±my o tym z Pisma �wi�tego, o ile tylko nasz

umysª nie byª przy¢miony, teraz natomiast mamy na to tak»e dowody

rzezowe w postai niezlizonyh relaji o udah, jakie wydarzyªy si�

w 20 wieku. Dohodz¡ do tego wydarzenia nadnaturalne, maj¡e miej-

se aktualnie, i to w takiej lizbie, jak nigdy dot¡d, o ile tylko doieraj¡

do nas relaje o nih i o ile umy±lnie nie zamykamy si� na nie, zakªa-

daj¡ sobie na ozy opask� yniznej, arogankiej niewiary.

| Je±li rzezywi±ie takie rzezy teraz si� dziej¡, to dlazego za-

wsze gdzie± daleko, a nigdy tu i teraz? Dlazego nasz kraj wydaje si�

by¢ mimo usilnyh modlitw i¡gle pustyni¡ duhow¡ w tym zakresie?

| Wierz�, »e w¡skim gardªem opróz wspomnianej ju» yniznej, aro-

gankiej niewiary jest brak ludzi, jakih Bóg poszukuje, wodz¡ ozami

po aªej ziemi, zyli ludzi jak Dawid, ÿwedªug sera Bo»ego". Aby

bowiem Bóg mógª zªowiekowi otworzy¢ dost�p do niewyzerpanyh

zasobów swojej nadnaturalnej moy, zªowiek taki musi speªni¢ szereg

niezb�dnyh warunków, zapewniaj¡yh, lub przynajmniej zwi�ksza-

j¡yh prawdopodobie«stwo, »e przez swoje ró»norakie niewªa±iwe

post�powanie, korzystaj¡ z moy Bo»ej, nie wyrz¡dzi przy tym wieej

szkody ni» po»ytku.

Tak»e i w tym zakresie mamy enne materiaªy, zawieraj¡e do-

±wiadzenia tyh, którzy w przeszªo±i, ubiegaj¡ si� zgodnie z naka-

zem Pisma �wi�tego ÿo wi�ksze dary ªaski", pozynili na tym polu

wa»ne odkryia. Mo»na tu wymieni¢ ho¢by ksi¡»ezk� A. A. Allena

pt. ÿCena peªnej Bo»ej moy" oraz R. Liardona ÿCena moy duho-

wej" (obie dost�pne w serwisie ÿDo Celu" http://www.doelu.jezus.pl),
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a tak»e wiele ennyh wskazówek w ksi¡»e Gbile Akanni: ÿZamkni�te

niebo", Carla W. Gearheart'a: ÿWyzwanie dla Ko±ioªa" i innyh.

Wszystko niezb�dne znajduje si� w zasadzie w Pi±mie �wi�tym, hodzi

bowiem w istoie rzezy o proste ehy, takie jak u±mierenie starego

zªowieka, ±isªa osobista spoªezno±¢ z Bogiem, dziaªanie w imieniu

Pana Jezusa Chrystusa, hodzenie w pokorze, wyzbyie si� niewªa±i-

wyh motywów, wªasnyh osobistyh lub grupowyh interesów, zdysy-

plinowanie we wszystkih dziedzinah »yia.

Te proste hasªa sprawiaj¡ nam jednak du»e kªopoty ze wzgl�du na

to, »e konkretna tre±¢, jak¡ im nadajemy, jest bardzo wzgl�dna. W na-

szyh ludzkih ozah mo»e nam si� wydawa¢, »e ju» dawno umarli±my

z Chrystusem, »e dobrze znamy Jego wol�, »e nie mamy problemów

z pyh¡, niewªa±iwymi motywami ani wªasnym interesem, »e dzia-

ªamy tylko w interesie Królestwa Bo»ego i tak dalej, podzas gdy w

ozah Bo»yh wygl¡damy najprawdopodobniej zupeªnie inazej. Aby

Bóg mógª nam powierzy¢ swoj¡ mo, musi sam najpierw nas os¡dzi¢ i

u±mieri¢. Aby to nast¡piªo, trzeba dªu»szego okresu wytrwaªej, usilnej

walki na kolanah, w trakie za± tego proesu przerazimy si� nieraz

samyh siebie, swojej aroganji, zarozumiaªo±i, niezdysyplinowania,

wygodnitwa, »¡dzy uznania i wielu innyh eh, które musz¡ zosta¢

spalone.

Daremne te» b�d¡ nasze wysiªki, dopóki nasze spojrzenie na Ko-

±ióª nosi¢ b�dzie ehy odszzepie«stwa, dopóki ±wiadomie zy pod-

±wiadomie moy Bo»ej hieli b�dziemy u»ywa¢ do budowania swo-

jego wªasnego sekiarskiego ÿko±ioªa" albo nawet do zwalzania in-

nyh dziei Bo»yh, z którymi jeste±my skªóeni. Kr¡»y opowie±¢, która

brzmi jak dowip, ale podobno jest autentyzna, kiedy to jaki± usªugu-

j¡y skierowaª do zªowieka wierz¡ego, swojego brata w Chrystusie,

który wyraziª jakie± zastrze»enia do jego usªugi, sªowa: ÿW imieniu

Pana Jezusa Chrystusa: O±lepnij!" Jest to bardzo dobra ilustraja tego,

jakie rezultaty mo»e wywoªa¢ powierzenie moy Bo»ej w r�e ludzi nie

speªniaj¡yh Bo»yh standardów.

Je±li uwa»asz, »e speªniªe± ju» wszystkie Bo»e wymagania i ogar-

nia i� znieierpliwienie, i» mimo twoih wysiªków Bóg i¡gle jeszze

nie powierza i swojej moy, to mo»esz by¢ pewny, »e jeste± jeszze

bardzo i to bardzo odlegªy od tego elu. O wiele bli»ej b�dziesz wtedy,

gdy zobazysz siebie tak nieprzygotowanym i niegodnym, i» dr»e¢ b�-

dziesz na my±l, »e Bóg mógªby i powierzy¢ swój skarb przedwze±nie

i »e mógªby± u»y¢ go niewªa±iwie.

Kto ubiega si� o ÿwi�ksze dary ªaski", powinien te» zada¢ sobie py-

tanie, zy b�dzie w stanie upora¢ si� ze swoim sukesem, zy hodzenie

w moy Bo»ej duhowo go nie zrujnuje. Wiemy bowiem dobrze, jak

wiele mamy problemów z wªasn¡ dum¡ i zarozumiaªo±i¡, kiedy tylko
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w naszej usªudze zazn¡ pojawia¢ si� oznaki Bo»ej ingerenji: wyra¹-

niejszego, dostrzegalnego przez innyh namaszzenia i zauwa»alnyh

owoów usªugiwania. A o byªoby, gdyby zaz�ªy nam towarzyszy¢ nie-

w¡tpliwe, widozne dla wszystkih uda? Je±li nie widzimy w tym dla

siebie duhowego niebezpieze«stwa, jest to dowodem, »e nie znamy

i nie widzimy jeszze samyh siebie w Bo»ym ±wietle, a dopóki to nie

nast¡pi, nie nadajemy si� jako narz�dzia do usªugiwania w moy Bo»ej.

Trzeba zwrói¢ uwag� jeszze na jedn¡ spraw�. Otrzymanie usªugi

w moy Bo»ej wi¡za¢ si� musi nieuhronnie z dokonaniem radykal-

nyh zmian w trybie »yia. Ludzie obdarzeni mo¡ Bo»¡ nie mieli z re-

guªy zasu na swoje »yie prywatne, na swoih najbli»szyh, na sen ani

nawet na regularne posiªki. Powierzona im usªuga gromadziªa tªumy,

a to pozbawiaªo ih wszelkiej regularno±i dotyhzasowego sposobu

dziaªania. Mo»e to mie¢ miejse w ró»nym stopniu, ale z pewno±i¡

trzeba si� z tym lizy¢. Biblijne stwierdzenie, »e nie nale»ymy do sa-

myh siebie, staje si� w takih warunkah zym± bardzo praktyznym.

Wyi¡gaj¡ swoje r�e w kierunku ÿwi�kszyh darów ªaski" i moy

Bo»ej, nie mo»emy zapomina¢ tak»e i o tej okolizno±i.

Ostrze»enia powy»sze nie maj¡ spowodowa¢ naszego znieh�e-

nia, lez maj¡ uªatwi¢ nam posuwanie si� naprzód na drodze do uhwy-

enia Bo»yh obietni dla Jego ludu. Dziedzitwo, zdobyte dla nas

przez Chrystusa, zostaªo nam darowane i wol¡ Bo»¡ jest, aby±my ob-

j�li je w posiadanie. Dotyhzas posiedli je tylko nielizni, którzy stali

si� dla nas ÿpierwoinami" i zah�t¡. Obenie, w miar� zbli»ania si�

do elu naszego powoªania, tak»e i ten teren ma zosta¢ przez lud Bo»y

opanowany i zagospodarowany. Usªugiwanie w moy Bo»ej to nie wy-

j¡tkowy, nadzwyzajny przywilej, lez z�±¢ normalnego wyposa»enia

normalnego hrze±ijanina. Ubieganie si� o udziaª w takiej usªudze nie

jest oznak¡ wygórowanyh ambiji, lez oznak¡ wra»liwo±i na obene

dziaªanie Duha �wi�tego, którego elem jest wprowadzanie Ko±ioªa

ÿdo peªni wymiarów Chrystusowyh".

Je±li wi� sªyszysz to wezwanie, a w seru twoim budzi si� pra-

gnienie, aby pod¡»a¢ w tym kierunku, to nie daj si� znieh�i¢ ani

niedowierzaniem i ostrze»eniami twoih wspóªbrai, ani perspektyw¡

wielu przeszkód na drodze do tego upragnionego elu, lez wytrwale

i konsekwentnie skªadaj samego siebie przed oblizem Bo»ym ÿjako

ofiar� »yw¡, ±wi�t¡, miª¡ Bogu", jednoz¡ si� w swoih modlitwah

i pro±bah z innymi dzie¢mi Bo»ymi, zd¡»aj¡ymi w tym samym kie-

runku, a Duh �wi�ty usuwaª b�dzie stopniowo z twojej drogi wszelkie

znane i nieznane i przeszkody, dopóki Jego el dla twojego »yia nie

zostanie osi¡gni�ty. Nie le»y to w naszyh siªah, ale Bóg z pewno-

±i¡ powoªa sobie i wyposa»y wielu z nas do takiej sªu»by. Pierwsze

jaskóªki, zwiastuj¡e wiosn�, ju» si� pojawiaj¡. B¡d¹my tylko wytrwali
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i peªni ufno±i, a Pan b�dzie nas zaskakiwaª. Lwy we wierze pojawia¢

si� b�d¡ w oraz wi�kszej lizbie na Bo»ej arenie zasów ostateznyh,

przez o Ko±ióª Bo»y dozna zah�ty i umonienia, a Jezus Chrystus

zostanie uwielbiony.

J. K.

Jednoz i sªu»

Wszysy widzimy najró»niejsze podziaªy w±ród dziei Bo»yh i ih

zgubne skutki dla Ko±ioªa i jego posªannitwa na ±wieie. Dlazego

mimo wielu wysiªków nie udaje si� tego shorzenia wylezy¢? Dlazego

rozbiie tak uporzywie si� utrzymuje i wydaje si�, »e nie ma na nie

rady? Problem ten jest zbyt obszerny i zªo»ony, aby mó go aªo±iowo

przedstawi¢, a tym bardziej, aby mó go rozwi¡za¢. Niemniej jednak

pewne spostrze»enia b�d¡ mogªy rozwi¡za¢ go subiektywnie zyli we

wªasnym, osobistym zakresie ka»dego z nas. Nie ma bowiem »adnego

powodu, dla którego ty i ja mieliby±my ierpie¢ pod i�»arem tego

problemu, dla którego ty i ja musieliby±my by¢ z¡stk¡ istniej¡ego

rozbiia, dr�zy¢ si� nim i pogª�bia¢ go lub utrwala¢.

Sªowo Bo»e zawiera wszystko niezb�dne, aby lud Bo»y mógª trwa¢

we wspaniaªej jedno±i i zbiera¢ tego owoe. Je±li tylko stosowa¢ b�-

dziemy biblijne wskazówki, uhronimy si� od podziaªów i ih niszz¡-

yh skutków.

Pismo �wi�te uzy nas, »e nasze poznanie jest z¡stkowe (1Ko

13:9). Nawet i, którzy podhodz¡ do Pisma �wi�tego szzerze i z mo-

dlitw¡, zdeydowani poznawa¢ i stosowa¢ Bo»¡ prawd�, nie zrozumiej¡

jej na tyle, by we wszystkih sprawah zna¢ i stosowa¢ j¡ bezbª�dnie.

To, o zawiera nasz umysª, to nie zysta prawda Sªowa Bo»ego, lez na-

sze subiektywne zrozumienie tej prawdy. Najró»niejsze nasze ludzkie

ogranizenia sprawiaj¡, »e zrozumienie nasze jest z¡stkowe.

Nie jest to ni strasznego, lez wr�z przeiwnie, sprawia to, »e

mo»emy wzrasta¢, rozwija¢ si�, pogª�biaj¡ i¡gle swoje poznanie. Klu-

zow¡ rol� odgrywa tutaj wspólnota Ko±ioªa, w której wiele zªonków

jednego iaªa usªuguje sobie wzajemnie swoim z¡stkowym zrozumie-

niem, dzi�ki zemu Ciaªo Chrystusa ÿbuduje siebie samo w miªo±i",

dorastaj¡ przy tym powoli ÿdo wymiarów peªni Chrystusowej" (Ef

4:13). Duh �wi�ty dba o to, aby poszzególne zªonki otrzymaªy od-

powiednie dla nih ÿz¡stki", przeznazone do usªugiwania nimi pozo-

staªym. Stosuj¡ biblijne wskazówki, zªonki Ciaªa do±wiadza¢ mog¡

na takiej drodze harmonijnego wspóªdziaªania i wzrostu.

| Jaki wi� jest mehanizm, powoduj¡y dysharmoni�, zakªóe-

nie tego normalnego proesu i powstawanie nieporozumie« i sporów?

| Ogólnie mówi¡, proes ten zakªóaj¡ nasze ÿuzynki iaªa" zyli
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ehy naszej starej, nieodrodzonej natury, przebiegle wykorzystywane i

podsyane przez naszego i Bo»ego przeiwnika szatana. Takie uzynki

iaªa jak wrogo±¢, spór, knowania, wa±nie, odszzepie«stwo (Gal 5:20)

s¡ powodem, »e harmonijny proes wzrostu Ciaªa przeradza si� w

koszmar niezlizonej ilo±i odseparowanyh od siebie obozów, któ-

ryh wzajemne stosunki peªne s¡ utarzek i kªótni.

Ju» w tym miejsu nie zgodzi si� ze mn¡ zapewne wielu ludzi

wierz¡yh, którzy uprawiaj¡ takie stosunki wzajemne i uzestniz¡ w

rozbiiu, a to dlatego, »e widz¡ sytuaj� zupeªnie inazej. Widz¡ oni

mianowiie biblijn¡ prawd�, prawie »e ozywist¡, oraz wielk¡ lizb�

najró»niejszyh wypaze« tej prawdy, zyli bª�dnyh, faªszywyh nauk.

Jest dla nih rzez¡ ozywist¡, »e wyznawy tyh bª�dnyh, faªszywyh

nauk wymagaj¡ zdeydowanego sprzeiwu, a je±li trwaj¡ przy swoim

przekonaniu, nale»y uzna¢ ih za faªszywyh brai i wykluzy¢ poza

ramy ko±ioªa. Ka»dy zatem, który nie trzyma si� ozywistej, biblijnej

prawdy, znajduje si� poza prawdziwym ko±ioªem. Ten prawdziwy ko-

±ióª skªada si� tylko z tyh, którzy trzymaj¡ si� we wszystkim zystej,

biblijnej nauki. W stosunku za± do wszystkih tyh, którzy znajduj¡

si� poza tym ko±ioªem, obowi¡zuje nas sprzeiw i wrogo±¢. Musimy

przed nimi ostrzega¢, zwalza¢ ih i t�pi¢.

| Czy» nie jest to sªuszne i ozywiste? | Pozornie takie to si�

wydaje, podzas gdy w rzezywisto±i jest to najwi�ksze zwiedzenie w

hrze±ija«stwie wszystkih zasów, jest to faªszywa nauka zgubniej-

sza bodaj»e od sumy wszystkih pozostaªyh faªszywyh nauk, stano-

wi¡a teoretyzne podªo»e denominajonizmu zyli aktualnego rozbi-

ia hrze±ija«stwa, dzi�ki któremu triumfuje diabeª, a ele Ko±ioªa

nie mog¡ zosta¢ osi¡gni�te.

| Na zym polega bª¡d? | Po prostu na tym, »e swoje z¡st-

kowe zrozumienie biblijnej prawdy uwa»amy mylnie za zyst¡ biblijn¡

prawd�. Na skutek tej pomyªki budujemy ko±ióª nie na zystej biblij-

nej prawdzie, lez na naszym z¡stkowym jej zrozumieniu. Poniewa»

za± to z¡stkowe zrozumienie ró»nyh osób i ró»nyh grup ró»ni si�,

wi� rezultatem tej pomyªki jest to, »e zamiast jednego Ko±ioªa, zbu-

dowanego na zystej biblijnej prawdzie, budujemy mnóstwo ró»nyh

ÿko±ioªów" w opariu o nasze subiektywne, prywatne zy grupowe

zrozumienie biblijnej prawdy. W istoie rzezy nie s¡ to ko±ioªy, lez

sekty, zbudowane na uzynku iaªa, zwanym odszzepie«stwem.

Aby zrozumie¢ lepiej istot� sprawy, przypatrzmy si� temu meha-

nizmowi dokªadniej. Rozwa»my przypadek dwóh brai, porównuj¡-

yh swoje przekonania. Obaj s¡ dzie¢mi Bo»ymi, obaj szzerze miªuj¡

Pismo �wi�te i obaj zdeydowani s¡ trzyma¢ si� bez zastrze»e« Bo»ej

prawdy. Mimo to stwierdzaj¡, »e ih przekonania w wielu szzegóªah

ró»ni¡ si�. Przyzyn¡ tyh ró»ni jest to, »e ih zrozumienie biblijnej
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prawdy jest z¡stkowe. Ujmuj¡ rzez w uproszzeniu, na sum� tyh

ró»ni skªadaj¡ si� braki w zrozumieniu brata A i braki w zrozumieniu

brata B.

W tym miejsu nasz opis wydarze« ulega rozgaª�zieniu w zale»-

no±i od tego, zy braia A i B s¡ ±wiadomi subiektywno±i i z¡stko-

wo±i swojego zrozumienia, zy te» nie. Zaªó»my najpierw, »e nie s¡

tego ±wiadomi i swoje z¡stkowe zrozumienie uwa»aj¡ mylnie za zy-

st¡ biblijn¡ prawd�. Pozostaªe dwa przypadki omówimy nieo pó¹niej.

W tym przypadku dalszy przebieg wydarze« b�dzie ozywisty. Ka»dy

z rozmówów uwa»a siebie za obro«� zystej biblijnej prawdy, a swo-

jego partnera za pozostaj¡ego w bª�dzie. Próbuj¡ najpierw przekona¢

si� do swoih raji, a kiedy to si� nie udaje (bo przy takiej postawie

nie mo»e si� uda¢), zazynaj¡ podnosi¢ gªos i sprzeza¢ si�, a w ko«u

rozhodz¡ si�, uwa»aj¡ si� wzajemnie za pobª¡dzonyh, znajduj¡yh

si� poza prawd¡, a wi� poza ko±ioªem, przed którymi trzeba innyh

ostrzega¢ i z którymi nie nale»y mie¢ ni wspólnego. Ciekawe, zy kie-

dykolwiek zadaj¡ sobie pytanie, jak to si� dzieje, »e im z tak¡ ªatwo±i¡

raz po raz udaje si� znajdowa¢ peªn¡, zyst¡, obiektywn¡ prawd�, pod-

zas gdy wszystkim innym dookoªa z tak¡ ªatwo±i¡ raz po raz zdarza

si� popada¢ w zbª¡dzenie.

W wymiarze grupowym mehanizm ten prowadzi do podziaªów i

powstawania oraz to nowyh ugrupowa«, które w mniemaniu swoih

budownizyh s¡ ÿko±ioªami", jedynymi opartymi na zystej, biblijnej

prawdzie, w odró»nieniu od wszystkih innyh, które w wi�kszym lub

mniejszym stopniu ska»one s¡ ró»nymi bª�dami. W rzezywisto±i lu-

dzie tay ÿwywoªuj¡ odszzepie«stwo" (Tt 3:10) zyli dziel¡ ko±ióª na

grunie subiektywnyh doktryn i przekona«, a w ten sposób niszz¡ je-

dyny prawdziwy Ko±ióª, zaªo»ony przez Jezusa Chrystusa. Post�puj¡

w ten sposób, i ÿobro«y zystej, biblijnej prawdy" gwaª¡ jeszze aªe

mnóstwo innyh biblijnyh wskazówek, zego jednak nie dostrzegaj¡,

za±lepieni przez odszzepie«stwo.

Zaªó»my teraz, »e braia A i B s¡ ±wiadomi swojego z¡stkowego

zrozumienia i potrzeby wzrastania w znajomo±i prawd biblijnyh.

Swoje spotkanie traktuj¡ wi� jako okazj� do wzajemnego wzboga-

enia si�, tote» wsªuhuj¡ si� w argumenty rozmówy z uwag¡, gotowi

zintegrowa¢ jego poznanie i zrozumienie ze swoim wªasnym i w ten

sposób post¡pi¢ naprzód w swoim duhowym rozwoju. Nawet je±li w

rozmowie nie ujednoli¡ swoih przekona«, gdy» ró»nie oka»¡ si�

zbyt gª�bokie, pozostan¡ do siebie peªni szaunku, ±wiadomi swojego

braterstwa i przynale»no±i do jednego Ciaªa | Ko±ioªa, która to

przynale»no±¢ nie ma z ró»ni¡ ih zrozumienia ni wspólnego, gdy»

s¡ bra¢mi nie dzi�ki zgodno±i przekona«, lez dzi�ki uzestnitwu

w odkupie«zej ofierze Jezusa Chrystusa. Je±li który± z nih dojdzie
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do wniosku, »e drugi znajduje si� w powa»nym bª�dzie i jego dziaªa-

nie szkodzi Ko±ioªowi, to w duhu ªagodno±i b�dzie si� staraª mu w

biblijny sposób usªu»y¢, a je±li to si� nie uda, otozy go swoimi wsta-

wiennizymi modlitwami. Taka postawa nie prowadzi do rozªamów,

lez przyzynia si� do jedno±i, gdy» ró»nie mog¡ by¢ w spokojnej at-

mosferze obiektywnie analizowane i usuwane, o ma na Ko±ióª wpªyw

konstruktywny.

Wypada jeszze wspomnie¢ o trzeim, troh� nietypowym przy-

padku, kiedy jeden z brai ma ±wiadomo±¢ z¡stkowo±i swojego zro-

zumienia, drugi za± przekonany jest o swojej aªkowitej raji. Obaj

zahowywa¢ si� b�d¡ ró»nie, tak jak wynika to z obu wze±niej omó-

wionyh przypadków. Ten pierwszy skorzysta ze sposobno±i nauzenia

si� zego± od swojego rozmówy, b�dzie si� do niego odnosiª z szaun-

kiem i nie pozwoli si� wi¡gn¡¢ z nim w spór, mimo »e tamten uzna

go za faªszywego brata i w gorzkih sªowah b�dzie mu robiª zarzuty,

a w ko«u zerwie z nim stosunki i b�dzie przed nim ostrzegaª. Ci,

którzy staj¡ na grunie jedno±i Ko±ioªa i odrzuaj¡ denominayjny

separatyzm, nie »ywi¡ i nie mog¡ »ywi¢ »adnej wrogo±i do denomi-

nayjnyh separatystów, którzy s¡ ih szzerymi bra¢mi w Chrystusie,

lez modl¡ si� o Bo»e bªogosªawie«stwo dla nih i staraj¡ si� sªu»y¢

im w pokorze.

W konkluzji tego rozwa»ania dohodzimy do hasªa w tytule tego

artykuªu: ÿJednoz i sªu»". Nie jest to wymysª autora. Jest to dokªadne

przeiwie«stwo starodawnego hasªa iemi�»yieli, dyktatorów i zabor-

ów: ÿDziel i panuj", które po ªainie brzmi: ÿDivide et impera". Kie-

rowali si� tym hasªem rzymsy esarze, ale tak naprawd� pohodzi

ono z piekªa. Tylko diabeª bowiem mógª wymy±li¢ tak perfidny meha-

nizm. Ch¡ panowa¢, musisz podzieli¢ i skªói¢ podwªadnyh. Wtedy

b�d¡ walzy¢ mi�dzy sob¡ i utrzymywanie ih w jarzmie niewoli b�-

dzie ªatwe. Wieki rzymskiego imperium udowodniªy sªuszno±¢ takiego

podej±ia. Spójrzmy z perspektywy tego hasªa na dzisiejszy podzie-

lony ko±ióª i wyi¡gnijmy z tego wªa±iwe wnioski. Diabeª ju» dawno

wyi¡gn¡ª je na swoj¡ korzy±¢.

Je±li w swojej trose o dobro i bezpieze«stwo ko±ioªa tropisz

i t�pisz ÿfaªszywe nauki" i ÿfaªszywyh brai", kieruj¡ si� swoim su-

biektywnym zrozumieniem, to mimo aªej szzero±i swoih intenji

w rzezywisto±i niszzysz Ko±ióª i dopomagasz diabªu w panowaniu

nad tymi denominayjnymi strz�pami, które z niego pozostaªy. Wy-

szukuj¡ i zapami�tale zwalzaj¡ ÿzwiedzenia", przekonany o wªasnej

nieomylno±i, w rzezywisto±i sam zostaªe± zwiedziony i nie±wiadomie

wspóªdziaªasz z diabªem w utrzymywaniu istniej¡ego rozbiia.

| Tak? A kto ohroni Ko±ióª przed rzezywistymi zwiedzeniami,

rzezywistymi herezjami i rzezywistymi jego wrogami? | Z pewno-

±i¡ nie ty ani nikt inny, pewny swojej nieomylno±i, lez tylko i wyª¡z-
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nie Duh �wi�ty, posªuguj¡y si� skruszonymi i pokornymi nazyniami,

pozbawionymi ambiji panowania, a gotowymi w pokorze sªu»y¢. On

te» mimo niszzyielskih dziaªa« wszystkih samozwa«zyh obro«-

ów ÿzystej biblijnej prawdy" hwalebnie dobuduje Ko±ióª i usunie

istniej¡e podziaªy i rozbiie. Ju» to zyni, ujawniaj¡ prawdziwe obli-

ze i podªo»e denominajonizmu. Kto uwa»a, »e aby ohroni¢ ko±ióª

przed zwiedzeniami, trzeba go podzieli¢ i rozi¡gn¡¢ nad jego z�±i¡

swoje wªasne denominayjne panowanie i narzui¢ jej swoje wªasne

z¡stkowe zrozumienie, dziaªa przeiwko Duhowi �wi�temu, który

jedynie powinien i mo»e wprowadzi¢ nas we wszelk¡ prawd�.

Nie ma przy tym znazenia, zy post�puj¡y w ten sposób zyni

to z niskih, egoistyznyh pobudek, aby zapewni¢ sobie panowanie

przynajmniej nad jednym, wyrwanym z ko±ioªa w tym elu strz�pem,

zy te» zyni to z szlahetnyh pobudek, szzerze wierz¡, »e koniez-

nie trzeba to robi¢ dla dobra ko±ioªa. Niszzyielskie skutki takiego

post�powania s¡ bowiem w obu przypadkah dokªadnie takie same.

Inny b�dzie jednak zakres szkód i inne b�d¡ szanse ih usuni�ia,

gdy» kto niszzy Ko±ióª szzerze, nie±wiadomie, mo»e lizy¢ w swoim

»yiu na kar¡e dziaªanie Duha �wi�tego, który stara¢ si� b�dzie

wyprowadzi¢ go z jego zbª¡dzenia, natomiast osoba rozmy±lnie i bez

skrupuªów rozrywaj¡a Ciaªo Chrystusowe, aby mó w nim panowa¢,

b�dzie na takie dziaªanie Duha �wi�tego niezuªa.

| Co wi� mo»emy i powinni±my zyni¢, aby wspóªdziaªa¢ z Du-

hem �wi�tym w Jego dziele odnowy? Przede wszystkim, musimy wi-

dzie¢ Ko±ióª jako jedyny i stanowi¡y jedn¡, niepodzieln¡ aªo±¢. Na-

szymi bra¢mi s¡ wszysy i, którzy ozyszzeni krwi¡ Chrystusa oddali

swoje »yie Jemu, niezale»nie od wszelkih dziel¡yh nas ró»ni. Nie

zdoªamy ozywi±ie z aª¡ pewno±i¡ okre±li¢ grani tego jedynego Ko-

±ioªa, nie potrafimy stwierdzi¢, kto jest, a kto na pewno nie jest jego

»ywym zªonkiem, ani te» nie wolno nam tego zyni¢, gdy» tylko Pan

zna tyh, którzy s¡ Jego wªasno±i¡ (2Tm 2:19). Nie wolno nam te»

usuwa¢ przed »niwem k¡kolu (wªa±iwie »yiy) z pszeniy, gdy» Jezus

wyra¹nie tego zabroniª (Mt 13:24{30,36{43). Je±li kto± opowiada si�

po stronie Chrystusa, a naszym zdaniem zyni o± niegodnego hrze-

±ijanina lub szkodliwego, pozostaje nam modlitwa i pokorna sªu»ba

na zasadah, okre±lonyh w Pi±mie �wi�tym.

Pozostaj¡ na grunie jedno±i Ko±ioªa i stosuj¡ we wzajemnyh

stosunkah biblijne wskazówki, b�dziemy zyniielami pokoju i przy-

zynia¢ si� b�dziemy do usuwania podziaªów i sporów. Zamiast dzieli¢

b�dziemy jednozy¢, zamiast panowa¢ b�dziemy sªu»y¢. To jest kon-

kretny program, który przynosi prawie natyhmiastowe ozdrowie«ze

rezultaty. ÿJednoz i sªu»" | to hasªo dla pragn¡yh krozy¢ drog¡

odnowy. Zajmuj¡ takie stanowisko, b�dziemy ra»¡o kontrastowa¢ z
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tymi, którzy nie mog¡ si� powstrzyma¢ od i¡gªyh publiznyh wy-

padów przeiwko jakim± swoim braiom, pozostaj¡ym ih zdaniem

w bª�dzie. Nakre±lony tutaj proes przebiega ju» i b�dzie przebiegaª

oraz intensywniej. Niedªugo publizne napa±i na innyh wierz¡yh

stan¡ si� w zdrowyh ±rodowiskah Ko±ioªa tak ra»¡e, »e napastniy

b�d¡ musieli zamilkn¡¢, nie h¡ nara»a¢ swojej opinii. Kiedykol-

wiek usªyszysz taki atak, nie uto»samiaj si� z nim lez otoz modli-

tw¡ zarówno atakuj¡ego, jak i atakowanego, prosz¡ o przebazenie,

Bo»e bªogosªawie«stwo i wypeªnienie si� Bo»ej woli dla nih obu. Ju»

dosy¢ napatrzyli±my si� na skutki stosowania hasªa ÿDziel i panuj".

Zobazmy teraz, o potrafi postawa: ÿJednoz i sªu»"!

J. K.

Braia, módlie si� za nas

W odnowie Ko±ioªa, jaka od dªugiego ju» zasu przebiega na naszyh

ozah i doznaje oraz wi�kszego przy±pieszenia, poniewa» na osi¡gni�ie

stanu doelowego zasu pozostaªo ju» niewiele, obserwujemy wiele najró»-

niejszyh w¡tków i aspektów. Praktyznie ka»da dziedzina »yia duhowego

ulega sprawdzeniu i pogª�bieniu. Sªo«e Bo»ej prawdy, m¡dro±i i poznania

±wiei niezmiernie jasno, ja±niej ni» kiedykolwiek do tej pory | w moy Du-

ha �wi�tego prawdy ewangelii prezentowane s¡ w sposób peªny i niezwykle

wyrazisty. Wystarzy tylko by¢ otwartym i pozwoli¢ Duhowi �wi�temu na

wprowadzanie nas we wszelk¡ prawd�, za± t� poznan¡ prawd� posªusznie i

konsekwentnie wiela¢ w »yie.

Jednym z wa»nyh elementów tej przebiegaj¡ej pod kierownitwem

Duha odnowy jest »yie modlitewne hrze±ijan. Wiadomo, »e modlitwa

jest niezmiernie istotnym elementem naszego duhowego uzbrojenia i »e od

jako±i naszego »yia modlitewnego zale»y jako±¢ naszego hrze±ija«stwa.

Braki w tej dziedzinie wpªywaj¡ zgubnie na wszelkie inne aspekty naszej du-

howej kondyji, a post�p w tej dziedzinie szybko wpªywa ozdrowie«zo na

wszystkie pozostaªe dziedziny naszego duhowego »yia. I dzi�ki Bogu, »e

nie jest to pusta teoria, lez »e jest to w zwiastowaniu mono podkre±lane, a

tak»e rozumiane, przyjmowane i realizowane, dzi�ki zemu w »yiu duho-

wym ogromnej lizby dziei Bo»yh nast�puj¡ szybkie zmiany. Je±li w twoim

»yiu jeszze tak nie jest, to zaspaªe± dogodny zas i stazasz si� na duhowy

margines. Masz jednak jeszze mo»liwo±¢ otrz¡sn¡¢ si� z letargu, poderwa¢

si� i bie, a wtedy Duh �wi�ty dopomo»e i odrobi¢ zalegªo±i i doª¡zy¢

do regularnyh szeregów Bo»ej armii.

Modlitwa wpªywa na rzezywisto±¢ w ró»noraki sposób. Po pierwsze, mo-

dl¡y si� doznaje stopniowo osobistej duhowej przemiany, i to jest hyba

najistotniejsze dla ka»dego z nas osobi±ie. Po drugie, modl¡y si� poprzez

kontakt z Niebem wywiera po±redni wpªyw na bieg wydarze« w swoim otoze-

niu. To drugie z kolei podzieli¢ mo»na na dwa podpunkty. Jednym z nih jest

wpªywanie poprzez modlitw� na »yie innyh ludzi | tutaj whodzi osobiste
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wstawiennitwo oraz pro±by o zmian� rzezywisto±i takie jak uzdrowienie

horyh, wyzwolenie z ró»nyh rodzajów zwi¡zania, odwróenie zagro»e« i

niebezpieze«stw, rozwi¡zanie skomplikowanyh problemów itd., dotyz¡e

poszzególnyh osób, rodzin zy wspólnot. Drugim podpunktem natomiast

jest wpªyw modlitwy na moe ±wiata iemno±i.

Znazenie modlitwy w tyh trzeh dziedzinah jest zarówno mono

ugruntowane w Pi±mie �wi�tym, jak i od dawna ogólnie znane w hrze±i-

ja«stwie ewangeliznym. Odnowa polega wi� jedynie na podkre±leniu zna-

zenia tyh ozywistyh prawd i na jako±iowym skoku w ih praktyznym

wykorzystaniu. Ten ogromny jako±iowy skok dotyzy ±wiadomo±i ogrom-

nyh mo»liwo±i modlitwy i ih wykorzystania w ka»dej z tyh trzeh dziedzin:

w osobistym »yiu duhowym, we wstawiennitwie i w wale duhowej z mo-

ami iemno±i. Ko±ióª odnowy to Ko±ióª znaj¡y mo modlitwy, modl¡y

si� i odnosz¡y zwyi�stwa poprzez modlitw�. Dzi�ki Bogu, »e w znaznej

z�±i to rozumiemy i jeste±my gotowi ponosi¢ niewygody i ofiary, aby uru-

homi¢ mo Bo»¡.

Nie znazy to jednak, »e wykorzystujemy ju» modlitw� optymalnie. Jest

jeszze wiele do zrobienia. W modlitwie tkwi potenjaª, w znaznej mierze

jeszze nie wykorzystany. Jest wiele do zrobienia zarówno w umanianiu

przez modlitw� wªasnej kondyji duhowej, we wstawiennitwie, jak i w du-

howej wale z moami iemno±i. Mimo, »e pewne znane osi¡gni�te ju»

zwyi�stwa s¡ spektakularne, s¡ one razej tylko zapowiedzi¡ tego, o mo»e

si� sta¢, je±li bro« modlitwy zastosujemy w peªnym zakresie. Nie ma takiej

twierdzy, która zdoªaªaby si� osta¢ przed zgodn¡ ofensyw¡ modlitewn¡ ludu

Bo»ego.

Byª tego w peªni ±wiadomy apostoª Paweª, ten przykªadny, wzorowy »oª-

nierz Chrystusa zasów apostolskih. W swoih listah raz po raz wraa do te-

matu modlitwy. Wzmianki na ten temat s¡ bodaj»e we wszystkih jego listah.

Podzieli¢ je mo»na na dwa rodzaje. Jeden rodzaj to te miejsa, w któryh

zapewnia adresatów, »e sam modli si� za nih. Oto gar±¢ krótkih ytatów:

ÿZawsze w modlitwah moih prosz¡" (Rz 1:10); ÿNie przestaj� . . . wspomi-

na¢ was w modlitwah moih" (Ef 1:16); ÿZawsze w ka»dej modlitwie mojej

za wszystkih was . . . " (Flp 1:4); ÿI o to modl� si� . . . " (Flp 1:9); ÿZawsze,

gdy si� za was modlimy" (Kol 1:3); ÿDlatego i my . . . nie przestajemy si�

za was modli¢ i prosi¢ . . . " (Kol 1:9); ÿEpafras . . . który nieustannie tozy za

was bój w modlitwah" (Kol 4:12); ÿWspominaj¡ was w modlitwah naszyh

nieustannie" (1Ts 1:2); ÿWe dnie i w noy modlimy si� bardzo gorliwie" (1Ts

3:10); ÿModlimy si� zawsze za was . . . " (2Ts 1:11); ÿ . . . nieustannie iebie

wspominam w modlitwah moih, we dnie i w noy" (2Tm 1:3); ÿ . . . ilekro¢

wspominam iebie w modlitwah moih" (Flm 1:4).

Drugi rodzaj to teksty, w któryh prosi adresatów, by modlili si� za niego.

ÿProsz� was tedy, braia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez mi-

ªo±¢ Duha, aby±ie wespóª ze mn¡ walzyli w modlitwah, zanoszonyh za

mnie do Boga" (Rz 15:30); ÿKtóry z tak wielkiego niebezpieze«stwa ±mieri

nas wyrwaª i wyrwie . . . przy waszym tak»e wspóªdziaªaniu przez modlitw� za

nas" (2Ko 1:10{11); ÿW ka»dej modlitwie i pro±bie zano±ie o ka»dym zasie
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modªy w Duhu i tak zuwajie z aª¡ wytrwaªo±i¡ i bªaganiem za wszystkih

±wi�tyh i za mnie" (Ef 6:18{19); ÿWiem bowiem, »e przez modlitw� wasz¡

i pomo Duha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu" (Flp 1:19);

ÿ . . . w modlitwie i bªaganiah z dzi�kzynieniem powierzie pro±by wasze

Bogu" (Flp 4:6); ÿA módlie si� zarazem i za nas, aby Bóg otworzyª nam

drzwi dla Sªowa" (Kol 4:3); ÿBraia, módlie si� za nas" (1Ts 5:25); ÿNa

ostatek, braia, módlie si� za nas, aby Sªowo Pa«skie krzewiªo si� i rozsªa-

wiaªo wsz�dzie . . . " (2Ts 3:1); ÿNapominam, aby zanosi¢ bªagania, modlitwy,

pro±by, dzi�kzynienia za wszystkih ludzi" (1Tm 2:1); ÿCh� tedy, aby si�

m�»zy¹ni modlili na ka»dym miejsu" (1Tm 2:8); ÿMódlie si� za nas . . . "

(Hbr 13:18).

Fragmenty te ±wiadz¡ o tym, »e apostoª przywi¡zywaª do modlitwy wsta-

wiennizej ogromn¡ wag� i wiedziaª, »e jest ona bezwzgl�dnie koniezna w

pray dla Królestwa Bo»ego i »e jej brak jest gro¹nym zaniedbaniem o nie-

oblizalnyh nast�pstwah. Czy i my jeste±my tego ±wiadomi? Ka»dy z nas ma

w r�kah pot�»n¡ bro« modlitwy i wszysy niesiemy wspóªodpowiedzialno±¢

za jej wªa±iwe wykorzystanie w wale duhowej, jak¡ tozymy. Mo»emy oso-

bi±ie przyzyni¢ si� do wielu zwyi�stw w Królestwie Bo»ym, ale mo»emy te»

by¢ wspóªwinnymi wielu dotkliwyh pora»ek i upadków ludzi Bo»yh, zajmu-

j¡yh wa»ne strategiznie pozyje, je±li nie b�dziemy ih duhowo wspiera¢.

Dzi�ki Bogu mamy obenie obfito±¢ warto±iowej literatury z ró»nyh

¹ródeª na temat modlitwy, sk¡d mo»emy zerpa¢ nauk� i inspiraj�. Na szze-

góln¡ wzmiank� zasªuguje, by¢ mo»e, seria doskonaªyh ksi¡»ek autorstwa C.

Petera Wagnera na temat modlitwy, mi�dzy innymi: ÿModlitwa walki duho-

wej" oraz ÿTarza modlitwy". Ta druga po±wi�ona jest spejalnie wstawien-

nitwu i zasªuguje na przestudiowanie przez wszystkih, którzy pragn¡ zyn-

nie uzestnizy¢ w aktualnym poruszeniu. Fundamentalne biblijne prawdy

na temat wstawiennitwa s¡ tam bowiem zilustrowane liznymi »ywymi przy-

kªadami z wspóªzesno±i, wskazuj¡ymi dobitnie na wa»no±¢ i skutezno±¢

wstawiennitwa oraz tragizne skutki zaniedba« na tym polu.

�yjemy w zasie, kiedy walka duhowa szzególnie si� nasila. Z jednej

strony Duh �wi�ty prowadzi wspaniaªe dzieªo odnowy, a z drugiej strony

moe iemno±i zaiekle atakuj¡ lud Bo»y, a szzególnie tyh, którzy otrzy-

mali Bo»¡ wizj� drogi do elu i wspóªdziaªaj¡ w dziele Duha �wi�tego.

Wszelkie siªy zªa s¡ w peªni zmobilizowane i zaanga»owane w udaremnienie

i zablokowanie jakiegokolwiek duhowego post�pu. W tej sytuaji rola wsta-

wiennitwa jest jeszze bardziej ozywista. Tylko peªna duhowa mobilizaja

ludu Bo»ego zªamie pot�g� zªego i zapewni zwyi�stwo proesu odnowy.

Po przykªady nie trzeba si�ga¢ daleko. Dotyzy to ka»dej inijatywy, w

której do gªosu dohodzi wezwanie do zmian, do posuwania si� naprzód

na drodze za Panem, do przezwyi�»ania zastoju i utartyh stereotypów i

zdobywania nowyh terenów naszego duhowego dziedzitwa. Ka»da taka

inijatywa jest pod obstrzaªem i atakami siª demoniznyh, nieraz bardzo

bezpo±rednimi i rzezywistymi.

Dotyzy to tak»e naszego biuletynu ÿDo Celu" i zwi¡zanej z nim pray

wydawnizej ofiyny ÿCel" i serwisu internetowego www.doelu.jezus.pl. Jako
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prowadz¡y t� skromn¡ pra� odzuwam duhowe ataki bardzo konkretnie

i intensywnie. Z jednej strony jest to w wale duhowej normalne i nie na-

le»y si� temu dziwi¢, z drugiej strony jednak odzuwamy wyra¹nie potrzeb� i

koniezno±¢ duhowego wsparia. Wiemy o niektóryh braiah i siostrah,

którzy nam takiego wsparia udzielaj¡ i to dzi�ki nim szata«skie ataki zostaj¡

udaremnione i dzi�ki nim praa mimo znaznyh trudno±i post�puje na-

przód. Odzuwamy jednak bardzo mono potrzeb� wi�kszego jeszze wspar-

ia modlitewnego | duhowego wstawiennitwa, które rozprasza duhowe

hmury i pozwala na bie»¡o przebija¢ si� poprzez iemno±¢ ku duhowej

±wiatªo±i. Dlatego z gª�bokiej potrzeby wzorem apostoªa Pawªa prosimy:

ÿBraia (i siostry), módlie si� za nas!" A je±li powiadomiie nas o Waszym

wspariu modlitewnym, b�dzie to dla nas dodatkow¡ zah�t¡. W imieniu na-

szego Pana, któremu sªu»ymy, dzi�kujemy Wam z góry za Wasze duhowe

wsparie.

Udziaª w usªudze wstawiennitwa jest jednym z istotnyh elementów

funkjonowania poszzególnego dzieka Bo»ego jako zªonka organizmu

Ciaªa Chrystusowego, którym jest Ko±ióª. Je±li brakuje wzajemnego po-

wi¡zania poszzególnyh komórek tego duhowego organizmu poprzez wza-

jemne wstawiennitwo, organizm b�dzie niesprawny i nieudolny. Dzi�ki wza-

jemnemu wspieraniu si� w modlitwah organizm jako aªo±¢ doznaje konso-

lidaji i wzmonienia. Od naszej wi� ±wiadomo±i i konkretnyh kroków w

tym zakresie zale»y w ogromnej mierze dalszy post�p Bo»ego dzieªa.

Wie o tym doskonale nasz przeiwnik diabeª, tote» ataki swoje kieruje on

w znaznym stopniu wªa±nie przeiwko modlitwie wstawiennizej. Po okresie

szybkiego wzrostu zainteresowania modlitw¡ i formowania si� ruhu osób,

które pozuªy si� pobudzone do usªugi Ko±ioªowi w tym zakresie, byli±my

±wiadkami frontalnej diabelskiej napa±i na dziaªania wstawienników, której

ewidentnym elem byªo sparali»owanie i udaremnienie tyh dziaªa« poprzez

oskar»enia, niewybredne pomówienia i oszzerstwa. I niestety, atak ten oka-

zaª si� w znaznym stopniu skutezny. Zamieszanie, konsternaja, wzajemna

obo±¢ i wrogo±¢, lodowate spojrzenia, zakazy uzestnizenia w spotkaniah,

modlitwah i postah, a nawet sankje dysyplinarne wobe h¡yh uzy¢

si� sªu»by wstawiennizej s¡ ±wiadetwem tego, »e brak jeszze konsolidaji w

Ciele Chrystusa, gdyby±my bowiem byli z sob¡ dostateznie mono organiz-

nie zwi¡zani, taka napa±¢ oskar»yiela brai nie miaªaby szans powodzenia.

Ironi¡ losu jest fakt, »e swoje plany walki duhowej przeiwko ludowi

Bo»emu na poziomie strategiznym szatan realizuje poprzez nas samyh |

hrze±ijan. To my sami, jak na razie, jeste±my jego narz�dziami w dziele

siania zam�tu w szeregah armii Pana. Szatan nie musi wale si� wysila¢,

gdy» i¡gle jeszze niezwykle ªatwo przyhodzi mu nakªonienie nas do tego,

aby±my, zamiast kierowa¢ nasz¡ bro« przeiwko niemu, zwalzali si� wza-

jemnie. Z jednej strony to, »e kto± z nas popeªni bª¡d i nieh¡y wy±wiadzy

przysªug� nieprzyjaielowi, nie jest nizym strasznym. Zdarza si� to nam

wszystkim. Zdarzyªo si� nawet Piotrowi, jednemu z najwierniejszyh uzniów

Pana Jezusa (Mt 16:22{23). Z drugiej strony jednak jest rzez¡ fataln¡, je±li

»ywi¡ si� oskar»eniami swoih brai zy sióstr i sami je produkuj¡ lub roz-

powszehniaj¡ sªu»ymy bezwiednie interesom oskar»yiela przez aªe lata.
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Trzeba nam bowiem w tym kontek±ie pami�ta¢ tak»e o pewnym krótkim

nauzaniu Pana Jezusa na temat kamieni mªy«skih (Mt 18:6{7).

| Co wi� pozostaje w oblizu tyh absurdalnyh zakazów, oskar»e« i

sprzeiwów tym, którzy zuj¡ si� powoªani do sªu»by wstawiennizej? | To

proste. Nasi organizayjni zwierzhniy mog¡ zabroni¢ nam uzestnizenia

w pewnyh spotkaniah, mog¡ zabroni¢ zytania pewnyh ksi¡»ek, mog¡ za-

broni¢ mówienia o pewnyh rzezah, ale nie mog¡ zabroni¢ nam modli¢ si�,

po±i¢ i wspiera¢ duhowo osoby i usªugi, które Pan kªadzie nam na sere.

Je±li Duh �wi�ty zah�a i� do wstawiania si� za kim±, jest to twoim obo-

wi¡zkiem i zarazem zaszzytem. Czy« to bez »adnyh skrupuªów, wiedz¡, »e

ÿtrzeba bardziej sªuha¢ Boga ni» ludzi" (Dz 5:29). A w pierwszej kolejno±i

zrobisz dobrze, wstawiaj¡ si� w usilnyh pro±bah i bªogosªawi¡ szzegól-

nie tyh, którzy zapami�tale poluj¡ na zwiedzenia i nagminnie oskar»aj¡ o

nie swoih brai i siostry. S¡ oni bowiem tymi, którzy najbardziej potrzebuj¡

duhowego wsparia, aby wola Bo»a wykonaªa si� w ih »yiu.

Nie mo»emy by¢ buntownikami, lez nie mo»emy te» zeka¢ w niesko«-

zono±¢, a» ustan¡ wszelkie sprzeiwy. Ka»de Bo»e poruszenie natrafia na

gwaªtowne sprzeiwy innyh hrze±ijan. Je±li jeste±my pewni naszego powo-

ªania i prowadzenia przez Duha, musimy i±¢ naprzód nie baz¡ na opozyj�.

Nie rozumiej¡yh nas brai musimy traktowa¢ z miªo±i¡ i wszelkim szaun-

kiem, ale nie mo»emy pozwoli¢, by poprzez ih dziaªania szatan unieruhomiª

nas i obezwªadniª. Stoj¡ mono po stronie Chrystusa musimy tozy¢ ÿdobry

bój", przyzyniaj¡ si� w ten sposób do zwyi�stwa Pana i do ozyszzenia

atmosfery duhowej z tyh iemnyh hmur wzajemnyh podejrze«, oskar»e«

i pomówie«. To jest bardzo konkretna i wa»na intenja dla naszyh usilnyh

modlitw wstawiennizyh.

Wspieraj¡ wzajemnie duhowo samyh siebie i swoih brai oraz ih

usªugi, wnosi¢ b�dziemy nasz osobisty, znaz¡y wkªad w przebiegaj¡e ak-

tualnie pod kierownitwem Duha �wi�tego dzieªo odnowy Ko±ioªa | du-

howej Jerozolimy w nas i wokóª nas. Sªowo Bo»e okre±la wstawienników

jako stró»ów na murah miasta, którym nie wolno milze¢, dopóki Pan nie

doprowadzi dzieªa odnowy do ko«a. ÿNa twoih murah, Jeruzalem, po-

stawiªem stró»ów: przez aªy dzie« i przez aª¡ no nigdy nie umilkn¡. Wy,

którzy wyznajeie Pana, nie milzie! I nie dajie mu spokoju, dopóki nie

odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uzyni go sªawnym na ziemi!" (Iz 62:6{7).

J. K.

Rezultaty wspóªdziaªania na Filipinah

Przedstawiiele 28 ugrupowa« ewangeliznyh, 44 organizaji hrze±i-

ja«skih i 23 zborów niezale»nyh spotkali si� w dniah 18{21 wrze±nia w

mie±ie Tagaytay, aby podsumowa¢ rezultaty partnerstwa ÿDawn" (�wit) w

tym kraju i oeni¢ realizaj� elów misyjnyh, jakie przywódy tego kraju

postawili przed sob¡ w latah 1975 i 1985. Wtedy rozpoz�ªa si� dªugofa-

lowa wspóªpraa ogólnokrajowa pod nazw¡ ÿ�wit 2000", której elem byª

wzrost lizby zborów hrze±ija«skih z 5000 do 50000 oraz wysªanie 2000
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misjonarzy mi�dzykulturowyh. Uzestniy tego podsumowuj¡ego spotkania

stwierdzili w przyj�tej deklaraji: ÿZ otrzymanyh przez nas raportów wynika,

»e aktualnie istnieje w kraju o najmniej 51625 zborów hrze±ija«skih i »e

wysªanyh zostaªo 3125 misjonarzy mi�dzykulturowyh. W 38 % miejsowo-

±i s¡ zbory i 9,1 % ludno±i Filipin stanowi¡ hrze±ijanie ewangelizni lub

,peªnej ewangelii'. Wspóªpraa na poziomie strategiznym nauzyªa nas wielu

lekji, jeste±my jednak ±wiadomi, »e zadanie zynienia uzniami Filipin jako

kraju nie jest jeszze zako«zone. Stoimy razem i znów jeste±my zdeydo-

wani praowa¢ dalej, aby widzie¢ nasz kraj przeobra»ony przez ewangeli�,

do±wiadzaj¡y ekonomiznej stabilno±i, pokoju spoªeznego, narodowej i

publiznej sprawiedliwo±i oraz wzrastaj¡y i modl¡y si� Ko±ióª. Uto»sa-

miamy si� z grzehami naszego ludu i modlimy si� o przebudzenie, stawiaj¡

sobie za el zaªo»enie 20000 nowyh zborów w najbli»szyh 5 latah oraz dal-

szyh 30000 zborów do roku 2010. B�dziemy kontynuowali nasz¡ wspóªpra�,

aby kolejnyh 12 % miejsowo±i miaªo zbory do roku 2005 oraz dalszyh

30 % miejsowo±i do roku 2010, a tak»e aby wysªanyh zostaªo 1000 nowyh

misjonarzy do roku 2005 oraz 2000 dalszyh do roku 2010. Naszym elem

jest, aby 13 % Filipi«zyków byªo hrze±ijanami ewangeliznymi do roku

2005 oraz 20 % do roku 2020".
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Wy, którzy wyznajeie Pana, nie milzie! I nie dajie mu

spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uzyni

go sªawnym na ziemi!

Iz 62:6{7

Poleamy seri� wydanyh przez nas ksi¡»ek Ludmiªy Plett: ÿPrzebudze-

nie rozpozyna si� ode mnie", ÿCzas rozpoz¡¢ s¡d od domu Bo»ego" oraz

ÿProstujie drog� Pa«sk¡", zawieraj¡yh relaj� misjonarza Erlo Stegena z

Bo»ego poruszenia w Afrye Poªudniowej.
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