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

Ku du howej obfito± i

I synowie izraels y w dalszym i¡gu zynili zªo
w o za h Pana i daª Pan Eglonowi, któlowi Moabu,
przewag nad Izraelem za to, »e zynili zªo w o za h
Pana . . .
I byli synowie izraels y w niewoli u Eglona, króla
Moabu przez osiemna± ie lat.
A gdy synowie izraels y woªali do Pana, wzbudziª
im Pan wybaw , Ehuda, syna Gery, Beniaminit . . .
Sdz 3:12,14,15

| Czy» taki tekst ma by¢ podstaw¡ rozwa»a« na temat du howej
obfito± i? | Wªa± iwszym byªby

hyba Psalm 23, w którym z ka»-

dego zdania t hnie nastrój zadowolenia i bªogiego odpo zywania, pªyn¡ ego z niezakªó onej, wªa± iwej rela ji
Stwór ¡. Je±li jednak

zªowieka z jego Panem i

h emy zastanawia¢ si nad du how¡ obfito± i¡,

nie mo»na przy tym unikn¡¢ tak»e tematu du howego ubóstwa i niedostatku. Brak du howej obfito± i ma bowiem swoje konkretne przyzyny i droga do jej przywró enia wymaga poznania ty h przy zyn i
±wiadomego wspóªdziaªania z Bogiem w

elu i h usuni ia.

W starotestamentowej Ksidze Sdziów mamy

aªy szereg sytu-

a ji, w który h lud Bo»y tra iª obfito±¢, otrzyman¡ od Boga. Opisy
ty h sytua ji pou zaj¡ nas o tym, dla zego do utraty obfito± i doszªo,
oraz jaka jest wªa± iwa droga do jej przywró enia | jakie kroki nale»y
podj¡¢, aby wydosta¢ si z niewoli i ndzy i wej±¢ z powrotem w stan
obfito± i. Nowy Testament u zy nas, »e wszystkie wydarzenia, opisane
w Starym Testamen ie, s¡ dla naszego pou zenia, gdy» odzwier iedlaj¡
obe n¡, nowotestamentow¡ du how¡ rze zywisto±¢.
Otó» w okresie sdziów z »elazn¡ regularno± i¡ powtarzaª si pewien s enariusz,

harakterysty zny w kontek± ie naszego tematu. Lud

Bo»y mieszkaª ju» wtedy w swoim geografi znym dziedzi twie, otrzymanym od Boga, maj¡

za sob¡

udowne wyj± ie z Egiptu, wdrówk

po pustyni i zwy iski podbój Kanaanu. Wydawaªoby si, »e wªa±nie
po tym wszystkim powinien nasta¢ upragniony

zas obfito± i | korzy-

stania z owo ów tej krainy, opªywaj¡ ej mlekiem i miodem.
Widzimy jednak

o± innego. Widzimy, »e ta obfito±¢, bd¡ a tre-

± i¡ Bo»ej obietni y, jest raz po raz tra ona, a potem odzyskiwana.
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Warto ba znie przyjrze¢ si me hanizmowi i przy zynom ty h zmian,
tym bardziej, »e wyst¡piªy one

aªy szereg razy. Opisy ty h wydarze«

znajdujemy w Ksidze Sdziów 3:7{9; 3:12{15; 4:1{3; 6:1,6{8; 10:6,10.
I h podsumowanie znajdziemy w Ksidze Nehemiasza 9:25{28.
Wszystkie te fragmenty historii Izraela maj¡ wiele wspólnego, a
te wspólne elementy doty z¡ jak najbardziej ludu Bo»ego w inny h
okresa h historii, nie wyª¡ zaj¡

tak»e i nas. Ten powtarzaj¡ y si re-

gularnie s enariusz wygl¡da nastpuj¡ o:
1) Czynili zªo w o za h Pana
2) Pan wydaª i h w rk wroga
3)

Woªali do Pana

4) Pan wzbudziª im wybaw .
Pierwsze,

o rzu a si w o zy, jest to, »e przy zyn¡ utraty obfito± i

jest zªe postpowanie ludu Bo»ego. Jego konsekwen j¡ jest popadniie w niewol jakiego± nieprzyja iela. Nie jest to Bo»a zemsta ani Bo»a
kara, le z Bo»y ±rodek wy howaw zy, wynikaj¡ y z warunków przymierza, jakie zawarª Pan ze swoim ludem. Warunki te mo»emy prze±ledzi¢
w 5 Ksidze Moj»eszowej 28:1{69. Dziel¡ si one na dwie

z± i: W

werseta h 1{14 mowa jest o bªogosªawie«stwa h za posªusze«stwo Bo»ym przykazaniom, natomiast w werseta h 15{69 wysz zególnione s¡
skutki nieposªusze«stwa tym»e przykazaniom. atwo sprawdzi¢, »e to
wszystko,

o miaªo miejs e w okresie sdziów, a tak»e w wielu inny h

okresa h historii, dziaªo si w dokªadnej zgodno± i z warunkami tego
przymierza.
Zmieniaªy si rodzaje popeªnianego zªa, zmieniaªy si nazwy ludów i i h przywód ów, które i h

iemi»yªy, zmieniali si te» wybaw y,

ale me hanizm pozostawaª ten sam. Wszelkie naruszenie prawidªowej
rela ji z Bogiem prowadzi do utraty Jego bªogosªawie«stwa i do przykry h konsekwen ji. W ró»ny h okresa h historii ró»ne byªy formy
tego u isku |

zasami naje»d»aªy na ni h zbrojne bandy, które pl¡-

drowaªy kraj, innym razem musieli swoim wrogom pªa i¢ danin, a w
jesz ze inny h przypadka h byli po prostu okupowani | pozbawieni
swojej suwerenno± i pa«stwowej. Ró»ny byª stopie« u i¡»liwo± i ty h
ograni ze«, ale zawsze przedstawiaªo to pewn¡ strat, pewien regres,
pewne

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

doskonaª¡ wol¡ dla Jego ludu jest prawidªowa rela ja z Bogiem i wynikaj¡ a z niej obfito±¢ Jego bªogosªawie«stw.
Zwró¢my jednak uwag na sposób wyj± ia z tego stanu skrpowania. Przedstawia go wyra¹nie punkt trze i: ÿWoªali do Pana". Jakiekolwiek dziaªanie we wªasnej sile

elem przywró enia obfito± i jest

niemo»liwe i nie elowe, gdy» przekra za mo»liwo± i

zªowieka. Ludzie

zdolni s¡ tylko do zepsu ia wszystkiego, w rela ji z Bogiem zawsze jeste±my stron¡, która nie dopisuje, która zawodzi i kuleje. Lud Bo»y
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jest zdany na swojego Pana i tylko On mo»e go wybawi¢. On wie o
ty h nasay h sªabo± ia h i ograni zenia h, i nie

h e od nas ni zego,

o przekra zaªoby nasze mo»liwo± i. To On bierze na siebie wszystko,
o przerasta nasze siªy. Od nas »¡da tylko tego,

o bez trudu jeste±my

w stanie zrobi¢.
ÿWoªali do Pana". To jest ±rodek wyj± ia z du howego ubóstwa do
du howej obfito± i. Ka»dy mo»e to robi¢. Nie musimy si gªowi¢ nad
tym, sk¡d wzi¡¢ wybaw  ani jak przepdzi¢ nieprzyja ióª. To le»y w
Bo»ej gestii i On niew¡tpliwie wie, jak to zrobi¢. Wiedziaª za ka»dym
razem, kiedy Jego lud tego potrzebowaª. Daje nam to niebywaªy komfort. Mo»emy woªa¢ z

aªkowit¡ pewno± i¡, »e o wszystko inne zadba

Bóg. Kiedy za zynamy woªa¢, Bóg za zyna dziaªa¢.
Maªe niemowl jest niedoª»ne i

aªkowi ie zdane na pomo

ro-

dzi ów. Nie ma poj ia, sk¡d wzi¡¢ po»ywienie lub zaspokoi¢ wszelkie inne swoje potrzeby. Ale jakiekolwiek by one byªy, rozwi¡zuje je
wszystkie w jeden i ten sam sposób: Woªa! Krzy zy! Krzyk to jego
jedyny ±rodek na wszelkie problemy. Wszystko pozostaªe jest w gestii
rodzi ów. To oni musz¡ zorientowa¢ si w rodzaju problemu, to oni
musz¡ zna¢ i zastosowa¢ sposób jego rozwi¡zania.
To samo doty zy tak»e dzie i Bo»y h. Nie wysilajmy si, poszukuj¡

rozwi¡zania swoi h sytua ji. My nawet nie umiemy rozpozna¢

wªa± iwie naszy h braków, nie potrafimy spre yzowa¢, w

zym tkwi

nasz problem. Ale nie musimy tego robi¢. Wystar zy, »e bdziemy wytrwale i usilnie woªa¢. Nasze woªanie nie mo»e by¢ jednak zdawkowe,
niedbaªe. Ozna zaªoby to, »e nasz problem nie jest powa»ny, »e sytua ja nas nie za bardzo gnbi i nie za bardzo ob hodzi. Maªe niemowl,
maj¡

jaki± problem, na pewno nie krzy zy zdawkowo ani niedbale.

Wkªada w swój krzyk

aª¡ energi, jak¡ dysponuje. To powinno by¢

naszym wzorem.
Pismo wite na wielu miejs a h mówi o woªaniu do Pana i zapewnia, »e jest ono zawsze skute zne. Izraeli i woªali do Pana nad
Morzem Czerwonym i zostali wysªu hani (2Mo 14:10{31; Joz 24:7).
O skute znym woªaniu do Pana pró z wspomniany h ju» przypadków
z Ksigi Sdziów mówi¡ tak»e teksty w 1Kn 5:20; Ps 22:6; Ps 99:6;
Ps 107:6,13,19,28. ÿWoªali do Pana w swej niedoli, a On wybawiª i h
z utrapienia". Ten sam ±rodek byª tak»e skute zny w »y iu wielu pojedyn zy h ludzi Bo»y h oraz wspólnot ludu Bo»ego na przestrzeni
historii Ko± ioªa. Drog¡ do du howej obfito± i zawsze i wszdzie jest
usilne woªanie do Pana. Woªanie do Pana to ±rodek posuwania si od
du howego ubóstwa do du howego boga twa, z du howej ndzy do
du howej obfito± i.
Kiedy woªamy do Pana, rozpo zyna si Jego dziaªanie. Nasze woªanie jest niezbdne, gdy» ±wiad zy o naszej skrusze, o naszym opa-
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mitaniu si z popeªnianego zªa i o naszej woli naprawy swojego postpowania. Poprzez nasze woªanie wywieramy wpªyw na te dwa poprzednie punkty. Kiedy woªamy do Pana, On mo»e pra owa¢ nad nami
i zmienia¢ nasze postawy. W trak ie woªania do Pana Jego Du h prowadzi nas do poznania tego zªa w nas, które byªo powodem naruszenia
warunków przymierza. Doznajemy przemiany wewntrznej i zªo z naszego »y ia zostaje wyeliminowane. A to z kolei wpªywa na sytua j
zewntrzn¡ | daje Bogu mo»liwo±¢ dziaªania w kierunku wybawienia nas z rki wrogów

zyli usuni ia z naszego »y ia ty h wszystki h

ograni ze«, które pozbawiªy nas obfito± i. Bóg wzbudza wybawi iela i
rozpo zyna si wspaniaªy

i¡g wydarze«, prowadz¡ y lud Bo»y z po-

wrotem do obfito± i.
Inny tekst, ilustruj¡ y te same du howe prawa, a

zsto obe nie

przypominany w zwi¡zku z aktualn¡ sytua j¡ Ko± ioªa, znajduje si w
2Kn 7:13{14. S¡ to sªowa, jakie Bóg skierowaª do Salomona w

zasie

jego modlitwy po zako« zeniu budowy ±wi¡tyni jerozolimskiej. U i¡»liwo± i w tym tek± ie wspominane s¡ inne ni» w Ksidze Sdziów. Nie
ma tam mowy o najazda h ani okupa ji ob y h ludów, le z mowa jest
o klska h »ywioªowy h jak susza, plaga szara« zy i zaraza. A zkolwiek jednak skutki popeªnianego zªa s¡ inne, droga wyj± ia, na jak¡
wskazuje Bóg, jest taka sama. Sprowadza si ona do nastpuj¡ ego:

Gdy zamkn niebiosa . . .
1) i ukorzy si mój lud
2) i bd¡ si modli¢
3) i szuka¢ mojego obli za
4) i odwró ¡ si od swoi h zªy h dróg

to Ja
1) wysªu ham z niebios
2) i odpusz z i h grze h
3) i i h ziemi uzdrowi.
Punkt

zwarty wskazuje wyra¹nie, »e i w tym przypadku przy zyn¡

problemów i komplika ji jest popeªniane zªo, a sposobem wyj± ia z
ni h i przywró enia obfito± i jest odwró enie si od tego. Wymaga
to ukorzenia si przed Bogiem i szukania Jego obli za w modlitwa h
zyli ÿwoªania do Pana".
| Ale

zy to wszystko ma zastosowanie do naszego »y ia du ho-

wego? Jeste±my prze ie» sygnatariuszami Nowego Przymierza, Du h
wity mieszka w nas i Pan jest obe ny na naszy h spotkania h,
przerwy z na iskiem podkre±lamy. Czy mo»emy wi
du howy h braka h

o bez

mówi¢ o jaki h±

zy o du howym ubóstwie? Prze ie» odkupienie w

Chrystusie jest doskonaªe i nie ma »adny h braków. Chrystus wyzwoliª
nas i nikt ju» nad nami nie panuje. |

Ku du howej obfito± i
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Bóg niew¡tpliwie u zyniª wszystko doskonale, podobnie zreszt¡
jak i w Starym Przymierzu. Nie mylmy jednak tej Bo»ej doskonaªo± i z nasz¡ wªasn¡ postaw¡. Podobnie jak w Pierwszym Przymierzu
ludzkie zªo w ró»norodnej posta i pozbawiaªo lud Bo»y

enny h owo-

ów jego dziedzi twa, tak»e i w Nowym Przymierzu nasze ludzkie zªo
mo»e pozbawi¢ nas

enny h owo ów odkupienia w Chrystusie. Mimo

doskonaªo± i Bo»ego dzieªa nasze ludzkie ograni zenia, potkni ia,
upadki i niekonsekwen je mog¡ sprawia¢, »e nasze »y ie du howe jest
dalekie od Bo»ego standardu, »e korzystamy z dzieªa Chrystusa zaledwie w nikªym stopniu i »e nasza skute zno±¢ dla Pana jest powa»nie
ograni zona.
Zilustrujmy to dwoma przykªadami,

ho¢ mo»na i trzeba by przy-

to zy¢ i h bardzo wiele. Apostoª Jan mówi: ÿWiemy, »e »aden z ty h,
którzy si z Boga narodzili, nie grzeszy, ale »e Ten, który z Boga zostaª
zrodzony, strze»e go i zªy nie mo»e go tkn¡¢" (1J 5:18). Jest to wspaniaªa obietni a, wspaniaªy fragment naszego du howego dziedzi twa.
Ale

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

Elementarna u z iwo±¢ zmusza nas do przyznania, »e tak nie jest. e
zªy

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

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

aªkiem wiary-

godne? Bóg z pewno± i¡ dotrzymuje swoi h obietni , natomiast gorzej
jest z naszymi. Sªowo Bo»e mówi na innym miejs u: ÿNie dawaj ie
diabªu przystpu" (Ef 4:27). Je±li za± damy mu przystp przez jakie±
swoje zªo, wykorzysta to i sprawi, »e ten fragment naszego dziedzi twa
bdzie dla nas niedostpny.
Innym przykªadem mo»e by¢ obietni a, zawarta w Li± ie Jakuba:
ÿChoruje kto midzy wami? Nie h przywoªa starszy h zboru i nie h si
modl¡ nad nim, nama± iwszy go oliw¡ w imieniu Pa«skim. A modlitwa
pªyn¡ a z wiary uzdrowi

horego i Pan go pod¹wignie; je»eli za± dopu-

± iª si grze hów, bd¡ mu odpusz zone" (Jk 5:14{15). I jakie s¡ nasze
wªasne do±wiad zenia, gdy

hodzi o ten fragment naszego dziedzi twa

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

hwaªa Panu za ka»de takie wydarzenie. Je±li jednak b-

dziemy sz zerzy, to przyznamy, »e w wielu inny h przypadka h nasze
postpowanie nie przyniosªo przyrze zonego w tym tek± ie rezultatu
| uzdrowienie nie nast¡piªo. Czy z winy Bo»ej niekonsekwen ji? Niew¡tpliwie nie z Bo»ej, le z z naszej winy. Mówi o tym wyra¹nie inny
tekst Pisma witego: ÿDlatego jest midzy wami wielu

hory h i sªa-

by h, a niemaªo zasnªo, bo gdyby±my sami siebie os¡dzali, nie podlegaliby±my s¡dowi" (1Ko 11:30{31). Wida¢ z tego, »e ty h wspaniaªy h
terenów naszego dziedzi twa pozbawia nas nasze wªasne zªo.
A podobnie jest z wieloma innymi Bo»ymi obietni ami dla Jego
ludu. Czasami wydaje si, »e obmy±lili±my

aª¡ mas wybiegów, aby
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odwró i¢ uwag od ty h niezgodno± i midzy Bo»¡ dokumenta j¡, a
stanem fakty znym. Wolimy i h nie widzie¢ i o ni h nie mówi¢, a
tak»e wolimy zr znie unika¢ sytua ji, w który h stawaªyby si one
wido zne. Wolimy udawa¢, »e wszystko jest super. piewamy na przykªad: ÿBo»a obe no±¢ dzi± wypeªnia miejs e to . . . Sªy ha¢ szum anielski h skrzydeª wkr¡g", ale rze zywisto±¢ wygl¡da z reguªy o wiele bardziej prozai znie. Pozostawanie przy stwarzaniu pozorów, »e wszystko
jest dobrze, sprawi, »e pozostawa¢ bdziemy w du howym ubóstwie,
natomiast przyznanie si do ubóstwa bdzie po z¡tkiem drogi powrotnej do du howej obfito± i. To pierwsze jest bowiem zarozumiaªo± i¡ i
laody ejsk¡ pewno± i¡ siebie, natomiast to drugie jest ukorzeniem si
przed Bogiem

zyli speªnieniem pierwszego warunku odnowy, danego

przez Boga Salomonowi.
Aktualnie zaobserwowa¢ mo»na w

hrze± ija«stwie pewien fer-

ment, polegaj¡ y na tym, »e odzywaj¡ si w±ród ludu Bo»ego gªo±ne
wezwania do pój± ia drog¡ odnowy, wskazan¡ przez Boga Salomonowi, po hodz¡ e od ty h, którzy dostrzegaj¡ w swoim »y iu du howym li zne objawy du howego ubóstwa, a jedno ze±nie odzywaj¡ si
nie mniej gªo±ne sprze iwy ty h, którzy uwa»aj¡, »e wszystko jest w
zasadzie w porz¡dku. Ci pierwsi widz¡ potrzeb realizowania odnowy
poprzez podejmowanie kroków, wskazany h przez Boga w powy»szy h
punkta h, pod zas gdy

i drudzy takiej potrzeby nie widz¡, bd¡

w

zasadzie zadowoleni ze swojego stanu du howego i stanu Ko± ioªa.
W zwi¡zku z tym nale»y zada¢ sobie pytanie, jak jest naprawd.
Czy aktualny stan jest normalny,

zy te» za hodzi potrzeba odnowy?

Je±li jest normalny, to zna zy, »e korzystamy z tego wszystkiego,
Pan dla nas zdobyª | mamy w posiadaniu

o

aªe dziedzi two wywal-

zone dla nas przez Chrystusa. Odnowy za± potrzebujemy wtedy, je±li
nasze zªo pozbawiªo nas niektóry h elementów tego dziedzi twa |
zostaªy nam one zagrabione przez nieprzyja iela. W pierwszym przypadku wi

korzystamy w zasadzie z tego wszystkiego,

o Pan ma dla

swojego ludu, jeste±my z tego zadowoleni i Pan jest z nas zadowolony.
W drugim natomiast przypadku korzystamy zaledwie z
dziedzi twa, na skutek

zego

z± i naszego

ierpimy z powodu li zny h braków i

ograni ze«, a tak»e Pan nie jest z nas zadowolony.
Jak jest naprawd? Poni»ej przedstawimy krótko siedem dowodów
tego, »e Pan ma dla swojego ludu zna znie wi ej, ni» z
nie korzystamy, »e wi
szaj¡ a to,

zego aktual-

istnieje du howa obfito±¢, zna znie przewy»-

o aktualnie znajduje si w naszym posiadaniu. A zatem,

ina zej mówi¡ , podamy dowody tego, »e Pan nie jest z nas w peªni
zadowolony i pragnie, aby±my w pokorze przyznali to, woªali do Niego
i o zekiwali na Jego dziaªanie, które wyzwoli nas z naszy h ograni ze«
i przywró i stan normalny, stan obfito± i, zgodny z Bo»¡ wol¡.

Ku du howej obfito± i
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Dowody istnienia du howej obfito± i
1) Obietni e w Sªowie Bo»ym
2) Ko± ióª

zasów apostolski h

3) Jezus jako nasz wzorze
4) Ludzie Bo»y w historii
5) Przebudzenia
6) Aktualny rozwój na ±wie ie
7) Pragnienie i gªód.
Ad 1) Ka»dy, kto

ho ia» tro h zna Pismo wite, wie, »e zawiera

ono li zne wspaniaªe obietni e dla ty h, którzy wierz¡, którzy mieszkaj¡ w Chrystusie, którzy na±laduj¡ Go. Je±li traktujemy je dosªownie,
a nie przez pryzmat naszej wªasnej rze zywisto± i, to musimy przyzna¢,
»e »y ie

hrze± ija«skie, wynikaj¡ e z ty h obietni , jest zna znie bo-

gatsze ni» nasza aktualna

hrze± ija«ska prze itno±¢.

Ad 2) Kiedy ±ledzimy histori pierwotnego Ko± ioªa na podstawie Dziejów Apostolski h, doj±¢ musimy do tego samego wniosku.
Ko± ióª w

zasa h apostolski h »yª na poziomie du howym zna znie

wy»szym ni» nasz aktualny |

ieszyª si du how¡ obfito± i¡ zna znie

przewy»szaj¡ ¡ nasz¡ wªasn¡.
Ad 3) To samo wynika z sz zegóªów »y ia naszego Pana Jezusa
Chrystusa, je±li wzi¡¢ pod uwag niepodwa»alny fakt, »e naszym obowi¡zkiem jest na±ladowanie Go we wszystkim i je±li wzi¡¢ pod uwag
Jego wªasne stwierdzenia, mówi¡ e o tym, »e Jego na±ladow y dokonywa¢ bd¡ ty h samy h

zynów, który h On dokonywaª, a nawet

wikszy h.
Ad 4) Tego samego dowodz¡ tak»e »y iorysy li zny h
ró»ny h okresów historii Ko± ioªa, który h

hrze± ijan z

hrze± ija«stwo osi¡gnªo

poziom, zna znie przewy»szaj¡ y znan¡ nam prze itno±¢. Wyprzedzili oni

aªe rzesze prze itny h

hrze± ijan pod wzgldem intym-

no± i swoi h stosunków z Bogiem, poziomu u±wi enia, du howego
namasz zenia swojej usªugi i jej rezultatów.
Ad 5) Znane s¡ Ko± ioªowi wydarzenia w pewny h miejs a h i
okresa h

zasu, kiedy poziom du howy nagle gwaªtownie si podno-

siª. Warto zauwa»y¢, »e byªo to zawsze nastpstwem woªania do Pana
i pokuty Ko± ioªa, a rezultatem byªy mo ne dowody Jego obe no± i,
zsto

uda i znaki oraz ogromny wzrost skute zno± i ewangeliza ji.

Zjawiska te, zwane przebudzeniami, s¡ dowodem istnienia obfito± i
zna znie przewy»szaj¡ ej znan¡ nam prze itno±¢.
Ad 6) Aktualnie lub w kilku ostatni h dziesi iole ia h na wielu
miejs a h ±wiata lud Bo»y ±wiadomie ruszyª drog¡ odnowy, wskazan¡
nam przez Boga: upokorzenia, woªania do Pana, odstpowania od
zªego | zawsze z takim samym skutkiem: niebywaªym wzrostem du-
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howej obfito± i. Nie tylko Ko± ióª, ale

aªe miasta i regiony ulegaj¡

wtedy radykalnej przemianie pod wpªywem obe no± i Bo»ej.
Ad 7) Ostatnim dowodem s¡ subiektywne od zu ia wielu

hrze-

± ijan | pragnienie i gªód gªbszej spoªe zno± i z Panem i ogl¡dania
Jego peªni. Od dªugiego ju»

zasu nigdy nie byªo tak wielu pragn¡ y h

i zgªodniaªy h du howego postpu w swoim »y iu jak obe nie. Niew¡tpliwie po hodzi to od Du ha witego,

o wskazuje na to, »e tak»e

Bóg gor¡ o pragnie, aby Jego lud powró iª do du howej obfito± i.
To d¡»enie powrotu do Bo»ej peªni ma aktualnie zasig globalny.
Ni

w tym dziwnego, »yjemy bowiem w

zasie ostate znym, który jest

zasem dobudowania Ko± ioªa do jego biblijnego stanu do elowego i
okresem przygotowania oblubieni y Baranka na spotkanie z Oblubie«em. Pro es ten nie rozpo zyna si, le z jest ju» mo no zaawansowany.
Lud Bo»y na wielu miejs a h od dªu»szego ju»
Pana,

zasu usilnie woªa do

o wyzwala Jego wspaniaªe dziaªanie.

Jednym z rezultatów tego woªania jest to, »e za zynamy dostrzega¢ w naszym wªasnym »y iu i w prakty e Ko± ioªa ró»nego rodzaju
zªo. Je±li w ±lad za tym poznaniem idzie posªusze«stwo, to o zysz zamy
si stopniowo i usuwamy w ten sposób przy zyny du howego zastoju,
umo»liwiaj¡

powrót do du howej obfito± i.

Drugim rezultatem woªania ludu Bo»ego do Pana jest to, »e wzbudza on wybawi ieli | Gedeonów, którym zle a prowadzenie swojego
ludu z niewoli i ograni ze« do du howej wolno± i i obfito± i. Taki h
Gedeonów dziaªa ju»

aªy szereg i i h usªuga jest mo n¡ inspira j¡ i

drogowskazem dla ty h, którzy pragn¡, woªaj¡ i s¡ gotowi pod¡»a¢ w
posªusze«stwie za swoim Panem a» do

elu. Zdumiewa i za hwy a,

jak pre yzyjne i skoordynowane s¡ instruk je, jakie Pan kieruje do
swojego ludu poprzez ty h Gedeonów. Dziki nim mo»emy nie tylko
widzie¢ nasze du howe niedostatki i braki, le z tak»e odbiera¢ bardzo
konkretne wskazówki, pozwalaj¡ e nam z ni h si wydosta¢.
Skªadaj¡ si one w sumie na pewien pro es, na

aªoksztaªt zmian,

za hodz¡ y h aktualnie w »y iu zarówno pojedyn zego

hrze± ijanina,

jak i w »y iu wspólnotowym Ko± ioªa. Nastpuje odnowa, tworzy si
nowa jako±¢ na miar naszy h du howy h pragnie« i potrzeb oraz na
miar Bo»y h o zekiwa«. Pan buduje w szybkim tempie Ko± ióª peªen
hwaªy, którego bramy piekielne nie przemog¡.
Nie wszys y to widz¡ i nie wszys y w tym u zestni z¡. Widz¡ to i
u zestni z¡ w tym

i, który h Pan poruszy, którym to poka»e i który h

do tego powoªa. Jest to wielki zasz zyt i przywilej, ale tak»e wielkie
wyzwanie i odpowiedzialno±¢. Poni»szy h siedem punktów wyra»a najwa»niejsze dziedziny, w który h za hodz¡ gªbokie zmiany. Nie jest to
lista zamknita | mo»na by poda¢ jesz ze niektóre inne. Podziaª nie
jest te» doskonaªy, gdy» niektóre tematy s¡ z sob¡ ± i±le powi¡zane i

W przeddzie« wielkiego odkry ia
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trudno je wyodrbni¢. W isto ie rze zy jednak wszystkie te przemiany
sprowadzaj¡ si do jednego: naszego

oraz ± i±lejszego upodabniania

si do obrazu naszego Mistrza: Jezusa Chrystusa.

Najwa»niejsze dziedziny za hodz¡ y h zmian
1) O zysz zenie, u±wi enie
2) y ie modlitewne, wstawienni two
3) Wiara, walka du howa
4) Przywództwo, 5 sªu»b
5) Powsze hne kapªa«stwo
6) Rela je wspólnotowe
7) Jedno±¢ w ró»norodno± i.
Próba

ho¢by pobie»nego rozwa»enia powy»szy h punktów zna z-

nie przekro zyªaby zakres tego artykuªu. By¢ mo»e w przyszªo± i zajmiemy si omówieniem posz zególny h tematów oddzielnie. Nie jest
to program lansowany przez jakiego±

zªowieka

zy grup ludzi. Jest

to ÿprogram" zainspirowany i realizowany przez Du ha witego, którego »aden

zªowiek nie jest w stanie ani kontolowa¢, ani powstrzyma¢.

Przebiega on na

aªym ±wie ie równo ze±nie, a wszdzie tam, gdzie

lud Bo»y sªyszy gªos swojego Pana i jest otwarty na dziaªanie Du ha,
dokonuj¡ si szybko niezbdne zmiany. Za± wszdzie tam, gdzie do
zmian ty h do hodzi, przynajmniej w niektóry h z ty h wymieniony h
dziedzin, du howe rezultaty tego s¡ naty hmiast wido zne, a s¡ to rezultaty niesamowite, rewela yjne, oszaªamiaj¡ e. I dopiero w wyniku
ty h zmian Ko± ióª mo»e funk jonowa¢ naprawd normalnie i ±wiat
mo»e dostrzega¢ objawianie si synów Bo»y h (Rz 8:19). W ten sposób na naszy h o za h realizuje si zapowied¹ Pism, i» ÿPan opatrzy
skale zenie swojego ludu i ule zy zadan¡ mu ran" (Iz 30:26).
Je±li gor¡ o tego pragniemy i jeste±my gotowi pod¡»a¢ za Barankiem w tym Jego by¢ mo»e ostatnim ju» poruszeniu, to zwa»ajmy na to,
o ÿDu h mówi do zborów", a Pan wspaniale nas poprowadzi. Mimo
i» nasza droga nie bdzie wolna od zmaga« i trudów, bdzie to droga
wspaniaªy h przygód z Panem i Jego ludem | droga ku du howej
obfito± i.
J. K.

W przeddzie« wielkiego odkry ia
I trwali . . . we wspólno ie . . .

Dz 2:46

Usilne modlitwy ludu Bo»ego o przebudzenie w naszym kraju wyzwalaj¡ Bo»e dziaªanie, które przeobra»a powoli zarówno ota zaj¡ ¡
nas rze zywisto±¢, jak i nas samy h

zyli ty h, którzy si modl¡. W ten
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sposób powoli Pan pra uje nad usuni iem ró»norodny h przeszkód,
dziel¡ y h nad od du howej obfito± i.
Czsto zadaj sobie pytanie, jaka
rakter obiektywny, a jaka

z±¢ ty h przeszkód ma

ha-

z±¢ subiektywny. Ina zej mówi¡ , ile tak

naprawd trzeba zmieni¢ na zewn¡trz, a ile trzeba zmieni¢ w nas.
I uwa»am, »e z reguªy widzimy ra zej przeszkody zewntrzne w posta i zªego klimatu du howego w naszym kraju, obojtno± i i nieprzystpno± i ty h, którym
zna zna

h ieliby±my nie±¢ Ewangeli itd., pod zas gdy

z±¢ istniej¡ y h przeszkód jest po prostu w nas. To gªównie

my stoimy na przeszkodzie przebudzenia i to my musimy si zmieni¢, a
kiedy to nast¡pi, w zupeªnie innym ±wietle zoba zymy tak»e ota zaj¡ ¡
nas rze zywisto±¢.
Dziki Bogu, »e Pan wie doskonale,
ty h zmian niezale»nie od tego,

o trzeba zmieni¢, i dokonuje

o my o tym my±limy. Nam wystar zy

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

tego przebiegaj¡ ego

pro esu przemian

prowadzi

mnie do wniosku, »e zbli»amy si do bardzo istotnego punktu, który
pod wieloma wzgldami mo»e okaza¢ si przeªomowy. Wierz, »e
punktem tym bdzie wielkie odkry ie, jakiego wspólnie dokonamy niebawem dziki dziaªaniu i pod kierowni twem Du ha witego. Przekonuje mnie o tym zarówno sytua ja ogólna, jak i wiele konkretny h
jej sz zegóªów.
| A

ó» to niby takiego

iekawego, wa»nego i wspaniaªego od-

kryjemy? | A no, ni mniej ni wi ej, tylko biblijn¡ wspólnot. Wkrozymy w zrozumienie i praktyk tego wszystkiego,

o naprawd za-

warte jest w lakoni znym stwierdzeniu Pisma witego: ÿI trwali . . . we
wspólno ie . . . " (Dz 2:42). Jest to bowiem istotny, fundamentalny element stosunków wzajemny h w Królestwie Bo»ym, bez którego zdrowie du howe Ko± ioªa jest nie do pomy±lenia. Jest to element, który w
»ywotny sposób doty zy i dotyka ka»dego posz zególnego

hrze± ija-

nina i bez którego Ko± ióª w »aden sposób nie jest w stanie wypeªnia¢
efektywnie swojego posªanni twa.
Jako

hrze± ijanie ewangeli zni jeste±my doktrynalnie gªboko

przekonani o tym, »e nowotestamentowy Ko± ióª to nie budynek ani
organiza ja, le z du howy organizm,

iaªo Chrystusowe, funk jonuj¡ e

pod kierowni twem swojej Gªowy, któr¡ jest Jezus Chrystus. Sªyszymy
o tym

zsto i powtarzamy to wielokrotnie. Ale

zy naprawd »yjemy

z sob¡ w tym organi znym, harmonijnym zespoleniu? Ch iaªoby si
wierzy¢, »e tak, ale rze zywisto±¢ raz po raz ujawnia powa»ne zgrzyty
w naszy h wzajemny h stosunka h, a nierzadko stosunki te staj¡ si po
prostu niezno±ne. Czujemy si skrpowani i sfrustrowani, nie bardzo
wiedz¡ , gdzie le»y istota problemu i jak mo»na go rozwi¡za¢.
| Co jest przy zyn¡ naszej frustra ji? | A no to, »e praktyka
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odziennego ujawnia niezmiennie, i» mamy najró»niejsze zdania,

najró»niejsze spojrzenia na wiele spraw, w ró»ny sposób o eniamy
ota zaj¡ e nas zjawiska i ró»nie te» rozumiemy swoje zadania i obowi¡zki. I te ró»ni e prowadz¡ nas
zgrzytów i star¢, a nierzadko do

zsto do nieporozumie«, ró»ny h

z± iowego lub nawet

rali»u naszego funk jonowania jako

aªkowitego pa-

hrze± ijan. W teorii jako dzie i

Bo»e mieliby±my by¢ prowadzeni przez Du ha, a wi

zgodni, o»y-

wieni jednomy±lno± i¡, w prakty e za± raz po raz zderzamy si z sob¡
i odkrywamy w sobie

oraz to nowe ró»ni e.

Trzeba tu mo no zazna zy¢, »e te ró»ni e i zwi¡zane z nimi problemy doty z¡ pewnej warstwy przekona«, o en, za howa« i postaw
sz zegóªowy h, gdy» jako dzie i Bo»e mamy wiele wspólnego | ª¡ zy
nas wspólna wiara i wspólne »y ie du howe, »y ie po hodzenia niebia«skiego. Zostali±my zrodzeni z Du ha, zostajemy przeobra»eni i
rozkoszujemy si wspaniaªymi, niekwestionowanymi prawdami Sªowa
Bo»ego, wspaniaªymi prze»y iami w Du hu i wspaniaª¡ perspektyw¡
wie zno± i z Bogiem. Jednak te dziel¡ e nas ró»ni e sprawiaj¡ nam
wiele problemów i wiele bólu, a nade wszystko blokuj¡ skute znie
nasze posuwanie si naprzód do wyty zonego przed nami

elu.

| Sk¡d bierze si ten problem i jak go o eni¢? | Biblia odpowiada na to bardzo jednozna znie i wyra¹nie. Wszelkie tego typu
zjawiska maj¡ swoje ¹ródªo w naszej

ielesno± i, w resztka h dziaªaj¡-

ej w nas starej, nie ukrzy»owanej i nie przeobra»onej jesz ze natury.
ÿJesz ze

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

ÿNie jest to m¡dro±¢, która z góry zstpuje, le z przyziemna, zmysªowa,
demoni zna" (Jk 3:13{18). Z tego jednozna znego biblijnego rozpoznania wynika niezbi ie, »e w ogólno± i Du h wity kieruje nami w
stopniu zna znie mniejszym ni» zakªadamy i »e nawet wtedy, kiedy
od zuwamy Jego dziaªanie, nasze my±li, sªowa i za howania tylko w
niewielkim stopniu odzwier iedlaj¡ prawdziwe prowadzenie przez Duha, a w zna znie wikszym stopniu s¡ jesz ze naszymi wªasnymi, nie
do ko« a poddanymi Bogu my±lami, sªowami i za howaniami.
Je±li u±wiadomimy sobie t okoli zno±¢, »e nasze poznanie jest
z¡stkowe (1Ko 13:9{12) i »e jeste±my dopiero w pro esie do hodzenia ÿdo jedno± i wiary i poznania", w pro esie dorastania ÿdo wymiarów peªni Chrystusowej" (Ef 4:13{15) i je±li ta ±wiadomo±¢ bdzie
nam stale towarzyszy¢, niew¡tpliwie przy zyni si to do wikszej pokory w naszy h wzajemny h stosunka h i wikszej pow± i¡gliwo± i w
lansowaniu naszy h wªasny h przekona«, o en i rozwi¡za«. W ka»dym konflik ie rzu a si bowiem w o zy nieuzasadnione przekonanie
stron o wy»szo± i swoi h wªasny h ra ji nad ra jami strony prze iwnej.
wiadomo±¢ wªasny h ograni ze« i konie zno± i dalszego postpu w
pro esie tego do hodzenia i dorastania powinna nas te» prowadzi¢ w
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pierwszym rzdzie do dbaªo± i i usilny h pró±b o nasz¡ wªasn¡, osobist¡ dalsz¡ przemian wewntrzn¡, zamiast do wysiªków wpªywania na
postawy i za howania inny h.
Nie ina zej sprawa wygl¡da nawet wtedy, gdy otrzymujemy od
Boga wyra¹ne objawienie pewnej

z¡stki Jego woli | kiedy Pan daje

nam zoba zy¢, w jakim kierunku powinny dokonywa¢ si zmiany naszego zrozumienia

zy za howania. Przede wszystkim powinni±my tak¡

wizj zastosowa¢ konsekwentnie do samy h siebie, gdy» tylko nasze
przeobra»enie w po»¡danym kierunku mo»e by¢ dla inny h bod¹ em
i za ht¡ do pod¡»ania za t¡ wizj¡. Je±li natomiast pozostajemy

iele-

snymi, to najprawdopodobniej za zniemy nasz¡ wizj lansowa¢ autorytatywnie, wysuwaj¡

wobe

sªu ha zy kategory zne »¡dania jej na-

ty hmiastowej realiza ji, a je±li spotkamy si z niezrozumieniem, zazniemy okazywa¢ wobe

inny h znie ierpliwienie, krytykowa¢, robi¢

im zarzuty, a w razie, kiedy ani to nie przyniesie o zekiwany h rezultatów, wy ofamy si, znie h imy i zgorzkniejemy.
Trzeba nam pamita¢, »e ka»dy narodzony na nowo

hrze± ijanin

jest powoªany do osobistej spoªe zno± i z Bogiem, który go wy howuje, ksztaªtuje, obdarowuje i wyposa»a do swojej sªu»by. Dzieje si
to w ogromnej mierze tak»e poprzez usªug przywód ów: pasterzy,
nau zy ieli itd. oraz usªug inny h

hrze± ijan. Usªuga ta nie mo»e

jednak polega¢ na stosowaniu nakazów i na isków, le z winna polega¢
na du howym karmieniu, prowadz¡ ym do wzrostu. W sz zególno± i,
je±li za hodzi potrzeba, aby ludzie Bo»y dokonali w swoim poznaniu
zy postpowaniu jakiej± zmiany, musz¡ to zoba zy¢, zrozumie¢ i zosta¢ do tego za h eni, a wtedy pójd¡ w kierunku tego wskazanego
im

elu

htnie, a nawet z entuzjazmem. Wªa± iw¡ postaw¡ prowa-

dz¡ y h i za h aj¡ y h jest postawa gªbokiego sza unku do ty h,
którym staramy si usªu»y¢, wysokiej o eny i h wra»liwo± i i warto± i
du howej, a nade wszystko ±wiadomo± i faktu, i» s¡ oni wªasno± i¡
Pana, a my Jego narzdziami w przystosowaniu i h do »y ia i sªu»by
dla Jego

hwaªy. Jego wola w i h »y iu jest spraw¡ nadrzdn¡, tote»

nie mog¡ kierowa¢ si naszymi wskazówkami, dopóki nie dojd¡ do
wewntrznej pewno± i, »e wskazówki te s¡ dla ni h wol¡ Bo»¡.
Je±li biblijne zasady nie s¡ respektowane, je±li przywód y nie peªni¡ roli sªu»ebnej, le z maj¡ tenden j panowania nad dziedzi twem
Pa«skim (1Pt 5:1{5), je±li

zªonkowie zboru nie do hodz¡ do osobi-

stej rela ji z Chrystusem lub je»eli wprawdzie do hodz¡, le z w swoi h
za howania h pozostaj¡ nieprzemienieni, wzajemne rela je nie bd¡
mogªy uksztaªtowa¢ si zgodnie z biblijnym wzor em i ko± ióª bdzie
niezdrowy i kaleki, peªny wzajemny h utar zek, ró»ni

i urazów, a jego

posªanni two i ±wiade two bdzie w zna znym stopniu udaremnione i
zaprzepasz zone.

W przeddzie« wielkiego odkry ia
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Aby lepiej w zu¢ si w istot i doniosªo±¢ omawiany h tu zjawisk, przyjrzyjmy si najpierw ko± ioªowi w sytua ji u±pienia, któr¡
rozumiem jako prze iwie«stwo sytua ji przebudzenia. Ludzie nie woªaj¡ wtedy do Boga,

zªonkowie i przywództwo zadowalaj¡ si stanem

fakty znym, nie stawiaj¡ sobie »adny h konkretny h

elów i »y ie zbo-

rowe polega w isto ie rze zy na trwaniu na osi¡gnity h pozy ja h.
W odró»nieniu od ko± ioªów history zny h w zbora h ewangeli zny h
nawet wtedy istnieje pewien stopie« »ywotno± i. Cz±¢

zªonków to

autenty zne, narodzone na nowo dzie i Bo»e, maj¡ e osobist¡ rela j
z Chrystusem. y ie du howe ma naturaln¡ skªonno±¢ dostosowywania si do wzor ów Pisma witego. Dlatego osoby du howo »ywe
maj¡ naturalne odru hy

zynnego u zestni zenia w pra y dla Pana i

wypowiadania si w sprawa h du howy h. Je±li jednak brak przy tym
du howej dojrzaªo± i, pojawia si wielkie zró»ni owanie zda«, najró»niejsze nieporozumienia, spory i frak je.
Wªa± iwym rozwi¡zaniem tego problemu jest trwanie w biblijnej
wspólno ie z jej wszystkimi biblijnymi

e hami i zasadami,

o jed-

nak wymaga dosy¢ wysokiego stopnia du howej dojrzaªo± i, w sytua ji
u±pienia nieosi¡galnego. Tak jak w inny h sprawa h, istnieje wtedy
ÿkonie zno±¢" zastosowania ±rodków zastp zy h. W tym przypadku
jest to tzw. ÿsilne przywództwo", polegaj¡ a po prostu na tym, »e z
wszystki h wypowiadany h w zborze zda« obowi¡zuje zdanie przyjte
przez osob

zy te» gremium kierowni ze, któremu inni musz¡ si

podporz¡dkowa¢. Zapewnia to zborowi mo»liwo±¢ funk jonowania i
zaprowadza w pewnym sensie porz¡dek, gdy» spory ustaj¡, za»egnane
administra yjnie. Nie usuwa to jednak problemu, gdy» maj¡ y wªasne
zdanie, inne od zdania obowi¡zuj¡ ego, albo wypowiadaj¡ si po kryjomu, buntuj¡ si i zostaj¡ usuni i, albo wy ofuj¡ si, tra ¡ zapaª i
zaanga»owanie, zajmuj¡ postaw kryty zn¡ i wresz ie b¡d¹ staj¡ si
zupeªnie biernymi i obojtnymi, b¡d¹ te» z wªasnej woli od hodz¡.
Poniewa» jest to rozwi¡zanie administra yjne, a nie du howe, jego
rezultatem jest te» ÿjedno±¢" administra yjna, a nie du howa. Zbór po
takim zabiegu zostaje uksztaªtowany wedªug przekona«, poziomu duhowego i profilu moralnego swojego przywództwa, a kierowanie nim
przez Du ha mo»e mie¢ miejs e tylko w tym stopniu, w jakim podatni na Jego kierowni two s¡ przywód y. Nie byªoby wielkiej szkody,
gdyby w wyniku takiego sposobu kierowania zborem opusz zali go
tylko niedojrzali malkonten i, krytykan i i buntowni y. Niestety w taki h stosunka h w zborze nie ma te» miejs a dla wielu ty h, którzy
maj¡ autenty zn¡ spoªe zno±¢ z Panem i odbieraj¡ od Niego konkretne wskazówki dla Jego ludu. Je±li i h wizja nie mie± i si w wizji
przywód y, nie maj¡ »adny h szans realizowania jej w rama h zboru.
Rozwój ka»dego

zªonka, jego miejs e w zborze, rodzaj usªugi i jej
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ramy wyty za wizja przywód y i jego konkretne zarz¡dzenia. Wszelkie
zmiany w zborze s¡ mo»liwe tylko za ak epta j¡ i pod kierowni twem
przywód y lub wyzna zony h przez niego liderów.
| Ale» to jest jak najbardziej w porz¡dku! | wykrzyknie w tym
miejs u niejeden z

zytelników. Rze zywi± ie, taki ustrój zborowy wi-

dzieli±my i przyjmowali±my jako
zasu, nieraz przez

o± o zywistego przez tak dªugi okres

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

wie nie wyobra»amy sobie, by mogªo by¢ ina zej. Do tego stopnia,
»e nawet sporo przywód ów, nastawiony h entuzjasty znie do za hodz¡ y h aktualnie w ko± iele przemian, uwa»a i podkre±la z wielkim
na iskiem, »e jakiekolwiek zmiany w zborze s¡ do pomy±lenia tylko w
wyniku wizji, darowanej przez Pana jego pastorowi. No

ó», wypada

tylko dziwi¢ si, jak maªo wiemy o biblijnej wspólno ie.
Wystar zy prze zyta¢ uwa»nie takie fragmenty Pisma witego jak
np. Rz 12, 1Ko 12{14 lub Ef 4, aby zoba zy¢ wyra¹nie, »e Du h wity
kieruje

iaªem Chrystusowym, posªuguj¡

si wszystkimi jego »ywymi

zªonkami, a nie jedynie osobami, wyªonionymi do pewny h funk ji
w trybie organiza yjnym. Warto te» przypomnie¢, »e w apostolskim
okresie Ko± ioªa »y ie jego to zyªo si jawnie, a nieporozumie« nie
ukrywano, le z rozwi¡zywano je publi znie tzn. na o za h

aªej wspól-

noty (Dz 5:1{11; Dz 6:1{7; Dz 11:1{4; Dz 15:1{21; Dz 15:36{41; Gal
2:11{14). Warto te» zwró i¢ uwag, »e w historii Ko± ioªa, sz zególnie za± w posz zególny h etapa h odnowy, Pan z reguªy powoªywaª
sobie na przywód ów ty h, którzy nie mieli »adnej ko± ielnej wªadzy
organiza yjnej, a

zsto byli przez ni¡ prze±ladowani. Wresz ie warto

zauwa»y¢, »e gdziekolwiek i kiedykolwiek w historii lud Bo»y przezwyi»aª przeszkody i przebijaª si w swoi h wzajemny h stosunka h do
wzor a biblijnej wspólnoty, zawsze bezpo±rednim owo em tego byªo
sz zególnie pot»ne Bo»e dziaªanie, zwane przebudzeniem, a nie inazej jest te» i w naszy h

zasa h.

Zbór, w którym panuj¡ trady yjne wzajemne stosunki, takie jak
przed

hwil¡ opisane, reprezentuje »y ie du howe pod wieloma wzgl-

dami zaw»one, pozbawione ró»norodno± i, wtªo zone do ludzki h
ram, które stopniowo staj¡ si trady j¡, tote» ze zboru migruj¡ systematy znie wszys y, którzy nie
lub

zuj¡ si dobrze w ty h ograni zenia h

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

wªadzy | pastor

zy przeªo»ony | jest jedynym dojrzaªym

hrze± ija-

ninem, maj¡ ym kontakt z Bogiem, inni za± kontakt taki mog¡ mie¢
tylko za jego po±redni twem i pod jego nadzorem. W systemie takim zaªo»eniem jest wi

niedojrzaªo±¢ zboru, a funk jonowanie tego

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

zy

pastor z reguªy sam sobie dobiera grono liderów, a i h wspólne spotkania bywaj¡ nie tyle naradami,

o odprawami. Czªonkowie zboru
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ani przywód y nie »yj¡ z sob¡ w organi znej wizi, s¡ wolnymi sªu hazami, bez wpªywu i uto»samienia si z obranym kierunkiem rozwoju,
zsto niezadowolonymi i gotowymi odej±¢. To z kolei wytwarza w
przywództwie takiego zboru kompleks lku, po zu ie osa zenia, zagro»enia. Przywód y boj¡ si zªonków, s¡ ÿzmuszeni" i h pilnowa¢,
kontrolowa¢ i h kontakty, gdy» pod±wiadomie zuj¡ w ni h poten jalny h buntowników lub heretyków, zagra»aj¡ y h przyjtej linii ÿrozwoju" zboru. Powstaªe stosunki
ÿmy" i ÿoni",

o jest

harakteryzuje my±lenie w kategoria h

aªkowitym zaprze zeniem biblijnej jedno± i.

Zaªo»enie o niedojrzaªo± i zboru wymaga te»

hronienia

zªonków

przed sytua jami, w który h musieliby sami dokonywa¢ o en i wyborów. Dlatego wªadza uwa»a za swój obowi¡zek zapewni¢ aªkowit¡
prawowierno±¢ i bezdyskusyjno±¢ zwiastowanego sªowa,

o nakªada ko-

nie zno±¢ starannego doboru usªuguj¡ y h, uprzedniego sprawdzania
tre± i, które maj¡ zosta¢ wygªoszone, wstpnej enzury proro tw zy
widze« itd. Przypomina to karmienie wstpnie prze»ut¡ i przetrawion¡
papk¡, aby »oª¡dek karmiony h nie miaª »adnej pra y,

o o zywi± ie

utrwala tak»e niedojrzaªo±¢ w ten sposób karmiony h. Z tego samego
powodu sprawy trudne
jemni y przed ogóªem

zy konfliktowe zaªatwiane s¡ niejawnie, w tazªonków, a nawet przed ogóªem liderów, o

stwarza wzajemny dystans i po zu ie ob o± i.
Sytua ja taka ma te» negatywny, destruk yjny wpªyw na samy h
przywód ów, pozbawiony h usªugi reszty

iaªa, mimo »e dziaªaj¡ oni

w ogromnej wikszo± i w dobrej wierze i maj¡ sz zere motywa je.
Przekonani s¡ po prostu, »e tak trzeba postpowa¢ konie znie w interesie o hrony dzieªa Bo»ego, gdy» nie widz¡ i nie znaj¡ innego modelu
wzajemny h stosunków.
Chod¹my jednak dalej w naszym rozwa»aniu i przypatrzmy si,
o dzieje si w spoªe zno± i zborowej, która usªyszy Bo»y zew, za znie
budzi¢ si z u±pienia, od zuje wezwanie Du ha witego do pod¡»ania
naprzód ku du howej obfito± i i za znie usilnie woªa¢ do Pana, prosz¡
Go o dokonanie dzieªa odnowy i przebudzenie. Modlitwy takie niebawem za zynaj¡ przynosi¢ rezultaty zarówno w posta i przemiany modl¡ y h si jak i zmian w okoli zno± ia h zewntrzny h. Zwiastowane
Sªowo Bo»e staje si powoli oraz bardziej o»ywione i inspiruj¡ e.
Za zynaj¡ pojawia¢ si nowi usªuguj¡ y Sªowem Bo»ym, a w usªudze
wszystki h po z¡wszy od pastora a» po najmªodszy h mo»na wyra¹nie zaobserwowa¢ szybki rozwój du howy. Za zynaj¡ te» pojawia¢ si
ró»ne ini jatywy, gdy» trwaj¡ y przed obli zem Bo»ym otrzymuj¡ od
Pana konkretne powoªania i wizje. Spontani znie pojawiaj¡ si nowe
rodzaje dziaªalno± i i sªu»b, a wyra¹nie wido zne nad nimi Bo»e bªogosªawie«stwo dowodzi, i» autenty znie wywodz¡ si one z inspira ji
Du ha witego. Objawy ±wie»ej »ywotno± i s¡
raz bardziej wido zne.

oraz li zniejsze i

o-
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Czy» to nie wspaniaªe? Chwaªa Panu! Alleluja! Ser a dostrzegaj¡ y h to

zªonków zboru rozpalaj¡ si i r e podnosz¡ si ku niebu

w autenty znej wdzi zno± i i uwielbieniu. Okazuje si jednak, »e nie
wszystko przebiega tak gªadko. Nasz prze iwnik nie zasypia gruszek w
popiele i szuka sposobno± i, aby rozwijaj¡ e si Bo»e dzieªo powstrzyma¢. I oto, przykªadowo, brat, który niedawno za z¡ª usªugiwa¢ i wprawiª sªu ha zy w zdumienie swoj¡ wnikliwo± i¡ i ±wie»o± i¡ prezenta ji
Sªowa, tak »e z nie ierpliwo± i¡ o zekiwano na kolejn¡ jego usªug,
przestaje si pojawia¢ za pulpitem. I oto z drugim podobnym dzieje
si to samo. I jesz ze z trze im i

zwartym. I oto osoby, prowadz¡ e

usªug, która powstaªa w ostatni h miesi¡ a h i w krótkim
winªa si niebywale, za zynaj¡

zasie roz-

hodzi¢ jakie± markotne, a i h gªo±ne

modlitwy ±wiad z¡ o tym, »e borykaj¡ si z jakim± bardzo powa»nym
problemem. I oto lider innej podobnej usªugi przestaje skªada¢ entuzjasty zne ±wiade twa o jej postpa h, a nawet pojawia si w zborze
oraz rzadziej. I oto

o

hwila do hodzi do tego wszystkiego jaki±

nowy sz zegóª. I to wszystko zauwa»aj¡ wszys y, ale ofi jalnie »adne
problemy nie istniej¡. Nie nale»y bowiem do trady ji zboru, aby o takie rze zy pyta¢. Kr¡»¡ wi
powinno i

tylko domysªy i pogªoski,

o jest bardzo naganne. Sytua ja staje si

napita, atmosfera

oraz bardziej

i»ka i

| Jakie s¡ tego przy zyny? Czy to

zego by¢ nie
oraz bardziej

oraz bardziej niezno±na.

iele±ni za zli stawia¢ przy-

wództwu kategory zne »¡dania? Czy mo»e przywód y po zuli si zagro»eni przez zbytni¡ »ywioªowo±¢ za hodz¡ y h zmian i postanowili
da¢ dobitnie do zrozumienia, komu wszys y winni by¢ podporz¡dkowani? A wªa± iwie,

ó» to w ogóle si dzieje? Co to wszystko ma

zna zy¢? | Niewa»ne, jak wygl¡daj¡ sz zegóªy. A no, nastaje kryzys.
Kryzys nieunikniony i obiektywnie wzi¡wszy pozytywny. Bierze si on
st¡d, »e mªode wino za zªo si wlewa¢ w stare bukªaki (Mt 9:17). Powoduje to, »e
Prze hodz¡

i±nienie w bukªaku wzrasta i grozi jego rozerwaniem.

od metafory do rze zywisto± i ozna za to, »e ±wie»y po-

wiew Du ha nast¡piª w trady yjnej strukturze, do tego nie dostosowanej. Autenty zne biblijne dziaªanie Du ha witego nie przystaje
do stosunków, bd¡ y h namiastk¡ autenty zny h, biblijny h. Jesz ze
bardziej konkretnie mówi¡ : ró»norodno±¢ i wielostronno±¢ dziaªania
Du ha witego w wielu wierz¡ y h naraz zderza si po pierwsze z
nasz¡ niedojrzaªo± i¡ i

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

jej odgórnej, ludzkiej elimina ji, regula ji i kontroli.
W tym pierwszym przypadku me hanizm jest taki, »e wiele osób,
które znajduj¡ si pod wpªywem dziaªania Du ha witego i otrzymuj¡
z¡stkowe objawienie woli Bo»ej ( zy te», jak zwykªo si teraz mówi¢:
wizj)

o do swojego wªasnego »y ia i

o do »y ia inny h, w swojej

ielesno± i i niedojrzaªo± i absolutyzuje swoj¡ wizj i domaga si od
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wszystki h jej realiza ji, stawiaj¡

innym kategory zne »¡dania,

o nie

odnosi po»¡danego skutku i dziaªa nisz z¡ o. W tym drugim przypadku przywództwo, widz¡

wyra¹nie

z¡stkowo±¢, fragmentary zno±¢

i o zywist¡ niedojrzaªo±¢ lansowany h wizji, stara si rozwi¡zywa¢ ten
problem poprzez rozta zanie kontroli nad tym wszystkim w rama h
wªasnej wizji. Poniewa» wizje s¡ ró»ne, kontrola taka jest niemo»liwa
i prowadzi do nieporozumie« i star¢.
| Chwile zk. Prze ie» ten sam Du h nie mo»e dawa¢ ró»nym
osobom ró»ny h, sprze zny h ze sob¡ wizji! | Takie zdanie jest tylko
w poªowie prawdziwe. Du h wity nigdy nie daje sprze zny h ze sob¡
wizji. To tylko nasza ludzka niedojrzaªo±¢ i
ni h sprze zno± i. Du h natomiast daje

ielesno±¢ dopatruje si w

zsto, nawet prawie zawsze,

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

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

nie zne z uwagi na zró»ni owanie funk ji posz zególny h
iaªa. Wynika to z samej istoty organizmu
rodne

zªonków

iaªa Chrystusa. Te ró»no-

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

wszys y odpowiedzialni. Na tym wªa±nie polega wspaniaªo±¢ tego Bo»ego ar ydzieªa, jakim jest Ko± ióª. Ale wspaniaªo±¢ ta nie mo»e si
ujawni¢ ani w warunka h naszej

ielesno± i, ani te» w warunka h admi-

nistra yjnego podporz¡dkowania

aªego

iaªa wizji jednego

zªowieka

lub wizji maªej grupy ludzi u wªadzy.
| Jakie zatem winno by¢ rozwi¡zanie tego powstaªego kryzysu?
| Rozwi¡zuje go w sposób doskonaªy biblijna wspólnota. Konkretne
jej biblijne wymogi wszys y dobrze znamy, le z

zsto po prostu ±wia-

domie je gwaª imy, gdy» w takiej wyro±li±my trady ji. Musimy t wspólnot odkry¢ i ona musi sta¢ si rze zywisto± i¡. W sz zególno± i ni
nie pomo»e, a tylko jesz ze spraw bdzie pogarsza¢, wysuwanie wobe

inny h kategory zny h »¡da«. Tak samo ni

nie pomo»e, a tylko

jesz ze spraw bdzie pogarsza¢, usiªowanie przywód ów podporz¡dkowania sobie wszystkiego i trzymania wszystkiego pod swoj¡ kontrol¡. Dopóki tego nie zrozumiemy, kryzys bdzie narastaª,
w bukªaku bdzie stawa¢ si

i±nienie

oraz bardziej gro¹ne. Mªode wino musi

zosta¢ przelane do nowego bukªaka. W tym nowym bukªaku

ielesno±¢

musi zosta¢ zast¡piona du how¡ dojrzaªo± i¡; odgórne egzekwowanie
dys ypliny musi zosta¢ zast¡pione przez dojrzaª¡ du how¡ odpowiedzialno±¢ i samodys yplin ka»dego

zªonka; ±ledzenie, dogl¡danie i

pilnowanie wszystkiego musi zosta¢ zast¡pione przez gªbokie zaufanie do prowadzenia przez Du ha witego i do siebie nawzajem.
| Ale

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

tak powinno by¢, to jak mo»na to osi¡gn¡¢? | To nie tylko ma szanse
powodzenia, le z musi si uda¢, gdy» jest to absolutn¡ konie zno± i¡, je±li odnowa ma by¢ kontynuowana. Pro es taki przebiegª ju»
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wielokrotnie, wi

mamy te» ±wiadomo±¢, jak to powinno wygl¡da¢.

Przykªadów jest wiele, ale typowy miaª miejs e w 18 wieku w miejs owo± i Herrnhut na poªudniu Niemie . Zje haªo si tam na posiadªo±¢ hrabiego Zinzendorfa okoªo setki u hod¹ ów z Cze h i Moraw,
gdzie trwaªy wtedy prze±ladowania. Byli to ludzie gªboko wierz¡ y, ale
o niezmiernie zró»ni owany h przekonania h. I h wspólne spotkania
szybko przerodziªy si w za»arte spory. W straszny sposób k¡sali si
i po»erali, usiªuj¡

wzajemnie narzu i¢ sobie wªasne zdanie. Doszªo

do tego, »e na niektóre spotkania przyszªy tylko trzy osoby. Niektórzy
za zli opusz za¢ t spoªe zno±¢, nazywaj¡
Zinzendorfa uwa»aj¡

j¡ Babilonem, a samego

za besti z Objawienia Jana.

Ale dziki Bogu zabrakªo kogo±, kto wprowadziªby tam tradyyjny ÿporz¡dek", narzu iª wszystkim swoje zdanie, zmusiª inny h do
mil zenia, a oporny h pousuwaª. Gdyby tak si staªo, zbór ten byªby
ÿnormalny", tuzinkowy,

ielesny. Dziki temu, »e tak si nie staªo, do

ty h wierz¡ y h ludzi dotarªa wresz ie ±wiadomo±¢ i h wªasnej

iele-

sno± i. W tej niezno±nej sytua ji, któr¡ stworzyli, za zli widzie¢ swój
wªasny stan jak w zwier iadle. Doprowadziªo to do gªbokiej zbiorowej
pokuty i usilnego szukania obli za Bo»ego, po który h naty hmiast nast¡piªo pot»ne wylanie Du ha witego i Jego mo y. To byªo wielkie
odkry ie, jakiego dziki ªas e Bo»ej dokonaªo to grono dzie i Bo»y h
w Herrnhut. Miejs e to odegraªo zna z¡ ¡ rol w historii Ko± ioªa
jako kolebka ru hu zwanego pietyzmem i nowo»ytnej misji. Z tej jednej miejs owo± i wyszªo na ±wiat w prze i¡gu kilkunastu lat wi ej
misjonarzy, ni» z

aªego protestantyzmu za poprzednie dwa stule ia.

a« u h modlitwy, jaki potem zapo z¡tkowali, trwaª nieprzerwanie
przez ponad sto lat. Wydarzenia z Herrnhut s¡ te» dowodem na to,
jakie wspaniaªe rezultaty rodzi przebi ie si ludu Bo»ego do biblijnej
wspólnoty. Z punktu widzenia Biblii s¡ one o zywiste, gdy» dopiero
w warunka h wspólnotowy h mog¡ dziaªa¢ wspaniaªe Bo»e obietni e,
doty z¡ e jedno± i (Ps 133; Jn 17:21{23; 2Ko 13:11; 1Pt 3:8{12).
Bez przebi ia si do biblijnej wspólnoty nie mo»e by¢ w ogóle
mowy o inny h przemiana h, za hodz¡ y h obe nie w Ko± iele, jak
na przykªad skute zna walka du howa, powsze hne kapªa«stwo

zy

du howe przywództwo oparte o 5 sªu»b. Wyobra¹my sobie przywód ,
prowadz¡ ego zbór w trady yjny sposób realiza ji swojej wªasnej wizji, który dowiaduje si o jakim± zborze, a jest taki h ostatnio
wi ej, skupiaj¡ ym 100.000

oraz

zªonków, bd¡ y h pod opiek¡ 7.000 li-

derów. Patrzy na to z niedowierzaniem i kompletnie ni zego tu nie
rozumie. Bo on sam ma, przykªadowo, pi iu liderów i wi¡»e si z
tym pasmo trosk i nieprzespany h no y. Tak naprawd tylko jednemu
mo»e tro h bardziej zaufa¢,

o do pozostaªy h za± nie ma pewno± i,

zy zaraz nie wyst¡pi¡ z jakimi± kategory znymi »¡daniami, tote» niepokoi go, z kim rozmawiaj¡, kogo odwiedzaj¡,

o

zytaj¡ i tak dalej.
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Perspektywa wprowadzenia grup domowy h

zy jaki h± nowy h form

dziaªania, wymagaj¡ y h samodzielno± i liderów, wywoªuje u niego wysypk alergi zn¡. | Czy»by tam i ludzie w Korei, Boliwii, China h

zy

Nigerii byli sklonowani? | Bóg ma lepszy i skute zniejszy sposób na
jedno±¢ ni» klonowanie. Jest nim biblijna wspólnota!
Wierz, a wªa± iwie jestem tego pewien, »e w podobnej sytua ji
znajdowaªo si przed

zasem wielu pastorów ty h zborów, z który h

teraz do ieraj¡ do nas takie wiadomo± i i takie li zby. Stali oni przed
dylematem

zy kontynuowa¢ pra  w opar iu o realiza j wªasnej wizji

i wªasn¡ zdolno±¢ kierowania lud¹mi w

elu jej wdro»enia,

zy te» za-

ufa¢ Du howi witemu i Jego kierowni twu w »y iu ka»dego

zªonka

i pozwoli¢ na funk jonowanie biblijnej wspólnoty. Ci, którzy nie zdeydowali si na ten odwa»ny krok, dziaªaj¡ dzisiaj po staremu i o i h
zbora h nie sªyszymy ani nigdy nie usªyszymy. Ci natomiast, którzy
zdobyli si na ten przeªom i postanowili zaufa¢ nie sobie ani dªugotrwaªej trady ji, tylko Gªowie Ko± ioªa i Pismu witemu, zbieraj¡
teraz wspaniaªe tego owo e, a dla nas s¡ wzorem i dowodem na doskonaªo±¢ Bo»y h, biblijny h rozwi¡za« w ka»dej dziedzinie.
| A jak bdzie u nas? | Narastaj¡ y kryzys budzi wiele emoji i sªy ha¢ mo»na

zasami skrajne opinie. Czasem sªyszy si zdania,

»e dziaªaniu Du ha witego prze iwstawiaj¡ si wilki i to one s¡
przy zyn¡ kryzysu. Jestem przekonany, »e jest to opinia bªdna. Owszem, konflikt zaaran»owaª i podsy a ów wielki ÿwilk", a wªa± iwie
lew, ÿnasz prze iwnik diabeª", ale tak naprawd po jednej i po drugiej
stronie u zestni z¡ w nim w ogromnej wikszo± i sz zere dzie i Bo»e,
przekonane, »e to,

o robi¡, sªu»y dobrze sprawie Bo»ej i »e i h post-

powanie jest sªuszne. Wªa± iwie trzeba stwierdzi¢, »e diabªu nale»¡ si
brawa za jego zdumiewaj¡ ¡ przebiegªo±¢, skoro jest w stanie rozbi¢
wrog¡ sobie armi Bo»¡ na wzajemnie zwal zaj¡ e si obozy, mimo »e
wal z¡ y z sob¡ po obu strona h deklaruj¡ d¡»enie do tego samego,
wspólnego

elu. Zamiast jednak podziwia¢ umiejtno± i szatana, zaj-

mijmy stanowisko jesz ze bardziej przebiegªe, aby mó

powiedzie¢: ÿA

jednak przeli zyªe± si, szatanie! Nie bd wal zyª z moimi bra¢mi, le z
tylko prze iwko tobie!"
S¡ zapewne w naszym kraju osoby du howne, które tak naprawd
nigdy nie budowaªy Królestwa Bo»ego, tylko swoje wªasne. I h pozostawanie na funk ja h w ko± iele motywowane jest korzy± iami materialnymi i przyjemno± i¡ sprawowania wªadzy. Ta y o zywi± ie wal zy¢
bd¡ jak lwy prze iwko jakiejkolwiek zmianie aktualnego stanu rzezy, bd¡ szamota¢ si do upadªego, broni¡

istniej¡ ego ÿporz¡dku",

polegaj¡ ego na tym, »e ko± ióª podporz¡dkowany jest i h ÿwizji", nieraz

aªkowi ie

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

zajmie. Wierz jednak, »e takie przypadki, o ile istniej¡, s¡ bardzo nie-
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li zne, do poli zenia na pal a h obu r¡k, by¢ mo»e nawet tylko jednej
rki. Natomiast ogromna wikszo±¢ wal z¡ y h prze iwko aktualnemu
poruszeniu Du ha i konie znym zmianom w ko± iele to niew¡tpliwie
ludzie Bo»y, dziaªaj¡ y w dobrej wierze, tote» Pan bdzie nad nimi praowaª i ksztaªtowaª i h postawy w po»¡danym kierunku. Mo no wierz,
»e wikszo±¢ z ni h od zuwa ju» od dªugiego

zasu

i»ar zwi¡zany z

trady yjnym modelem wªadzy autorytarnej, tote» poszukuje przed Bogiem rozwi¡zania tego problemu. Ta y z pewno± i¡ prdzej

zy pó¹niej

bd¡ w stanie przeªama¢ si na rze z biblijnej wspólnoty i zaj¡¢ miejs e sªu»ebne w biblijnym, zbiorowym przywództwie zboru i ko± ioªa,
w którym wszys y przyoble zeni s¡ w szat pokory wzgldem siebie
(1Pt 5:5) i w którym wszys y ulegaj¡ sobie wzajemnie w boja¹ni Chrystusowej (Ef 5:21).
| Od

zego nale»y za z¡¢ i jaka powinna by¢ strategia wdra»a-

nia tego zmienionego modelu wzajemny h stosunków? | Nie trzeba
»adnej strategii wdra»ania, gdy» modele biblijne dziaªaj¡ bardzo prosto. Trzeba tylko zdj¡¢ obr z, która doty h zas dªawiªa »y ie wspólnotowe. Potrzebny jest tylko jeden maªy krok, jedno postanowienie.
Trzeba wª¡ zy¢ ±wiatªo, aby zniknªa

iemno±¢. Trzeba zrezygnowa¢

ze zwy zaju rozwi¡zywania trudny h spraw dyskretnie i potajemnie
i zdj¡¢ klauzul ÿtabu" z informa ji na temat sprawowania wªadzy.
Trzeba

zªonkom pozwoli¢, a nawet i h za h i¢ do zadawania pyta«

na ka»dy temat, za wyj¡tkiem o zywi± ie osobisty h spraw duszpasterski h, i do wypowiadania si we wszelki h sprawa h »y ia wspólnoty.
| Ty
widzisz,

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

o si wtedy stanie? Na sam¡ my±l o

zym± takim je»¡ si

wªosy na gªowie! | Sprawa jest powa»na. Jestem gªboko przekonany, »e osob¡, której na sam¡ my±l o tym najbardziej je»¡ si wªosy
na gªowie, jest szatan. Bo jego robot midzy ludem Bo»ym umo»liwia wyª¡ znie

iemno±¢, a wª¡ zenie ±wiatªa ozna za po prostu jego

klsk. ÿJe±li mówimy, »e z nim spoªe zno±¢ mamy, a

hodzimy w

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

hodzimy

w ±wiatªo± i, jak On sam jest w ±wiatªo± i, spoªe zno±¢ ( zyli wspólnot!) mamy z sob¡ . . . " (1J 1:6{7). ÿByli± ie bowiem niegdy±

iem-

no± i¡, a teraz jeste± ie ±wiatªo± i¡ w Panu. Postpuj ie jako dzie i
±wiatªo± i, bo owo em ±wiatªo± i jest wszelka dobro¢ i sprawiedliwo±¢, i prawda . . . Wszystko bowiem,

o si ujawnia, jest ±wiatªem"

(Ef 5:8,9,14).
| Co si wtedy stanie? | A no, w pierwszej
ludzie ÿz wizj¡", obojtne

zy rze zywist¡,

hwili zapewne

zy domnieman¡, za zn¡

zasypywa¢ si nawzajem seriami kategory zny h »¡da«, przekonani,
»e naresz ie wybiªa godzina realiza ji i h ±wietlanej wizji dla zboru.
Powstanie przez to rozgardiasz, ale wierz, »e krótkotrwaªy, gdy» uwa»am, »e jeste±my intelektualnie dojrzalsi ni»

i 18-wie zni

zes y emi-

W przeddzie« wielkiego odkry ia

gran i. Szybko wi
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odkryjemy przy zyn tego stanu, zoba zymy w

nim jak w zwier iadle swoj¡ wªasn¡

ielesno±¢, przestraszymy si swo-

jej wªasnej nieustpliwo± i i arogan ji, i upadniemy na kolana przed
Panem, prosz¡

o Jego zmiªowanie.

Dalszy s enariusz bdzie ju» prawie dokªadnie taki, jak w Herrnhut. Szybko za znie ksztaªtowa¢ si w nas ±wiadomo±¢ wªasnego
subiektywizmu i absolutna konie zno±¢ wzajemnej wspóªzale»no± i,
±wiadomo±¢ ogromnej wy»szo± i wspólnego zdania nad zdaniem indywidualnym, ±wiadomo±¢ ogromnej wagi organi znej rela ji z innymi
i straszny h skutków jej nisz zenia przez nieodpowiedzialne indywidualne wybryki. To doprowadzi nas szybko do dojrzaªej samodys ypliny,
a wszystkie biblijne wskazówki doty z¡ e »y ia we wspólno ie stan¡
si dla nas »ywe, aktualne i niezmiernie doniosªe. Za zniemy odkrywa¢ prawdziw¡ biblijn¡ wspólnot i za znie ona powoli stawa¢ si
rze zywisto± i¡, a my bdziemy w ni¡

oraz mo niej wrasta¢. Ciaªo

Chrystusowe jako »ywy organizm za znie funk jonowa¢ i stawa¢ si
oraz bardziej wido zne.
Je±li wro±nie si w

iaªo Chrystusowe, odej± ie z niego jest prak-

ty znie niemo»liwe, gdy» organi zna wi¹ midzy pojedyn zym
kiem a

zªon-

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

poprzez rozdar ie

zy wy i ie, a wi

bolesny, destruk yjny zabieg,

który ozna za ±mier¢ dla

zªonka i skale zenie dla

sz zególne

iaªo jako

zªonki, jak i

powstaniu takiej sytua ji,

iaªa. Zarówno po-

aªo±¢ odru howo prze iwdziaªaj¡

o zapewnia wspólno ie stabilno±¢, a

zªon-

kom po zu ie bezpie ze«stwa.
| A

o z malkontentami, krytykantami

zy buntownikami? |

Przestan¡ oni by¢ problemem pastora, a bd¡ mieli do

zynienia ze

wspólnot¡. Czy wiesz, »e wspólnota ma swoj¡ du how¡ osobowo±¢? W
»y iu publi znym znamy osoby

ywilne i osoby prawne. W »y iu

hrze-

± ija«skim istnieje tak»e osobowo±¢ du howa. Nie wierzysz? To przezytaj uwa»nie sªowa Pana Jezusa w Ew. Mateusza 18:15{18. Rze z
jasna, jest ona utopi¡ w systemie wªadzy jednoosobowej, kiedy jednak zaistnieje naprawd biblijna wspólnota, tekst ten nabiera doniosªego, gªbokiego zna zenia. Ka»da osoba, wysuwaj¡ a subiektywne
kategory zne »¡dania pod adresem wspólnoty, mo»e i musi li zy¢ si
z obiektywn¡, autorytatywn¡ i h o en¡, której nie mo»e zlek ewa»y¢.
Ale to jesz ze nie wszystko. Kiedy taka organi zna wi¹

iaªa si

wytworzy, a wªa± iwie ju» w trak ie jej tworzenia si, swoje biblijne
funk je za zyna wypeªnia¢ w nim jego Gªowa. Jak bowiem mogªa Ona
funk jonowa¢ prawidªowo w ze±niej, skoro nie byªo

iaªa, a tylko gro-

madka lu¹ny h, nie zro±nity h z sob¡ poten jalny h jego

zªonków,

znajduj¡ y h si pod inn¡, ludzk¡ wªadz¡? Dopiero kiedy ten stan
zostaje uzdrowiony i powstaje prawdziwy organizm, do tej ±wi¡tyni
z »ywy h kamieni wkra za Bo»a

hwaªa. W sposób jako± iowo nowy
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i zna znie intensywniejszy ni» w ze±niej za zyna ujawnia¢ si Bo»a
obe no±¢ z wszystkimi tego konsekwen jami. Podmiotowo±¢ wspólnoty to nie wynik dziaªania ludzkiego kolektywu, le z wynik wspóªdziaªania Chrystusa z Jego ludem. Stwierdzenie z Dziejów Apostolski h 15:28 ÿPostanowili±my bowiem, Du h wity i my . . . " ilustruje
najlepiej ogromny du howy autorytet funk jonowania wspólnoty, bez
porównania wy»szy od indywidualnego autorytetu jakiegokolwiek pojedyn zego

zªowieka.

| Czy pastor i pozostali doty h zasowi liderzy stan¡ si wtedy
niepotrzebni? | Wr z prze iwnie! Prze ie» nawet przy olbrzymim
wzro± ie li zby liderów i usªuguj¡ y h bd¡ oni stale górowa¢ nad
pozostaªymi swoim do±wiad zeniem i sta»em wiary. Bd¡ oni wraz z
szybko wzrastaj¡ ¡ li zb¡ nowy h liderów odgrywa¢ istotn¡ rol stymuluj¡ ¡ ksztaªtowanie si tego du howego organizmu poprzez prowadzenie ka»dego

zªonka do osobistej du howej wizi z Chrystusem.

Bo tylko w ten sposób bd¡ mogli
kiem w Bogu i z

ieszy¢ si niezm¡ onym odpo zyn-

aªkowitym spokojem patrze¢, jak 7.000

zy nawet

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

aªkiem

samodzielnie, ale w rze zywisto± i w mo nym, trwaªym organi znym
zespoleniu z Du hem witym, z sob¡ nawzajem i z

aªym

iaªem.

| Fantazja? Utopia? Marzenie? Iluzja? | W ale nie! To duhowa rze zywisto±¢, wyra¹nie zakre±lona na karta h Pisma witego,
która zrealizowaªa si wielokrotnie i realizuje si aktualnie na wielu
miejs a h, a wszdzie tam, gdzie to nastpuje, uwida znia si ÿKo± ióª
peªen

hwaªy". Dzie«, w którym t rze zywisto±¢ odkryjemy, bdzie nie

tylko dniem wielkiego odkry ia, le z tak»e dniem wielkiego przeªomu
| upragniony i wymodlony dzie« wyj± ia na prost¡ w drodze do pot»nego przebudzenia.
Pusz zaj¡

ten tekst w Polsk modl si usilnie: Bo»e, Du hu

wity! Daj jego

zytelnikom wizj biblijnej wspólnoty! O h! Jak»e

wiele od tego zale»y!
J. K.
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Ale wy jeste± ie rodem wybranym, królewskim
kapªa«stwem, narodem ±witym, ludem nabytym, aby± ie rozgªaszali noty tego, który was powoªaª z iemno± i do udownej swojej ±wiatªo± i.
1Pt 2:9

Jako lud Bo»y, u zniowie Jezusa Chrystusa, jeste±my sol¡ ziemi,
±wiatªo± i¡ ±wiata (Mt 5:13{16), rybakami ludzi (Mt 4:19), »ywymi kamieniami du howego domu, w który mamy si budowa¢ (1Pt 2:5). Teo-
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rety znie dobrze wiemy, »e Ko± ióª to nie budynek ani instytu ja

zy

organiza ja, le z »ywy du howy organizm, skªadaj¡ y si z wszystki h
narodzony h na nowo dzie i Bo»y h. Wiemy tak»e, »e w Nowym Testamen ie nie ma ju» starotestamentowy h kapªanów | po±redników
midzy Bogiem a lud¹mi, le z »e wszys y jeste±my kapªanami Boga
(1Pt 2:5; Obj 1:6). Od

zasów reforma ji prawda ta jest integraln¡

z± i¡ doktryny wszystki h wyzna« protestan ki h. Ale
naprawd? Czy w prakty e nie mamy
sobie przekonania, »e w

zy jest tak

i¡gle jesz ze zakodowanego w

iele Chrystusa istniej¡

zynni ÿdu howni",

który h obowi¡zkiem jest wykonywanie pra y w ko± iele, oraz bierni
ÿlai y", który h obowi¡zkiem jest przy hodzenie na nabo»e«stwa i sªuhanie, a którzy poza tym »yj¡ swoim ±wie kim »y iem i zajmuj¡ si
wªasnymi sprawami? Je±li tak jest, to znajdujemy si w zastoju i jeste±my dalekimi od naszego powoªania.
Wielka li zba tekstów biblijny h wzywa nas do wzajemnego usªugiwania sobie na wiele ró»ny h sposobów. Zwroty takie jak ÿjedni
drugim", ÿjedni drugi h", ÿwzajemnie", ÿnawzajem" okre±laj¡ nasze
wzajemne obowi¡zki i przywileje (patrz ÿRela je we wspólno ie" w
zaª¡ zniku do niniejszego numeru). Od

hwili naszego nawró enia si

ÿnikt z nas dla siebie nie »yje" (Rz 14:7), nie nale»ymy do siebie samy h (1Ko 6:19), le z mamy uwa»a¢ si za »yj¡ y h dla Boga (Rz
6:11). Ponadto obowi¡zuje nas tzw. wielki nakaz misyjny: ÿid¹ ie i
zy« ie u zniami wszystkie narody" (Mt 28:19), ÿid¹ i gªo± Królestwo
Bo»e" (k 9:60), ÿid¡
bios" (Mt 10:7), ÿid¡

gªo± ie wie±¢: Przybli»yªo si Królestwo Niena

aªy ±wiat, gªo± ie ewangeli" (Mk 16:15),

ÿma by¢ gªoszone upamitanie" (k 24:47).
| Kto, gdzie i kiedy ma to wszystko robi¢? | Istnieje odpowied¹ trady yjna, która jest bªdna, i odpowied¹ biblijna, która jest
prawidªowa. Odpowied¹ trady yjna jest taka, »e maj¡ to robi¢: Kto:
du howni, a wi

pastor, starsi, diakonowie, osoby po studia h biblij-

ny h, ordynowane, wy±wi one, z legityma j¡ du hownego jakiego±
ko± ioªa w kieszeni; gdzie: w kapli y, w budynku zborowym, w punkie kate hety znym, w wynajtej sali, w o±rodku rekolek yjnym; kiedy:
w niedziele od 10.00 do 12.00, w pi¡tki od 18.00 do 20.00, w drugi
weekend lip a i w dni ±wi¡t ko± ielny h.
| A jaka jest odpowied¹ biblijna? | Kto: wszystkie »ywe
iaªa Chrystusa; gdzie: wszdzie, gdzie przebywaj¡, a wi

zªonki

w swoim

wªasnym domu, w szkole, w miejs u pra y, na zakupa h, w podró»a h, w miejs a h publi zny h; kiedy: przez 24 godziny na dob, a
wi

przy ka»dym spotkaniu, ka»dej nadarzaj¡ ej si okazji, pod zas

zaj¢ domowy h, nauki, pra y, odpo zynku, w kontakta h osobisty h,
koresponden yjny h, telefoni zny h i w ka»dy inny mo»liwy sposób.
Od razu wida¢, »e istnieje wielka ró»ni a midzy praktyk¡ trady yjn¡ a biblijn¡. Tak wielka, jak midzy ko± ioªem ±pi¡ ym i mar-
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twym a przebudzonym i »ywym. Dlatego te» poruszany tu problem
znajduje si w

entrum uwagi wszdzie tam, gdzie w aktualnym ogól-

no±wiatowym poruszeniu du howym Ko± ióª budzi si z u±pienia i
za zyna wyprostowywa¢ si i podnosi¢ swoj¡ gªow (k 21:28). W rama h za hodz¡ y h w Ko± iele zmian jedno z najistotniejszy h miejs
zajmuje sprawa prakty znej realiza ji biblijnej zasady powsze hnego
kapªa«stwa we wszystki h jej aspekta h. Ka»dy zdrowy
powoªany i przezna zony jest do

hrze± ijanin

zynnego u zestni twa w budowa-

niu Ko± ioªa i w wielkim nakazie misyjnym. Zrealizowanie tej zasady
daje w wyniku now¡, wysok¡ jako±¢ »y ia

hrze± ija«skiego, zarówno

w jego wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Nawrót do biblijny h wzor ów owo uje te» wspaniale wysok¡ dynamik¡ du howego
»y ia i li zebnego wzrostu, dziki którym Ko± ióª staje si
dziej wido znym i zna z¡ ym
wydarzenia h i pro esa h

oraz bar-

zynnikiem w przebiegaj¡ y h na ±wie ie

zasów ostate zny h.

| Co konkretnie nale»aªoby zrobi¢ w pierwszej kolejno± i
zego trzeba za z¡¢? | Kiedy
witego jak Rz 12, 1Ko 12

zyli od

zytamy uwa»nie takie fragmenty Pisma
zy 1Ko 14, a tak»e wiele inny h, które

zawieraj¡ konkretne wskazówki, doty z¡ e wzajemny h stosunków we
wspólno ie ludzi Chrystusa, dojdziemy do nieodpartego wniosku, »e
i h realiza ja jest prakty znie niemo»liwa w du»ym zgromadzeniu, liz¡ ym sto osób lub wi ej. Doty z¡ e nas wskazówki biblijne wymagaj¡

oraz ± i±lejszego przebywania z sob¡ i

nia si, gdy» tylko przebywaj¡

oraz bli»szego poznawa-

z sob¡ i znaj¡

si dokªadnie mo»emy

naprawd skute znie sobie pomaga¢, wspiera¢ si, modli¢ si o siebie,
za h a¢ si, szanowa¢, przyjmowa¢, miªowa¢ itd. Na du»y h spotkania h nie mamy nawet mo»liwo± i, aby zamieni¢ z sob¡ kilka sªów
dowiedzie¢ si

zy

zego± o sobie. W du»y h zbora h nawet po kilku la-

ta h spotykamy si z lud¹mi, o który h ni
nie znamy nawet i h nazwisk, nie mówi¡

lub prawie ni

nie wiemy,

ju» o jaki h± trudno± ia h,

w który h potrzebuj¡ naszej pomo y.
We¹my dla przykªadu takie proste stwierdzenie Biblii jak: ÿmo»e ie bowiem kolejno wszys y prorokowa¢ . . . " (1Ko 14:31). Nawet
na spotkaniu kilkudziesi iu osób jest to ju» niemo»liwe. Biblia mówi
ÿmo»e ie", ale my ze wzgldów prakty zny h zmuszeni jeste±my powiedzie¢ ÿnie mo»e ie" i z góry ustala¢, kto bdzie usªugiwaª, w jakiej
kolejno± i i jak dªugo.
| Czy istnieje z tego jakie± wyj± ie? Jakie mo»e tu by¢ rozwi¡zanie? | Wiemy, »e przynajmniej niektóre zbory w
byªy bardzo li zne. Zbór jerozolimski li zyª
si y

zasa h apostolski h

o najmniej kilkana± ie ty-

zªonków. A mimo to ÿtrwali we wspólno ie"

wszystko,

zyli realizowali to

o wymaga by ia z sob¡ i bliskiej znajomo± i. Rozwi¡zanie

znajdujemy w Pi±mie witym, gdzie dowiadujemy si, »e istniaªy dwa
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ró»ne rodzaje spotka«. ÿCodziennie te» jednomy±lnie u zsz zali do
±wi¡tyni, a ªami¡

hleb po doma h, przyjmowali pokarm z weselem i w

prosto ie ser a" (Dz 2:46). ÿNie przestawali te»

odziennie w ±wi¡tyni

i po doma h nau za¢ i zwiastowa¢ dobr¡ nowin o Chrystusie Jezusie" (Dz 5:42). Widzimy wi , »e od po z¡tku istnienia Ko± ioªa »y ie
jego to zyªo si nie tyle na du»y h zgromadzenia h,

o na niewielki h

spotkania h domowy h. Na ty h drugi h istniej¡ idealne warunki do
wzajemnego poznawania si, by ia z sob¡ i realizowania biblijnego
modelu wspólnoty
Id¡

hrze± ija«skiej.

jesz ze tro h wste z przypomnijmy sobie, »e tak»e Pan Je-

zus zna zn¡

z±¢ swojego nau zania i usªugi wykonywaª w doma h

posz zególny h osób

zy rodzin, gdzie zostaª zaproszony. Z faktem

tym spotykamy si w ewangelia h raz po raz. W tym kontek± ie sz zególnej wymowy nabieraj¡ niektóre stwierdzenia, jak na przykªad to, »e
kto opu± iªby dom dla imienia Pana Jezusa, otrzyma stokro¢ wi ej
domów (Mk 10:29{30), jak równie» tekst ÿbdziesz zbawiony, ty i twój
dom" (Dz 16:31). Po prostu ka»dy, kto przyjmowaª zbawienie w Jezusie, stawaª si Jego wªasno± i¡ wraz ze swoim domem i udostpniaª
swój dom na spotkania

hrze± ija«skiej wspólnoty.

Fakt ten potwierdzaj¡ tak»e li zne inne nowotestamentowe teksty. Prze±ladow a Ko± ioªa Saul ÿw hodziª do domów" (Dz 8:3). Piotr
po wyj± iu z wizienia ÿudaª si do domu Marii . . . gdzie byªo wielu
zgromadzony h" (Dz 12:12). Apostoª Paweª nau zaª ÿpubli znie i po
doma h" (Dz 20:20). Zbory znajdowaªy si w doma h Prys ylli i Akwili
(Rz 16:5; 1Ko 16:19), Nymfasa (Kol 4:15), Filemona (Flm 1:2). Dziaªo
si to bardzo prosto, jak w przypadku Lidii (Dz 16:15), stró»a wizienia w Filippi (Dz 16:34)

zy setnika Korneliusza (Dz 10:27{48).

Dziki prakty e spotka« domowy h Ko± ióª apostolski nie od zuwaª
braku budynków sakralny h, a w

zasie prze±ladowa« mógª dziaªa¢

nadal w konspira ji. Te ogromne korzy± i s¡ tak»e obe nie udziaªem
ty h ko± ioªów w ró»ny h kraja h, które wró iªy do struktury Ko± ioªa
zasów apostolski h i zgromadzaj¡ si po doma h.
To ÿodkrywanie" prastary h biblijny h zasad dla Ko± ioªa przebiega w rama h ogólnej odnowy ju» od kilku dziesi iole i. Wiele
ko± ioªów wprowadziªo spotkania w grupa h domowy h jako jedn¡ z
form prowadzenia pra y zborowej. Doty zy to tak»e li zny h zborów
na terenie Polski. Do±wiad zenia s¡ jednozna znie pozytywne. Chrze± ijanie s¡ bli»ej siebie i wszystkie biblijne wskazówki doty z¡ e wspólnoty uzyskuj¡ wymiar prakty zny i mog¡ by¢ w peªni realizowane w
niewielkim gronie, li z¡ ym zazwy zaj kilkana± ie osób. Te grupy domowe s¡ te»

zsto nazywane komórkami. Wiadomo,

zym s¡ komórki

w ka»dym »ywym organizmie. Wszelka materia o»ywiona ma budow
komórkow¡ i jej podstawowe funk je biologi zne realizowane s¡ na
poziomie komórek.

26

Do Celu, nr 14

Okazuje si jednak, »e jest to zaledwie
biblijny h wzor ów. Grupy domowe

z± iowe zrealizowanie

zyli komórki, jakie przewa»nie

znamy, s¡ jedynie pierwszym etapem w pro esie przeobra»e«, zwi¡zany h z odnow¡ Ko± ioªa do jego posta i ÿtak jak na po z¡tku". Okazuje si, »e mo»na i trzeba zrobi¢ jesz ze zna znie wi ej, aby Ko± ióª
mógª funk jonowa¢ w peªni swojej wydajno± i.
| W jakim kierunku przebiegaj¡ zmiany? | Po pierwsze, komórki staj¡ si

oraz bardziej istotn¡

z± i¡ pra y ko± ioªa |

oraz

wi ej jego funk ji skupia si wªa±nie w komórka h. Okazuje si, »e
wªa±nie w takim gronie kilkunastu dobrze znaj¡ y h si i z»yty h z sob¡
osób istniej¡ najlepsze warunki dla du howego rozwoju poprzez prakty zne u zenie si od siebie nawzajem (mentoring), to tutaj najªatwiej
prowadzi¢ posªug duszpastersk¡, to tutaj najskute zniej mo»na udziela¢ potrzebuj¡ ym najró»niejszej pomo y materialnej i rze zowej. Ni
te» nie stoi na przeszkodzie, aby komórki przejªy nawet takie dziaªy
pra y zborowej jak nau zanie dzie i, pra a z mªodzie»¡, spotkania
kobiet itp. Rze z jasna, »e wymaga to odpowiedniego przygotowania
liderów komórek, okazuje si jednak, »e id¡

za wskazówkami biblij-

nymi, mo»na to z powodzeniem zapewni¢.
Po drugie, komórki stanowi¡ sprzyjaj¡ e ±rodowisko, w którym
wierz¡ y dojrzewaj¡ du howo, odkrywaj¡ i rozwijaj¡ swoje obdarowanie i powoªanie, i w którym wdra»aj¡ si do sªu»by dla Pana. Aby
to miaªo miejs e, konie zne jest ostate zne zerwanie ze stereotypow¡
mentalno± i¡ podziaªu na du howny h i laików. W prakty e ozna za
to, »e ka»dy
ownika
Tak wi

zªonek wspólnoty uwa»any jest za poten jalnego pra-

zyli lidera i jego du howy rozwój przebiega pod tym k¡tem.
ten, kto dopiero

o si nawró iª, staje si u zniem i u zy

si od starszy h wiekiem i sta»em wiary nie tylko zasad nowego »y ia,
le z tak»e usªugiwania. O zekuje si, »e w swoim
tyle, by mó

zasie doro±nie na

usªugiwa¢ innym, w sz zególno± i za±, by mó

by¢ liderem

grupy.
| Zaraz, zaraz! Czy» to nie Bóg ustanawia jedny h apostoªami,
drugi h prorokami, inny h ewangelistami, a jesz ze inny h pasterzami
i nau zy ielami? | O zywi± ie, ale »adny h ludzi nie ustanawia laikami! Pismo wite mówi wyra¹nie, »e ÿw ka»dym ró»nie przejawia
si Du h ku wspólnemu po»ytkowi" (1Ko 12:7), a biblijnym zadaniem
apostoªów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nau zy ieli jest nie
tylko posªugiwanie, le z tak»e przygotowywanie ±wity h do dzieªa posªugiwania (Ef 4:11{12) tymi darami, który h udzieliª im Du h wity,
a które we wspólno ie bywaj¡ rozpoznawane i rozwijane. Tak wi
ÿbior¡

pod uwag

zas" (Hbr 5:12) nie tylko mo»emy, ale powinni±my

o zekiwa¢, »e ka»dy po z¡tkuj¡ y wierz¡ y dojrzeje do posªugiwania i
zajmie swoje miejs e jako

zynny lider wspólnoty. Praktyka zborów o
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strukturze komórkowej pokazuje, »e

zas tego przygotowania wynosi

z reguªy okoªo roku, rzadko póªtora lub dwa lata.
W naszej mentalno± i, uksztaªtowanej

zsto w warunka h du ho-

wego zastoju, mo»e si to wydawa¢ nierealisty zne, praktyka jednak
wykazuje, »e jak w ka»dym innym przypadku, tak i w tym nawrót do zasad biblijny h owo uje wspaniaªymi, wr z rewela yjnymi rezultatami.
Zbory, które ÿzaryzykowaªy" o zekiwa¢ du howego rozwoju od nowo
nawró ony h, nie zawiodªy si, le z

iesz¡ si niebywaª¡ obfito± i¡ lide-

rów, gdy» Pan jest wierny swojemu Sªowu. Czy» w okresie apostolskim
nie ustanawiano starszymi zborów osoby zaledwie z kilkumiesi znym
sta»em »y ia

hrze± ija«skiego? Rze z o zywista, »e nie mo»na tego

pu± i¢ na »ywioª, le z konie zne jest systematy zne i planowe nau zanie, jak równie»

zuwanie nad rozwojem du howym ka»dej jednostki.

Ludzkie ±rodki nie s¡ w stanie doprowadzi¢
dojrzaªo± i, ale Du h wity
Po trze ie | i to

zªowieka do du howej

zyni to skute znie i szybko.

hyba najwa»niejsze | komórki okazuj¡ si

by¢ niezmiernie skute znym narzdziem ewangeliza ji. W ko± ioªa h
o strukturze komórkowej prakty znie

aªa ewangeliza ja realizowana

jest poprzez grupy domowe. Czªonkowie wspólnoty usªuguj¡ indywidualnie niezbawionym i zapraszaj¡ i h na spotkania grup domowy h,
gdzie

i stykaj¡ si z »y iem

hrze± ija«skim w jego prakty znym, po-

wszednim wymiarze. To w komórka h sªysz¡ ewangeli, tutaj poznaj¡
tre±¢ Sªowa Bo»ego, w komórka h podejmuj¡ de yzj oddania swojego
»y ia Panu, to tu prze»ywaj¡ nowe narodzenie i
tym i to tu wrastaj¡ w

iaªo Chrystusowe, staj¡

hrzest Du hem wisi jego

zªonkami.

Ko± ioªy komórkowe to ko± ioªy najszyb iej rozwijaj¡ e si li zebnie,
nie dziki masowym kru jatom i imprezom ewangeliza yjnym, le z
dziki pra y ewangeliza yjnej wszystki h

zªonków w komórka h.

Rze z o zywista, »e nie dzieje si to automaty znie, le z wymaga
±wiadomego dziaªania. Przede wszystkim musi zosta¢ zburzona odstpza mentalno±¢, której rezultatem jest ignorowanie wielkiego nakazu
misyjnego. Istnieje wiele zborów, które sz zy ¡ si wysokim poziomem
swojego »y ia du howego i gªbi¡ swojego du howego poznania, zupeªnie obojtny h na dzielenie si Dobr¡ Nowin¡. Powa»nym bªdem
jest te» przekonanie, »e do ewangelizowania trzeba by¢ powoªanym
i obdarowanym. Caªo±¢ nauki biblijnej mówi bardzo jasno, »e ewangelizowanie jest zadaniem i przywilejem ka»dego u znia Pa«skiego.
Komórki tylko wtedy mog¡ si sta¢ pot»nym narzdziem ewangeliza ji, kiedy ta zasada i ten obowi¡zek bdzie dla ka»dego i h lidera
i

zªonka o zywisto± i¡. To wªa±nie lider grupy domowej musi umie¢

ewangelizowa¢ indywidualnie i jego elementarnym obowi¡zkiem jest
nau zenie tego wszystki h

zªonków grupy. Nieskute zne bd¡ gor¡ e

apele do wierz¡ y h, »e maj¡ to robi¢. To mo»e i h wprawi¢ tylko w
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frustra j i kompleksy. Po prostu, obowi¡zkiem liderów jest i h tego
u zy¢ | robi¢ to wspólnie z nimi tak dªugo, a» bd¡ to umie¢.
| Czy nie jest to wygórowane, nierealisty zne wymaganie? | W
±wietle Pisma witego z pewno± i¡ nie. S¡ dowody na to, »e wszys y
wierz¡ y w

zasa h apostolski h umieli ewangelizowa¢, »e i h tego we

wspólno ie nau zono. Kiedy mianowi ie w Jerozolimie wybu hªo prze±ladowanie i wszys y z wyj¡tkiem apostoªów musieli si rozproszy¢ po
okrga h wiejski h Judei i Samarii, ÿszli z miejs a na miejs e i zwiastowali dobr¡ nowin" (Dz 8:1,4). Okazuje si, »e wszys y umieli to
robi¢. Niektórzy z ni h dotarli z ewangeli¡ nawet do Feni ji, na Cypr
i do Antio hii (Dz 11:19{21). Takie same do±wiad zenia maj¡ tak»e
aktualnie te zbory, które pra uj¡ w systemie komórkowym o profilu
ewangeliza yjnym. Okazuje si, »e wierz¡ y

h ¡ i mog¡ si tego na-

u zy¢. Po okresie niezbdny h przygotowa« i przemian strukturalny h
wzrost li zebny ko± ioªów komórkowy h prze hodzi naj z± iej naj±mielsze o zekiwania. Praktyka wykazuje niezbi ie, »e

hrze± ijanie

h ¡ i potrafi¡ ewangelizowa¢ indywidualnie, tak jak robili to i h braia i siostry w okresie apostolskim.
Ewangelizuj¡ e grupy domowe powoduj¡, »e s¡ one
trwaªe, gdy» prdzej

zasowo nie-

zy pó¹niej wzrost li zebny grupy wymusi jej po-

dziaª na dwie oddzielne grupy. Powstaje wtedy nowa grupa, kierowana
przez nowo wyksztaª onego w starej grupie lidera, w skªad której wejd¡
niektóre osoby ze starej grupy i osoby nowo pozyskiwane do wspólnoty. Jest to naturalny pro es, analogi zny do pro esów w przyrodzie, gdzie wzrost ka»dego organizmu nastpuje poprzez dzielenie si
komórek. Jest to zwi¡zane z pewn¡ przykro± i¡, spowodowan¡ rozstaniem si z pewnymi znajomymi, ale wzrasta w ten sposób li zba
komórek i li zba liderów,

zynny h we wspólno ie. Ko± ióª wzrasta i

rozwija si.
| Jakie s¡

e hy pozytywne, a jakie negatywne pra y ko± ielnej w

systemie komórkowym? | Rela je z ró»ny h miejs , w który h wdro»ono ten sposób pra y, s¡ jednozna znie pozytywne. Czsto sªyszy si
opinie entuzjasty zne, a przyta zane dane li zbowe nieraz oszaªamiaj¡.
Nie ma natomiast prawie w ale elementów negatywny h. Jedyny problem, jaki pojawia si z reguªy w zwi¡zku z przemianami Ko± ioªa w
tym zakresie, to problem subiektywny, maj¡ y ¹ródªo w trady yjnym,
niebiblijnym sposobie my±lenia i patrzenia na rze zywisto±¢. Po prostu
przywód y, przyzwy zajeni do doty h zasowy h zwy zajów i standardów, maj¡ mnóstwo w¡tpliwo± i,

zy ten nowy sposób pra y mo»e

zadziaªa¢ i zda¢ egzamin. Co gorsza,

zsto potrafi¡ wysypywa¢ jak z

rkawa dziesi¡tki ró»ny h argumentów, przemawiaj¡ y h za tym, »e
to nie mo»e zadziaªa¢ i nie mo»e zda¢ egzaminu. Jednak rela je z
ró»ny h stron ±wiata, z ró»ny h kultur, z ró»ny h warstw spoªe zny h,
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z ró»ny h poziomów wyksztaª enia mówi¡
tym, »e to zdaje egzamin i dziaªa. W tej
niesprawdzon¡ ide, o jaki± nowy pomysª

aªkiem jednozna znie o

hwili nie

hodzi ju» o jak¡±

zy lansowan¡ metod, le z

o przemian, która prakty znie zaistniaªa na wielu miejs a h i szybko
staje si w Ko± iele standardem.
Gdziekolwiek Ko± ióª wra a do sposobów biblijny h, rezultatem
jest jego szybki rozwój, zarówno jako± iowy, jak i ilo± iowy. Pojawia
si nowa jako±¢ »y ia
noty jako

hrze± ija«skiego zarówno jednostki, jak i wspól-

aªo± i, odpada te»

aªy szereg

hroni zny h s horze«, nka-

j¡ y h struktury trady yjne. Chodzi o elementy bardzo prakty zne, ale
maj¡ e tak»e ogromne zna zenie du howe. W zasadzie poprzez pra 
w systemie komórkowym mo»liwy jest wzrost li zebny tak»e ko± ioªa
ielesnego, niebiblijnego, gdy» w pewnym sensie ewangeliza j indywidualn¡ przyrówna¢ mo»na do pra y akwizytorów

zy agentów ubez-

pie zeniowy h, pozyskuj¡ y h klientów dla swoi h firm. Problemem
bdzie wtedy tylko brak wªa± iwej motywa ji du howej. Je»eli jednak
do ewangeliza ji przystpujemy jako ludzie na nowo narodzeni, motywowani miªo± i¡ do gin¡ y h, do eniaj¡ y wspaniaªo±¢ »y ia z Bogiem
i korzystaj¡ y z mo y Du ha witego, rezultatem bdzie zna z¡ y
wzrost Królestwa Bo»ego. I to wªa±nie obserwujemy aktualnie w skali
±wiatowej wszdzie tam, gdzie lud Bo»y wyprostowuje si i gdzie

hrze-

± ijanie podnosz¡ swoje gªowy.
Jak wynika z powy»szy h rozwa»a«, ko± ióª komórkowy to nie
jaka± nowa doktryna ani te» nowa organiza ja

hrze± ija«ska, le z

nowy sposób prowadzenia pra y zborowej, a wªa± iwie nawrót do starego sposobu, znanego z

zasów apostolski h. Ró»ni a midzy ko± io-

ªem komórkowym, a ko± ioªem maj¡ ym grupy domowe polega na
tym, »e w ko± iele komórkowym grupy domowe stanowi¡ nie jedn¡ z
wielu agend ko± ioªa, le z agend najwa»niejsz¡, dla wszystki h

zªon-

ków wspólnoty obligatoryjn¡, w rama h której realizowane s¡ prawie
wszystkie funk je »y ia zborowego. Wielkie wspólne zgromadzenia

a-

ªej wspólnoty nadal peªni¡ wa»n¡ rol, ale nie s¡ istotne dla »y ia
du howego jednostki i maj¡ w pewnym sensie

harakter manifesta-

yjny i reprezenta yjny, a w okoli zno± ia h sz zególny h, taki h jak
prze±ladowania, mo»na z ni h nawet bez szkody dla istnienia wspólnoty zrezygnowa¢. To samo doty zy tak»e budynków zborowy h, kapli
itd. Nawet tam, gdzie du»e wspólne spotkania s¡ niemo»liwe, ko± ioªy
komórkowe s¡ w stanie nie tylko istnie¢, le z tak»e szybko wzrasta¢
li zebnie, gdy» ewangeliza ja prowadzona i koordynowana jest w komórka h, a u zestni z¡ w niej

zynnie wszys y

zªonkowie.

Zbór, w którym wprowadzono taki sposób prowadzenia pra y, stanowi tak»e ±rodowisko, zdolne ÿzagospodarowa¢" wielki napªyw nowy h ludzi, jaki obserwuje si w okresa h du howego przebudzenia.
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Je±li bowiem pra a prowadzona jest w sposób trady yjny, to
nawet w

i¡gu niewielu tygodni napªyn¡ do zboru setki

ho ia»

zy tysi¡ e no-

wy h ludzi, w kolejny h kilku miesi¡ a h wikszo±¢ z ni h ÿwypªynie"
z powrotem ze zboru, poniewa» nieli zni ÿdu howni" nie s¡ w stanie
oto zy¢ i h niezbdn¡ opiek¡ ani wprowadzi¢ w u zniostwo. Byªo tak
na przykªad w Argentynie, gdzie sza uje si, i» na po z¡tku lat 90-ty h
20 wieku zbory utra iªy w ten sposób okoªo 300 do 400 tysi y nowo
nawró ony h. W kolejny h natomiast lata h urze zywistniono zasad
powsze hnego kapªa«stwa i przez to przygotowano wierny h do pra y
usªugiwania, dziki

zemu w kolejnej fali przebudzenia, jaka nadeszªa

po roku 1995, wielka li zba poten jalny h liderów zdoªaªa opanowa¢
sytua j, tak »e gwaªtowny wzrost li zebny zborów nie spowodowaª
ÿpkni ia bukªaków" ani ÿzerwania si sie i".
Zako« zmy to rozwa»anie na temat ko± ioªa komórkowego porównaniem skute zno± i ewangeliza ji systemem trady yjnym a systemem komórkowym, jak równie» podaniem pewny h dany h li zbowy h, które mog¡ posªu»y¢ jako przykªad badania dynamiki wzrostu
zboru, a tak»e umo»liwi¡ zrozumie¢ tajemni  gwaªtownego wzrostu
li zebnego, obserwowanego

zsto w ko± ioªa h komórkowy h.

Tabli a 1. Wzrost liniowy (wg. postpu arytmety znego)
x = 100000



n;

x | li zba osób;

n | li zba dni

(Zaªo»enie: Codziennie przybywa 100000 osób)
x = 100000

n = 1 dzie«

200000

2 dni

1000000

10 dni

10000000

100 dni

36500000

365 dni

365000000

10 lat

1095000000

30 lat

2190000000

60 lat

Wniosek: W prze i¡gu okoªo 40 lat mogªoby zosta¢ pozyskany h okoªo
15 % ludno± i ±wiata i dalsza ewangeliza ja kompensowaªaby zaledwie ubytek naturalny.
Zaªó»my najpierw, »e lud Bo»y podj¡ª ogromny wysiªek i zmobilizowaª ewangelistów do prowadzenia non stop pot»ny h kampanii,
dziki którym na

aªym ±wie ie nawra a si

osób. Li zba nawró ony h wzrasta wi
100.000. Wzrost li zby

hrze± ijan nastpuje wi

ty znym. Spróbujmy obli zy¢, jak dªugiego
wangelizowa¢

odziennie sto tysi y

odziennie o t sam¡ li zb
w postpie arytme-

zasu potrzeba by, aby ze-

aª¡ ludno±¢ ±wiata. Sytua j t przedstawiono w tabli y

1. Wida¢ z niej, »e po roku li zba nawró ony h osi¡gnie 36,5 miliona.

Komórki | »ywe kamienie

31

Po 60 lata h li zba nawró e« osi¡gnie okoªo 2,2 miliarda

zyli okoªo

jedn¡ trze i¡ li zby »yj¡ y h na ±wie ie ludzi. Nie zna zy to jednak,
»e tyle bdzie wtedy na ±wie ie

hrze± ijan, gdy» wiksza

z±¢ z tej

li zby przejdzie w prze i¡gu ty h 60 lat do wie zno± i. W rze zywisto± i wi

po okoªo 40 lata h li zba

hrze± ijan ustabilizuje si na

poziomie okoªo 1,3 miliarda i przestanie wzrasta¢, gdy»

aªa dalsza

ewangeliza ja bdzie tylko kompensowaªa ubytek naturalny. Tak wi
zewangelizowanie ±wiata tym sposobem nie jest mo»liwe.

Tabli a 2. Wzrost wykªadni zy (wg. postpu geometry znego)
n

x = 2 ;

x | li zba osób;

(Stan po z¡tk.: 1 osoba;

n | li zba lat

okres podwojenia: 1 rok)

*

x = 1

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

********************************

n = 0

2

1

4

2

8

3

16

4

32

5

1024

10

32768

15

1048576

20

33554432

25

1073741824

30

8589934592

33

Wniosek: Tym sposobem ewangeliza ji aªa ludno±¢ ±wiata mogªaby zosta¢ pozyskana w prze i¡gu 33 lat.
Prze±led¹my teraz sytua j, w której w ewangeliza ji bior¡ udziaª
wszys y

hrze± ijanie, przy

zym obli zenie rozpo zynamy od jednego

hrze± ijanina i zakªadamy, »e pozyska on raz w roku jednego nowego
zªowieka, za± pozyskani wª¡ zaj¡ si tak»e w ten pro es. W tym przypadku ewangeliza ja przebiega w postpie geometry znym, jak ilustruje to tabli a 2. Po roku
lata h

hrze± ijan bdzie wi

dwó h, po dwó h

ztere h. Dopiero po 10 lata h i h li zba przekro zy tysi¡ , a

po 20 lata h milion, jednak ju» po niespeªna 33 lata h ewangeliza ja
ustanie, gdy»

aªa ludno±¢ ±wiata zostanie pozyskana dla Chrystusa.

Je±li jednak przyjmiemy, »e jest aktualnie na ±wie ie 10 milionów »ywy h, aktywny h

hrze± ijan, mog¡ y h u zestni zy¢ w tym pro esie,

a ka»dy z ni h raz w roku pozyska jedn¡ osob, to dla pozyskania
tym sposobem

aªej ludno± i ±wiata wystar zy niespeªna 10 lat. Wielki

nakaz misyjny mo»e wi

by¢ zrealizowany w niedªugim

zasie.

Te dwa sposoby reprezentuj¡ w pewnym sensie ludzki i Bo»y sposób pomna»ania. Ten pierwszy obserwujemy w przemy±le, gdzie du»e
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fabryki z maksymaln¡ szybko± i¡ wypusz zaj¡

odziennie du»¡ li zb

jednakowy h produktów, du»e drukarnie, z który h wy hodzi ile± tam
egzemplarzy gazety na godzin itd. Bóg natomiast postpuje zupeªnie ina zej. Tworzy park królików i mówi im: ÿRozmna»aj ie si!"
Tworzy ziarenko pszeni y i mówi mu: ÿRo±nij!" Zupeªnie podobnie
te» powoªuje sobie garstk u zniów i mówi im: ÿId¹ ie tedy i

zy«-

ie u zniami wszystkie narody!" I to dziaªa! Dla zego? Poniewa» Bóg
wªo»yª w par królików poten jaª potrzebny do rozmna»ania si. I poniewa» Bóg wªo»yª w ziarenko pszeni y poten jaª potrzebny do wzrostu. I zupeªnie podobnie te» wkªada Bóg do swoi h u zniów poten jaª,
potrzebny do pój± ia i

zynienia wszystki h u zniami. Jak»e to gªu-

pie z naszej strony, je±li doskonaªy sposób Bo»y zastpujemy naszym
ludzkim, za zerpnitym ze strategii firmy General Motors!
W tabli y 3 przedstawiona jest typowa dynamika wzrostu zboru
za okres 26 lat, który w tym
ków,

zasie powikszyª si z 20 do 300

zªon-

o daje wspóª zynnik wzrostu 15. W podany w tabli y sposób

mo»na obli zy¢, »e ±rednio zbór ten wzrastaª ro znie o okoªo 11 %.
Wa»n¡ informa j¡ jest okres podwojenia, który mówi, ile
±rednio ka»dy

zasu zu»yª

zªonek zboru na pozyskanie jednego nowego

zªonka.

W przypadku tego zboru okres ten wynosiª 6,65 lat.

Tabli a 3. Przykªadowa dynamika wzrostu zboru
Rok 1976 . . . .

20

zªonków

rok 2002 . . . . 300

zªonków

2002

1976 = 26 lat

300=20 = 15 | wpóª zynnik pomno»enia

 (1 + )26 = 300; = 0 1098
| ro zny przyrost: okoªo 11 %
26=y = 300;
20  2
= 6 65
20

x

x

;

x

y

;

y | okres podwojenia: 6,65 lat

rednio ka»dy
nowego

zªonek pozyskiwaª jednego

zªonka raz na 6,65 roku.

Tabli a 4 w swojej lewej

z± i podaje dla tego samego zboru, ile

w zborze tym byªoby aktualnie

zªonków, gdyby okres podwojenia wy-

nosiª nie 6,65 lat, le z 6, 5, 4 itd. lata. Gdyby

zªonkowie tego zboru

pozyskiwali przez te 26 lat nowy h zªonków ±rednio
li zyªby obe nie ponad 163 tysi¡ e
podana jest prognoza li zby

o 2 lata, zbór ten

zªonków. W prawej

ró»ny h warto± i okresu podwojenia. Je±li w zborze ni
i nowi

zªonkowie pozyskiwani bd¡ jak dot¡d

2007 li zyª bdzie 505

z± i tabli y 4

zªonków tego samego zboru za 5 lat dla
si nie zmieni

o 6,65 lat, zbór w roku

zªonków. Je±li jednak nau z¡ si ewangeliza ji

indywidualnej i wª¡ z¡ si

zynnie w wielki nakaz misyjny, pozyskuj¡

raz w roku now¡ osob, li zba

zªonków zboru w roku 2007 wyniesie
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9600. Gdyby zdoªali pozyskiwa¢ dwó h
przekro zyªby wtedy li zb 300 tysi y

zªonków w

i¡gu roku, zbór

zªonków.

Tabli a 4. Wzrost zboru dla ró»ny h
warto± i okresu podwojenia
z | li zba

zªonków przy okresie podwojenia y

Tak byªoby
z = 20

1976

y

Prognoza na 5 lat

 226=y

z = 300

z (2002)

2002

y

 25=y
z (2007)

20

6,6

300

300

6,6

505

20

6,0

403

300

6,0

535

20

5,0

735

300

4,0

714

20

4,0

1810

300

2,0

1697

20

3,0

8127

300

1,0

9600

20

2,0

163810

300

0,5

307200

I jesz ze jedna ilustra ja. W ru hu ko± ioªów komórkowy h istnieje tak»e kon ep ja, zwana ÿzasad¡ dwunastu". Wzoruje si ona na
Panu Jezusie, który powoªaª sobie 12 u zniów (Mk 3:14), przygotowaª
i h do pra y posªugiwania i wysªaª gªosi¢ ewangeli (Mt 10:5{8). Zgodnie z ÿzasad¡ dwunastu" ka»dy nowy u ze« po przygotowaniu w takiej
grupie sam staje si liderem grupy, skªadaj¡ ej si z okoªo 12 u zniów,
który h pozyskaª dla Chrystusa. Me hanizm ten widzimy wyra¹nie w
wypowiedzi apostoªa Pawªa do Tymoteusza (2Tm 2:2), przyto zonej w
tabli y 5. Na pierwszym poziomie mamy samego Pawªa, na kolejnym
Tymoteusza i ÿwielu ±wiadków", na jesz ze dalszym ÿludzi godny h
zaufania", nau zany h przez Tymoteusza i owy h ÿwielu ±wiadków", a
nastpnie ÿinny h", nau zany h przez ty h ÿludzi godny h zaufania" i
tak dalej. Mamy w tym przypadku do

zynienia tak»e z postpem geo-

metry znym, ale z ilorazem nie 2 le z 12,

o zapewnia jesz ze szybszy

wzrost. W ka»dej grupie ÿdwunastu" zostaje wi

przygotowany h 12

nowy h liderów, którzy nastpnie zakªadaj¡ prawie jedno ze±nie 12
nowy h grup. Jak wida¢ z tabli y, ju» na pi¡tym poziomie li zba przygotowywany h liderów przekra za 20 tysi y. Ten wariant pra y ma
tak»e ten plus, »e nie do hodzi w nim do rozstawania si. Pierwotna
grupa istnieje nadal i ka»dy lider funk jonuje na dwu pozioma h: jako
lider grupy osób ±wie»o nawró ony h, któr¡ sam prowadzi, i jednoze±nie jako

zªonek grupy liderów, gdzie nadal si u zy, dzieli do-

±wiad zeniami i du howo wzrasta. Po

zasie

tak»e staj¡ si liderami, grupa jego staje si wi

zªonkowie jego grupy
tak»e grup¡ liderów,

z który h ka»dy prowadzi now¡, zaªo»on¡ przez siebie grup.
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Tabli a 5. ÿZasada dwunastu" (Mk 3:14)

n | Postp geometry zny z ilorazem 12 zamiast 2.)

(x = 12

2 Tm 2:2
P

Co sªyszaªe± ode mnie

T+WS

wobe

LGZ

to przeka» ludziom godnym zaufania,

IN

którzy bd¡ zdolni i inny h nau za¢

.....

x = 1

n = 0

12

1

wielu ±wiadków,

. . . itd.

144

2

1728

3

20736

4

Dane te ilustruj¡ ogromny poten jaª, jaki Bóg zawarª w »ywy h
kamienia h swojego Ko± ioªa. Jedno ze±nie ilustruj¡ te» olbrzymie
straty, wyrz¡dzane Ko± ioªowi przez pozbawienie go tego poten jaªu
zep hni iem jego »ywy h kamieni |

zªonków do roli bierny h ÿla-

ików" i powierzeniem realiza ji wielkiego nakazu misyjnego nieli znej
grupie ÿekspertów". Du h wity le zy jednak w szybkim tempie skale zenia i rany, zadane Jego ludowi, a jedn¡ z dziedzin tego pro esu
jest nawrót do prakty znej realiza ji zasady powsze hnego kapªa«stwa,
znajduj¡ ej swój konkretny wyraz w ko± ioªa h o strukturze komórkowej. Kiedykolwiek sªyszymy o zbora h, li z¡ y h tysi¡ e

zªonków

lub szybko wzrastaj¡ y h li zebnie, mo»emy by¢ pewni, »e

hodzi o

zbory, które wdro»yªy zasad powsze hnego kapªa«stwa i dziaªaj¡ w
systemie komórkowym, poniewa» w trady yjnym systemie pra y dalszy wzrost zboru li z¡ ego kilkaset osób jest prakty znie niemo»liwy. I
odwrotnie, gdziekolwiek wdro»ono zasad powsze hnego kapªa«stwa i
wprowadzono system komórkowy, najprawdopodobniej niebawem odnotujemy ogromny wzrost i bdziemy mieli do
gdy»

zynienia z tysi¡ ami,

hrze± ijan, który h nau zono ewangelizowa¢, nie da si od tego

powstrzyma¢.
Czuj si pobudzony do tego, aby na konie

podzieli¢ si pewn¡

osobist¡, ra zej niepo hlebn¡ refleksj¡. Wyrastaªem w zbora h o du»ym dorobku du howym, ale bardzo sªaby h ewangeliza yjnie. Nie
tylko nie u zono nas ewangeliza ji, le z nawet nie apelowano, aby
to robi¢. Nie lubiano zbytnio nawet pie±ni, które do tego za h aªy.
Du h wity wprawdzie mo no domagaª si tego ode mnie, nie byªem
jednak w stanie przezwy i»y¢ skrpowania i wstydu, a kiedy ju»

za-

sem si na to zdobywaªem, z powodu braku umiejtno± i ponosiªem
pora»ki, które mnie frustrowaªy i spowodowaªy nawet

o± w rodzaju

kompleksu ni»szo± i. Niedawno w zborze pod zas tygodnia modlitwy
zaproponowano modlitw dzik zynn¡ za ty h ludzi, dziki którym
dotarªa do nas ewangelia. Nast¡piªa wzruszaj¡ y

hwila, kiedy w mo-

dlitwa h indywidualny h bra ia i siostry dzikowali Panu, wymieniaj¡
z imion i nazwisk osoby, dziki którym poznali ewangeli. W tym mo-
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men ie zoba zyªem t sal, w której si modlono, wypeªnion¡ moimi
znajomymi: s¡siadami, kolegami ze szkoªy, z pra y itd. I u±wiadomiªem
sobie, »e i h tutaj nie ma, nie wznosz¡ wi

modlitw dzik zynny h

i nie wymieniaj¡ przy tym mojego imienia i nazwiska, poniewa» nie
usªyszeli z moi h ust ewangelii. Napawa mnie to smutkiem, w którym
nie

h iaªbym ju» trwa¢ i którego nie »y zyªbym tak»e nikomu innemu.

A my±l, »e w taki h od zu ia h nie jestem odosobniony.
Chrze± ijanin i zbór nie ewangelizuj¡ y to

hrze± ijanin i zbór

uªomny, kaleki, nie wywi¡zuj¡ y si ze swojego podstawowego powoªania i »adna ÿgªboka" pobo»na gadanina nie jest w stanie tego ukry¢
ani temu zaprze zy¢. Dziki Bogu jednak ta uªomno±¢ i to kale two
jest mo»liwe do wyle zenia i na wielu miejs a h ju» to nast¡piªo, a na
wielu inny h miejs a h to aktualnie si dzieje. Nie trzeba nam dªu»ej nosi¢ ha«by naszej niepªodno± i. Odnowa, przebiegaj¡ a na tym
od inku, prowadzi do dynamiki i »ywotno± i, jakiej Ko± ióª nie do±wiad zaª ju» od dawna. Przez nawrót do biblijnej, apostolskiej zasady powsze hnego kapªa«stwa i praktyki spotka« domowy h Ko± ióª
uzyskuje warunki, niezbdne do naszego wywi¡zania si z ogromny h
zada« ewangeliza ji

zasów ostate zny h.
J. K.

Powsze hne kapªa«stwo w prakty e
(Krótkie informa je z ró»ny h stron ±wiata)

Berisso, Argentyna: Ko± ióª baptysty zny pastora Alberto Prokop huka dziki

usªudze wszystki h jego zªonków wzrósª z 110 do 3000 zªonków. Prowadz¡ oni 30
sªu»b, od ewangeliza ji i u zniostwa po z¡wszy, a na tani h sklepa h i jadªodajnia h
sko« zywszy. Ko± ióª ten zaªo»yª te» w obrbie metropolii La Plata 15 inny h ko± ioªów. Gwatemala: Ko± ióª Verbo wzrósª do 9000 zªonków. Zaªo»yª on wiele nowy h
ko± ioªów w spoªe zno± ia h hiszpa«skojzy zny h obu z± i Ameryki. Tajemni ¡
rozwoju jest osobiste u zniostwo wszystki h zªonków i powstaj¡ a dziki niemu du»a
li zba liderów. Nairobi, Kenia: Ko± ióª Lighthouse pastora Donalda Matheny wzrósª
do 2500 osób, pra uj¡ y h w 450 grupa h domowy h. Co miesi¡ okoªo 350 osób
poznaje Pana w ty h grupa h. Bogota, Kolumbia: Niewielka Midzynarodowa Misja
Charyzmaty zna rozwinªa si do 30 tysi y zªonków, skupiony h w ko± iele entralnym i 18 pla ówka h wokóª miasta. Zaªo»yli tak»e 12 ko± ioªów w inny h miasta h.
Pra a oparta jest na grupa h domowy h, który h li zba wzrosªa z 1400 w roku 1994
do 14 tysi y w roku 1998. Sama sªu»ba mªodzie»owa li zy 6600 grup, w który h o
tydzie« nawra a si okoªo 600 osób. Louisiana, USA: W ko± iele Bethany po wprowadzeniu do istniej¡ y h ju» komórek zasady powsze hnego kapªa«stwa i ewangeliza ji,
li zba grup w i¡gu sze± iu miesi y podwoiªa si z 54 do 108. W kolejny h trze h
lata h ko± ióª powikszyª si o 200 nowy h grup i okoªo 2000 rodzin. Kijów, Ukraina:
Ko± ióª ÿSªowo Wiary" prowadzony przez Nigeryj zyka Sunday Adelaja li zy okoªo
18 tysi y zªonków i pra uj¡ w grupa h domowy h powiksza si o kilkaset osób
miesi znie. Zaªo»yª te» okoªo 70 ko± ioªów lialny h i przygotowuje misjonarzy do
pra y w inny h kraja h. Seul, Korea: Centralny Zbór Peªnej Ewangelii jest jednym
z najwikszy h zborów na ±wie ie. Li zy on okoªo 850 tysi y zªonków, pra uj¡y h w 50 tysi¡ a h grup domowy h. Pªd.-za h. Azja: W regionie li z¡ ym 7 mln.
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mieszka« ów byªy w roku 1993 tylko 3 ko± ioªy. W i¡gu 4 lat powstaªo ponad 550
nowy h z li zb¡ wierz¡ y h prawie 55 tysi y. Chiny: W pewnym okrgu w prze i¡gu
4 lat powstaªo 500 nowy h ko± ioªów i ponad 20 tysi y ludzi przyjªo Chrystusa.
Ameryka Poªudniowa: Dwa zwi¡zki baptysty zne przezwy i»yªy powa»ne prze±ladowania i li zba i h zborów wzrosªa z 235 w roku 1990 do ponad 3200 w roku 1998.
Azja rodkowa: Tam, gdzie w ze±niej byªo tylko 200 hrze± ijan, w samym tylko roku
1996 o hrz zono 15 tysi y nowo nawró ony h. Europa Za hodnia: Pewien misjonarz donosi: ÿW ubiegªym roku (1998) moja »ona i ja zaªo»yli±my 15 grup domowy h.
Kiedy wyje»d»ali±my, zastanawiali±my si, o zastaniemy po powro ie. To niesamowite! Obe nie mo»emy zweryfikowa¢ przynajmniej 30 ko± ioªów, ale przypusz zam,
»e mo»e i h by¢ nawet dwa lub trzy razy wi ej." Etiopia: Zaªo»enie ztere h ko± ioªów zajªo 30 lat. W i¡gu zaledwie 9 miesi y powstaªo 65 ko± ioªów komórkowy h.
Chiny: Zborowi, który li zyª okoªo 300 zªonków, skonfiskowano budynek, a jego pastora i inny h pra owników uwiziono. Kiedy po 11 lata h wyszedª z wizienia, jego
zbór, dziaªaj¡ y w konspira
h grupa
h domowy
h, li zyª 30 tysi y zªonków.
Nayjny
podstawie
serwisu
http://www.miastadlaboga.jezus.pl
i inny h ¹ródeª zestawiª Józef Kajfosz
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Niedobrze robimy. Dzie« dzisiejszy jest dniem radosnej wie± i; je»eli to przemil zymy i bdziemy zwleka¢, a» za±wita ranek,
spotka nas kara.

2Kr 7:9

Informujemy, »e istnieje komplet materiaªów potrzebny h do wdro»enia pra y
zborowej w systemie komórkowym: Ksi¡»ki: Larry Sto kstill: ÿKo± ióª komórkowy",
Ralph Neighbour: ÿPukaj¡ do drzwi, otwieraj¡ ser a", ÿKurs liderów grup opieki"
oraz materiaªy szkoleniowe dla po z¡tkuj¡ y h: ÿNowy po z¡tek", ÿNowe kroki",
ÿNowe de yzje" i ÿNowe powoªanie". Informa ji udzielaj¡ i zamówienia realizuj¡ zbory: ÿHosanna", ul. Przemysªowa 9, 42-217 Czsto howa, pentahosjezus.pl;
ÿOaza miªo± i", ul. Ko± ielna 1, 44-338 Jastrzbie-Zdrój, oazapolbox. om; ÿFiladel a", os. D¡brówki 12 e, 44-286 Wodzisªaw l. zborwodz.kz.pl
O yna nasza nadal prowadzi sprzeda» wysyªkow¡ ksi¡»ek Ludmiªy Plett: ÿPrzebudzenie rozpo zyna si ode mnie", ÿCzas rozpo z¡¢ s¡d od domu Bo»ego" oraz
ÿProstuj ie drog Pa«sk¡", a tak»e ksi¡»ek Józefa Kajfosza: ÿy ie ma sens", ÿPrzed
nami el", ÿJak powiada Pismo" i ÿU wrót przestrzeni".
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