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

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

W sªu»bie Or�downika

. . .mamy or�downika u Oja, Jezusa Chrystusa . . .

1J 2:1

Któ» b�dzie pot�piaª? Jezus Chrystus . . . przeie»

wstawia si� za nami.

Rz 8:34

. . . bo »yje zawsze, aby si� wstawia¢ za nami.

Hbr 7:25

Mamy Or�downika, a On jest naszym Mistrzem. Mamy Or�dow-

nika i jeste±my Jego uzniami. Wezwaª nas do na±ladowania Go, ka-

»¡ nam uzy¢ si� od Niego. Na±ladowa¢ kogo± znazy robi¢ to, o

robi on. Je±li Jezus Chrystus si� wstawia, to b�d¡ Jego na±ladow-

ami i my mamy si� wstawia¢. Je±li On dziaªa jako Or�downik, to

i naszym obowi¡zkiem jest or�downitwo. Jezus usªugiwaª na wiele

sposobów i tak»e nasza usªuga jest wieloraka. Nie mo»e jednak w±ród

ró»nyh rodzajów naszej usªugi zabrakn¡¢ tej wªa±nie | usªugi wsta-

wiania si� zyli or�dowania.

Or�downitwo kojarzy nam si� z�sto z przewodem s¡dowym.

Z reguªy przed s¡dem zynn¡ rol� odgrywaj¡ ztery strony: S�dzia,

oskar»ony, oskar»yiel i obro«a. Oskar»yiel zyli prokurator wy-

st�puje przedstawiaj¡ dowody winy oskar»onego. Jest to jego zada-

niem i obowi¡zkiem. Wze±niej dowodów tyh poszukiwaª, zbieraª je

i uzupeªniaª. Oskar»ony ma prawo si� broni¢, nie jest jednak przed

s¡dem osamotniony. Ma pomonika w osobie obro«y, który bywa

te» nazywany adwokatem. Jego z kolei obowi¡zkiem jest poszukiwa-

nie i gromadzenie faktów, przemawiaj¡yh na korzy±¢ oskar»onego

i przedstawianie ih przed s¡dem. S�dzia natomiast zapoznaje si� z

argumentami oskar»yiela, oskar»onego i obro«y, wa»y je, uzupeª-

nia zadaj¡ pytania, aby w ko«u wyda¢ sprawiedliwy wyrok skazu-

j¡y lub uniewinniaj¡y oskar»onego.

Wyraz or�downik (parakletos), wyst�puj¡y w Biblii, ma nast�pu-

j¡e odienie znazeniowe: wezwany na pomo, wspomo»yiel, poie-

szyiel. Czynno±¢ or�dowania (paraklesis) okre±li¢ mo»na jako: odwo-

ªanie si�, apel do kogo±, zwróenie si� do kogo±, zah�ta, poiesze-

nie. Z kolei zasownik wstawia¢ si� (entyghano) oznaza: zwraa¢
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si� do kogo±, wstawia¢ si� za kim±, prosi¢ za kim±. Wszystkie te od-

ienie znazeniowe ±wiadz¡ o jednym: or�downitwo zy wstawien-

nitwo jest zawsze i w ka»dyh okolizno±iah, nie tylko w s¡dzie,

dziaªaniem »yzliwym, przyhylnym i korzystnym dla osoby, na rzez

której jest podejmowane. Or�downik, obro«a zy adwokat jest za-

wsze sprzymierze«em swojego klienta, niezale»nie od tego, zy jest

on winny, zy niewinny, ani od wielko±i jego winy. Oskar»ony ma

w nim oparie, pomo, zah�t� i poieh�, niezale»nie od tego, jak

¹le wygl¡daªaby jego ogólna sytuaja. W »adnym przypadku obro«a

nie zrobi nizego, o byªoby dla oskar»onego niekorzystne, znieh�-

aj¡e lub przykre. �ledz¡ pra� i sªuhaj¡ argumentów dobryh

obro«ów, z�sto nie mo»na wyj±¢ z podziwu nad ih staranno±i¡

i pomysªowo±i¡ w wyszukiwaniu wszelkih mo»liwyh faktów, prze-

mawiaj¡yh na korzy±¢ danej osoby.

Obro«a przede wszystkim usiªuje obali¢ dowody winy wysuni�te

przeiw danej osobie | udowodni¢ jej niewinno±¢. Je±li oka»e si� to w

oblizu ozywistyh faktów niemo»liwe, or�downik poszukuje i u»ywa

wszelkih argumentów, aby pomniejszy¢ win� oskar»onego. Robi to

wskazuj¡ na ró»ne okolizno±i ªagodz¡e, ±wiadz¡e o mniejszej

szkodliwo±i zarzuanyh zynów. Je±li nawet to nie jest mo»liwe, usi-

ªuje przedstawia¢ w jak najkorzystniejszym ±wietle motywy dziaªania

oskar»onego, dowodz¡, »e przy±wieaª mu szlahetny el, »e nega-

tywny wynik jego dziaªania byª niezamierzony. Próbuje te» dowie±¢, »e

nie znaª pewnyh faktów, które powstrzymaªyby go od takiego dzia-

ªania, »e nie miaª ±wiadomo±i jego szkodliwyh skutków, »e dziaªaª

za zyj¡± namow¡, »e zostaª wprowadzony przez kogo± w bª¡d, »e

dziaªaª w stanie emojonalnego wzburzenia, o nie pozwoliªo mu za-

panowa¢ nad sob¡, »e ulegª ogólnej atmosferze, jaka go otazaªa, »e

nie byª w danej hwili w peªni sprawny fizyznie lub psyhiznie itd.,

itp. Próz tego obro«a stara si� przedstawi¢ w jak najkorzystniej-

szym ±wietle sylwetk� oskar»onego wskazuj¡ na wszystkie pozytywne

elementy jego dotyhzasowego »yia i wszystkie zahowania i zyny,

jakie byªy dla innyh korzystne i ±wiadz¡ o jego dobrej woli. Je±li

ani tego nie mo»e znale¹¢, wskazuje na trudne, dramatyzne oko-

lizno±i w jego »yiorysie, które tak go uksztaªtowaªy i sprawiªy, »e

wyrósª z niego taki a nie inny zªowiek. Mo»na by t� list� wydªu-

»a¢, gdy» zakres mo»liwo±i znalezienia argumentów i przedstawie-

nia okolizno±i korzystnyh dla ka»dego zªowieka jest ogromny, a

adwokai s¡ w tym zakresie spejalistami.

| Có» to, zy jeste±my na kursie prawa karnego? Po ó» w ar-

tykule religijnym omawia¢ tak szzegóªowo zynno±i adwokata? |

Z prostego powodu. Jeste±my uzniami Adwokata zyli Or�downika,
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peªnimy wi� sªu»b� tak¡ sam¡, jak¡ peªni On, powinni±my wi� po-

zna¢ ten Jego zawód jak najlepiej. I nie tylko pozna¢, ale tak»e wyszko-

li¢ si� w nim, gdy» od tego b�dzie zale»e¢ jako±¢ i skutezno±¢ naszego

wstawiania si� za innymi. Dowiaduj¡ si� wi�, jakie s¡ obowi¡zki ad-

wokata, dowiadujemy i uzymy si�, jakie s¡ nasze wªasne obowi¡zki

jako hrze±ijan | osób w sªu»bie Or�downika Jezusa Chrystusa.

| A kto jest nas jako adwokatów klientem? Za kim powinni±my

or�dowa¢ i wstawia¢ si�? | Pismo �wi�te wyra»a to aªkiem jedno-

znaznie: ÿPrzede wszystkim wi� napominam, aby zanosi¢ bªagania,

modlitwy, pro±by, dzi�kzynienia za wszystkih ludzi" (1Tm 2:1{4). A

wi� dla ka»dego zªowieka powinni±my by¢ wstawiennikami, wspomo-

»yielami, zanosz¡ przed tron Bo»y bªagania, modlitwy i pro±by o tre-

±i dla niego »yzliwej, przyhylnej i korzystnej. Dalszy werset w szze-

gólno±i wymienia osoby sprawuj¡e wªadz�. Inny werset biblijny naka-

zuje nam wstawiennitwo na rzez zªonków Ciaªa Chrystusowego zyli

naszyh brai w wierze: ÿ . . .módlie si� jedni za drugih, aby±ie byli

uzdrowieni. Wiele mo»e usilna modlitwa sprawiedliwego" (Jk 5:16).

Wnioski z dotyhzas powiedzianego s¡ jednoznazne. Naszym za-

daniem jest dziaªa¢ przy pomoy naszyh modlitw, zanoszonyh przed

oblize Bo»e, na korzy±¢ wszystkih ludzi. Przytaza¢ wszelkie mo»liwe

argumenty i przedstawia¢ wszelkie mo»liwe okolizno±i, przemawia-

j¡e na ih korzy±¢, i prosi¢ dla nih o Bo»¡ przyhylno±¢. Czyni to

nasz Pan i Mistrz i jest to tak»e naszym zadaniem. Rzez jasna, »e

aby mó to robi¢ skuteznie, nasze sera musz¡ by¢ do wszystkih na-

stawione »yzliwie i pozytywnie. Musimy »yzy¢ im wszelkiego dobra

i wykazuj¡ zadziwiaj¡¡ pomysªowo±¢ znajdowa¢ wszelkie mo»liwe

sposoby, aby dobro stawaªo si� ih udziaªem. Nie mo»na skuteznie

broni¢ kogo±, jednoze±nie gniewaj¡ si� na niego za to, o zrobiª. Aby

wstawia¢ si� za ludzi z przekonaniem, trzeba szzerze ih koha¢.

| Zaraz, zaraz! A o z wszelkiego rodzaju zªozy«ami, grzesz-

nikami, blu¹nierami, zwodziielami i tak dalej? Nie mo»emy prze-

ie» odnosi¢ si� do nih tak samo. Spozywa na nih przeie» Bo»y

gniew, wi� i my mamy nie tylko prawo, ale i obowi¡zek na nih si�

gniewa¢. | Je±li tak uwa»asz i rozumiesz, to umkn�ªo i o± bardzo

wa»nego z poselstwa ewangelii. Bo Bóg nienawidzi grzehu, ale miªuje

wszystkih grzeszników. A ponadto, s�dzi¡ jest On, my za± jeste±my

obro«ami. By¢ mo»e On wyda w ko«u wyrok skazuj¡y, ale misj¡

Jezusa i naszym zadaniem w tym wieku jest or�downitwo. Je±li nie

b�dziemy mieli Bo»ej miªo±i do grzeszników, przest�pów, herety-

ków itp., funkji tej nie b�dziemy w stanie wypeªni¢. Nasze dziaªania

b�d¡ spazone i nie po linii Bo»ej. Jeste±my wrogami zªa, ale nie

mo»emy by¢ wrogami ludzi, opanowanyh przez zªo. W przeiwnym
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razie nie rozumiemy istoty odkupienia i nasze dziaªania b�d¡ destruk-

yjne, a w najlepszym razie nieskutezne.

Niestety, takih nieskuteznyh, a z�sto destrukyjnyh dziaªa«

widzi si� bardzo wiele. Chrze±ijanie wyra»aj¡ si� o innyh z oburze-

niem, gniewem, wrogo±i¡. Zawzi�t¡ postaw� wzgl�dem zªa przeno-

simy na ludzi b�d¡yh rzezywistymi lub domniemanymi sprawami

zªa i uwa»amy za sªuszne, a nawet obowi¡zkowe dosadne komentowa-

nie ih post�powania. Nasze zaanga»owanie emojonalne przeiwko

zªu sprawia, »e emojonalnie traktujemy te» jego sprawów, surowo

oeniamy okolizno±i ih post�powania i stopie« ih winy. W po-

st�powaniu takim trudno dostrze nawet najsªabsze ±lady dziaªania

w harakterze obro«y. Wr�z przeiwnie, odnosi si� wra»enie, »e

naszym usiªowaniem jest przedstawi¢ win� jako niew¡tpliw¡, jej sto-

pie« jak najbardziej powi�kszy¢, szkodliwo±¢ danego zynu lub zy-

nów jak najbardziej podkre±li¢. Cz�sto wygl¡da na to, »e nie tylko

nie poszukujemy okolizno±i ªagodz¡yh, lez wynajdujemy i pre-

zentujemy szereg okolizno±i obi¡»aj¡yh, przemawiaj¡yh na nie-

korzy±¢ sprawy. Nie jeste±my te» skªonni poszukiwa¢ w jego dzia-

ªaniu dobryh motywów, lez dopatrujemy si� motywów jak najni»-

szyh, a ponadto ni dobrego nie potrafimy powiedzie¢ o jego syl-

wete. Nie my±limy te» wale o okolizno±iah w jego »yiorysie,

które mogªy mie¢ wpªyw na takie jego uksztaªtowanie, je±li za± si�-

gamy do jego »yiorysu, to tylko po to, aby wykaza¢, »e byª on zar-

nym typem zawsze i wsz�dzie. Nieraz zdumiewa pomysªowo±¢, z jak¡

wynajdujemy argumenty i okolizno±i na niekorzy±¢ innyh, obi¡-

»aj¡e ih i pogr¡»aj¡e.

| Jak oeni¢ tak¡ postaw�? | Niestety, jest to bardzo pro-

ste. Nie ma tu »adnej mo»liwo±i manewru. Nie jest to postawa

obro«y-or�downika, lez postawa oskar»yiela! To wszystko, o w ta-

kih przypadkah robimy, nale»y wªa±nie do jego obowi¡zków. I to

jeszze nie jest to najtragizniejsze. Jest jeszze o± gorszego. Miano-

wiie to, »e tak, jak prototypem nas jako obro«ów i wstawienników

jest nasz Or�downik Jezus, tak prototypem nas jako oskar»yieli jest

nie kto inny tylko nasz oskar»yiel diabeª (Za 3:1; Obj 12:10). To on

oskar»a nas przed Bogiem dniem i no¡. Oskar»aj¡ innyh, funk-

jonujemy nie w sªu»bie Or�downika, lez w sªu»bie oskar»yiela. A

Pismo �wi�te mówi: ÿKtó» b�dzie oskar»aª wybranyh Bo»yh? Prze-

ie» Bóg usprawiedliwia" (Rz 8:33). Nast�pny zaraz werset jest zay-

towanym przez nas na wst�pie, mówi¡ym, »e Jezus Chrystus wstawia

si� za nami. Wynika z tego wniosek, »e oskar»aj¡ wybranyh Bo»yh

zyli swoih brai w wierze, przeiwstawiamy si� zynnie wstawien-

nizej posªudze Jezusa Chrystusa. Wnioski, jakie z tego wyi¡gniemy

osobi±ie dla siebie, zale»¡ ju» od ka»dego z nas.
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W naszej starej ludzkiej naturze tkwi skªonno±¢ do oskar»ania,

któr¡ nale»y u±mieri¢. Wstawiennitwo jest elementem nowej na-

tury, który musi w nas wyró±¢. Uzniowie hieli ±i¡gn¡¢ ogie« z

nieba na Samarytan, którzy ih nie przyj�li (�k 9:54). W odpowie-

dzi usªyszeli z ust Jezusa: ÿNie wieie, jakiego duha jeste±ie. Al-

bowiem Syn Czªowiezy nie przyszedª zatraa¢ dusze ludzkie, ale je

zahowa¢" (w. 55,56). Trudno wyobrazi¢ sobie gorszy jeszze grzeh

ni» zynny udziaª w ukrzy»owaniu Syna Bo»ego. A jednak Jezus w

stosunku do tyh, którzy to wªasnor�znie robili, wypeªniª rol� Or�-

downika i przedstawiª Oju nie dowody ih winy, lez okolizno±¢ ªa-

godz¡¡ i pro±b� o uniewinnienie: ÿOjze, odpu±¢ im, bo nie wiedz¡,

o zyni¡" (�k 23:34). Podobnie post¡piª wzgl�dem swoih opraw-

ów Jego uze« Szzepan (Dz 7:60).

By¢ mo»e nie oskar»amy innyh bezpo±rednio przed Bogiem w

swoih modlitwah, azkolwiek i to ma by¢ mo»e zasem miejse, je-

±li jednak nami�tnie oskar»amy ih przed innymi, udowadniamy, »e

nie jeste±my w stanie wypeªnia¢ w stosunku do nih posªugi wstawien-

nitwa, jak»e bowiem mo»na by skuteznie dziaªa¢ na zyj¡± korzy±¢,

»ywi¡ w stosunku do niego uzuia jednoznaznie negatywne? Bardzo

ªatwo rozpozna¢, kto jest or�downikiem, a kto oskar»yielem. Bardzo

ªatwo si� przekona¢, kto dziaªa na usªugah Or�downika, a kto na

usªugah oskar»yiela. Wystarzy kilka, albo nawet tylko jedno zda-

nie. Pami�taj, »e twoje sªowa na temat innyh znaznie wi�ej mó-

wi¡ o tobie samym ni» o nih.

W wyst�powaniu potenjalnyh obro«ów w roli oskar»yieli jest

o± spazonego, wr�z perwersyjnego. Je±li hrze±ijanie oskar»aj¡

innyh ludzi, zyni¡ o± z gruntu przeiwnego swojej naturze i po-

woªaniu. Jako analogia nasuwaj¡ si� polityzne proesy pokazowe w

zasie dyktatury stalinowskiej w latah 50-tyh 20. wieku. Wylanso-

wana sztuznie przez wªadze atmosfera pot�pienia tyh domniema-

nyh wrogów ludu doprowadziªa do tego, »e na ih rozprawah nawet

ih obro«y wygªaszali przeiwko nim peªne zawzi�to±i mowy, zawie-

raj¡e naji�»sze oskar»enia, i domagali si� dla nih najsurowszej kary.

Je±li za± oskar»enia podnosimy przeiwko swoim braiom w wie-

rze, to dziaªamy jako rozbijaze Królestwa Bo»ego. W rozmowie z

uzonymi w Pi±mie Pan Jezus stwierdziª, »e je±liby szatan wyp�dzaª

szatana, byªoby to dowodem, »e królestwo jego jest rozdwojone i nie

mo»e si� osta¢. Byªby to jego konie (Mk 3:22{26). Wynika z tego, »e

królestwo szatana nie jest rozdwojone i dlatego mo»e si� osta¢. Ale

jak jest w tym kontek±ie z Królestwem Bo»ym? Je±li hrze±ijanin

hrze±ijanina oskar»a, zwalza i wygania, jest to dowodem, »e Króle-

stwo Bo»e jest rozdwojone i nie mo»e si� osta¢. Jest to jego konie.

Ka»dy wi� z nas, który si� tego dopuszza, powoduje rozdwojenie
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Królestwa Bo»ego, a przez to jego upadek. Inazej mówi¡, nasze

spory sprawiaj¡, »e królestwo diabªa góruje nad Królestwem Bo»ym.

Oby±my zadr»eli na t� my±l i upadli przed Bogiem na twarz w pokuie!

Wstawiennitwo zyli or�downitwo w Królestwie Bo»ym ma pe-

wien wymiar, który jest nieznany w or�downitwie ludzkim. Jezus

Chrystus or�duje w sposób, w jaki »aden ziemski obro«a, »aden ad-

wokat nigdy nie or�dowaª. Ka»dy ziemski obro«a staje si� bezradny,

a wszelkie jego argumenty bezskutezne, je±li oskar»yiel przedstawi

niepodwa»alne dowody winy. Ale nasz niebia«ski Obro«a wªa±nie

w takiej sytuaji wydobywa na ±wiatªo dzienne swój najwi�kszy atut:

Przedstawia dowód zªo»enia o�ary przebªagalnej za popeªnione winy.

To On osobi±ie po±wi�iª si�, staj¡ si� Barankiem bez skazy, który

zostaª zªo»ony na o�ar� za grzehy ka»dego zªowieka. Jezus jako

Obro«a przedstawia s¡dowi dowód rzezowy w postai swojej wªa-

snej m�ze«skiej krwi (Hbr 9:12,24{26; 10:10,12,14). Krwi przelanej

w o�erze dobrowolnej, zªo»onej w elu uniewinnienia grzesznika.

| Czy i nasze or�downitwo ma o± wspólnego z tym wymia-

rem or�downitwa Chrystusa? | Je±li dziaªa w nas ten sam Duh, to

pobudza nas do tego samego. Pismo �wi�te na wielu miejsah po-

uza nas, »e powinni±my miªowa¢ si� wzajemnie tak, jak umiªowaª nas

Chrystus (J 15:12,13; Ef 5:2; 1J 2:6; 1J 4:11,17,19). Podobnie jak Chry-

stus, i my winni±my »yie oddawa¢ za brai (1J 3:16). Apostoª Paweª

gotów byª nawet modli¢ si� o to, by by¢ odª¡zony od Chrystusa za

swoih brai (Rz 9:1{5). I pami�tajmy, »e hodziªo o tyh jego brai,

któ»y go zniewa»ali, prze±ladowali, hieli zabi¢, którzy pi�¢ razy go

hªostali, raz ukamienowali itd. Mamy ponadto biblijne poleenie, »e

powinni±my wzi¡¢ na siebie uªomno±i sªabyh (Rz 15:1{3). Mamy

prawo zwi¡zywa¢ albo rozwi¡zywa¢ (Mt 18:18), odpuszza¢ ludziom

grzehy albo zatrzyma¢ (J 20:23). Zwa»my jednak, jaki wpªyw maj¡

nasze deyzje w tym zakresie na nas samyh (Mt 6:14,15; Mk 11:16;

Jk 2:13). Nasze posªannitwo polega na zwyi�»aniu zªa dobrem (Rz

12:21; Jk 3:13{18). Nasze o�ary ponoszone w ramah wstawienni-

twa za innyh ludzi nie maj¡ wprawdzie moy odkupie«zej jak o�ara

Chrystusa, ale znaz¡o mog¡ przyzyni¢ si� do zwyi�stwa sprawy

Bo»ej w »yiu wielu ludzi. Jak»e mogliby±my wypeªni¢ wªa±iwie po-

sªug� takiego wstawiennitwa wzgl�dem kogo±, w stosunku do kogo

wypeªnieni jeste±my nieh�ia, goryz¡ lub jakimi± pretensjami?

Dwukrotnie w swoim 2 Li±ie do Koryntian apostoª Paweª wspo-

mina o wªadzy zy te» peªnomonitwie, jakie mu zostaªo udzielone,

przy zym w obu przypadkah podkre±la, »e wªadza ta albo peªno-

monitwo dane mu zostaªy ÿaby was budowa¢, a nie niszzy¢" (2Ko

10:8); ÿku zbudowaniu, a nie ku burzeniu" (2Ko 13:10). Jest to zna-

mienne tak»e dla nas w kontek±ie naszego tematu. Bowiem nie tylko
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apostoªowie, lez ka»dy hrze±ijanin otrzymuje od Pana pewien za-

kres wªadzy lub peªnomonitwa. ÿAle wy jeste±ie rodem wybranym,

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

rozgªaszali noty tego, który was powoªaª z iemno±i do udownej

swojej ±wiatªo±i" (1Pt 2:9). To zaszzytne posªannitwo wypeªniamy

ró»nymi sposobami, a jednym z nih jest nasza sªu»ba or�downitwa

zyli wstawiennitwa na rzez naszyh brai i wszystkih innyh lu-

dzi. Jeste±my sol¡ ziemi. Je±li sól zwietrzeje, zym»e j¡ nasol¡? Je±li

Bo»a dru»yna or�downików staje si� gromad¡ oskar»yieli, o do-

brego mo»e z tego wynikn¡¢?

Wstawiennitwo zyli or�downitwo wi¡»e si� z atmosfer¡ zah�ty,

»yzliwo±i, miªo±i, a z tego bierze si� pozuie wolno±i, optymizm,

h�¢ »yia. Oskar»yielstwo wi¡»e si� z atmosfer¡ pretensji i zarzutów,

a z tego wynika skr�powanie, znieh�enie i przygn�bienie. Oskar»a-

nie niszzy, my za± jeste±my powoªani do tego, aby podnosi¢, pokrze-

pia¢, zah�a¢, dodawa¢ otuhy. Kiedy to robimy, budujemy innyh i

przyzyniamy si� do rozwoju Królestwa Bo»ego na ±wieie. Czas ju»

najwy»szy ruszy¢ zgodnie do przodu pod sztandarem naszego Mistrza

i Pana i zademonstrowa¢ ±wiatu noty Tego, który nas powoªaª z iem-

no±i do udownej swojej ±wiatªo±i. Bo tylko w ten sposób mo»emy

sprawi¢, »e Jezus i Jego ewangelia stan¡ si� dla naszego otozenia

artykuªami atrakyjnymi i poszukiwanymi.

Powinni±my ±wiadomie i usilnie zabiega¢ przed oblizem Bo»ym

o przemian� swojej postawy i ¢wizy¢ si� w zajmowaniu w ka»dyh

okolizno±iah w stosunku do wszystkih ludzi postawy przyhylno-

±i, »yzliwo±i i pomoy. Omawiana tu sprawa ma szzególnie du»e

znazenie dla skutezno±i ewangelizaji. Bowiem wªa±nie przyhyl-

no±¢ i »yzliwo±¢ jest kluzowym warunkiem otwierania si� ser na

poselstwo ewangelii. Gdyby±my w stosunku do ewangelizowanyh »y-

wili jakiekolwiek nieh�¢ albo jakiekolwiek zarzuty zy pretensje, na-

wet je±li b�dziemy zdeydowani nie wspomina¢ o tym ani sªowem,

postawa nasza stworzy pomi�dzy nami a odbiorami tej usªugi ba-

rier�, która uniemo»liwi przyj�ie ewangelii. Ni bowiem nie zamyka

sªuhazy na gªoszon¡ prawd� tak, jak gªoszenie jej w pozuiu wªa-

snej wy»szo±i i w duhu zarozumiaªo±i. Dopóki wi� nie wyelimi-

nujemy ze swoih my±li wszelkih tendenji do oskar»yielstwa i nie

zostaniemy uksztaªtowani na prawdziwyh or�downików w stosunku

do wszystkih ludzi, a szzególnie tyh, którym zamierzamy usªugi-

wa¢, usªuga nasza nie b�dzie skutezna.

W równym stopniu dotyzy to tak»e wzajemnyh stosunków we-

wn¡trz wspólnot hrze±ija«skih. Je±li nosimy w sobie w stosunku

do innyh oboj�tno±¢, nieufno±¢, podejrzliwo±¢ i uraz� z powodu ja-

kih± ih zynów, zahowa« zy postaw, stworzy to i�»k¡ atmosfer�
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skr�powania, w której nikt nie b�dzie zuª si� dobrze i gdzie prze-

bywanie b�dzie ui¡»liwe. Tak»e wszelka wzajemna usªuga, do któ-

rej jeste±my zobowi¡zani jako zªonki Ciaªa Chrystusa, jak duszpa-

sterstwo, napominanie, wykonywanie dysypliny, przy braku atmos-

fery wzajemnej »yzliwo±i b�dzie nieskutezna, a nawet praktyznie

niewykonalna. Jakiejkolwiek usªudze innej osobie, je±li ma by¢ sku-

tezna i doprowadzi¢ do po»¡danyh, pozytywnyh i bªogosªawionyh

rezultatów, towarzyszy¢ musi uzuie szzerej i gor¡ej przyhylno-

±i, »yzliwo±i i miªo±i. Tylko taka atmosfera jest w swojej istoie i

naturze harakterystyzna dla Królestwa Bo»ego i sprzyja jego wzro-

stowi i budowaniu. Je±li z jakiegokolwiek powodu jej brak, dzieªo

Pa«skie ponosi niepowetowane szkody.

Mówimy tu o jednym z najistotniejszyh elementów przebiegaj¡ej

aktualnie fali duhowej odnowy Ko±ioªa. Tam, gdzie dokonaª si� ju»

ten przeªom i gdzie hrze±ijanie zamiast oskar»a¢ innyh wstawiaj¡ si�

za nimi i zamiast wzajemnie oskar»a¢ si� i zwalza¢ zazynaj¡ si� wza-

jemnie zah�a¢, wspiera¢ i budowa¢, Bo»a hwaªa powraa szybkimi

krokami do Pa«skiej ±wi¡tyni. Tam, gdzie trwaj¡ jeszze oskar»enia

albo wzajemne spory i wa±nie lub te» tylko oboj�tno±¢ i hªód we wza-

jemnyh stosunkah, ten po»¡dany i upragniony proes odnowy od-

wleka si�. I jak we wszystkih innyh sprawah, tak»e i w tej wszystko

zazyna si� od ka»dego z nas osobi±ie. Sytuaja ogólna zmieni si�

tylko pod wpªywem przemiany ka»dego z nas. Dlatego nie zwleka-

j¡ podejmijmy deyzj� i sta«my przed Bogiem, prosz¡ by dokonaª

przemiany naszyh my±li, sªów i zynów, tak by±my nigdy i nigdzie nie

funkjonowali jako oskar»yiele, a zawsze i wsz�dzie jako or�downiy,

uzniowie naszego Mistrza-Or�downika, który wstawia si� za nami.

J. K.

W moy zmartwyhwstania

Co roku obhodzimy �wi�ta Wielkanone, b�d¡e pami¡tk¡ um�-

zenia, ±mieri i zmartwyhwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Doeniamy doniosªo±¢ tyh wydarze«. Bolejemy, nie bez powodu, nad

tymi, którzy utraili zupeªnie ±wiadomo±¢ istoty i wa»no±i tego, o

dziaªo si� w Getsemane, na sali s¡dowej Sanhedrynu, w paªau Pi-

ªata, na Golgoie i w grobowu Józefa z Arymatei, a Wielkano ko-

jarzy im si� tylko z kurz¡tkami, zaj¡zkami, koszyzkami z ±wi�o-

nym i z lanym poniedziaªkiem. Zahodzi jednak pytanie, zy rezul-

taty tego dokonanego wtedy dzieªa w aªej peªni znalazªy swój wy-

raz w naszym »yiu. Inazej mówi¡, zy doznali±my radykalnej prze-

miany w ka»dej dziedzinie naszego »yia | przemiany na miar� wiel-

ko±i wydarze« Wielkiej Noy, zy te» mo»e w jakiej± mierze, ho¢
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mo»e na innym nieo poziomie, pozostajemy tak»e tylko w jakim± ro-

dzaju tradyji, zerpi¡ z przeogromnyh bogatw krzy»a i pustego

grobu zaledwie niewiele.

Jako±¢ naszego »yia duhowego i »yia praktyznego jako hrze-

±ijan zale»y w istotny sposób od tego, na ile gª�bia Wielkiej Noy

przenikn�ªa nasz¡ ±wiadomo±¢ i nasze zrozumienie. �wiadomy tego

apostoª Paweª daª wyraz gor¡emu pragnieniu w sªowah: ÿ . . . �eby

pozna¢ go i dozna¢ moy zmartwyhwstania jego, i uzestnizy¢ w

ierpieniah jego, staj¡ si� podobnym do niego w jego ±mieri, Aby

tym sposobem dost¡pi¢ zmartwyhwstania" (Flp 3:10,11). O Chrystu-

sie zytamy, i» ÿ . . . zostaª ustanowiony Synem Bo»ym w moy przez

zmartwyhwstanie" (Rz 1:4), o nas natomiast Pismo �wi�te mówi: ÿBo

je±li wro±li±my w podobie«stwo jego ±mieri, wro±niemy równie» w po-

dobie«stwo jego zmartwyhwstania" (Rz 6:5). Warto w tym kontek±ie

przytozy¢ jeszze sªowa samego Jezusa dotyz¡e tyh, ÿktórzy zostaj¡

uznani za godnyh dost¡pienia tamtego ±wiata i zmartwyhwstania":

ÿGdy» ju» nie mog¡ umrze¢, s¡ bowiem równi anioªom, a jako uzest-

niy zmartwyhwstania s¡ synami Bo»ymi" (�k 20:36). Chodzi ozy-

wi±ie o tyh, którzy stali si� podobnymi do Chrystusa w Jego ±mieri

(Flp 3:10) zyli wro±li w podobie«stwo Jego ±mieri (Rz 6:5), zyli po

prostu umarli z Chrystusem (Gal 2:20; Rz 6:8; 2Tm 2:11).

�mier¢ i zmartwyhwstanie Mesjasza Jezusa stanowi najwi�ksz¡

stozon¡ kiedykolwiek bitw� i najwi�ksze odniesione kiedykolwiek

zwyi�stwo. Zwyi�stwo to jest najwi�kszym w aªej historii ludzko±i

przeªomem. Jest ono przeªomem, b�d¡ym ¹ródªem i podstaw¡ wszyst-

kih innyh przeªomów, jakih do±wiadzali, do±wiadzaj¡ i mog¡ do-

±wiadza¢ poszzególni ludzie i ró»ne ludzkie zbiorowo±i i spoªeze«-

stwa. W tamtym kluzowym i fundamentalnym przeªomie zostaª za-

dany ±miertelny ios Zªemu w ka»dej dziedzinie jego dziaªalno±i. Na-

tomiast w tyh wtórnyh indywidualnyh przeªomah naszego »yia,

dziaªaj¡ w moy zmartwyhwstania, zadajemy ±miertelny ios Zªemu

w naszym lokalnym wymiarze, powoªuj¡ si� na zwyi�stwo Chrystusa

i przywªaszzaj¡ sobie przez wiar� jego rezultaty. Syn Bo»y na to si�

objawiª, aby zniwezy¢ dzieªa diabelskie (1J 3:8). Dziaªaj¡ na bazie

tego zwyi�stwa, w moy zmartwyhwstania sami odnosimy zwyi�-

stwo (Jk 4:7; 1J 2:13,14; Rz 8:37; 1Ko 15:57; 2Ko 2:14).

Dotyzy ono ró»nyh dziedzin naszego »yia. Jedn¡ z najistotniej-

szyh z nih jest grzeh. Ludzie, którzy nie doznali osobi±ie na sobie

moy zmartwyhwstania, nawet i wierz¡y, »yj¡ pod tyrani¡ grzehu.

S¡ jego niewolnikami i nie s¡ w stanie si� od grzehu uwolni¢. Ró»nia

mi�dzy niehrze±ijanami a prawdziwymi hrze±ijanami polega tylko

na tym, »e i pierwsi ulegaj¡ grzehowi dobrowolnie zyli nie walz¡ z
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nim, gdy natomiast i drudzy w swoih umysªah brzydz¡ si� grzehem

i usiªuj¡ z nim walzy¢, z�sto jednak w tej wale zostaj¡ pokonani.

Dopiero prawdziwe do±wiadzenie moy zmartwyhwstania wyzwala

nas od grzehu i zyni nas nad nim zwyi�zami (1J 3:9; 1J 5:18). Do-

póki nie do±wiadzymy w tej dziedzinie prawdziwego przeªomu i nie

wejdziemy w t� rzezywisto±¢ i dopóki nie stanie si� naszym udziaªem

ten aspekt moy zmartwyhwstania, nasze »yie duhowe nawet przez

dªugie lata mo»e by¢ pasmem wzlotów i bolesnyh upadków, a jego

duhowy dorobek b�dzie wtedy tak»e daleki od peªnego.

Inne aspekty moy zmartwyhwstania dotyz¡ zwyi�stwa nad

±wiatem (1J 5:4), nad horob¡ (Mt 8:16,17; Mt 10:8; Mk 16:18; 1Pt

2:24), nad szatanem (1J 2:13,14) i demonami (Mk 16:17), nad ±mieri¡

(2 Tm 1:10; 1Ko 15:55), nad ró»norodn¡ n�dz¡ i ubóstwem ( J 10:10;

2Ko 8:2,9; 2Ko 9:8,9), nad niebezpieze«stwami i skutkami nieszz�-

±liwyh wypadków (Mk 16:18; Dz 20:9{12; Dz 28:3{6). Wymieniamy

je tutaj tylko skrótowo, ho¢ z ka»dym z tyh aspektów wi¡»e si� ob-

szerna nauka biblijna, lizne praktyzne przykªady i wiele ennyh

osobistyh do±wiadze« wielu hrze±ijan.

Czy jednak we wszystkih tyh dziedzinah »yie nasze korzysta

w peªni z tej przeogromnej spu±izny zwyi�stwa Golgoty? Mo»na by

przytozy¢ wiele dowodów na to, »e tak nie jest | dowodów zarówno

biblijnyh jak i pozabiblijnyh, zazerpni�tyh z historii ludu Bo»ego.

Pismo �wi�te mówi, i» Bóg mo»e w naszym »yiu uzyni¢ daleko wi�-

ej ponad to wszystko, o o prosimy albo o zym my±limy (Ef 3:20).

Wynika z tego prosty wniosek, »e z reguªy to, o o prosimy i o zym

my±limy jest daleko mniejsze od tego, o Bóg mo»e i he uzyni¢. W

to, »e mo»e, zazwyzaj nie w¡tpimy, ale zy he? Tego nie jeste±my ju»

tak aªkowiie pewni. S¡ nawet tay, którzy uporzywie twierdz¡, »e nie

he. Przez¡ temu jednak lizne sªowa zah�ty samego Pana Jezusa

(np. Mt 7:7{11; Mk 11:24; �k 11:5{10; J 15:7; J 16:24; Mt 17:19,20; Mt

21:21; �k 17:6), któryh dokªadne przestudiowanie upewni nas, »e Bóg

he objawia¢ swoj¡ hwaª� i mo. Dowodzi tego tak»e lizny orszak

postai biblijnyh i pozabiblijnyh, w któryh »yiu mo zmartwyh-

wstania manifestowaªa si� w sposób szzególny, daleko przewy»szaj¡y

szar¡ przei�tno±¢. Dowodzi tego równie» dzisiejszy rozwój Ko±ioªa,

kiedy na wielu miejsah nadnaturalne przejawy moy Bo»ej wyst�-

puj¡ w takiej lizbie i na tak¡ skal�, jak nigdy dot¡d.

| Jakie wi� s¡ powody, »e tego nie do±wiadzamy i »e tak si�

nie dzieje w naszym wªasnym »yiu i w naszym otozeniu? | Jest

ih aªy szereg i wymienimy tylko niektóre. Na pierwszym miejsu

jest hyba to, »e tego nie hemy. Nie mamy gor¡ego pragnienia,

aby manifestowaªa si� mo i hwaªa Bo»a, jest nam to oboj�tne i nie
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zynimy ni, aby to nast¡piªo. Nie mówi¡ ju» o tyh hrze±ijanah,

którzy s¡ temu zdeydowanie przeiwni, a nawet pragnienia i d¡»enia

w tym kierunku uwa»aj¡ za zjawisko duhowo niezdrowe. Innym po-

wodem jest to, »e nie wierzymy, i» mo»e by¢ inazej, i» zmiana le»y

w zasi�gu naszyh mo»liwo±i. Jest tak»e wielu takih, którzy bardzo

pragn¡, by mo Bo»a manifestowaªa si�, utyskuj¡, »e tak nie jest i

gor¡o modl¡ si� o to, by tak byªo, ale my±l¡ aªy zas o innyh, zu-

peªnie nie widz¡ samyh siebie w roli Bo»yh narz�dzi dziaªania. Inny

powód to ten, »e wprawdzie wierzymy w Bo»e obietnie, nie wiemy

jednak, jak si� za to zabra¢. W jeszze innyh przypadkah wiemy

ju» wprawdzie, o trzeba robi¢ (przebija¢ si� wytrwale w modlitwie

do autentyznej bliskiej relaji z Bogiem i do peªni wiary), ale wydaje

nam si� to tak trudne i ui¡»liwe, wymagaj¡e takih ofiar i wyrze-

ze«, »e i¡gle wahamy si� i nie podejmujemy si� tego zadania na

serio. S¡ tak»e niew¡tpliwie lizne przypadki, w któryh walzyli±my

o to zdeydowanie przez pewien zas, ale opadªy nam r�e, przyszªo

znieh�enie i stopniowo nasze wysiªki sªabªy a» prawie ustaªy.

Kiedy zdeydujemy si� na serio wyi¡gn¡¢ swoje r�e po owoe

krzy»a i zmartwyhwstania i trwa¢ przed Bogiem w pro±bah o jego

dziaªanie, rozpozyna si� ono natyhmiast i dotyzy naszej wªasnej we-

wn�trznej przemiany. Przez dªu»szy zas mo»emy tego nie zauwa»a¢,

ale Bóg dziaªa bez przerwy, ksztaªtuj¡ nas. Rozpozynaj¡ drog� do

gª�bokiej osobistej relaji z Bogiem i do jego manifestowania si� w nas

w moy zmartwyhwstania, nie zdajemy sobie w peªni sprawy, ile jest

w nas rzezy, które nas dyskwalifikuj¡ w Bo»yh ozah. Jeste±my roz-

pazliwie niezdatni do u»ytku i aªkiem nieodpowiedni. Jednak Bóg

he nas przemieni¢ i przemienia nas stopniowo, je±li tylko bez prze-

rwy lgniemy do Niego. Stopniowo ujawnia nam poszzególne elementy

swojej oeny naszego stanu, pod wpªywem zego ulegamy przemianie.

Bóg rozprawia si� po kolei z liznymi przejawami naszej starej natury

prowadz¡ nas do pokory, ozyszza nasze motywy, zmienia stosunek

do innyh ludzi usuwaj¡ zadawnione urazy, wrogo±¢, nieprzebaze-

nie, zarozumiaªo±¢. Niektóre zmiany s¡ ±wiadome, inne nie±wiadome.

Niektóre s¡ widozne dla nas samyh, inne widz¡ tak»e inni. Wa»ne

jest gor¡e pragnienie tyh przemian, usilne pro±by o nie i ierpliwe,

wytrwaªe poddawanie si� tym Bo»ym dziaªaniom.

I dopiero poprzez takie dªugotrwaªe przebywanie pod dziaªaniem

Bo»ej ªaski upodabniamy si� powoli do Chrystusa i zazynamy by¢

Jego kandydatami, którzy si� liz¡. Zapewne zazniemy to zauwa»a¢

po wzro±ie wiary, zdeydowania i odwagi. Mo»e zazn¡ w naszym

»yiu mie¢ miejse epizody, które oraz bardziej b�d¡ nas upewniaªy,

»e Bóg ±ledzi nasze post�powanie i jest z nas zadowolony. Nie mu-

simy martwi¢ si� o przebieg tyh przemian, gdy» jest to wszystko pod
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doskonaª¡ Bo»¡ kontrol¡. Nie powinni±my te» zapomina¢, »e Bo»a

praa nad nami b�dzie trwaªa bez przerwy, to znazy »e nigdy nie

osi¡gniemy stanu, kiedy b�dzie ju» mogªa usta¢. Zastój mogªoby spo-

wodowa¢ tylko nasze zaniedbanie regularnego przebywania przed ob-

lizem Bo»ym, jednak w tym stadium Bo»ej pray nad nami nasza

relaja z Bogiem jest dla nas zym± tak ennym, a jej pragnienie tak

monym, »e nie pozwolimy »adnej innej rzezy na zaabsorbowanie

naszyh my±li, uzu¢ i naszego zasu.

Nasuwa si� kilka uwag, które maj¡ du»e znazenie w tym proe-

sie. Po pierwsze, nie mo»na by¢ hrze±ijaninem na ¢wier¢ etatu. Nie

wystarzy hodzi¢ na spotkania i od zasu do zasu bra¢ udziaª w ja-

kih± zaj�iah hrze±ija«skih. Bóg u»ywa w swoim dziele ludzi, dla

któryh Królestwo Bo»e jest na pierwszym miejsu w ih my±lah, sªo-

wah i zynah. Mo Bo»a nie b�dzie udziaªem biernyh wysiadywazy

w ªawkah ko±ielnyh ani salonowyh zwolenników idei hrze±ija«-

skiej lez ludzi, którzy s¡ uzniami i na±laduj¡ Chrystusa, to znazy

robi¡ to, o On, zyli gªosz¡ ewangeli�, pomagaj¡ potrzebuj¡ym i bu-

duj¡ Jego Ko±ióª. Po drugie, Bóg nie udzieli swojego peªnomonitwa

ludziom o mentalno±i denominayjnej, dziaªaj¡yh w interesie gru-

powym zy wyznaniowym, którzy uzestniz¡ w rywalizaji, uprawiaj¡

wobe innyh krytyyzm, wa±nie i spory, lez tylko ludziom, dziaªaj¡-

ym dla Królestwa Bo»ego jako aªo±i. I po trzeie, w sytuaji dªugo-

trwaªego odst�pstwa szatan umania swoje pozyje, na skutek zego

przeªamanie barier i przebiie si� do Bo»ej normalno±i natrafia na

wi�ksze opory. Przemianie ule wtedy musi nie tylko nasza osobo-

wo±¢, lez tak»e ogólna atmosfera duhowa na danym obszarze, o

jest dodatkowym zynnikiem, utrudniaj¡ym doj±ie do elu. Jednak i

ta przeszkoda zostaje w ko«u przezwyi�»ona poprzez wytrwaªe mo-

dlitwy i trwanie na pozyji zwyi�stwa Golgoty.

Proes przebijania si� do manifestaji moy zmartwyhwstania

przebiega ju» przez szereg lat. Tysi¡e osób w naszym kraju ±wiadomie

idzie t¡ drog¡ od dªu»szego zasu, poszukuj¡ obliza Bo»ego i podda-

j¡ si� Bo»ym przemianom. Jako jednostki jeste±my na ró»nym etapie,

ale sumaryznie zostaªa ju» wykonana ogromna praa i wnikliwe ob-

serwaje na wiele sposobów to potwierdzaj¡. Wszystko wskazuje na

to, i» proes ten jest ju» powa»nie zaawansowany. Pod wzgl�dem du-

howym zmieniamy si� jako jednostki, a przez to sumaryznie zmienia

si� obraz duhowy ludu Bo»ego, a przez to tak»e obraz duhowy a-

ªego kraju. Nie znieh�ajmy si� widz¡, »e zmiany te nie s¡ jeszze

na miar� naszyh ozekiwa«. Nie gard¹my maªymi poz¡tkami. Pod-

nie±my opadªe r�e i wyprostujmy omdlaªe kolana, gdy» upragniony

przeªom jest oraz bli»szy (Hbr 12:12,13).
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Istnieje potrzeba nie tylko woªania do Pana o Jego dziaªanie, lez

tak»e podejmowania praktyznyh kroków wiary. Wiara i posªusze«-

stwo musz¡ i±¢ w parze. Nigdy nie przebijemy si� do stanu, kiedy mo

Bo»a b�dzie tryska¢ z nas jak z kotªa pod i±nieniem, aby dopiero

wtedy zabra¢ si� za konkretne dziaªania. Zawsze b�dziemy mieli po-

zuie sªabo±i i zdani b�dziemy aªkowiie na Bo»e nadnaturalne i

suwerenne wspóªdziaªanie. Wa»ne jest to, aby±my na ka»dym etapie

naszej wewn�trznej przemiany trwali my±l¡, sªowem i zynem na po-

zyji zwyi�stwa Chrystusa. Oznaza to, »e zdobyze Golgoty i zmar-

twyhwstania s¡ w naszej ±wiadomo±i zym± realnym i niew¡tpliwym,

»e odpowiadaj¡ temu nasze sªowa i zgodne z tym s¡ nasze zyny. Nie

przyhodzi to spontaniznie, lez wymaga naszego ¢wizenia si� w tym.

Wielu ludzi, któryh Bóg u»ywa w manifestowaniu swojej moy, ±wiad-

zy o tym, »e w ih proesie duhowego dojrzewania byª okres, kiedy

dziaªali zgodnie z obietniami Pisma �wi�tego, publiznie modl¡ si�

o potrzebuj¡yh, wkªadaj¡ r�e i rozkazuj¡ demonom, azkolwiek

nie do±wiadzali jeszze przy tym manifestaji Bo»ej moy. Jednak to

ih nie zraziªo i robili to nadal, a» w ko«u mo Bo»a zaz�ªa dziaªa¢.

Rozwa»my t� kwesti� na przykªadzie naszego wªasnego zdrowia.

Jakie s¡ w tym zakresie nasze my±li, sªowa i zyny? Zdarza si� z�sto,

»e pewnego dnia pod wiezór zazynamy odzuwa¢, »e o± niedobrego

dzieje si� z naszym gardªem. Do tego doª¡za po hwili wyra¹ne od-

zuie stanu podgor¡zkowego. I jeszze dohodzi lekki ból gªowy.

Do±wiadzenie mówi nam, »e zªapali±my przezi�bienie i pewnie pole-

»ymy. Trzeba od razu za»y¢ aspiryn�, sebidin, du»¡ dawk� witaminy C

i tak dalej. To wszystko wyra»aj¡ te» nasze sªowa, a za nimi id¡ zyny.

Kªadziemy si� do ªó»ka i odwoªujemy spotkania, zaplanowane na naj-

bli»sze dwa dni. I rzezywi±ie tak si� dzieje. Potwierdza to wygl¡d

gardªa, puls i termometr. Znamy to dokªadnie, bo tak byªo ju» wiele

razy. Znamy dostateznie dobrze proesy i mehanizmy, zale»no±i

przyzynowo-skutkowe, które tym rz¡dz¡. Wiemy, jak rozpowszeh-

niaj¡ si� zarazki, jakie s¡ powody, objawy i skutki poszzególnyh

shorze«, na o jeste±my szzególnie podatni i o wtedy nas zeka.

Wszystko to jest bardzo logizne i naukowe i ta logika i wiedza rz¡-

dzi naszymi my±lami, sªowami i zynami.

| Czy mo»na temu o± zarzui¢? Przeie» to wszystko jest ozy-

wiste i nie ma od tego uiezki. W takim ±wieie »yjemy i takie prawa

nami rz¡dz¡. | Tak, to wszystko prawda, ale jest jeszze zwyi�stwo

Golgoty i mo zmartwyhwstania. ÿLez on nasze horoby nosiª, na-

sze ierpienia wzi¡ª na siebie . . . Ukarany zostaª dla naszego zbawie-

nia, a jego ranami jeste±my ulezeni" (Iz 53:4,5). Je±li tak, to b�-

d¡ podobny do Niego w Jego ±mieri i b�d¡ uzestnikiem Jego
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zmartwyhwstania, mog� i powinienem z tego skorzysta¢! Nad no-

wym stworzeniem prawa starego stworzenia nie panuj¡. Nie przyj-

muj� wi� logiki starego stworzenia i znanyh mi ze starego »yia za-

le»no±i przyzynowo-skutkowyh. W imieniu Jezusa Chrystusa zmar-

twyhwstaªego przeiwstawiam si� zarazkom, bólowi gardªa i objawom

gor¡zki. Zmieniam moje my±li, sªowa i zyny. Ogªaszam, »e zarazki

przypuszzaj¡ na mnie atak, ale wyznaj� zwyi�stwo nad horob¡ w

moy zmartwyhwstania. Nie bior� wi� aspiryny ani sebidinu i nie

kªad� si� do ªó»ka, nie odwoªuj� zekaj¡yh mnie jutro spotka«.

Owszem, szatan próbuje wisn¡¢ mi jakie± swoje paskudztwo, gdy»

he si� upewni¢, zy przypadkiem nie zapomniaªem o tym, »e jestem

uzestnikiem zmartwyhwstania, ale ja wiem i trwam na pozyji, »e

Jego zyli Chrystusa ranami jestem ulezony.

| Ale» fanatyzm! Ale» szamanizm! Ale» fantazje! Ale» zabo-

bon! Ale» iemniatwo! | Czy»by? W takim razie gdzie jest rzezy-

wisto±¢ i rezultaty zmartwyhwstania? Czy»by tylko w pobo»nej ko-

±ielnej gadaninie, a w »adnym przypadku nie w praktye naszego

»yia? To jest wªa±nie nasz problem, »e jeste±my rozdwojeni. Znamy

biblijne prawdy, ale nie s¡ dla nas do ko«a prawdami i nie maj¡

praktyznego zastosowania. I dlatego wªa±nie nie funkjonujemy w

moy zmartwyhwstania lub inazej mówi¡, mo zmartwyhwstania

nie mo»e funkjonowa¢ w nas. Z powodu naszej kulawej logiki, która

bierze pod uwag� tylko to, o naturalne i ÿnaukowe", a prawdy du-

howe pomija. I to wªa±nie jest nielogizne. Prawdziwa logika polega

na braniu pod uwag� wszystkih faktów, zarówno tyh zwi¡zanyh z

materi¡, jak i tyh duhowyh. I w takiej postawie wiary w rzezy-

wisto±¢ zmartwyhwstania jest peªne uwzgl�dnienie wszystkih zale»-

no±i przyzynowo-skutkowyh. Owszem, zarazki robi¡ swoje i mój

fizyzny organizm zazyna im ulega¢, ale mieszkaj¡y we mnie Chry-

stus i dziaªaj¡a przez wiar� mo zmartwyhwstania usuwa zarazki,

objawy gor¡zki i ból gªowy. Chwaªa Panu! Jego si«e ulezyªy nas.

Wierz� w to, wyznaj� to i post�puj� zgodnie z tym wyznaniem, a Bóg

zuwa nad tym, aby swoje Sªowo wypeªni¢ (Jr 1:12).

| �adnie si� tego sªuha, ale zy to dziaªa? | Je±li w to nie wie-

rzysz, nie zadziaªa to, ho¢by± nawet próbowaª to robi¢. Je±li jednak

Bóg wykonuje nad twoim »yiem dzieªo przemiany na podobie«stwo

Chrystusa, a ty pozwalasz, by ono post�powaªo naprzód, to wzrasta¢

b�dzie twoja wiara a» do momentu, gdy dojdziesz do przekonania, »e

jest to jedyna mo»liwo±¢ i nie mo»e by¢ innej. I wtedy stwierdzisz i

przekonasz si�, »e to dziaªa i »e Sªowo Bo»e jest rzezywi±ie nieza-

wodne. Nie dojdziemy do tego z dnia na dzie«, ale je±li gor¡o pra-

gniemy whodzi¢ w rzezywisto±¢ zmartwyhwstania, b�dziemy si� w

tym ¢wizy¢ i robi¢ post�py. Wielu ju» to wypróbowaªo, ieszy si� tym
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i ±wiadzy o tym, »e uzdrowie«za mo Bo»a w ih wªasnym »yiu jest

rzezywisto±i¡. Dlatego warto w takih i im podobnyh sprawah ¢wi-

zy¢ swoj¡ wiar� i wytrwaªo±¢. Nie wejdziemy w to od razu i nie b�dzie

to dziaªa¢ we wszystkih przypadkah, gdy» zdarzaj¡ si� te» horoby,

które maj¡ nietypowe przyzyny i nietypowe skutki, ale w ogromnej

wi�kszo±i przypadków nasza postawa wiary mo»e nas uhroni¢ przed

przypadªo±iami typowymi dla starego »yia.

By¢ mo»e podej±ie takie jest dla wielu z nas zym± niezwykªym,

jakby egzotyznym i trudnym do zaakeptowania. | No bo gdyby tak

naprawd� byªo, to rzezywisto±¢ wokóª nas musiaªaby pod wieloma

wzgl�dami wygl¡da¢ zupeªnie inazej. Bo ten przedstawiony przykªad

byªby preedensem do niezlizonyh podobnyh w najró»niejszyh

dziedzinah naszego »yia. A to zmieniªoby zupeªnie obraz naszego

»yia i naszego otozenia. | Sªusznie. I o to wªa±nie hodzi! Rzezy-

wisto±¢ po zwyi�stwie Chrystusa powinna wygl¡da¢ zupeªnie inazej

we wszystkih dziedzinah. Zapowiadaj¡ to wyra¹nie setki prorotw

starotestamentowyh i nauka apostoªów. Je±li za± wygl¡da nadal tak,

jak gdyby nie byªo Golgoty ani zmartwyhwstania, to o± jest ra»¡o nie

w porz¡dku. Bo po to wªa±nie przyszedª Chrystus i dokonaª dzieªa od-

kupienia, aby poprzez mo zmartwyhwstania zupeªnie zmieni¢ obraz

naszego »yia i naszego otozenia. Widzimy to wyra¹nie po wydarze-

niah, jakie miaªy miejse w okresie po zmartwyhwstaniu. Mo»emy

to prze±ledzi¢ na kilku epizodah, porównuj¡ to z naszym sposobem

my±lenia i post�powania w podobnyh okolizno±iah.

Co robimy, kiedy nasze dzieko nieszz�±liwym trafem napije

si� zego± truj¡ego? | Jak najszybiej telefon, karetka, pogoto-

wie, pompowanie »oª¡dka, pªyny neutralizuj¡e, zastrzyki i tak da-

lej. Czy tak post¡piliby pierwsi hrze±ijanie? A gdzie mo zmar-

twyhwstania? A gdzie obietnia: ÿho¢by o± truj¡ego wypili, nie

zaszkodzi im" (Mk 16:18)?

Co robimy, kiedy przez przypadek uk¡si kogo± w r�k� »mija?

| Natyhmiast banda» zaiskaj¡y na przedrami�, a potem wy±ig

z zasem, zanim komórki zazn¡ obumiera¢ i zanim jad dotrze do

mi�±nia serowego. O moy zmartwyhwstania jako± zupeªnie zapo-

minamy. Ale wiemy, »e apostoª Paweª w takih okolizno±iah zro-

biª inazej. Doznaª on moy zmartwyhwstania i w swoih my±lah

braª j¡ pod uwag�, i dlatego po prostu ÿstrz¡sn¡ª gada w ogie« i

nie doznaª ni zªego" (Dz 28:5).

Co robimy, kiedy jaki± senny mªody zªowiek wypadnie z okna na

trzeim pi�trze i le»y nie»ywy? |Najpierw jeste±my wstrz¡±ni�i, a po-

tem z nabo»nymi minami ogªaszamy, »e Panu »yia i ±mieri upodobaªo

si� odwoªa¢ go do wiezno±i. Pod±wiadomie zakªadamy, »e mo zmar-

twyhwstania nie ma w takiej sytuaji »adnego zastosowania. Wiemy
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jednak, »e Paweª post¡piª inazej. Skorzystaª z moy zmartwyhwsta-

nia i przywróiª go do »yia (Dz 20:10).

Porównuj¡ nasze post�powanie z post�powaniem pierwotnyh

hrze±ijan w takih i wielu innyh im podobnyh przypadkah, wy-

pada nam wyi¡gn¡¢ wniosek, »e nasze »yie hrze±ija«skie jest »aªo-

±nie spªyone, »e jest ono pasmem zdarze«, które ujawniaj¡ nad wy-

raz marn¡ jako±¢ naszego hrze±ija«stwa. W ±wietle przesªania Pisma

�wi�tego jest to powód do gª�bokiej refleksji i upami�tania przed Bo-

giem. Ludzie, którzy utrzymuj¡, »e nadnaturalne przejawy moy Bo»ej

zako«zyªy si� po ±mieri apostoªów, uznaj¡ nasze obene post�powa-

nie za aªkiem zrozumiaªe. Dla nih sªowa Jezusa ÿw�»e bra¢ b�d¡"

(Mk 16:18) wypeªniªy si� tylko w tym jedynym przypadku na wyspie

Malie. Podobnie zapowied¹ o uzdrawianiu horyh i wyganianu de-

monów wypeªniªa si� w nieliznyh przypadkah za »yia apostoªów.

Tak wi� w przekonaniu takih ludzi mo zmartwyhwstania polegaªa

na mo»liwo±i zaistnienia tyh kilku udów w poz¡tkowym okresie

Ko±ioªa. I rzezywi±ie, ludzie tay nigdy nie do±wiadz¡ ani zapewne

nie zobaz¡ udu. Ale nie dlatego, »e mo zmartwyhwstania teraz

nie dziaªa, tylko dlatego, »e w t� mo nie wierz¡. Jakie» jednak mamy

prawo krytykowa¢ takih ludzi, je±li my, utrzymuj¡, »e w mo zmar-

twyhwstania wierzymy, nie jeste±my w stanie jej zademonstrowa¢?

Ale dzi�ki Bogu nie wygasªa na ±wieie wiara w mo zmartwyh-

wstania. Alleluja! Jest ona dzisiaj moniejsza i powszehniejsza, ni»

byªa kiedykolwiek w przeszªo±i. Bardzo wielu hrze±ijan wierzy w ni¡

i doznaje jej dzi�ki temu, »e ih my±li, sªowa i zyny dostosowane s¡

do prawdy i obietni Sªowa. Nie kieruj¡ si� oni logik¡ materialistyzn¡

lez logik¡ opart¡ na wszystkih faktah, wª¡zaj¡ w to zwyi�stwo

Golgoty i zmartwyhwstanie. My±l¡, mówi¡ i post�puj¡ zgodnie ze Sªo-

wem Bo»ym, a Bóg potwierdza ih postaw� znakami, które mu towa-

rzyszyªy. Najz�±iej w±ród prostyh hrze±ijan w krajah Afryki, Azji

zy Ameryki �ai«skiej. Ku zawstydzeniu nas, dojrzaªyh i do±wiad-

zonyh, ÿlogiznyh" hrze±ijan Europy zy Ameryki Póªnonej.

Przykªadowo, europejski misjonarz wiezie samohodem na jakie±

spotkanie ztereh brai afryka«skih. Podzas jazdy przez pustynny

teren samohód przestaje dziaªa¢. Misjonarz my±li po naszemu, ÿlo-

giznie" mniej wi�ej tak: ÿJa nie dam rady tego naprawi¢. Potrzebny

jest mehanik. Ale w promieniu kilkudziesi�iu kilometrów nie ma

takiej osoby. Jeste±my w kªopoie." Ale w samohodzie siedzi zte-

reh Afryka«zyków, dla któryh mo zmartwyhwstania jest rzezy-

wisto±i¡, do której dostosowane s¡ ih my±li, sªowa i zyny. Po pro-

stu wysiadaj¡ z samohodu, staj¡ wokóª niego z ztereh stron, kªad¡

swoje r�e na nadwoziu i w imieniu Jezusa Chrystusa zazynaj¡ ogªa-

sza¢ Jego zwyi�stwo nad t¡ sytuaj¡. Potem wsiadaj¡ z powrotem



W moy zmartwyhwstania 17

i nie okazuj¡ najmniejszego zdziwienia faktem, »e samohód rusza

i bez »adnyh problemów jedzie dalej.

Co robimy, kiedy po i�»kim wypadku drogowym kto± z naszyh

bliskih walzy ze ±mieri¡, a ekipa lekarzy walzy o jego »yie? |

Usilnie modlimy si� o jego uratowanie a» do hwili, kiedy lekarz przy-

hodzi i z wyrazami wspóªzuia powiadamia nas, »e praa sera ustaªa

i »e nie ma ju» »adnej nadziei. Wtedy przerywamy nasze modlitwy

i swoje my±li kierujemy na sprawy zwi¡zane z przygotowaniem po-

hówku. Po prostu w tym miejsu ko«zy si� nasza wiara w mo zmar-

twyhwstania. Przywodzi to na pami�¢ sªowa: ÿUmarªa órka twoja,

nie trud¹ ju» Nauzyiela" (�k 8:49). Podobnie jak ten ÿkto±" uwa-

»amy, »e w takih okolizno±iah dalsza modlitwa nie ma ju» sensu,

gdy» byªaby nieelowym trudzeniem Nauzyiela. Z dalszego jednak

kontekstu tego epizodu widzimy, »e Nauzyiel Jezus wale tak nie

uwa»aª. Powiedziaª do zrozpazonego oja: ÿNie bój si�, tylko wierz,

a b�dzie uzdrowiona" (w. 50). I tak si� staªo (w. 54{55). Ale dla nas

nie ma to »adnego praktyznego zastosowania. Nie dlatego, »e Jezus

si� zmieniª i teraz nie he, lez dlatego, »e nie s¡ do tego dosto-

sowane nasze my±li, sªowa ani zyny.

Ale hwaªa Panu, istniej¡ aktualnie hrze±ijanie, dla któryh mo

zmartwyhwstania tak»e i w tym aspekie jest rzezywisto±i¡! Prosta

nigeryjska kobieta, »ona pastora Ekehukwu, który zgin¡ª w wypadku

drogowym, nie przestaªa trudzi¢ Nauzyiela. Wraz z kilkoma przy-

jaióªmi zaªadowaªa na samohód zwªoki m�»a, które przele»aªy ju»

kilkadziesi¡t godzin w kostniy, i w skwarze afryka«skim pojehali w

dªug¡ podró» na miejse ewangelizaji Reinharda Bonnke, aby tam

modli¢ si� o jego wskrzeszenie. | Szale«stwo! | Owszem, wedªug

naszej zwihni�tej, europejskiej, naukowej logiki. Bo Bóg nie uwa»aª

tego za szale«stwo, tylko za przejaw autentyznej, »ywej wiary, zego

dowodem byªo przywróenie zmarªego do »yia. (Histori� t� przed-

stawia film na kaseie video pt. ÿWskrzeszony z martwyh", któr¡

mo»na naby¢ w Wydawnitwie Pielgrzym biuro�pielgrzym.org). Nie

s¡ to bynajmniej jakie± sporadyzne, odosobnione przypadki. Ewange-

lia, której towarzysz¡ manifestaje moy Bo»ej, gªoszona jest na wielu

miejsah ±wiata. (Niektóre relaje przezyta¢ mo»na w naszym ser-

wisie www.DoCelu.Jezus.pl w dziale ÿWie±i ze ±wiata").

Podsumowuj¡, Bóg, Jego Sªowo i Jego mo zmartwyhwstania

s¡ niezmiennie na swoim miejsu. Tylko nasza wiara, któr¡ okre±laj¡,

wyra»aj¡ i ujawniaj¡ nasze my±li, sªowa i zyny, nie jest na miejsu.

Pragniemy gor¡o przemiany naszego otozenia, naszego kraju. Bóg

he tego dokona¢ i dokona, ale warunkiem jest nasza postawa wiary.

ÿOzy Pa«skie przepatruj¡ aª¡ ziemi�, aby dokazywa¢ moy swej przy

tyh, którzy przy nim stoj¡ serem doskonaªym" (2Kn 16:9 wg. Biblii
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Gda«skiej). Gªoszenie ewangelii bez manifestaji nadnaturalnej Bo-

»ej moy nie jest w stanie w naszyh zasah przynie±¢ znaz¡yh

rezultatów. Obraz duhowy spoªeze«stwa mo»e zmieni¢ tylko pot�»-

nie dziaªaj¡a mo zmartwyhwstania. A mo ta nie b�dzie dziaªa¢

bez przygotowanyh na to narz�dzi. Nie zmieni si� wi� nasze otoze-

nie, dopóki nie zmienimy si� my sami. Dopóki nasze my±li, sªowa i

zyny nie b�d¡ dostosowane i w peªnej zgodno±i z Bo»ymi faktami:

zwyi�stwem Chrystusa i mo¡ Jego zmartwyhwstania. Min�ªy zasy,

kiedy usªuguj¡y mógª by¢ zadowolony, »e jest w stanie powiedzie¢

o± m¡drego o Bogu i »e sªuhazom si� to podoba. Nie pozwólmy si�

zawstydzi¢ przez naszyh afryka«skih zy azjatykih brai w wierze.

Nie pozwólmy si� te» znieh�i¢ przez naszyh polskih brai w wierze,

którzy zamiast podj¡¢ bój wiary i zabiega¢ o swoj¡ wªasn¡ przemian�,

wol¡ lekewa»¡o przygl¡da¢ si� z dala i krytykowa¢ innyh.

Nie jest to zah�ta do jakih± brawurowyh zrywów. Zdarzaj¡ si�

przypadki, »e pewne osoby w swojej nadgorliwo±i odmawiaj¡ ko-

rzystania z pomoy lekarskiej, odstawiaj¡ lekarstwa, a nawet pory-

waj¡ si� na modlitwy o wskrzeszenie zmarªego, i doznaj¡ zawodu. Je-

±li kto± robi kroki wiary w sprawah dotyz¡yh swojego wªasnego

zdrowia zy »yia, sam ponosi za to peªn¡ odpowiedzialno±¢ przed

Bogiem, przed lud¹mi i przed samym sob¡, nie mo»na natomiast w

»adnym przypadku lekkomy±lnie odradza¢ lezenia si� innej osobie.

Znane s¡ bowiem przypadki bolesnego rozzarowania a nawet tra-

gedie, które zamiast uwielbi¢ Boga s¡ wielkim zgorszeniem i wyrz¡-

dzaj¡ dzieªu Bo»emu wiele szkody.

Przyzyn¡ ró»nyh naszyh niepowodze« i rozzarowa« na drodze

wiary w Bo»¡ mo jest nasze niedostatezne jeszze przeobra»enie,

niedostosowanie do Bo»yh standardów. Mówi¡ obrazowo, mo»na

by powiedzie¢, »e w takih przypadkah dostosowujemy do Bo»ej rze-

zywisto±i na siª� nasze zyny, podzas gdy nie do ko«a s¡ do niej

dostosowane nasze sªowa i my±li. To wszystko musi i±¢ w parze i by¢

wynikiem harmonijnego, dªugotrwaªego proesu, w którym Bóg wspóª-

dziaªa z nami, a my z Nim. Ten proes musi najpierw przemieni¢ nasz

sposób my±lenia. Tak»e je±li nasze sªowa wyprzedza¢ b�d¡ zmian� na-

szego my±lenia, nie b�d¡ miaªy pokryia i doznamy zawodu. Ale gdyby

nawet doszªo do jakih± niepowodze« i niewypaªów, spowodowanyh

przez ludzi niedojrzaªyh, jakimi wszysy jeszze jeste±my, nie byªaby

to ani tragedia, ani powód do szyderstw zy znieh�enia, lez zwykªe,

zrozumiaªe i dopuszzalne potkni�ia na drodze do elu. Nie l�kajmy

si� dziaªa¢ ze strahu przed takimi potkni�iami, je±li do dziaªania

zujemy si� pobudzeni przez Duha �wi�tego. Potkni�ia takie byªy

udziaªem tak»e i uzniów Jezusa (Mt 17:16).
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Je±li Bóg pobudza nas do kroków wiary w elu doprowadzenia do

manifestaji Bo»ej moy, nieh b�dzie dla nas poieh¡ i zah�t¡, »e

takih pobudzonyh przez Boga jest bardzo wiele. Chwaªa Mu za to!

Ten tekst nie jest gªosem woªaj¡ego na pustyni. Bardzo wielu z nas

konentruje swoj¡ uwag� na tym temaie, uzymy si� tego, podejmu-

jemy próby i robimy post�py. Jest ju» wiele wspaniaªyh ±wiadetw,

b�d¡yh dowodem, »e Bóg wspóªdziaªa w tym dziele ze swoim lu-

dem. I ±wiadetw takih b�dzie oraz wi�ej. I w ko«u nast¡pi po-

t�»ny, upragniony, dªugo ozekiwany i wymodlony przeªom. Nie mo»e

by¢ inazej, bo zwyi�stwo Chrystusa i dziaªanie moy Jego zmar-

twyhwstania to niezaprzezalne fakty.

J. K.

Czyim sªowem »yjesz?

Nie samym hlebem »yje zªowiek, ale ka»dym sªo-

wem, które pohodzi z ust Bo»yh.

Mt 4:4

Zgodnie z zaytowanym wersetem ka»de Sªowo z ust Bo»yh jest

»yiodajnym pokarmem. Jak hleb syi i sªu»y do podtrzymywania na-

szego »yia biologiznego, tak ka»de Sªowo z ust Bo»yh syi i sªu»y

do podtrzymywania naszego »yia duhowego. Jezus jako »ywe i »y-

iodajne Sªowo jest hlebem »yia dla zªowieka (J 6:35,48,51,57,58).

To Sªowo Bo»e »yje i trwa na wieki (1Pt 1:23,25). Po wniebowst¡pie-

niu Pana Jezusa dzi�ki dziaªaniom Duha �wi�tego poprzez apostoªów

Sªowo to rosªo i rozszerzaªo si� (Dz 6:7; Dz 12:24). Nawet w ustah

apostoªów nie byªo to sªowo ludzkie, lez Bo»e (1Ts 2:13). Z Bo»ego

poleenia gªosili oni sªowa, ÿktóre darz¡ »yiem" (Dz 5:19,20).

Sªowo Bo»e byªo dla nih i jest tak»e dla nas miezem Duha

(Ef 6:17), or�»em, którym uniestwiamy zªe zamysªy (2Ko 10:4). Je-

±li jeste±my wªasno±i¡ Bo»¡, Sªowo to mieszka w nas i dzi�ki temu

zwyi�»amy zªego (1J 2:14). Sªowa z ust Bo»yh s¡ naszym najwi�k-

szym bogatwem (Ps 119:14,72). Warunkiem uzniostwa i prawdziwej

wolno±i jest nasze trwanie w Sªowie Chrystusa i trwanie Jego Sªowa

w nas (J 8:31,32; Kol 3:16). Peªny wykaz stwierdze« Pisma �wi�tego

na temat znazenia Sªowa Bo»ego zaj¡ªby zbyt wiele miejsa. Rze-

z¡ niezmiernie inspiruj¡¡, wa»n¡ i godn¡ gor¡ego poleenia jest

studiowanie w Pi±mie �wi�tym za pomo¡ konkordanji biblijnej lub

komputerowego programu biblijnego tematu Sªowa Bo»ego, jego roli

i doniosªo±i. Od znajomo±i i ±wiadomo±i tyh faktów zale»y w na-

szym »yiu duhowym ogromnie wiele.

Jak ka»da rzez enna, tak»e i Sªowo Bo»e jest artykuªem

defiytowym. Nieªatwo go zdoby¢, a ªatwo utrai¢. Trzeba go poszu-
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kiwa¢, pilnowa¢ i strze. Istniej¡ te» jego podróbki, pozbawione au-

tentyznej warto±i. Tanim, powszehnie dost�pnym artykuªem, ma-

teriaªem, który z�sto imituje Sªowo Bo»e, i przed którym trzeba si�

strze, jest sªowo ludzkie. �yj¡ na ±wieie w±ród miliardów ludzi,

bez przerwy mamy do zynienia z ih sªowami, a tak»e sami i¡gle

pomna»amy ih lizb�. Jako ludzie mamy wiele wa»nyh rzezy do

powiedzenia i z�sto maj¡ one ró»noraki pozytywny wpªyw na na-

sze »yie. Nauzyli±my si� rozró»nia¢ ih przydatno±¢ i jako±¢, to-

te» niektóre wysoko enimy, a inne odrzuamy. Jest to zrozumiaªe

i wªa±iwe. Dzi�ki ludzkim sªowom istnieje ywilizaja, kultura, na-

uka, sztuka itd. Dzi�ki ludzkim sªowom »yjemy na pewnym poziomie,

wysoko ponad ±wiatem zwierz¡t. Wydaje si� wi�, »e mamy uzasad-

niony powód do dumy z warto±i naszyh sªów.

Istota sprawy polega na olbrzymiej ró»niy wagi sªów Bo»yh a

ludzkih. Sªowa s¡ wyrazem my±li, a wi� m¡dro±i mówi¡ego, ih

waga zale»y wi� od tego, kto jest ih ¹ródªem. I nie ukryjemy, »e mi�-

dzy poziomem Boga, a poziomem zªowieka istnieje ogromna prze-

pa±¢. Bóg jest najwy»szym bytem, zªowiek Jego dzieªem. Bóg jest

wieznie istniej¡y, zªowiek przemijaj¡y jak para. Bóg jest stwór¡,

zªowiek stworzeniem. Bóg jest wszehmony, zªowiek beznadziejnie

sªaby. Bóg jest wszehwiedz¡y, zªowiek rozpazliwie ogranizony.

Mo»emy próbowa¢ rywalizaji z sobie równymi, ale w oblizu Boga

jeste±my bez »adnyh szans. Jego my±li, a zatem i sªowa, góruj¡ nad

naszymi pod ka»dym wzgl�dem. Sam Bóg stwierdza to bardzo wyra¹-

nie: ÿBo my±li moje to nie my±li wasze, a drogi wasze to nie drogi moje

| mówi Pan. Lez jak niebiosa s¡ wy»sze ni» ziemia, tak moje drogi

s¡ wy»sze ni» drogi wasze i my±li moje ni» my±li wasze" (Iz 55:8,9).

Jest rzez¡ bardzo wa»n¡, zy to rozumiemy i zy wyi¡gamy z

tego odpowiednie wnioski. Gªupot¡ byªoby sprzezanie si� z Bogiem

i przekonywanie go do naszyh wªasnyh raji. Prawdziw¡ m¡dro±i¡

jest bezgranizny respekt przed wszystkim, o mówi Bóg. Je±li nad Sªo-

wem Bo»ym umieszzamy nasz wªasny intelekt i zujemy si� wªadni

oenia¢ i os¡dza¢ warto±¢ tego, o pohodzi od Boga, albo nawet

wnosi¢ do tego jakie± poprawki, ±wiadzy to o naszej zuhwaªo±i i

gªupoie. Dotyzy to ka»dej dziedziny spraw, tak»e i tyh, w któryh

z raji »yia na ziemi zujemy si� w jakim± stopniu kompetentni, ale

tym bardziej dotyzy to spraw nieziemskih, duhowyh, boskih, gdy»

w tyh sprawah z natury rzezy nie mo»emy mie¢ absolutnie ni do

powiedzenia i zdani jeste±my aªkowiie na Boga i Jego Sªowo.

Wydaje si�, »e fakt ten jest jak najbardziej ozywisty i nie powi-

nien budzi¢ »adnyh w¡tpliwo±i. A tymzasem jeste±my ±wiadkami

liznyh i¡gªyh, dªugotrwaªyh sporów, w któryh nami�tnie bro-
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nimy naszyh ludzkih raji i uparie lansujemy nasze ludzkie prze-

konania w sprawah duhowyh przeiwko takim samym rajom i

przekonaniom innyh ludzi. Dlazego nie poprzestajemy na tym, o

na dany temat powiedziaª Bóg? Dlazego zapominamy o swojej nie-

kompetenji? Dlazego uporzywie raz po raz usiªujemy uzupeªnia¢

Sªowo Bo»e naszymi ludzkimi pomysªami? Dlazego upieramy si�,

»e ró»ne takie ludzkie uzupeªnienia i dodatki do Sªowa Bo»ego s¡

niezb�dne, istotne i koniezne?

Z r�k¡ na seru przyznaj, jaka jest twoja odpowied¹ na powy»-

sze pytania. Z reguªy wygl¡da ona oto tak: | Ale» ja tego nie robi�!

Sk¡d»e! To wªa±nie oni, i i tami znieksztaªaj¡ Sªowo Bo»e swo-

imi ludzkimi dodatkami. S¡ z tego od dawna znani. Ja jestem temu

zdeydowanie przeiwny. Caªa moja dziaªalno±¢ jest tylko obron¡ zy-

sto±i Sªowa Bo»ego przed ludzkimi wypazeniami. Wszelkie takie

ludzkie manipulaje Sªowem Bo»ym budz¡ moje gª�bokie oburzenie

i kategoryzny sprzeiw. | I z pewno±i¡ nie jest to obªuda. Jeste-

±my szzerze przekonani, »e tak wªa±nie post�pujemy. Nasze motywy

i intenje s¡ wi� aªkowiie zyste.

Ale bardzo z�sto, kiedy zasiadamy z kim± do rozmowy, aby roz-

wa»y¢ jaki± duhowy temat, okazuje si�, »e mimo naszyh zystyh

intenji nie mo»emy si� porozumie¢. Dohodzimy wi� do wniosku,

»e tylko nasze intenje s¡ zyste, natomiast nasz rozmówa ±wia-

domie znieksztaªa Sªowo Bo»e. W ko«u zrywamy wi� kontakty

i stajemy si� nieprzyjaióªmi. I obie strony s¡ przekonane o swo-

jej raji, a bª�dzie strony przeiwnej. Rezultatem jest podziaª, roz-

biie, parali». Co jest przyzyn¡ takiego stanu rzezy? Gdzie tkwi

istota sprawy? Czy mo»na temu zaradzi¢? Czy mo»na uzdrowi¢ dªu-

gotrwaªe shorzenia, jakie taki sposób my±lenia i taka postawa po-

woduje w±ród hrze±ijan od wieków?

Istotn¡ dla rozwi¡zania tego pal¡ego problemu jest ±wiadomo±¢

tej kolosalnej ró»niy mi�dzy my±lami Bo»ymi a ludzkimi i sªowami

Bo»ymi a ludzkimi, na któr¡ zwróili±my powy»ej uwag�. Zauwa»my

ponadto ozywisty fakt, »e kiedykolwiek doiera do nas zyste Sªowo

Bo»e, odbiera je i przyswaja sobie nasz ogranizony ludzki umysª.

Nasze ludzkie ogranizenia sprawiaj¡, »e nasze zrozumienie Bo»yh

my±li jest równie» ogranizone, z¡stkowe. Najlepiej wida¢ to, kiedy

próbujemy powtórzy¢ jak¡± my±l, dopiero o usªyszan¡ lub przezy-

tan¡. Najprawdopodobniej my±l ta w naszej wªasnej szaie sªownej

brzmi ju» nieo inazej ni» jej oryginaª. Usªyszane sªowo w jaki± spo-

sób zrozumieli±my i przekazujemy dalej ju» nie to pierwotne sªowo,

lez nasze wªasne jego zrozumienie.

Tak wi� elementu ludzkiego z jego ogranizono±i¡ i z¡stkowo-

±i¡ nie da si� unikn¡¢. To, o pohodzi z ludzkih ust, zawsze jest i



22 Do Celu, nr 18

b�dzie w jakim± stopniu niepewne, w¡tpliwe, a o za tym idzie, podle-

gaj¡e weryfikaji, zakwestionowaniu albo nawet uhyleniu. Dotyzy

to wszystkih ludzi i wszystkih zagadnie«. Ozywi±ie, je±li hodzi o

zrozumienie i przekazywanie dalej Sªowa Bo»ego, wa»nym elemen-

tem jest stopie« duhowej dojrzaªo±i danego zªowieka, jego zna-

jomo±¢ dróg Pa«skih, osobista wi�¹ z Bogiem i prowadzenie przez

Duha, a tak»e w mniejszym stopniu niektóre dodatkowe zynniki

takie jak na przykªad do±wiadzenie, poziom umysªowy zy wyksztaª-

enie, jednak »aden z tyh zynników nie eliminuje aªkowiie ludz-

kih ogranize« i podatno±i na pomyªki, ponadto za± wszystkie one

s¡ wzgl�dne, a ih obiektywna oena przez ludzi praktyznie niemo»-

liwa. Mi�dzy poszzególnymi lud¹mi istniej¡ ozywi±ie du»e ró»nie

w poznaniu dróg Pa«skih, ale w naszej oenie konkretnyh ludzi

mo»emy bardzo si� myli¢ i ró»ni¢.

Jednak Bóg, mimo peªnej ±wiadomo±i tyh naszyh ludzkih

ogranize«, nie wahaª si� powierzy¢ ludziom przekazywania dalej swo-

jego Sªowa. Jest On w stanie zapewni¢, aby Jego Sªowo w ustah wy-

branyh przez Niego ludzi byªo dostateznie zyste i zrozumiaªe, a

tak»e w razie potrzeby zadba¢ w sposób odpowiedni o ih zdysypli-

nowanie. Pismo �wi�te na±wietla to zagadnienie na przykªadzie wielu

proroków (1Sm 3:19). Ale fakt u»ywania ludzi przez Boga nie zyni

nikogo z nih nieomylnym, nie zdejmuje z nikogo jego z¡stkowego i

ogranizonego zrozumienia Bo»yh my±li (1Ko 13:12). Je±li zdajemy

sobie z tego spraw� i pami�tamy o tym, ma to istotny dodatni wpªyw

na nasze wzajemne relaje i na nasz¡ postaw� w ró»nyh sytuajah

»yia duhowego. Je±li natomiast nie zdajemy sobie z tego sprawy lub

o tym nie pami�tamy, wpªyw ten jest z�sto szkodliwy i niszz¡y.

Poni»ej przytozymy i omówimy krótko kilka wa»nyh wniosków,

wynikaj¡yh z tej z¡stkowo±i i ogranizono±i naszego zrozumie-

nia Bo»yh my±li. Po pierwsze, nasze ludzkie ogranizenia sprawiaj¡,

»e zwiastowanie Sªowa Bo»ego, którego sªuhamy, doiera do nas za-

wsze w pewnym znieksztaªeniu przez zynnik ludzki. Ludzkie do-

mieszki maj¡ swoje ¹ródªo zarówno w z¡stkowym zrozumieniu zwia-

stuj¡ego, jak i w z¡stkowym zrozumieniu naszym wªasnym. Nakªada

to na nas obowi¡zek oddzielania zyli selekji tego, o Bo»e, od tego,

o ludzkie, przy zym tak»e i tej zynno±i nie wykonamy w sposób

doskonaªy, lez zawsze w sposób z¡stkowy. Po prostu, niedoskonaªy

element ludzki jest naszym wspólnym problemem, zarówno gªosz¡-

yh, jak i sªuhaj¡yh. Je±li o tym b�dziemy pami�ta¢, b�dzie nas to

zbli»a¢ wzajemnie do siebie i b�dziemy z sob¡ w eliminaji ró»nego

niewªa±iwego zrozumienia wspóªdziaªa¢. Nasza ielesno±¢ natomiast

przejawi si� w postai pod±wiadomego zaªo»enia, »e my mamy we
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wszystkim raj�, a win� za wszelkie znieksztaªenia ponosi kto inny,

o b�dzie ¹ródªem pretensji, zarzutów i sporów.

Po drugie, pami�tanie o nieuniknionym zynniku ludzkim zªagodzi

nasz¡ oen� jako±i ka»dego zwiastowania. Je±li ozekujemy i spodzie-

wamy si� zystego Sªowa Bo»ego, b�dziemy raz po raz odkrywa¢ o±

niewªa±iwego i ustosunkujemy si� do gªosz¡ego negatywnie. Na sku-

tek tego utraimy bªogosªawie«stwo Sªowa Bo»ego, zawartego w jego

zwiastowaniu. To samo dotyzy te» sªowa pisanego. Skoro zwiastowa-

nie jest niedoskonaªe, uznamy je za bezwarto±iowe, a przez to pozba-

wimy si� z niego duhowej korzy±i. Zwiastowane Sªowo Bo»e nie jest

nigdy goªym, lez ubieramy je w mnóstwo wªasnyh, ludzkih wyra»e«,

wyja±nie«, porówna« itd. Niektóre z nih mog¡ znaznie wzbogai¢

Sªowo, uzyni¢ je bardziej zrozumiaªym i skuteznym, ale niektóre

mog¡ okaza¢ si� niezbyt trafne, niezbyt stosowne, a nawet myl¡e.

Nie przekre±la to aªo±i zwiastowania, je±li pami�tamy, »e wszelkie

takie dodatki znajduj¡ si� na zupeªnie innym poziomie ni» samo Sªowo

i podlegaj¡ oenie, zakwestionowaniu lub nawet uhyleniu.

Po trzeie, ±wiadomo±¢ przepastnej ró»niy mi�dzy Sªowem Bo-

»ym a ludzkim prowadzi¢ powinna do konsekwentnego wstrzymywania

si� od dodawania zegokolwiek ludzkiego do fundamentu naszej wiary.

Fundamentem mo»e i musi pozostawa¢ samo zyste Sªowo Bo»e, a

nie jakiekolwiek jego ludzkie interpretaje. Formuªowanie wniosków,

wykªadni, dogmatów i doktryn w opariu o Sªowo Bo»e i nadawanie

im moy obowi¡zuj¡ej na równi ze Sªowem Bo»ym jest tragiznym

przejawem odszzepie«stwa. Czynili to w dobryh zamiarah uzeni w

Pi±mie, ale Jezus ih dziaªania zdeydowanie pot�piª (Mt 15:3,9; Mk

7:9,13). Surowa oena biblijna ÿgrzehów Jeroboama, syna Nebata"

(1Kr 12:25{33; 14:7{11; 16:3,26; 2Kr 10:29; 13:2,11; 14:24; 15:9,18,24)

jest wymownym dowodem tego, o Bóg my±li o wszystkih takih ludz-

kih samowolnyh dodatkah do Sªowa Bo»ego.

Niestety, tak»e i w hrze±ija«stwie utarª si� i upowszehniª nie-

fortunny zwyzaj wyr�zania Boga, wkrazania w Jego kompetenje

i uzupeªniania wszystkiego, o naszym zdaniem jest w Biblii nie do±¢

jednoznazne i wyra¹ne. Czujemy si� wªadni, kompetentni, a nawet zo-

bowi¡zani do tego, by rozstrzyga¢ ka»d¡ spraw� duhow¡, której Biblia

ostateznie nie rozstrzyga. Cz�sto te» dokonujemy wyboru pomi�dzy

zarysem biblijnyh rozstrzygni�¢, obieraj¡ jedno, a wykluzaj¡ inne,

o ozywi±ie wywoªuje spory, gdy» ka»dy robi to po swojemu. Je±li

Pismo �wi�te nie rozstrzyga ani nie przes¡dza do ko«a jakiej± kwestii,

to nie mamy »adnego prawa jej rozstrzyga¢ ani przes¡dza¢. Je±li po-

zostawia jakie± zagadnienie otwarte, to musi ono pozostawa¢ otwarte

i nie wolno nam go ÿzamyka¢". Je±li Bóg w swoim Sªowie nie sta-

wia kropki nad ÿi", to ani my nie mamy prawa jej stawia¢. Mo»emy
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mie¢ i gªosi¢ swoje wªasne zrozumienie, ale nie wolno nam narzua¢

go nikomu jako jedynej wi¡»¡ej wykªadni Sªowa. To bowiem dzieli

lud Bo»y, a ponadto w ten sposób zªowiek odbiera wªadz� nad Ko-

±ioªem z r¡k Duha �wi�tego i bierze j¡ w swoje wªasne r�e. Teren,

gdzie to wyst�puje, przestaje by¢ w istoie rzezy z¡stk¡ Królestwa

Bo»ego, a staje si� sekt¡ | królestwem jakih± ludzi.

Po zwarte, poniewa» ludzkie dodatki zajmuj¡ aªkowiie inny po-

ziom ni» samo Sªowo, nieuzasadnione i niesªuszne jest odrzuanie i po-

t�pianie kogokolwiek za wypowiadane i gªoszone przez niego swoiste

sposoby interpretaji Sªowa, je±li nie zaprzezaj¡ one samemu Sªowu,

lez s¡ w sprzezno±i tylko z jakimi± ludzkimi sformuªowaniami, do-

danymi do Sªowa. Absolutnie nie jest wi� heretykiem i nie zasªu»y na

to, aby paªa¢ przeiwko niemu ±wi�tym oburzeniem ten, kto kwestio-

nuje jakiekolwiek sformuªowane przez ludzi doktryny, dodane przez

nih do Sªowa. Mo»emy by¢ przekonani, »e zªowiek ten si� myli i jest

w bª�dzie, nie mamy jednak prawa usuwa¢ go poza obr�b Ko±ioªa,

je±li nie kwestionuje on Sªowa, lez tylko zyj¡± interpretaj� Sªowa

lub ludzkie dodatki do Sªowa. Z jednej strony wi� bezpodstawne jest

nasze obruszanie si� na kogo± za to, »e kwestionuje jakie± ludzkie

sformuªowania zy ustalenia, z drugiej za± strony niepotrzebne jest

nasze wªasne skr�powanie takimi ludzkimi sformuªowaniami i usta-

leniami, je±li poprzez szzere studium Sªowa Duh �wi�ty daje nam

zrozumienie inne, ho¢by nawet inni bardzo nas za to os¡dzali.

I po pi¡te, nie mamy prawa ani powodu dzieli¢ si� z przyzyny ró»-

ni zrozumienia niektóryh zagadnie« i ró»ni w interpretaji niektó-

ryh stwierdze« Sªowa, gdy» ró»nie takie dowodz¡ tylko ozywistego

faktu: z¡stkowo±i naszego poznania Sªowa, a wale nie dowodz¡

naszego sprzeiwu wzgl�dem Sªowa. Nie oznaza to wale, »e w Ko-

±iele Chrystusa ka»dy ma prawo mie¢ i gªosi¢ dowolne przekonania.

Oznaza to jedynie, »e drog¡ do jedno±i wiary nie jest podejmowanie

uhwaª i wydawanie dekretów, gwaªenie ludzkih sumie« odgórnymi

nakazami ani wzajemne narzuanie sobie swoih wªasnyh przekona«,

lez pokorne usªugiwanie sobie posiadanym zrozumieniem w Duhu

Chrystusowym w atmosferze wolno±i, miªo±i i wzajemnego szaunku.

W praktye z�sto b�dzie tak, »e pewni nasi braia b�d¡ nas uwa-

»a¢ za heretyków, wykluza¢ nas spomi�dzy siebie i odnosi¢ si� do

nas z wrogo±i¡, poniewa» nie respektujemy ih ludzkih interpreta-

ji i dodatków do Sªowa, które oni uwa»aj¡ za absolutnie koniezne

i fundamentalne. Dla nas jednak b�d¡ oni autentyznymi bra¢mi w

Chrystusie, gdy» ró»ni¡ si� od nas tylko pewnymi elementami naszego

z¡stkowego zrozumienia, podzas gdy ih przynale»no±¢ do Chry-

stusa nie ulega w¡tpliwo±i. Ih nieprzejednana postawa jest wtedy
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ih problemem, nie naszym, b�dziemy si� jednak stara¢ usªugiwa¢ im

ierpliwie i wstawia¢ si� za nimi przed Panem.

Podsumowuj¡, w ±wietle tyh faktów trzeba sobie bardzo z�sto,

a w szzególno±i w oblizu jakihkolwiek sporów, zadawa¢ kluzowe

pytanie: Kto tak powiedziaª? Gdzie to jest napisane? A o na ten

temat mówi Biblia? Jest bowiem rzez¡ niezmiernie wa»n¡, zy ho-

dzi o my±l ludzk¡, zy Bo»¡. W tradyyjnyh sporah mi�dzy spoªez-

no±iami hrze±ija«skimi hodzi niestety w przewa»aj¡ej wi�kszo±i

przypadków o to pierwsze, ale sporom tym nadaje si� z reguªy takie

znazenie, jak gdyby hodziªo o to drugie. Jest to wiadomo±¢ zarówno

smutna, jak i radosna. Smutna, bo wynika z niej, »e od stulei dzielimy

si� i kªóimy niepotrzebnie z powodu spraw nieistotnyh, zwi¡zanyh

tylko z ogranizeniami naszego zrozumienia. A radosna, poniewa» nie

ma »adnego powodu, aby tak byªo nadal. Mo»emy ±miaªo zd¡»a¢ do

peªnego zrozumienia, odkrywa¢ tajemnie Pism i poddawa¢ si� dzia-

ªaniu Duha �wi�tego, ±wiadomi swoih ogranize«, bez oburzania

si� na bª¡dzenie innyh i bez obawy, »e inni nas uznaj¡ za bª¡dz¡-

yh i pot�pi¡. Mo»emy uzy¢ si� od siebie i wzbogaa¢ si� przez to

wzajemnie, zamiast, jak dot¡d, wzajemnie si� nadzorowa¢, obrzua¢

zarzutami i surowo os¡dza¢. Sªowo Bo»e b�dzie wtedy niebywale ro-

sªo tak jak na poz¡tku w okresie apostolskim, zanim Ko±ióª zostaª

skr�powany i podzielony przez ludzkie doktryny.

Pytanie w tytule tego artykuªu brzmi: Czyim sªowem »yjesz? Si�ga

ono bardzo gª�boko w nasz sposób my±lenia. Niestety do dzi± wi�k-

szo±¢ hrze±ijan, nawet i ewangeliznyh, tkwi w mentalno±i denomi-

nayjnej. Kohamy i piel�gnujemy swoje ulubione doktryny i praktyki,

w któryh si� wyhowali±my, i wale nam nie przeszkadza ani nie zada-

jemy sobie trudu sprawdzenia, »e Bóg w swoim Sªowie mówi o innego.

Mówi¡ obrazowo, »ywimy si� mieszanin¡ sªowa Bo»ego i ludzkiego,

jest nam z tym dobrze i nie my±limy tego zmienia¢. Ma to jednak

bardzo negatywny wpªyw na nasz¡ kondyj� duhow¡. Nie b�dziemy

w stanie rozwija¢ si� i nie dojdziemy w ten sposób do peªni wymiarów

Chrystusowyh. B�dziemy wyhowankami swojego denominayjnego

podwórka, kohaj¡ymi Boga, ale sªu»¡ymi Mu wedªug wªasnego wi-

dzimisi�. Historia Izraela obfituje w takie sytuaje, ale Bóg nigdy »ad-

nyh ludzkih innowaji w sªu»bie dla Niego nie zaakeptowaª. Zawsze

byªy one udr�k¡ dla Boga i utrapieniem dla Jego ludu. Bo»y wspaniaªy

plan dla Jego ludu nie mo»e si� wtedy zrealizowa¢. A to samo odnosi

si� niestety do obszernyh fragmentów historii Ko±ioªa.

Je±li jakie± ±rodowisko »yje mieszanin¡ Bo»ego i ludzkiego, raz po

raz b�d¡ wybuha¢ konflikty pomi�dzy prowadzeniem Bo»ym, a ludz-

kim. Bo na stra»y Bo»ego porz¡dku stoi Duh �wi�ty, ale On z pew-
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no±i¡ nie b�dzie pilnowaª ÿporz¡dku", wprowadzonego wbrew Bo»ej

woli przez ludzi. Wr�z przeiwnie, zawsze b�dzie On d¡»yª do przy-

wróenia Bo»ego porz¡dku, o bez przerwy wywoªywa¢ b�dzie ró»ne

napi�ia i nieporozumienia. Inazej mówi¡, je±li jakie± ±rodowisko

przyj�ªo i kurzowo trzyma si� jakih± ludzkih doktryn, raz po raz

b�d¡ pojawia¢ si� ludzie kwestionuj¡y je, a Duh �wi�ty nie b�dzie

anga»owaª si� w obron� tej ludzkiej domniemanej ÿzysto±i" nauki.

Trzeba wtedy bez udziaªu Duha �wi�tego pilnowa¢ ludzi odgórnie

i dysyplinowa¢ ih ±rodkami administrayjnymi i instytujonalnymi,

przez o ±rodowisko takie trai wspaniaªe ehy Ko±ioªa Bo»ego, a

staje si� miejsem obowi¡zywania praw, zwyzajów i praktyk ludzkih.

Nakazem hwili jest powrót do »ywienia si� Sªowem Bo»ym, to

za± wymaga pozbywania si� bez »alu wszystkiego, nawet tego bar-

dzo nam miªego, je±li nie pohodzi to od Boga, tylko od zªowieka.

Proes ten przebiega od dawna i b�dzie przebiegaª, dopóki lud Bo»y

nie osi¡gnie wytyzonego mu przez Pana elu. Mo»emy w tym proe-

sie wspóªdziaªa¢ z Bogiem lub te» przeiwdziaªa¢, broni¡ ludzkiego

ÿporz¡dku". Wybór nale»y do ka»dego z nas osobi±ie, a od tego wy-

boru zale»e¢ b�dzie sytuaja w miejsu naszego dziaªania. Bo tam,

gdzie »yj¡ Sªowem z ust Bo»yh, tryska ÿ¹ródªo wód »ywyh", za±

tam, gdzie rz¡dzi sªowo ludzkie, maj¡ tylko ÿysterny dziurawe, które

wody zatrzyma¢ nie mog¡" (Jr 2:13).

Lud Bo»y prze»ywa zas powstawania, wyprostowywania si� i pod-

noszenia swoih gªów (�k 21:28). Jednym z najwa»niejszyh elemen-

tów tego proesu jest odwrót od wszelkih znieksztaªe«, wprowa-

dzonyh przez zªowieka, a nawrót do pierwotnyh wzorów Sªowa,

zapewniaj¡y powrót do Ko±ioªa Bo»ej hwaªy. Dokonaj ±wiadomego

wyboru, »e b�dziesz zdeydowanie i konsekwentnie obieraª zawsze to,

o pohodzi z ust Bo»yh, a nie to, o wyszªo z ust ludzkih. Wybór

taki przemieni i� i uzyni niebywale owonym dla Pana.

J. K.

Brylantowe Sªowo Bo»e

Sªowo Bo»e góruje nad sªowem ludzkim w takim samym stopniu,

jak Bóg | nieogarni�ty, wszehmony Stwóra góruje nad ogranizo-

nym, sªabym stworzeniem | zªowiekiem. Jak»e wielk¡ szkod� pono-

simy sami i wyrz¡dzamy innym, je±li o tym zapominamy i swoje ludzkie

sªowa traktujemy na równi z Bo»ymi, albo nawet obieramy razej ni»

Bo»e! Sªowo Bo»e jest dla nas pohodni¡, ±wiatªo±i¡ naszyh ±ie-

»ek (Ps 119:105). Je±li je lekewa»ymy, hodzimy w iemno±i. Czyste

Sªowo Bo»e ja±nieje niebywaªym blaskiem dzi�ki temu, »e odsªania
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nam i wprowadza nas w rzezywisto±¢ Królestwa Niebios. Przez Bo»e

Sªowo mówi do nas i objawia nam si� sam Bóg. Dzi�ki Jego Sªowu

mo»emy Go poznawa¢ i nawi¡zywa¢ z Nim spoªezno±¢. Tylko Bo»e

Sªowo mo»e by¢ naszym niezawodnym przewodnikiem we wszystkim,

o zwi¡zane jest z Bogiem i Jego królestwem.

Na ogóª hrze±ijanie zgodnie wierz¡, »e oryginalne, niezafaª-

szowane i zyste Sªowo Bo»e zahowaª Bóg dla swojego ludu w Pi-

±mie �wi�tym. Bóg mówi wprawdzie do ludzi tak»e i innymi spo-

sobami jak sny, objawienia zy prorotwa, któryh nie powinni±my

lekewa»y¢, ale ze wzgl�du na ih elementy subiektywne sªuszn¡ za-

sad¡ jest weryfikowanie ih prawdziwo±i poprzez badanie ih zgod-

no±i z Pismem �wi�tym.

Pewien nasz powa»ny problem polega na tym, »e przewa»nie sªy-

szymy Sªowo Bo»e z ust zªowieka, a wi� doiera ono do nas w po-

stai ogranizonej jego wªasnym zrozumieniem, wraz z jego wªasnymi

przemy±leniami, wyja±nieniami i uzupeªnieniami, które nosz¡ ehy

ludzkie, to znazy s¡ niepewne, podatne na nie±isªo±i i pomyªki.

Ten sam problem w nieo innej postai wyst�puje tak»e w spoªezno-

±iah hrze±ija«skih. Z biegiem zasu ksztaªtuje si� w nih pewna

wykªadnia Sªowa Bo»ego, któr¡ w dodatku z�sto utrwala si� nada-

j¡ jej posta¢ jakih± dokumentów o tre±i wi¡»¡ej dla danego ±ro-

dowiska. Tre±i te s¡ potem wraz ze Sªowem Bo»ym obowi¡zkowym

przedmiotem nauzania zªonków i duhownyh danej spoªezno±i,

o sprawia, »e posiada ona takie a nie inne ehy, taki a nie inny

profil, który potem z reguªy nie ulega ju» zmianie.

Jak wiemy, spoªezno±i takih, które z�sto nazywaj¡ siebie ko-

±ioªami, powstaªo z biegiem zasu bardzo wiele. Ró»ni¡ si� one

szzegóªami wykªadni Pisma �wi�tego i sposobem wykonywania wielu

zynno±i. Ró»nie te, rzez jasna, maj¡ swoje ¹ródªo w ludzkih,

subiektywnyh elementah, zwi¡zanyh z z¡stkowym zrozumieniem

Bo»ego Sªowa. Samo istnienie tyh spoªezno±i i tyh ró»ni nie by-

ªoby jeszze »adnym wielkim problemem. Problem bierze si� st¡d, »e

z reguªy ludzie z danej spoªezno±i s¡ gª�boko przekonani o tym,

»e ih spoªezno±¢ stanowi je±li nie jedyn¡ prawdziw¡, to przynaj-

mniej najzystsz¡ posta¢ hrze±ija«stwa, za± wszystkie inne pogr¡-

»one s¡ w mniej lub bardziej fatalnyh bª�dah. Przekonanie takie

prowadzi do izolaji, wzajemnej obo±i a nawet wrogo±i i w re-

zultaie do rozbiia Ko±ioªa.

Jak mo»e utrzymywa¢ si� przekonanie tak skrajne i niedorzezne?

Istota sprawy tkwi w tym, »e te subiektywne, ludzkie interpretaje i

dodatki do Sªowa sankjonuje si�, nadaj¡ im spejalny status. Nie-

kiedy w opariu o jaki± lu¹no z tym zwi¡zany fragment Pisma �wi�tego
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ustanawia si� ludzi | pojedynze osoby lub jakie± gremia, maj¡yh

rzekomo Bo»e uprawnienie do ustalania wykªadni Pism lub wydawania

wi¡»¡yh orzeze« w sprawah wiary, z�±iej jednak wprowadza si�

wi¡»¡e reguªy wykªadni w postai hermeneutyki danego wyznania.

W ogólno±i hermeneutyka jest po»ytezn¡ dziedzin¡ teologii, gdy»

sens poszzególnyh miejs Pisma �wi�tego mo»na dokªadniej zgª�bi¢

znaj¡ tªo historyzne, maj¡ pewn¡ wiedz� lingwistyzn¡, znajomo±¢

danej kultury i tak dalej. W praktye jednak zasady hermeneutyki w

poszzególnyh wyznaniah ustala si� tak, aby w rezultaie prowadziªy

do doktryny danego wyznania. Pomi�dzy Pismem �wi�tym a sposo-

bem jego odbioru znajduje si� wi� filtr hermeneutyzny. Z jednej

strony tego filtra jest zyste Sªowo Bo»e, a z drugiej strony wyho-

dzi doktryna danego wyznania. W ten sposób, dzi�ki hermeneutye,

mamy setki wyzna«, a ka»de z nih w przekonaniu swoih wyznaw-

ów jest ±i±le zgodne z Pismem �wi�tym. Istnienie i rola filtra nie

bywa bowiem brana pod uwag�.

Mamy na skutek tego wiele postai »yia hrze±ija«skiego, ró»-

ni¡yh si� szzegóªami i rywalizuj¡yh z sob¡. Czy przekre±la to Bo»e

dziaªanie? Wale nie, gdy» Bóg w odró»nieniu od nas wªa±iwie oe-

nia te ró»nie jako wyniki z¡stkowego poznania, a nie jako prze-

jawy zwiedze« i bª�dów. Dlatego bªogosªawie«stwo Bo»e spªywa na

ludzi wierz¡yh mimo bardzo szerokiego zakresu ró»ni w ih prze-

konaniah. Dowodzi tego historia Ko±ioªa i zasy obene. Popraw-

no±¢ doktrynalna nie jest warunkiem Bo»ego bªogosªawie«stwa lez

s¡ nim szzere sera przed Bogiem. Bóg jest w tym sensie pragma-

tyzny. Wiele deyzji królów izraelskih byªo bª�dnyh, niezgodnyh

z wol¡ Bo»¡, a mimo to Bóg bªogosªawiª, je±li widziaª ho¢by tylko

±lady dobrej woli. Z drugiej jednak strony nigdy nie pogodziª si� z

ludzkimi odst�pstwami od Jego wzorów i nigdy ih nie zaakepto-

waª, bez przerwy d¡»¡ do przywróenia wªa±iwego stanu. Tak samo

post�puje teraz Duh �wi�ty w Ko±iele.

Trzeba jednak w zwi¡zku z tym pami�ta¢, »e ka»dy element nie-

zgodny z wol¡ Bo»a w doktrynie zy praktye niew¡tpliwie pomniejsza

Bo»e bªogosªawie«stwo i obni»a poziom duhowy i skutezno±¢ dzia-

ªania danego ±rodowiska, jest wi� z pewno±i¡ szkodliwy. Wynikaj¡ z

tego ozywiste wnioski dla naszej postawy. Ch¡ wspóªdziaªa¢ z Bo-

giem, nie mo»emy pogodzi¢ si� ani w swoim wªasnym »yiu, ani w

Ko±iele z »adnymi odst�pstwami od poznanej przez nas woli Bo»ej i

stale d¡»y¢ musimy do usuwania wszelkih takih odst�pstw, z drugiej

jednak strony mo»emy to robi¢ spokojnie i z rozwag¡, bez kªótni, bez

gor¡zkowania si� i bez wojowania z opornymi. Bardzo pomona w

tym mo»e nam by¢ ±wiadomo±¢, »e przyzyn¡ tyh odst�pstw, je±li ho-
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dzi o naszyh brai, jest ih ogranizone zrozumienie, w zym s¡ do

nas podobni, a my do nih, a nie ih herezje, zwiedzenia i zbª¡dzenia.

By¢ mo»e pomonym oka»e si� dla nas nast�puj¡y obraz. Pi-

smo �wi�te uwa»a¢ mo»emy za wspaniaªy brylant, ja±niej¡y ±wiatªem

prawdy pohodzenia niebia«skiego. Brylanty maj¡ wiele pªaszzyzn,

ustawionyh wzgl�dem siebie pod okre±lonymi k¡tami. Aby brylant za-

ja±niaª swoim przepi�knym blaskiem, trzeba go ustawi¢ pod wªa±iwym

k¡tem w stosunku do ¹ródªa ±wiatªa. Ten sposób jego ustawienia ma

wi� istotne znazenie i je±li ustawimy go inazej, mo»emy nie zoba-

zy¢ tego utajonego w nim pi�kna. Jednak»e z faktu, i» brylant posiada

wiele pªaszzyzn, wynika, »e niekonieznie musi on zosta¢ ustawiony

w jednym jedynym poªo»eniu, aby wyda¢ swój blask. B�dzie on bªysz-

zaª i ieszyª nasz wzrok za ka»dym razem, kiedy która± z jego wielu

pªaszzyzn zostanie ustawiona pod odpowiednim k¡tem w stosunku

do ¹ródªa ±wiatªa i naszyh ozu i niekonieznie musi to by¢ zawsze ta

sama pªaszzyzna i ten sam k¡t. �wiatªo padaj¡e na brylant zaªamuje

si� ponadto w jego wn�trzu, przy zym dohodzi do rozszzepienia

±wiatªa biaªego na wiele wspaniaªyh kolorów t�zy. Lekka, nieznazna

zmiana k¡ta zaªamania sprawi, »e zmieni si� kolor ±wiatªa, jakie zoba-

zymy. Wszystko to razem tworzy wspaniaªe pi�kno tego klejnotu.

| Jakie» mo»e to mie¢ zastosowanie do Sªowa Bo»ego? | Bar-

dzo proste i praktyzne. Badaj¡ Pismo �wi�te swoim ogranizonym

ludzkim umysªem, nie od razu odkryjemy aª¡ zawart¡ w nim gª�-

bin� prawdy. Poszzególne jej strz�pki doieraj¡ do nas stopniowo,

w miar� naszego wrastania w Chrystusa i przemiany na Jego po-

dobie«stwo. Wªa±iwie proes odkrywania tyh wspaniaªyh skarbów

Sªowa przebiega ju» przez szereg wieków i nie jest bynajmniej za-

ko«zony. Kryj¡ si� w nim jeszze rzezy, o któryh dotyhzas nie

mamy poj�ia. Z drugiej strony jednak jego »yiodajne ±wiatªo roz-

±wiea nasze mroki i przemienia nas ju» od stulei. Dzieje si� tak

mimo wszelkih naszyh ludzkih ogranize« pojmowania i zrozumie-

nia. Mo»emy, je±li tylko hemy, k¡pa¢ si� w tym ±wietle Sªowa i za-

hwya¢ si� nim, bez przerwy oraz bardziej si� w nie wgª�biaj¡ i

wydobywaj¡ stamt¡d oraz to nowe skarby. Caªe wieki nie wystarz¡,

by wyzerpa¢ wszystkie te bogatwa Sªowa.

Gdyby±my weszli w szzegóªy, mogliby±my ±ledzi¢, jak na prze-

strzeni wieków wzrastaªo nasze poznanie biblijnego przesªania w da-

nyh konkretnyh tematah. Poz¡tkowo nie byªo ono bynajmniej do-

skonaªe, ani nie jest takie obenie, niemniej jednak zynimy post�py i

nasze zrozumienie Bo»yh dróg, ogólnie bior¡, wzrasta, a dzi�ki temu

dorastamy powoli do wymiarów Chrystusowej peªni. Przywoªuj¡ na-

sze porównanie do brylantu mo»na by powiedzie¢, »e obraaj¡ go w
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dªoniah i nastawiaj¡ pod Bo»e ±wiatªo Duha �wi�tego, odkrywamy

oraz to nowe pªaszzyzny i oraz to nowe k¡ty, pod którymi wydobywa

si� z niego jeszze wspanialszy i jeszze bogatszy ni» dotyhzas blask.

Jak»e niedorzezne i maªostkowe wydaj¡ si� w takiej perspektywie

nasze spory o sposób interpretaji poszzególnyh miejs zy sposób

wykonywania poszzególnyh zynno±i! Mo»na by je porówna¢ do

upierania si�, »e brylant wolno ustawi¢ i trzyma¢ pod jednym tylko k¡-

tem w stosunku do ¹ródªa ±wiatªa, gdy» tylko wtedy wydaje on swój wªa-

±iwy blask, za± trzymanie go na wszelkie inne sposoby jest niedopusz-

zalne i bª�dne. W dziejah Ko±ioªa widzimy przeró»ne grupy, któryh

zrozumienie prawd Bo»yh byªo bardzo fragmentaryzne i wybiórze,

a w ±wietle naszego dzisiejszego poznania w wielu szzegóªah niedo-

statezne i bª�dne, a jednak Pismo �wi�te byªo dla nih ¹ródªem auten-

tyznego duhowego »yia i w swoim zasie peªniªy one doniosª¡ rol�.

Podobnie jest i dzisiaj. Mamy najró»niejsze grupy o najró»niej-

szym stopniu poznania. Je±li kto± badaj¡ Sªowo Bo»e odkryª jak¡±

pªaszzyzn� i jaki± k¡t, pod którym zaja±niaªo mu Bo»e ±wiatªo, z któ-

rego si� raduje i które go o»ywia, to nale»y radowa¢ si� razem z nim

i zah�a¢ go, a nie os¡dza¢ i pot�pia¢ za to, »e nie wie on ni o

wielu innyh pªaszzyznah i k¡tah, pod którymi z brylantu wydo-

bywa si� znaznie wi�ej ±wiatªa. Z drugiej strony, je»eli to ty odkryªe±

jak¡± pªaszzyzn� i jaki± k¡t, pod którym zaja±niaªo i Bo»e ±wiatªo,

z którego si� radujesz i które i� o»ywia, to nie os¡dzaj i nie pot�-

piaj innyh za to, »e trzymaj¡ Bo»y brylant Sªowa pod innym k¡tem

ni» ty i nie usiªuj ih przekonywa¢, »e tak nie mog¡ zobazy¢ »ad-

nego ±wiatªa, bo to po prostu nieprawda.

Mówi¡ jeszze inazej, Bo»a ±wiatªo±¢ jest tak pot�»na, »e zdoªa

przenikn¡¢ mroki naszego niezrozumienia, a nawet naszyh powa»-

nyh bª�dów. Sªowo Bo»e syi i o»ywia nawet w interpretaji niepeªnej,

niedostateznej i pod wieloma wzgl�dami bª�dnej. Jego o»ywiaj¡a i

sy¡a mo dziaªa w pewnym zakresie nawet w obeno±i ludzkih

znieksztaªe«, domieszek i dodatków. Nie znazy to, »e te domieszki

i dodatki albo bª�dy mo»na spokojnie tolerowa¢, gdy» ka»dy z nih w

jakim± stopniu osªabia i umniejsza oddziaªywanie i skutezno±¢ Sªowa

Bo»ego, lez znazy to, »e naszym elem nie jest w pierwszej kolejno-

±i zwalzanie niepeªnego albo bª�dnego zrozumienia ani lekewa»e-

nie lub atakowanie tyh, którzy takie zrozumienie maj¡, lez gªoszenie

Sªowa z miªo±i¡ i szaunkiem do wszystkih ludzi w aªej jego peªni,

sªowem i zynem, tak aby i, którzy maj¡ ju» z¡stkowe poznanie, mo-

gli zobazy¢, »e zawiera ono znaznie wi�ej i si�ga znaznie gª�biej

lub, innymi sªowy, »e brylant ten jest w stanie wyda¢ znaznie wi�k-

szy jeszze i wspanialszy blask, je±li ogl¡da¢ inne jego pªaszzyzny i
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patrze¢ na niego pod innymi jeszze k¡tami.

Ostateznym elem naszyh dziaªa« powinna by¢ doskonaªo±¢, ale

drog¡ do tego elu nie jest atakowanie i zwalzanie wszelkiej niedosko-

naªo±i, lez budowanie na z¡stkowym poznaniu i jego rozwijanie, a

przez to stopniowe, systematyzne zbli»anie si� do stanu doelowego,

do wymiarów peªni Chrystusowej. Ozywi±ie wiemy, »e istniej¡ i ta-

kie ±rodowiska, gdzie poznanie Sªowa jest rozpazliwie pokrzywione i

prawie aªkiem tonie w ludzkih wymysªah, tote» nie przejawia tam

ono prawie »adnej skutezno±i | ludzie pozostaj¡ skr�powani na-

mi�tno±iami, naªogami i grzehami, prawie zupeªnie nie daj¡ oznak

Bo»ego »yia, praktyznie nie ma wi� tam na zym budowa¢, ale ani

tam nie ma sensu zazyna¢ od pot�pienia i krytyki, azkolwiek wy-

daj¡ si� one jak najbardziej uzasadnione, lez nale»y przedstawia¢ i

demonstrowa¢ »yiodajne skutki »ywego Sªowa, które s¡ atrakyjne

dla wszystkih ludzi. Je±li próbowa¢ b�dziemy wyrywa¢ psu zeshª¡

ko±¢, któr¡ si� bawi bez »adnego po»ytku, b�dzie jej zaiekle broniª i

pogryzie nas. Kiedy natomiast rzuimy mu kawaª smaznej kieªbasy,

sam zostawi ko±¢ i rzui si� na kieªbas�. Sªowo Bo»e jest zbyt ennym

skarbem na to, by na±miewa¢ si� z kogo±, kto go nie eni lub wiska¢

je gwaªtem komu±, kto go nie pragnie. Kto tak post�puje, zdradza,

»e sam jest jeszze bardzo daleki od doskonaªo±i.

Praktyzny wniosek pªyn¡y z faktu, i» brylant Sªowa Bo»ego wy-

daje wspaniaªy blask zwi¡zany z wieloma pªaszzyznami i trzymany

pod wieloma ró»nymi k¡tami, jest taki, »e zamiast zapami�tale sprze-

za¢ si� z sob¡ i zwalza¢ udze domniemane faªszywe nauki i bª�dy,

mo»emy budowa¢ si� wzajemnie przypatruj¡ si� sobie i uz¡ si� od

siebie. Je±li hodzi o osob� indywidualn¡, to jej przekonania, oparte

na Sªowie, ró»ni¡e si� od przekona« wi�kszo±i, nie powinny by¢

powodem lekewa»enia jej, t�pienia, szykanowania zy wykluzania

ze spoªezno±i, lez przedmiotem wzajemnego szaunku, szzególnej

opieki i wzajemnej usªugi. Je±li za± hodzi o ró»ne zbiorowo±i, to ró»-

nie w przekonaniah zy praktykah, opartyh na Sªowie, nie powinny

by¢ powodem sporów, podziaªów, wzajemnej oboj�tno±i, obo±i zy

nawet wrogo±i, lez przedmiotem szerokiego wspóªdziaªania z sob¡ i

wzajemnego budowania si� przy wzajemnym respektowaniu i szanowa-

niu si� mimo istniej¡yh ró»ni, a przez to wzajemnego wzbogaania

si� i wspólnego dohodzenia do duhowej dojrzaªo±i.

Tragizne w skutkah dªugotrwaªe skalezenie ludu Bo»ego w po-

stai podziaªów wyznaniowyh jest ogólnie odbierane jako zjawisko

bardzo negatywne i bolesne. Niew¡tpliwie najbardziej boleje nad tym

sam Bóg. Z inspiraji Duha �wi�tego podejmowano wiele inijatyw,

zmierzaj¡yh do ulezenia tej rany. Jednak ih skutki byªy z�sto ni-

kªe, a nieraz wr�z przeiwne do zamierzonyh. Zamiast ulezenia
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rozbiia wyznaniowego, z�sto, prawie z reguªy ko«zyªo si� powsta-

niem kolejnego wyznania. W zym jest istota sprawy? Dlazego po-

dziaªy tak uporzywie si� utrzymuj¡?

Jednym z ludzi Bo»yh, któryh Pan u»yª do na±wietlenia tej

sprawy, byª Chi«zyk Wathman Nee. W swojej ksi¡»e, zawieraj¡-

ej streszzenie serii wykªadów, zatytuªowanej ÿNormalne »yie ko-

±ioªa", przedstawiª on bardzo wnikliwe uwagi dotyz¡e zarówno

przyzyny podziaªów, jak i biblijnego sposobu ih unikni�ia. (Naj-

istotniejszy fragment tego opraowania dost�pny jest w serwisie

www.doelu.Jezus.pl/artykuly w artykule pt. ÿPodstawa jedno±i i przy-

zyny rozªamu".) Kluzow¡ my±l¡ jego rozwa»a« jest ko±ióª (lub

zbór) lokalny, obejmuj¡y wszystkie odrodzone dziei Bo»e danej

miejsowo±i. Znalazªo si� wielu h�tnyh do wprowadzenia w »y-

ie tej zasady. Powstaªo wiele zborów, nazywaj¡yh siebie lokalnymi.

S¡ one spoªezno±iami wspaniaªyh ludzi, dziei Bo»yh, uzniów

Chrystusa, jednak mimo wszystko zbory te pozostaj¡ zborami de-

nominayjnymi. Dlazego?

Innym przykªadem mo»e by¢ usªuga Williama Branhama, który

wyst�powaª zdeydowanie przeiwko podziaªom denominayjnym w

Ko±iele. Tak»e i jego zwolenniy, nasi wspaniali braia w Chrystusie,

byli mono przekonani, »e nareszie b�d¡ w stanie utworzy¢ ko±ióª,

który nigdy nie stanie si� denominaj¡. W rezultaie jednak, wbrew in-

tenjom tego usªuguj¡ego i jego zwolenników powstaªo na bazie jego

usªugi kilka ugrupowa« niezgodnyh mi�dzy sob¡ i niezgodnyh z aª¡

reszt¡ hrze±ija«stwa ewangeliznego. Tradyyjne spory na temat spo-

sobu interpretaji Pisma �wi�tego zostaªy w nih zast¡pione sporami

na temat sposobu interpretaji sªów proroka. Dlazego? Mo»na by

przytozy¢ jeszze inne przykªady i wskaza¢ na taki sam ih niepo»¡-

dany rezultat. I pytanie ÿdlazego" powraaªoby za ka»dym razem.

| Czy wi� nale»y zanieha¢ wysiªków i pogodzi¢ si� z istniej¡-

ym stanem rzezy? | Jest wiele dowodów na to, »e Duh �wi�ty z

tym stanem rzezy si� nie pogodziª i d¡»y do ulezenia tej rany. Ale

je±li nie zrozumiemy istoty sprawy, to grozi nam, »e tak»e i obene

duhowe poruszenie zako«zy si�, pozostawiaj¡ po sobie tylko ko-

lejne denominaje. To byªoby kl�sk¡ dzieªa Bo»ego, a triumfem sza-

tana. Mo»emy by¢ pewni, »e tym razem tak nie b�dzie. Aby jed-

nak tak nie byªo, musimy unikn¡¢ tego fatalnego bª�du, który le»y

u podªo»a denominajonizmu.

| A wi� jaka jest odpowied¹ na to pytanie ÿdlazego"? | Pro-

blem polega po prostu na tym, e nie mo»emy si� pogodzi¢ z zasad¡, »e

fundamentem wiary Ko±ioªa Chrystusowego jest zyste Sªowo Bo»e, a

jego interpretatorem wyª¡znie Duh �wi�ty. Ilekro¢ pojawia si� jaka±
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sprawa sporna, jaka± ró»nia zrozumienia, nie potrafimy ni lepszego,

jak tylko zwoªa¢ jak¡± narad� i po dyskusji podj¡¢ uhwaª�, która t�

spraw� sporn¡ rozstrzygnie, t� ró»ni� zrozumienia usunie. Jak? A no

tak, »e okre±limy zrozumienie jedynie wªa±iwe, a napi�tnujemy inne

zrozumienia jako niedopuszzalne i naganne. �wiadomie zy nie±wia-

domie ÿuzupeªniamy" w ten sposób Sªowo Bo»e, dodaj¡ do niego na-

sze ludzkie zrozumienie danej kwestii. I ozywi±ie ozekujemy, »e od-

t¡d wszysy zastosuj¡ si� do tej deyzji, dzi�ki zemu wprowadzona zo-

stanie jedno±¢. Jest to jednak nie jedno±¢ Duha, lez jedno±¢ ludzka,

organizayjna, oparta o ludzk¡ deyzj� i jej wymuszenie. Jak dªugo

tak post�pujemy i gdziekolwiek tak post�pujemy, mamy do zynienia

z denominaj¡, a nie z ko±ioªem. Mimo zdeydowanie negatywnego

stosunku do denominajonizmu nie jeste±my w stanie inazej, jak tylko

powiela¢ wzore denominayjne, gdy» denominajonizm tkwi gª�boko

w naszej mentalno±i. Tendenja do ludzkiego ujednoliania zrozu-

mienia Sªowa Bo»ego wbrew Sªowu Bo»emu jest naszym wspólnym

duhowym shorzeniem, z którego musimy wyzdrowie¢.

Stwierdzenie powy»sze mo»e si� wydawa¢ zbyt radykalne, ale nie

ma od niego uiezki. Je±li ró»nie zrozumienia rozstrzygaj¡ jay± lu-

dzie na podstawie wªasnego zrozumienia, zy te» na podstawie jakih±

ludzkih dokumentów, obowi¡zuj¡yh w danym ±rodowisku, to po-

wstaªa w ten sposób ÿjedno±¢" jest dzieªem ludzkim, a nie Bo»ym.

W aspekie jednostki oznaza to, »e zªowiek zmuszony jest zrezy-

gnowa¢ z poszukiwania odpowiedzi na swoje pytania w Sªowie Bo-

»ym poprzez duhow¡ spoªezno±¢ z Bogiem, a zatem Duh �wi�ty

nie mo»e wprowadza¢ go we wszelk¡ prawd�, a zamiast tego przy-

j¡¢ musi narzuon¡ mu wykªadni�. W aspekie zbiorowym te lokalne

wykªadnie b�d¡ si� mi�dzy sob¡ nieuhronnie ró»ni¢, o uniemo»liwi

ró»nym grupom wspóªdziaªanie z sob¡ i prowadzi¢ b�dzie do powsta-

wania oraz to nowyh ugrupowa«.

Wbrew pozorom jest to sprawa fundamentalna, gdy» wi¡»e si�

z alternatyw¡: prowadzenie przez Duha | prowadzenie przez zªo-

wieka. Mimo wszelkih dobryh intenji jakiekolwiek wi¡»¡e ludzkie

deyzje w sprawah wiary rozbijaj¡ ko±ióª i powoduj¡ jego parali».

Zbór nie mo»e by¢ zborem niedenominayjnym zyli lokalnym, je-

±li obowi¡zuj¡ w nim jakiekolwiek reguªy, wprowadzone przez ludzi.

Aby zbór byª niedenominayjny zyli lokalny, musi w nim by¢ wi¡-

»¡e tylko i wyª¡znie samo zyste Sªowo Bo»e, i ni ponadto. Ina-

zej mówi¡, zdrowy, duhowy hrze±ijanin nie znajdzie duhowego

domu tam, gdzie jego rozwój duhowy napotyka na ogranizenia w

postai ludzkih deyzji i nakazów. Aby hrze±ijanin mógª si� zu¢

w ±rodowisku zborowym jak w domu i mógª si� w nim zdrowo roz-

wija¢, musi mie¢ peªny zakres biblijnej swobody w dohodzeniu do
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prawdy pod dziaªaniem Duha �wi�tego, ª¡znie z prawem do po-

myªek i zasowej niedojrzaªo±i.

W praktye b�dzie to oznaza¢, »e w zborze b�d¡ utrzymywa¢ si�

ró»nie przekona« w wielu pojedynzyh kwestiah, jakie zazwyzaj

maj¡ miejse w±ród wierz¡yh. Posiadanie innego zrozumienia od

ogólnie przyj�tego nie b�dzie naganne ani nie b�dzie poi¡gaªo za sob¡

»adnyh sankji, lez b�dzie przedmiotem wzajemnego usªugiwania so-

bie w pokorze i miªo±i. Je±li istnieje gdzie± ±rodowisko ewangeliznie

wierz¡yh, to znazy ludzi opieraj¡yh swoj¡ wiar� na Pi±mie �wi�-

tym i prze»ywaj¡yh nowe narodzenie z Duha, w którym utrzymuje

si� jaki± sposób interpretowania danyh stwierdze« Pisma �wi�tego,

to nie powinno by¢ »adnyh przeszkód, by w dowolnym zborze niede-

nominayjnym znajdowali si� ludzie, interpretuj¡y dane stwierdzenia

Pisma w taki wªa±nie sposób. W oenie innyh mo»e hodzi¢ o prze-

konania niedojrzaªe albo nawet bª�dne, je±li jednak utrzymuj¡ si� one

w miejsah, gdzie istnieje autentyzne duhowe »yie i gdzie rodz¡

si� i rozwijaj¡ prawdziwe dziei Bo»e, jest to dowodem, »e przekona-

nia takie nie wykluzaj¡ »yia z Bogiem ani dziaªania Duha. Inazej

mówi¡, powodowane przez te ludzkie przekonania przy¢mienie nie

gasi blasku, bij¡ego z brylantu Bo»ego Sªowa.

ÿGdzie Duh Pa«ski, tam wolno±¢" (2Ko 3:17; Gal 5:1{12; Rz

14:1{13). Jedne przekonania b�d¡ bardziej dojrzaªe, inne mniej lub

wale. Przywykli do porz¡dków denominayjnyh, prawdopodobnie

nie jeste±my w stanie sobie tego wyobrazi¢. Mo»e nawet je»¡ si� nam

wªosy na my±l o tym baªaganie, jaki to wywoªa. A tymzasem jest

wr�z odwrotnie. To wªa±nie odgórne ludzkie naiski s¡ przyzyn¡

wielu hroniznyh shorze« i sprawiaj¡, »e z�sto przez dªugi zas

nie wida¢ »adnego post�pu. Maj¡y inne zdanie »yj¡ w roztere i na-

pi�iu, s¡ wykluzani albo sami odhodz¡. W atmosferze wolno±i Du-

ha natomiast proes dojrzewania mo»e by¢ bardzo skutezny i szybki.

Je±li z jakiego± zboru kto± jest zmuszony odej±¢ z jakiegokolwiek in-

nego powodu ni» i�»kie pospolite grzehy, które w sposób ozywisty

dyskwalifikuj¡ go jako hrze±ijanina, to zbór taki nie jest zborem lo-

kalnym Ko±ioªa. Z denominaji mo»na odej±¢ lub by¢ wykluzonym,

natomiast nie mo»na odej±¢ ani zosta¢ wykluzonym z Ko±ioªa, gdy»

do Ko±ioªa zªowiek si� rodzi i pozostaje jego zªonkiem dopóki »yje.

Nie znazy to jednak, »e wszysy hrze±ijanie danej miejsowo-

±i z aª¡ ró»norodno±i¡ swoih przekona« musz¡ konieznie spoty-

ka¢ si� na jednym miejsu i sªuha¢ tej samej usªugi. Pewne ró»nie

zrozumienia mog¡ bowiem bardzo utrudnia¢ lub nawet uniemo»li-

wia¢ wspóªdziaªanie z sob¡. W takim przypadku lepiej b�dzie roz-

sta¢ si� i prowadzi¢ pra� oddzielnie, poniewa» owone wspóªdziaªa-
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nie wymaga nie tylko zgodno±i elów, lez tak»e pewnego konsen-

susu o do sposobów dziaªania. Nie ma jednak »adnego rajonalnego

powodu, aby dziaªo si� to w atmosferze wzajemnyh pretensji, za-

rzutów, oskar»e« i kªótni. Bez trudu mo»na sobie bowiem wyobrazi¢

kilka grup, zjednozonyh wokóª wspólnyh ogólnyh zasad i elów,

lez prowadz¡yh oddzielnie pra� w sposób dostosowany do zrozu-

mienia, zdolno±i i eh osobistyh zªonków danej grupy. Nie musi

jednak i nie powinno by¢ przy tym »adnej rywalizaji ani animozji,

lez mo»e i powinno by¢ przy tym wzajemne szanowanie si�, wspiera-

nie si� i wspóªdziaªanie w sprawah ogólnyh. Czªonkowie wszystkih

takih grup mog¡ i powinni mie¢ ±wiadomo±¢ wspólnej przynale»no-

±i do Ciaªa Chrystusa, praowa¢ w sposób najbardziej dla nih od-

powiedni i miªowa¢ oraz wspiera¢ swoih wspóªbrai, prauj¡yh w

sposób nieo inny. Podej±ie takie jest aktualnie szeroko stosowane

i nosi nazw� ÿjedno±i w ró»norodno±i".

Kwestia ta ma ogromne znazenie w ±wietle przemian, jakie ak-

tualnie zahodz¡ w hrze±ija«stwie. Ogólnie mówi¡, hodzi o po-

wszehne kapªa«stwo wierz¡yh zyli o wielorakie ÿpeªnoetatowe"

duhowe posªugiwanie wszystkih, ÿszeregowyh" zªonków spoªez-

no±i. Coraz wi�ksze znazenie maj¡ ko±ioªy domowe, które rewo-

lujonizuj¡ posªug� i powoduj¡ gwaªtowny, przypominaj¡y eksplozj�

rozwój lizebny ko±ioªa. Lizba takih podstawowyh komórek w nie-

któryh ±rodowiskah hrze±ija«skih dohodzi do wielu tysi�y. Wy-

maga to tysi�y liderów, prowadz¡yh tego rodzaju pra� autono-

miznie. I hodzi o to, »e w atmosferze mentalno±i denominayjnej

jest to niemo»liwe, gdy» tam wi�kszo±¢ wiernyh dyskwalifikuje si�

z zynnej usªugi przez nie do±¢ gª�bok¡ znajomo±¢ doktryny danego

wyznania, nie do±¢ zdeydowane uto»samianie si� z t¡ doktryn¡ lub

po prostu przez tendenje do wªasnego poszukiwania prawdy w Pi-

±mie, o jest zagro»eniem dla przyj�tej linii i sprawia, »e osoba taka

jest zªonkiem drugiej klasy, musi by¢ traktowana nieufnie, pilnowana,

kontrolowana lub po prostu nie dopuszzana do gªosu. Na skutek tego

z wielkiej lizby wiernyh pozostaje zaledwie kilku potenjalnyh li-

derów, podzas gdy pozostali skazani s¡ na bezzynno±¢. Jedynie w

±rodowisku niedenominayjnym jest mo»liwe obdarzenie wszystkih

peªnym zaufaniem, gdy» kontrol� sprawuje Duh �wi�ty, a proes

dohodzenia do jedno±i zapewniaj¡ duhowe mehanizmy wzajem-

nego wspóªdziaªania i wzajemnej usªugi.

Wraaj¡ do naszego obrazu, nie ma wtedy »adnyh narzuonyh

ludzkih reguª, pod jakim k¡tem nale»y trzyma¢ brylant i jak usta-

wi¢ jak¡± jego pªaszzyzn�. Sªowo Bo»e jest jedynym fundamentem

wiary i post�powania, a Duh �wi�ty bez przeszkód wykonuje swoje
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funkje stopniowego wprowadzania we wszelk¡ prawd� i przypomi-

nania wszystkiego, zego nauzaª Chrystus. Ozywi±ie poprzez ró»-

norodne urz�dy i posªugi duhowe wielu osób, które jednak nie lan-

suj¡ swoih wªasnyh przekona« ani doktryn »adnego wyznania, nie

s¡ te» przedmiotem ludzkih naisków zy manipulaji ani same nie

maj¡ prawa naiska¢ i wymusza¢, lez mog¡ swobodnie poddawa¢ si�

prowadzeniu przez Duha, za± wszysy wspólnie dorastaj¡ ÿdo wy-

miarów peªni Chrystusowej" (Ef 4:13).

Chodzi o proes, który przebie musi w naszyh umysªah, a po-

tem przenie±¢ si� do praktyki post�powania i spowodowa¢ gª�bokie

zmiany we wzajemnyh stosunkah wszystkih ludzi odrodzonyh, go-

r¡o miªuj¡yh Boga i Jego Sªowo. Gwaªtowny, dynamizny rozwój

Ko±ioªa, jaki obserwujemy aktualnie na wielu miejsah ±wiata, jest

mo»liwy tylko dzi�ki temu, »e proes ten tam przebiega i jest ju»

dostateznie zaawansowany. Bez tej wewn�trznej przemiany naszego

sposobu my±lenia taki gwaªtowny rozwój jest i b�dzie niemo»liwy. Je-

±li nie pozwolimy, by proes ten przebiegª w nas samyh i wokóª nas,

nasze ozekiwania pot�»nego Bo»ego dziaªania pozostan¡ niespeªnio-

nym marzeniem. Mimo »e jest to trudne, trzeba nam przeªama¢ si�.

Przesta«my ufa¢ sobie, a zaufajmy Bogu. Rezultaty takiego przeªama-

nia si� przerosn¡ nasze naj±mielsze ozekiwania.

J. K.
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