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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 . . .

Modlitwy wstawiennize za Polsk�

Obowi¡zkiem ka»dego zªowieka wierz¡ego jest modlitwa w in-

tenji kraju i ludzi, którzy nim rz¡dz¡ (1Tm 2:1{4). Niemo»liwe jest

podanie, jaki odsetek dziei Bo»yh wywi¡zuje si� z tego obowi¡zku,

gdy» nie istniej¡ odno±ne statystyki, z pewno±i¡ jednak jest to pewna

lizba, znana w ±wieie duhowym. Kiedy± w wiezno±i by¢ mo»e

poznamy j¡. S¡ zapewne dziei Bo»e, które o tym obowi¡zku nie pa-

mi�taj¡ i spraw swojego kraju nie zanosz¡ przed oblize Bo»e. S¡ te»

zapewne inni, którzy robi¡ to sporadyznie, rzadziej lub z�±iej, kie-

ruj¡ si� pozuiem obowi¡zku, wynikaj¡ego z biblijnyh wskazówek.

Niew¡tpliwie wszystkie zanoszone przed Boga modlitwy o sprawy

kraju i jego wªadze s¡ skutezne i maj¡ swoje znazenie. Stanowi¡

one jakby i¡gªy proes ozyszzaj¡y »yie spoªezne z ró»nyh bru-

dów i dziaªaj¡ od±wie»aj¡o na stosunki spoªezne, pomimo »e nie

przejawiaj¡ si� w postai jakih± spektakularnyh wydarze«. To mi�-

dzy innymi przez nasze modlitwy za kraj realizuje si� nasze powoªanie

byia sol¡ ziemi i ±wiatªo±i¡ ±wiata. Trudno byªoby wykaza¢, na ile

pogorszyªaby si� sytuaja kraju, gdyby takih modlitw nagle zabrakªo,

ale mo»emy by¢ pewni, »e ih dobrozynny wpªyw jest znaz¡y.

Zdarzaj¡ si� jednak sytuaje, kiedy Bo»y plan dla danego kraju

lub obszaru przewiduje nieodzienne, wyj¡tkowe wydarzenia o ogrom-

nym, przeªomowym, historyznym znazeniu. Kiedy zahodzi taka sy-

tuaja, pojawiaj¡ si� z pewnym wyprzedzeniem ró»ne jej zwiastuny.

Sªowo Bo»e pouza nas o tym, kiedy stwierdza: ÿZaiste, nie zyni

Wszehmog¡y Pan ni, je»eli nie objawiª swojego planu swoim sªu-

gom, prorokom" (Am 3:7). Proroy w nowotestamentowym Ko±iele

maj¡ mi�dzy innymi wªa±nie to zadanie, aby peªni¢ rol� ÿstró»ów" i

sygnalizowa¢ nadhodz¡e wydarzenia, tak aby dla ludu Bo»ego nie

byªy one zaskozeniem.

Opróz prorotw innym wa»nym sygnaªem nadej±ia takiego prze-

ªomowego zasu jest to, »e z pewnym wyprzedzeniem Pan kªadzie na
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sere pewnej lizby swoih sªug szzególny i�»ar, szzególne brze-

mi� | pobudza ih do systematyznej, wytrwaªej, usilnej modlitwy

wstawiennizej za danym krajem. W ludziah tyh rodzi si� nieuga-

szone pragnienie, nieodparta koniezno±¢ wstawiania si� za krajem.

Tak byªo z Jeremiaszem, Danielem, Nehemiaszem i z wieloma in-

nymi. Ih modlitwy stanowi¡ jakby przygotowanie duhowe maj¡yh

nast¡pi¢ wydarze«. Jest to proes maªo widozny, przez wielu nie za-

uwa»any, przebiegaj¡y z dala od mikrofonów i fleszy ludzi mediów,

ale maj¡y ogromne znazenie.

| Dlazego jest to koniezne? Czy» Pan Bóg nie mógªby zreali-

zowa¢ swoih planów bez udziaª ludzi, mo¡ swojej suwerennej woli?

| Z pewno±i¡ mógªby, lez nie uzyni tego, gdy» byªoby to pogwaª-

eniem reguª, które sam ustanowiª. Czªowiek zostaª ustanowiony za-

rz¡d¡ ziemi i sprawuje nad ni¡ wªadz�. Przez grzeh zªowiek za-

prosiª do udziaªu w tej wªadzy szatana, a szatan ujarzmiª, zniewoliª

rodzaj ludzki. Jezus Chrystus daje jednak wyzwolenie tym, którzy Go

przyj�li. Objawiª si� na to, aby zniszzy¢ dzieªa diabelskie. Ostatezne

zwyi�stwo nast¡pi jednak przy wspóªudziale Jego ludu. To pod na-

szymi stopami Bóg zetrze szatana (Rz 16:20).

Oznaza to, »e dopóki ludzie dobrowolnie zapraszaj¡ do swojego

»yia szatana, ma on legalne prawo prowadzenia swoih nienyh dzia-

ªa« i Bóg w tym nie przeszkadza. Dopiero kiedy ludzie na nowo na-

rodzeni korzystaj¡ ze swojego prawa do sprawowania wªadzy na ziemi

i przedkªadaj¡ swoje pro±by Bogu, uzyskuje On legalne prawo, aby

jako ÿmoniejszy" wkrozy¢ na widowni� i rozprawi¢ si� z nieprzyja-

ielem. Zwyi�stwo nad zªem jest wi� dzieªem moy Bo»ej, lez my,

ludzie, jako prawowii zarz¡dy ziemi, jeste±my j�zyzkiem u wagi. To

nasza wola, nasza determinaja i nasze pro±by s¡ zynnikiem, wyzwa-

laj¡ym Bo»e dziaªanie i przes¡dzaj¡ym o ostateznym zwyi�stwie

dobra. St¡d wªa±nie bierze si� kluzowe znazenie modlitwy wstawien-

nizej i dlatego wªa±nie przed ka»dym Bo»ym dziaªaniem Duh �wi�ty

pobudza do niej tyh, którzy zujni s¡ na Jego gªos.

I w tym miejsu mo»emy przytozy¢ niezmiernie radosne stwier-

dzenie: W Polse jest znazna lizba wierz¡yh, któryh Duh �wi�ty

pobudza do modlitwy wstawiennizej i którzy modl¡ si� wytrwale o

przebudzenie w naszym kraju. I nie s¡ to pojedynze osoby ani te»

odizolowane od siebie maªe grupki, lez hodzi o zorganizowany ruh,

±wiadomy swojej odpowiedzialno±i i swojej duhowej siªy. Istnieje on

w Polse od szeregu lat i ma niemaªy dorobek. Jednozy tyh wªa±nie,
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którzy pobudzeni przez Duha �wi�tego zuj¡ ten swój obowi¡zek

i wywi¡zuj¡ si� z niego. Spotykaj¡ si�, aby si� zah�a¢, budowa¢ i

uzy¢. Odbywaj¡ si� konferenje, urz¡dzane s¡ spejalne okresy postu

i modlitwy, przebiega nieprzerwany ªa«uh modlitwy wstawiennizej

w intenji kraju.

I to wszystko nie jest w fazie poz¡tkowej, lez jest ju» mono

zaawansowane. S¡ lizne nagrania usªug, s¡ strony internetowe, jest

sporo literatury bezpo±rednio zwi¡zanej z tematem. Wiele radosnym

faktem jest to, »e z biegiem zasu dziaªania te nie sªabn¡, lez rozwi-

jaj¡ si�. Poz¡tkowo ruh ten przypominaª bardziej pospolite ruszenie

ni» regularn¡ armi�, jednak trudne do±wiadzenia, przez jakie musieli

przej±¢ jego uzestniy i przywódy, nie zªamaªy ih lez zahartowaªy.

Okazuje si� tak»e, i» dªugoletnie ozekiwanie na widozne rezultaty

wstawiennitwa nie znieh�iªo, lez razej zdeterminowaªo modl¡yh

si�. Obene dziaªania s¡ dojrzalsze ni» na poz¡tku i ±wiadz¡ o Bo»ej

pray nad wstawiennikami.

Wszystko to jest wiele zah�aj¡e, gdy» ±wiadzy o tym, i» prze-

biega przygotowanie duhowe tyh wydarze«, które Bóg zaplanowaª

dla Polski. Dotyz¡ tego i mówi¡ o tym lizne prorotwa, przekazy-

wane ju» od szeregu lat przez usªuguj¡yh prorozo ludzi, zarówno z

zagraniy, jak i miejsowyh. Aby nie by¢ goªosªownym, pozwol� sobie

przytozy¢ kilka fragmentów ze sporej lizby wypowiedzi, jakie mo»na

znale¹¢ w ró»nyh materiaªah lub w literaturze.

[ . . . ℄ Kiedy wstaªem, u±wiadomiªem sobie, »e pojawiªa si� we

mnie jaka± absolutnie niesamowita wiara i przekonanie, »e Bóg

he w szzególny sposób dotkn¡¢ naszego narodu. Intensywno±¢

tego przekonania byªa zadziwiaj¡a, a przekonanie dotyz¡e tego,

o Bóg he dokona¢, staªo si� w jednym momenie pewne i wy-

ra¹ne. Mo»na to porówna¢ do nagªego odzyskania wzroku

1

.

[ . . . ℄ W trakie postu Bóg daª Gary'emu [Edwardsowi℄

wizj� dotyz¡¡ naszego kraju. Byªo to kilka obrazów, które

skªadaªy si� w jedn¡ aªo±¢, a ih wyd¹wi�k byª jednoznazny.

Polska do±wiadzy niezwykªego duhowego przebudzenia, du-

howej odnowy, która potrz¡±nie aªym narodem. Zwi¡zane

to b�dzie z objawieniem ojowskiej miªo±i Boga do Polaków

2

.

1

Z ksi¡»ki: Bogdan Olehnowiz: ÿWzgardzeni zy wybrani", W

Wyªomie 2006, s. 54.

2

Tam»e, s. 56.
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[ . . . ℄ Do Polski przyhodzi pot�»ne duhowe poruszenie,

które potrz¡±nie aªym narodem | brzmiaªo gªówne prze-

sªanie. | I jeszze jedno. Na ile dobrze odzytaªem to, o

Bóg próbowaª mi przekaza¢, to, o ma si� w waszym kraju

wydarzy¢, jest bezwarunkowe. [ . . . ℄ Wydaje mi si�, »e jest to

zwi¡zane ze strategiznym elem, jaki Bóg ma dla waszego

narodu

3

.

[ . . . ℄ Polska jest w Moim seru . . . i ten kraj wyjdzie z

ubóstwa i bªogosªawie«stwo Pana zaja±nieje. I ziemia nie b�-

dzie ju» wi�ej nazwana ziemi¡ przeznazon¡ na podeptanie.

Ju» nie b�dzie wi�ej nazwana ogonem, lez uzyni� j¡ gªow¡.

Bo Ja jestem Bogiem, który koha narody. Koham Polsk�,

podnios� j¡ z popioªów i postawi� j¡ mi�dzy ksi¡»�tami. I

poni»� pysznyh [ . . . ℄

4

[ . . . ℄ gleba jest twarda, bardzo twarda. Lez uwolni�

twórzego duha w ludziah w Polse. Uwolni� namaszze-

nie nad lud¹mi w Polse i zostan¡ u»yi w pot�»ny sposób

jako i, którzy nios¡ pojednanie w dniah ostateznyh

5

.

Te i wiele innyh wypowiedzi s¡ mon¡ zah�t¡ dla tyh, którzy

wierz¡ w mo modlitwy i modl¡ si� wytrwale o duhowy przeªom w

naszym kraju. Wiele wskazuje na to, »e nastaª zas realizaji tyh za-

powiedzi, speªnienia si� tyh obietni. Nie wszysy b�d¡ to widzie¢,

wierzy¢ w to i w tym uzestnizy¢. Ale wystarzy, »e b�d¡ wierni tej

Bo»ej wizji i, któryh ozy Pan otworzyª na t� duhow¡ rzezywisto±¢ i

któryh sera pal¡ si� pragnieniem ogl¡dania Bo»yh bªogosªawie«stw

dla Polski.

W odpowiedzi na nasze modlitwy w sferze spoªeznej i polityznej

mog¡ i b�d¡ si� dzia¢ rzezy zdumiewaj¡e, o b�dzie dla nas pot�»n¡

inspiraj¡ i zah�t¡. To ju» si� rozpoz�ªo i ju» si� dzieje. Kimkolwiek

jeste±, doª¡z swój gªos do tego hóru usilnyh modlitw, zanoszonyh

odziennie przed tron Najwy»szego w intenji naszego kraju, jego oby-

wateli i jego wªadz. Czyni¡ to, jeste±my w samym entrum tego, o

Bóg poprzez Duha �wi�tego zyni aktualnie wokóª nas.

J. K.

3

Z wypowiedzi Johna Paula Jaksona, tam»e, s. 59.

4

Z wypowiedzi Lou Engle w: Godson Onyekwere: Przebudzenie i

ty, Pielgrzym 2002, s. 165{166.

5

Z wypowiedzi Cindy Jaobs, tam»e, str. 166.
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Nasz wpªyw na wªadze i stosunki spoªezne

Jako lud Bo»y jeste±my sol¡ ziemi i ±wiatªo±i¡ ±wiata (Mt

5:13{16). Nasze dobre uzynki maj¡ by¢ widziane i w ten sposób mamy

przyzynia¢ si� do hwaªy naszego Oja i do wypeªniania si� na ziemi

Jego woli. Rzez ozywista, »e powinni±my szerzy¢ dobro nie tylko w

otozeniu swoih najbli»szyh, s¡siadów zy wspóªpraowników, lez

tak»e na szersz¡ skal�, wpªywaj¡ na stosunki spoªezne.

Ale zy mo»emy wywrze¢ jaki± znaz¡y wpªyw na spoªeze«stwo?

Wydaje si�, »e aby wpªywa¢ na spoªeze«stwo, trzeba mie¢ wªadz�. Nie

maj¡ wªadzy, ni nie mo»na zdziaªa¢. A posiadanie wªadzy kojarzy

nam si� z dziaªalno±i¡ polityzn¡. Trzeba by zaªo»y¢ parti� polityzn¡,

pozyska¢ zwolenników, wyst¡pi¢ w wyborah, uzyska¢ poparie, dosta¢

si� do sejmu i potem lansowa¢ swoje d¡»enia spoªezne.

Taki jest tryb ludzki, ±wieki, zyli ÿnormalny". S¡ kraje, gdzie

hrze±ijanie ewangelizni stanowi¡ znaz¡y odsetek ludno±i i post�-

powanie takie ma szans� powodzenia i zasami ma miejse. Jednak»e

Sªowo Bo»e nigdzie nie zah�a nas do ubiegania si� o wpªywy w taki

wªa±nie sposób. Czy wi� to znazy, »e z wpªywu na spoªeze«stwo

mamy zrezygnowa¢? Wale nie! Jako uzniowie Chrystusa mamy wªa-

dz�, ale nie jest to wªadza polityzna. Bo»y sposób naszego wpªywania

na wªadze kraju jest aªkiem inny. Jest to sposób duhowy.

Podstawowa biblijna wskazówka w tym zakresie jest nast�puj¡a:

ÿPrzede wszystkim wi� napominam, aby zanosi¢ bªagania, modlitwy,

pro±by, dzi�kzynienia za wszystkih ludzi. Za królów i za wszystkih

przeªo»onyh, aby±my ihe i spokojne »yie wiedli we wszelkiej po-

bo»no±i i uziwo±i. Jest to rzez dobra i miªa przed Bogiem, Zba-

wiielem naszym, który he, aby wszysy ludzie byli zbawieni i doszli

do poznania prawdy" (1Tm 2:1{4).

Bo»ym zaleeniem jest wi� modlitwa za wªadze. Skoro Bóg zalea

tak¡ modlitw�, skoro w Jego ozah jest ona rzez¡ dobr¡ i miª¡, to

mo»emy by¢ pewni, »e jest tak»e ±rodkiem skuteznym. Gdyby tak nie

byªo, zah�ta taka nie miaªaby sensu. Skoro za± modlitwa za wªadze w

±wietle Biblii jest skutezna, to zy mamy tego ±wiadomo±¢? Czy wie-

rzymy, »e nasze modlitwy o wªadze mog¡ prowadzi¢ do ró»norakih

pozytywnyh skutków i zmian?

Jako lud Bo»y ponosimy szzególn¡ odpowiedzialno±¢ za swój

kraj, nawet je±li nie sprawujemy w nim »adnej ofijalnej wªadzy. Z
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tej odpowiedzialno±i mo»emy si� wywi¡za¢ wyª¡znie w sposób du-

howy, dziaªaj¡ przy pomoy Bo»yh, duhowyh ±rodków. Pismo

�wi�te pouza nas o tym, »e ÿbój tozymy nie z krwi¡ i z iaªem,

lez z nadziemskimi wªadzami, ze zwierzhno±iami, z wªadami tego

±wiata iemno±i, ze zªymi duhami w okr�gah niebieskih" (Ef 6:12).

ÿKrew i iaªo" to symbolizne okre±lenie ludzi, w tym przypadku

polityków, zªonków rz¡du, parlamentarzystów i innyh osób u wªadzy.

Nasza walka nie jest nigdy walk¡ przeiwko nim, nawet ho¢by byli

sprawami zªa. S¡ oni bowiem pod wpªywem siª i wªadz o harakterze

duhowym. Wyra¹nie widzimy, »e wszystkie spory i walki polityzne to-

zone s¡ ÿz krwi¡ i z iaªem" | polityy zwalzaj¡ si� wzajemnie, znie-

wa»aj¡, oskar»aj¡ i d¡»¡ do zniszzenia swoih przeiwników, przez o

wale nie dohodzi do eliminaji zªa, lez przeiwnie, ono oraz bar-

dziej si� pot�guje. A prawdziwi sprawy zªa, nadziemsy demonizni

wªady, zaieraj¡ r�e z satysfakji.

Mówi¡ obrazowo, to, o zym zytamy w gazetah i o ogl¡damy

w telewizji, stanowi tylko widzialn¡ z�±¢ przebiegaj¡yh wydarze«.

Jest jeszze druga z�±¢, niewidzialna, duhowa, która ma na bieg wy-

darze« deyduj¡y wpªyw. Polityy s¡ w pewnym sensie i w pewnym

stopniu tylko figurkami na szahowniy. Prawdziwi graze to istoty du-

howe. Kiedy prowadzimy dziaªalno±¢ polityzn¡, wpªywamy tylko na

z�±¢ widzialn¡ wydarze«. Kiedy natomiast tozymy bój w modlitwah,

to dziaªamy w sferze duhowej, wpªywamy wi� na zynniki, maj¡e

kluzowe znazenie w toz¡ej si� wale.

Ilustruje to do±wiadzenie, jakie staªo si� udziaªem Daniela. Zro-

zumiawszy pewne prorotwo Jeremiasza, zaz¡ª intensywnie modli¢

si� i wstawia¢ za swoim ludem, wyznaj¡ jego grzehy (Dn 9:1{3). Kil-

kakrotnie odpowiedzi¡ byªo nawiedzenie anielskie, podzas którego

Daniel otrzymywaª doniosªe objawienia przyszªyh wydarze«. Szze-

gólnie znamienna jest jedna wypowied¹ anioªa, gdy» rzua ona ±wiatªo

na duhowe aspekty wydarze« | na toz¡e si� zmagania w sferze

niewidzialnej:

ÿWtedy rzekª do mnie: Nie bój si�, Danielu, gdy» od pierwszego

dnia, gdy postanowiªe± zrozumie¢ i ukorzy¢ si� przed swoim Bogiem,

sªowa twoje zostaªy wysªuhane, a ja przyszedªem z powodu twoih

sªów! Lez ksi¡»� anielski królestwa perskiego sprzeiwiaª mi si� przez

21 dni, lez otoMihaª, jeden z pierwszyh ksi¡»¡t anielskih, przyszedª

mi na pomo, dlatego ja zostawiªem go tam przy ksi�iu anielskim kró-

lestwa perskiego, i przyszedªem, aby i objawi¢, o ma przyj±¢ na twój



Nasz wpªyw na wªadze i stosunki spoªezne 7

lud w dniah ostateznyh, bo widzenie znów dotyzy dni przyszªyh"

(Dn 10:12{14).

Pierwsze, o rzua si� tutaj w ozy, to fakt, »e modlitwa wysªu-

hana zostaªa natyhmiast (patrz tak»e Dn 9:23), jednak Bo»a odpo-

wied¹ dotarªa do Daniela z pewnym opó¹nieniem, które wynosiªo w

tym konkretnym przypadku trzy tygodnie. Zwªoka spowodowana byªa

sprzeiwem siª demoniznyh, sprawuj¡yh wªadz� nad danym ob-

szarem. W ko«u jednak sprzeiw ten zostaª przezwyi�»ony. Jest to

wa»kim argumentem na rzez koniezno±i modlitwy wytrwaªej. Gdyby

Daniel przerwaª swoje modlitwy, zapewne nie otrzymaªby odpowiedzi.

Wytrwaªa modlitwa mo»e wi� doprowadzi¢ do znaz¡yh duhowyh

zwyi�stw, które mog¡ by¢ przyzyn¡ doniosªyh zmian w sferze wi-

dzialnej.

Warto zauwa»y¢, »e modl¡y si� Daniel nie miaª wiedzy na temat

realiów w tej duhowej sferze ani na temat panuj¡yh tam stosun-

ków. Nie potrzebowaª jej. Wystarzyªo, »e modliª si�, korzystaj¡ z tej

wiedzy, jak¡ posiadaª. Modlitwy jego wywoªaªy jednak Bo»e dziaªanie.

Bóg wysªaª anioªa, a on miaª ju» wiedz�, niezb�dn¡ do tozenia walki w

sferze niewidzialnej. Nie jest wi� przeszkod¡ naszej zwyi�skiej walki

modlitewnej brak szzegóªowej wiedzy o ±wieie duhowym. Nasze

wytrwaªe modlitwy i tak mog¡ skuteznie wspiera¢ t� walk�.

Byliby±my zdumieni, gdyby±my dowiedzieli si�, ile ró»nyh wa»-

nyh wydarze« historyznyh miaªo przebieg taki a nie inny dzi�ki

modlitwom ludu Bo»ego. S¡ ±wiadetwa o tym, »e wszystkie wa»ne,

przeªomowe bitwy drugiej wojny ±wiatowej byªy poprzedzone usiln¡

walk¡ modlitwy wstawiennizej, prowadzon¡ przez grupy ludzi wie-

rz¡yh, któryh Pan do tego pobudziª. Biblia wspomina o wierz¡yh,

którzy ÿzmusili do uiezki obe wojska" (Hbr 11:34). S¡ te» znane

grupy, któryh modlitwy doprowadziªy do obalenia rz¡dów w niektó-

ryh krajah. Dopiero wiezno±¢ objawi t� drug¡, duhow¡ stron� wy-

darze« historyznyh i udziaª modlitwy w ih przebiegu.

Na konie warto podkre±li¢, »e inijatywa tyh dziaªa« le»y po stro-

nie Boga. To nie zªowiek jest inijatorem modlitw wstawiennizyh,

któryh elem jest wpªyw na wydarzenia spoªezne. Ludzie dziaªaj¡

bowiem zwykle zainspirowani, pobudzani i przynaglani przez Duha

�wi�tego. Mamy woln¡ wol�, lez nasze deyzje s¡ z�sto rezultatem

wpªywu zynników duhowyh na nasze »yie. To Duh �wi�ty zainspi-

rowaª do modlitw Jeremiasza, Daniela i Nehemiasza. To Duh �wi�ty



8 Do Celu, nr 21

inspiruje tak»e i nas. Czy pozwalamy si� zainspirowa¢ i jeste±my Mu

posªuszni? Nie marnujmy potenjaªu, jaki zostaª nam dany w postai

mo»liwo±i wpªywania na bieg wydarze«, wªadze i stosunki spoªezne.

J. K.

Biblijny stosunek hrze±ijanina do wªadzy

Biblijna nowotestamentowa nauka dotyz¡a stosunku hrze±ijan

do wªadzy jest bardzo jasna i jednoznazna. Zawarta jest w szzegól-

no±i w trzeh fragmentah Sªowa Bo»ego, rozpozynaj¡yh si� pra-

wie jednakowo: ÿKa»dy zªowiek nieh si� poddaje wªadzom zwierzh-

nim . . . " (Rz 13:1{7); B¡d¹ie poddani wszelkiemu ludzkiemu porz¡d-

kowi . . . " (1Pt 2:13{17); ÿPrzypominaj im, aby zwierzhno±iom i wªa-

dzom poddani i posªuszni byli . . . " (Tyt 3:1{8). Fragmenty te nie tylko

przedstawiaj¡ podstawow¡ ogóln¡ zasad�, lez zawieraj¡ tak»e wystar-

zaj¡o wiele wa»nyh szzegóªów. Gdyby hrze±ijanie kierowali si�

nimi, w krajah hrze±ija«skih panowaªby ªad i porz¡dek spoªezny.

Sªowo Bo»e jednoznaznie przedstawia wªadz� jako warto±¢ pozy-

tywn¡, ustanowion¡ przez Boga i peªni¡¡ w spoªeze«stwie ludzkim

niezmiernie doniosªe zadanie. Brak wªadzy zyli anarhia jest ogrom-

nym zªem i prowadzi bardzo szybko do wiele tragiznyh skutków.

Nami�tno±i ludzkie, pozbawione skr�powa« w postai praw, zaka-

zów i nakazów, s¡ w stanie wyrz¡dzi¢ nieopisane szkody i spustosze-

nia. Dlatego szaunek dla wªadzy, ulegªo±¢ jej deyzjom i wspóªdziaªa-

nie z ni¡ w utrzymywaniu ªadu spoªeznego le»y w interesie ka»dego

zªowieka.

Posªusze«stwo hrze±ijanina zarz¡dzeniom wªadz mo»e by¢ ogra-

nizone tylko w jednym przypadku | kiedy wymagania wªadzy koli-

duj¡ w sposób ozywisty z wol¡ Bo»¡ wzgl�dem nas i z naszym su-

mieniem, poniewa» ÿtrzeba bardziej sªuha¢ Boga ni» ludzi" (Dz 5:29;

4:19). Konflikt ten pojawia si� w drastyznej formie w szzególno-

±i wsz�dzie tam, gdzie wªadza prze±laduje Ko±ióª Bo»y. W formie

ªagodniejszej wyst�puje on z�sto na o dzie« w stosunkah obywatel-

skih, praownizyh zy innyh, kiedy niedoskonaªe przepisy prawa

lub jakie± regulaminy albo nieetyzne nakazy przeªo»onyh stawiaj¡

nas przed obowi¡zkiem post¡pienia wbrew sumieniu. Z reguªy roz-

wi¡zujemy te dylematy, korzystaj¡ z Bo»ej m¡dro±i i ªaski, zasem

musimy jednak ponie±¢ konsekwenje i ÿierpie¢ za dobre uzynki"

(1Pt 3:17).
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Niestety praktyka jest daleka od tyh biblijnyh wskazówek, do-

tyz¡yh stosunku do wªadz. Szzególnie Polay maj¡ w swojej men-

talno±i zakodowan¡ nieh�¢ do wªadzy. Wynika to z przyzyn histo-

ryznyh. Najpierw zabory, a potem okupaja hitlerowska i wreszie

rz¡dy komunizmu byªy okresami, w któryh wªadza byªa oba, nie-

hiana, tote» nieh�tny, a nawet wrogi stosunek do niej byª uwa»any

nie tylko za dopuszzalny, ale nawet uhodziª za not� i przejaw pa-

triotyzmu. Przez aªe dziesi�ioleia rozwijaªy si� wi� metody ignoro-

wania wªadzy, wprowadzania jej w bª¡d, uhylania si� od naªo»onyh

przez ni¡ obowi¡zków, bojkotowania jej zarz¡dze«, a nawet szkodze-

nia jej i zwalzania jej.

Kiedy Polska odzyskaªa suwerenno±¢ i nastaª zas budowania wªa-

snej wªadzy, a zarazem powstaªa koniezno±¢ ohraniania i wspierania

jej, dla tej mentalno±i byªo to zym± niezrozumiaªym i obym. I wiele

takih postaw wrogih wzgl�dem wªadzy utrzymuje si� do dzi±. Utrud-

niaj¡ one niezmiernie rz¡dzenie krajem i jego rozwój. S¡ ¹ródªem

aªego szeregu patologii spoªeznyh. Obywatele nagminnie naruszaj¡

istotne normy »yia spoªeznego. Nawet rz¡dz¡y dopuszzaj¡ si� zy-

nów niezgodnyh z prawem, o w rezultaie prowadzi do stanu, w

którym prawie wszystko w »yiu spoªeznym jest pokrzywione i hore.

Postawy takie s¡ ra»¡o sprzezne ze wskazówkami Sªowa Bo-

»ego. Biblia wymaga od hrze±ijan pozytywnego stosunku do wªadzy

i ulegania jej sªusznym zarz¡dzeniom niezale»nie od tego, zy jest to

wªadza dobra, zy zªa. Lud Bo»y ma w tym by¢ przykªadem dla a-

ªego spoªeze«stwa. Nie mo»emy pªyn¡¢ z pr¡dem i okazywa¢ nieh�¢

i nieposªusze«stwo wzgl�dem wªadzy dlatego, »e robi¡ to wokóª nas

wszysy. Nie mo»emy uhyla¢ si� od zobowi¡za«, podatków, szaunku

do rz¡dz¡yh i wspierania ih sªusznyh pozyna«. Nie mo»emy na-

rzeka¢ na wªadze, uzestnizy¢ w mia»d»¡ej ih krytye, w zniewa-

»aniu ih przedstawiieli, w aktah zbiorowego nieposªusze«stwa, w

opowiadaniu szyderzyh kawaªów o ludziah u wªadzy itp. Wszystko

to zasmua Boga i jest grzehem. Czyni¡y to zamiast przyzynia¢ si�

do uzdrowienia stosunków, wspóªdziaªaj¡ w ih destrukji.

Warto poda¢ kilka przykªadów biblijnyh, ilustruj¡yh pozytywny

stosunek ludzi Bo»yh do wªadzy, nawet kiedy byªy pozornie wa»ne

powody, aby z wªadz¡ t¡ si� nie uto»samia¢. Dwa znamienne wyda-

rzenia o wyd¹wi�ku prawie »e ewangeliznym, nowotestamentowym

miaªy miejse w zasah proroka Elizeusza. ÿMaªa dziewzynka" izra-

elska, któr¡ aramejsy naje¹d¹y porwali i uprowadzili, zostaªa niewol-
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ni¡ w domu generaªa Naamana. Zamiast »ywi¢ w sobie goryz, bunt

i nienawi±¢, okazaªa swojemu oprawy »yzliwo±¢ i wspóªzuie (2Kr

5:1{18). Prorok Elizeusz, zamiast kaza¢ wzi¡¢ do niewoli oddziaª na-

je¹d¹ów, który zostaª wysªany, aby go uprowadzi¢, rozkazaª nakarmi¢

go i wypu±i¢ (2Kr 6:8{23). Warto zauwa»y¢, »e oba te wydarzenia

zaowoowaªy znaz¡¡ ekspansj¡ dobra.

Po uprowadzeniu Judejzyków do niewoli babilo«skiej Bóg przez

proroka Jeremiasza skierowaª do nih znamienne or�dzie, którego

istotna z�±¢ brzmiaªa: ÿA starajie si� o pomy±lno±¢ miasta, do któ-

rego skazaªem was na wygnanie, i módlie si� za nie do Pana, bo od

jego pomy±lno±i zale»y wasza pomy±lno±¢ (Jer 29:7). Wedªug potoz-

nyh ludzkih zasad powinni byli do swoih wrogów, którzy zniszzyli

ih kraj i uprowadzili ih do niewoli, »ywi¢ razej nienawi±¢, bojkoto-

wa¢ naªo»one na nih obowi¡zki, zorganizowa¢ ruh oporu, dokony-

wa¢ dywersji, podkªada¢ ªadunki wybuhowe. Bo»a droga jest jednak

zupeªnie inna. Mieli by¢ wzgl�dem swoih oprawów ustosunkowani

»yzliwie i mieli stara¢ si� o ih pomy±lno±¢, aby ta pomy±lno±¢ mogªa

by¢ udziaªem tak»e ih samyh.

Caªy szereg znanyh nam epizodów z tyh zasów ±wiadzy o tym,

»e taki wªa±nie byª stosunek Judejzyków do wªadz w krajah ih wy-

gnania. Daniela i jego trzeh towarzyszy w Babilonie ehowaªa lojal-

no±¢ i szaunek wzgl�dem rz¡dz¡yh, dzi�ki zemu zostali oni powo-

ªani na wysokie stanowiska rz¡dowe (Dn 2:48,49). Taka sama postawa

lojalno±i ehowaªa Mordohaja na dworze króla perskiego Ahasz-

werosza. Wykryª on i ujawniª przygotowywany zamah na »yie króla,

dzi�ki zemu doszªo potem do wyratowania ludu Bo»ego od gro»¡-

ej mu zagªady, a sam Mordohaj otrzymaª wysokie stanowisko (Est

10:2,3). Tak»e Nehemiasz dzi�ki lojalno±i sprawowaª na dworze Ar-

takserksesa wysoki urz¡d i miaª znazny wpªyw na króla, o miaªo

istotne znazenie dla ludu Bo»ego (Neh 2:1{8).

Nie hodzi tu w istoie rzezy o wypeªnianie jakih± nakazów, lez

o nastawienie sera zgodne z my±l¡ Bo»¡ i duhem Ewangelii. Nie-

h�tny, wrogi stosunek do kogokolwiek jest bowiem ra»¡o sprzezny z

harakterem Chrystusa. Nowe »yie, jakie dzi�ki nowemu narodzeniu

i dziaªaniu Duha �wi�tego staje si� naszym udziaªem, zawiera w sobie

spontanizn¡ »yzliwo±¢ do wszystkih ludzi i gotowo±¢ wspóªdziaªania

z wszystkimi w rzezah dobryh i dla wspólnego dobra poszzegól-

nyh ludzi i aªego spoªeze«stwa.
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Je±li uwa»asz si� za hrze±ijanina, a w »yiu swoim tolerujesz wro-

go±¢ wzgl�dem rz¡dz¡yh, krytykujesz, utyskujesz, wzdyhasz, narze-

kasz na wªadze i zªorzezysz im, to postawa twoja wymaga upami�tania

si� i radykalnej zmiany. Jako hrze±ijanie mamy w zwi¡zku z wªadz¡

naszego kraju wa»ne zadania do speªnienia, o któryh b�dziemy mówi¢

na innym miejsu, jednak podstawowym warunkiem do tego jest nasz

biblijny, pozytywny stosunek do wªadzy, oparty na lojalno±i, »yzliwo-

±i i gotowo±i wspóªdziaªania z ni¡. Bez speªnienia tego warunku nie

posuniemy si� dalej w wypeªnianiu tego, zego Bóg od nas ozekuje.

Dlatego potraktujmy t� spraw� bardzo powa»nie i nadajmy jej nale»ny

jej priorytet, aby mó zynnie uzestnizy¢ w odpowiedzialnyh, wiele

zaszzytnyh i brzemiennyh w dobre skutki dziaªaniah, zwi¡zanyh

z wªadzami i stosunkami spoªeznymi w naszym kraju.

J. K.

Dok¡d, Polsko?

W Polse dziej¡ si� rzezy dziwne. Panuj¡y teraz zam�t na senie

polityznej nie jest spraw¡ zwyzajn¡. Sytuaja jest bardzo wyj¡tkowa.

Polska szuka drogi. Polska poszukuje dªugofalowej perspektywy roz-

wojowej na przyszªo±¢. Nie w sferze polityznej zy gospodarzej, lez

razej w sferze ideologiznej, duhowej. I nie hodzi tylko o nasze wªa-

sne przekonania i d¡»enia. W naszyh zmaganiah uzestnizy tak»e

±wiat duhowy. O przyszª¡ sylwetk� i rol� naszego narodu tozy si�

walka tak»e w sferze niewidzialnej.

Bóg ma dla ka»dego narodu wspaniaªy plan. Wydarzenia histo-

ryzne przyzyniaj¡ si� do jego realizaji. Zabory, dwudziestoletnia

niepodlegªo±¢, sze±¢ lat okupaji, zterdzie±i lat komunizmu i osiem-

na±ie lat wolno±i to nie dzieªo ±lepego losu i nie tylko wypadkowa

±ierania si� ró»nyh przeiwstawnyh siª, lez tak»e wynik Bo»ej in-

gerenji w bieg historii. Przez te wszystkie wydarzenia Bóg praowaª

i prauje nad nami, d¡»¡ do uksztaªtowania nas i przygotowania do

realizaji naszego zaszzytnego przeznazenia.

W okresie mi�dzywojennym byli±my tay jak byli±my. Faszyzm i

hitleryzm to okresy, podzas któryh polska mentalno±¢ ulegaªa stop-

niowo ewoluji. Mówi¡ w wielkim skróie, panuj¡e re»imy uzyªy

nas, jak bardzo zªy jest przymus, dyktatura, tyrania. A jednoze±nie

Wolna Europa, której uosobieniem byªa sylwetka Jana Nowaka Jezio-

ra«skiego, wdra»aªa nas w zasady wolno±i, demokraji, pluralizmu i
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toleranji, zyli w podstawowe warto±i ywilizaji Zahodu. Dzi�ki

tym proesom aªy szereg naszyh przykryh i »enuj¡yh wad naro-

dowyh zostaªo wyeliminowanyh lub przynajmniej osªabionyh.

To pod wpªywem tyh dwustronnyh lekji uksztaªtowaªa si� pol-

ska opozyja, która potem wydaªa Solidarno±¢ oraz sylwetki wielu wy-

bitnyh Polaków ª¡znie z Janem Pawªem II. To oni dokonali potem

bezkrwawego obalenia komunizmu i nadawali Polse kierunek i ksztaªt

podzas trudnyh przeksztaªe« ustrojowyh. Dzi�ki tym lekjom hi-

storii ten ksztaªt i kierunek, nadawany Polse po roku 1989, byª ró»ny

od ksztaªtu Polski mi�dzywojennej, mono przesi¡kni�ty ideami Za-

hodu.

| A jak rozumie¢ wydarzenia lat 2005 { 2007? | Wszystko wska-

zuje na to, »e podejmowany jest wysiªek kontestaji i zanegowania tego

dotyhzasowego kierunku i nast�puje ±wiadoma próba nawrotu do

ideologii i mentalno±i Polski mi�dzywojennej. Chodzi wi� nie tylko

o negaj� ubiegªyh dziewi�tnastu lat, lez o negaj� aªego dªugiego

70-letniego okresu historyznego i tego wszystkiego, zego Bóg w tym

zasie nas uzyª. Chodzi o prób� ofni�ia zegara dziejów i wyma-

zania z ±wiadomo±i narodu jego 70-letniego dziejowego do±wiadze-

nia. Ludzie, którzy podejmuj¡ ten wysiªek, ±wiadz¡ o tym, »e tyh

historyznyh lekji nie odrobili i swoj¡ mentalno±i¡ tkwi¡ gª�boko

w przeszªo±i.

T� tradyyjn¡ mentalno±¢ ehuj¡ mi�dzy innymi stereotypy takie

jak horobliwe wynoszenie polsko±i i katoliyzmu, prowadz¡e do

dyskryminaji mniejszo±i narodowyh i religijnyh, uto»samianie pa-

triotyzmu z nieh�i¡ i wrogo±i¡ do narodów s¡siednih, kult wojsko-

wo±i i walki zbrojnej, przejawy antysemityzmu, ogólny brak toleranji,

tendenje do narzuania innym wªasnyh przekona« siª¡ i niezdolno±¢

zaakeptowania zasad równo±i i demokraji. W Polse przedwojen-

nej mentalno±¢ taka prowadziªa mi�dzy innymi do tªumienia opozyji,

wi�zienia niektóryh jej przedstawiieli w Berezie Kartuskiej, dopro-

wadziªa do zamordowania prezydenta Gabriela Narutowiza, zmusiªa

Winentego Witosa do uhod¹stwa, byªa przyzyn¡ nagonki anty»y-

dowskiej.

Przebiega wi� doniosªa i brzemienna w skutki walka ideologizna

o przyszªy obraz Polski. Niestety, wydaje si�, »e w znaznej wi�kszo±i

Polay nie rozumiej¡ istoty tego proesu. Co najwy»ej zaledwie wyzu-

waj¡, o o hodzi, ale nie s¡ na razie w stanie tego wyartykuªowa¢. W

toz¡yh si� kampaniah i sporah dominuj¡ tematy zast�pze takie
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jak dekomunizaja, rozbijanie ukªadów, walka z korupj¡. �adna opja

polityzna nie jest w stanie przedstawi¢ przejrzystego pozytywnego

programu. Prawie nikt nie dotyka istoty maj¡ej miejse konfrontaji

ideologiznej. �wiadzy to o tym, »e te przeobra»enia, jakie nast¡piªy

w Polse w i¡gu ostatnih 70 lat, nie s¡ w peªni u±wiadomione. I

dlatego zapewne potrzebne byªo to krótkie do±wiadzenie dziejowe,

przez jakie niedawno przehodzili±my. Ta zaskakuj¡a próba nawrotu

do ideologii sprzed 70 lat musi zapewne jeszze troh� potrwa¢, aby-

±my pozuli ÿna wªasnej skórze" i u±wiadomili sobie, w zym tkwi istota

sprawy. I dopiero wtedy b�dzie mógª powsta¢ front ideologizny, od-

woªuj¡y si� ±wiadomie do prawdziwyh warto±i na miar� XXI wieku.

| Jakie s¡ to warto±i? Czy hodzi tylko o to, by Polska w peªni

ÿweszªa do Europy" z jej humanizmem, kosmopolityzmem, relatywi-

zmem moralnym, nieh�i¡ do korzeni hrze±ija«skih, ÿwolno±i¡"

dla aborji i eutanazji oraz przywilejami dla mniejszo±i seksualnyh?

| Z aª¡ pewno±i¡ Pan Bóg koha Polsk� i Europ� o wiele bardziej,

ni» aby do tego dopu±i¢. Z aª¡ pewno±i¡ prze»ywali±my koszmary

hitleryzmu i stalinizmu nie po to, aby teraz wrói¢ do peªnego man-

kamentów stanu sprzed 70 lat, i nie po to tak»e, aby teraz maªpowa¢

bezkrytyznie rozwi¡zªy Zahód z jego hrystofobi¡. Nadszedª zas

odnowy moralnej i duhowej. Nadszedª zas wyi¡gni�ia wniosków

i ogólnej nauki zarówno z historii ostatnih 70 lat, jak i z aktualnej

sytuaji w Polse i Europie.

Prawo i sprawiedliwo±¢ to doniosªe hasªa. Bo bezprawia i nie-

sprawiedliwo±i jest w naszym post�powaniu o nie miara. Jednak

nie jest dobrym pomysªem zamiar wprowadzania ih pod przymusem,

przez zastraszanie, publizne eksponowanie winnyh, forsowanie dra-

ko«skih kar, w�szenie i domniemywanie zªa wsz�dzie i u wszystkih.

W ±wietle Pisma �wi�tego podej±ie takie jest na miar� Starego Te-

stamentu, z góry Synaj. Ju» dwa tysi¡e lat temu Bóg pouzyª nas,

»e droga ta jest nieskutezna, i wskazaª nam lepsz¡, skutezniejsz¡.

Zamiast zsyªa¢ gromy, zesªaª iepªe promienie sªonezne. Zamiast na-

kazywa¢, zªo»yª ofert�. Zamiast przymusza¢, zaprosiª. Zamiast znie-

wala¢, pozwoliª na dobrowolny wybór. Nauka Chrystusa to wspaniaªy

program naprawy »yia jednostek i aªego spoªeze«stwa. Przez wiele

lat uzyª nas tego wytrwale Jan Paweª II. �aden europejski kraj nie jest

tak bliski tym ewangeliznym ideaªom jak Polska. �aden nie sªyszaª i

nie whªon¡ª tylu zah�t, wezwa« i apeli. Ju» najwy»szy zas wprowa-

dzi¢ to nauzanie w zyn dla dobra naszej Ojzyzny i aªej Europy.
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| Co wi� nale»y robi¢? Jakie hasªa miaªyby dominowa¢ w dzia-

ªalno±i polityznej i w naszym odziennym »yiu? | Spróbujmy wy-

mieni¢ hoia» niektóre: Szaunek i »yzliwo±¢. Miªosierdzie i prze-

bazenie. Uziwo±¢ i rzetelno±¢. Szzodro±¢ i ofiarno±¢. Skromno±¢ i

pokora. Sªowa takie i im podobne padaj¡ z�sto z ambon, ale na tym

niestety si� ko«zy. Ju» zas, by zaz�li je wypowiada¢ ludzie mediów,

dziennikarze, polityy i zwykli obywatele. I nie tylko wypowiada¢, lez

tak»e promowa¢ swoim wªasnym przykªadem.

To nie jest »adna utopia. To jest wykonalne i wale nie takie

trudne. Ale wymaga to osobistej deyzji ka»dego z nas. A w ±lad za

tymi deyzjami odnowa Kraju rozp�dzi si� i potozy jak lawina. W

i¡gu krótkiego zasu mog¡ nast¡pi¢ zdumiewaj¡e zmiany. Zauwa»y

je Europa i ta ÿpolska infekja" rozprzestrzenia¢ si� zaznie po aªym

kontynenie. Wtedy doniosªe znazenie Polski na arenie mi�dzynaro-

dowej b�dzie dla ka»dego mieszka«a Europy ozywiste. Bóg ma dla

nas wspaniaªy program. Zrealizujmy go!

J. K.

O zranieniah i przebazaniu

Przebazenie jest kluzem do bªogosªawie«stwa. Przebazenie i

pokuta otwieraj¡ nasze sera i sprawiaj¡, »e Bo»a rzeka mo»e pªyn¡¢

przez nas bez ogranize«.

Zranienia, jakih ludzie do±wiadzaj¡ w »yiu, wysysaj¡ z nih

energi� i »yiowe mo»liwo±i.

Negatywne my±li i sªowa mog¡ powstrzymywa¢ nas od wyj±ia do

innyh, by sªu»y¢ im w miªo±i. Co wi�ej, nasze zªe my±li i postawy

mog¡ blokowa¢ nas w do±wiadzaniu ªaski Chrystusa w naszym »yiu.

Jakub w trzeim rozdziale swojego listu przypomina, »e j�zyk ma

pot�»n¡ mo w wypowiadaniu dobra i zªa. Cho¢ jest tak niewielki,

mo»e mie¢ ogromny wpªyw na wiele rzezy.

J�zyk pozbawiony kontroli jest porównywany do ±mieriono±nego

jadu, gdy mówimy sªowa, któryh skutek jest w pewnym sensie nieod-

wraalny. Ludzie bywaj¡ gª�boko zranieni przez sªowa, wypowiedziane

pod ih adresem.

Tym, o najbardziej rani Boga w »yiu hrze±ijan, s¡ wszelkie

krytyzne uwagi, jakie kierujemy pod adresem innyh.

B�d¡ potomkami Adama, jeste±my tak dumni i przekonani o
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swojej samowystarzalno±i, »e wydaje nam si�, i» mamy wystarza-

j¡o du»o m¡dro±i i wiedzy, aby ka»d¡ sytuaj� os¡dzi¢ wªa±iwie i

uziwie. Instynktownie natyhmiast os¡dzamy i niestety s¡ to os¡dy

negatywne, stronnize i niesprawiedliwe.

Musimy zaprzesta¢ os¡dzania zarówno sytuaji, jak i ludzi, a w

miejse tego bªogosªawi¢ i przebaza¢, tak aby mogªo przez nas pªy-

n¡¢ »yie.

Z przenikliwo±i¡ promieni Roentgena potrafimy dostrzega¢ sªa-

bo±i innyh, b�d¡ jednoze±nie ±lepymi na nasze wªasne.

Traimy wiele energii piel�gnuj¡ w sobie zªo±¢, strah, spyhaj¡

zranienia w gª¡b naszej duszy. Cz�sto nawet sobie tego nie u±wia-

damiamy.

Natomiast otwieraj¡ si� na miªosierdzie i ªask�, przebazaj¡ in-

nym i uwalniaj¡ ih od zado±¢uzynienia, mo»emy odzu¢, »e ÿJego

(Jezusa) jarzmo jest sªodkie, a brzemi� lekkie" (Mt 11,30).

Sprawiedliwo±¢ jest Bo»ym prawem. Sprawiedliwo±¢ jest dobra,

ale miªosierdzie lepsze. Je»eli domagasz si� sprawiedliwo±i, jej za-

sady zostan¡ zastosowane tak»e w stosunku do iebie. Sam te» b�-

dziesz musiaª im podlega¢.

Je±li za± »yjemy w przestrzeni miªosierdzia i ªaski Pana Jezusa

Chrystusa, jeste±my niedost�pni dla szatana, poniewa» on tam nie

ma wst�pu.

Prawd¡ jest, »e ludzie rani¡ si� nawzajem, ale je»eli domagam

si� sprawiedliwo±i dla kogo±, kto mnie zraniª, nie mog� jednoze±nie

ozekiwa¢ miªosierdzia dla siebie. Byªbym wtedy dokªadnie taki sam,

jak zªy sªuga z przypowie±i (Mt 18,23{35).

Bo»e Królestwo to sprawiedliwo±¢, pokój i rado±¢ w Duhu �wi�-

tym (Rz 14,17), które s¡ miªe Bogu, a nawet spotykaj¡ si� z przy-

hylno±i¡ ludzi (Rz 14,18). Rado±¢ przepeªnia nas tylko wtedy, gdy

»yjemy i przebywamy w obszarze Bo»ego miªosierdzia.

Modlimy sie: . . . i odpu±¢ nam nasze winy, jak i my odpuszzamy

naszym winowajom . . . W takim samym stopniu, w jakim my odpusz-

zamy innym, b�dzie i nam odpuszzone.

Bóg daª nam woln¡ wol�. Mo»emy dokonywa¢ zªyh albo dobryh

wyborów. Mo»emy wybra¢ miªo±¢, mo»emy wybra¢ grzeh. Mo»emy

wybra¢, by bªogosªawi¢ lub rani¢ si�, by zadowala¢ tylko siebie. Mo-

»emy nie±¢ »yie lub ±mier¢. W tym wyborze jest odpowiedzialno±¢,

która idzie w parze z woln¡ wol¡.
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Za ka»dym razem, gdy kto± dokonuje zªego wyboru lub nie kie-

ruje si� miªo±i¡, rani tym siebie, kogo± innego, lub zranieni s¡ oboje.

Zawsze mamy do zynienia z ÿkrzywdziielem" i ÿpokrzywdzonym".

Je±li jeste±my krzywdziielami, ozekujemy miªosierdzia, je±li za±

jeste±my ofiarami, domagamy si� sprawiedliwej kary dla krzywdziiela.

Nie zdajemy sobie sprawy ze sprytnej zasadzki wroga, która polega

na tym, »e domagaj¡ si� sprawiedliwo±i, dajemy szatanowi legalne

prawo do bezwzgl�dnego wymierzenia nam kary, na któr¡ zasªugu-

jemy. Taki jest plan wroga.

Tak wi� bªogosªawmy, a nie przeklinajmy. Dawajmy ludziom dary,

na które nie zasªu»yli, b¡d¹my nazyniami peªnymi szaunku i miªo-

sierdzia.

Niektórzy zostali okrutnie zranieni. Sytuaje, przez które prze-

hodzili, i rzezy, które wydarzyªy si� w ih »yiu, nigdy, przenigdy

nie byªy Bo»ym zamierzeniem dla nih. Nie pohodz¡ one z Bo»ego

sera. Zostaªy zrodzone z grzehu obenego w tym ±wieie, a tak»e

przez ludzi, którzy zadali im tak wiele bólu, zy w ko«u zostaªy zro-

dzone przez ih wªasne zªe wybory. Bóg nie ponosi odpowiedzialno±i

za grzeh zªowieka.

Dopóki nie pozb�dziesz si� i nie odwróisz si� od legalistyznego

os¡dzania i nie wkrozysz w przestrze« ªaski i miªosierdzia, Biblia

mówi, »e te problemy stan¡ si� udziaªem twoih dziei do trzeiego i

zwartego pokolenia (2M 20,5). Mistrz legalizmu | szatan | do-

pilnuje tego.

Wybieraj: Bªogosªawie«stwo zy przekle«stwo? Deyzja nale»y do

iebie. Bóg radzi: Wybierz bªogosªawie«stwo i »yie wiezne z Nim.

My±li zazerpni�te z ksi¡»ki: John Arnott: ÿMo przebazenia"

Wybraªa i wªasnymi uwagami uzupeªniªa Barbara W�gier.

Moje marzenie o Polse

O jakiej Polse marz�?

| Marz� o Polse, która po uszy rozkohana jest w Bogu!

| Marz� o Polse, w której kohamy i szanujemy innyh!

| Marz� o Polse, w której ÿsera dziei s¡ zwróone ku ojom,

a sera ojów zwróone s¡ ku dzieiom"!

| Marz� o Polse, w której dom jest miejsem miªo±i, w której

dziei doznaj¡ szz�±ia i prawdziwego speªnienia!
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| Marz� o Polse, w której na nowo odkryjemy bogatwo Pisma

�wi�tego, którego m¡dro±¢ mo»e mie¢ zbawienny dla nas skutek!

| Marz� o Polse, w której ÿzªowieka mierzy si� miar¡ sera", a

nie oenia si� go po jego pohodzeniu, wyksztaªeniu, kolorze skóry,

narodowo±i zy przynale»no±i ko±ielnej!

| Marz� o Polse, w której kobiety zajmuj¡ nale»ne im miejse

i okazywany im jest nale»ny szaunek!

| Marz� o Polse, w której ka»dy mo»e zu¢ si� jak w domu!

| Marz� o Polse, w której opini� publizn¡ ksztaªtowa¢ b�d¡

ludzie o wielkih serah i wielkih umysªah!

| Marz� o Polse, w której nie b�dzie tzw. konfliktu pokole«!

| Marz� o Polse, w której polityka nie jest ksztaªtowana przez

sonda»e opinii publiznej, ale jest wyrazem ±miaªej, odwa»nej i dale-

kosi�»nej wizji rz¡dz¡yh.

| Marz� o Polse, która nie niszzy swoih autorytetów!

| Marz� o Polse, w której nie promuje si� miernoty i gªupoty,

a z przewrotno±i nie zyni nazelnej zalety!

| Marz� o Polse, w której normy moralne nie s¡ uksztaªtowane

przez to tylko, o miªe, fajne i przyjemne, ale przez to, o dobre,

wªa±iwe i oparte o odwiezne Bo»e standardy!

| Marz� o Polse, która jest dostatnia materialnie, a z jej bo-

gatwa mog¡ korzysta¢ inni!

|Marz� o Polse, w której ludzie, zanim o± uzyni¡, upewni¡ si�

najpierw, o my±li o tym Bóg, a dopiero potem, o pomy±l¡ inni ludzie!

| Marz� o Polse, w której ludzie potrafi¡ sobie wzajemnie prze-

baza¢!

| Marz� o Polse, która stwarza wszystkim równe szanse!

| Marz� o Polse, w której ludzie b�d¡ okazywali sobie wi�ej

wdzi�zno±i, a mniej b�d¡ narzekali!

| Marz� o Polse, w której w ludziah nie ma rozd¹wi�ku po-

mi�dzy serem a umysªem!

| Marz� o Polse, któr¡ szanowa¢ i eni¢ b�d¡ inne kraje!

| Marz� o Polse, w której sprawuj¡y wªadz� przede wszystkim

sªu»y¢ b�d¡ ludziom!

| Marz� o Polse, w której nikt nie si�ga po oskar»enie i os¡d!

| Marz� o Polse, w której ginie bieda, dlatego »e nauzyli±my

si� dzieli¢ z innymi!
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| Marz� o Polse, która w peªni potrafi skorzysta¢ z tego, o w

jej historii byªo pi�kne i szlahetne!

| Marz� o Polse, która jest gªosem sprawiedliwo±i w Europie!

Bogdan Olehnowiz

Bóg ma dla nas daleko wi�ej

(15 listopada 2005 r.)

Jakie nadzieje, jakie ozekiwania, dotyz¡e twojego »yia, wi¡-

»esz z Bogiem? Czy spodziewasz si� od Niego zego± dobrego, gdy

hodzi o twoje »yiowe potrzeby, sprawy zy problemy? Czy rozwi¡zu-

j¡ jakie± praktyzne zagadnienie dotyz¡e twoih spraw bytowyh,

maª»e«skih, rodzinnyh, praownizyh, bierzesz pod uwag� tak»e

Boga i Jego mo»liwo±i? Czy figuruje On w tyh twoih rozwa»aniah

i rozstrzygni�iah hoia»by tylko jako jeden z liz¡yh si�, znaz¡-

yh zynników, o którym trzeba pami�ta¢?

Przykre to, ale gdyby przeprowadzi¢ taki sonda» na reprezenta-

tywnej grupie naszyh rodaków, okazaªoby si�, »e bardzo niewielu z

nas spodziewa si� zegokolwiek konkretnego od Boga. A przeie» pra-

wie wszysy uwa»amy si� za hrze±ijan. Dlazego wi� Bóg miaªby by¢

dla nas kim± lub zym± abstrakyjnym, bardzo odlegªym i niekonkret-

nym, b�d¡ym zupeªnie poza obr�bem liz¡yh si� zynników, gdy

hodzi o nasze mo»liwo±i?

Podszedªem kiedy± do zªowieka, siedz¡ego samotnie w kawia-

rene na ±wie»ym powietrzu, aby porozmawia¢ z nim o Bogu. Byª

h�tny do rozmowy, dopóki dotyzyªa ona spraw ÿkonkretnyh" zyli

materialnyh. Jak tylko padªo z moih ust sªowo Bóg, jego twarz wy-

krzywiªa si�. Natyhmiast, zanim jeszze okolwiek odpowiedziaª, byªo

wida¢ bardzo wyra¹nie, »e jego ozekiwania w stosunku do Boga s¡

równe zeru. Kiedy powiedziaªem mu, »e Bóg go koha, jego odpo-

wied¹ brzmiaªa:

| Koha? Jak mnie koha, to nieh mi da pi�¢dziesi¡t zªotyh. |

Na tym ko«zyªy si� jego ozekiwania odno±nie do Boga, a wªa±iwie

nie spodziewaª si� nawet ani tego.

Pewien odsetek osób ±wiadomie wierz¡yh odpowiedziaªby za-

pewne na pytania takiego sonda»u, »e wi¡»e z Bogiem swoje nadzieje

na zbawienie i »yie wiezne. Za dobre sprawowanie i przestrzega-

nie pewnyh przykaza« osoby te spodziewaj¡ si�, »e po ±mieri Bóg
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znajdzie dla nih w Niebie ÿjaki± k¡ik". Ale w tym »yiu? | Nie,

w tym »yiu musimy stara¢ si� i boryka¢, zdani praktyznie tylko na

wªasne siªy. |

Tak wygl¡da nasza aktualna rzezywisto±¢. Smutno i przygn�bia-

j¡o. Bo przeie» Ewangelia to ni innego tylko dobra, radosna wia-

domo±¢. To wiadomo±¢ tak fasynuj¡a, rewoluyjna i niesamowita,

»e kiedy dwunastu uzniów Mistrza z Nazaretu zaz�ªo j¡ gªosi¢, w

krótkim zasie przewróili ±wiat do góry nogami. | Dlazego? | Z

pewno±i¡ nie dlatego, »e ka»dy, kto ih zwiastowaniu uwierzyª, otrzy-

mywaª od Boga pi�¢dziesi¡t zªotyh, ani nawet dlatego, »e wyj¡tkowo

grzeznym Bóg obieuje u siebie po ±mieri ÿjaki± k¡ik".

| A wi� dlazego? | Aby na to pytanie odpowiedzie¢, najlepiej

byªoby wzi¡¢ do r�ki Pismo �wi�te, poprosi¢ Boga o uzdrowienie na-

szyh ozu z duhowej ±lepoty, a potem wgª�bi¢ si� w to fantastyzne

nauzanie Cie±li i Jego uzniów, bo to ono zmieniªo do niepoznania

±wiat i zmienia go w dalszym i¡gu. Bo ta Ewangelia, bo ta fanta-

styzna wiadomo±¢ zdolna jest i ma na elu przeobrazi¢ aªkowiie

ka»dy aspekt, ka»d¡ dziedzin� »yia zªowieka. Bo to, zego uzyª Je-

zus, stanowi konkretny, praktyzny i niezawodny program, niezawodny

przepis na rozwi¡zanie wszystkih, dosªownie wszystkih problemów, z

jakimi boryka si� ka»dy zªowiek, ka»da rodzina, ka»de spoªeze«stwo

i aªa ludzko±¢.

Nie jest to »adna przesada, a je±li tak nam si� wydaje, jest to

dowodem naszej »enuj¡ej ignoranji. Ignoranji fatalnej i tragiznej,

gdy» powoduj¡ej, »e niepotrzebnie drepzemy w miejsu i kr�imy si�

w kóªko, prosz¡ Boga o zmiªowanie, podzas gdy On dawno ju» si�

zmiªowaª; gªowi¡ si�, by znale¹¢ wyj±ie z zagmatwanyh sytuaji, gdy

tymzasem On ju» dawno drog� wyj±ia z nih utorowaª i przedstawiª;

poszukuj¡ rozwi¡za« problemów, które Bóg ju» dawno rozwi¡zaª.

Rzez ozywista, twierdzenie takie trzeba udowodni¢. Nieroz-

s¡dne byªoby zarówno odrzuenie go bez przyzyny, jak i przyj�ie

go bez dowodu. Ale jak»e tu udowadnia¢ o± tak ozywistego? Aby

przytozy¢ peªny dowód, trzeba by tu przepisa¢ aªe Pismo �wi�te.

Bo wªa±nie aªa tre±¢ Pisma �wi�tego jest tym dowodem. To z jego

kart dowiadujemy si�, »e Bóg przez Chrystusa dokonaª doskonaªego

odkupienia, o staªo si� powodem wielkiej rado±i, b�d¡ej ÿudzia-

ªem aªego ludu" (�k 2:15). �wi�ty Paweª powiada w zwi¡zku z tym:

ÿjak»e miaªby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darowa¢?" (Rz 8:32).
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�wi�ty Piotr stwierdza to samo: ÿBoska Jego wszehmo udzieliªa nam

tego wszystkiego, o si� odnosi do »yia i pobo»no±i" (2Pt 1:3). Za±

±w. Jan mówi: ÿPopatrzie, jak¡ miªo±i¡ obdarzyª nas Ojie: zosta-

li±my nazwani dzie¢mi Bo»ymi i rzezywi±ie nimi jeste±my" (1j 3:1).

To tylko maªa odrobina ogromnyh bogatw, jakimi Bóg nas obdarzyª

i o jakih pouza nas Pismo �wi�te.

| Ale to takie abstrakyjne i górnolotne. Wzniosªe, ale nie-

praktyzne. Co to ma wspólnego z moim bytowaniem, z moimi po-

trzebami materialnymi, ze stanem mojego maª»e«stwa zy mojej ro-

dziny, ze stosunkami spoªeznymi w naszym kraju? | Wszystko to

jest z sob¡ ±i±le powi¡zane. Te pozornie górnolotne prawdy wpªy-

waj¡ i ksztaªtuj¡ w sposób istotny ka»d¡, dosªownie ka»d¡ spraw�

i dziedzin� naszego praktyznego »yia, zarówno indywidualnego,

jak i zbiorowego. Wszystko to podlega preyzyjnym zale»no±iom

przyzynowo-skutkowym. Nie poznamy ih uz¡ si� jakih± kilku for-

muªek, gdy» hodzi o rozlegªe obszary wielu spraw. Chodzi o aªe »yie.

Jednak Bóg zadbaª o to i podaj¡ nam w Chrystusie to nowe »yie,

podaje nam tak»e w swoim Sªowie jego doskonaªy opis i instrukj�, z

której mo»emy i mamy si� tego »yia uzy¢. Pan Jezus powiedziaª do

tyh, którzy Mu uwierzyli: Je»eli b�dzieie trwa¢ w naue mojej, b�-

dzieie prawdziwie moimi uzniami i poznaie prawd�, a prawda was

wyzwoli (J 8:31,32). �w. Paweª za± pisze: ÿWszelkie Pismo od Boga na-

thnione [jest℄ i po»ytezne do nauzania, do przekonywania, do po-

prawiania, do ksztaªenia w sprawiedliwo±i | aby zªowiek Bo»y byª

doskonaªy, przysposobiony do ka»dego dobrego zynu" (2Tm 3:16,17).

A zatem trwaj¡ w naue Chrystusa, studiuj¡ Pismo �wi�te, po-

znasz te zale»no±i i one wpªyn¡ na wszystkie dziedziny twojego »yia.

B�dzie i w tym towarzyszyª Duh �wi�ty, który o±wiei twój umysª i

dokonywa¢ b�dzie w tobie wspaniaªej przemiany. Doprowadzi i� to

do doniosªego, przeªomowego prze»yia, polegaj¡ego na tym, »e w

odpowiedzi na twoje zdeydowane ÿTak", powiedziane Chrystusowi,

wst¡pisz z Nim w osobiste przymierze | staniesz si� nowym stworze-

niem. Stare minie i wszystko stanie si� nowe (2Ko 5:17).

Ta twoja nowa osobowo±¢ b�dzie brzydzi¢ si� wszelkimi posta-

iami grzehu i zªa, gdy» Bo»e prawa nie b�d¡ ju» dªu»ej dla iebie

ui¡»liwymi nakazami, któryh musisz przestrzega¢ ze strahu przed

kar¡ i pot�pieniem, lez zostan¡ wypisane przez Duha �wi�tego na

twoim seru (Jr 31:33; Ez 11:19; 2Ko 3:3). Wprawdzie b�dziesz jesz-
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ze musiaª stozy¢ niejedn¡ walk� przeiwko swojej starej, ielesnej

naturze, ale twoja nowa duhowa osobowo±¢ b�dzie si� fasynowa¢

nowym »yiem, zanym, szlahetnym i ±wi�tym.

| A gdzie te konkretne wspaniaªe rzezy od Boga dla praktyz-

nego »yia? | A no, wªa±nie w tym. Bo to ta nasza stara, ielesna

osobowo±¢ z jej najró»niejszymi grzesznymi przejawami jest ¹ródªem

wszelkih naszyh problemów w »yiu osobistym, maª»e«skim, ro-

dzinnym, praownizym, gospodarzym, polityznym, spoªeznym (Gal

5:19{21). Owoem za± Duha, wyrastaj¡ym i oraz bardziej widoz-

nym w naszym nowym »yiu s¡: ÿmiªo±¢, rado±¢, pokój, ierpliwo±¢,

uprzejmo±¢, dobro¢, wierno±¢, ªagodno±¢, opanowanie" (Gal 5:22).

Czy jeste± w stanie sobie wyobrazi¢ jako±¢ »yia osobistego, ro-

dzinnego, polityznego, spoªeznego itd., prowadzonego przez ludzi

o takih ehah? Czy potrafisz dostrze, w jakiej atmosferze, z u»y-

iem jakih ±rodków i z jakim skutkiem przebiega¢ b�dzie w wyko-

naniu takih ludzi wiezór maª»e«ski, przyj�ie rodzinne, narada pra-

owniza, zebranie publizne, posiedzenie rz¡du zy debata sejmowa?

Czy zdoªasz wzu¢ si� w stosunki i atmosfer� panuj¡¡ na uliah,

w ±rodkah transportu, w sklepah, klasah szkolnyh, gabinetah le-

karskih, salah szpitalnyh, biurah, urz�dah itd. kraju, w którym

»yj¡ tay ludzie?

To nie s¡ marzenia. Chrystus po to przyszedª i ierpiaª, aby to

byªo rzezywisto±i¡. Aby Jego owe ieszyªy si� peªni¡ prawdziwego

»yia w obfito±i, a nie jego namiastk¡ zy parodi¡. By¢ mo»e w tak

zwanej opinii publiznej taka przemiana wydaje si� niemo»liwa. Ale

na kartah Pisma �wi�tego Bóg stawia przed swoim ludem taki wy-

soki, ambitny el. Dla Boga nie ma ni niemo»liwego. Bóg zadbaª o

wszystko, aby tak»e dla nas byªo to mo»liwe.

Wiedz¡ o tej potrzebie i mo»liwo±i tak»e przywódy religijni. Co

my±lisz, dlazego Stefan kardynaª Wyszy«ski w tak gor¡yh sªowah

zah�aª do studiowania Pisma �wi�tego w swoim wªasnor�znie na-

pisanym wst�pie do Biblii Tysi¡leia? Co my±lisz, dlazego Jan Pa-

weª II tak wiele mówiª o nowej ewangelizaji i jeszze krótko przed

swoj¡ ±mieri¡ zadbaª o kolejne, masowe wydanie Pisma �wi�tego na

u»ytek wszystkih Polaków? Dzisiaj dzi�ki jego inijatywie jest ono

dost�pne nie tylko w ksi�garniah hrze±ija«skih, lez niemal»e w

ka»dym kiosku. Z pewno±i¡ nie po to, aby gdzie± le»aªo lub byªo

ozdob¡ bibliotezki.
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Jan Paweª II takimi oto sªowami zwraa si� do nas: ÿPozwólie

zatem | prosz� was, bªagam was z pokor¡ i ufno±i¡ | pozwólie

Chrystusowi mówi¢ do zªowieka. On jeden ma sªowa »yia wiez-

nego." Dlazegó» wi� nie mieliby±my skorzysta¢ z nieopisanyh do-

brodziejstw nauki Chrystusa, zdolnej odnowi¢ zarówno nasze osobiste

»yie, jak i oblize naszej ziemi? Niewykorzystanie tej szansy byªoby

niewybazalnym bª�dem i niepowetowan¡ strat¡.

I jest w naszym kraju niemaªo tyh, którzy, zainspirowani przez

Pismo �wi�te, takie »yie z Duha ju» rozpoz�li i ±wiadomie je prowa-

dz¡. Nikt z nih nie jest doskonaªy, wszysy s¡ uzniami i uz¡ si�, ale

post�py s¡ wale nie maªe. I je±li mo»na pokusi¢ si� o oszaowanie, lu-

dzi takih jest na pewno kilkadziesi¡t tysi�y, a by¢ mo»e nawet kilka-

set tysi�y. Nie brak te» w±ród nih byªyh alkoholików, narkomanów,

homoseksualistów i kryminalistów, wyzwolonyh nie przez medyyn�

ani psyhoterapi�, lez przez Ewangeli�, która jest mo¡ Bo»¡. To do-

bry poz¡tek. Ale tylko poz¡tek. Bo nie ma »adnej przeszkody, aby

z tego drogoennego ¹ródªa wody »ywej zerpaª i piª aªy naród i aby

zdumiewaj¡e ró»norakie owoe i dowody niesamowitej skutezno±i

Ewangelii staªy si� ogólnie widozne.

Bóg ma dla nas daleko wi�ej, ni» ogólnie od Niego ozekujemy.

�w. Paweª mówi, »e On mo¡ dziaªaj¡¡ w nas ÿmo»e uzyni¢ niesko«-

zenie wi�ej, ni» prosimy zy rozumiemy" (Ef 3:20). To jest wspaniaªy

program, wspaniaªa perspektywa. Dlazego mieliby±my »y¢ w duho-

wym ubóstwie, skoro Chrystus uzyniª nas niesamowiie bogatymi?

(2Ko 8:9). Polska potrzebuje przemiany i przemiana taka jest w peªni

mo»liwa. Zaznijmy i±¢ wskazan¡ przez Chrystusa drog¡, a rezultaty

przewy»sz¡ nasze naj±mielsze ozekiwania.

J. K. (Rozdziaª 5 przygotowywanej do druku ksi¡»ki pt. ÿPowsta« Polsko!")

Zbudowani na Sªowie Bo»ym

Chrze±ija«stwo ró»ni si� od innyh religii przede wszystkim tym,

»e nie jest produktem ludzkih wysiªków znalezienia Boga, lez rezul-

tatem Bo»ego objawienia si� zªowiekowi. Zapis za± tego objawienia

znajdujemy w Pi±mie �wi�tym. Wszysy hrze±ijanie wierz¡, »e jest

ono nathnione, zyli »e pisali je ludzie wybrani przez Boga pod inspi-

raj¡ Duha �wi�tego. Jako takie, jest ono fundamentem, na którym

opiera si� nasza wiara.
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W±ród hrze±ijan jest wiele ró»ni, jednak»e wiara w kluzow¡

rol� Pisma �wi�tego ª¡zy nas wszystkih i fakt ten ma ogromne zna-

zenie. Mimo wszelkih ró»ni istnieje bowiem ta nieoeniona wspólna

platforma, to nieoenione ¹ródªo nieziemskiej m¡dro±i, dzi�ki któ-

remu mo»emy zbli»a¢ si� do Bo»ej Prawdy, a tym samym tak»e do

siebie wzajemnie.

Mo»na ±miaªo postawi¢ tez�, »e wszelkie obiektywne dobro rodzi

si� i rozwija pod wpªywem oddziaªywania Sªowa Bo»ego. Dlatego rodzi

si� ono i rozwija tam, gdzie taki wpªyw istnieje. Gdzie za± tego wpªywu

z jakihkolwiek przyzyn zabraknie, tam nieuhronnie zazyna szerzy¢

si� zepsuie. Potwierdzaj¡ to niezlizone fakty historyzne, zarówno z

zasów biblijnyh, jak i z aªyh dziejów ludzko±i a» po dzie« dzi-

siejszy. Nie ma skutezniejszej broni przeiwko zªu ni» Bo»a Prawda,

zapisana w Pi±mie �wi�tym. Nauka Chrystusa to pot�»ny potenjaª

moralny, zdolny odnowi¢ oblize aªej ziemi.

Tam, gdzie pozwala si� dziaªa¢ Sªowu Bo»emu, nast�puj¡ pozy-

tywne zmiany. Tam, gdzie si� je wyrzua, wkraza najró»niejsze zªo.

Kiedykolwiek wraano do Sªowa Bo»ego, zazynaªa si� odnowa. Kie-

dykolwiek oddalano si� od niego, pojawiaªy si� oznaki odst�pstwa.

Dotyzy to ludzkih jednostek, rodzin, ró»nyh spoªezno±i lokalnyh

i aªyh spoªeze«stw. Okazuje si�, »e dotyzy to tak»e Ko±ioªa, gdy»

deklaratywny pozytywny stosunek do Pisma �wi�tego wale nie zawsze

oznaza, »e mo»e ono wywiera¢ swój zbawienny wpªyw. Byªy w histo-

rii hrze±ija«stwa okresy odst�pstwa od Sªowa i okresy nawrotu do

niego. W zasie tyh pierwszyh robiªo si� iemno, za± w zasie tyh

drugih wraaªo ±wiatªo. Tak jest a» po dzie« dzisiejszy.

Maj¡ powy»sze na uwadze, mo»na bez trudu i bezbª�dnie wska-

za¢ ±rodek, potrzebny do ulezenia naszyh ró»norodnyh shorze«.

Wejd¹my wszysy jak pod pryszni pod wpªyw Sªowa Bo»ego! Po-

zwólmy mówi¢ do siebie Chrystusowi! Bierzmy je do r¡k z�sto i sys-

tematyznie. Wgª�biajmy si� w nie, a Bo»a Prawda w nim zawarta

wyzwoli nas, ozy±i i uzyni m¡drymi (J 8:31,32; Ef 5,26,27; 2Tm

3:14{17; Tt 3:5,6). Dla dobra nas samyh, naszyh rodzin, ró»nyh

zbiorowo±i i aªego narodu. Pismo �wi�te to podr�znik »yia!

By¢ mo»e na tym miejsu wielu zytelników ogarnia zdziwienie.

| Jak to? Czy»by w Polse byªo jeszze maªo Sªowa Bo»ego? Czy» w

ka»dej ±wi¡tyni Pismo �wi�te nie le»y otwarte na pozesnym miejsu,

otozone ±wieznikami? Czy» podzas ka»dej mszy nie doiera ono w
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nader urozystej postai do uszu wiernyh? Czy» w wielu domah nie

spozywa na koronkowyh serwetkah? Czy» nie aªujemy go nawet z

zi¡ przy ró»nyh podniosªyh okazjah? |

To wszystko prawda. Chiejmy jednak zauwa»y¢, »e podr�znik

trzeba przede wszystkim studiowa¢. Czy» mo»na zdoby¢ zawart¡ w

nim wiedz� i m¡dro±¢, kªad¡ go na koronkah, aªuj¡ go zy pal¡

wokóª niego ±wiezki? Jego ozdrowie«zy wpªyw na »yie jednostek i

spoªeze«stw uwarunkowany jest ±isªym, systematyznym, regularnym

kontaktem z nim, gdy» tylko wtedy jego wzore mog¡ odisn¡¢ si� w

naszyh my±lah, sªowah i postawah.

Poni»ej przytozymy kilka wypowiedzi znanyh osobisto±i na te-

mat znazenia i wpªywu Biblii na ludzkie »yie i stosunki spoªezne.

ÿZnaªem 95 wspóªzesnyh mi wielkih ludzi tego ±wiata, a z

nih 87 byªo na±ladowami Biblii." W. E. Gladstone

ÿWierz�, »e Biblia jest najlepszym darem, jaki kiedykolwiek

Bóg darowaª zªowiekowi. Wszelkie dobra od Zbawiiela ±wiata

przekazywane nam s¡ przez t� ksi�g�." Abraham Linoln

ÿNi dziwnego, »e Sªowo �ywota tak gª�boko weszªo w »yie

rodziny ludzkiej . . . i» nadal jest pragnieniem, hlebem i pokrzepie-

niem zªowieka." Stefan kard. Wyszy«ski

ÿTej ksi�dze zawdzi�za Anglia swoj¡ wielko±¢ i ±wietno±¢."

Królowa Wiktoria

ÿIstnienie Biblii jako ksi¡»ki dla ludzi jest najwi�kszym dobro-

dziejstwem, jakie byªo kiedykolwiek udziaªem rodzaju ludzkiego.

Ka»da próba umniejszania jej roli jest zbrodni¡ przeiwko ludzko-

±i." Emmanuel Kant

ÿWszystkie odkryia ludzkie wydaj¡ si� by¢ dokonane tylko w

elu oraz moniejszego potwierdzenia prawd, zawartyh w Pi±mie

�wi�tym." William Hershel

ÿW Biblii jest wi�ej nieodpartyh dowodów autentyzmu ni» w

jakimkolwiek podr�zniku historii." Isaa Newton

ÿCaªa nadzieja na ludzki post�p le»y we wzrastaj¡ym wpªywie

Biblii." W. H. Seward

*

Nie trzeba nawet podkre±la¢, jak ogromne znazenie Pismu �wi�-

temu przypisuje samo . . . Pismo �wi�te. Najdªu»szym psalmem i za-

*

Wi�kszo±¢ tyh ytatów zostaªa przetªumazona z: Henry H. Hal-

ley, Halley's Bible Handbook, Zondervan, Grand Rapids, Mihigan

1964, s. 22{23.
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razem najdªu»szym rozdziaªem w aªej Biblii jest Psalm 119, b�d¡y

wspaniaªym hymnem na ze±¢ Sªowa Bo»ego i jego znazenia. Ma a»

176 wersetów, a hrze±ijanie, uksztaªtowani przez wpªyw Pisma �wi�-

tego, z gª�bokim przekonaniem uto»samiaj¡ si� z tre±i¡ ka»dego z

nih.

| A jak wygl¡da ta sprawa w naszym narodzie? Czy jego stosu-

nek do Biblii jest zgodny z t¡ Bo»¡ norm¡? | Niestety, statystyzny

Polak nie korzysta z Pisma �wi�tego ani rano, ani wiezorem, nie

zabiera go z sob¡ w podró», o gorsza nie nosi nawet do ko±ioªa,

by korzysta¢ z niego przynajmniej w zasie nabo»e«stwa. Nie potrze-

buje go w niedziel� ani nawet w najwi�ksze ±wi�ta. Nie potrzebuje go

ani przy urodzeniu dzieka, ani przy imieninah, ani przy weselu, ani

przy pogrzebie. W »yiu statystyznego Polaka, od koªyski a» po grób,

prawie nie ma takiej sytuaji, w której zahodziªaby potrzeba ho¢by

tylko wzi�ia do r�ki Pisma �wi�tego. Wyj¡tkiem jest praktykowany w

pewnej z�±i polskih rodzin zwyzaj odzytywania z Pisma �wi�tego

fragmentu o narodzeniu Chrystusa podzas wiezerzy wigilijnej. We

wspóªzesnej katehezie szkolnej Pismo �wi�te zazyna odgrywa¢ o-

raz wa»niejsz¡ rol�, ale jest go jeszze stanowzo za maªo. Wielu nie

ma go w swoim domu, nie umie z niego korzysta¢, nie mówi¡ ju» o

jego regularnym, samodzielnym zytaniu. S¡ to fakty niezmiernie »e-

nuj¡e i bolesne. Ludzie tay s¡ pozbawieni wspaniaªego duhowego

pokarmu i napoju, od±wie»aj¡ego, wzmaniaj¡ego i rozweselaj¡ego,

s¡ pozbawieni nieoenionego podr�znika »yia, którego znajomo±¢

umo»liwia »y¢ godnie, szlahetnie, owonie i szz�±liwie. Ni dziwnego,

»e brak ten przejawia si� w ró»norakiej »aªosnej, a nawet tragiznej

postai w naszym »yiu indywidualnym i spoªeznym.

Mo»e ta oena wyda i si� niesªuszna, gdy» trzymaªe± ju» kiedy±

Bibli� w r�ku albo nawet masz j¡ w swoim domu. Ale zy trzymanie

w r�ku lub posiadanie w domu na przykªad elementarza lub podr�z-

nika j�zyka angielskiego wystarza ju» do tego, aby umie¢ zyta¢ lub

umie¢ po angielsku? Ozywi±ie, »e nie. Trzeba zna¢ podr�znik na

wylot. A zy znasz przynajmniej kolejno±¢ ksi¡g Nowego Testamentu

lub ho¢by tylko ih lizb�? Czy wiesz, jaka jest tre±¢ Kazania na Gó-

rze, gdzie znajduje si� modlitwa arykapªa«ska Jezusa, o zym mówi

1 List do Koryntian 13? Sprawd¹, ile zasu zajmie i odszukanie w

Biblii miejs Ps 50:16-22; Ps 119:97-104; Dz 17:11; Oz 4:6; 1Pt 1:25.

Zaznajomieni z Bibli¡ odszukuj¡ w niej dowolne miejse podane ta-

kim skrótem w zasie 5{10 sekund.
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Mo»e uwa»asz, »e zamiast studiowa¢ Pismo �wi�te wystarzy i

sªuha¢ kaza«, które przeie» oparte bywaj¡ (lub przynajmniej po-

winny by¢) na jego tre±i, ale jest to tak niewystarzaj¡e, jak od»y-

wianie si� samym tylko w¡haniem pokarmów, zamiast ih jedzeniem.

Je±li wydaje i si�, »e znasz dostateznie Sªowo Bo»e, to zy wiesz, o

Bóg powiedziaª na temat powodzenia w »yiu? Jakie s¡ warunki utrzy-

mania dobrego stanu zdrowia? Od zego zale»y rozkwit gospodarzy

i dobrobyt kraju? Co jest powodem nieurodzajów, zaniezyszzenia

±rodowiska, kl�sk »ywioªowyh, epidemii horób, zadªu»enia, obyh

najazdów? Jakie s¡ Bo»e warunki otrzymania »yia wieznego? Jakie

wskazówki biblijne odnosz¡ si� do wyhowywania dziei, »yia maª-

»e«skiego, prowadzenia interesów? Co mówi Biblia o stosunku do

obego mienia, do wªadzy, do s¡siadów, do wrogów, do praodaw-

ów? Jak potoz¡ si� wydarzenia i losy ±wiata w przyszªo±i? Kiedy

ostatni raz, poszukuj¡ odpowiedzi na jakie± pytanie lub rozwi¡zuj¡

jaki± problem, posªugiwaªe± si� przy tym Pismem �wi�tym?

Odnowa duhowa, moralna i spoªezna to w istoie rzezy nawrót

do Sªowa Bo»ego. Nie jako do przedmiotu kultu, lez wªa±nie jako

do podr�znika »yia. W Starym Testamenie mamy opis takiej od-

nowy w narodzie Izraela za rz¡dów króla Jozjasza (2Kr 22; 2Kn 34).

Nast¡piªa ona dzi�ki temu, »e odnaleziono w ±wi¡tyni ksi�g� Prawa i

potraktowano jej tre±¢ z wielk¡ powag¡. Podj�to energizne dziaªania,

aby usun¡¢ wszystko, o byªo sprzezne z Bo»¡ wol¡ i aby przywrói¢

to wszystko, o Bóg ustanowiª w swoim Prawie. Miaªo to korzystny,

wiele zbawienny wpªyw na »yie aªego narodu.

Trzeba jednak ponownie podkre±li¢ z naiskiem, »e proes taki nie

mo»e nast¡pi¢ przez samo tylko umysªowe badanie tre±i Pisma �wi�-

tego. Dla zªowieka nie odrodzonego duhowo, niezale»nie od tego,

zy jest niewierz¡ym, laikiem zy duhownym, tre±¢ ta nie b�dzie

bowiem ani dostateznie zrozumiaªa, ani na tyle atrakyjna, by pod¡-

»a¢ konsekwentnie wskazanym przez ni¡ torem. Je±li zatem hemy

do±wiadzy¢ odnowy, uzgodniwszy nasze post�powanie z wol¡ Bo»¡,

musimy rozpoz¡¢ od pro±by, by Duh �wi�ty z kart Biblii nie tylko

przekazywaª Bo»¡ prawd� do naszego umysªu, lez by przede wszyst-

kim wlewaª Bo»e »yie do naszego duha. Dopiero kiedy to nast¡pi,

zazniemy rozumie¢ gª�bi� Bo»ej Prawdy i zahwyi nas jej wspania-

ªo±¢. W ten sposób odkryjemy pot�»ny duhowy potenjaª, który od-

nowi wpierw nasze wªasne »yie, a nast�pnie poprowadzi nas wraz z

aªym Bo»ym ludem w dziele Odnowy naszego Kraju.
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Postawy uksztaªtowane pod wpªywem Pisma �wi�tego góruj¡ nie-

sko«zenie nad postawami ÿnormalnego" zªowieka, uksztaªtowanymi

pod wpªywem otozenia, opinii publiznej zy tradyji kulturalnej lub

religijnej. We¹my ho¢by jeden tylko przykªad. Oto krótka i prosta

wskazówka Jezusa, niemniej jednak zawieraj¡a olbrzymi ªadunek do-

bra dla jednostki i spoªeze«stwa. Biblia Tysi¡leia nazywa j¡ ÿzªot¡

zasad¡ post�powania": ÿWszystko wi�, o by±ie hieli, »eby wam

ludzie zynili, i wy im zy«ie! Albowiem na tym polega Prawo i Pro-

roy" (Mt 7:12). Bliskim odpowiednikiem tej ewangeliznej zasady jest

popularne polskie przysªowie: ÿNie zy« drugiemu, o tobie nie miªo".

Ale który zªonek rodziny, który wspóªuze«, praownik, szef, s¡siad,

urz�dnik, dziennikarz, polityk, odwoªuj¡y si� do warto±i hrze±ija«-

skih, kieruje si� t¡ zasad¡ w swoim post�powaniu na o dzie«? Czy»

odziennie nie widzimy setek postaw nie maj¡yh z t¡ zasad¡ zupeª-

nie ni wspólnego? Jest to dowodem, »e nie uksztaªtowaªo nas Sªowo

Bo»e, »e nie znajdujemy si� pod wystarzaj¡ym jego wpªywem.

Tak»e innyh na to dowodów jest aªa masa. Brak kontaktu prze-

i�tnego Polaka ze Sªowem Bo»ym i brak jego uksztaªtowania przez

to Sªowo przejawia si� na wiele ró»nyh sposobów.

Czªowiek taki nie zna jego tre±i i nie kieruje si� ni¡ w swoih de-

yzjah. Przykªadowo, zajmuje postaw� roszzeniow¡, broni samego

siebie wbrew rajom, nie waha si� z korzy±i¡ dla siebie dziaªa¢ na

niekorzy±¢ innyh, akeptuje przymus w religii, howa urazy, lubi znie-

wa»a¢ innyh, uprawia wrogo±¢, wyra»a si� wulgarnie, toleruje u siebie

aªy szereg grzesznyh zahowa«, nie znosi �ydów, nie wierzy w dia-

bªa, kwestionuje stworzenie ±wiata.

Cehy te nie zostaªy wymienione po to, aby kogokolwiek oskar»a¢,

ani te» aby lansowa¢ jaki± zestaw poprawnyh zahowa«. Chodzi ra-

zej o to, »e w ±wietle nauki Pisma �wi�tego doj±¢ musimy do wniosku,

»e trawi nas horoba, i »e w ±wietle tej»e nauki powinni±my podj¡¢

starania, aby nast¡piªo uzdrowienie. Choremu nie wystarzy przeie»

mówi¢, »e nie powinien mie¢ gor¡zki, »e nie powinna bole¢ go gªowa,

»e powinien mie¢ apetyt i tak dalej. Robienie tego byªoby wiele nie-

rozs¡dne, dla horego krzywdz¡e i aªkowiie nieskutezne.

Ale zy przypadkiem tak wªa±nie nie wygl¡daj¡ z�sto nasze wy-

siªki, zmierzaj¡e do rozwi¡zania problemów spoªeznyh i do poprawy

stanu moralno±i? Czy aby nie apelujemy do zaka»onyh wirusem

grzehu, »e nie powinni mie¢ »adnyh objawów tego zaka»enia, »e
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powinni by¢ zdrowi i post�powa¢ jak zdrowi? Czy» nie na tym po-

lega w istoie rzezy w ogromnej wi�kszo±i moralizowanie, pªyn¡e

do wiernyh z ko±ielnyh ambon? Mówimy im, »e Bóg zabrania im

grzeszy¢ i »e wobe tego nie powinni grzeszy¢. Jednak to jest naka-

zywaniem zego± zupeªnie niewykonalnego. Bo zªowiek jest grzeszni-

kiem nie dlatego, »e grzeszy, lez grzeszy dlatego, »e jest grzesznikiem

zyli niewolnikiem grzehu. Mówi¡ obrazowo, wymiotuje, poniewa»

jest hory. Niedorzezno±i¡ jest apelowanie do niego, by przestaª

wymiotowa¢, a wtedy przestanie by¢ hory. Podobnie te» niewolnik

ugina si� pod i�»arami dlatego, »e jest niewolnikiem. Niedorzezno-

±i¡ jest apelowanie do niego, by zrzuiª i�»ary, a wtedy przestanie

by¢ niewolnikiem.

Takie przesªanie, kierowane pod adresem ludzi, borykaj¡yh si� z

grzehem, to bodaj»e najjaskrawszy i najtragizniejszy przykªad braku

wpªywu Sªowa Bo»ego w naszym Kraju. Bo przeie» Bóg nie posªaª

swojego Syna na ±wiat, aby gromi¢ i pot�pia¢ grzeszników, tylko aby

ih wyratowa¢. Chrystus nie przyszedª, aby apelowa¢ do wi�¹niów,

by si� wyzwolili, lez aby otworzy¢ drzwi wi�zienia i wypu±i¢ ih na

wolno±¢! Ewangelia to radosna nowina nie o tym, »e Bóg nakazuje

zaprzesta¢ grzehu, lez o tym, »e oferuje z niego wyzwolenie! O tym,

»e nikt nie musi dªu»ej pozostawa¢ w niewoli, gdy» Chrystus zªamaª

mo grzehu i wyzwoliª nas spod jego tyranii, aby±my »yli w wolno-

±i (�k 4:18; Gal 5:1; Rz 6:15{19). Rzez to nader przykra i bolesna,

kiedy ludzie sªysz¡ przesªanie o potrzebie »yia w prawo±i i ±wi�to-

±i, lez nie sªysz¡ tej przeªomowej, fantastyznej, najwspanialszej ze

wszystkih wie±i, »e w Chrystusie Bóg zgotowaª dla ka»dego z nas

wyzwolenie, »e z niewolników grzehu uzyniª nas swoimi dzie¢mi!

Przygn�biaj¡ym przejawem tego tragiznego przeozenia i za-

niedbania jest obraz niezlizonyh tysi�y ludzi szzerze kohaj¡yh

Boga i gotowyh pod¡»a¢ Jego drog¡, którzy jednak przez aªe swoje

»yie borykaj¡ si� z grzehem i upadaj¡ pod jego i�»arem, gdy» nie

wskazano im dostateznie jasno drogi tego Chrystusowego wyzwole-

nia, drogi odradzaj¡ego i odnawiaj¡ego obmyia w Duhu �wi�tym

(Tt 3:5). Nie podano im te» Pisma �wi�tego ani nie zah�ono ih wy-

starzaj¡o skuteznie do pilnego poszukiwania w nim Bo»ej prawdy,

mog¡ej tego wyzwolenia w ih »yiu dokona¢. Co gorsza, uzyniono

niewiele albo ni, aby wykorzeni¢ utrzymuj¡y si� powszehnie zgubny

zabobon, wedªug którego zytanie Pisma �wi�tego jest niebezpiezne,

gdy» grozi przy tym podobno pomieszanie zmysªów.
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Rezultatem tego bolesnego stanu rzezy jest poziom moralno-

±i indywidualnej i spoªeznej, harakterystyzny nie dla ±rodowiska

hrze±ijan, ±wiadomyh swojego powoªania i elu (Rz 8:28{32; Gal

5:13{15; 1Pt 2:21{24; Rz 6:20{22), lez dla ludzi nie odrodzonyh, »y-

j¡yh »yiem naturalnym, któryh Biblia okre±la mianem ielesnyh

lub zmysªowyh (1Ko 3:3; 1Ko 2:14; Jud 1:17{19). A to, rzez ja-

sna, owouje jako±i¡ »yia spoªeznego dalek¡ od ozekiwa« oraz

obfito±i¡ ró»nyh patologii spoªeznyh. Celem tyh rozwa»a« nie

jest jednak bynajmniej ponarzekanie nad aktualnym stanem rzezy.

Niezb�dne jest postawienie diagnozy, jednak sama diagnoza ni nie

daje, je±li w ±lad za ni¡ nie idzie terapia. Wiele ludzi w naszym Kraju

stawia diagnozy i zalea jak¡± terapi�, ale jak dot¡d zawsze bez widoz-

nyh skutków. I nie trudno zrozumie¢, dlazego. Na epidemi� grzehu

nie pomog¡ »adne ludzkie ±rodki. Nie uzdrowi¡ stosunków spoªez-

nyh kolejne orientaje polityzne, ekipy rz¡dowe ani programy edu-

kayjne. Praktyka udowadnia to ponad wszelk¡ w¡tpliwo±¢, a tak»e z

teorii wynika to aªkiem jednoznaznie. Gdyby istniaª jaki± naturalny,

ludzki sposób wyzwolenia si� z niewoli grzehu, Bóg nie posªaªby na

±mier¢ krzy»ow¡ swojego jednorodzonego, ukohanego Syna.

Jednak ta ofiara zostaªa zªo»ona, droga do wolno±i zostaªa uto-

rowana. ÿUdaj si� do moih brai" | powiedziaª zmartwyhwstaªy

Chrystus do Marii Magdaleny (J 20:17). Czy» b�d¡ bra¢mi Chry-

stusa mamy przez aªe »yie nurza¢ si� w bagnie grzehu? Sytuaja

wale nie jest beznadziejna. Nie jeste±my bezradni! Istnieje dosko-

naªe, Bo»e rozwi¡zanie naszyh problemów spoªeznyh i moralnyh.

Jest nim Ewangelia Jezusa Chrystusa. Wyzwolenie z grzehu jest do-

st�pne dla ka»dego zªowieka. Przepisem, instrukj¡, pouzaj¡¡ o tym

wyzwoleniu i o tym, w jaki sposób mo»e si� ono sta¢ naszym udziaªem,

jest Pismo �wi�te. Na tym wªa±nie polega jego przeogromna warto±¢ i

znazenie. Nie kr�¢my si� w kóªko, hodz¡ jak wokóª gor¡ej kaszy.

Pozwólmy Chrystusowi, by mówiª do nas poprzez swoje Sªowo! Mamy

wszelkie niezb�dne ±rodki, aby mó »y¢ zarówno jako jednostki, jak

i jako naród godziwym, obfitym, wspaniaªym »yiem dziei Bo»yh,

»yiem godnym Chrystusa, Jego Ewangelii i poniesionej przez Niego

odkupie«zej ofiary.

| Jak zaz¡¢? | My±l�, »e najlepsz¡ odpowiedzi¡ na to pytanie

b�dzie to, o David du Plessis, zwany ÿMister Penteost", odpowie-

dziaª na pytanie kardynaªa Bea podzas swojej wizyty w Watykanie

w okresie pontyfikatu Jana XXIII: ÿCh� powiedzie¢: dajie Bibli�
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ka»demu katolikowi na ±wieie | w jego j�zyku. Kiedy katoliy za-

zn¡ zyta¢ Bibli�, Duh �wi�ty o»ywi dla nih t� ksi�g� i odmieni ih

»yie. A zmienieni katoliy to odnowa Ko±ioªa"

**

. To jest bardzo wy-

ra¹ny i aªkiem konkretny program dziaªania. Trzeba tylko doda¢, »e

dotyzy on nie tylko katolików, lez w równym stopniu tak»e wszyst-

kih innyh ludzi.

Mo»emy wi� sparafrazowa¢: ÿKiedy Polay zazn¡ zyta¢ Bibli�,

Duh �wi�ty o»ywi dla nih t� ksi�g� i odmieni ih »yie. A zmie-

nieni Polay to odnowa naszej ukohanej Ojzyzny". Nie hodzi o ja-

ki± nowy pomysª Davida du Plessis zy kogokolwiek innego. Chodzi o

»elazn¡ reguª�, dotyz¡¡ stosunków Boga z ludzko±i¡, która krzyzy

z ka»dej prawie stroniy Biblii. Odnowa to powrót do Boga, a powrót

do Boga to powrót do posªusze«stwa Jego Sªowu, pod autorytet Jego

Sªowa. I to si� dzieje ju» od stulei, a w miar� upªywu zasu proes ten

ulega i¡gle przy±pieszeniu. Gdziekolwiek pozwala si� dziaªa¢ Sªowu,

»yie ludzi doznaje przemiany i przez to Duh �wi�ty odnawia oblize

ziemi. W zasi�gu tego proesu znalazªo si� ju» ponad póª miliarda

ludzi. Zróbmy wszystko, o w naszej moy, aby i nasz Kraj ogarn�ªo

takie o»ywze thnienie!

J. K. (Rozdziaª 13 przygotowywanej do druku ksi¡»ki pt. ÿPowsta« Polsko!")

Od wydawy

Drodzy Czytelniy! Po dªu»szej przerwie ukazuje si� kolejny nu-

mer naszego skromnego pisemka. Jak zapowiadali±my, usªuga nasza

ulegªa w ostatnim zasie pewnym przeobra»eniom. Pan pobudza nas

szzególnie do modlitwy o nasz kraj i do ró»nyh dziaªa«, zmierzaj¡-

yh do tego, aby zbawienne prawdy Ewangelii doieraªy do naszyh

rodaków i nie tylko.

W i¡gu ostatnih dwóh lat zaowoowaªo to mi�dzy innymi tªu-

mazeniem ksi¡»ki Lee Strobela ÿDohodzenie w sprawie Stwóry"

(Credo, Katowie 2007), wydaniem ki¡»ki o tre±i ewangelizayjnej w

j�zyku zeskim i jej tªumazeniem na j�zyk polski pt. ÿDo przyjaióª

septyków" (wydanie polskie przewidziane jest w najbli»szym zasie),

a tak»e powstaniem tekstu pt. ÿPowsta« Polsko!", który jest w trakie

przygotowania.

**

David du Plessis, Mister Penteost, Wydawnitwo Opoka, War-

szawa, s. 163.
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Próz tego anga»owali±my si� w powstanie stowarzyszenia ÿGªos

Prze±ladowanyh Chrze±ijan" i w poz¡tkowy rozwój jego dziaªalno-

±i. Nasz¡ dziaªalno±¢ wydawniz¡, prowadzon¡ w minionym okresie w

ramah �rmy Euro-Laser, przekazali±my nowo powstaªemu wydawni-

twu "I am", prowadzonemu przez nasz¡ órk� i zi�ia: Iren� i Ma¢ka

Wilkoszów. W wydawnitwie tym ukazaªo si� dotyhzas kilka ksi¡»ek

na temat prze±ladowa«.

Zmiany te znajduj¡ tak»e odzwieriedlenie w tre±i niniejszego

numeru. Zawiera on artykuªy skierowane do ludzi na nowo narodzo-

nyh, mówi¡e w szzególno±i o naszym stosunku do wªadz kraju, o

naszej mo»liwo±i wpªywania na bieg wydarze« i o naszej odpowie-

dzialno±i w tym zakresie. Zawiera tak»e teksty, skierowane do ogóªu

naszyh rodaków, w szzególno±i dwa fragmenty z ksi¡»ki ÿPowsta«

Polsko!".

Do numeru doª¡zamy pªyt� CD DoCelu-04, zawieraj¡¡ bogaty

wybór materiaªów konferenyjnyh z ró»nyh ±rodowisk w formaie

MP3. W szzególno±i bliskie naszym obenym d¡»eniom s¡ mate-

riaªy z Kalisza '08, zwªaszza sesje 1, 7 i 8. Modlitw¡ nasz¡ jest, aby to,

o Pan Bóg zamierza wykona¢ i ju» wykonuje w Polse, znalazªo »ywy

odd¹wi�k w naszyh serah i skªoniªo wszystkih nas do osobistego

zynnego udziaªu w tym dziele.

Cieszy nas niezmiernie wiele nowyh inijatyw, ±wiadz¡yh o

tym, »e lud Bo»y przestaje milze¢, powstaje i wyprostowuje si�, a jego

gªos rozbrzmiewa oraz dono±niej. Najró»niejsze mno»¡e si� posªugi,

imprezy, wydawnitwa, strony internetowe s¡ tego dowodem. Ostatnio

jeste±my szzególnie pod wra»eniem bogatego pod wzgl�dem tre±i i

szaty gra�znej pisma ÿCel", wydawanego przez Fundaj� Nadzieja dla

Przyszªo±i, którego wydawy uto»samiaj¡ si� z wizj¡ przebudzenia w

Polse i przyzyniaj¡ si� do jej realizaji.

W naszym »yiu osobistym mamy wiele powodów do wdzi�zno-

±i wzgl�dem Boga. Wysªuhuje nasze pro±by, zaopatruje nas i naszyh

bliskih i udziela zdrowia na tyle, aby mó jeszze wydawa¢ owo. W

ubiegªym 2007 roku urodziª si� nasz ósmy wnuzek Natan Wilkosz, a w

tym roku zostali±my pradziadkami | nasza wnuzka Agnieszka Stan-

kiewiz urodziªa prawnuzka Patryka. Nasza wnuzka Patryja prze-

bywa na misji w Kongo, gdzie opiekuje si� sierotami.

Prosimy, pami�tajie o nas i naszyh bliskih w swoih modli-

twah! Przede wszystkim jednak starajmy si� wsªuhiwa¢ uwa»nie w to,
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o aktualnie ÿDuh mówi do zborów" i post�pujmy wedªug Jego wska-

zówek. Czas, w którym »yjemy, jest bardzo wyj¡tkowy. �wiat ogarniaj¡

oraz wi�ksze iemno±i, ale nasze ±wiatªo ma ja±nie¢ jak nigdy dot¡d!

Wszystkim Czytelnikom »yzymy ob�tego bªogosªawie«stwa Bo-

»ego i wiele osobistej duhowej korzy±i z lektury pisemka i odsªu-

hu pªyty.

J. K.
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Oto szz�±liwie si� powiedzie mojemu sªudze: B�dzie nader

wywy»szony i bardzo wysoko wyniesiony [ . . . ℄ wprawi w zdu-

mienie lizne narody, królowie zamkn¡ przed nim swoje usta,

bo zobaz¡ to, zego im nie opowiadano, i zrozumiej¡ to, zego

nie sªyszeli.

Iz 52:13,15
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