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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 . . .

Kiedy obªok si podnosi

Ilekro¢ obªok podnosiª si w gór nad przybytkiem,
wyruszali synowie izraels y w drog w i¡gu aªej swej
wdrówki.
2Mo 40:36

Historia starotestamentowa stanowi dla nas wzór | obraz wydarze« i praw du howy h. Jednym z li zny h elementów tej bogatej
spu± izny jest fakt prowadzenia przez Boga Jego ludu przy pomo y
widzialnego sªupa obªoku (2Mo 13:21,22; 40:34{38). Warto zauwa»y¢,
z jakim na iskiem Pismo wite podkre±la, »e i h wdrówki i postoje
odbywaªy si wyª¡ znie ÿna rozkaz Pana", wyra»ony i uwido zniony w
za howaniu si obªoku (4Mo 9:15{23).
Tak»e lud Bo»y Nowego Przymierza znajduje si w podró»y, któr¡
odbywa pod przewodni twem Pana, a jej elem jest doj± ie wszystki h ÿdo mskiej doskonaªo± i" zyli doro±ni ie ÿdo wymiarów peªni
Chrystusowej" (Ef 4:13) oraz doprowadzenie do posªusze«stwa wiary
wszystki h narodów (Mt 28:19; Rz 1:5). Rozwój Ko± ioªa Jezusa Chrystusa, gdzie po stosunkowo krótkim, bardzo »ywotnym okresie apostolskim nast¡piª bardzo dªugi, okoªo tysi¡ letni okres stagna ji, za±
od zasów reforma ji przebiega jego odnowa | stopniowe odzyskiwanie i przywra anie jego pierwotny h, biblijny h e h | jest nam
na ogóª znany. Chrze± ija«stwu ewangeli znemu jest te» znana pewna
etapowo±¢ tego pro esu odnowy, zy te», je±li kto woli, tej postpuj¡ ej
w i¡» naprzód reforma ji. Bywaªy w niej okresy wzgldnie spokojne, a
tak»e okresy o»ywiony h ru hów i przemian, o mo»na by przyrówna¢
do postojów i po hodów w dªugiej wdrów e Izraela.
Spe yfika naszej du howej wdrówki jest jednak inna ni» fizy znej
wdrówki Izraela przez pustyni, dlatego te» inne towarzysz¡ jej problemy. W historii ko± ioªa powa»nym problemem jest rozpoznanie
Bo»ego dziaªania. Sªup obªo zny byª widzialny fizy znymi o zami, za±
Bo»a obe no±¢ w±ród ludu Nowego Przymierza wymaga sprawnego
du howego wzroku, który nie wszys y maj¡. Dlatego sygnaªy do wyruszenia w dalsz¡ drog otrzymujemy od ludzi sz zególnie bliski h
ser u Bo»emu, którzy pozostaj¡ z Nim w za»yªy h stosunka h i którym objawia On swoj¡ wol. Tak»e przyj ie ty h sygnaªów, obe ny h
w i h zwiastowaniu, nie jest automaty zne, le z wymaga otwarto± i
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na dziaªanie Du ha witego po stronie sªu ha zy. Poniewa» nie do
wszystki h do ieraj¡ te Bo»e sygnaªy, ka»demu podnoszeniu si obªoku Bo»ej hwaªy i jego posuwaniu si naprzód towarzyszy sporo
zamieszania i kontrowersji.
Istotnym zynnikiem w tym pro esie jest nasze ludzkie przywi¡zanie do bezpie znego, wygodnego trybu »y ia, który kojarzy nam si z
staªym miejs em zamieszkania, dobrze urz¡dzonym i znanym nam ±rodowiskiem, utulnym gniazdkiem, które budowali±my przez dªugi zas,
i¡gle je ulepszaj¡ . Ni dziwnego, »e nagªy sygnaª do opusz zenia tego
zagrzanego miejs a i ruszenia w dalsz¡ drog, a przez to nara»enia si
na rze zy nieznane i na ró»ne zagro»enia, budzi nasz opór i sprzeiw. W sensie du howym ozna za to, »e nasza spoªe zno±¢ w trak ie
dziesi iole i pod wpªywem naszy h wspólny h dziaªa« przybiera jaki±
ksztaªt, który jest nam drogi i miªy, jako »e jest w nim wkªad naszej
wªasnej i naszy h przodków pra y, gdzie zujemy si dobrze, wygodnie i bezpie znie. I teraz nagle mieliby±my to wszystko zmienia¢? Bo»e
ele pozostaj¡ aªy zas niezmienne, ale my to, o jest tylko pewnym
etapem na naszej drodze, uwa»amy bªdnie za stan do elowy. Ina zej
mówi¡ , rze z dobra staje si wrogiem rze zy najlepszej.
Niestety, nie takie jest nasze przezna zenie. Jako lud Bo»y mamy
pewne zadania i pewne ele, nie mo»emy wi sobie pozwoli¢ na zasiedziaªo±¢ w wygodny h, zbudowany h przez nas pielesza h. Nasz Pan
ma prawo w ka»dej hwili nas wezwa¢ do wyruszenia w dalsz¡ drog,
a my mamy obowi¡zek i±¢ za Nim, bez wzgldu na niewygody i ryzyka,
gdy» w prze iwnym razie znajdziemy si poza obrbem Jego dziaªania. Ka»demu takiemu ru howi towarzyszy niestety pewien podziaª na
ty h, którzy okazuj¡ si gotowi i±¢ dalej, i ty h, którzy kategory znie
odmawiaj¡. Ci pierwsi de yduj¡ si na konie zne zmiany, pod zas gdy
i drudzy pozostaj¡ na etapie doty h zasowym. Midzy jednymi i drugimi jest wiele nieporozumie«, wzajemny h zarzutów i oskar»e«, przynajmniej w po z¡tkowym, gor¡ ym okresie ty h przemian, nie mo»na
jednak zapobie pój± iu w ró»ne strony, gdy» brak wspólnego zrozumienia i elu. Jedni i drudzy pozostaj¡ na drodze za Panem, na±laduj¡
Go jednak wedªug ró»nego zrozumienia, a wi ina zej.
Poniewa» aktualnie po raz kolejny przebiega opisany powy»ej proes, warto mo»e przyjrze¢ si kilku epizodom z historii ko± ioªa, które
rzu i¢ mog¡ pewne ±wiatªo na zwi¡zane z tym pro esem me hanizmy.
W okresie reforma ji, w której najbardziej wyeksponowan¡ rol
odegraª znany wszystkim Mar in Luter, istniaªy ró»ne pr¡dy | dziaªali ludzie z wizj¡ od Boga w ró»ny h sprawa h i ró»nej gªbi. Niektórzy z ni h kontaktowali si z Lutrem, przedstawiaj¡ mu swoje wizje
i za h aj¡ go do pój± ia w sprawa h reform ko± ioªa na aªo±¢ i
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trzymania si ± i±le biblijnego wzor a. Sz zególnie warto wspomnie¢
fran iszkanina Lamperta i barona Kaspara von S hwenkfelda, którym
Bóg darowaª gªboki wgl¡d w istot Ko± ioªa Nowego Testamentu, bazuj¡ ego na zasada h osobistego przyj ia ewangelii i powsze hnego
kapªa«stwa wierny h. Luter przyznaª im w zasadzie ra j, byª jednak
zdania, »e masy narodu s¡ niedojrzaªe do tego typu pobo»no± i i »e
nie s¡ zdolne sprosta¢ takim wymaganiom. Dlatego zbudowaª ko± ióª
protestan ki, za howuj¡ powsze hno±¢ przynale»no± i do niego, nie
uwarunkowan¡ »adnymi kwalifika jami, du howie«stwo, powi¡zania z
wªadz¡ pa«stwow¡ i wiele inny h niebiblijny h reliktów odstpstwa.
Tym zasem jednak wspomniani ludzie, realizuj¡ swoje wizje, doprowadzili do powstania wielu kwitn¡ y h zborów, oparty h na zasada h apostolski h, w który h »y ie du howe wyprzedziªo pod wieloma
wzgldami o setki lat rozwój ko± ioªa jako aªo± i. Niestety, luteranie
nie hlubnie wsªawili si pó¹niej jako prze±ladow y ty h zborów, które
istniaªy przez wiele dziesi iole i sz zególnie na terenie dzisiejszego
Dolnego l¡ska. Przykro jest ±ledzi¢, jak ludzie reforma ji traktowali
i jakimi epitetami zstowali ty h rzekomy h heretyków. Powstanie i
rozkwit w owym zasie ty h zborów, które mo»na by bez przesady nazwa¢ ewangeli znymi, podwa»a wspomnian¡ opini Lutra, natomiast
mo»na hyba stwierdzi¢, »e nie dojrzaªa jesz ze wtedy ogólna sytua ja
du howa do upowsze hnienia si tego typu pobo»no± i. Odej± ie od
wzor ów biblijny h byªo zbyt dalekie i dªugotrwaªe, tote» i powrót do
ni h nastpowaª powoli i »mudnie. Ka»dy krok zna zony byª i»kimi
zmaganiami z niezrozumieniem ustabilizowany h struktur ko± ielny h,
prze iwny h za hodz¡ ym zmianom.
Inny iekawy przy zynek do tej historii postojów i wyrusze« w dalsz¡ podró» w stron elu ko± ioªa stanowi »y ie i spu± izna Johanna
Christopha Blumhardta, du hownego lutera«skiego, który jednak»e
miaª nietypow¡ dla tego ±rodowiska osobist¡ spoªe zno±¢ z Bogiem
i gªboki wgl¡d w »y ie du howe. (y iorys jego publikowali±my w
nr 15 ÿDo Celu".) Pod konie swojego »y ia daª on wyraz swojemu
przekonaniu, »e to, o sam prze»yª z Panem, jest tylko przedsmakiem
maj¡ ego nast¡pi¢ ogólnego poruszenia Du ha witego, które ogarnie aªy ±wiat, zanim nastan¡ ostate zne zasy anty hrysta. Wiemy, »e
sªowa te okazaªy si by¢ proro ze, gdy» wiek 20 sªusznie mo»na nazwa¢
wiekiem pot»nego dziaªania Du ha witego w skali ogólno±wiatowej. Jednak»e autor »y iorysu Blumhardta, luteranin skomentowaª t
jego wypowied¹ nastpuj¡ o: ÿOd tamtego zasu minªo sto lat. To,
zego z upragnieniem wypatrywaª i o miaª nadziej jesz ze osobi± ie
prze»y¢, mianowi ie nowe wylanie Du ha witego, a przez to ogólno±wiatowe przebudzenie, poprzedzaj¡ e zasy anty hrysta, do dzi±
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jesz ze nie nast¡piªo. Czy Blumhardt mimo swojej rozlegªej i gªbokiej znajomo± i Biblii myliª si w tej rze zy, zy te» w jego wierze i
nadziei kryje si jesz ze jaka± tajemni a?" *
O zym to ±wiad zy? Po prostu nawet fakty history zne s¡ aªkiem ró»ne, w zale»no± i od punktu i sposobu patrzenia na nie. To,
o dla zielono±wi¡tkow ów i haryzmatyków jest wspaniaªym dzieªem
Bo»ym, dla przedstawi ieli w ze±niejszy h struktur ko± ielny h, które
w swoim zasie nie podniosªy si do dalszego etapu drogi za Panem,
po prostu nie istnieje, albo nawet stanowi tylko jaki± fragment dziejów
zwiedze« w hrze± ija«stwie. A taki h przykªadów mo»na by przytozy¢ bez liku. Droga ko± ioªa do jego elu jest trudna i wy zerpuj¡ a,
ale ni nie jest w stanie jej powstrzyma¢. Dla ty h jednak, którzy nie
ruszaj¡ w drog, kiedy obªok si podnosi, historia ko± ioªa zatrzymuje
si i potem s¡ ju» i h zdaniem tylko zbª¡dzenia i zwiedzenia, przez
które diabeª usiªuje wytr¡ i¢ ko± ióª z jego stanu do elowego, który
widz¡ w danej strukturze.
Zawsze jednak znajdzie Bóg taki h, którzy nie godz¡ si na »adne
odstpstwa ko± ioªa od Bo»ej, biblijnej dokumenta ji i usilnie poszukuj¡ drogi naprzód. A i h inspiratorem jest Du h wity, który nigdy
nie ustanie, dopóki biblijny wzorze ko± ioªa nie stanie si rze zywisto± i¡. Ludzie ta y maj¡ z reguªy trudne »y ie w oto zeniu swoi h
wspóªbra i w wierze, ale takie jest i h przezna zenie, zgodne z przykªadem i h Mistrza Jezusa Chrystusa. Nie s¡ to ludzie doskonalsi ani
pobo»niejsi, le z tylko bardziej zdeterminowani, aby i±¢ na aªo±¢. Nie
pozwol¡ si gdzie± usadzi¢, le z bez przerwy niespokojnie rozgl¡daj¡
si, gdzie jest obªok Bo»ej hwaªy.
Mo»e warto w tym kontek± ie wspomnie¢ o zªowieku nazwiskiem
Arthur S. Booth-Clibborn. Byª Niem em, który nawró iª si w po z¡tka h 20 wieku poprzez usªug Armii Zbawienia. Byª tak gorliwym
jej dziaªa zem, »e szybko awansowaª na kolejne stopnie. Poj¡ª nawet
za »on órk zaªo»y iela tej organiza ji, generaªa Booth'a. Nale»aª
jednak do taki h wªa±nie, który h ni nie powstrzyma od pój± ia tam,
gdzie wy zuwaj¡ obe no±¢ obªoku Bo»ej hwaªy. Kiedy usªyszaª o prze»y ia h zielono±wi¡tkowy h, ruszyª od razu, aby te sprawy osobi± ie
zbada¢. I zostaª po hwy ony, gdy» prze»yª hrzest Du hem witym
i otrzymaª niektóre dary du howe. Wtedy nie radziª si iaªa i krwi,
le z za z¡ª funk jonowa¢ w otrzymanym obdarowaniu jako ewangelista. Niestety, nie spotkaªo si to ze zrozumieniem w±ród jego bliski h.
Uznano, »e du howo zbª¡dziª lub nawet zdradziª swoje ideaªy. Ale on
* Erwin Rudert: ÿI h will von Blumhardt lernen, da Jesus Sieger ist",
Ernst Franz, Metzingen 1996, str. 57.
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ani nie zbª¡dziª, ani nie zdradziª, tylko szedª dalej naprzód za Bo»ym sªupem obªo znym. I tak byªo do ko« a jego »y ia. Gdziekolwiek
dziaªo si o± nowego, on musiaª tam by¢ i to zbada¢. Pod konie »y ia
spotykamy go w bliskim towarzystwie niektóry h osób z krgu ÿVoi e
of Healing", u zestni z¡ ego w kampania h uzdrowie« zy h.
Kiedy dziaªanie Du ha witego na po z¡tku 20 wieku stawaªo
si oraz bardziej gªo±ne i przy i¡gaªo oraz wiksz¡ uwag, spoªe zno± i ewangeli zne, które ten ru h po z¡tkowo potpiªy, przyst¡piªy
do prze iwdziaªania. Za zto energi znie rozpowsze hnia¢ publika je
na temat Du ha witego, aby udowodni¢ swoim zªonkom, »e tematyka ta jest do eniana i »e nie trzeba od hodzi¢ gdzie indziej. | Jakie
to byªy ksi¡»ki? | Byªy to na ogóª bardzo dobre ksi¡»ki o Du hu
witym. Zawieraªy to najlepsze, o wiadome byªo o roli i sposoba h
dziaªania Du ha witego . . . pod konie 19 wieku. Nie byªo w ni h
natomiast ani sªowa o tym, o Du h wity zyniª pó¹niej, w przebudzeniu z po z¡tku 20 wieku.
Nale»y w tym kontek± ie zauwa»y¢ i podkre±li¢ dwie rze zy. Po
pierwsze, ludzie anga»uj¡ y si w nowym poruszeniu du howym nie
s¡ ani bardziej du howi, ani doskonalsi pod »adnym wzgldem od pozostaªy h. S¡ tak samo ograni zeni i podatni na pomyªki, jak wszys y
inni. W ka»dej rze zy, gdzie wystpuje dziaªanie ludzi, bd¡ rze z¡ normaln¡ ró»ne braki, mankamenty, bªdy i wypa zenia. Zawsze bdzie
mo»na zarzu i¢ im mnóstwo rze zy negatywny h. Istotne jest tylko to,
zy sedno zwiastowanego poselstwa i d¡»enia zbli»a ko± ióª do jego
posta i do elowej, a nie to, zy zwiastuj¡ je lepsi lub dojrzalsi ludzie.
Gdzie» byªo u zniom Jezusa równa¢ si z dojrzaªo± i¡, erudy j¡ zy
ogªad¡ u zony h w Pi±mie i faryzeuszów? Ale Bóg z upodobaniem
wybiera sobie wªa±nie taki h, którzy w o za h m¡dry h si nie li z¡.
Po drugie, postawienie nowego kroku na drodze do elu nie oznaza i nie mo»e ozna za¢ nega ji doty h zasowej drogi. Chodzi zawsze
tylko o dalszy krok, mo no bazuj¡ y na poprzedni h i ± i±le do ni h
nawi¡zuj¡ y i z ni h wynikaj¡ y. Podejrzane s¡ przeskoki, który h zwolenni y od inaj¡ si od przeszªo± i jako od zwiedzenia, z którego naresz ie si wydostali. Jednym z kryteriów autenty zno± i kolejnego
kroku w historii ko± ioªa jest wªa±nie to, »e wyszukuje si w nim, skrupulatnie bada i mo no podkre±la dokonania zna z¡ y h osobisto± i
»y ia du howego miniony h okresów oraz i h pragnienia, tsknoty i
wizje, które nie do ko« a urze zywistniªy si za i h »y ia.
Z tego drugiego punktu wynika, »e wyklu zone jest wystpowanie
zwolenników nowego poruszenia prze iwko dawniejszym strukturom,
podwa»anie i h osi¡gni¢ lub kwestionowanie sensu i h istnienia. Zasadne jest tylko wskazywanie na fakt, »e nie s¡ one posta i¡ do elow¡

6

Do Celu, nr 17

ko± ioªa i wymagaj¡ dalszego rozwoju. Przykªadowo, u zynione powy»ej wzmianki o ko± iele lutera«skim i Armii Zbawienia nie ozna zaj¡,
»e struktury te nie peªniªy i nie peªni¡ doty h zas swojej doniosªej roli.
Miaªem przywilej pozna¢ bli»ej lutera«ski h haryzmatyków i widzie¢,
a tak»e bezpo±rednio u zestni zy¢ w zadziwiaj¡ ym nadnaturalnym
Bo»ym dziaªaniu w i h odziennym »y iu, wiem tak»e, jak wa»n¡ pra 
wykonuje dot¡d Armia Zbawienia. Je±li nawet te lub inne struktury
nie zrozumiej¡ aktualnego etapu Bo»ego dziaªania lub nawet popadn¡
wzgldem niego w syndrom nega ji, Bóg nie przestanie bªogosªawi¢ i h
ani u»ywa¢ w zakresie, na jaki i h postawa na to pozwala. Chodzi tylko
o to, »e bdzie to zakres w»szy od tego, o mogªoby by¢ i h udziaªem,
gdyby szªy za Panem bez zastrze»e«.
Có», istniej¡ subkultury, które nie korzystaj¡ z pewny h nowo zesny h wynalazków i udogodnie«, na przykªad z pr¡du elektry znego
zy transportu samo hodowego, o mo»e wywoªywa¢ zdziwienie, ale
to i h sprawa. Za± w analogii du howej jest to sprawa midzy nimi
a Bogiem, w »adnym za± wypadku nie nasza, ludzi postronny h. Mo»emy tylko radowa¢ si wraz z nimi spoªe zno± i¡ bratersk¡ z naszym
wspólnym Oj em i o najwy»ej w miªo± i i pokorze stara¢ si za h i¢
i h do ty h aspektów naszej wiary, które s¡ im nieznane, jedno ze±nie
htnie u z¡ si od ni h tego, w zym nas przewy»szaj¡ i wyprzedzaj¡.
Czas na przyjrzenie si naszej obe nej sytua ji du howej. Ogólnie
mówi¡ , jest ona skomplikowana, gdy» równo ze±nie przebiega wiele
ró»ny h pro esów. S¡ zasy ostate zne i wszystko w przy±pieszonym
tempie zmierza do swojego ostate znego przezna zenia. Doty zy to
zarówno dzieª diabelski h, jak i dzieªa Bo»ego. Równo ze±nie dojrzewa i do hodzi do swojej posta i do elowej ÿWielki Babilon, matka
wszete zni i obrzydliwo± i ziemi" (Obj 17:5) oraz Oblubieni a Baranka, przyoble zona w zysty, l±ni¡ y bisior (Obj 19:7,8). Rze z o zywista, »e uwaga ludu Bo»ego skupia¢ si bdzie na tej ostatniej, gdy»
to ona jest naszym elem. Ale obserwuj¡ aktualny stan ko± ioªa, widzimy jesz ze aªy szereg elementów daleki h od biblijnego wzor a,
ni wi dziwnego, »e rozbrzmiewa dono±ne zwiastowanie, wzywaj¡ e
lud Bo»y do wyprostowania si i ruszenia w kolejny, ostatni etap wdrówki do elu. Wiele zna z¡ y h gªosów i zjawisk wskazuje na to, »e
tym razem nie hodzi o poruszenie, po którym nast¡pi¡ dalsze, le z o
ostatni etap, tu» przed powtórnym przyj± iem Chrystusa.
Dzisiejsz¡ sytua j e huje wszystko to, o widzieli±my w poprzedni h Bo»y h poruszenia h, przy zym bardzo mo ny na isk kªadzie si
wªa±nie na to wszystko, o pozostaje jesz ze do zrobienia i zego w
doty h zasowy h poruszenia h mimo zwiastowania nie udaªo si osi¡gn¡¢. W¡tków taki h, ogólnie mówi¡ , jest wiele, ale najwikszy naisk Du ha witego zdaje si spo zywa¢ na problemie organi znej
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jedno± i w iele Chrystusa i na gªoszeniu ewangelii jako gªównym jego
zadaniu. Le z nie hodzi teraz o apele o jedno±¢ i gªoszenie ewangelii,
gdy» te rozbrzmiewaj¡ ju» od stule i, le z o zwiastowanie i wprowadzenie w »y ie ko± ioªa peªnego i aªkowitego rozwi¡zania obu ty h
problemów. Pismo wite zawiera bowiem i h peªne rozwi¡zanie, a
Du h wity objawia teraz to rozwi¡zanie swojemu ludowi. I wszdzie tam, gdzie gªos ten jest sªyszany i znajduje posªu h, nastpuje
gwaªtowny wzrost pr»no± i i »ywotno± i ko± ioªa, gdy» do ko± ioªa
zjedno zonego organi znie i skon entrowanego na realiza ji wielkiego
posªanni twa misyjnego, bez zwªoki powra a Bo»a hwaªa.
Ten pro es przeobra»e« nie jest bynajmniej pozbawiony oporów,
konfliktów i zmaga« | prze iwne, s¡ one by¢ mo»e silniejsze jesz ze
ni» dawniej. Z doty h zasowy h struktur podnosz¡ si gªo±ne sprzeiwy i zaobserwowa¢ mo»na to wszystko, o znane jest z w ze±niejszy h
okresów. Midzy innymi pojawiaj¡ si ksi¡»ki na temat dobudowania
ko± ioªa do jego posta i do elowej. S¡ to bardzo dobre ksi¡»ki, mówi¡ e to najlepsze, o wiadomo byªo o ko± iele i jego ostate znym
ksztaª ie . . . w poªowie 20 wieku. Niestety, nie ma w ni h ani sªowa
o tym, zego Du h wity dokonaª w drugiej poªowie i zego dokonuje dzi±. Widzimy te» najró»niejsze warianty znie h enia i zsto
syndrom nega ji, rozpa z sz zery h m»ów Bo»y h nad biegiem wydarze«. Dobrze, »e wszystko to znamy z przeszªo± i, gdy» dziki temu
ªatwiej nam si w tym wszystkim orientowa¢. Tak jak zawsze, bardzo
zale»y na tym, jak i na o patrzymy. Bd¡ bowiem ta y, którzy nawet
tsknie wy zekuj¡ ogólno±wiatowego poruszenia zasów ostate zny h
przed nadej± iem anty hrysta, ale po fak ie powiedz¡, »e ni takiego
jesz ze nie nast¡piªo, gdy» aªy zas widzieli tylko kolejne przy zynki
do dziejów zwiedze« w hrze± ija«stwie.
Mo»na si zastanawia¢, dla zego widzimy i o eniamy tak bardzo
ró»nie. Dla zego Oj ie przed jednymi zakrywa te rze zy, a innym je
objawia. Dla zego jedni s¡ zrozpa zeni albo irytuj¡ si, a inni peªni entuzjazmu. Dla zego jedni usilnie woªaj¡ do Boga o wªasn¡ przemian,
a inni gorliwie poluj¡ na zwiedzenia i robi¡ zarzuty innym. Mo»e nie
wiemy, a mo»e wydaje nam si, »e wiemy. Najwa»niejsze jednak dla
ka»dego z nas jest to, jak widzi nas nasz Pan.
Ko± ióª odnowiony to ko± ióª, w którym funk jonuje zasada powsze hnego kapªa«stwa w miejs e klerykalizmu, jedno±¢ w ró»norodno± i w miejs e denomina jonizmu, autorytet Pisma witego w miejs e ludzki h interpreta ji, struktura organi zna w miejs e organiza ji.
Ale nade wszystko to ko± ióª, w którym funk jonuje wzajemna miªo±¢
w miejs e egoizmu, sz zero±¢ w miejs e obªudy, jawno±¢ w miejs e
ukrywania, prostolinijno±¢ w miejs e manipula ji, wzajemne usªugiwa-
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nie sobie w pokorze w miejs e wzajemnego robienia sobie zarzutów
i tak dalej. To nie s¡ frazesy, bo ju» najwy»szy zas, ostatni dzwonek,
aby to wszystko przestaªo by¢ utopi¡, a staªo si rze zywisto± i¡.
Dlatego w obe nym poruszeniu nie wystar zy nikomu doty hzasowy poziom rozwoju du howego. Aby okaza¢ si zwy iz ¡, bezwzgldnie konie zny jest nowy, wy»szy poziom ukrzy»owania z Chrystusem, nowy, wy»szy poziom wiary, nowy, wy»szy poziom spoªe zno± i z Panem, nowy, wy»szy poziom osobistej wewntrznej przemiany
w ka»dej dziedzinie »y ia du howego. Bo tylko taka aªkiem nowa
jako±¢ bdzie w stanie sprosta¢ wyzwaniom w nowy h realia h w odnowionym i dobudowanym iele Chrystusa. A drog¡ do przemian w
ty h wszystki h dziedzina h jest tylko intensywne, systematy zne »y ie
modlitewne | usilne bªaganie Boga o ostry du howy wzrok.
Ci, który h ser a Du h wity porusza do wyruszenia w kierunku
tego wspaniaªego elu, to i, którzy kiedy±, a mo»e ju» niebawem,
w li znym tªumie podnios¡ swój gªos jakby szum wielu wód i jakby
huk pot»ny h grzmotów, i powiedz¡: ÿAlleluja! Oto Pan, Bóg nasz,
Wsze hmog¡ y obj¡ª panowanie. Weselmy si i radujmy si, i oddajmy
mu

hwaª, gdy» nastaªo wesele Baranka, i oblubieni a jego przygo-

towaªa si; i dano jej przyoble

si w

zysty, l±ni¡ y bisior, a bisior

" (Obj 19:6{8).

ozna za sprawiedliwe u zynki ±wity h

J. K.

Zwró¢ ie uwag na Jezusa

Miej w pami i Jezusa Chrystusa . . .

2Tm 2:8
Przeto, bra ia ±wi i, wspóªu zestni y powoªania
niebieskiego, zwa» ie na Jezusa, posªa« a i ar ykapªana
naszego wyznania . . .
Hbr 3:1
Patrz¡ na Jezusa, spraw  i doko« zy iela wiary . . .
Hbr 12:2

Te trzy fragmenty Pisma witego sz zególnie wyra¹nie za h aj¡
do tego, aby±my w swoim »y iu hrze± ija«skim skupiali uwag na Jezusie. Mamy mie¢ Go w pami i, zwa»a¢ na Niego zyli zwra a¢ na
Niego uwag (BT) i biegn¡ wytrwale w wy± igu patrze¢ na Niego.
Zwªasz za pierwszy z ytowany h wersetów zmusza do refleksji.
Sªowa te byªy skierowane do Tymoteusza, który prowadziª zbór i byª
pra ownikiem Ko± ioªa. Jaki» sens miaªo przypominanie mu, by pamitaª o Jezusie Chrystusie? Czy» mógª o Nim zapomnie¢? Prze ie»
to tak samo, jak przypomina¢ rolnikowi, by pamitaª o polu, zy marynarzowi, by pamitaª o morzu! O o mogªo hodzi¢ apostoªowi?
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Prowadzimy »y ie hrze± ija«skie i h emy, aby byªo ono owo ne.
To zymy bój wiary i h emy, aby byª on zwy iski. Dorastamy ÿdo
wymiarów peªni Chrystusowej" (Ef 4:13) i h emy osi¡gn¡¢ ten nasz
el jak najprdzej. W tym wszystkim najistotniejszym elementem jest
nasze skupianie wszelkiej uwagi na Jezusie. Nasz postp du howy wymaga naszego bezustannego, wyt»onego wpatrywania si w Jezusa. |
Dla zego? | Bo On jest ¹ródªem wszelki h naszy h dóbr du howy h.
On jest niewysªowionym Bo»ym darem (2Ko 9:15), w którym zawarª
Bóg wszystko, o nam jest potrzebne w naszym biegu (2Pt 1:3; Rz 8:32;
Ef 1:3). Ka»dy krok naprzód w stron naszego elu uwarunkowany jest
wyra¹niejszym zoba zeniem i gªbszym poznaniem Chrystusa.
Bóg stawia przed nami ró»ne zadania. Jeste±my powoªani do gªoszenia ewangelii wszelkiemu stworzeniu, do na±ladowania naszego Mistrza i do kontynuowania Jego dzieªa, o ozna za midzy innymi by ie
Jego ±wiadkami (Dz 1:8), zwiastowanie dobrej nowiny, ogªaszanie wyzwolenia i wypusz zanie na wolno±¢ (k 4:18,19), a tak»e niwe zenie
dzieª diabelski h (1J 3:8). Ponadto prowadzimy nowe »y ie w wrogim
nam oto zeniu opanowanym przez zªo, o nara»a nas i¡gle na ró»ne
ataki siª iemno± i, którym musimy stawia¢ zoªa (Ef 6:12).
| Jakie s¡ w obli zu tej sytua ji i ty h zada« nasze szanse? |
Je±li polegamy na poten jale, który sami jeste±my w stanie zgromadzi¢
i zastosowa¢, to nie mamy »adny h szans. Przewa»nie o tym wiemy i
zdajemy sobie spraw, »e potrzebujemy ró»norodnego Bo»ego wyposa»enia. Dlatego przy hodzimy do Boga w modlitwie i usilnie prosimy
o Jego wspar ie. Prosimy o wi ej wiary, m¡dro± i, miªo± i do zgubiony h, wi ej mo y du howej do odnoszenia zwy istwa nad szatanem
i mo»e o wiele inny h jesz ze elementów, potrzebny h nam do tego,
aby nasze »y ie i sªu»ba dla Pana byªy zwy iskie.
Niestety okazuje si, »e efekty ty h wysiªków s¡ nikªe lub nie ma
i h w ale. Pozorny postp w jednej dziedzinie nastpuje przy jedno zesnym ofaniu si w innej dziedzinie. Zmagamy si wi , nie osi¡gaj¡
zde ydowanej przewagi. Ci¡gle widzimy w sobie samy h i w ota zaj¡y h nas okoli zno± ia h mnóstwo potrzeb, trudno± i i problemów, o
sprawia, »e peªne, ostate zne zwy istwo zdaje si by¢ oraz bardziej
odlegªe, albo nawet staje si nierealnym marzeniem. W tej sytua ji wyrazisto±¢ Bo»y h obietni oraz bardziej blednie, a nam samym prdzej
zy pó¹niej grozi popadni ie w znie h enie.
Jest wiele taki h, którzy rozwi¡zuj¡ ten problem tak, »e godz¡ si
na daleko id¡ e odstpstwa od biblijnego wzor a, na hrze± ija«stwo
pozbawione autenty znej Bo»ej mo y i autenty znego zwy istwa nad
grze hem, szatanem i star¡ natur¡ zªowieka. Dorabiaj¡ do tego nawet swoist¡ teologi, staraj¡ si wykaza¢, »e tak by¢ powinno i »e
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tak jest normalnie. yj¡ potem w tym bezbarwnym i jaªowym ±wie ie
religijno± i, który nie zadowala w peªni ani i h samy h, ani Boga.
Ci z nas natomiast, którzy przesªanie Pisma witego traktuj¡ na
serio i nie pozwalaj¡ na to, by ludzkie doktryny i trady je wypa zyªy i h
widzenie du howej rze zywisto± i, borykaj¡ si z problemem ogromnej, wr z przepastnej ró»ni y pomidzy wzor em hrze± ijanina i ko± ioªa z kart Pisma witego, a obserwowan¡ w sobie i wokóª siebie
rze zywisto± i¡. Nie mo»emy zaak eptowa¢ tej ró»ni y jako normalnej
i dopusz zalnej, le z z reguªy nie mo»emy te» mimo usilny h stara«
wydosta¢ si z naszej poªowi zno± i i osi¡gn¡¢ biblijny stan do elowy.
Je±li obiektywnie i sz zerze o eniamy samy h siebie, to widzimy stan
laody ejski: ndz, ubóstwo i nago±¢, gdy» ogromna wikszo±¢ obietni Bo»y h w »y iu naszym po prostu si nie sprawdza, i to po wielu
lata h zy nawet po dziesi iole ia h hrze± ija«skiego »y ia. Patrz¡
na samy h siebie mo»emy tylko pªaka¢. Jedyne, o ró»ni nas wtedy
od Laody ej zyków jest ±wiadomo±¢ naszej ndzy | nie mówimy, »e
jeste±my boga i, gdy» wiemy, »e tak nie jest.
W ±wietle Pisma witego, a konkretnie ty h wersetów, które zaytowali±my na wstpie jako nasze motto, przy zyna tego stanu jest
o zywista. Nasz¡ uwag skupili±my prawie wyª¡ znie na swoi h potrzeba h, na napotykany h przez nas trudno± ia h i na dr z¡ y h
nas, niemo»liwy h do rozwi¡zania problema h oraz na samy h sobie,
pró»no szukaj¡ w sobie poten jaªu, zdolnego zapewni¢ nam zwy istwo. Tym s¡ zajte nasze my±li, o tym mówimy, tego doty z¡ nasze
dziaªania i to jest tre± i¡ naszy h modlitw. Tym jeste±my zaabsorbowani, w tym si pogr¡»amy. Przestali±my natomiast mie¢ w pami i
Jezusa Chrystusa, przestali±my skupia¢ nasz¡ uwag na Jezusie, przestali±my na Niego patrze¢. Po prostu jako± w nawale mnóstwa kªopotów dnia powszedniego, a by¢ mo»e tak»e i w nawale naszej o»ywionej
aktywno± i religijnej Jezus prawie zupeªnie wypadª nam z pami i.
A prze ie» to On jest dla nas Bo»ym darem, w którym zawarte
jest wszystko, zego potrzebujemy do naszego »y ia i do naszy h zada«. Bóg w Nim i wraz z Nim darowaª nam wszystko i nie ma »adnej
potrzeby, by dawaª nam o± jesz ze. Nie ma te» »adnej potrzeby, by±my poza Nim poszukiwali zego± jesz ze. W Nim mamy aª¡ peªni
sprawiedliwo± i, ±wito± i, wiary, miªo± i, m¡dro± i, mo y i wszelki h
inny h dóbr, jakie tylko mog¡ by¢ nam kiedykolwiek potrzebne. Przykªadowo, On jest ubªaganiem za nasze grze hy (1J 2:2), naszym pokojem (Ef 2:14), nasz¡ m¡dro± i¡, sprawiedliwo± i¡, po±wi eniem,
odkupieniem (1Ko 1:30), mo ¡ Bo»¡ (1Ko 1:24), »ywym hlebem (J
6:35,41,48,51), drog¡, prawd¡ i »y iem (J 14:6).
| A w jaki sposób staje si to wszystko naszym udziaªem? |
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Pismo wite u zy nas, »e tylko przez poznanie Jezusa Chrystusa (2Pt
2,3; J 17:3), albo, ina zej mówi¡ , przez wpatrywanie si w Niego
zyli studiowanie i rozwa»anie pod dziaªaniem Du ha witego tego
wszystkiego, o mówi o Jezusie Chrystusie Pismo wite. Stamt¡d dowiadujemy si tak»e, i» ka»dy, kogo Bóg przyjmuje za syna, otrzymuje
Du ha Jego Syna Jezusa Chrystusa (Gal 3:26{28; Rz 8:9{10,14{17), a
to ozna za, i» Jezus Chrystus zamieszkuje w nim (J 14:20; J 17:21{23).
Nasz¡ odpowiedzialno± i¡ jest jednak»e ±wiadome trwanie w tej organi znej wizi z Chrystusem przez przestrzeganie Sªowa Bo»ego (J
14:23; J 15:4{11) i przez wiar w jego prawdziwo±¢ (Ef 3:17{19).
Problemem numer jeden przewa»nej z± i nas hrze± ijan jest
to, i» wiedz¡ o tym w teorii i uznaj¡ to doktrynalnie pod hodzimy
do tego wszystkiego powierz hownie, zaledwie ±lizgaj¡ si po powierz hni ty h prawd, pod zas gdy prakty zna strona ty h faktów
pozostaje dla nas nieosi¡galna. Dlatego od zuwamy dotkliwe braki,
mimo i» w Chrystusie mamy i h peªne zaspokojenie, i borykamy si z
powa»nymi problemami, mimo i» w Chrystusie mamy i h peªne rozwi¡zanie. Wyj± ie z tej ponurej sytua ji jest jednak równie wspaniaªe, jak
wszystko inne, o dla nas u zyniª Bóg. Trzeba odwró i¢ swoj¡ uwag
od braków, trudno± i i problemów, a zamiast tego skupi¢ j¡ na Jezusie,
w którym jest i h zaspokojenie i rozwi¡zanie.
Ilustra j¡ jest starotestamentowy epizod z historii Izraelitów.
Kiedy z powodu i h szemrania popadli w kªopoty i za zªy k¡sa¢ i h
w»e, nie pomagaªy »adne ludzkie ±rodki, le z trzeba byªo zastosowa¢ jedyny skute zny ±rodek | ten, który daª im Bóg | a byªo nim
skierowanie uwagi na miedzianego w»a na drzew u (4Mo 21:4{9).
Jest to przede wszystkim obraz grze hu i ofiary przebªagalnej Chrystusa na krzy»u, ale doty zy on tak»e wszystki h pozostaªy h aspektów
naszego zaprzedania i odkupienia, gdy» wszystkie one maj¡ to samo
rozwi¡zanie: Jezusa Chrystusa.
W naszej mentalno± i ±wiadomie zy pod±wiadomie stoimy przewa»nie na stanowisku, »e w danej sytua ji Bóg musi o± zrobi¢, lub
te» my sami musimy o± zrobi¢. Jedno i drugie jest nieprawd¡. Prawda
jest taka, »e ani Bóg nie musi ju» ni robi¢, ani te» nam nie trzeba
ju» ni robi¢ | trzeba nam tylko u±wiadomi¢ sobie i zaak eptowa¢
to, o Bóg ju» zrobiª. To doty zy ogromnej li zby ró»ny h naszy h duhowy h i prakty zny h spraw w bardzo szerokim zakresie, zna znie
szerszym, ni» sobie u±wiadamiamy. To jest pozy ja wiary | ±wiadomo±¢ prawdziwo± i faktów, przedstawiony h nam w Pi±mie witym,
i dziaªanie na i h podstawie. Kiedy dziki skupianiu uwagi na Jezusie
osi¡gniemy tak¡ ±wiadomo±¢, znikn¡ wszelkie trudno± i i problemy, a
pozostanie tylko bezgrani zny za hwyt i uwielbienie, gdy» zoba zymy,
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»e nasze potrzeby s¡ zaspokojone, nasze trudno± i usunite, a nasze
problemy rozwi¡zane, tak i» jeste±my zwy iz ami.
Prakty znie bior¡ , ozna za to, »e kiedykolwiek stajemy przed jakim± wyzwaniem, nie powinni±my roztrz¡sa¢ swoi h wªasny h mo»liwo± i ani te» analizowa¢ okoli zno± i w poszukiwaniu jakiej± mo»liwej
do zrealizowania drogi wyj± ia, le z powinni±my zagªbi¢ si w Sªowie
Bo»ym, poszukuj¡ tam faktów, mówi¡ y h o Bo»ym sposobie sprostania temu wyzwaniu, darowanym nam i zawartym dla nas w Jezusie
Chrystusie. Nie ma bowiem »adnego wyzwania, któremu nie byliby±my w stanie sprosta¢ ±rodkami, jakie mamy w Chrystusie, »adnego
problemu, który w Nim nie byªby ju» rozwi¡zany (1Mo 18:14; k 1:37;
Flp 4:13). Tak dªugo, jak dªugo patrzymy na siebie i okoli zno± i, bdziemy w obli zu problemów do±wiad za¢ bezradno± i i bezsilno± i.
Jak tylko znajdziemy w opar iu o Sªowo Bo»e rozwi¡zanie, darowane
nam w Chrystusie, stajemy si zwy iz ami.
Dlatego Sªowo Bo»e na wielu miejs a h za h a nas do staªego
za howywania w ±wiadomo± i tego wszystkiego, o mamy w Chrystusie
i o zyni nas zwy iz ami. ÿCzy nie wie ie, »e ±wi¡tyni¡ Bo»¡ jeste± ie i »e Du h Bo»y mieszka w was?" (1Ko 3:16) ÿCzy nie wie ie, »e
iaªa wasze s¡ zªonkami Chrystusowymi?" (1Ko 6:15) ÿCzy nie wieie o sobie, »e Jezus Chrystus jest w was?" (2Ko 13:5) ÿ . . . uwa»aj ie
siebie za umarªy h dla grze hu, a za »yj¡ y h dla Boga w Chrystusie

" (Rz 6:11). Je±li bowiem o tym wiemy, jeste±my u zestnikami i u»ytkownikami tego wszystkiego, o Bóg zawarª w
Chrystusie. Czy» mo»emy wtedy do±wiad za¢ jakiego± niedostatku?
Wypada nam stwierdzi¢ u z iwie, »e wprawdzie o tym wiemy, bardzo nam si to podoba i gor¡ o pragniemy, aby tak byªo, ale w prakty e
nie do±wiad zamy na o dzie« ty h wszystki h wspaniaªy h konsekwenji, które z tego powinny wynika¢. | Co wtedy powinni±my robi¢? |
Z aª¡ pewno± i¡ znów nie prosi¢, by Bóg to w nas urze zywistniª, bo
On w Jezusie zrobiª ju» wszystko, aby byªo to rze zywisto± i¡. | Czy
wobe tego nie powinni±my si modli¢? | Powinni±my si modli¢ i to
dªugo, usilnie i wytrwale. Ale nie o to, aby Bóg zaspokoiª nasz¡ potrzeb, usun¡ª nasz¡ dolegliwo±¢ lub rozwi¡zaª nasz problem, ani te»
o to, aby darowaª nam wi ej wiary, wi ej m¡dro± i, wi ej miªo± i,
wi ej mo y itd., gdy» to wszystko ju» daª nam w aªej peªni i ob to± i,
daj¡ nam Chrystusa.
| O o wi powinni±my zabiega¢ w swoi h modlitwa h? |
Gªównie o to, aby Bóg ÿo±wie iª o zy naszego ser a, aby±my wiedzieli,
jaka jest nadzieja, do której nas powoªaª, i jakie boga two hwaªy jest
udziaªem ±wity h w dziedzi twie jego, i jak nadzwy zajna jest wielko±¢
mo y jego wobe nas, którzy wierzymy dziki dziaªaniu przemo»nej siªy

Jezusie, Panu naszym
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jego, jak¡ okazaª w Chrystusie . . . " (Ef 1:18{20) i o to, ÿ . . . »eby Chrystus przez wiar zamieszkaª w ser a h naszy h, i aby±my, wkorzenieni
i ugruntowani w miªo± i, zdoªali poj¡¢ ze wszystkimi ±witymi, jaka
jest szeroko±¢ i dªugo±¢, i wysoko±¢ i gªboko±¢ . . . aby±my zostali wypeªnieni aªkowi ie peªni¡ Bo»¡" (Ef 3:17{19). Tak modliª si apostoª,
rozumiej¡ , »e to jest najbardziej istotn¡ potrzeb¡ ty h wszystki h,
którzy weszli na drog pod¡»ania za Jezusem, podobnie modliª si te»
sam Jezus (J 17:20{23), przy zym modlitwy te zostaªy wysªu hane, a
doty z¡ one tak»e i nas.
Chodzi wi nie o wpªywanie na Boga, by zmieniª okoli zno± i,
le z o nasz¡ przemian wewntrzn¡, zwªasz za w sposobie my±lenia
i sposobie odbioru ewangelii, aby mó wyra¹nie zoba zy¢, »e Bóg
u zyniª ju» wszystko i darowaª nam wszystko, zego potrzebujemy do
sprawowania peªnej wªadzy nad okoli zno± iami. A przemiana taka
za hodzi w nas poprzez bezustanne patrzenie na Jezusa, bezustanne
kon entrowanie na Nim naszej uwagi, bezustanne za howywanie Go
w pami i poprzez rozwa»anie Jego Sªowa i spoªe zno±¢ z Nim w modlitwie, gdy» wªa±nie to mo»e u zyni¢ nas niepokonanymi zwy iz ami.
Pro es ten ilustruje znany werset 2Ko 3:18, gdzie zytamy: ÿMy
wszys y tedy, z odsªonitym obli zem, ogl¡daj¡

jak w zwier iadle

hwaª Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z

hwaªy w

". Kiedy Du h wity
poprzez Sªowo i spoªe zno±¢ z Nim utrwali i ugruntuje w nas ±wiadomo±¢ zamieszkiwania w nas Chrystusa z aª¡ Bo»¡ peªni¡, nie bdzie
dla nas ni niemo»liwego, a rado±¢ nasza bdzie zupeªna (J 15:7,11).
To jest niezawodny, biblijny, Bo»y sposób do hodzenia ÿdo mskiej
doskonaªo± i" i dorastania ÿdo wymiarów peªni Chrystusowej" (Ef
4:13). Jest zas, aby ten program dla ludu Bo»ego zostaª w naszym
»y iu wresz ie zrealizowany. Ju» nie w pierwo ina h zyli pojedynzy h osoba h, taki h jak znani nam z historii bohaterowie wiary, le z
w wielkiej li zbie zwy zajny h, normalny h hrze± ijan.
| Ale rze zywisto±¢ jest taka, »e w tej hwili tego nie mamy. Je±li
wi mamy to mie¢, musi si o± sta¢. Musimy wi o± zrobi¢ albo
te» Bóg musi o± zrobi¢. I znów jeste±my w punk ie wyj± ia. | To
prawda, ale tym ÿ o±" nie jest ni innego i ni wi ej, jak tylko nasze
patrzenie na Chrystusa i Bo»e o±wie enie o zu naszego ser a. Nie pozwólmy si w i¡gn¡¢ w puªapk mniemania, »e trzeba jesz ze zego±,
gdy» wszystko jest ju» zawarte i dostpne dla nas w Chrystusie. Trzeba
tylko oraz wyra¹niej to widzie¢ i u zy¢ si z tego korzysta¢.
| Czy to potrafimy? Czy bdziemy to umie¢? | To znów ta sama
wykrzywiona mentalno±¢. Znów patrzenie na siebie i okoli zno± i. ÿJa
mam o± zrobi¢ i nie hybnie ja nie dam rady. Ja gdzie± utkn i znowu
hwaª, jak to sprawia Pan, który jest Du hem
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bd bezradny". To nie ty ani ja musimy potrafi¢, umie¢, da¢ rady.
To On potrafi, umie i da rady. Bo tak»e i to jest zawarte w naszym
dziedzi twie, jakie Bóg darowaª nam w Chrystusie.
| Czy jest na to jaki± biblijny dowód? | A jak»e! Mamy patrze¢
na Jezusa, spraw  i doko« zy iela wiary (Hbr 12:2). Jest On wi
nie tylko spraw ¡ naszej wiary zyli nie tylko tym, który nas znalazª
i powoªaª do swojego Królestwa, le z jest tak»e doko« zy ielem zyli
tym, który wzi¡ª na siebie odpowiedzialno±¢ za nasze doj± ie do elu!
Alleluja! Czsto za howujemy si tak, jak gdyby Bóg postawiª nas w
naszej obe nej sytua ji i opu± iª nas ze sªowami: ÿA teraz ju» sam sobie
rad¹ jak umiesz. Je±li si dobrze nam zysz i nagªowisz, mo»e i si
uda z tego wybrn¡¢". Nasze szamotanie si i zmaganie ±wiad zy wi
o tym, »e zapomnieli±my o Jezusie, który jest doko« zy ielem naszej
wiary. Wal zymy wtedy o wªasnej sile i ni dziwnego, »e przegrywamy.
Nasze dziedzi two w Chrystusie obejmuje gwaran j, i» On doprowadzi nas do elu. Bóg w swoim Sªowie zapewnia: Jezus Chrystus
ÿutwierdzi was a» do ko« a, tak i» bdzie ie bez nagany w dniu Pana
naszego Jezusa Chrystusa" (1Ko 1:8). ÿ . . . Ten, który rozpo z¡ª w was
dobre dzieªo, bdzie je te» peªniª a» do dnia Chrystusa Jezusa" (Flp
1:6). ÿAlbowiem Bóg to wedªug upodobania sprawia w was i h enie
i wykonanie" (Flp 2:13). ÿWierny jest ten, który was powoªuje; On
te» tego dokona" (1Ts 5:24). Alleluja! Czego dokona? Mówi o tym
poprzedni (23) werset. Bóg pokoju nas w zupeªno± i po±wi i, a aªy
du h nasz i dusza, i iaªo bd¡ za howane bez nagany na przyj± ie
Pana naszego, Jezusa Chrystusa!
Czy wi uzasadnione s¡ nasze rozterki, po zu ie bezradno± i zy
bezsilno± i w obli zu jaki hkolwiek sytua ji zy problemów? Je±li si
im poddajemy, jest to dowodem, »e nasz du howy wzrok jest przytpiony i nie widzimy wyra¹nie Jezusa, spraw y i doko« zy iela wiary.
Nie musi tak by¢ i Bóg nie h e, »eby tak byªo. Radzi nam nama± i¢ swoje o zy, aby widzie¢ wyra¹nie, a ta ma±¢, to równie» nie nasz
produkt, tylko Jego. Przypomnijmy w tym kontek± ie starotestamentow¡ obietni : ÿW owym dniu gªusi bd¡ sªysze¢ sªowa ksigi, a o zy
±lepy h z mroku i z iemno± i bd¡ widzie¢" (Iz 29:18). Je±li z ªaski
Bo»ej i pod wpªywem dziaªania Sªowa i Du ha widzie¢ za zniemy Jezusa jasno i wyra¹nie, zostaniemy przemienieni w Jego obraz w takim
stopniu, »e bdziemy zawsze my±le¢, mówi¢ i postpowa¢ w peªnej
zgodno± i z tym wszystkim, o Biblia mówi o Jezusie, o nas i o naszej pozy ji w Nim. I to bdzie normalne hrze± ija«stwo, na miar
Chrystusowej peªni, na które zeka aªe stworzenie (Rz 8:19).
Kiedykolwiek jeste±my znie h eni, powodem tego jest to, »e zamiast na Jezusa patrzymy na siebie i na okoli zno± i. Skupianie uwagi
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na Jezusie sprawia natomiast, »e wzrasta nieustannie nasza rado±¢,
nasz za hwyt i nasz entuzjazm. Wniosek jest jednozna zny: ÿDlatego
opadªe r e i omdlaªe kolana znowu wyprostuj ie, i prostuj ie ± ie»ki
dla nóg swoi h, aby to,

o

hrome, nie zbo zyªo, ale ra zej uzdrowione

" (Hbr 12:12,13). Bo»a peªnia w Chrystusie zeka na zwy izów. Czerpajmy z niej, a ±wiat i nadziemskie wªadze i zwierz hno± i w
okrga h niebieski h zoba z¡ ze zdumieniem poprzez zwy iski Ko± ióª ró»norodn¡ m¡dro±¢ Bo»¡ (Ef 3:10).

zostaªo

J. K.
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W »y iu ludzi wierz¡ y h i w i h wzajemny h rela ja h bardzo zsto obserwowa¢ mo»na pewne s horzenie, którego podªo»em jest to,
»e bieg wydarze«, którego nie jeste±my w stanie odwró i¢, przygnbia
nas i znie h a. Je±li nie unikniemy tej puªapki, popadamy w zgorzknienie i depresj, za zynamy mie¢ pretensje do inny h lub nawet do
Boga, a nie mog¡ tego ukry¢ wywoªujemy u inny h konsterna j, o
mo»e prowadzi¢ do bardzo powa»ny h zakªó e« we wzajemny h stosunka h. Rozs¡dne podej± ie do tego zagadnienia mo»e u hroni¢ nas
samy h i lud Bo»y od wielu przykry h konsekwen ji.
Paradoksalnie, znie h enie to nie horoba ludzi du howo obojtny h, letni h zy ozibªy h | prze itny h zjada zy hleba, którym
wszystko jedno i którzy ni zym si nie przejmuj¡. Dotyka ona ra zej
ty h, którzy traktuj¡ swoje »y ie du howe bardzo na serio, usiªuj¡ i±¢
ze swoim Panem naprzód, rozwija¢ si i sªu»y¢ Mu. Pragn¡ te» widzie¢
rozwój i rozkwit ko± ioªa i s¡ gotowi w tym u zestni zy¢, a nawet ponosi¢ w interesie tego elu niezbdne ofiary. Czsto s¡ to ludzie o
nieprze itnym poziomie osobistej spoªe zno± i z Panem, »y ia modlitewnego i sªu»by dla Pana. Je±li popadn¡ w znie h enie, szkoda
dla ni h samy h i dla królestwa Bo»ego jest bardzo zna zna.
| Jaki jest me hanizm tego zjawiska? | Po z¡tek jest taki, »e
zªowiek wierz¡ y za zyna widzie¢ pewne sprawy w nowy, inny ni» do
tej pory sposób. Mo»e to nast¡pi¢ na drodze osobistej spoªe zno± i z
Panem zyli na drodze otrzymania du howego objawienia, mo»e te»
by¢ to wynikiem lektury Pisma witego, zetkni ia si z jakim± zwiastowaniem, rozmowy z pewnymi lud¹mi, prze zytania jakiej± ksi¡»ki
lub na inny jesz ze sposób. Jak z tego wida¢, przedmioty taki h wizji
mog¡ by¢ bardzo ró»norodne, mog¡ mie¢ ró»ny zakres, ró»na mo»e
te» by¢ i h du howa waga. Nie ma to jednak zna zenia dla naszego
rozwa»ania. Wystar zy, »e w przekonaniu posiada za danej wizji jest
ona bardzo wa»na i aktualna, a od jej realiza ji zale»y bardzo wiele.
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Je±li prawidªowo rozwijamy si du howo, otrzymywanie i posiadanie taki h wizji bdzie w naszym »y iu zym± normalnym, prawie
odziennym, a i h realiza ja bdzie wyrazem naszego du howego rozwoju. Nie do przyj ia jest pogl¡d, »e w interesie porz¡dku w ko± iele
wszelkie wizje s¡ zarezerwowane tylko dla przywód ów, a ogóª ma je
po prostu pod i h kierowni twem realizowa¢. Prze zy temu wiele biblijny h przykªadów, nauka Nowego Testamentu i bie»¡ a praktyka w
zdrowy h du howo spoªe zno± ia h. Je±li jednak du howe zdrowie w
jakim± ±rodowisku szwankuje, wyªania si problem, polegaj¡ y na tym,
»e ró»norodne osobiste wizje s¡ z sob¡ niezgodne, o powoduje ró»ne
tar ia, konflikty i podziaªy.
| Jak tego unikn¡¢? | Na przestrzeni dziejów hrze± ija«stwa
obmy±lono i próbowano rozwi¡zywa¢ ten problem na niezli zon¡ ilo±¢
sposobów, na ogóª jednak bez zadowalaj¡ y h rezultatów. Sposoby te
s¡ tym gorsze, im bardziej odbiegaj¡ od wskazówek Pisma witego,
i tym lepsze, im wierniej bazuj¡ na Sªowie Bo»ym. Je±li wi kto± si
rozwija i otrzymuje od Pana jak¡± wizj, klu zow¡ spraw¡ jest to, o
on z t¡ wizj¡ zrobi | jak j¡ zu»ytkuje dla siebie i dla ko± ioªa. Je±li
hodzi o element osobisty wizji, to mo»na go wdro»y¢ na ogóª wzgldnie ªatwo, koryguj¡ po prostu swoje wªasne postpowanie w my±l tej
wizji. Czasami nawet i to mo»e by¢ trudne i doprowadzi¢ do konfliktu
z oto zeniem, ale takimi przypadkami nie bdziemy si na tym miejs u
zajmowa¢, gdy» stanowi¡ one oddzielny temat.
Czsto jednak wizja nasza ma tak»e aspekt zbiorowy, a nie rzadko
taki wªa±nie aspekt mo»e w niej dominowa¢. Ogólnie mówi¡ , dohodzimy do wniosku, »e hrze± ijanie powinni postpowa¢ w jakiej±
sprawie ina zej ni» postpuj¡, przy zym zmiana postpowania w tej
sprawie mo»e zaowo owa¢ bardzo wielkim bªogosªawie«stwem du howym, a jej brak mo»e doprowadzi¢ do zgubny h skutków. Dla tego,
kto otrzymaª dan¡ wizj, sprawa jest zwykle aªkiem o zywista, uwa»a
wi , »e taka sama powinna te» by¢ dla ogóªu wspólnoty. Za zyna
wi z entuzjazmem dzieli¢ si z innymi swoj¡ wizj¡ w przekonaniu,
»e niebawem nast¡pi¡ bardzo zna z¡ e, przeªomowe zmiany.
I tu z reguªy nastawiona jest na nas puªapka. Spotyka nas bardzo
przykra niespodzianka. Okazuje si mianowi ie, »e nasz entuzjazm nikomu si nie udzieliª. Nie do±¢ tego, stwierdzamy, »e prawie nikt nie
zrozumiaª do ko« a, o o nam hodzi, wszys y pozostali obojtni, a
na domiar zªego pojawiªy si bardziej lub mniej zde ydowane opinie
kryty zne. Nasza ini jatywa okazaªa si niewypaªem. Z biegiem zasu
brak zrozumienia mo»e jesz ze si pogªbi¢, kiedy okazuje si, »e pod¡»aj¡ za swoj¡ wizj¡ oraz z± iej zderzamy si z innymi, którzy
zdaj¡ si pod¡»a¢ w nie o innym lub nawet zupeªnie innym kierunku.
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To jest miejs e i moment, w którym albo wpadniemy w puªapk znieh enia, albo jej unikniemy. Zale»y to od postawy, jak¡ zajmiemy.
Przyjrzyjmy si najpierw pierwszej z ty h mo»liwo± i, która niestety wydaje si wystpowa¢ z± iej, nawet zna znie z± iej. Na poz¡tek ogarnia nas po zu ie zawodu, pora»ki. ÿJak mo»na nie rozumie¢ zego± tak prostego?" Jeste±my znie ierpliwieni i poirytowani.
Nie zrozumiano nas. Ale nasza wizja po hodzi niew¡tpliwie od Boga.
A wi nie zrozumiano woli Bo»ej. ÿNasi bra ia i siostry pod¡»aj¡ w
zªym kierunku. Pozbawiaj¡ si przez to wspaniaªy h bªogosªawie«stw,
a ± i¡gaj¡ na siebie zgubne nastpstwa. Winni tego s¡ i, którzy powiedzieli ¯nie®. Sz zególnie ten i tamten. Oni prowadz¡ wszystki h na
manow e. Trzeba inny h przed nimi ostrzega¢. Trzeba ratowa¢, o si
da. Ale wªa± iwie prze iw s¡ prawie wszys y. A wi aªa ta wspólnota zmierza do du howego upadku. Tu ju» nie ma »adnej szansy na
napraw. Bóg ju» i h odrzu iª." I tak dalej i dalej.
Wszystko to rozwija si powoli i stopniowo. Najpierw jest wewntrzne roz zarowanie i smutek, z którym zmagamy si sami. Potem
za zynamy wyra»a¢ to przed innymi. Po pewnym zasie stajemy si
znani ze swoi h kryty zny h uwag. To powoduje, »e inni nas unikaj¡
lub usuwaj¡ od pewny h spraw. To z kolei wywoªuje w nas po zu ie
krzywdy i stanowi dla nas nowe ÿdowody sªuszno± i" naszego stanowiska. Nasz kryty yzm narasta, prze hodzi w zgorzknienie i depresj.
Pewny h osób za zynamy unika¢. Stopniowo rze zy negatywne zajmuj¡ aªe pole widzenia. Ju» ni zego dobrego nie jeste±my w stanie
zoba zy¢ w danym zªowieku zy grupie ludzi, ni zego dobrego o ni h
powiedzie¢. Wpadli±my w syndrom aªkowitej nega ji.
Zjawisko takie ma ró»ny zasig i ró»ne posta ie ko« owe. Czasem wpada w to pojedyn za osoba, zasem rodzina zy wiksza grupa
ludzi, a nawet aªa wspólnota. Mo»na by wymienia¢ nawet z nazwiska
usªuguj¡ y h, niegdy± owo ny h i eniony h, a teraz wyeliminowany h
z konstruktywnej pra y. Usªuga taki h osób, o ile jesz ze s¡ do niej
dopusz zani, ma ró»ny harakter. Obserwujemy li zne warianty. Niektórzy robi¡ wra»enie mo no zagniewany h na adresatów swoi h kryty zny h aluzji, inni operuj¡ ironi¡ i sarkazmem, usiªuj¡ o±mieszy¢
reprezentantów atakowanego przez ni h zªa, jesz ze inni ograni zaj¡
si do ierpkiego utyskiwania lub daj¡ wyraz swojemu przygnbieniu
i swojej rozpa zy nad rozwojem wydarze«. Niezale»nie od wariantu,
rezultatem takiej usªugi zªowieka, bd¡ ego w puªap e znie h enia,
jest zawsze to, »e jego osobiste zgorzknienie i frustra ja mniej lub
bardziej udzielaj¡ si sªu ha zom.
Inn¡ posta i¡ ko« ow¡ bd¡ y h w tej puªap e jest aªkowite usuni ie si ze spoªe zno± i. Niektórzy prze hodz¡ do innej, inni zakªadaj¡ wªasn¡, a jesz ze inni zrywaj¡ kontakty z ludem Bo»ym aªkowi ie,
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na skutek zego i h »y ie du howe z zasem prakty znie zamiera. Nie
rzadko jedna sfrustrowana osoba w i¡ga do takiej izola ji aª¡ swoj¡
rodzin, nara»aj¡ na du howy marazm tak»e wspóªmaª»onka i dzie i.
Li zba ofiar tego s horzenia nie jest bynajmniej bagatelna. W taki h
zaawansowany h stadia h nie hodzi ju» o samo znie h enie, le z o
bardzo i»kie przypadki du howej zapa± i o fatalny h skutka h.
| Jak wi mo»na omin¡¢ t puªapk i unikn¡¢ tak powa»ny h
i nisz z¡ y h nastpstw? | Przede wszystkim trzeba jednozna znie i
z aªym na iskiem stwierdzi¢, »e kto wpada w t puªapk, sam ponosi
za to win, i to niezale»nie od tego, jak wielkiej wagi jest jego wizja,
któr¡ si kieruje, albo jak bardzo zªe jest postpowanie ty h, którzy
jej si prze iwstawiaj¡. Mo»na by¢ pewnym, »e to stwierdzenie wywoªa
sprze iw i zde ydowane protesty wszystki h ty h, którzy wpadli w t
puªapk, gdy» s¡ ±wi ie przekonani o sz zero± i swoi h motywów i
ewidentnej winie swoi h adwersarzy. Trudno, je±li nie h esz, to nie
zytaj dalej tego artykuªu i tkwij nadal w swoi h pretensja h i zarzuta h do inny h, zgryzaj¡ si i marniej¡ du howo. Je±li jednak masz
ju» takiego »y ia dosy¢, to poskrom swoje emo je i zytaj w pokorze
dalej, gdy» mo»e wªa±nie teraz bdziesz mógª si z tego wydosta¢.
Jako dzie i Bo»e, u zniowie Chrystusa, jeste±my powoªani do krozenia Jego ±ladami i kontynuowania tego dzieªa, które On zapo z¡tkowaª. Dzieªem tym, mówi¡ bardzo skrótowo, jest zmuszanie wszelkiej my±li do poddania si w posªusze«stwo Chrystusowi (2Ko 10:3{5).
Wi¡»e si to z ró»nymi prze iwno± iami i wymaga od nas wielu ofiar.
Jedn¡ z ty h prze iwno± i jest niezrozumienie ty h, którym usªugujemy, a jedn¡ z ty h naszy h ofiar jest znoszenie tego faktu w sposób,
w jaki znosiª go Chrystus.
A zatem ka»de dzie ko Bo»e, które otrzymuje od Pana jak¡± wizj,
mo»e zu¢ si uprzywilejowane, ale jedno ze±nie powinno mie¢ ±wiadomo±¢, »e zostaje obar zone odpowiedzialno± i¡. Wizji towarzyszy
brzemi. Gªoszenie otrzymanej wizji i jej realiza ja wymaga z reguªy
wyrze ze« i ofiar, nie rzadko u isków, udrk i ierpie«, a zasem nawet zdrowia lub »y ia. W armii Pana wszystko mo»e si wydarzy¢, gdy»
jeste±my nie na uro zystej defiladzie, le z w za»arty h boja h. Bo»y i
nasz prze iwnik zrobi z pewno± i¡ wszystko, aby Bo»¡ wizj znisz zy¢.
Mówi¡ bardziej prozai znie, sprze iwy, na jakie napotykamy w
trak ie dzielenia si nasz¡ wizj¡ i jej realiza ji s¡ jak najbardziej normalne i za takie powinni±my je uwa»a¢. Je±li tak si nastawimy, unikniemy roz zarowa« i frustra ji. Aby darowana nam wizja mogªa by¢
przekazywana dalej i realizowana, wymagane s¡ nasze ofiary. Nikt
du howy nie mo»e przyj¡¢ naszej wizji tylko dlatego, »e mu o niej
powiemy, a ju» na pewno nie przez nasze usilne nalegania lub naiski. Zdrowy hrze± ijanin przyjmie zyj¡± wizj dopiero wtedy, gdy
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przekona si i upewni, »e stanowi ona Bo»¡ wol wzgldem niego.
Dlatego osoba posiadaj¡ a wizj winna przede wszystkim skon entrowa¢ si na swojej wªasnej kondy ji du howej, gdy» to od niej zale»y,
zy bdzie mogªa przekaza¢ tre±¢ wizji innym dzie iom Bo»ym. Wizja
dopiero wtedy za znie do iera¢ do inny h, kiedy gªosz¡ y stanie si
autenty znym narzdziem Du ha witego, z którego wydobdzie si
ÿo»yw ze t hnienie", które du howo o»ywi sªu ha zy.
Nie jest wi istotna argumenta ja, przekonywanie i naleganie,
le z wpªyw »ywego Sªowa i wªasnego »y ia, który sprawi, »e adresa i
naszej usªugi zostan¡ przekonani, »e dana zmiana, dany sposób postpowania jest wªa± iwy i konie zny. Wymaga to systematy znego,
dªugotrwaªego przygotowania modlitewnego, w wyniku którego jeste±my stopniowo przeobra»ani na podobie«stwo Chrystusa do tej pory,
dopóki Jego »y ie nie wypªywa z nas z siª¡ wystar zaj¡ ¡ na to, aby
przeªama¢ du howe bariery i opory. Chodzi o walk w swojej isto ie
du how¡, gdy» to bóg tego ±wiata otpia i za±lepia umysªy ludzi, o
zamyka i h na przyj ie prawdy (2Ko 3:14; 2Ko 4:3,4).
Najpierw wi nasza wizja musi urze zywistni¢ si w aªej peªni w
naszym wªasnym »y iu i przemieni¢ je w tej mierze, »e obserwuj¡ y nas
zostan¡ przekonani nao znie o wielkiej warto± i naszej wizji i wspaniaªy h skutka h jej realiza ji. Dopóki tak si nie dzieje, nie mamy
innego wyj± ia, jak tylko przypisa¢ win samym sobie za to, »e jesz ze
nie potrafimy usªu»y¢ innym tak skute znie jak Chrystus, »e jesz ze
maj¡ powód do gorszenia si nami lub ignorowania nas.
Podej± ie takie z pewno± i¡ nie bdzie atrak yjne dla naszego starego, ielesnego zªowieka. Ale oskar»aj¡ inny h za niepowodzenie
naszej usªugi, ujawniamy wªa±nie, »e »yje w nas stary zªowiek, który
zamiast sªu»y¢ w pokorze i kªa±¢ swoje »y ie za bra i, woli w po zu iu
wy»szo± i s¡dzi¢ i h i zarzu a¢ im sprze iwianie si woli Bo»ej. Jezus
Chrystus, który jest naszym wzorem, nigdy nie irytowaª si na ty h,
którzy nie przyjmowali Jego usªugi. Bóg z pewno± i¡ nie daje nikomu
z nas swojej wizji po to, aby±my rugali i besztali ty h, którzy tej wizji
nie podzielaj¡ lub nie mog¡ jej zrozumie¢, aby±my mieli do ni h pretensje i odsuwali si od ni h. Je±li to robimy, stawiamy pod znakiem
zapytania tak»e sam¡ warto±¢ swojej wizji.
Nale»y te» mie¢ na uwadze, »e nigdy nasza usªuga nie bdzie
owo na, je»eli nasz stosunek do ty h, którym usªugujemy, e huje pozu ie wy»szo± i, zarozumiaªo±¢, jakakolwiek nie h¢ lub jakiekolwiek
zarzuty zy pretensje. Je±li którejkolwiek z ty h rze zy pozwalamy w
sobie si rozwija¢ w naszym stosunku do kogokolwiek, to jeste±my
ju» na drodze u zynków iaªa, która siª¡ rze zy doprowadzi nas do
znie h enia, a nastpnie do syndromu nega ji. Bdziemy to zy¢ bój

20

Do Celu, nr 17

z krwi¡ i z iaªem zyli z lud¹mi zamiast z mo ami iemno± i, staj¡
si przez to dla królestwa Bo»ego bezu»yte zni, a zamiast tego powoduj¡ w nim zamieszanie. W tym stanie rze zy to my sami jeste±my
tymi, który h umysªy s¡ otpione i za±lepione, a nasze wªasne my±li
nie s¡ poddane Chrystusowi.
Pan Jezus usªugiwaª bowiem wszystkim ludziom w pokorze, z szaunkiem i sz zer¡ »y zliwo± i¡, nikogo nie s¡dz¡ i znosz¡ ierpliwie
wszystkie zniewagi i krzywdy. Miaª ±wiadomo±¢, »e usªuguje ennym
w o za h Bo»y h ludziom, bd¡ ym ofiarami diabelskiego za±lepienia, a elem tej usªugi jest i h wyzwolenie. Nie zna zy to, »e nie
mówiª prawdy, tak»e i bardzo przykrej, gani¡ ej i kar ¡ ej, ale zawsze zyniª to z miªo± i¡, gdy» tylko tak mo»na zªo zwy i»a¢ dobrem.
Dlatego ludzie garnli si do Niego i dlatego Jego usªuga przynosiªa
tak wspaniaªe rezultaty. Konsekwentne na±ladowanie Jezusa wykluzyªoby nasz¡ wszelk¡ ielesn¡ gor¡ zkowo±¢, a z ni¡ tak»e wikszo±¢
naszy h niepowodze«. Pój± ie zatem drog¡ biblijny h wskazówek nie
tylko u hroni nas przed puªapk¡ znie h enia, le z mo»e te» doprowadzi¢ do wielkiego przeªomu w skute zno± i naszego usªugiwania.
Wszystko to ma tak»e szerszy aspekt, doty z¡ y wzajemny h stosunków pomidzy ró»nymi spoªe zno± iami ludu Bo»ego. Z reguªy
ka»da taka spoªe zno±¢ ma pewn¡ wizj, któr¡ bardzo eni i za któr¡
zuje si odpowiedzialna. Zadaniem i ra j¡ bytu tej spoªe zno± i jest
pokorne usªugiwanie t¡ wizj¡ w du hu Chrystusowym aªemu iaªu
Chrystusa i wzboga anie go w ten sposób. Diabeª jednak zastawia puªapki ielesno± i, usiªuj¡ zamiast tego doprowadzi¢ dan¡ spoªe zno±¢
poprzez znie h enie do syndromu nega ji, w którym dominuje przekonanie o wªasnej wy»szo± i i ekskluzywno± i oraz lek ewa»enie i pogarda dla inny h. Je±li mu si to uda, iaªo Chrystusa zostaje rozdarte,
a posªanni two danej spoªe zno± i udaremnione, gdy» takie nastawienie uniemo»liwia przekazywanie danej wizji innym. Tak»e w ty h przypadka h jednak, jak»e zsty h, mo»liwy jest przeªom | wydostanie
si ze znie h enia i syndromu nega ji, a przez to powrót zªonków
danej spoªe zno± i do zdrowego, konstruktywnego funk jonowania w
iele Chrystusa i skute znego wypeªniania swojego posªanni twa.
| A je±li mimo wszystko nasza wizja nie zostanie przyjta? |
Naszym elem nie jest doprowadzenie za wszelk¡ en do realiza ji
naszej wizji, le z wypeªnienie woli Bo»ej. Nie wszys y ludzie daj¡ posªu h danemu zwiastowaniu od Boga, nie wszys y te» s¡ gotowi i±¢ za
Chrystusem bez zastrze»e«. Bd¡ zawsze ta y, którzy si sprze iwi¡.
Byli ta y tak»e w±ród ludzi, sªu haj¡ y h Jezusa, a pó¹niej apostoªów.
Ale On nigdy nie zamartwiaª si tymi, którzy Go nie przyjmowali.
Prze iwnie, radowaª si i dzikowaª Oj u za to, »e pewne rze zy zakryª przed niektórymi lud¹mi. ródªem naszej satysfak ji tak»e nie
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mo»e by¢ peªne powodzenie naszej usªugi, le z peªne wywi¡zanie si
z Bo»ego posªanni twa. Je±li jeste±my pewni, »e wykonujemy to, o
zle iª nam nasz Pan, mo»emy i powinni±my do±wiad za¢ peªni Jego
rado± i, ho¢by nawet nikt nie rozumiaª i nie przyjmowaª naszej wizji.
Wynika z tego, »e ka»da frustra ja, ka»de znie h enie ma swoje
¹ródªo w naszej ielesno± i i niedojrzaªo± i du howej. Bóg bowiem nigdy nie jest pokonany, nigdy znie h ony, nigdy sfrustrowany. Jego
wspaniaªy plan realizuje si bez przerwy i Jego wspaniaªe ele zostan¡
w stu pro enta h osi¡gnite. Bd¡ po Jego stronie, mo»emy by¢ absolutnie pewni ostate znego zwy istwa, a ka»da z¡stkowa bitwa, bez
wzgldu na to, zy w naszym mniemaniu wygrana, zy przegrana, jest
kolejnym krokiem w stron tego zwy istwa. Je±li zajmiemy tak¡ postaw, unikniemy znie h enia, wyzwolimy si z niego, o ile ono ju»
nas ogarnªo, i bdziemy mogli zawsze i wszdzie, niezale»nie od widzialny h okoli zno± i, wykrzykiwa¢ wraz z psalmist¡: ÿPrawi a Pana
podniesiona, prawi a Pana odnosi zwy istwo" (Ps 118:16). A taka
nasza postawa wiary sprawi, »e bdzie si to stawa¢ oraz bardziej
wido zne tak»e w sferze widzialnej.
J. K.
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W ko« owy h lata h ubiegªego tysi¡ le ia dotarªy na nasz polski
teren wie± i i nau zania, zwi¡zane z pot»nym Bo»ym ogólno±wiatowym poruszeniem du howym, zwanym poto znie Trze i¡ Fal¡. Tak
jak wszdzie, zwiastowanie to tak»e i u nas o»ywiªo i zapaliªo poka¹n¡
li zb ludzi ewangeli znie wierz¡ y h, od wielu lat tskni¡ y h za mo nym du howym o»ywieniem w Pols e i usilnie prosz¡ y h o to Boga.
Zapaleni tym ogniem nasilili swoje modlitwy i podjli wspóªdziaªanie i
ró»ne ini jatywy, zmierzaj¡ e do du howego o»ywienia ko± ioªa i spoªe ze«stwa. Nie mo»na byªo ina zej, któ» bowiem odrzu iªby to, zego
wypatrywaª i o o woªaª do Boga przez aªe dziesi iole ia?
Po z¡tkowo rezultaty ty h dziaªa« byªy bardzo za h aj¡ e. A»
zdumiewaªo o»ywienie i spontani zno±¢, zaanga»owanie i ofiarno±¢
sz zególnie mªody h ludzi, którzy w o za h starszego pokolenia u hodzili trady yjnie za mniej du howy h, a za to bardziej podatny h na
wpªywy ±wiata. Wszystko bowiem wskazywaªo na to, »e oto naresz ie
za znie si zmniejsza¢ i w ko« u zniknie powsze hnie wido zna przepastna ró»ni a midzy biblijnym wzor em hrze± ijanina i ko± ioªa, a
i h ogl¡dan¡ na o dzie« realiza j¡. Wydawaªo si, »e naresz ie ±rodowisko ewangeli zne w Pols e przemówi jednym gªosem i »e naresz ie
gªos ten stanie si sªyszalny w spoªe ze«stwie, o da po z¡tek pozytywnym przemianom, tak bardzo konie znym i po»¡danym.
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Jednak ten za h aj¡ y i imponuj¡ y po z¡tek trwaª bardzo
krótko. Jak mo»na si byªo spodziewa¢, szatan przyst¡piª do kontrofensywy. Czego natomiast maªo kto si spodziewaª, byªo to, »e ta szata«ska kontrofensywa ruszyªa z terenu ko± ioªa. Gwaªtowne ataki na te
spontani zne oddolne ini jatywy w posta i spotka«, modlitw i ró»ny h
dziaªa« pojawiªy si z ini jatywy przywód ów ko± ielny h, przewa»nie
starszego pokolenia. Poprzedzaª je dªu»szy okres sporady znego ironizowania, usz zypliwy h aluzji i lek ewa»¡ y h uwag, wskazuj¡ y na to,
»e w umysªa h li zny h liderów narastaªa stopniowo postawa rywalizaji, ob o± i i konfronta ji, spowodowana niezdolno± i¡ pogodzenia si
z tym, »e to nie oni s¡ ini jatorami ty h dziaªa«, nie oni nimi kieruj¡
i nie oni odbieraj¡ za to uznanie.
W wyniku ty h gwaªtowny h natar¢ sªowny h wytworzyªa si sytua ja tragikomi zna. Mªodzi ludzie w niektóry h zbora h byli napitnowani, karani dys yplinarnie, a nawet wyª¡ zani przez swoi h starszy h
wspóªbra i w wierze za modlitwy, za post lub za wzmianki o przebudzeniu. Dostar zyli±my diabªu okazji do ±wietnej rozrywki. Mo»na
byªo si zaªama¢, widz¡ o± takiego. Caªe sz z± ie, »e Bóg przygotowaª nas na to przynajmniej po z± i przez tekst Ri ka Joynera pt.
ÿZastpy piekielne maszeruj¡", który mówiª o taki h wªa±nie dziwny h
koliga ja h du howy h, a ukazaª si po polsku na krótko przed tymi
wydarzeniami. Diabeª jesz ze raz popisaª si swoim kunsztem. Trzeba
jednak wiedzie¢, »e nie jest to ni zym odosobnionym. W historii ko± ioªa zjawiska takie s¡ bardziej reguª¡ ni» wyj¡tkiem.
Ataki te ujawniªy, »e nasz nieprzyja iel jest zna znie lepiej obwarowany i znajduje si zna znie bli»ej, ni» si spodziewali±my. Okazaªo
si aªkiem iluzory zne, przynajmniej na tym etapie, atakowanie jego
warowni nad krajem zy nad miastami, skoro jemu aªkiem dobrze powodzi si w naszy h wªasny h szerega h i jest w stanie bez trudu storpedowa¢ ka»de nasze dziaªanie. Okazaªo si, »e nie ma na razie mowy
o zgodnym wspóªdziaªaniu aªego ±rodowiska ewangeli znego, gdy»
mentalno±¢ ekskluzywizmu i separatyzmu wyznaniowego góruje nad
±wiadomo± i¡ wspólnej to»samo± i jako dzie i Bo»y h, u zniów Chrystusa. Okazaªo si tak»e niewykonalne prowadzenie zgodny h dziaªa«
w obrbie jednej denomina ji, gdy» ró»ne podej± ia i frak je zderzaj¡
si z sob¡ na tyle mo no, »e wywoªuje to parali». Okazaªo si ponadto, »e nawet w zakresie jednego zboru zdania i o eny s¡ na tyle
zró»ni owane, »e i tutaj nie mo»na podj¡¢ wspólnej ak ji.
Brzmi to bardzo przygnbiaj¡ o, ale nie zna zy to, »e ponie±li±my klsk. Po prostu tak wygl¡da rze zywisto±¢, w której »yjemy, a
przez nasze doty h zasowe dziaªania ona tylko ujawniªa si. Jest to
zatem pozytywny efekt doty h zasowy h modlitw i dziaªa«. Teraz lepiej rozpoznali±my sytua j i jej realia. Zapo z¡tkowany zostaª pewien
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nieunikniony pro es, który trwa do dzi± i musi przebie do ko« a. W
tym pro esie niektóre zbory zmieniaj¡ swoj¡ przynale»no±¢ denomina yjn¡, swoje przywództwo zy formy organiza yjne, inne stanªy w
obli zu podziaªu, jesz ze inne w ró»ny h sytua ja h patowy h. S¡ podobno i takie, które prakty znie przestaªy nawet istnie¢. Stan ten powoduje li zne dramaty i stresy, tote» s¡ ta y, którzy s¡ tym zrozpa zeni,
ale jest to konie zne. To, o nie jest zbudowane na solidnym fundamen ie, bdzie ulega¢ wstrz¡som i rozpada¢ si | i tak by¢ powinno.
Ostoi si tylko to, zym wstrz¡sn¡¢ nie mo»na (Hbr 12:26,27).
A wi , hwilowo zmieniªo si pole walki. Zanim aktualna i skute zna stanie si nasza walka o miasta zy kraj, musi zosta¢ sto zona
walka na terenie ko± ioªa. Z o i»aªego star a ogarnitego parali»em
musi on przeisto zy¢ si w pr»ny organizm zdolny do du howy h walk
i zwy i»ania. Droga do tego prowadzi przez u z iwe i konsekwentne
rozprawienie si z przeszªo± i¡, o wymaga obiektywnej o eny i rzetelny h wniosków. Sz z±liwi s¡ i, którzy z ra ji swojego mªodego
wieku mog¡ zu¢ si od tego zwolnieni. Gorzej z nami, którzy przez
dziesi¡tki lat wspóªtworzyli±my ko± ióª, gdy» nikt nie zdejmie z nas
wspóªodpowiedzialno± i za jego dzisiejsz¡ kondy j.
Zarówno w ±wietle Pisma witego, jak i powsze hnie uznawanej
ra ji, o ena ko± ioªa i ludzi w nim dziaªaj¡ y h musi przebiega¢ dwutorowo. Bóg nigdy nie pomija ani e h dodatni h, ani ujemny h. Jego
o ena ró»ny h wydarze«, pro esów i ludzi jest zawsze wsze hstronna i
dogªbna. My tak»e nie unikniemy takiego obustronnego spojrzenia na
fakty. Wyra»amy si z gªbokim sza unkiem i pietyzmem, i sªusznie,
o miniony h pokolenia h przywód ów ko± ioªa, którzy sªu»yli Bogu
wytrwale w okoli zno± ia h niezmiernie trudny h pod wieloma wzgldami, borykaj¡ y h si z potrzebami materialnymi, poniewierany h
przez wojenne zawieru hy, stawiaj¡ y h zoªa przejawom niezrozumienia i wrogo± i ze strony wyznaw ów powsze hnie panuj¡ ej religii, znosz¡ y h na iski i szykany ze strony wªadz. Dziki nim ko± ióª
przetrwaª prze iwno± i i istnieje do dzi±. Nale»y im si wdzi zno±¢ i
otrzymaj¡ z r¡k Gªowy ko± ioªa sowit¡ nagrod.
Nie wszystko jednak wygl¡da tak piknie. W Starym Testamen ie
wystpuje bardzo znamienna posta¢: kapªan Heli (1Sm 1{4). Mo»na o
nim powiedzie¢ wiele dobrego, ale te» nie ukrywa Pismo jego niedoi¡gni¢ ani faktu, »e ponosiª on wspóªodpowiedzialno±¢ za zª¡ kondyj du how¡ ludu Bo»ego. Potrzeba byªo mówi¢ o rze za h przykry h,
poniewa» byªy one przy zyn¡ tragi znego stanu, w jakim znalazª si
lud Bo»y i wyj± ie z tego stanu wymagaªo poznania i zaj ia si t¡
przy zyn¡. A to samo doty zy i nas.
| Czy rze zywi± ie? Czy ma sens odgrzebywa¢ i przypomina¢
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grze hy przeszªo± i? Czy nie lepiej o tym wszystkim po prostu zapomnie¢, po i¡gn¡¢ grub¡ kresk i zaj¡¢ si dniem dzisiejszym? | Z
pytaniem tym zmagaªem si przez szereg miesi y i dlatego kolejny
numer ÿDo Celu" ukazuje si po tak dªugim zasie. Jednak fakt zamknitego nieba nad naszym ko± ioªem i krajem ma swoje przy zyny,
a jego otwar ie, które jest dla nas spraw¡ »y ia i ±mier i, ma swoje
warunki. Warunki uzdrowienia horego ko± ioªa s¡ w grun ie rze zy
takie same, jak uzdrowienia horej ziemi (2Kn 7:13{15). Aby niebo
ponownie otworzyªo si nad nami, musimy zapªa i¢ en, a ena ta
obejmuje tak»e nasz¡ przeszªo±¢. Ta przeszªo±¢ bowiem nas uksztaªtowaªa i rzutuje na nasz dzisiejszy sposób my±lenia i postpowania.
Owszem, nale»y po i¡gn¡¢ grub¡ kresk i przesta¢ wra a¢ do przeszªo± i, ale dopiero po rozprawieniu si z ni¡ w my±l Bo»y h wskazówek.
Stawka jest zbyt wysoka na to, aby mo»na byªo kontynuowa¢ zmow
mil zenia wokóª ró»ny h bol¡ zek przeszªo± i.
Dzisiejsze zró»ni owanie i niezdolno±¢ do wzajemnej wspóªpra y
w ko± iele na skutek niezgodno± i zrozumienia nie s¡ ni zym nowym.
Od zarania historii dzisiejszy h zborów ewangeli zny h ± ieraªy si
w ni h ró»ne podej± ia do wielu zagadnie«. Posz zególni przywód y,
który h Bóg w niekwestionowany sposób u»ywaª, nie byli zdolni wspóªdziaªa¢ z sob¡, »ywi¡ wobe siebie li zne zarzuty o sprawy, które uwa»ali za fundamentalne. Na ogóª i h zimne stosunki trwaªy do ko« a i h
»y ia. Przenosiªo si to na prowadzone przez ni h zbory, utrwalaj¡
mentalno±¢ odsz zepie«stwa. Na pewnej naradzie braterskiej, gdzie po
raz kolejny dwie wiod¡ e osobisto± i wdaªy si z sob¡ w polemi zn¡
wymian zda«, jeden z obe ny h mªodszy h bra i powiedziaª do ni h:
ÿJa si tylko modl, aby do mojego ser a nie przylgnªo ni z tego
kramu, jaki wy ma ie midzy sob¡." Taka postawa i modlitwa godna
jest gor¡ ego pole enia wszystkim mªodym (i nie tylko) hrze± ijanom, którzy kiedykolwiek zetkn¡ si ze swoimi starszymi (i nie tylko)
bra¢mi, prowadz¡ ymi z sob¡ bezsensowne, haniebne spory.
Tego typu wzajemne stosunki miaªy podªo»e du howe. Szatanowi
udaªo si przekona¢ ty h bra i, »e taka postawa jest konie zna w interesie zysto± i wiary i du howego zdrowia. Istniaªy jednak ponadto
wzajemne animozje zna znie gorsze jesz ze w skutka h, gdy» wynikaj¡ e tylko z ielesno± i, egoizmu i dbaªo± i o osobiste interesy. Wyobra¹my sobie tak¡ sytua j: W 750-tysi znym mie± ie istnieje zbór
pewnej denomina ji ewangeli znej, li z¡ y okoªo 20 osób. Pewien kaznodzieja tego samego wyznania postanawia zamieszka¢ i pra owa¢ w
tym mie± ie. Mo»na by przypusz za¢, »e garstka ewangeli znie wierz¡y h powita go z rado± i¡ w nadziei, »e razem pra a pójdzie ra¹niej.
Ni podobnego. W przywództwie tego maªego zboru zapanowaªa konsterna ja i stra h. Zastosowano wobe tego ÿintruza" wszelkie mo»-
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liwe pro±by i gro¹by, aby odwie±¢ go od zamiaru osiedlenia si w
tym mie± ie. Rywaliza ja przywód ów przybieraªa ró»ne posta ie. Byªy
przypadki, gdzie posunito si nawet do donosów na rywali do wªadz
komunisty zny h.
W okresie komunizmu wielk¡ puªapk¡ dla przywód ów byªa tak
zwana pomo zagrani zna. Wierz¡ y z Za hodu htnie jej udzielali,
nie zdaj¡ sobie sprawy z jej nisz z¡ y h nieraz skutków ubo zny h.
Wszelkie takie kontakty z Za hodem byªy bowiem z ra ji ów zesny h
stosunków polity zny h podejrzane i naganne. Zmuszaªo to przywódów do przyjmowania tej pomo y w tajemni y, nie tylko przed wªadzami, le z i przed wªasnymi zborami. Niekontrolowane przez nikogo
dysponowanie liderów nieraz zna znymi ±rodkami byªo sidªem dla ni h
samy h, a ponadto ¹ródªem podejrze«, zazdro± i i pomówie«. Byªa to
brama, przez któr¡ do zborów wlewaªa si szerokim strumieniem iemno±¢, wzajemna nieufno±¢ i ob o±¢. Uniemo»liwiaªo to biblijn¡ wspólnot i byªo przy zyn¡ powstania kasty uprzywilejowanej, która baªa si
reszty zªonków jako poten jalnego zagro»enia, a resz ie zªonków odbieraªo mo»liwo±¢ jakiegokolwiek nie tylko wpªywu na przebieg spraw
zborowy h, ale nawet wgl¡du w nie.
Na przykªad zdarzyªo si tak, »e zbór zostaª zaproszony na nabo»e«stwo do nowego obiektu, o którym ni zego w ze±niej nie sªyszaª. Na
nabo»e«stwie inaugura yjnym wierni dowiedzieli si tylko tyle, »e to
ÿPan nam darowaª". Kiedy jeden z zªonków zapytaª, zyj¡ wªasno± i¡
jest ten budynek, usªyszaª w odpowiedzi, »e mówi¢ o tym jest jesz ze za
w ze±nie. Po zasie zsto okazywaªo si, »e wªa± i ielem obiektu jest
osoba prywatna, mimo »e zostaª kupiony za ±rodki od ko± ioªa dla ko± ioªa. Na pewnej naradzie braterskiej doty z¡ ej drobnego remontu
w budynku kapli y pewien starszy pra ownik ko± ioªa zaproponowaª,
aby nie kupowa¢ materiaªu na ten el, le z zabra¢ go z pobliskiego
pa«stwowego pla u budowy. Wniosek ten upadª, ale nie z przy zyn
jego wad moralny h, le z z powodu tego, »e ÿkoszt w sumie niewielki,
a w razie wpadki olbrzymi smród".
Kiedy pod wªadz¡ komunisty zn¡ z biegiem zasu ÿ»elazna kurtyna" za zªa si nie o podnosi¢ i wyjazdy na Za hód stawa¢ si zazªy ªatwiejsze, za zli wyje»d»a¢ tak»e przywód y. | Czym przywód a ko± ioªa ze Ws hodu podzieli si ze swoimi wspóªbra¢mi z
kapitalisty znego spoªe ze«stwa konsump yjnego? Jakie zbudowanie
du howe im przyniesie? | Otó» bywaªo, »e polski go±¢ zna zn¡ z±¢
zasu zu»ywaª na utyskiwanie, narzekanie i u»alanie si na to, jak rozpa zliwie niska jest jego pensja, jak trudno mu z niej utrzyma¢ rodzin,
ile to jest w przeli zeniu na marki zy dolary itd. Zdarzyªo si i tak,
»e przywód a zboru, li z¡ ego okoªo 15 osób, w przeddzie« swojego
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wyjazdu na Za hód zwoªaª na prd e po nabo»e«stwie zebranie zªonków, zego od lat tam nie byªo, na którym w i¡gu 20 minut powoªano
do »y ia rad zborow¡, sªu»b w±ród mªodzie»y, sªu»b w±ród kobiet,
sªu»b diakonijn¡ i ztery pla ówki w okoli zny h miejs owo± ia h.
Pod zas budowy kapli , o bez pomo y zagrani znej byªo prakty znie nie do pomy±lenia, zdarzaªy si przypadki elowego wprowadzania
w bª¡d zagrani zny h ofiarodaw ów. Na i h pytania, zy s¡ jedynymi,
którzy wspieraj¡ dan¡ budow, otrzymywali niekiedy odpowied¹ twierdz¡ ¡, a zkolwiek pomo napªywaªa tak»e od inny h ofiarodaw ów.
Pewnego razu trze h dziaªa zy w pewnej sªu»bie ko± ielnej postanowiªo wyje ha¢ na Za hód, aby w tamtejszy h zbora h zbiera¢ ±rodki
na budow obiektu dla tej sªu»by. Po powro ie mieli si spotka¢, zsumowa¢ zebrane ±rodki i przyst¡pi¢ do budowy. Jeden z ni h pomy±laª
jednak przed tym spotkaniem, »e mo»e wystar zy pienidzy, zebrany h
przez dwó h pozostaªy h, a wtedy on zebrane przez siebie mógªby wykorzysta¢ na inne ele. Poszedª wi na to spotkanie bez pienidzy.
Niestety, na spotkaniu okazaªo si, »e suma zebrany h ±rodków wynosi
zero, poniewa» dwaj pozostali pomy±leli i zrobili dokªadnie tak samo.
Do zborów do ieraªa tak»e pomo zagrani zna w posta i ró»ny h
materiaªów, które w kraju byªy wtedy trudno dostpne. Zdarzaªo si,
»e transport z rze zami dla kilku zborów przywo»ono na jedno miejs e,
prosz¡ miejs owego lidera o i h przekazanie pozostaªym. Czsto jednak liderzy i rze zy przezna zone dla inny h pozostawiali dla siebie. I
tak, zamiast 300 egzemplarzy Biblii nowego przekªadu w oprawie skórkowej z zamkiem bªyskawi znym dostar zono adresatom 300 Nowy h
Testamentów w starym przekªadzie gda«skim w oprawie tekturowej.
Póª tony papieru do kopiarek zesz zuplaªo do zaledwie pi iu ryz.
Zamiast 300 kaset audio w pudeªka h do nagrywania nabo»e«stw do
adresatów dotarªa reklamówka z 30 kasetami podªej jako± i i bez pudeªek. Tysi¡ egzemplarzy Biblii wydano adresatom dopiero po energi znej interwen ji zagrani znego ofiarodaw y.
Takie i tym podobne przypadki mo»na by mno»y¢, nie hodzi
jednak o przypadki. Chodzi o ogólny poziom moralny, ±wiad z¡ y o
braku boja¹ni Bo»ej w odziennej prakty e »y ia ko± ielnego. Ta odzienna praktyka obejmuje niestety wszelkiego rodzaju postpki niegodne hrze± ijan, po z¡wszy od taki h jak podkradanie zosnku u gospodarza na wsi, poprzez takie jak ukrywanie obrotów zy do hodów
przed urzdem skarbowym, a» po takie jak wielkie afery gospodar ze,
nagªa±niane przez media w aªym kraju. Posªugiwanie si iemno± i¡
zyli ukrywaniem jako niezbdnym narzdziem pra y byªo zna znie
rozpowsze hnione. A to siª¡ rze zy wymusza stosowanie tak»e póªprawd i kªamstw. Potworzyªy si nawet aªe agendy pra y ko± ielnej,
bazuj¡ e na taki h wadliwy h moralnie podstawa h. W zarz¡dzaniu
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ko± ioªem maªo byªo szukania obli za Bo»ego, a za to wiele dyplomaji, takty zny h manewrów, pod hodów i manipula ji.
Charakter wspólnotowy ko± ioªa musi by¢ w taki h okoli zno± ia h nieznan¡ utopi¡. Czªonkowie zsto gorszyli si i nierzadko
od hodzili. Kiedy zjawiaª si kto±, kto zyskiwaª i h zaufanie, przyhodzili, aby zwierza¢ si ze swojego bólu. To nie byli plotkarze ani
obmów y. Byli to ludzie gªboko zranieni przez niewra»liwo±¢ i apodykty zno±¢ przywód ów, i to nie z powodu doznania jaki h± osobisty h krzywd, le z z powodu ±wiadomo± i, jak bardzo ierpi w taki h
stosunka h sprawa królestwa Bo»ego. To byli ludzie, którzy pomimo
swoi h zranie« i bólu pozostawali w zbora h i modlili si usilnie o
Bo»e zmiªowanie. Bo pró z ni h byªo wiele taki h, którzy nie przyhodzili i nie dzielili si z nikim swoim bólem, le z po prostu odeszli.
Wokóª maªy h zborów, rz¡dzony h w taki sposób, ludzi taki h byªo
nieraz kilkakrotnie wi ej ni» ty h, którzy pozostali w zborze.
Ni dziwnego, »e w taki h okoli zno± ia h gªoszenie ewangelii ani
nie mogªo przebiega¢ intensywnie, ani te» nie mogªo przynosi¢ zna zniejszy h rezultatów. Kto sk¡po sieje, sk¡po te» zbiera. Stosunki takie
mo»na by s harakteryzowa¢ parafraz¡ pewnego powiedzenia z zasów
PRL-u: ÿMy udajemy, »e sªu»ymy Bogu, a Bóg udaje, »e nasz¡ sªu»b
bªogosªawi." Ale nasz wzrok jest tak przytpiony, »e wydaje nam si,
i» wszystko jest normalne. Ci, którzy s¡ zdania, »e spraw taki h nie
nale»y porusza¢ i »e takie postawy, przypominaj¡ e postaw Heli'ego
i postpki jego synów, s¡ zym± normalnym, gdy» ÿgdzie drwa r¡bi¡,
tam wióry le ¡" oraz ÿz zym kto pra uje, tym ubrudzi r e", winni
zwa»y¢, »e w takim razie za normalne trzeba tak»e uzna¢ klski na pola h bitwy, pozostawanie Skrzyni Przymierza w obozie nieprzyja iela,
a tak»e ÿIkabod" | nieobe no±¢ Bo»ej hwaªy (1Sm 4:17{22).
W zasie przebudzenia haryzmaty znego na przeªomie lat 70-ty h
i 80-ty h otworzyªy si przed zielono±wi¡tkow ami ko± ioªy katoli kie,
klasztory i seminaria du howne, a klery y i ksi»a przy hodzili na spotkania zborowe, jednak bardzo niewiele mieli±my im do zaoferowania.
Tak»e w zestawieniu z hrze± ijanami inny h krajów wierz¡ y i liderzy
z Polski wypadali z reguªy bardzo blado, wr z kompromituj¡ o. Ta y
ludzie jak Dawid Jongi Czo zy Reinhard Bonnke mimo zaprosze«
nigdy nie odebrali od Boga wolno± i przyjazdu do Polski. Pod zas
gdy my wynosimy si, dbaj¡ o swoje prywatne interesy i uprawiaj¡
dyploma j religijn¡, hrze± ijanie krajów Trze iego wiata nie tylko
wyprzedzili nas, ale ju» aªkiem zdeklasowali.
Tak, i¡»y nad naszym krajem pewien rodzaj przekle«stwa, a jego
korzenie i przy zyny sigaj¡ ko± ioªa w tym kraju. Je±li jest gdzie±
iemno, pytamy o ±wiatªo. Je±li jest gdzie± zimno, pytamy, gdzie jest
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grzejnik. Je±li w naszym kraju kwitnie korup ja i niemoralno±¢, a wiele
naszy h ziomków ierpi w niewoli naªogów, za± ze±¢ zamiast Bogu oddawana jest przewa»nie obrazom, figurom i ludziom, to zasadne jest
pytanie, gdzie byª i jest lud Bo»y, »e mogªo do tego doj±¢? Ten kraj obªo»ony jest kl¡tw¡ z naszej przy zyny. Ka»de wypowiedziane przez nas
kªamstwo, ka»da popeªniona po kryjomu niegodziwo±¢, ka»de otwarie ust do mówienia ¹le o bra ia h, ka»de zamkni ie ust by nie zªo»y¢
±wiade twa, ka»da nawet nie poddana pod autorytet Chrystusa my±l
utwierdza mo iemno± i i uma nia miedziane niebo nad naszymi gªowami. Zgodnie ze Sªowem Bo»ym jeste±my sol¡ ziemi. Mimo woli
jednak w obli zu istniej¡ ego stanu wyrywa si z piersi okrzyk: ÿNiesz zsna ziemio, która masz tak¡ sól!"
Kiedy rozpo zªa si wspomniana na po z¡tku kampania przeiwko zal¡»kom niektóry h ru hów odnowy, zadano jednemu z jej inijatorów pytanie, jaki ma sens takie strzelanie goli do wªasnej bramki.
Odpowied¹ brzmiaªa, »e nie jest to wªasna bramka ani ta sama dru»yna, ani nawet ta sama liga. Uwa»am, »e jest to niezwykle elne
porównanie, bardzo trafnie harakteryzuj¡ e nasz¡ aktualn¡ rze zywisto±¢. Gdzie» nam wpªywa¢ ozdrowie« zo na stan moralny spoªeze«stwa, je±li sami mamy kªopoty z elementarn¡ prawdomówno± i¡ i
u z iwo± i¡? Gdzie» nam reprezentowa¢ przed ±wiatem niebia«sk¡ jako±¢ »y ia nowego stworzenia, je±li nawet u ludzi niewierz¡ y h nasze
postpowanie budzi zgorszenie? Gdzie» nam atakowa¢ mo e iemno± i na powietrzu, je±li dajemy im miejs e i nie jeste±my w stanie
rozprawi¢ si z nimi na wªasnym podwórku? Za to nie brakuje nam
zadowolenia z siebie, zarozumiaªo± i i arogan ji. Za jednym zamahem potrafimy sponiewiera¢ sªownie zªowieka, którego Bóg u»ywa
od wielu lat w skali ogólno±wiatowej. Jednym t hem jeste±my w stanie
zmiesza¢ z bªotem sposób usªugiwania, dziki któremu miliony ludzi
doprowadzony h zostaªo do Chrystusa. Jednym zdaniem umiemy przekre±li¢ i zdepta¢ wieloletnie Bo»e dziaªanie w jakim± kraju lub nawet
na aªym kontynen ie. Bo»e, zmiªuj si nad nami!
W tym stanie rze zy najwa»niejsz¡ i najbardziej pal¡ ¡ spraw¡
obe nej hwili wydaje si by¢ gªboka ogólna pokuta za grze hy popeªnione w ko± iele. Jest to jedyny sposób uwolnienia si od tego
koszmarnego brzemienia przeszªo± i. Kiedy te sprawy rozwa»aªem, zoba zyªem obraz zªowieka przygnie ionego pod podªog¡ wielkiej szopy
zy stodoªy z po zerniaªy h od wpªywów atmosfery zny h desek, usiªuj¡ ego podnie±¢ si i wyprostowa¢, byªo to jednak niemo»liwe, gdy»
aªy i»ar tej starej i hwiej¡ ej si budowli spo zywaª na jego barka h
i podnosz¡ si d¹wigaª j¡ aª¡. Zrozumiaªem, »e lud Bo»y nie zdoªa
si podnie±¢ i wyprostowa¢, je±li nie pozbdzie si tego balastu. A pozby¢ si go mo»na tylko przez sz zere i aªkowite ukorzenie si przed
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Bogiem. Niew¡tpliwie w innym sensie przygniata ta budowla kogo±,
kto dziaªaª i dziaªa wedªug zasady, »e el u±wi a ±rodki, i ani my±li
pokutowa¢, a sugestia taka wywoªuje jego iryta j, a w innym sensie
kogo±, kto i¡gle wra a my±lami i wyli za wyrz¡dzone mu w ko± iele
krzywdy. Ale obie te postawy s¡ powodem du howego zastoju, i to
zarówno dany h osób, jak i ludu Bo»ego w ogólno± i.
Rze z o zywista, »e pokuta taka nie mo»e polega¢ na wyszukiwaniu i napitnowaniu winny h, le z musi rozpo z¡¢ si od peªnego
uto»samienia si z ko± ioªem jako aªo± i¡ | wzi ia na siebie wspóªodpowiedzialno± i za jego aktualny stan. Ni nie da, a ra zej udaremni
spraw dowodzenie, »e prze ie» to nie ja robiªem to zy tamto, albo
»e moja wina nie jest tak wielka, jak wina tego zy tamtego. Obªud¡
byªoby tak»e pokutowanie za grze hy przodków przy jedno zesnym
pozostawaniu w tej samej o oni mentalno± i i przy ty h samy h sposoba h postpowania. Stanowimy lud Bo»y w tym kraju i winni±my
w interesie Bo»ego uzdrowienia nas uto»sami¢ si z tym wszystkim,
zym przewinnili±my si jako aªo±¢ w o za h Bo»y h. Nie zmienia
tego faktu okoli zno±¢, »e by¢ mo»e ka»dy z nas w innym stopniu
albo nawet w innym sensie lub w innej roli zuje si zwi¡zany z t¡
budowl¡. Niezale»nie od tego, zy byªe± krzywdzi ielem, zy te» zuªe±
si skrzywdzonym, powiniene± odsun¡¢ na bok wªasny interes, a zaj¡¢
postaw, bd¡ ¡ w interesie ko± ioªa jako aªo± i. To wyklu za wszelkie wzajemne oskar»enia i pretensje, a wymaga ukorzenia si nawet
za to, z zym osobi± ie nie mieli±my ni wspólnego.
Rozwa»aj¡ te sprawy kierowany byªem w stron mojej wªasnej
winy za istniej¡ y stan. Od bardzo dªugiego zasu Pan pokazywaª mi
zjawiska ujemne w »y iu ko± ioªa. Ale o ja z tym poznaniem zrobiªem? Napitnowaªem wiele spraw w sposób, który nie prowadziª do
»adny h pozytywny h rezultatów. W roku 1979 powierzono mi opra owanie na Dni Skupienia dla pra owników ko± ioªa wykªadu na temat
stosunku hrze± ijan do dóbr materialny h. Wykorzystaªem to jako
okazj do dosadnego wygarni ia wszystki h ró»noraki h przejawów
zªa. Wresz ie miaªem mo»liwo±¢ da¢ upust moim od zu iom. W pozu iu wy»szo± i i w du hu zarozumiaªo± i grzmiaªem prze iwko popeªnianym grze hom ironizuj¡ i o±mieszaj¡ niektóre praktyki. To nie
byªo stani ie w wyªomie, to nie byªo poªo»enie swojej duszy za bra i.
Dlatego moje wyst¡pienie wywoªaªo tylko konsterna j i niesmak, nizego nie zmieniaj¡ . I ó» z tego, »e byªem kryty znie nastawiony
do niektóry h zªy h rze zy i »e zasem z my±l¡ ymi podobnie jak ja
ponarzekali±my nad tym wspólnie, je±li ni zego to nie zmieniªo? O niektóry h inny h moi h grze ha h, które Pan surowo os¡dziª, pisaªem
ju» w ze±niej na innym miejs u. Dlatego zuj si w peªni wspóªwinny
wszystkiego, o dziaªo si w ko± iele, poniewa» ju» przez ponad 30 lat
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miaªem przywilej go wspóªtworzy¢, tote» tak»e i z mojego powodu jest
on dzisiaj taki, jaki jest.
e sprawa jest nader powa»na i »e sko« zyªy si wszelkie przelewki, jest dla mnie a» nadto jasne. Przede mn¡ le»y klepsydra, zawiadamiaj¡ a o ±mier i naszego zi ia Marka, 42-letniego pra ownika
ko± ioªa. Zgin¡ª w wypadku samo hodowym w zasie peªnienia swoi h
obowi¡zków sªu»bowy h. Nasza órka zostaªa wdow¡, a troje naszy h
wnu z¡t póªsierotami. Jestem aªkiem pewny i nie mam »adny h w¡tpliwo± i o do tego, »e Marek byª dzie kiem Bo»ym i »e jest teraz u
Pana. Ale tak samo jestem aªkiem pewny i nie mam »adny h w¡tpliwo± i o do tego, »e jego ±mier¢ jest z± i¡ s¡du Bo»ego nad Bo»ym
domem, którym jest jego ko± ióª (1Pt 4:17). Sªowo Bo»e mówi nam
wyra¹nie: ÿDlatego jest midzy wami wielu hory h i sªaby h, a niemaªo zasnªo, bo gdyby± ie sami siebie os¡dzali, nie podlegaliby± ie

" (1Ko 11:30,31). W kraju naszym trwa od dªu»szego ju» zasu
intensywna walka modlitewna, która si oraz bardziej nasila. Woªamy
do Boga o jego objawienie si w hwale. I On wysªu huje i przy hodzi. Ale nie przyjdzie do ±mie i i brudu. Z tym najpierw musi si
rozprawi¢. Pierwszymi wi oznakami Jego przyj± ia s¡ i bd¡ oznaki
o zysz zaj¡ ego nas s¡du.
Mo»emy tego unikn¡¢ o zysz zaj¡ i os¡dzaj¡ si sami. Je±li jednak w swojej zatwardziaªo± i i zarozumiaªo± i tego nie zrobimy, bd¡
si pojawia¢ kolejne klepsydry i rka Bo»a za i¡»y nad nami. mier¢
Marka wstrz¡snªa nami, a mnie osobi± ie poprzez ten wstrz¡s Bóg
objawiª aª¡ rozlegª¡ dziedzin »y ia, nie do ko« a poddan¡ w posªusze«stwo Chrystusowi. Jest to bolesne, ale jest to konie zne i po»¡dane
dla ty h, którzy pragn¡ widzie¢ objawienie si hwaªy Bo»ej i s¡ zde ydowani zapªa i¢ za to ka»d¡ en. Sªowo Bo»e mówi: ÿNie h umilknie
s¡dowi

przed Panem wszelkie

iaªo, gdy» Pan ju» rusza ze swojego miejs a

" (Za 2:17). A na innym miejs u: ÿI poznaj¡ wszystkie zbory,
»e Ja jestem Ten, który bada nerki i ser a . . . " (Obj 2:23).
| Ale miaªo by¢ o burzeniu warowni. Jakie to warownie? |
Warownie to dzieªa diabelskie, które nale»y zburzy¢, je±li h emy ieszy¢ si du how¡ wolno± i¡ i je±li ko± ióª ma by¢ zdrowy i zwy iski.
I ho¢ te warownie s¡ dzieªem nadziemski h wªadz i zwierz hno± i,
nie potrzebujemy nigdzie si wspina¢, aby je zaatakowa¢, gdy» znajduj¡ si one aªkiem blisko: w naszy h wªasny h, hrze± ijan umysªa h. I h istot¡ jest przy¢mienie naszy h umysªów, polegaj¡ e na tym,
»e nie dostrzegamy ogromnej rozbie»no± i pomidzy biblijnymi wzorami postpowania hrze± ijania, a i h prakty zn¡ realiza j¡ w naszym
odziennym »y iu, a ponadto nie dostrzegamy fatalny h, zgubny h
skutków ty h rozbie»no± i na nasz¡ du how¡ kondy j i skute zno±¢

±witego
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naszy h dziaªa«. Chodzi o aª¡ mas ró»ny h sz zegóªów, z który h
jednak»e najwa»niejszymi s¡ wzajemne stosunki i gªoszenie ewangelii. Zburzenie ty h warowni to po prostu wyrwanie si z du howego
za±lepienia i wyra¹ne przejrzenie naszym du howym wzrokiem.
Sprawa nie jest bynajmniej prosta. Nasze za±lepienie jest z reguªy
bardzo upor zywe, a jego istnienie nie do iera do naszej ±wiadomo± i. Mo»e nawet sama mowa o zym± takim oburza nas. | Co? Ja,
za±lepiony? | Nawet i z nas, którzy s¡ entuzjastami przebudzenia i
gªo±no opowiadaj¡ si za przemianami w ko± iele, mog¡ by¢ i zsto s¡
za±lepieni na fakt, »e swoim najró»niejszym postpowaniem, takim jak
przykªadowo nierzetelne wypeªnienie zeznania podatkowego, trzymanie w komputerze pira kiego oprogramowania, naruszanie przepisów
ru hu drogowego zy ho¢by tylko nie oddawanie wypo»y zony h rzezy, blokuj¡ skute znie nadej± ie przebudzenia i utrwalaj¡ istniej¡ ¡
du how¡ zapa±¢. Nawet gorliwi gªosi iele haseª odnowy ko± ioªa mog¡
tkwi¢ w mentalno± i sek iarstwa i uprawia¢ w stosunka h z innymi
zgubne u zynki iaªa: wrogo±¢, spór, knowania, wa±nie, odsz zepie«stwo i nisz zy¢ w ten sposób skute zno±¢ swoi h wªasny h wysiªków.
W »ywotnym interesie zarówno ka»dego z nas, jak i sprawy Bo»ej w
ogólno± i, jest dokonanie przeªomu w sposobie widzenia ty h spraw i
w sposobie pod hodzenia do ni h.
Mo»e to nast¡pi¢ i nastpuje w naszym »y iu tylko pod warunkiem
naszego gªbokiego osobistego i grupowego ukorzenia si przed Bogiem. Wymaga to usilnego, despera kiego woªania o otwar ie du howy h o zu, nie zyi h± | bo do tego jeste±my bardzo skwapliwi | le z
naszy h wªasny h. ÿTak, to nie w umy±le mojego brata, le z wªa±nie w
moim umy±le utrzymuj¡ si warownie nieprzyja ielskie, które nale»y
zburzy¢, gdy» powstrzymuj¡ mnie i aªy lud Bo»y od wej± ia do peªni
du howego dziedzi twa, powstrzymuj¡ te» niebo przed otwar iem si
nad nami." Kiedy w takim nastawieniu szukamy obli za Bo»ego, On
odpowiada, a rezultatem jest to, »e za zynamy oraz wyra¹niej widzie¢
ÿjakie boga two hwaªy jest udziaªem ±wity h w dziedzi twie jego i
jak nadzwy zajna jest wielko±¢ mo y jego wobe nas" (Ef 1:18,19)
zyli, ina zej mówi¡ , jak fantasty zne s¡ nasze mo»liwo± i, kiedy nasze
skruszone ÿego" przestaje Bogu przeszkadza¢ i kiedy wresz ie mo»e
On u»y¢ nas jako ulegªy h Mu narzdzi, poprzez które jest w stanie
objawi¢ swoj¡ pot»n¡ mo i hwaª.
Dobrze byªoby, aby i, którzy zuj¡ wag omawianej tu sprawy, pomy±leli o prakty znej stronie realiza ji takiej ogólnoko± ielnej pokuty
| zasu ukorzenia si przed Bogiem i wspólnej pro±by o przeba zenie, a tak»e wzajemnego przepraszania si i przeba zania sobie. Nie
zuj si kompetentny, aby proponowa¢ konkretne kroki w tym kierunku, nie mam te» »adny h instrumentów, aby je zrealizowa¢. Wierz
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jednak, »e je±li sprawa ta po hodzi od Du ha witego, to pobudzi On
do dziaªania ty h, w który h gestii le»¡ tego typu sprawy i którzy s¡
wªadni podj¡¢ niezbdne de yzje. Cho¢by jednak do takiego wspólnego aktu zbiorowej pokuty nie doszªo, ni nie stoi na przeszkodzie,
aby ka»dy z nas dokonaª go osobi± ie we wªasnym zakresie, wstawiaj¡ si przy tym tak»e wzorem Daniela, Jeremiasza zy Nehemiasza
za aªym ludem Bo»ym. W odpowiedzi na nasze usilne woªanie Pan
dziaªa i bdzie dziaªaª, a du howa atmosfera bdzie si o zysz za¢.
Jestem gªboko przekonany, »e zmierzamy w tym wªa±nie kierunku i »e jest to kierunek, wskazywany nam przez Du ha witego.
Pro esu tego nikt nie jest w stanie powstrzyma¢, mo»emy jednak sami
wyklu zy¢ si z niego i znale¹¢ si na mieli¹nie, je±li nie zdobdziemy
si na rezygna j z wªasnej zarozumiaªo± i, h i manipulowania innymi, zajmowania jakiej± wyeksponowanej pozy ji zy nadawania wªasnego kierunku za hodz¡ ym zmianom. Pan pójdzie dalej zgodnie ze
swoim wªasnym planem, a za Nim pójd¡ i, którzy nie maj¡ »adnego
innego elu, jak tylko i±¢ za Nim, wyrzekaj¡ si wszystkiego, gotowi na
wszystko. I ta dru»yna zoba zy Bo»e zwy istwa i ko± ióª peªny hwaªy,
dynami zny, pr»ny i zwy iski, zdolny do tego, aby zamanifestowa¢
Bo»¡ potg i hwaª przed o zami tego narodu. Bo Bóg w Pols e to
dokªadnie ten sam Bóg, który manifestuje si w Ugandzie, China h,
Nigerii zy Brazylii. Mo no wierz, »e ten pro es postpuje naprzód
i bdzie oraz wyra¹niej wido zny. Mo»na by przyto zy¢ wiele radosny h faktów, dowodz¡ y h, »e tak wªa±nie ju» si dzieje. Warownie
zªego zostan¡ zburzone, a Pan poprowadzi swój lud do wspaniaªy h
zwy istw.
J. K.

Uwaga! Gro¹ny wirus!
¯Uwaga! To bardzo wa»ne!!! Niezwykle gro¹ny wirus!!! Poinformowano mnie,
»e mógª do mnie trafi¢ wirus z mailem,

o okazaªo si prawd¡. Poniewa» jeste± w

mojej ksi¡» e adresowej, równie» mogªe± go otrzyma¢, gdy» rozsyªa si automaty znie
do wszystki h adresów w ksi¡» e. Wirus nazywa si jdbgmgr.exe. Nie dziaªa na niego
Norton ani M Afee. Wirus nie ujawnia si przez 14 dni, po
aªy system, równo ze±nie rozsyªaj¡

zym nisz zy stopniowo

si do wszystki h adresów w ksi¡» e. Pozby¢ si

go mo»na jednak w bardzo prosty sposób: 1. Start { Znajd¹ { Pliki lub Foldery; 2.
Wpisa¢ nazw jdbgmgr.exe 3. Szukaj w: ÿMój komputer" 4. Je»eli pojawi si szukany
program jdbgmgr.exe z maªym szarym nied¹wiedziem po lewej stronie, NIE WOLNO
GO OTWIERA! 5. Zazna zy¢ go i na isn¡¢ DELETE; 6. Wej±¢ nastpnie w kosz i
wyrzu i¢ go z kosza; 7. Je»eli znale¹li± ie wirusa u siebie, nale»y powiadomi¢ wszystki h z ksi¡»ki adresowej!®

Je±li posiadasz komputer i po zt elektroni zn¡, to prawdopodobnie
znasz ju» powy»szy albo podobny tekst. Mo»e i przestraszyª i za z¡ªe± szu-
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ka¢ zgodnie z tym przepisem owego gro¹nego wirusa, a o gorsza, znalazªe±!
Wykasowaªe± go po±piesznie zgodnie z instruk j¡ i naty hmiast rozesªaªe±
ostrze»enie do wszystki h ze swojej ksi¡»ki adresowej. Potem miaªe± po zuie dobrze speªnionego obowi¡zku i satysfak j z tego, »e przy zyniªe± si do
zwal zenia tej zgubnej informaty znej zarazy.
I pewnie ju» wiesz, a je±li nie, to teraz si dowiadujesz, »e zostaªe± elowo wprowadzony w bª¡d, oszukany, zwiedziony przez kogo±, kto zªo±liwie
i w zªy h zamiara h ostrze»enie takie wymy±liª i pu± iª w obieg. Bo ten plik
nie jest wirusem, le z jednym z wa»ny h skªadników systemu opera yjnego
Windows, a ty wªasnor znie wykasowaªe± go, nara»aj¡ w ten sposób swój
komputer na wadliwe funk jonowanie, przez o uszkodziªe± go bardziej, ni»
byªby to w stanie zrobi¢ niejeden wirus. Ponadto nakªoniªe± do takiego samonisz z¡ ego dziaªania wszystki h swoi h przyja ióª, a po±rednio tak»e i h
przyja ióª itd., zna znie skute zniej, ni» mógªby to zrobi¢ prawdziwy wirus.
W ten sposób w dobrej wierze i sz zero± i wykonaªe± dokªadnie to, o jaki±
twój nieprzyja iel w zªej wierze i w zªo±liwo± i obmy±liª prze iwko tobie i
twoim przyja ioªom.
| Jak mogªo do tego doj±¢? | Na skutek twojej ªatwowierno± i. Po
pierwsze, pozwoliªe±, »e opanowaª i stra h przed nieznanym niebezpieze«stwem, wirusem, który po 14 dnia h ÿnisz zy stopniowo aªy system".
Po drugie, uwierzyªe± po hopnie, »e autor tego ostrze»enia jest i »y zliwy.
Po trze ie, uwierzyªe± w nieskute zno±¢ profesjonalny h programów antywirusowy h, maj¡ y h hroni¢ twój komputer i twoj¡ po zt. I po zwarte, nie
maj¡ »adnej pewno± i i opieraj¡ si tylko na ni zym nie uzasadnionym
zaufaniu do nieznanego i autora ostrze»enia, zabraªe± si do masowego
ostrzegania inny h, autoryzuj¡ w ten sposób to ostrze»enie swoj¡ wªasn¡
osob¡. Tak twoimi wªasnymi dziaªaniami mimo woli dokonaªe± powa»ny h
znisz ze«, które jaki± twój nieprzyja iel sprytnie zaplanowaª prze iwko tobie
i twoim bliskim.
| A jaki jest ogólny rezultat pusz zenia w obieg takiego oszuka« zego,
zwodni zego ostrze»enia? | Jest nim lawinowo rosn¡ a li zba u»ytkowników komputerów, zapamitale tropi¡ y h domniemanego wroga: wirusa
jdbgmgr.exe, zapamitale nisz z¡ y h przy tym swój wªasny system operayjny i zapamitale za h aj¡ y h wszystki h wokóª do nisz zenia swoi h
systemów opera yjny h i do za h ania do tego inny h. A za tym wszystkim
stoi niewidzialny spraw a tego wszystkiego i wróg nas wszystki h, z zaªo»onymi rkami i z dzik¡ satysfak j¡ obserwuj¡ y, jak skute znie dziaªa jego
pomysª i jak gorliwie sami nisz zymy si i dopomagamy innym do znisz zenia,
s¡dz¡ , »e wal zymy prze iwko niemu.
| A jak mo»na byªo unikn¡¢ ty h znisz ze«? | Odpowied¹ jest o zywista. Posªu hajmy autenty znej instruk ji fa how a, administratora serwera
po ztowego, która na moje zapytanie trafiªa do mojej skrzynki po ztowej:
¯Ostrze»enie takie to tak zwany pseudowirus. Plik jdbgmgr.exe nie jest wirusem
le z jednym z wa»ny h plików systemu opera yjnego. Skasowanie tego pliku spowoduje nieprawidªowe dziaªanie Windows! Prosz NIGDY nie bra¢ pod uwag podobny h apeli, jak te» PRZENIGDY nie wysyªa¢ niepewny h wiadomo± i do wszystki h
ze swojej ksi¡»ki adresowej! | Pozdrowienia, Administrator.®
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Gdyby hodziªo tylko o nasze komputery, mo»na by na tym ten artykuª
zako« zy¢. Ale jego elem nie jest tylko ostrze»enie u»ytkowników po zty
elektroni znej. Chodzi o wskazanie na fakt, »e opisany powy»ej me hanizm
jest dokªadn¡ ilustra j¡ du howy h zwiedze« zasu ostate znego, który h jeste±my aktualnie ±wiadkami i na które jeste±my i¡gle nara»eni.
Powiedzmy bez dªugi h wstpów i bez ogródek: Niezmiernie skute zn¡
taktyk¡ szatana, który jest prze iwnikiem ludu Bo»ego, jest obmy±lanie, produkowanie i pusz zanie w obieg w±ród ludzi wierz¡ y h taki h wªa±nie pozornie »y zliwy h ostrze»e« prze iwko domniemanym diabelskim zwiedzeniom.
Rol domniemanego wirusa jdbgmgr.exe peªni¡ w ty h szata«ski h ostrze»enia h pojedyn zy sªudzy Bo»y, posz zególne usªugi lub ru hy. Chodzi w
isto ie rze zy o wa»ne elementy ÿsystemu opera yjnego" Ko± ioªa, z reguªy
te o sz zególnie doniosªym dla jego funk jonowania i rozwoju zna zeniu,
natomiast w ty h szata«ski h ostrze»enia h s¡ one przedstawiane jako niezmiernie gro¹ne zbª¡dzenia, herezje lub wypa zenia. I h elem jest doprowadzenie do samonisz zenia si ludzi wierz¡ y h.
| Jakie s¡ e hy rozpoznaw ze ty h szata«ski h produktów? | Po
pierwsze, przedstawiaj¡ one dan¡ osob, sªu»b zy ru h w takim ±wietle,
aby wywoªa¢ stra h. A wi rozwi¡zªe »y ie, faªszywa doktryna, powodowanie rozªamów, powi¡zania z religiami ws hodu i New Age, a najlepiej zary i
okultyzm, bo to napdza najwi ej stra hu i budzi nieprzejednan¡ wrogo±¢.
Po drugie, staraj¡ si robi¢ wra»enie »y zliwego nastawienia wzgldem dzie i
Bo»y h, sz zerej troski o dobro Ko± ioªa i sªu»enia Bo»ym elom. Po trze ie,
wzbudzaj¡ nieufno±¢ w skute zno±¢ normalny h, biblijny h ±rodków wykrywania bªdów i zwiedze«. Sugeruj¡, »e dane zwiedzenie jest tak perfidne, »e
wierz¡ y nie wykryje go przez Sªowo Bo»e ani Du ha witego | potrzebne
jest w tym elu prze zytanie odno±nego apelu-horroru na odno±nej stronie
internetowej, przy lekturze którego wªosy je»¡ si na gªowie i po lekturze
którego umysª zytelnika nas¡ zony jest tru izn¡ ob o± i, stra hu, gniewu i
wrogo± i w stosunku do danego ÿgro¹nego wirusa jdbgmgr.exe", który jest
tematem tego konkretnego ÿostrze»enia". I po zwarte, opra owania takie
w sposób bezpo±redni lub po±redni staraj¡ si nakªoni¢ zytelnika do aktywnej walki prze iwko tej domniemanej okropno± i przez nisz zenie jej we
wªasnym oto zeniu i nakªanianie do tego wszystki h inny h | do zasiewania ogólnej ob o± i i wrogo± i w stosunku do danej osoby, sªu»by zy ru hu,
bd¡ y h przedmiotem danego ataku.
I niestety, wszystkie te diabelskie wysiªki nie s¡ bezskute zne. Bardzo
zsto dostar zamy naszemu prze iwnikowi powodów do dzikiej satysfak ji,
kiedy z zaªo»onymi rkami mo»e bez zynnie obserwowa¢, jak z jego ini jatywy zapamitale nie tylko nisz zymy si wzajemnie, le z tak»e nakªaniamy
do tego wszystki h wokóª siebie, powoduj¡ , »e li zba samonisz z¡ y h si
wzrasta lawinowo. Co hwila odbieram maile lub telefony, w który h jestem
pytany o mój stosunek do tego zy tamtego, przy zym po pierwsze okazuje si, »e osoba pytaj¡ a prze zytaªa wªa±nie jakie± mro»¡ e krew w »yªa h
ostrze»enie prze iwko danej ÿokropno± i", a po drugie dostrzegam, »e jej
pytanie jest wªa± iwie tylko kurtuazyjn¡ prób¡ ostrze»enia mnie przed tym
odkrytym wªa±nie zgubnym ÿwirusem". Je±li za± odwa» si ujawni¢ sz zerze,
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»e brat zy ru h jdbgmgr.exe nie jest dla mnie niebezpie znym wirusem le z
ennym elementem Bo»ego du howego systemu opera yjnego, mog by¢ prawie pewny, »e spotkaj¡ mnie, jako równie» zwiedzionego, przejawy ob o± i
i wrogo± i. Mo»e nawet do zekam si zasz zytu spe jalnego ostrzegaw zego
opra owania, w którym to ja znajd si w roli gro¹nego wirusa jdbgmgr.exe.
I ó» z tego, »e wszys y robi¡ to w dobrej wierze, w autenty znej tros e o dobro Ko± ioªa i z sz zerej »y zliwo± i w stosunku do inny h, skoro obiekt, na
którym si pastwi¡, nie jest, jak s¡dz¡, gro¹nym wirusem, le z wa»n¡ z¡stk¡
organizmu Ko± ioªa, który na skutek ty h dziaªa« dotkliwie ierpi?
| Ale zy» nie wiesz, »e »yjemy w zasa h ostate zny h, w który h
ma miejs e mnóstwo autenty zny h, niebezpie zny h zwiedze«? | Jak najbardziej wiem i wªa±nie tu o ni h mówi. Có» bowiem mo»e by¢ gorszym
jesz ze zwiedzeniem ni» to, które powoduje zanie hanie walki prze iwko
mo om iemno± i, odsuni ie na dalszy plan dbaªo± i o wªasny wzrost duhowy, a zamiast tego skon entrowanie si na zwal zaniu i nisz zeniu swoi h
wspóªbra i? Jakie» zwiedzenie prowadzi do stanu tak ponurego jak to, które
aªy Ko± ióª pogr¡»a w du howym parali»u i sprawia, »e posz zególne jego
elementy staj¡ si niezdolne do wspóªdziaªania, a zamiast tego zwal zaj¡ si
i potpiaj¡? Có» mo»e by¢ gorszego ni» stan, w którym jak tylko Bóg kogo±
pobudzi i rozwija¢ si za znie jaka± nowa sªu»ba, naty hmiast jak spy rzuaj¡ si na to inni, mieni¡ y si stró»ami prawowierno± i Ko± ioªa, aby temu
zªorze zy¢, potpia¢ to i nisz zy¢?
Je±li ªatwowiernie sªu hasz oskar»e«, przyjmujesz oskar»enia i powtarzasz je innym, to wªa±nie dowodzisz, »e ulegªe± zwiedzeniu i wbrew sz zerym
inten jom, mimo woli nisz zysz Ko± ióª i sprawiasz satysfak j szatanowi. I
o gorsza, w odró»nieniu od pseudowirusa komputerowego, gdzie oszustwo
mo»na szybko wyja±ni¢, ten diabelski pseudowirus oskar»enia ma to do siebie, »e je±li zostaªe± nim zaka»ony, bdzie i nisz zyª od wewn¡trz przez aªe
lata, mo»e do ko« a »y ia. Nie pozwoli i zoba zy¢ zwiedzenia i uprawiaª bdziesz w stosunka h ze swoimi wspóªbra¢mi wrogo±¢, spór, knowania, wa±nie,
odsz zepie«stwo. Ko± ióª Chrystusowy dysponuje skute znymi ±rodkami samoo zysz zania si i walki prze iwko zªu, ale nie maj¡ one ni wspólnego z
tymi osz zer zymi diabelskimi produktami, rozpowsze hnianymi w±ród ludu
Bo»ego z pogwaª eniem aªego mnóstwa wyra¹ny h biblijny h zasad.
Jest jednak ªatwy sposób u hronienia si od ty h szata«ski h knowa«.
Wystar zy przyjrze¢ si wskazaniom Administratora systemu opera yjnego:
ÿProsz NIGDY nie bra¢ pod uwag podobny h apeli, jak te» PRZENIGDY
nie wysyªa¢ niepewny h wiadomo± i do wszystki h ze swojej ksi¡»ki adresowej". Kiedykolwiek usªyszysz takie ujadanie prze iwko komu± lub zemu±,
przy którym oblatuje i stra h, NIGDY mu nie wierz le z oto z swoimi
modlitwami atakowanego zy atakowany h, bªagaj tak»e o Bo»e zmiªowanie
dla atakuj¡ y h, gdy» w przytªa zaj¡ ej wikszo± i zyni¡ to w dobrej wierze,
kierowani sz zer¡ trosk¡ o dobro Ko± ioªa Jezusa Chrystusa, którego gor¡ o
miªuj¡. Nie pozwól wyró±¢ w swoim ser u wrogim nastrojom w stosunku
do ni h, PRZENIGDY te» nie ostrzegaj inny h ani przed atakowanymi, ani
przed atakuj¡ ymi. Je±li ju» h esz ostrzega¢, to ostrzegaj przed knowaniami
oskar»y iela i ªatwowierno± i¡ w i h przyjmowaniu i powtarzaniu innym.
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| Czy powy»sze zale enie mo»e okaza¢ si skute zne, zy te» ra zej
bdziemy nadal ±wiadkami bezkarnego grasowania szatana na tym polu? |
Niew¡tpliwie sz zere dzie i Bo»e bolej¡ nad znisz zeniami, wyrz¡dzanymi
Ko± ioªowi, i zrobi¡ wszystko, aby nie mie¢ w ni h swojego wªasnego udziaªu.
We wszelki h tego typu pozornie »y zliwy h ostrze»enia h rozpoznaj¡ gªos
ÿoskar»y iela bra i" i nie dadz¡ si w i¡gn¡¢ w puªapk samonisz zenia Bo»ego dzieªa. Pozostan¡ jednak i, którzy jesz ze maj¡ w sobie o± z natury
oskar»y iela i to sprawi, »e nie bd¡ w stanie si powstrzyma¢ od przyjmowania i rozpowsze hniania oskar»e« prze iwko innym dzie iom Bo»ym.
Bd¡ te» zapewne tu i tam pojawia¢ si i ta y, którzy w zªy h zamiara h,
±wiadomi znisz ze«, bd¡ produkowa¢ i pusz za¢ w obieg takie ostrze»enia,
dziaªaj¡ w swoim osobistym interesie i broni¡ w ten sposób swojej pozy ji zy wªadzy, zagro»onej przez postpuj¡ ¡ odnow Ko± ioªa. Ani ty h
nie os¡dzajmy ani nie zwal zajmy. Zdadz¡ oni ra hunek ze swoi h dziaªa«
przed jego Gªow¡. Je±li jednak lud Bo»y wy zuli si na d¹wik gªosu swojego
Pasterza, to bez trudu rozpozna ob y gªos osz zer y i pozostawia¢ bdzie
diabelskie pseudowirusy bez wszelkiej odpowiedzi.
Miªuj¡ ym Boga wszystkie rze zy dopomagaj¡ ku dobremu. Nawet szata«skie pseudowirusy wspóªdziaªaj¡, aby doprowadzi¢ odnowiony Ko± ióª do
du howej dojrzaªo± i. Jedn¡ z wa»ny h e h rozpoznaw zy h hrze± ijanina
i Ko± ioªa kro z¡ ego drog¡ odnowy jest to, »e NIGDY, PRZENIGDY nie
daje si sprowokowa¢ do postawy wrogo± i ani do bratobój zy h dziaªa« skierowany h prze iwko innym zªonkom Ciaªa Chrystusowego, daj¡ posªu h
nisz zy ielskim oskar»eniom lub upust gniewowi na oskar»aj¡ y h.
J. K.
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