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Do Celu

Sierpie« 2001

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

Mam widzenie
Harald E kert
Mam widzenie: Widz lud odkupiony, który przez nawró enie
i upamitanie, przez przeba zenie i pojednanie doznaª o zysz zenia
krwi¡ Baranka i napeªniony Du hem witym wkra za do peªnego boga twa tego dziedzi twa, które Jezus wywal zyª mu na krzy»u. Ka»da
jednostka, m» zyzna i kobieta, mªody i stary, odnajduje w±ród tego
ludu swoje miejs e i swoje przezna zenie. Pary maª»e«skie »yj¡ tajemni ¡ tej miªo± i, która ª¡ zy Chrystusa z Jego Oblubieni ¡. Rodziny
rozkwitaj¡ pod osªon¡ Najwy»szego.
We wspólnota h tego ludu peªne miªo± i i peªnomo ne przywództwo dopomaga ka»dej jednost e w znalezieniu swojej wªasnej to»samo± i, bezpie ze«stwa i ak epta ji oraz w u zeniu si zapar ia si samego
siebie

elem u hwy enia swojego powoªania. Przez to rozwijaj¡ si ta-

lenty i dary du howe dla usªugi bra iom i siostrom, dla budowania
aªego ludu i dla ±wiade twa

aªemu ±wiatu.

Widz, jak liderzy ró»ny h wspólnot i wyzna« tego ludu rozwijaj¡ midzy sob¡ »ywe rela je, na e howane wzajemnym sza unkiem,
gªbokim zaufaniem i gor¡ ym pragnieniem urze zywistnienia tego
wspólnego widzenia. Przez to lud ten staje si sol¡ ziemi, miastem na
górze le»¡ ym, ±wiatªo± i¡ wido zn¡ z daleka i wskazuj¡ ¡ drog wielu
ludziom, przezna zonym do tego, aby sta¢ si

z¡stk¡ tego ludu.

Podstawowym »ywioªem i najwy»szym przezna zeniem tego ludu
jest uwielbianie jego Króla | oddawanie

z i Barankowi. Jego naj-

mo niejsz¡ broni¡ jest Sªowo Bo»e, jego siª¡ jest wiara, jego najistotniejsz¡

e h¡ jest miªo±¢, a jego najwa»niejszym zadaniem jest modli-

twa. Gdzie tylko dostrzegane jest to widzenie, odsunite zostaj¡ na
nale»ne im miejs e
i wszystko,

z¡stkowe do±wiad zenia, trady je, przekonania

o mogªoby rozbija¢ jedno±¢ tego ludu. Wszystko to,

o

doty h zas burzyªo i rozdzielaªo, mo»e teraz budowa¢ i zespala¢.
W ten sposób lud ten wyrasta w ±wity naród, aby by¢ ±wiatªo± i¡ wielu narodom ziemi i aby w ko« u, w dniu u zty weselnej, jako
pikna Oblubieni a bez skazy poª¡ zy¢ si ze swoim Oblubie« em.
Mam widzenie | widzenie, które przez wiele wieków byªo udziaªem proroków i apostoªów | widzenie Królestwa Bo»ego.

ÿWiederherstellung" [Odnowa℄, grudzie« 1989
Z niemie kiego tªuma zyª J. K.
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Ludzie, jaki h Bóg u»ywa
Gdy za± zadªo owy h trzysta tr¡b, Pan sprawiª,
»e jeden raziª drugiego w aªym obozie i rzu iª si
obóz do u ie zki . . .
Sdz 7:22
I padª stra h na obóz na polu i na wszystki h
wojowników. Tak»e ludzi z zatów i ªupie» ów ogarn¡ª lk, w dodatku nast¡piªo trzsienie ziemi, które
wywoªaªo lk przed Bogiem.
1Sm 14:15
Potem pobiegª Dawid, stan¡ª przy Filisty« zyku,
hwy iª za jego mie z, wy i¡gn¡ª go z po hwy, dobiª
go i u i¡ª mu nim gªow; Filisty« zy y za±, ujrzawszy,
»e zgin¡ª i h ry erz, pierz hnli.
1Sm 17:51
Gedeon, Jonatan, Dawid to trzej z wielu tzw. bohaterów wiary
zyli ludzi, którymi Bóg posªugiwaª si w sz zególny sposób, aby przez
ni h darowa¢ swojemu ludowi wspaniaªe zwy istwa nad dr z¡ ymi
go wrogami. Dzisiaj nie to zymy boju ÿz krwi¡ i z

iaªem" (Ef 6:12) |

naszymi wrogami nie s¡ armie ob y h naje¹d¹ ów, ale nasi du howi
wrogowie | ÿnadziemskie wªadze w okrga h niebieski h" stanowi¡
zagro»enie nie mniej realne i powa»ne. Tak»e i dzisiaj potrzebni s¡ ludzie formatu Gedeona, Jonatana i Dawida, aby lud Bo»y mógª zosta¢
wyzwolony spod tyranii swoi h du howy h

iemiz ów ÿku

hwalebnej

wolno± i dzie i Bo»y h" (Rz 8:21).
W zwi¡zku z tym powstaje pytanie, jakimi byli
ludzie potrzebni s¡ Bogu dzisiaj, jakie to

i ludzie i ja y

e hy s¡ nam niezbdne,

aby±my mogli sta¢ si skute znymi narzdziami w Bo»y h rka h i
przy zyni¢ si do ostate znego zwy istwa armii Pana nad Jego i naszym wrogiem szatanem. Przyjrzyjmy si wi

na

hwil niektórym i h

e hom, które zade ydowaªy o Bo»ym wyborze, maj¡

przy tym na

uwadze nasze wªasne zaanga»owanie w du howej wal e.
Przede wszystkim, i od tego trzeba za z¡¢, ludzie

i nie odzna-

zali si ni zym wyj¡tkowym. Nie byli to »adni tytani, »adni supermeni,
»adni herosi. Wedªug kryteriów ±wie ki h byli to ludzie

aªkiem zwy-

zajni, w ni zym nie wybijaj¡ y si nad prze itno±¢. Nie wyró»niali
si ani szla hetnym po hodzeniem, ani sz zególn¡ kondy j¡ fizy zn¡,
ani bªyskotliwo± i¡ umysªu, ani wyksztaª eniem, ani pozy j¡ spoªe zn¡,
ani zamo»no± i¡. Przypatruj¡

si sz zegóªom i h »y ia zauwa»ymy, »e

poddani byli wszystkim zwy zajnym ludzkim sªabo± iom i ograni zeniom. Czsto si bali, miewali powa»ne w¡tpliwo± i, nieraz byli bezradni, nie ufali samym sobie, bd¡

±wiadomi, »e nie maj¡ w sobie ni ,

o kwalifikowaªoby i h do roli bohaterów.

Ludzie, jaki h Bóg u»ywa
Ta
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e ha prze itno± i, a nawet podprze itno± i okazuje si by¢

bardzo istotna. Bóg bowiem u»ywaª taki h ludzi nie pomimo tego,
i» nie odzna zali si ni zym sz zególnym, le z wªa±nie dlatego. Cehy wybitne w o za h ludzki h z reguªy wyra¹nie dyskwalifikuj¡ ludzi w o za h Bo»y h, zapewne gªównie dlatego, »e wi¡»e si z nimi
niezdrowa pewno±¢ siebie, po zu ie wªasnej warto± i, zarozumiaªo±¢ i
py ha. Widzimy to

ho¢by na przykªadzie bra i Dawida (1Sm 16:6{13;

1Sm 17:28). Je±li wi

masz w sobie

o±,

o jest twoim mo nym atutem

i sprawia, »e uwa»asz, i» sz zególnie nadajesz si do pewny h zada« i
»e Pan zrobi dobry interes, je±li
ta wªa±nie

i je powierzy, to najprawdopodobniej

e ha jest gªówn¡ przeszkod¡ w u»ywaniu

i przez Boga.

W Nowym Testamen ie tak¡ zasad wyboru, któr¡ kieruje si Bóg,
wida¢ wyra¹nie w sªowa h apostoªa Pawªa: ÿPrzypatrz ie si zatem sobie, bra ia, kim jeste± ie wedªug powoªania waszego, »e niewielu jest
midzy wami m¡dry h wedªug
sokiego rodu, ale to,
m¡dry h, i to,
mo ne, i to,

o u ±wiata sªabego, wybraª Bóg, aby zawstydzi¢ to,
o jest niskiego rodu u ±wiata i

Bóg, w ogóle to,
»aden

iaªa, niewielu mo»ny h, niewielu wy-

o u ±wiata gªupiego, wybraª Bóg, aby zawstydzi¢

o jest ni zym, aby to,

zªowiek nie

o jest

o

o wzgardzone, wybraª
zym±, uni estwi¢, aby

heªpiª si przed obli zem Bo»ym" (1Ko 1:26{29).

T okoli zno±¢, i» Bóg nie wymaga od

zªowieka »adnej wyj¡tko-

wo± i, mo»emy uwa»a¢ za bardzo radosn¡ i za h aj¡ ¡. Po prostu
ka»dy z nas nadaje si i mo»e by¢ wybrany i u»ywany przez Boga taki,
jaki jest, bez wszelki h sz zególny h walorów, bez jaki hkolwiek mo ny h, unikalny h

e h, a

zsto nawet pomimo niektóry h powa»ny h

wad, które w o za h ludzki h byªyby nie do zaak eptowania. Je±li wi
nie widzisz w sobie absolutnie ni zego,

zym mógªby± Bogu zaimpono-

wa¢, to masz powód do rado± i, gdy» ozna za to zapewne, »e nie ma
w tobie »adny h przeszkód, które uniemo»liwiaªyby Bogu wybra¢

i i

u»ywa¢. Twoja prze itno±¢ w o za h ludzi nie stanowi dla Boga absolutnie »adnej przeszkody i »adne twoje ograni zenia w o za h Bo»y h
nie eliminuj¡

i z Jego wyboru.

Przejd¹my teraz do nastpnej

e hy, jak¡ odzna zali si ludzie,

który h Bóg u»ywaª. Byli to ludzie, którzy sªu hali Sªowa Bo»ego i
przyjmowali je. Wierzyli wszystkiemu,

o mówiª Bóg. Jego Sªowo byªo

dla ni h pokarmem, który spo»ywali i dziki któremu ro±li du howo.
W

zasa h Gedeona, Jonatana i Dawida nie byªo szkolni twa. Przy-

pominaj¡

sobie Bo»e wspaniaªe

zyny ludzie

i nie powoªywali si na

lek je historii. Znali Boga z eduka ji w dzie i«stwie w swoi h doma h,
gdy» Bóg zle iª rodzi om nau zanie dzie i i jak wida¢ wywi¡zywali si
oni z tego zadania na ogóª dobrze. Dziki temu Bóg i Jego dzieªa byªy
dla Gedeona, Jonatana i Dawida rze zywisto± i¡. I h ÿ±wiatopogl¡d",
i h obraz rze zywisto± i nie obejmowaª tylko tego,

o widzieli, le z
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tak»e to,

o niewidzialne. Dziki temu i h »y ie nie przebiegaªo tylko

w sferze materialnej, le z tak»e w sferze du howej.
Okoli zno±¢ ta odgrywaªa w i h »y iu i powoªaniu rol klu zow¡.
To wªa±nie wyró»niaªo i h w sposób istotny od oto zenia. Je±li bowiem
w swoi h o ena h kierujemy si tylko widzialn¡

z± i¡ rze zywisto-

± i, jeste±my w obli zu sytua ji z reguªy bezradni, bezsilni i skazani na
niewol i tyrani wrogów. Ogóª wspóªplemie« ów Gedeona, Jonatana
i Dawida widziaª tylko zabor ów midia«ski h

zy filisty«ski h i ujarz-

mienie swojego narodu, a nie widziaª »adny h ±rodków, które mogªyby
temu zaradzi¢. Ty h trze h widziaªo tak»e to samo, ale widzieli oni nie
tylko to. Pró z tego widzieli Boga, który dokonywaª

udów w Egip ie

(Sdz 6:13), któremu ÿnietrudno wybawi¢ przez wielu

zy przez nie-

wielu" (1Sm 14:6), który wyrywa z mo y lwa, nied¹wiedzia i z rki
Filisty« zyka (1Sm 17:36{37,45{47).
To doª¡ zenie faktów niewidzialny h do obrazu faktów widzialny h

aªkowi ie zmienia perspektyw i o en sytua ji. To jest istota

wiary. W znanym ÿhymnie na

ze±¢ ludzi wiary" trafnie ujte to zo-

staªo w zdaniu, doty z¡ ym Moj»esza, a zkolwiek doty zy ono wszystki h taki h ludzi: ÿtrzymaª si bowiem tego, który jest niewidzialny,
jak gdyby go widziaª" (Hbr 11:27).
Kolejn¡

e h¡ ludzi, jaki h Bóg u»ywaª, byªo gor¡ e umiªowanie

Boga i Jego Królestwa. Ce ha ta wynika w sposób logi zny z poprzedniej, nie mo»na bowiem ak eptowa¢ Sªowa Bo»ego i poznawa¢ je, a
nie rozko ha¢ si przy tym w Bogu i w Jego

harakterze, a tak»e w

realizowany h przez Niego plana h i w Jego Królestwie. Bóg szuka
i u»ywa ludzi, którzy za hwy ili si Bogiem i Jego dzieªem na tyle,
»e wszystko inne stra iªo dla ni h zna zenie, który h ogarnia pasja
sªu»enia Bogu i przy zyniania si do Jego

hwaªy.

Na skutek tego, »e dostrzegaj¡ tak»e niewidzialn¡, du how¡, Bo»¡
rze zywisto±¢, nie mog¡ w »aden sposób pogodzi¢ si z faktami widzialnymi, które jakby zaprze zaj¡ Bo»ej wsze hwªadzy i wsze hmo y, w
który h zdaje si, »e prze iwnik Boga i Jego ludu odnosi triumfy i wydaje si by¢ panem sytua ji. I h wntrze buntuje si prze iwko temu,
stan taki wywoªuje i h gniew i stanow zy sprze iw. ÿZa pozwoleniem,
Panie mój!" (Sdz 6:13,15). ÿKim»e jest ten Filisty« zyk nieobrzezany,
»e l»y szeregi Boga »ywego?" (1Sm 17:26). ÿTak nie mo»e by¢! Ja si
na to nie godz! To prze zy o zywistym faktom, które znam i o który h
wiem! To musi si zmieni¢!"
Samsonowi mówiono: ÿCzy nie wiedziaªe±, »e wªadaj¡ nad nami
Filisty« zy y?" (Sdz 15:11). On, jak i oni, dobrze o tym wiedziaª, ale w
odró»nieniu od wszystki h pozostaªy h on z tym si nie zgadzaª. Podzas gdy wszys y inni rozkªadali bezradnie r e i wzruszali ramionami,
pokry i w jaskinia h i dr»¡ y przed butnymi zabor ami, ludzie ta y jak

Ludzie, jaki h Bóg u»ywa
Samson, Gedeon, Jonatan
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zy Dawid, dostrzegaj¡

rze zywisto±¢ du-

how¡, wiedzieli, »e tak, jak jest, by¢ nie powinno i tak by¢ nie musi.
I to kwalifikowaªo i h do tego, by zosta¢ wybranymi przez Boga do
dzieªa wyzwolenia Jego ludu.
Aby to jednak mogªo nast¡pi¢, potrzebna byªa jesz ze jedna
istotna

e ha: gotowo±¢ do ponoszenia ofiar. I to ofiar nie byle jaki h,

le z do wyrze zenia si wszystkiego, a» do utraty »y ia. Wedªug o en
ludzki h i h zrywy byªy ni zym mniej, jak nie hybnym nara»eniem si
na ±mier¢. Wyruszanie prze iwko wrogom li znym ÿjak szara« za" i
ÿjak piasek nad brzegiem morza" (Sdz 7:12) z maªym huf em, we
dwójk lub w pojedynk byªo po ludzku szale«stwem. Jednak de ydowali si na to,

eni¡

Boga, Jego dzieªo i interes Jego ludu nad swoje

»y ie. ÿJa bd wal zyª z tym Filisty« zykiem" (1Sm 17:32). ÿJa si nara»." ÿJa z tym

o± zrobi." ÿJe±li mam zgin¡¢, to zgin!" (Est 4:16)

| taka byªa i h postawa i ona wªa±nie w sposób istotny przy zyniªa si
do odniesienia zwy istwa. Nie byªa to brawura, le z bezgrani zne oddanie si i zaufanie Bogu. De yduj¡ si na to

i, którzy ÿnie umiªowali

»y ia swojego tak, by ra zej je obra¢ ni» ±mier¢" (Obj 12:11).
Na konie

wspomnijmy o jednej jesz ze wªa± iwo± i ty h, który h

Bóg w taki sz zególny sposób u»ywa: S¡ oni przyoble zeni w szat
pokory i nie przypisuj¡ samym sobie »adnego zna zenia ani zasªugi,
nie daj¡ si te» w i¡gn¡¢ w utar zki z tymi, którzy i h zniewa»aj¡,
oskar»aj¡ i zwal zaj¡. A tak jako± dziwnie si skªada, »e robi¡ to
przede wszystkim i h wspóªbra ia, którzy zawdzi zaj¡ im swoje wyzwolenie. Samsona zwi¡zali i wydali w r e wrogów jego wªa±ni ludzie
(Sdz 15:12{13). Prze iwko Gedeonowi wyst¡pili najpierw jego roda y,
a potem Efraimi i (Sdz 6:30; 8:1{3). Jonatana nieomal zgªadziª jego
wªasny oj ie , król Izraela (1Sm 14: 39,44,45). Na Dawidzie demonstrowali swoj¡ wy»szo±¢ i bohaterstwo jego wªa±ni bra ia (1Sm 17:28),
a król Saul nastawaª na jego »y ie przez dªugie lata.
Po tym omówieniu niektóry h

e h ludzi, jaki h Bóg u»ywa,

zwró¢my uwag na fakt, i» Bóg ma w taki h ludzia h sz zególne
upodobanie, poszukuje taki h ludzi i gor¡ o pragnie, by byªo i h jak
najwi ej. Ju» w Starym Testamen ie powiedziane jest, »e ÿPan wodzi
o zyma swymi po

aªej ziemi, aby wzma nia¢ ty h, którzy sz zerym

ser em s¡ przy nim" (2Kn 16:9). W Biblii Gda«skiej tekst ten brzmi
nastpuj¡ o: ÿO zy Pa«skie przepatruj¡ wszystk¡ ziemi, aby dokazywaª mo y swej przy ty h, którzy przy nim stoj¡ ser em doskonaªym".
Mo»na nawet powiedzie¢, »e Bóg jest zafas ynowany takimi lud¹mi,
rozkoszuje si i

hlubi si nimi. Kiedy znajdzie kogo± takiego, ogªasza

z ulg¡ i zadowoleniem: ÿZnalazªem!" ÿZnalazªem Dawida, syna Jessego, m»a wedªug ser a mego, który wykona

aªkowi ie wol moj¡"

(Dz 13:22). Jak»e natomiast przygnbiaj¡ o brzmi Bo»a skarga, kiedy
Bóg mówi: ÿSzukaªem, le z nie znalazªem." ÿSzukaªem w±ród ni h
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m»a, który by potrafiª wznie±¢ mur i przed moim obli zem stan¡¢
w wyªomie, wstawiaj¡

si za krajem, abym go nie znisz zyª, le z nie

znalazªem" (Ez 22:30).
Jednak zawsze, kiedy ludzie ta y si znale¹li i pozwolili Bogu, by
i h u»yª, za zynaªy dzia¢ si rze zy zdumiewaj¡ e. Bóg z

aª¡ swoj¡ po-

tg¡ stawaª po stronie taki h ludzi i ujawniaª swoj¡ wsze hmo . Kto±
powiedziaª, »e Bóg gotów jest przewró i¢
±piesz¡

aªe niebo do góry nogami,

z pomo ¡ takim ludziom. Czsto i h wyst¡pieniu towarzyszyªy

zjawiska nadnaturalne, zwªasz za trzsienie ziemi jako symbol faktu,
i» maj¡

taki h ludzi, wypeªniony h miªo± i¡, peªny h wiary i goto-

wy h do ofiar, Bóg mo»e wstrz¡sn¡¢ rze zywisto± i¡ i doprowadzi¢ do
niebywaªy h zmian. W Biblii zytamy o tym: ÿI ó» powiem jesz ze?
Zabrakªoby mi prze ie»

zasu, gdybym miaª opowiada¢ o Gedeonie,

Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu, i o proroka h, którzy
przez wiar podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwo±¢, otrzymali
obietni e, zamknli pasz ze lwom, zgasili mo

ognia, uniknli ostrza

mie za, pod¹wignli si z niemo y, stali si m»ni na wojnie, zmusili
do u ie zki ob e wojska . . . " (Hbr 11:32{34).
W zasa h Starego Testamentu ludzie ta y trafiali si bardzo
rzadko. Z tej przy zyny Bo»e plany i zamiary ratunku dla Jego ludu
zsto bardzo dªugo musiaªy

zeka¢ na swoj¡ realiza j. Dlatego Pan

Bóg postanowiª temu zaradzi¢, znale¹¢ rozwi¡zanie tego problemu.
Prorok Izajasz mówi: ÿWidziaª te», »e nie ma nikogo, i zdumiaª si,
»e nikt nie wystpuje; a wtedy dopomogªo mu jego rami i wsparªa
go jego sprawiedliwo±¢" (Iz 59:16). Przez tego samego proroka sam
Pan mówi: ÿRozgl¡daªem si, le z nie byªo pomo nika, zdziwiªem si,
»e nie byªo nikogo, kto by mi podparª. Le z wtedy dopomogªo mi
moje rami i wsparªa mnie moja zapal zywo±¢" (Iz 63:5). Bo»ym rozwi¡zaniem tego najwikszego problemu ludzko± i jest Syn Bo»y Jezus
Chrystus, nowy rodzaj

zªowieka, drugi Adam, w doskonaªy sposób

speªniaj¡ y wszystkie Bo»e o zekiwania. Nie tylko umiªowaª On Sªowo
Bo»e, ale sam jest Sªowem Bo»ym. Nie tylko gotowy byª ponie±¢ ofiar,
ale ÿuni»yª samego siebie i byª posªuszny a» do ±mier i, i to do ±mier i
krzy»owej" (Flp 2:8). Zyskaª On peªne Bo»e upodobanie, gdy» zadowoliª Boga w sposób daleko doskonalszy ni» Gedeon, Jonatan, Dawid
zy ktokolwiek inny z ludzi. Dlatego staª si Panem panów i Królem
królów, otrzymaª wszelk¡ wªadz na niebie i na ziemi.
Ten nowy, bohaterski ród zwy iz ów, ludzi na Bo»e upodobanie,
z którymi Bóg ÿwspóªdziaªa we wszystkim ku dobremu" (Rz 8:28), istnieje i dziaªa teraz na ziemi. Jezus Chrystus, ów doskonaªy Bo»y wzorze , opu± iª

zasowo ten ±wiat, le z zst¡piª i wypeªniª Jego u zniów

Du h wity, bd¡ y no±nikiem Jego harakteru i Jego doskonaªego
»y ia na Bo»e upodobanie. Jako zªonki Ciaªa Chrystusowego powoªani jeste±my do kontynua ji Jego »y ia i Jego misji, do prezentowania

Ludzie, jaki h Bóg u»ywa
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i ujawniania na ±wie ie Jego doskonaªy h

e h na Bo»e upodobanie.

I tak jak w Starym Testamen ie, a wªa± iwie w jesz ze zna znie wikszym stopniu Bóg po stronie taki h ludzi staje z

aª¡ potg¡ niebios i

wspiera i h w sposób nadnaturalny. Wspomnijmy tylko o dwó h nowotestamentowy h przykªada h: ÿA gdy sko« zyli modlitw, zatrzsªo si
miejs e, na którym byli zebrani, i napeªnieni zostali wszys y Du hem
witym, i gªosili z odwag¡ Sªowo Bo»e" (Dz 4:31). ÿNagle powstaªo
wielkie trzsienie ziemi, tak »e si za hwiaªy fundamenty wizienia i
naty hmiast otworzyªy si wszystkie drzwi, a wizy wszystki h si rozwi¡zaªy" (Dz 16:26). Staªo si to w odpowiedzi na postaw nieza hwianej wiary i zde ydowania na ofiar ª¡ znie z nara»eniem »y ia,
na te same

zyli

e hy, które widzieli±my u Gedeona, Jonatana i Dawida.

Takie same zasady, takie same

e hy i takie samo Bo»e wspóª-

dziaªanie znajdujemy niezli zon¡ ilo±¢ razy tak»e w historii Ko± ioªa w
przypadku wielu ludzi, który h Bóg w sz zególny sposób u»ywaª, tak»e
w niedalekiej przeszªo± i lub nawet u»ywa jesz ze dzi±. Bóg wzbudzaª
i nadal

h e wzbudza¢ taki h, którzy ÿsta¢ bd¡ przy Nim ser em do-

skonaªym" i wspóªdziaªa¢ jest gotów z nimi w pot»ny sposób w dziele
dobudowania Ko± ioªa do jego posta i do elowej i przygotowania oblubieni y Baranka. Je±li tylko nasze du howe o zy s¡ otwarte, dostrze»emy taki h wokóª siebie niemaªo. Przy tym nikt nie musi znie h a¢
si i rezygnowa¢, je±li nie znajduje w sobie taki h

e h, nie musi narze-

ka¢, »e trudno, bo taki ju» jest i na tak¡ miªo±¢ do Sªowa, tak¡ wiar,
ofiarno±¢ i pokor go nie sta¢, poniewa» nie

hodzi o nasze wªasne

e hy, le z o Bo»e »y ie, które Du h wity wnosi do ser

Bo»y h

dzie i. Nowe Przymierze bowiem to nie nasze wysiªki i zmagania, le z
prawa Bo»e, wypisane na naszy h ser a h.
A zatem ka»dy

zªowiek na nowo narodzony nosi w sobie poten-

jaª, kwalifikuj¡ y go na wspóª zesnego Gedeona, Jonatana

zy Da-

wida. Nie trzeba »adny h heroi zny h wysiªków, aby ten poten jaª uaktywni¢, trzeba tylko za rad¡ apostoªa Pawªa mªodemu Tymoteuszowi
ÿroznie a¢ na nowo dar ªaski Bo»ej", udzielony nam w posta i Duha witego, ÿalbowiem nie daª nam Bóg du ha boja¹ni, le z mo y
i miªo± i, i pow± i¡gliwo± i" (2Tm 1:6{7). Czuj si wi
odwa»nego powstania i zaj ia wyzna zonego

za h ony do

i przez Pana miejs a

w wyªomie, aby Jego dzieªo tego wa»nego, ostate znego

zasu mogªo

zosta¢ pomy±lnie zako« zone.
O zy Pa«skie jesz ze dzi± przepatruj¡ ziemi i rozbrzmiewa Jego
pytanie: ÿKogo po±l? I kto tam pójdzie?" (Iz 6:8). Izajasz odpowiedziaª: ÿOto jestem, po±lij mnie!" Samuel odpowiedziaª: ÿMów, Panie,
bo sªuga twój sªu ha" (1Sm 3:9{10). Saul z Tarsu odpowiedziaª: ÿCo
mam

zyni¢, Panie?" (Dz 22:10). A jak odpowiesz ty?

J. K.
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Problemy w sªu»bie dla Mistrza
Po upªywie dwó h lat nastaª po Feliksie Por jusz
Festus; pragn¡ okaza¢ ydom przy hylno±¢, Feliks
pozostawiª Pawªa w wizieniu.
Dz 24:27
Wielki apostoª, który rozkrzewiª ewangeli po

aªym ów zesnym

±wie ie, znalazª si w powa»ny h problema h. Wygl¡daªo na to, »e
±wiat zawzi¡ª si, aby go znisz zy¢. Caªy lud »ydowski i jego

aªy

aªe przy-

wództwo, wojsko rzymskie, namiestnik Feliks, rze znik prawny Tertullus | wszys y usiªuj¡ go zgªadzi¢. Ledwie unikn¡ª rozszarpania przez
tªum, ledwie unikn¡ª bi zowania, ledwie unikn¡ª zamordowania przez
zterdziestu spiskow ów, ledwie unikn¡ª wyroku ±mier i. Minªy peªne
dwa lata od jego uwizienia i ni

si nie zmieniªo. Nawet konie

ka-

den ji rz¡dów Feliksa nie przyniósª »adnej zmiany. Paweª pozostaª w
wizieniu. Chyba to ju» kres jego posªugiwania i kto wie,

zy nie kres

hrze± ija«stwa.
Czy naprawd? Z szerokiego kontekstu biblijnego ty h wydarze«
wiadomo nam, »e nie byªa to w ale sytua ja wyj¡tkowa, le z ra zej

aª-

kiem normalna. e w taki h lub podobny h okoli zno± ia h upªywaªo
»y ie wielu
i¡gu

hrze± ijan nie tylko w

aªej historii Ko± ioªa. e mo

zasa h apostolski h, ale tak»e w
Bo»a objawia si w sªabo± i, »e

zwy iski marsz ewangelii przebiega w±ród nieko« z¡ ej si serii pozorny h pora»ek i niepowodze«. e wizienie i te wszystkie szykany i
prze iwno± i, jakie spotykaªy w tym

zasie apostoªa, byªy fragmentem

zwy zajnego, normalnego wykonywania przez niego powierzonego mu
przez Chrystusa posªanni twa.
Bior¡

pod uwag wszystko to,

o widzialne, mo»na by doj±¢ do

wniosku, »e sytua ja apostoªa byªa beznadziejna, »e byª on zdany na
ªask i nieªask wrogi h mu

zynników,

aªkowi ie bezsilny i bezradny

w obli zu góruj¡ y h nad nim siª zªa i przemo y. Nie ina zej byªo w
»y iu jego Mistrza, Jezusa Chrystusa. Pomawiany, wy±miewany, l»ony,
obra»any, faªszywie oskar»any, zmuszany do ukrywania si, a wreszie zdany na niesienie skutków zdrady bliskiej Mu osoby, zbrojnego
spisku prze iwników, nastrojów tªumu, kaprysów Piªata i humoru Heroda. Kiedy Piªat dowiedziaª si, »e Jezus jest Galilej zykiem

zyli

ÿpoddanym Heroda", posªaª Go do Heroda. Sam tak»e nie omieszkaª
u±wiadomi¢ Jezusowi, »e posiada nad Nim nieograni zon¡ wªadz.
Tak byªo po ludzku, w sferze widzialnej. Ale

zy byªo tak na-

prawd? Odpowied¹ znajdujemy w sªowa h, wypowiedziany h przez
Jezusa do Piªata: ÿNie miaªby± »adnej wªadzy nade mn¡, gdyby

i to

nie byªo dane z góry" (J 19:11). Je±li we¹miemy pod uwag sfer niewidzialn¡, je±li do naszej o eny sytua ji wª¡ zymy tak»e rze zywisto±¢
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aªkiem innym ±wietle. O ena sy-

tua ji wy hodzi wtedy zupeªnie inna. Zarówno w przypadku Jezusa, jak
i w przypadku apostoªa Pawªa. Bóg

aªkowi ie panowaª nad sytua j¡

w ogólno± i i w ka»dym z jej sz zegóªów. Wszystko to,
a» do najmniejszego drobiazgu, byªo pod

o si dziaªo,

aªkowit¡ Jego kontrol¡ i

nastpowaªo z Jego przyzwolenia i zrz¡dzenia.
Wiedziaª o tym Pan i Mistrz Jezus Chrystus i wiedziaª o tym bd¡ y
Jego u zniem apostoª Paweª. Dlatego postawa i h obu w tej sytua ji
odpowiadaªa rze zywistej o enie siª, a nie o enie pozornej, widzialnej.
Zarówno Jezus, jak i Paweª przyjmowali wszystko z

aªkowitym spo-

kojem, z godno± i¡ i z zupeªn¡ pewno± i¡, »e to z¡ e si wydarzenia
s¡ zaplanowane przez Boga, »e w tym wszystkim,

o i h spotyka, wy-

peªniaj¡ oni bez przerwy powierzone im przez Boga posªanni two. Te
dramaty zne okresy i wypadki nie byªy wi
kªó aj¡ ymi

jakimi± przerwami, za-

zasowo normalny bieg i h posªugi, le z wªa±nie w ty h

najdramaty zniejszy h okresa h i wypadka h i h posªuga znajdowaªa
si w punk ie kulmina yjnym.
Tak samo postpowali wszys y inni ludzie wiary, bior¡
tak»e to,

o niewidzialne | potg i wsze hmo

w ra hub

Bo»¡. To byªo sekre-

tem i h suk esu. ÿTrzymaª si bowiem tego, który jest niewidzialny,
jak gdyby go widziaª" | powiedziane jest o Moj»eszu, ale w równym
stopniu doty zy to wszystki h prawdziwy h ludzi wedªug ser a Bo»ego.
Dziki tej postawie byli zdolni do znoszenia

ierpie« niezno±ny h, do

wykonania dzieª niewykonalny h, do osi¡gni ia

elów nieosi¡galny h.

Dziki temu stali si zwy iz ami. Swoj¡ postaw¡ uwielbili Boga, pokonali mo e zªego i odnie±li wspaniaªe zwy istwa.
Nie mówimy tutaj o przypadka h wyj¡tkowy h. To,

o powy»ej

powiedziano, nie doty zy ani jaki h± wyj¡tkowy h sytua ji, ani jaki h±
wyj¡tkowy h ludzi. Biblijne przykªady ludzi wiary oraz i h postaw i

zy-

nów maj¡ odniesienie i s¡ bardzo istotne dla ka»dego z nas, dla ka»dego

hrze± ijanina, pod¡»aj¡ ego ±ladami swojego Mistrza. W pew-

nym sensie wszys y mo»emy, a nawet powinni±my zosta¢ bohaterami
wiary, przy

zym okazji do prawdziwego bohaterstwa nie trzeba nam

szuka¢ w jaki h± wyj¡tkowy h okoli zno± ia h, le z okazj¡ tak¡ jest
ka»dy dzie« naszego powszedniego »y ia. I z tej okazji nie s¡ w ale
wyjte te dnie, w który h dzieje si w naszym »y iu

o± sz zególnie

okropnego i w który h boryka¢ si musimy z sz zególnie upor zywymi prze iwno± iami, le z wr z prze iwnie | wªa±nie wtedy nasze
na±ladowanie Chrystusa i nasza sªu»ba dla Niego prze hodzi przez
swój punkt kulmina yjny, wªa±nie wtedy mamy sz zególn¡ okazj do
odzna zenia si bohaterstwem i do odniesienia wielki h zwy istw duhowy h i uwielbienia przez to naszego Króla i Wodza.
W »y iu spotyka nas wiele dramaty zny h wydarze« ró»nego rodzaju. Choroby, niesz z±liwe wypadki, problemy maª»e«skie, pro-
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blemy rodzinne, problemy bytowe, problemy finansowe, problemy praowni ze, problemy s¡siedzkie, problemy zborowe i inne spadaj¡ na
nas i bole±nie zakªó aj¡ normalny bieg naszego »y ia. Niektóre z ni h
mijaj¡ stosunkowo szybko, ale nie brak te» dªugotrwaªy h,

i¡gn¡ y h

si latami. Niektóre z ni h udaje nam si rozwi¡za¢ z wikszym

zy

mniejszym trudem, ale nie brak te» taki h, które po ludzku s¡ nierozwi¡zalne, które gro»¡ ogromnymi stratami i znisz zeniem naszej
usªugi, a nawet »y ia. Bior¡

pod uwag okoli zno± i widzialne, jeste-

±my bez »adny h szans, bezsilni i bezradni, zdani na ªask i nieªask
wrogi h wzgldem nas

zynników.

Z tego, o powiedzieli±my powy»ej o naszym Mistrzu i Panu Jezusie Chrystusie oraz o Jego u zniu i sªudze Pawle, wy i¡gn¡¢ mo»emy
dla siebie bardzo wa»ne wnioski, które pomog¡ nam zaj¡¢ w ty h dramaty zny h prze»y ia h wªa± iwe stanowisko, odpowiadaj¡ e Bo»ym
pragnieniom i

elom, a przez to pozwol¡ nam odnie±¢ w ni h zwy i-

stwo i uwielbi¢ Boga.
Po pierwsze, ka»dy taki spadaj¡ y na nas
nat»enia i

ios, niezale»nie od jego

harakteru, przyj¡¢ musimy nie jako niesz z± ie

zy tra-

gi zne zrz¡dzenie losu, le z jako normalny, kolejny etap naszej sªu»by,
przewidziany i zaplanowany dla naszego »y ia przez naszego Mistrza i
Pana. Nie mo»e wi
»enia Mu a» do

by¢ mowy o zawieszeniu na±ladowania Go i sªu-

zasu uporania si z tym niesz z± iem, a» do

zasu

przywró enia bardziej normalny h i bardziej sprzyjaj¡ y h warunków.
Wr z prze iwnie, w obli zu wyzwania powinni±my mie¢ ±wiadomo±¢,
»e oto w hodzimy w faz sªu»by sz zególnie odpowiedzialnej, »e powierzona nam przez Pana posªuga zostaje teraz podniesiona na wy»szy
poziom, »e zostaj¡ nam teraz powierzone trudniejsze i ambitniejsze zadania, maj¡ e wiksze ni» dot¡d zna zenie, »e wi

zarówno Bóg, jak

i Jego prze iwnik diabeª, a tak»e niezli zone zastpy anioªów i demonów bd¡ teraz patrze¢ na nas ze sz zególn¡ uwag¡. Ina zej mówi¡ ,
»e wzrasta teraz ranga naszej sªu»by dla Pana, »e zbli»a si ona zapewne do swojego punktu kulmina yjnego, nadszedª wi dla nas zas
wielkiej okazji sprawdzenia i utwierdzenia jako± i naszego

hrze± i-

ja«skiego »y ia i pra y.
Po drugie, poprzez pogªbienie naszego »ywego osobistego kontaktu z Panem d¡»y¢ musimy usilnie do u hwy enia prawdziwej, peªnej o eny ukªadu siª, obejmuj¡ ej nie tylko okoli zno± i widzialne, ale
tak»e niewidzialne, du howe. Musimy wi

poprzez dogªbne rozwa-

»anie Sªowa Bo»ego i kontakt z Panem w modlitwie przebi¢ si do
nieza hwianej ±wiadomo± i, opartej na wierze, »e prawdziwa, niewidzialna m¡dro±¢ i mo

Bo»a przewy»sza niesko« zenie nasz¡ pozorn¡,

widzialn¡ bezradno±¢ i bezsilno±¢. wiadomo±¢ taka sprawi, »e wszystkie kolejne sz zegóªy spotykaj¡ y h nas okoli zno± i, pozornie pogr¡»aj¡ e nas

oraz bardziej w sytua j bez wyj± ia, bdziemy w stanie

Problemy w sªu»bie dla Mistrza
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przyjmowa¢ bez wszelkiej paniki, z zupeªnym spokojem i z godno± i¡,
maj¡

na uwadze, »e niewidzialny Bóg panuje

aªkowi ie nad wszyst-

kimi, najdrobniejszymi nawet sz zegóªami naszego »y ia i sªu»by. Wyra»aj¡

si obrazowo, nasz problem zdrowotny, rodzinny, bytowy

zy

inny bdzie mówiª do nas sªowami Piªata: ÿCzy nie wiesz, »e mam mo
wypu± i¢

i i mam mo

znisz zy¢

i?" Jednak nasz¡ odpowiedzi¡

bd¡ sªowa naszego Mistrza: ÿNie miaªby±, problemie, »adnej mo y
nade mn¡, gdyby

i to nie byªo dane z góry." Taka postawa podnosi

nas ponad wszelkie problemy. Na tronie jest Bóg, w ka»dej sytua ji i
okoli zno± i, zawsze i wszdzie.
| Ale

ó» to pomo»e, je±li problem mimo wszystko nie ustpuje?

| To prowadzi nas do kolejnego punktu wniosków, jakie mo»emy
wy i¡gn¡¢ z przykªadu naszego Mistrza i naszego wspóªsªugi Pawªa.
A wi , po trze ie, nie powinni±my kon entrowa¢ si na rozwi¡zaniu
swojego problemu, le z na uwielbieniu Boga. yjemy prze ie» nie dla
samy h siebie, le z dla Pana. Nie jeste±my sami swoi. Naszym

elem

numer jeden nie mo»e by¢ dbanie o swoje wªasne sprawy, le z dbaªo±¢
o Królestwo Bo»e i jego sprawiedliwo±¢. O nasze za± potrzeby zadba
Bóg | wszystko inne zostanie nam dodane.
A wi zwy istwo w wal e du howej, jak¡ to zymy, nie polega na
rozwi¡zaniu i usuni iu dr z¡ ego nas problemu, le z na uwielbieniu
imienia Pa«skiego. Wprawdzie bardzo

zsto Pan mo»e si uwielbi¢

wªa±nie przez rozwi¡zanie problemu, ale nie musi tak by¢ zawsze i
nie musi tak by¢ od razu. Dlatego we wszelki h naszy h wysiªka h powinni±my mie¢ na widoku przede wszystkim uwielbienie Pana, a nie
rozwi¡zanie problemu. Pan Jezus nie prosiª Oj a, by za howaª Go od
godziny mki, le z by uwielbiª Swoje imi (J 12:27{28). Apostoª Paweª
za± wyra»a to samo sªowami: ÿLe z o »y iu moim mówi¢ nie warto
i nie przywi¡zuj do niego wagi, bylebym tylko dokonaª biegu mego
i sªu»by, któr¡ przyj¡ªem od Pana Jezusa, »eby skªada¢ ±wiade two o
ewangelii ªaski Bo»ej" (Dz 20:24). Wymown¡ ilustra j¡ tej zasady jest
te» biblijny Job lub Hiob, którego

ierpienia ust¡piªy wtedy, gdy od-

sun¡ª swój problem na dalszy plan, aby wstawia¢ si przed Bogiem za
swoimi przyja ióªmi (Jb 42:10).
Je±li borykaj¡

si z trudnymi problemami uwzgldnimy powy»sze

wnioski i zajmiemy zgodn¡ z nimi postaw, bdziemy na±ladow ami
naszego Mistrza i odniesiemy zwy istwo, przy zyniaj¡ e si do

hwaªy

Jego imienia. Nie jest to droga ªatwa, le z jest to droga do dojrzaªo± i
hrze± ija«skiej, do owo nego i zwy iskiego »y ia dla Pana. Zrezygnowanie z wªasny h elów na rze z Królestwa Bo»ego bdzie sprawdzianem naszej wiary i dojrzaªo± i. Czy miªujemy Pana i Jego Królestwo bardziej ni» powodzenie, zdrowie i »y ie swoje wªasne i swoi h
najbli»szy h? Czy potrafimy odsun¡¢ to wszystko na dalszy plan, przekazuj¡

trosk o to Panu, który prze ie» zdoªa o to zadba¢ o wiele
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skute zniej, ni» my sami, i

zy potrafimy skon entrowa¢ si na Jego

Królestwie i wypeªnianiu Jego woli? Wymaga to ofiary, ale owo uje
to wspaniaªym bªogosªawie«stwem i »y iem du howej obfito± i. Zdoby ie si na tak¡ postaw to podniesienie si na wy»szy poziom »y ia
du howego. To istotny krok w przej± iu z du howej pªy izny na gªbi
prawdziwej du howej normalno± i. I przy tym wbrew pozorom ni zego
si nie tra i, a niesko« zenie wiele zyskuje. Je±li nawet bowiem nasz
problem nie zostanie rozwi¡zany, zyskamy ÿ hlubne ±wiade two" (Hbr
12:39) i staniemy w szeregu zwy iz ów, bohaterów wiary, zdobywaj¡
niezwidª¡, wie zyst¡ nagrod.
W aktualnej sytua ji du howej w naszym Kraju Pan stawia wielu
Swoi h sªug przed ró»norodne powa»ne problemy, pragn¡

nas po-

przez nie zahartowa¢, wyszkoli¢ i przygotowa¢ do sz zególny h zada«.
Kiedy si pojawiaj¡, nie panikujmy i nie rozpa zajmy, le z pójd¹my
za przykªadem naszego Mistrza Jezusa i Jego wiernego sªugi Pawªa,
u zmy si od zwy iz ów wiary wszystki h

zasów i postpujmy tak,

jak oni, a przez wszelkie problemy, sprawdziany i próby przejdziemy
zwy isko, aby mó

zajmowa¢ zna z¡ e miejs e w szerega h Bo»ej ar-

mii, gotowi na speªnianie najtrudniejszy h nawet rozkazów naszego
Wodza.

J. K.

Nikt nie ierpiaª niedostatku
Przemiany ustrojowe w naszej

z± i ±wiata stawiaj¡ tak»e Ko-

± ióª Jezusa Chrystusa przed nowe wyzwania. W ustroju, który min¡ª,
wszys y byli±my ubodzy, ale prakty znie nie byªo nikogo, kto »yªby
w skrajnej ndzy, kto borykaªby si z widmem gªodu lub brakiem
rze zy najniezbdniejszy h, poniewa» opieku« ze pa«stwo zapewniaªo
wszystkim minimalne ±rodki do »y ia. Na skutek tego zbory ewangeli zne prawie w ale nie musiaªy zajmowa¢ si potrzebami ludzi biedny h,

ierpi¡ y h niedostatek. Stan taki trwaª dostate znie dªugo, aby

spowodowa¢, »e ta funk ja Ko± ioªa prawie zanikªa i biblijna nauka w
tym zakresie popadªa prakty znie w zapomnienie.
I wªa±nie to zagadnienie jest aktualnie dla Ko± ioªa wyzwaniem,
poniewa» wraz ze zmian¡ ustroju za zynaj¡ pojawia¢ si

oraz li zniej

ludzie potrzebuj¡ y, którzy nagle, nieraz nieomal z dnia na dzie«, staj¡
przed nierozwi¡zalnym problemem bytowym na skutek utraty pra y
zarobkowej, upadku prowadzonej dziaªalno± i gospodar zej, utraty »ywi iela, wypadku losowego

zy klski »ywioªowej. W dalszym

i¡gu

dziaªaj¡ wprawdzie ró»ne formy funk ji opieku« zej pa«stwa, ale w
wielu przypadka h nie zdaj¡ one w peªni egzaminu lub s¡ po prostu
niewystar zaj¡ e.

Nikt nie ierpiaª niedostatku
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Dlatego staje si konie zne odszukanie zapomniany h biblijny h
wskazówek, doty z¡ y h tego zagadnienia, i przeprowadzenie odnowy
na tym od inku »y ia Ko± ioªa. W okresie nowotestamentowym pomo

spoªe zna pa«stwa ani organiza ji humanitarny h prakty znie nie

istniaªa, tote» byªo w ów zesnym spoªe ze«stwie wiele ludzi, potrzebuj¡ y h pomo y inny h, którzy nie zawsze j¡ znajdowali i dlatego

ier-

pieli niedostatek. Nie doty zyªo to jednak ludzi wierz¡ y h, bd¡ y h
zªonkami Ko± ioªa, poniewa» we wspólno ie ludu Bo»ego potrzeby
wszystki h byªy w dostate znym stopniu zaspokajane. O zborze jerozolimskim

zytamy: ÿNie byªo te» midzy nimi nikogo, który by

ierpiaª

niedostatek" (Dz 4:34).
Zadbanie o elementarne potrzeby bytowe

zªonków wspólnoty

hrze± ija«skiej byªo obowi¡zkiem i przywilejem tej wspólnoty, a zarazem mo nym ±wiade twem, pokazuj¡ ym jej wiarygodno±¢ i jej wysok¡
warto±¢ i jako±¢ spoªe zn¡. Nie ina zej jest w dniu dzisiejszym, kiedy
wyªoniªy si problemy podobne do ów zesny h. Ko± ióª Chrystusowy,
a zwªasz za ta jego

z±¢, która ±wiadomie kro zy¢ pragnie drog¡ od-

nowy, powinna sobie to u±wiadomi¢ i podj¡¢ zwi¡zane z tym wyzwanie.
Powinno to by¢ integraln¡

z± i¡ funk ji wspólnoty

hrze± ija«skiej i

sprawdzianem jej jako± i i wiarygodno± i. Bez rozwi¡zania tej kwestii
zasªu»yliby±my sobie na przykr¡ wymówk apostoªa Jakuba: ÿJe±li brat
albo siostra nie maj¡ si w

o przyodzia¢ i brakuje im powszedniego

hleba, a kto± z was powiedziaªby im: Id¹ ie w pokoju, ogrzej ie si
i nasy¢ ie, a nie daliby± ie im tego,

zego

iaªo potrzebuje,

ó» to

pomo»e?" (Jk 2:15{16).
Pismo wite zawiera te» podstawowe informa je, które mog¡ by¢
pomo ne w prakty znym rozwi¡zaniu tego problemu (Dz 6:1{7). Zadania z tym zwi¡zane nale»¡ do diakonów i i h wypeªnianie wymaga
pewnej organiza ji, ale tak»e m¡dro± i i kierowni twa Du ha witego. Niew¡tpliwie wymaga to tak»e ofiarno± i, gdy» niezbdne ±rodki
po hodz¡ po prostu od inny h, zamo»niejszy h

zªonków tej samej

wspólnoty. Problem z pewno± i¡ nie jest ªatwy i jego prakty zna realiza ja natrafia¢ bdzie na li zne przeszkody, jednak»e jego rozwi¡zanie
nada wspólno ie now¡, wy»sz¡ rang i atrak yjno±¢ i bdzie sprawdzianem jej wikszej dojrzaªo± i.
Nie bdzie bowiem mo»liwe rozwi¡zanie tej sprawy bez prawdziwej, autenty znej biblijnej wspólnoty, na e howanej otwarto± i¡,
sz zero± i¡, zaufaniem, przebywaniem z sob¡, wra»liwo± i¡ na potrzeby drugi h, a zwªasz za mo nym zespoleniem w bezinteresownej
miªo± i wzajemnej agape. Dlatego problem ten musi by¢ rozwi¡zywany w powi¡zaniu z wielu innymi aspektami budowania i utwierdzania wspólnoty w rama h odnowy, jak spotkania w grupa h domowy h
zyli komórka h, elementy powsze hnego kapªa«stwa, przywództwo
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zwi¡zane organi znie z reszt¡ wspólnoty i przygotowuj¡ e wszystkie
zªonki wspólnoty do pra y usªugiwania.
Mo»na si spodziewa¢ na tej drodze li zny h trudno± i, gdy»
wszystko musi si dzia¢ w niezbdnej dyskre ji i poszanowaniu dóbr
osobisty h, a jedno ze±nie z zapewnieniem o hrony przed paso»ytni twem. Wiadomo bowiem, »e nasi roda y s¡ niezwykle przedsibior zy
i dla korzy± i materialnej potrafi¡ nawet upozorowa¢ nawró enie i
udawa¢ »y ie

hrze± ija«skie. Dowodu na to dostar zyª okres tu» po 2

wojnie ±wiatowej, kiedy do zborów w Pols e do ieraªa pomo
pa zek od ko± ioªów zagrani zny h. Aby mó

w posta i

z niej korzysta¢, wiele

osób ÿnawra aªo si", tak i» niektóre zbory wzrosªy w krótkim
sie do kilkuset osób. Kiedy jednak pomo

za-

wygasªa, zbory te stopniaªy

szybko do swojej pierwotnej li zebno± i.
Pomo

nie zawsze mie¢ musi posta¢ zapomogi finansowej. Bardzo

wa»ne mog¡ by¢ li zne takie formy pomo y, jak wymiana rze zy, które
w jednej rodzinie nie s¡ ju» niezbdne, a z który h mo»e teraz skorzysta¢ kto± inny,

zasowe udostpnienie sprztu w

konie zny h zakupów, zabranie

elu unikni ia mniej

zyi h± dzie i na wyjazd waka yjny,

doradzenie lub dopomo»enie w znalezieniu pra y, pomo

dla przed-

sibior y przez ulokowanie zamówie« w jego firmie, pomo
szkoleniu do innego zawodu, przyj ie

w prze-

zªonków wspólnoty do pra y

w wªasnym interesie lub jako wspólników w prowadzonej dziaªalno± i itd. Szukanie tak»e i w ty h kwestia h woli Bo»ej mo»e prowadzi¢
do zdumiewaj¡ y h odkry¢, a niekiedy wr z

udowny h rezultatów,

poniewa» Bo»a obietni a wspóªdziaªania we wszystkim ku dobremu
z tymi, którzy Go miªuj¡ (Rz 8:28), doty zy niew¡tpliwie tak»e i tej
dziedziny naszego »y ia.
Pismo wite zawiera tak»e wyra¹ne przykªady pomo y so jalnej,
wykra zaj¡ ej poza ramy lokalnego zboru (2Ko 8{9). Potrzeby w pewny h ubo»szy h regiona h byªy zaspokajane przez zamo»niejsze zbory
z inny h okoli . Ini jatorami tej dziaªalno± i byli przyjezdni pra owni y, usªuguj¡ y w ty h zbora h,

o ±wiad zy o tym, i» byli oni u zuleni

na istnienie tego rodzaju potrzeb i uwa»ali za swój obowi¡zek sygnalizowanie i h, za h anie wierny h do ofiar i organizowanie przepªywu
zebrany h darów na wªa± iwe miejs a. Niew¡tpliwie tak»e i w naszy h
zasa h istniej¡ regiony sz zególnie dotknite takimi

zynnikami jak

powodzie, nieurodzaj, bezrobo ie, w który h istniej¡ e zbory

zasowo

nie s¡ w stanie upora¢ si z niedostatkami we wªasnym zakresie i potrzebna jest im pomo

braterska z inny h miejs owo± i. Zgodnie ze

±wiade twem Biblii zaspokojenie tego rodzaju potrzeb jest doniosª¡
sªu»b¡, posiadaj¡ ¡ wymiar du howy. ÿBo sprawowanie tej sªu»by nie
tylko wypeªnia braki u ±wity h, le z wydaje te» obfity plon w li zny h dzik zynienia h, skªadany h Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa

Nikt nie ierpiaª niedostatku
tej sªu»by,
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hwali¢ bd¡ Boga za to, »e podporz¡dkowuje ie si wy-

znawanej przez siebie ewangelii Chrystusowej" (2Ko 9:12{13).
Jakiekolwiek zatem byªyby trudno± i z tym zwi¡zane, nie mog¡
one by¢ powodem znie h enia i zanie hania wysiªków rozwi¡zania
tej wa»nej sprawy. Abstrahuj¡

bowiem od spraw organiza yjny h

dzi o prakty zny sprawdzian autenty zno± i naszego
a wi

ho-

hrze± ija«stwa,

o spraw, maj¡ ¡ zna zenie du howe, a nie tylko materialne.

Przez Ko± ióª zarówno ziemskie, jak i nadziemskie wªadze poznawa¢
maj¡ ró»norodn¡ m¡dro±¢ Bo»¡ (Ef 3:10). Nie byªoby to mo»liwe,
gdyby±my si u hylali przed tym, stoj¡ ym przed nami wyzwaniem. Z
ini jatywy Du ha witego powinien pojawi¢ si odrbny rodzaj sªu»by
w tym zakresie i niew¡tpliwie si pojawi, je±li ±wiadomie przyjmiemy
na siebie ten biblijny obowi¡zek i otworzymy si w tej dziedzinie na
Bo»e kierowni two.
Na konie

trzeba zazna zy¢, »e poruszane tu sprawy nie s¡ ni zym

nowym. Wielu pra owników od zuwa i widzi istniej¡ e potrzeby i wiele
w tej dziedzinie zostaªo ju» zrobione. Wydaje si jednak, zwªasz za
na skutek szybko rosn¡ y h potrzeb, »e trzeba zrobi¢ jesz ze daleko
wi ej, aby t dziedzin funk jonowania Ko± ioªa mo»na byªo uzna¢
za odnowion¡. Bdzie tak wtedy, je±li wszys y, a nie tylko pojedynzy liderzy, na to si u zulimy i od zujemy to jako swój przywilej i
obowi¡zek. Tak, przywilej, gdy» z tak¡ pomo ¡ wzajemn¡ zwi¡zane s¡
wspaniaªe Bo»e obietni e.
ÿA powiadam: Kto sieje sk¡po, sk¡po te» »¡¢ bdzie, a kto sieje
obfi ie, obfi ie te» »¡¢ bdzie. Ka»dy, tak jak sobie postanowiª w ser u,
nie z »alem albo z przymusu, gdy» o hotnego daw  Bóg miªuje. A
wªadny jest Bóg udzieli¢ wam obfi ie wszelkiej ªaski, aby± ie, maj¡

za-

wsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie ªo»y¢ na wszelk¡ dobr¡
spraw, jak napisano: Sz zodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwo±¢ jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siew y i

hleb na

pokarm, da i pomno»y zasiew wasz, i przysporzy owo ów sprawiedliwo± i waszej; A tak uboga eni we wszystko bdzie ie mogli okazywa¢
wszelk¡ sz zodrobliwo±¢" (2Ko 9:8{11).
To jest biblijna ÿewangelia suk esu". Je±li poprzez te obietni e
spojrzymy na li zne problemy bytowe, jakie aktualnie dotykaj¡
raz

o-

z± iej dzie i Bo»y h w naszym kraju, to zyskamy zupeªnie inn¡

perspektyw. Z tej perspektywy zoba zymy, »e sytua ja ta jest szans¡
na wylanie na Ko± ióª obfitego Bo»ego bªogosªawie«stwa, je±li tylko
oderwiemy si w tej dziedzinie od utartej mentalno± i ±wie kiej i postpowa¢ za zniemy ± i±le w my±l biblijny h wskazówek, uru hamiaj¡
przez to wspaniaªe, Bo»e, nadnaturalne me hanizmy.

J. K.
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Demaskowanie ÿoskar»y iela bra i"
Fran is Frangipane
Wi ej zborów zostaªo znisz zony h przez oskar»y iela bra i i jego wyszukiwa zy bªdów ni» przez niemoralno±¢ i nadu»y ia finansowe razem
wzite. Ten wpªyw jest tak przewa»aj¡ y w naszym ±rodowisku, »e zostaª podniesiony do rangi ÿusªugi"! Jednak Pan obie aª, »e w Jego domu oskar»enia
zostan¡ zast¡pione modlitw¡, a wyszukiwanie bªdów przez miªo±¢, która zakrywa mnóstwo grze hów. Szatan h e powstrzyma¢ twój wzrost.
Ten tekst zostaª napisany spe jalnie po to, aby zdemaskowa¢ dziaªalno±¢ oskar»y iela bra i midzy nowo narodzonymi hrze± ijanami. S¡ osoby,
które daªy si zªapa¢ w puªapk kultów, gdzie ma miejs e kontrola umysªów i
zwiedzenie; nie bdziemy tutaj zajmowa¢ si problemami ty h ludzi. Naszym
elem bdzie ra zej zoba zenie ywego Ko± ioªa, uwolnionego od warowni
wyszukiwania bªdów, i skierowanie zamiast tego naszy h ser ku usilnym
modlitwom wstawienni zym za swoi h bra i w wierze.
Szatan, aby zasªoni¢, je±li nie aªkowi ie zatrzyma¢ nastpne poruszenie
Bo»e, wysªaª prze iwko Ko± ioªowi armi demonów wyszukiwa zy bªdów.
Celem tej napa± i jest odwiedzenie Ciaªa Chrystusowego od doskonaªo± i
Chrystusa i skierowanie uwagi na niedoskonaªo± i inny h. Przezna zeniem
du ha wyszukiwa za bªdów jest atak na ró»ne poziomy rela ji wzajemny h.
Atakuje rodziny, zbory, stowarzyszenia midzyko± ielne, staraj¡ si wnie±¢
niemo»liwe do naprawienia rozªamy. Pozorne, faªszywe rozeznawanie jest
du hem, który w±lizguje si do naszy h opinii o inny h ludzia h powoduj¡ ,
»e stajemy si kryty zni i os¡dzaj¡ y. W konsekwen ji wszys y musimy dokona¢ o eny naszy h motywa ji (nastawienia) w stosunku do inny h. Je»eli
nasze my±li s¡ inne ni» wiara zynna w miªo± i, musimy mie¢ ±wiadomo±¢,
»e jeste±my pod du howym atakiem.
Demon wyszukiwania bªdów bdzie przekonywaª jednostki do tego, aby
spdzaªy aªe dnie, a nawet tygodnie na wygrzebywaniu stary h upadków i
grze hów i h ko± ioªów i usªuguj¡ y h. Ludzie zªapani przez tego zwodz¡ego du ha staj¡ si ÿkrzy»ow ami", nieprzejednanymi wrogami swy h dawny h spoªe zno± i. W wikszo± i przypadków rze zy, które oni uwa»aj¡ za zªe
lub braki, s¡ wªa±nie tymi dziedzinami, w który h Pan stara si pozyska¢ i h
jako wstawienników. To, o w innym przypadku mogªoby sta¢ si mo»liwo± i¡
do du howego wzrostu i wyj± ia naprze iw potrzebom, staje si okazj¡ do
bªdów i potkni¢. W rze zywisto± i i h kryty yzm staje si zasªon¡ dymn¡
dla i h ser a pozbawionego modlitwy i dla i h nie h i do sªu»enia.
To, »e kto± potrafi wykry¢ niedoskonaªo± i pastora zy Ko± ioªa, nie jest
w »adnym przypadku miar¡ du howo± i. W rze zywisto± i potrafili±my wynajdywa¢ bªdy Ko± ioªa przed staniem si hrze± ijanami.
Natomiast to, o zrobimy z zauwa»onymi bªdami, jest miar¡ hrze± ija«skiej dojrzaªo± i. Pamitaj, »e kiedy Jezus zoba zyª stan ludzko± i, ÿwyparª
si samego siebie, przyj¡ª posta¢ sªugi . . . uni»yª samego siebie i byª posªuszny
a» do ±mier i i to do ±mier i krzy»owej" (Flp 2:7{8). Jezus umarª, aby zabra¢
grze h, a nie os¡dzi¢ go.
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Nikt nie jest wolny

Nawet sam Jezus nie byª w stanie wypeªni¢ ÿstandardów" tego du ha,
wyszukuj¡ ego bªdy, który przemawiaª przez faryzeuszy. Bez wzgldu na to,
o Jezus robiª, zawsze znajdowali w nim jaki± bª¡d.
Je»eli osobi± ie nie skonsultowaªe± si lub nie wysªu haªe± osoby, o do
której jeste± kryty zny, to jak»e mo»esz by¢ pewny, »e nie peªnisz roli oskar»y iela bra i? Nawet zakon Starego Testamentu ÿnie s¡dzi zªowieka, je»eli
go wpierw nie przesªu ha i nie zbada, o zyni" (J 7:51).
Celem wroga w tym ataku jest zdyskredytowanie usªuguj¡ ego i jego
przesªania. Sªu haªem dziesi¡tek pastorów z ró»ny h denomina ji i odkryªem, »e zas ty h du howy h ataków w i h zbora h wypadaª niemal zawsze
tu» przed lub naty hmiast po zna z¡ ym przeªomie. Niesprowokowane napady tego demona zawsze zatrzymywaªy postp i h zborów. Kiedy ten du h
przenika umysª jednostki, jego oskar»enia s¡ tak zajadªe, »e nawet i, którzy powinni wiedzie¢ lepiej, zostaj¡ zmieszani i nastpnie zwiedzeni przez te
wpªywy. Niemal wszys y zaanga»owani w to zdejmuj¡ swój wzrok z Chrystusa
i kon entruj¡ si na kwestia h sporny h, ignoruj¡ w zasie sporu, »e Jezus
aktualnie modli si za swoje Ciaªo, aby byªa jedno±¢. Ludzie omamieni przez
tego demona oskar»eniami i prze iwoskar»eniami ograbiaj¡ du ha zboru pobudzaj¡ podejrzenia i stra h midzy lud¹mi. Dewasta ja rozbija Ko± ióª, w
który atak zostaª wy elowany, pod zas gdy znie h enie ogarnia i stara si
znisz zy¢ pastora i jego rodzin lub inne sªugi Bo»e w zborze.
Niemal ka»dy usªuguj¡ y, który to zyta, spotkaª si z takim atakiem
du ha wyszukiwa zy bªdów w tym zy innym okresie. Ka»dy zna dobrze depresj, spowodowan¡ usiªowaniami odrzu enia tego du ha oskar»ania, szepz¡ ego swoje plotki poprzez aªe lokalne zgromadzenie, przez o zaufani
przyja iele nagle staj¡ si dale y, ustabilizowane rela je zostaj¡ wstrz¡±nite,
a wizja Ko± ioªa zostaje zabagniona walk¡ i brakiem dziaªania.
Ten wróg nie ograni za si jedynie do atakowania lokalny h zborów, jego
ataki doty z¡ miast i narodowo± i. Gªówni wydaw y zarobili miliony sprzedaj¡ ksi¡»ki zniesªawiaj¡ e, który h wiarygodno±¢ jest na poziomie kolumn
plotkarski h w dziennikarski h wiadomo± ia h.
Tak, niektórzy ze sªug rze zywi± ie znale¹li si w powa»nym grze hu, le z
istniej¡ biblijne sposoby korygowania, sposoby, które prowadz¡ do uzdrowienia, a nie do znisz zenia! S¡ zarówno osoby odpowiedzialne za kontrol w
Ko± iele, jak i lokalne stowarzyszenia sªug, gdzie mo»na si spiera¢ prywatnie. Zamiast tego liderzy bez zelnie wyzywaj¡ inny h liderów pisz¡ otwarte
listy, nagrywaj¡ kasety krytykuj¡ e ró»ny h inny h liderów; kr¡»¡ one jak
tru izna we krwi Ciaªa Chrystusowego | a jak»e zªonki Ko± ioªa Zbawi iela
Jezusa Chrystusa »arªo znie je po hªaniaj¡!
Aby ukry¢ demoni zne po hodzenie tej dziaªalno± i, wyszukiwa ze bªdów ubieraj¡ swój kryty yzm w szaty religijno± i. Pod przykrywk¡ o hrony
owie przed bªdami wielko± i komara w doktrynie, zmuszaj¡ ow zarni do
pój± ia za bªdem pozbawionej miªo± i korekty o rozmiara h wielbª¡da. Próbuj¡ naprawi¢ naruszenie Pisma, a sposobem zastosowanym przez ni h jest
wªa±nie naruszenie Pisma. Gdzie jest ÿdu h ªagodno± i", o którym wspomina
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Paweª w Li± ie do Gala jan 6:1: ÿpoprawiaj ie takiego w du hu ªagodno± i,
ba z¡ ka»dy na siebie samego, aby± i ty nie byª kuszony"?
W wikszo± i przypadków osoby w domniemanym bªdzie nigdy w ze±niej nie byªy konfrontowane, zanim i h rzekomy bª¡d nie staª si tematem
rozmów aªego Ko± ioªa. Tylko po tym, jak odstp a staª si osob¡ publi zn¡
przez ksi¡»ki, kasety, audy je radiowe, zostaje powiadomiony o swoi h rzekomy h bªda h. Bra ia, du h stoj¡ y za takimi oskar»eniami musi by¢ rozeznany, poniewa» jego elem nie jest odnowa i uzdrowienie, le z znisz zenie.
Wªa± iwy przykªad

Ko± ióª wymaga korygowania, le z sªu»ba napominania musi by¢ wzorowana na Chrystusie, a nie na oskar»y ielu bra i. Kiedy Jezus napomina
ko± ioªy w Azji (Obj 2{3), swoje napomnienie poprzedza po hwaª¡ i zamyka
obietni ami. Jezus upewnia i h o do tego, »e gªos, który i h napomina, jest
tym samym gªosem, który mówi o i h zaleta h. Dopiero po za h eniu i
dodaniu otu hy rozpo zyna napominanie.
Nawet je»eli Ko± ióª wszedª na bªdn¡ drog, jak byªo w przypadku
dwó h z siedmiu zborów, Chrystus i¡gle oferuje ªask i miªosierdzie. Jak
ierpliwy byª Jezus? On daª nawet Jezebel ÿ zas, aby si upamitaªa" (Obj
2:20{21). Po przekazaniu ostrze»enia zborowi, Jego ostatnie sªowa to nie
byªo potpienie, le z obietni e.
Czy to nie jest Jego sposób postpowania z ka»dym z nas? Nawet w
przypadku najpowa»niejszej korekty Jezus zawsze ª¡ zyª ÿªask i prawd" (J
1:14). Jezus powiedziaª o ow a h, »e one znaj¡ Jego gªos, ÿza ob ym natomiast nie pójd¡, le z u iekn¡ od niego" (J 10:5). Pamitaj, »e je±li gªos
napomnienia zy naprawy nie przynosi ªaski ku odnowie, to nie jest to gªos
Pasterza. Je»eli jeste± jedn¡ z owie , nie pójdziesz za nim.
Narzdzia walki wroga

Aby odkry¢ oskar»enia wroga prze iw Ko± ioªowi, wa»ne jest zauwa»y¢,
»e wróg musi swoje oskar»enia wy i¡ga¢ z piekªa. Je»eli pokutowali±my z
naszy h grze hów, to nie ma »adny h i h zapisków w niebie. Jak napisano:
ÿKtó» bdzie oskar»aª wybrany h Bo»y h? Prze ie» Bóg usprawiedliwia" (Rz
8:33). Jezus nas nie potpia, le z znajduj¡ si po prawi y Oj a orduje i
wstawia si za nami.
Zoba zmy zatem, jakie s¡ narzdzia walki wyszukiwa za bªdów. Po
pierwsze, jest to nasz obe ny grze h. Sytua ja, gdy nie odpowiadamy na
pragnienie Du ha witego doprowadzenia nas do pokuty, otwiera drzwi
oskar»y ielowi do potpiania nas. Gªos wroga nigdy nie oferuje nadziei ani
roz i¡gni ia ªaski do pokuty. Dziaªa tak, jakby byª gªosem Boga i stajemy
si winni grze hu nieprzeba zalnego. Sposób radzenia sobie z wrogiem w
tej dziedzinie polega na rozbrojeniu go przez sz zer¡ pokut z grze hu i
spojrzenie na Chrystusa jako ¹ródªo wszelkiej sprawiedliwo± i.
Szatan nie tylko pragnie oskar»a¢ nas jako indywidualne jednostki, le z
zamiesza¢ w naszy h umysªa h, wprowadzaj¡ kryty yzm i oskar»enie przeiwko innym. Zamiast modlitwy jedni za drugi h, reagujemy iele±nie na obra»anie. Nasze nie-Chrystusowe reak je s¡ ªatwym elem manipula ji przez
du ha wyszukiwa za bªdów.
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Tak wi wyrzu amy oskar»y iela bra i przez u zenie si modlitwy wstawienni zej jedni za drugi h. Musimy nau zy¢ si wyba za¢ w taki sam sposób,
w jaki Chrystus wyba zyª nam. Je»eli kto± pokutowaª ze swoi h grze hów,
musi ¢wi zy¢ si w takim samym ÿBoskim przeba zaniu", jakie istnieje w
niebie. Zwy i»amy wyszukiwa za bªdów, kiedy na±ladujemy natur Chrystusa: jako Baranek Chrystus umarª za grzeszników, jako kapªan wstawia si.
Drugie narzdzie walki tego demona jest u»ywane prze iwko naszym
przeszªym bªdom lub zªym de yzjom. Ka»dy z nas ma wrodzon¡ zdolno±¢
do ignoran ji. Nikt nie musi zyta¢ zbyt wiele historii m»ów Bo»y h, aby si
przekona¢, »e nie byli oni powoªywani z powodu swej wewntrznej m¡dro± i.
W rze zywisto± i wszys y popeªniamy bªdy. Na sz z± ie u zymy si na ni h
i rozwijamy dziki nim w sobie pokor. Jednak ten demon wyszukiwania
bªdów odnajduje nasze stare bªdy i paraduje z nimi przed nasz¡ pami i¡,
krytykuj¡ nasze pragnienie zynienia Bo»ej woli, staraj¡ si w ten sposób
utrzymywa¢ nas w pta h przeszªo± i.
Kiedy demon nastawia nas prze iwko innym, w pierwszej kolejno± i prowokuje nas do zazdro± i i stra hu. Bezpie ze«stwo naszego »y ia i miejs a wydaje si zagro»one przez suk es kogo± innego. Prawdopodobnie, aby
usprawiedliwi¢ nasze wªasne upadki, wyolbrzymiamy przeszªe niedo i¡gniia inny h. Im bardziej wzrasta nasza zazdro±¢, tym bardziej ten demon eksploatuje nasze my±li, a» do hwili, gdy ni w innej osobie lub Ko± iele nie
wydaje si by¢ w porz¡dku. W ostate znym stadium to zymy wojn przeiwko tej osobie, a »adna obrona zaproponowana przez t osob nie jest
dla nas wystar zaj¡ a. Jeste±my przekonani o tym, »e jest zwiedziona i niebezpie zna i uwa»amy, »e to jest dla nas wªa± iwe, aby ostrzega¢ inny h. W
rze zywisto± i prawda jest taka, »e to osoba, której umysª jest kontrolowany
przez du ha wyszukiwa za bªdów, jest zwiedziona i niebezpie zna, poniewa»
jej nie odpokutowane my±li, doty z¡ e zazdro± i lub kryty yzmu, dostar zaj¡
piekªu materiaªu do budowania murów midzy zªonkami Ciaªa Chrystusa.
Niestety, to wªa±nie zsto liderzy, którzy zatra ili swoj¡ pierwsz¡ miªo±¢, s¡ najbardziej zagorzaªymi oskar»y ielami ty h, którzy poruszaj¡ si z
Du hem witym. Prze±ladowania s¡ u zynkami iaªa, ÿle z jak ongi± ten,
który si wedªug iaªa narodziª, prze±ladowaª urodzonego wedªug Du ha, tak
i teraz" (Ga 4:29). Wydaje si to nieprawdopodobne, ale i, którzy prze±laduj¡ inny h, ÿmniemaj¡, »e speªniaj¡ sªu»b Bo»¡" (J 16:2).
Aby wal zy¢ z tym prze iwnikiem musimy stworzy¢ atmosfer ªaski midzy posz zególnymi osobami, jak i w aªym zborze. Podobnie jak Oj ie , który
daª nam »y ie, musimy stara¢ si, aby wszystkie sprawy pra owaªy wspólnie
i dla dobra. W przypadku jedny h potkni¢ musimy by¢ bardzo szyb y w
zakrywaniu i h, bez hipokryzji, poniewa» jeste±my zªonkami jedni drugi h
(Ef 4:25). Jak napisano: ÿNikt nie bdzie si zbli»aª do swego bli¹niego, aby
odsªoni¢ jego nago±¢" (3Mo 18:6). Wszys y jeste±my rodzin¡, zrodzon¡ z jednego Oj a, ÿgdy» s¡ one twoj¡ nago± i¡" (w. 10). Nawet w Starym Przymierzu
byªo bezprawiem odkrywanie zyi h± bªdów publi znie. Miªo±¢ znajduje odkupie« z¡ drog do zakry ia wielu grze hów.
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Tam, gdzie gromadz¡ si spy

Oskar»y iel u»ywa równie» innego narzdzia walki i korzysta z niego
niezwykle przebiegle. W naszej wdrów e z Panem jest taki zas, w którym,
aby zwikszy¢ zdolno±¢ do przynoszenia owo ów, Oj ie o zysz za nas (przyina) | ofa na w ze±niejsze miejs e. Jest to zas przygotowania, którego
elem jest wprowadzenie swoi h sªug do sªu»by z now¡ mo ¡. Pod zas tego
okresu Bóg wymaga nowego poziomu poddania si, jak i ±wie»ego ukrzy»owania iaªa. Jest to te» zsto zas upokorze« i prób, opró»niania siebie
samego, dostrzegania wªasnej nieskute zno± i i zwikszania zakresu polegania na Bogu. To mo»e by¢ zas peªen stra hu, kiedy nasze potrzeby s¡
wystawione na widok.
Niestety, jest to te» zas, kiedy nasze sªabo± i s¡ wido zne nie tylko przed
niewiastami i m»ami Bo»ymi; zsto wystpuj¡ one przed zborem oraz przed
mo ami i zwierz hno± iami. Du h wyszukiwa za bªdów i i wszys y, którzy
za zli my±le¢ podobnie jak on, znajduj¡ w takim podatnym na zranienia
elu okazj do zmia»d»enia go.
Znowu, podobnie jak w ze±niej, o±, o mogªoby posªu»y¢ jako okazja
do wzrostu, jako du howy inkubator, staje si trumn¡. Ci, którzy w innym
przypadku mogliby zwikszy¢ jasno±¢ i mo proro zego przesªania i wizji,
zostaj¡ zbi i, porzu eni i od i i przez ty h ludzi, którzy powinni modli¢ si
za ni h. W ty h ataka h wyszukiwa z bªdów jest najbardziej nisz z¡ y, poniewa» wtedy demon dokonuje abor ji nie narodzonej dojrzaªej sªu»by ty h,
którzy mogliby uzbroi¢ swoje zbory do walki. Wyszukiwa ze bªdów i i h
plotki s¡ ju» dawno zasiane w Ko± iele. Mo»e jeste± jednym z ni h? Podzas gdy Bóg zyni z twojego pastora zªowieka bardziej Mu ulegªego i w
ten sposób lepiej uksztaªtowanego do Jego elów, zy ty krytykujesz jego wido zny brak namasz zenia? Pomimo tego, »e on nie opu± iª iebie w zasie,
gdy potrzebowaªe± pomo y, zy ty opu± isz go teraz, kiedy on przygotowywany jest do peªnego poddania si krzy»owi? Twa wierno±¢ mo»e by¢ bardzo
za h aj¡ a.
Ci natomiast, którzy sympatyzuj¡ z oskar»y ielem bra i, wypeªniaj¡
sªowo: ÿTam, gdzie jest padlina, zbieraj¡ si spy" (Mt 24:28). Ta y ludzie,
którzy maj¡ podobne do spów osobowo± i, htnie karmi¡ swoje niskie instynkty osz zerstwami, poniewa» poszukuj¡ tego, o martwe; s¡ przy i¡gani
przez to i lgn¡ do tego, o umiera.
Ostate znie i wyszukiwa ze bªdów od hodz¡, instynktownie rozgl¡daj¡ si za jakim± innym ko± ioªem, ÿs¡ to ludzie biadaj¡ y nad losem swoim
. . . którzy wywoªuj¡ rozªamy" (Jud 16:19). Pozostawiaj¡ swoi h pierwszy h
bra i gªboko zraniony h, w stanie wojny, i znie h onego pastora. Wkrót e
przyª¡ zaj¡ si do nastpnego zboru i po jakim± zasie Bóg za zyna pra owa¢ z i h nowym pastorem. Ponownie du h wyszukiwa zy bªdów odzywa si
przez ni h, w strategi zny sposób usadowiony, aby znisz zy¢ nastpny zbór.
Dzi± Bóg szuka ludzi ze zna znym autorytetem i mo ¡. W tym okresie i h
wzrostu, gdy s¡ przy inani, zy bdziemy i h podlewa¢ naszymi modlitwami,
zy te» bdziemy spami, zlatuj¡ ymi si, aby po hªon¡¢ i h umieraj¡ e iaªa?
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Jak prawidªowo dokonywa¢ korekty

Kiedy przy hodzi oskar»y iel, przynosi znieksztaª one fakty i potpienie. Ci, którzy zostali zªapani przez tego du ha, nigdy nie badaj¡ e h, zalet
organiza ji zy osoby, któr¡ atakuj¡. Z t¡ sam¡ gorliwo± i¡, z jak¡ wyszukiwaze bªdów wygrzebuj¡ grze hy, i, którzy h ¡ zwy i»a¢ tego wroga, musz¡
gor¡ o szuka¢ Bo»ego ser a i Jego powoªania dla ty h, który h napominaj¡.
Prawdziwa korekta zawiera sza unek, a nie zemst. W rze zywisto± i,
zy i, który h mamy napomina¢, nie s¡ sªugami Chrystusowymi? Czy» nie
s¡ oni Jego wªasno± i¡? Czy to jest mo»liwe, »eby u zynki, o które jeste±my
zazdro±ni, byªy u zynkami Chrystusa? Zapytajmy si równie», dla zego Bóg
wybraª nas do tego, aby przynie±¢ Jego korekt? Czy postpujemy zgodnie z
przykªadem, jaki zostawiª nam Chrystus?
To s¡ wa»ne pytania, poniewa» aby by¢ namasz zonymi przez Chrystusa
do napominania w autoryte ie, musimy przystpowa¢ do ludzi z miªo± i¡
Chrystusa. Le z je»eli jeste±my ¹li, zgorzkniali lub zazdro±ni o inny h, to nie
mo»emy si dobrze nawet modli¢ o ty h ludzi, a zna znie mniej napomina¢
i h. Jezus, wielki Lew z Judy, zostaª ogªoszony jako godzien przyniesienia
os¡du ze wzgldu na noty harakteru, jako Baranek wydany za grze hy.
Je»eli nie jeste± zde ydowany umrze¢ za ludzi, nie masz prawa i h s¡dzi¢.
Ci, którzy usiªuj¡ usprawiedliwi¢ opusz zenie zboru, nie mog¡ tego robi¢ przez proste wyszukiwanie bªdów, a ra zej powinni si otwar ie porozumiewa¢ z zespoªem usªuguj¡ ym. I h nastawieniem powinny by¢ modlitwa i
miªo±¢, pozostawienie bªogosªawie«stwa za to, o osi¡gnli spdzaj¡ zas w
zborze. Je»eli rze zywi± ie jest grze h w±ród usªuguj¡ y h, powinni si skontaktowa¢ z przeªo»onymi Ko± ioªa i przedstawi¢ im sytua j.
Ponadto lokalni liderzy powinni by¢ w staªym kontak ie z sob¡, aby
porozumiewa¢ si i nigdy nie polega¢ na opinia h o inny h ko± ioªa h zy
lidera h, wydany h przez ty h, którzy je opu± ili. Je»eli ludzie wstpuj¡ do
twojego zboru i przynosz¡ do niego korze« zgorzknienia w stosunku do poprzedniej spoªe zno± i, ten korze« wro±nie w twoje zgromadzenie i wielu
zostanie pokalany h. Zatem, bez wzgldu na to, jak bardzo potrzebujesz nowy h zªonków, nigdy nie buduj swojej spoªe zno± i na osoba h, które nie
pojednaªy si z poprzedni¡ spoªe zno± i¡.
Rze zywi± ie, Sªowo Bo»e u zy nas, »e w Domu Bo»ym kryty yzm ma
by¢ zast¡piony przez modlitw, a wyszukiwanie bªdów wyeliminowane przez
zakrywanie miªo± i¡. Tam, gdzie jest bª¡d, musimy w hodzi¢ z motywa j¡ naprawy. Tam, gdzie s¡ nieprawdziwe doktryny, pozwólmy dziaªa¢ ªagodnemu
du howi, naprowadzaj¡ ludzi, znajduj¡ y h si w bªdzie.
Panie Jezu, przeba z nam nasz brak modlitwy i sªabo±¢ naszej miªo± i. Panie, h emy by¢ takimi, jak Ty, aby±my, widz¡ niedostatek, zamiast
krytykowa¢, poªo»yli za to swoje »y ie. Panie, uwolnij swój Ko± ióª od tego
demoni znego du ha wyszukiwania bªdów. W imieniu Jezusa. Amen.
Tytuª oryginaªu: ÿExposing the A user of the
Brethren", Tªuma zyª Piotr A. Zaremba
Instytut Wydawni zy ÿRhema", Kiel e
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Bratobój ze ataki
Ja k Hunter

Celem tego artykuªu nie jest kon entrowanie si na kwestia h doktrynalny h, które ja zy inni uwa»amy za prawdziwe. Niemniej jednak wiele z
ni h pojawi si w trak ie pisania. Je±li od dªu»szego zasu jeste± ie zytelnikami ÿTr¡by na pustyni", to zna ie dobrze szereg moi h przekona«. Celem
tego artykuªu jest wezwanie do zawieszenia broni | do odªo»enia ielesnego
or»a i do wzajemnego braterskiego obj ia si w miªo± i. Kiedy mówi o
bra ia h, mam na my±li wszystkie dzie i Bo»e, omyte w krwi Jeszui, który h
wiara oparta jest na Nim i tylko na Nim. W »adnym wypadku nie mam na
my±li liberalnego ru hu ekumeni znego, obejmuj¡ ego wszelkie wiary i religie. Mówi o wierz¡ y h Biblii i odkupiony h krwi¡ hrze± ijana h wielu
ró»ny h przekona«, którzy u zynili lub s¡ w pro esie zynienia Jeszui Panem
swojego »y ia.
Nigdzie w Biblii nie znajduj wzmianki o tym, »e powinni±my atakowa¢
inny h prawdziwy h wierz¡ y h, którzy s¡ naszymi domownikami w wierze.
Nigdy nie powinni±my mie¢ nastawienia ÿjestem ±witszy ni» ty" ani atakowa¢ innego brata zy siostry z powodu tego, »e nie widzimy wszystkiego
dokªadnie tak samo w kwestia h doktrynalny h.
Sªu haj ie tylko! Sªu haj ie! Czy sªyszy ie ten haªas w obozowisku?
| O h, oni nie maj¡ rzutnika! | Oni ±piewaj¡ nowo zesne refreny z
samymi powtórkami! | Oni ±piewaj¡ i¡gle jesz ze ze ±piewnika!
| O h, oni ±piewaj¡ ,ze ± iany'! | Oni podskakuj¡ i robi¡ ró»ne dziwa zne rze zy! | Oni s¡ ta y rozprzgni i! | Dla zego nie mog¡ na swoi h
nabo»e«stwa h za howa¢ godno± i i powagi?
| Podnosimy swoje r e, jeste±my ta y du howi! | Podrygujemy, klaszzemy, gramy na tamburyna h. | Oni siedz¡ tam jak ,zamarzni i ±wi i'!
| Na i h nabo»e«stwie jest jak w kostni y.
| I h nabo»e«stwo wygl¡da jak program yrkowy. Biegaj¡ po aªym
pomiesz zeniu. To nie mo»e by¢ z Boga. Dziki Ci, Oj ze, »e jeste±my nie
tylko du howi, le z mamy tak»e rozum.
| Mówimy jzykami, ±piewamy jzykami i modlimy si jzykami. Je±li
nie mówisz jzykami, to nie masz Du ha witego i hyba w ale nie jeste±
zbawiony. Chwaªa Bogu za jzyki i wszystkie inne dary du howe!
| Oni mówi¡ jzykami lub przynajmniej to twierdz¡. Je±li to prawda i
oni rze zywi± ie mówi¡ jzykami, jest to od szatana, a nie z Du ha witego.
Kpi¡ sobie z Pisma witego.
| Oni maj¡ zbyt du»o instrumentów muzy zny h. | Oni maj¡ zbyt
maªo instrumentów muzy zny h. | Pomy±le¢, oni na nabo»e«stwa h naprawd u»ywaj¡ instrumentów!
| Oni nie ob hodz¡ Wie zerzy Pa«skiej prawidªowo. | Oni podaj¡
wino z jednego wspólnego kieli ha. | Oni u»ywaj¡ wielu maªy h kubków.
| Oni pozwalaj¡ byle komu usªugiwa¢ przy wie zerzy. | Oni my±l¡, »e tylko
kilku wybrany h mo»e usªugiwa¢ przy wie zerzy. | Nigdy nie ob hodziªbym
z nimi Wie zerzy Pa«skiej! |
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Dosy¢! Bo»e, zmiªuj si nad nami! Atakujemy si wzajemnie raz po raz
w imieniu Jeszui, pod zas gdy naprawd dzieje si to w imieniu szatana.
Podobnie jak wielu z was, sªu ham radia na fala h krótki h. Ma tam
audy je niejaki R. G. Stair, bardziej znany jako brat Stair. Zanim go kiedykolwiek posªu haªem, sªyszaªem na niego atak za atakiem. Atakowali go
inni, który h te» bd nazywaª bra¢mi. W wyniku i h ataków postanowiªem
nigdy nie sªu ha¢ brata Stair'a. A» kiedy± mój przyja iel i brat Jim Sear y zah iª mnie, abym go posªu haª. Zaufaªem mojemu przyja ielowi i za z¡ªem
sªu ha¢ audy ji brata Stair'a. Pozwól ie mi, »e bd tak sz zery, jak tylko
mog. Poselstwo brata Stair'a o poku ie, »y iu w prawo± i, o panowaniu
Chrystusa, a tak»e jego ogólne poselstwo zasów ostate zny h po hodzi prosto z ser a Bo»ego. Nie musz zgadza¢ si we wszystki h sz zegóªa h ani z
bratem Stair'em, ani z nikim innym, aby uwa»a¢ i h za swoi h bra i. Byªem w
bªdzie, maj¡ uprzedzenie do brata Stair'a. Wielu Bo»y h sªug i i h posªug
jest krzywdzony h, a nawet nisz zony h przez ataki i h bra i. Modl si o
brata Stair'a, ale modl si tak»e o ty h, którzy go atakuj¡.
Nie musimy zgadza¢ si z wszystkimi we wszystkim, ale powinni±my
zgadza¢ si w sprawa h istotny h, które s¡ nieodzowne i konie zne. Musimy
zgadza¢ si, »e Mesjasz Jeszua jest absolutnym Królem królów i Panem panów oraz jedyn¡ drog¡ do Oj a. Musimy ogªasza¢ pokut i »y ie w prawo± i.
Nigdy nie wolno nam przyjmowa¢ innej ewangelii, która jest faªszywa. Jedna
faªszywa ewangelia gªosi zbawienie na podstawie wªasny h u zynków, podzas gdy inna faªszywa ewangelia lansuje tani¡ ªask | ªask bez kosztu, bez
ofiary, bez pokuty i bez posªusze«stwa. ÿBo jak iaªo bez du ha jest martwe,
tak i wiara bez u zynków jest martwa" (Jk 2:26).
Jeste±my zbawieni ªask¡ przez wiar. ÿAlbowiem ªask¡ zbawieni jeste± ie przez wiar, i to nie z was: Bo»y to dar; Nie z u zynków, aby si kto nie
hlubiª" (Ef 2:8,9). aska jest darmowa, ale nie jest tania. Kosztowaªa ona
Jeszu wszystko, o miaª, gdy» aby zgªadzi¢ nasze grze hy, musiaª On przela¢
na miejskim wysypisku swoj¡ ±wit¡ krew.
Nigdy nie mo»emy gªosi¢, nau za¢ ani przyjmowa¢ faªszywej ewangelii,
która gªosi wspóªodkupi ielstwo. Wszelkie nau zanie, które podnosi kogokolwiek do pozy ji prawie równej lub równej Jezusowi Chrystusowi, jest blu¹nier ze i herety kie, niezale»nie od tego, zy hodzi o Mari, matk Jezusa,
zy jaki h± domniemany h ±wity h, zy te» kogokolwiek lub zegokolwiek
innego. Musimy zwiastowa¢ Chrystusa i to ukrzy»owanego. Musimy ogªasza¢
±mier¢ wªasnego ÿja" oraz zwiastowa¢ krzy» i wszystko, o on w sobie zawiera.
To s¡ niektóre z ty h rze zy istotny h, w który h musimy zajmowa¢ stanowisko bezkompromisowe. Istnieje jednak o wiele wi ej rze zy o niewielkim
zna zeniu, które nigdy nie powinny by¢ powodem zrywania wspólnoty, nie
mówi¡ ju» o atakowaniu z powodu ni h brata zy siostry.
Ja mam zaledwie odrobin, jakby do naparstka prawdy, znajduj¡ ej si w
ogromnym Bo»ym o eanie poznania. Nie lubi si wyra»a¢ tak bez ogródek,
ale wiedz, »e ani ty nie masz jej o wiele wi ej. Wielu z nas ma zaledwie tyle
poznania, by u zyniªo nas ono niebezpie znymi. Powinni±my by¢ zainteresowani pomaganiem ludziom w znalezieniu Pasterza, a nie panowaniem nad
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stadem. Gdybym zamierzaª mie¢ spoªe zno±¢ tylko z tymi, którzy maj¡ zupeªn¡ ra j pod ka»dym wzgldem, to nie miaªbym spoªe zno± i z nikim. My
wszys y, wszys y, wszys y, wszys y jeste±my w pewny h rze za h w bªdzie. Niemniej usiªujemy u zyni¢ wszystki h podobnymi do siebie. Ch emy
i h sklonowa¢. Staramy si uksztaªtowa¢ i h na obraz nas samy h: naszej
denomina ji, naszy h przekona«, a nie na obraz Chrystusa.
Dziki Bogu! Nie h bd¡ dziki wsze hmo nemu Bogu za Jego prawdy
| za prawidªow¡ doktryn. Ale te prawdy doktrynalne w »adnym wypadku
nie mog¡ by¢ przyzwoleniem, by atakowa¢ innego brata lub siostr. Musimy
pozostawa¢ w spoªe zno± i z sob¡ w sprawa h istotny h i nigdy nie zrywa¢
spoªe zno± i z powodu spraw mniejszej wagi.
Jedn¡ rze z¡ jest rozs¡dzanie, a zupeªnie zym innym jest os¡dzanie.
Powinni±my rozs¡dza¢, o jest grze hem, posªuguj¡ si Pismem witym,
korzystaj¡ z o±wie enia przez Du ha witego, natomiast nigdy nie powinni±my wypowiada¢ naszego os¡du na temat brata. To powinni±my pozostawi¢
wyª¡ znie Panu, który jedynie jest do tego uprawniony.
Nowym przykazaniem jest wzajemna miªo±¢, taka, jak¡ umiªowaª nas
Pan. ÿNowe przykazanie daj wam, aby± ie si wzajemnie miªowali, jak Ja was
umiªowaªem; aby± ie si i wy wzajemnie miªowali. Po tym wszys y poznaj¡,
»e± ie u zniami moimi, je±li miªo±¢ wzajemn¡ mie¢ bdzie ie" (J 13:34,35).
Ani wy, ani ja nie musimy zgadza¢ si o do ka»dej doktryny, aby mó
miªowa¢ si wzajemnie i »y¢ w zgodno± i. Jednym z moi h ulubiony h autorów jest Andrew Murray. Oto, o pisze on w swojej ksi¡» e pod tytuªem
ÿCaªkowite poddanie si":
ÿPomy±l ie o Ko± iele jako aªo± i. Ile» w nim podziaªów! Pomy±l ie
o ty h ró»ny h ugrupowania h! We¹mij ie zagadnienie ±wito± i, we¹mij ie
zagadnienie krwi, która o zysz za, we¹mij ie zagadnienie hrztu Du hem |
ile» to podziaªów powoduj¡ w±ród za ny h wierz¡ y h te zagadnienia! To,
»e istniej¡ ró»ne zdania, w ale mnie nie martwi. Nie mamy prze ie» tego
samego usposobienia, tego samego temperamentu ani tego samego umysªu.
Ale jak»e zsto nie h¢, gory z, pogarda, brak miªo± i i podziaªy s¡ wynikiem
braku zgody o do ty h naj±witszy h prawd Sªowa Bo»ego! Nasze doktryny,
nasze sposoby i h zrozumienia staªy si dla nas wa»niejsze ni» miªo±¢. Czsto
my±limy, »e jeste±my gorliwymi obro« ami prawdy, a zapominamy o Bo»ym
przykazaniu mówienia prawdy z miªo± i¡. Tak byªo ju» w zasie reformaji pomidzy ko± ioªem lutera«skim i kalwinisty znym. Ile» gory zy byªo ju»
wtedy w kwestii Wie zerzy Pa«skiej, która prze ie» powinna by¢ wizi¡ jedno± i midzy wszystkimi wierz¡ ymi! I potem przez aªe wieki naj enniejsze
prawdy Bo»e stawaªy si górami, oddzielaj¡ ymi nas od siebie."
Mówimy o zasmu aniu Du ha Bo»ego przez ielesno±¢, rytualizm, formalizm, bªdy i obojtno±¢, ale mówi wam, »e rze z¡, która zasmu a Du ha
Bo»ego ponad wszystko inne, jest ów brak miªo± i. Nie h ka»dy z nas bada
swoje wªasne ser e i pro±my Boga, by On je badaª.
Podobnie, jak matka miªo± i¡ okrywa swoje dzie i i ieszy si nimi, maj¡ jak najdalej id¡ ¡ delikatno±¢ i wyrozumiaªo±¢ dla i h sªabo± i i niedoi¡gni¢, tak te» w ser u ka»dego wierz¡ ego powinna znajdowa¢ si ma ierzy«ska miªo±¢ do ka»dego brata i siostry w Chrystusie. Czy postawiªe± sobie
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taki el? Czy poszukiwaªe± tego? Czy usilnie prosiªe± o to? Jezus powiedziaª:
ÿMiªuj ie si . . . jak Ja was umiªowaªem."
W Ksidze Wyj± ia, rozdziaª 20, wiersze 2 i 3 Pan Bóg mo no podkre±la
nastpuj¡ e sªowa: ÿJam jest Pan, Bóg twój, który i wyprowadziª z ziemi
egipskiej, z domu niewoli. Nie bdziesz miaª inny h bogów obok mnie."
Dzisiaj w moim oto zeniu krytykujemy, i sªusznie, ty h, którzy w swoi h ±wi¡tynia h maj¡ rze¹bione podobizny. Ale my tak»e po zynili±my sobie
rze¹bione podobizny z naszy h pseudo-wierze« i doktryn. Nie tylko zaniedbali±my obowi¡zek miªowania swoi h bra i ze wzgldu na pewne niezbyt
istotne ró»ni e doktrynalne, le z nawet gotowi jeste±my pod i¡¢ im gardªo
z powodu tego. Król Nebukadnesar rozzªo± iª si i wyraz jego twarzy zmieniª si, kiedy Ananiasz, Miszael i Azariasz, bardziej znani jako Szadra h,
Mesza h i Abed-Nego, odmówili oddania pokªonu jego zªotej podobiznie.
Dzisiaj wielu na±laduje go, ka»¡ swoim trzodom na d¹wik ty h grajków
upada¢ i oddawa¢ pokªony faªszywym bogom denomina jonizmu. Pozwól ie
mi powiedzie¢ ka»demu kapªanowi, kaznodziei, pastorowi, prorokowi i jakiemukolwiek liderowi w Ko± iele: Powinni± ie d¡»y¢ do tego, aby zyni¢ ludzi
na±ladow ami Jeszui, a nie na±ladow ami waszej posªugi, waszej ideologii
lub waszej teologii. Ma ie i h zyni¢ na±ladow ami Tego, który jest wodzem
i doko« zy ielem naszej wiary.
Ufam, »e jestem kaznodziej¡, gªosz¡ ym u±wi enie. Ufam, »e zwiastuj
sprawiedliwo±¢, upamitanie i bogobojne »y ie. Ale gdybym ja lub ktokolwiek
inny gªosiª sprawiedliwo±¢ i u±wi one »y ie bez jedno± i w Ciele Chrystusa,
nasze zwiastowanie byªoby daremne.
ÿA nie tylko za nimi prosz, ale i za tymi, którzy przez i h sªowo uwierz¡
we mnie. Aby wszys y byli jedno, jak Ty, Oj ze, we mnie, a Ja w tobie, aby
i oni w nas jedno byli, aby ±wiat uwierzyª, »e Ty mnie posªaªe±. A Ja daªem
im hwaª, któr¡ mi daªe±, aby byli jedno, jak my jedno jeste±my. Ja w ni h,
a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedno± i, »eby ±wiat poznaª, »e Ty mnie
posªaªe± i »e i h umiªowaªe±, jak i mnie umiªowaªe±" (J 17:20{23).
Powinienem nie tylko ieszy¢ si spoªe zno± i¡ z ka»dym na nowo narodzonym, odkupionym krwi¡ wierz¡ ym, le z powinienem d¡»y¢ do takiej
spoªe zno± i z gor¡ ym pragnieniem. Nie dbam w ale o to, jakiej on jest
rasy, ani jaki znak widnieje lub nie widnieje na drzwia h jego ko± ioªa.
Bra ia i siostry, niezale»nie zy byªoby to w Rzymie, zy w Nashville,
Tennessee, zy w Springfield, Missouri, zy w jakiej± maªej grupie domowej,
je±li »¡daj¡ od was, aby± ie kªaniali si ludzkim trady jom, a nie samemu
Chrystusowi, to odª¡ z ie si! Jeste±my zjedno zeni pod krzy»em | pod
panowaniem Jeszui i tylko Jego samego, a nie pod »adn¡ teologi¡. Nie h
Bóg przeba zy nam te ataki! Je±li h e ie zosta¢ zaatakowani, to udaj ie
si do typowego zboru baptysty znego lub zboru Ko± ioªa Chrystusowego i
powiedz ie: ÿBra ia i siostry, my±l, »e jzyki s¡ dla dzisiejszego ko± ioªa".
Zoba zy ie, o si bdzie dziaªo. Albo udaj ie si do typowego zboru zielono±wi¡tkowego i powiedz ie: ÿNie wierz, »e jzyki s¡ niezbdne jako dowód
by ia napeªnionym lub o hrz zonym Du hem witym". Zoba zy ie, o si
bdzie dziaªo. Nie h Bóg przeba zy nam nasze wzajemne atakowanie si z
powodu darów, poniewa» kiedy atakujemy si wzajemnie, atakujemy tak»e
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Daw  ty h darów. Sz zy imy si swoimi darami, naszym es hatologi znym
zrozumieniem, naszym sposobem prowadzenia nabo»e«stw itd. Dosy¢! Tak
by¢ nie powinno! Powinni±my hlubi¢ si wyª¡ znie Tym, który daje nam
»y ie wie zne, poza Nim natomiast ni zym innym.
Dwadzie± ia pi¢ lat temu nosiªem w jednej r e Pismo wite w wersji ÿLiving Bible", a w drugiej ksi¡»k Hal Lindsey'a. My±laªem, »e sabat to
niedziela. My±laªem, »e ±wita Bo»ego Narodzenia to urodziny Pana Jezusa
i ±witowaªem je z aª¡ pomp¡. My±laªem, »e ±wita biblijne byªy dla ydów,
którzy »yli kilka tysi y lat temu. Wierzyªem, »e zostan po hwy ony przed
wielkim u iskiem. Nie wiedziaªem ni o szykuj¡ ym si ÿnowym porz¡dku"
±wiata ani o »adny h inny h mo a h zªego na ±wie ie. My±laªem, »e Narody
Zjedno zone to najwspanialsza rze z na ±wie ie. Nie miaªem poj ia, jak wymawia¢ imi Jeszui, nie mówi¡ ju» w ale o jego zna zeniu. Byªo mnóstwo
rze zy, o który h my±laªem aªkiem ina zej, ni» obe nie. Niemniej jednak
tak»e i wtedy byªem zbawiony. Bóg miªowaª mnie wtedy tak samo, jak miªuje
mnie dzisiaj. Znajdowaªem si w pro esie wzrostu i znajduj si w nim nadal.
Je±li uto»samiasz si z niektórymi z ty h przekona« i my±lisz, »e jeste± bardziej du howy ni» i, którzy i h nie podzielaj¡, to wiedz, mój bra ie i siostro,
»e i¡gle jesz ze hybiasz elu. Albo je±li te przekonania powoduj¡, »e os¡dzasz mnie lub inny h z powodu ni h lub h esz odª¡ zy¢ si od spoªe zno± i
z tymi z nas, którzy maj¡ takie przekonania, to tak»e hybiasz elu. Musimy
zgromadzi¢ si pod panowaniem Jahwe i tylko Jego.
Wierz aªym ser em, »e ko± ióª bdzie prze hodziª przez u isk. Po prostu mam nadziej, »e kiedy ten zas nadejdzie, moi bra ia i siostry, którzy
maj¡ w tej kwestii inny punkt widzenia ni» ja, bd¡ zu¢ si swobodni, aby
przyj±¢ do mnie po pomo i za ht dziki miªo± i, jak¡ »ywi do ni h i dziki
spoªe zno± i, jak¡ z sob¡ mamy pomimo naszy h ró»ni doktrynalny h.
Powinni±my nie tylko miªowa¢ si wzajemnie, le z tak»e sªu»y¢ sobie
wzajemnie. ÿKto za± jest najwikszy po±ród was, nie h bdzie sªug¡ waszym.
A kto si bdzie wywy»szaª, bdzie poni»ony, a kto si bdzie poni»aª, bdzie
wywy»szony" (Mt 23:11,12).
Byª okres pas hy. Zbli»aª si moment ukrzy»owania. I w ten wie zór Jeszua u zyniª dziwn¡ i przera»aj¡ ¡ rze z. Tak dziwn¡, »e bardzo trudno byªo
mi j¡ zrozumie¢. Wstaª od stoªu, wzi¡ª prze± ieradªo, przepasaª si, s hyliª
si i umyª nogi swoim u zniom. Przypominam, »e Judasz Iskariota byª tam
jesz ze obe ny. Nie opu± iª jesz ze tego pomiesz zenia. Nasz Pan i Zbawiiel umyª nogi Judasza, tego, który miaª Go wyda¢. Nie haj Bóg dopomo»e
nam w znajdowaniu Judaszy w tym ±wie ie i w wy±wiad zaniu im przysªugi
du howego umywania nóg! Miªuj ie i h, miªuj ie i h, miªuj ie i h, aby da¢
im szans upamitania, i nigdy nie prze inaj ie im gardªa swoj¡ teologi¡!
Mówi wiele o prze±ladowaniu. Boj si, »e tylko prze±ladowanie bdzie w stanie nau zy¢ nas takiego miªowania, o jakim mówiª Jezus. Mo»emy
jednak wybra¢ taki rodzaj miªo± i ju» teraz i unikn¡¢ w hodzenia w ni¡ poprzez prze±ladowanie. Dziki Bo»ej ªas e i mo y Du ha witego mo»emy
dokona¢ takiego wyboru.
Mo e zªa znajduj¡ si w dziaªaniu nawet pod zas pisania tego artykuªu.
Przygotowuj¡ one frontaln¡ napa±¢ prze iwko prawdziwym hrze± ijanom.
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Je±li my, bra ia, bdziemy kontynuowa¢ nasze atakowanie siebie nawzajem,
w ogromnej mierze uªatwimy im i h pra . Nigdy, przenigdy nie mo»emy
robi¢ kompromisów z grze hem. Jedno ze±nie jednak nie wolno nam nienawidzi¢ grzesznika. Prawda, któr¡ poznaªem, i prawda, któr¡ ty poznaªe±, nie
staªa si naszym udziaªem dziki funk jonowaniu neuronów w naszym mózgu,
le z dziki pot»nemu dziaªaniu Du ha witego. S¡d naprawd rozpo znie
si od domu Bo»ego. On niekonie znie rozpo znie si od ni h. On mo»e
rozpo z¡¢ si od nas. A tak nawiasem mówi¡ , w domu Bo»ym nie istnieje
o± takiego jak ÿoni". Zawsze jeste±my to ÿmy", niezale»nie od tego, zy
zgadzamy si we wszystkim, zy te» nie. Nie h Bóg nam dopomo»e wal zy¢
prze iwko szatanowi i jego mo om zªa, a nie prze iwko sobie nawzajem!
Tytuª oryginaªu: ÿThe Atta k on the Brethren by the Brethren"
ÿThe Trumpet In The Wilderness", marze 1998
Autor usªuguje w krga h mesjanisty zny h.
Z angielskiego tªuma zyª J. K.

Burzenie warowni w »y iu osobistym
To jest najni»szy i najbardziej podstawowy poziom naszej walki du howej: z nieprzyja ielem, zagnie»d»onym gªboko w nas samy h. Pozostaªo± i
starego zªowieka s¡ w najró»niejszy zgubny sposób wykorzystywane przez
naszego prze iwnika, który usiªuje sprawi¢, aby nasze nowe »y ie byªo w jak
najmniejszym stopniu nowe, a w jak najwikszym stare. Postp w naszym
przeobra»aniu si na obraz Chrystusa zale»y od wielu zynników i nigdy nie
mo»emy uzna¢ tego pro esu za zako« zony. Nasze o eny zaawansowania
tego pro esu w nas s¡ bardzo subiektywne i s¡ odwrotnie propor jonalne
wªa±nie do . . . zaawansowania tego pro esu w nas. Z reguªy, bd¡ jesz ze
niedostate znie przeobra»eni, mamy skªonno±¢ uwa»a¢ si ju» za dojrzaªy h i
wysoko o enia¢ swój poziom du howy, za± im bardziej jeste±my przeobra»eni,
tym wyra¹niej dostrzegamy swoje braki i du howe potrzeby.
Zdarza si dosy¢ zsto, »e w naszym »y iu mimo zna znego upªywu
zasu utrzymuj¡ si nie do ko« a przezwy i»one stare skªonno± i, namitno± i i grze hy, od który h wprawdzie od inamy si w swoi h przekonania h
i w który h nie »yjemy stale, które jednak»e od zasu do zasu pokonuj¡
nas i doprowadzaj¡ do pasma upadków, mimo »e usiªujemy z nimi wal zy¢.
Stan taki mo»e trwa¢ przez wiele lat, a nawet przez aªe »y ie. Co by nie
mówi¢, jest to hrze± ija«stwo na niskim poziomie, pozbawione wikszo± i
dóbr du howy h, przezna zony h dla nas w rama h naszego dziedzi twa w
Chrystusie. yj¡ tak, jeste±my pozbawieni w zna znym stopniu osobistej spoªe zno± i z Panem, nie mo»emy odbiera¢ dostate znie wyra¹nie prowadzenia
przez Du ha, a w konfronta ji z nieprzyja ielem okazujemy si bezsilni, gdy»
nieodnowione obszary i dziedziny »y ia s¡ dla niego miejs ami, w który h jest
mniej lub bardziej usadowiony i obwarowany.
Mo»e tu hodzi¢ przykªadowo o ró»ne uzale»nienia od mentalno± i i
kultury ±wie kiej, nie zyste my±li i przyzwy zajenia, o zªe rela je z najbli»szymi osobami, o e hy takie jak wybu howo±¢, obra¹liwo±¢, nieprzeba zenie,

28

Do Celu, nr 12

niezdys yplinowanie, nieulegªo±¢, nieuporz¡dkowane »y ie osobiste, niesumienno±¢ w pra y, nieprawdomówno±¢ i ró»nego rodzaju nieu z iwo±¢ oraz
wielka li zba inny h, który h peªna lista byªaby bardzo dªuga. I h wspólnym
mianownikiem jest to, »e obrazuj¡ stare »y ie pierwszego Adama, a nie ehy nowego »y ia, wyra»aj¡ e si w harakterze Chrystusa. Ten niski poziom
osobistego »y ia du howego rzutuje na rodziny, wspólnoty i spoªe ze«stwo.
Jeste±my w takim stanie sol¡ zwietrzaª¡, niezdolni do wywi¡zania si z naszego hrze± ija«skiego posªanni twa, a w przypadku, je±li w takim stanie
zabieramy si u zestni zy¢ w wal e du howej, to jeste±my bosymi »oªnierzami, nosz¡ ymi drewniane mie ze i tekturowe tar ze, na widok który h
nasz prze iwnik diabeª dobrze si bawi.
Wyj± iem z takiego stanu jest przebudzenie du howe. Jak wiadomo, zazyna si ono od jednostek i i h posªusze«stwa Sªowu Bo»emu oraz modlitw,
które prowadz¡ do ±wie»ego powiewu Du ha, który odnawia »y ie du howe
najpierw ty h modl¡ y h si, nastpnie za± przez i h ±wiade two pro es ten
zata za oraz szersze krgi. Chwaªa Panu, »e nie jest to dla nas teoria, le z
»e jeste±my aktualnie ±wiadkami takiego pro esu, i to w zna znym i oraz
wikszym zakresie. Zwiastowanie na temat o zysz zenia »y ia rozbrzmiewa
bardzo wyra¹nie i znajduje »y zliwe przyj ie u zna znej z± i hrze± ijan.
Dziki dziaªaniu Du ha witego pryska zarozumiaªe za hwy anie si wªasnym stanem du howym, a Bo»e ±wiatªo odsªania oraz to nowe dziedziny
w nas, wywoªuje pokut i sprawia, »e woªamy do Pana, wyznajemy swoje
grze hy, nawet publi znie, i doznajemy przemiany. W »y iu osobistym oraz wikszej li zby dzie i Bo»y h nastpuje przeªom, jako± iowy skok, który
owo uje ± i±lejsz¡ spoªe zno± i¡ z Panem, gortszym »y iem modlitewnym i
now¡ jako± i¡ »y ia odziennego, wywieraj¡ ¡ oraz wikszy ozdrowie« zy
wpªyw na rodziny, wspólnoty i oto zenie.
Je±li jesz ze nie o kn¡ªe± si, nie przeszedªe± przez ten pro es i nie do±wiad zasz postpów w ukrzy»owaniu z Chrystusem i w ksztaªtowaniu si w
tobie Jego harakteru, to nie mo»esz marzy¢ o burzeniu du howy h warowni
nad miastami ani nawet w swoim najbli»szym oto zeniu. Nie ma i to znieh i¢, le z prze iwnie, nakªoni¢ do niezwªo znego zªo»enia samego siebie
bez reszty na Bo»ym oªtarzu, bo dopiero wtedy mo»liwe bd¡ dalsze etapy,
w który h mo»esz i powiniene± u zestni zy¢. Stosowne jest w tym kontek± ie przypomnienie sªów Pana Jezusa o bel e w naszym wªasnym oku, która
musi zosta¢ rozpoznana i usunita, zanim bdziemy zdolni do tego, by mó
zajmowa¢ si usuwaniem ¹d¹bªa z o zu inny h ludzi.
I rze zywi± ie, je±li Pan wykona w nas w jakiej± konkretnej dziedzinie
dzieªo krzy»a, to zna zy je±li ±wiatªo Du ha witego o±wietli w nas t dziedzin »y ia, je±li z przera»eniem zoba zymy samy h siebie w tym ±wietle i w
skrusze poddamy si temu Bo»emu os¡dowi, wyznamy swój stan i zerwiemy
ze wszystkim, o zoba zyli±my, a Du h Bo»y to zapie ztuje, to za zniemy
bardzo ostro widzie¢ sytua j w tej dziedzinie, zarówno u siebie, jak i u
inny h. Je±li na przykªad nasz¡ star¡ e h¡ byªo dosadne kryty zne wyra»anie si o inny h ludzia h, postpuj¡ y h naszym zdaniem niewªa± iwie, to
po o zysz zeniu nas z tej zmazy przez Pana nawet my±l tego rodzaju stanie si dla nas niezno±na, a na d¹wik zyi h± nisz z¡ y h, rubaszny h sªów
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pod adresem inny h od zuwa¢ bdziemy w sobie ból nieomal»e fizy zny. I
dopiero po takim przeobra»eniu bdziemy gotowi, aby w danej dziedzinie
by¢ pomo ¡ tak»e dla inny h. W prze iwnym razie nasza ÿwalka" prze iwko
warowniom szata«skim na zewn¡trz nas bdzie nie tylko nieskute zna, le z
mo»e nawet takie warownie jesz ze bardziej uma nia¢.
Je±li zatem h esz mie¢ udziaª w du howej wal e, jaka teraz si to zy i
bdzie si to zy¢ z oraz wikszym nasileniem, to za znij od siebie. Módl si
wytrwale i usilnie, ale w pierwszej kolejno± i nie o hmury demoni zne nad
miastami, le z o warstwy ielesno± i w twoim wªasnym »y iu. Je±li h esz,
sporz¡d¹ sobie nawet i h mapy, nanosz¡ na ni h wszystko to, w zym twoja
odzienna praktyka rozmija si z wzor em hrze± ijanina, jaki znajdujesz
w Pi±mie witym. Na sylwet e zªowieka zazna z warownie demoni zne,
zwi¡zane z umysªem, o zami, uszami, ustami i tak dalej a» po stopy. Na planie swojego mieszkania zazna z w taki sam sposób warownie demoni zne
zwi¡zane z posz zególnymi pomiesz zeniami i sprztami w ni h jak ku hnia,
lodówka, biblioteka, audioteka, telewizor, magnetowid, komputer, ªó»ko, ªazienka, ubika ja itd. Na planie swojego miasta zazna z te miejs a, w który h
bywasz, a które zwi¡zane s¡ z warowniami diabelskimi w samym tobie, jak
szkoªa, miejs e pra y, supermarket, domy przyja ióª, uli e, pla e, parki, lokale, urzdy, instytu je itd. A potem szturmuj te warownie, poddaj¡ ka»dy
ten sz zegóª w sobie pod posªusze«stwo Chrystusowi, jedno ze±nie w swoi h
usilny h modlitwa h prosz¡ o pot»ne Bo»e dziaªanie, i nie spo znij tak
dªugo, dopóki Chrystus nie zapanuje w tobie aªkowi ie.
Nie spodziewaj si jednak, »e nast¡pi to niebawem. Je±li bdziesz trwa¢
w posªusze«stwie Sªowu Bo»emu oraz modli¢ si usilnie i wytrwale, to w
niedªugim zasie za zniesz zauwa»a¢ wyra¹ne tego rezultaty, które i wiel e
u iesz¡ i za h ¡. Jednak»e bªdem byªoby wtedy zanie ha¢ wysiªków w tym
zakresie i zadowoli¢ si ju» osi¡gnitymi rezultatami. Pro es ten powinien
by¢ i¡gªy i bdzie trwaª prakty znie przez aªe »y ie.
Nawet je±li do±wiad zyli±my wyra¹nie Bo»ego os¡du w jakiej± dziedzinie
i nasze postpowanie ulegªo radykalnej zmianie, o zym z rado± i¡ wydajemy
±wiade two sªowem i zynem, musimy by¢ stale zujni i ostro»ni, ±wiadomi z
jednej strony tego, jak przebiegªy i perfidny jest nasz nieprzyja iel, z drugiej
za± jak gªboko sigaj¡ korzenie naszego starego ÿja". Przy ró»ny h okazja h
w przyszªo± i przekonamy si bowiem ze zdumieniem, »e gªboko wewn¡trz,
starannie ukryte i zamaskowane, drzemi¡ kolejne warstwy naszej ielesno± i,
które uaktywnione zniena ka przez jaki± bodzie wydadz¡ przykry zapa h i
zgotuj¡ nam wstyd i pora»k, a diabªu wielk¡ satysfak j. Dlatego nasz stary
zªowiek do ko« a »y ia bdzie naszym nieprzyja ielem numer jeden, o zym
nigdy nie wolno nam zapomina¢.
Nasze przeobra»enie na podobie«stwo Chrystusa jest pro esem i zawsze
bdzie konie zny i mo»liwy dalszy postp w upodobnianiu si do naszego
Mistrza, z zym zwi¡zana jest wielka rado±¢ i satysfak ja. A w miar tego
postpu wzrasta¢ bdzie nasza dojrzaªo±¢ i siªa du howa, okre±laj¡ a nasz¡
skute zno±¢ w wal e du howej i u»yte zno±¢ dla Królestwa Bo»ego.
J. K.
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Po±lij to dalej
W nowo zesnym ±wie ie raz po raz spotykamy si z ±rodkami masowego przekazu, które teraz zwykli±my nazywa¢ mediami. Informa ja, niesiona przez media, w hodzi w nasze »y ie i wywiera na nas swój wpªyw.
Czasem pozytywny, a zasem negatywny. Nie ma ju» hyba midzy nami taki h, którzy zde ydowanie byliby prze iwnikami wszelki h mediów i którzy
usiªowaliby odgrodzi¢ si aªkiem od i h wpªywu. Byªoby to zarówno niemo»liwe, jak i nie elowe. Prze ie» drukowana ksi¡»ka zy zasopismo to te»
ÿmedium", dziki któremu do iera do nas Sªowo Bo»e lub ±wiade two, buduj¡ e nasze »y ie du howe.
Ludzko±¢ miaªa kontakt z mediami od niepamitny h zasów. Najdªu»szym wersetem w Pi±mie witym jest werset w Ksidze Estery 8:9, który
wraz z kolejnymi (w. 9{17) daje nam przykªad tego, jak media dziaªaªy w staro»ytno± i. Od samego zarania hrze± ija«stwa powstawaªy pisma: ewangelie
i listy apostolskie, które w istotnej mierze przy zyniªy si do rozpowsze hnienia nowej nauki. Do dzi± spisane wtedy na ty h ÿmedia h" tre± i buduj¡
nas i inspiruj¡ na naszej drodze za Panem.
Przykªady wielkiego wpªywu mediów s¡ te» znane z historii Ko± ioªa.
Peªna lista byªaby dªuga, ale wspomnijmy ho ia» o tym, »e przedreformayjny ru h husytów w Cze ha h rozwin¡ª si pod wpªywem impulsu, jakim
byªy pisma Wiklefa, przywiezione przez kogo± z Anglii do 15-wie znej Pragi.
Ru h tzw. ÿstanow zy h hrze± ijan" na l¡sku Cieszy«skim na po z¡tku 20
wieku za z¡ª rozwija¢ si dziki pismom Jonatana Paula, które kto± przywiózª
tam z Niemie . Pamitam, jakim pot»nym bod¹ em w lata h powojenny h,
kiedy nad Europ¡ Ws hodni¡ zapadªa »elazna kurtyna, byªy dla ów zesny h
wierz¡ y h hrze± ija«skie audy je radiowe z rozgªo±ni IBRA, a pó¹niej Trans
World Radio. Jesz ze wa»niejsz¡ rol peªniªy programy radiowe dla Zwi¡zku
Sowie kiego, gdzie wierz¡ y, pozbawieni prawie zupeªnie Pisma witego,
uzyskiwali jego fragmenty, pisz¡ je odr znie pod dyktando ze sta ji radiowej na Filipina h. Obe nie wiadomo± i o postpa h zy przeszkoda h
ewangeliza ji w ró»ny h kraja h ±wiata roz hodz¡ si bªyskawi znie po aªym ±wie ie dziki internetowi i po z ie elektroni znej.
Dziki Bogu mamy w obe nym zasie obfito±¢ warto± iowej literatury
du howej, a tak»e sªowa mówionego zy ±piewanego na kaseta h, pªyta h
kompaktowy h i ta±ma h video. S¡ filmy o tre± i ewangeli znej, s¡ serwisy
internetowe z bogat¡ ofert¡ ksi¡»ek, artykuªów i zasopism. Jest tego tyle,
»e oraz bardziej niemo»liwe staje si ±ledzenie wszystkiego na bie»¡ o, aby
posiada¢ ho ia» pobie»ny przegl¡d tego, o najwarto± iowsze i najpotrzebniejsze. Nasz ograni zony umysª nie jest w stanie tego boga twa skonsumowa¢ i to stwarza pewien problem. Mo»e si bowiem okaza¢, »e w tym
nieprzebranym g¡sz zu tre± i mo»emy nie zauwa»y¢ zego± naprawd ennego i niezbdnego, o mogªo i powinno by nas zbudowa¢ i posun¡¢ zna z¡ o
naprzód na naszej drodze za Panem. Paradoksalnie, z powodu nadmiaru informa ji, mo»e nie dotrze¢ do nas o± o istotnym zna zeniu, o± naprawd
nieodzownego.
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| Czy mo»na temu jako± zaradzi¢? | My±l, »e mo»emy nau zy¢ si
zego± z podany h wy»ej przykªadów z historii. Kto± po zuª si pobudzony do
tego, aby przywie¹¢ i poda¢ komu± innemu pisma Wiklefa zy Paula, które go
zbudowaªy. Najadªszy si du howego pokarmu, nie poprzestaª na tym, le z
pomy±laª o potrzeba h inny h. Przywodzi to na pami¢ postaw ztere h
trdowaty h ludzi w Samarii, którzy zaspokoiwszy swój gªód w opustoszaªym
obozie nieprzyja ielskim, powiedzieli do siebie: ÿNiedobrze robimy. Dzie«
dzisiejszy jest dniem radosnej wie± i; je»eli to przemil zymy i bdziemy zwleka¢, a» za±wita poranek, spotka nas kara" (2Kr 7:9).
A wi sprawa jest bardzo prosta. Kiedy znajdziemy o± sz zególnie iekawego, potrzebnego zy wa»nego, pomy±lmy o inny h. Po zujmy si usªuguj¡ ymi jedni drugim. Mo»e to by¢ dla wielu z nas wa»na z±¢ sªu»by dla
Pana i Jego Królestwa. Po prostu: ÿPo±lij to dalej!" Nie b¡d¹ egoist¡ ani nie
zakªadaj, »e inni te» to maj¡ i te» o tym wiedz¡. Pomó» im wybra¢ z medialnego g¡sz zu to naj enniejsze, a oni pomog¡ i tak»e. Nie trudno prze ie»
skserowa¢ kilka stroni artykuªu zy fragmentu ksi¡»ki, zrobi¢ wydruk lub kopi z± i internetowego pliku zy przesªa¢ dalej wiadomo±¢ elektroni zn¡,
ewentualnie z krótkim komentarzem. W ten prosty sposób wªa±nie ty mo»esz
przy zyni¢ si, by to, o Pan darowaª jakiemu± wspóª zesnemu Wiklefowi zy
Paulowi, a o posªu»yªo tobie, posªu»yªo tak»e gdzie indziej i zapaliªo ogie«
przebudzenia w zyim± ser u, domu, zborze zy mie± ie.
Powy»sze doty zy gªównie pomo y wzajemnej w Ciele Chrystusa, ale nie
ina zej ma si sprawa z ewangeliza j¡. Je±li masz jaki± traktat lub tekst, o
którym wiesz, »e obudziª zyje± ser e dla Chrystusa, pomy±l o ty h, którzy
Go jesz ze nie znaj¡. ÿPo±lij to dalej!" S¡ sªu»by, w który h mo»na naby¢
wiele warto± iowy h traktatów do rozdawania po bardzo niskiej enie lub
nawet bezpªatnie. (Kilka adresów podajemy na stronie 32). Czy nie widzisz
wokóª siebie bezradny h, zagubiony h i du howo gªoduj¡ y h? A przyj± ie
im z pomo ¡ le»y jak najbardziej w zakresie twoi h wªasny h mo»liwo± i.
To, o tutaj proponuj, nie jest ni zym nowym. Mam kilku przyja ióª, od
który h o pewien zas otrzymuj drog¡ elektroni zn¡ jak¡± po zt, zasem
tekst i h wªasny, a zasem jaki± inny, z za ht¡ do prze zytania. I naj z± iej
naprawd warto to zrobi¢. Radz jednak ograni za¢ si do rze zy naprawd
wyj¡tkowo enny h, które na nas samy h zrobiªy mo ne wra»enie, oraz mo»liwie krótki h, gdy» w prze iwnym razie mogªoby si sta¢, »e ten do ieraj¡ y
do nas potok tekstów byªby jesz ze jednym zalewaj¡ ym nas ÿmedium", którego przyswojenie sobie przerastaªoby nasze mo»liwo± i.
Pamitajmy jednak i o tym, »e usªuguj¡ w ten sposób wystawiamy sobie tak»e pewne ±wiade two o nas samy h. Usªuga taka ma bowiem sens
tylko o tyle, o ile przy zynia si do budowania ludu Bo»ego. Je±li natomiast
przy zyniamy si do rozpowsze hniania i upubli zniania tre± i, zawieraj¡ y h
polemiki, spory, napastliwe pomówienia i kªótnie, po hodz¡ e od kogo±, kto
stawia siebie w roli sdziego i oskar»a publi znie swoi h bra i, to mogªoby
si okaza¢, »e nie budujemy, le z nisz zymy Ko± ióª Bo»y i nie sªu»ymy zaht¡, tylko zgorszeniem. Polemiki w Du hu Chrystusowym maj¡ wprawdzie
swoje miejs e w Ko± iele i zasem nie mo»na i h unikn¡¢, ale dostp do i h
tre± i powinni mie¢ tylko bezpo±redni zainteresowani, a nie »¡dni sensa ji.
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Je±li wi wejdziesz w posiadanie takiego tekstu, to w »adnym przypadku nie
posyªaj go dalej, nie drukuj go, nie kopiuj, nie kseruj ani nie umiesz zaj w
swoim serwisie internetowym, ho¢by mo no ÿswdziª i jzyk", le z skorzystaj z odpowiedniej ikony na ekranie, przypominaj¡ ej pojemnik na brudn¡
bielizn, która jest dla takiego tekstu najodpowiedniejszym miejs em.
ÿWresz ie, bra ia, my±l ie tylko o tym (i posyªaj ie dalej tylko to), o
prawdziwe, o po z iwe, o sprawiedliwe, o zyste, o miªe, o hwalebne,
o jest not¡ i godne po hwaªy" (Flp 4:8). W taki prosty sposób ka»dy z nas
mo»e wnie±¢ swój skromny, a jednak zna z¡ y wkªad w harmonijny wzrost i
rozwój wspólnoty dzie i Bo»y h, który przebiega w naszym zasie, a w którym
niebagateln¡ rol speªniaj¡ tak»e ÿmedia".
J. K.
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