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

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

Kiedy obªok si� podnosi

Ilekro¢ obªok podnosiª si� w gór� nad przybytkiem,

wyruszali synowie izraelsy w drog� w i¡gu aªej swej

w�drówki.

2Mo 40:36

Historia starotestamentowa stanowi dla nas wzór | obraz wy-

darze« i praw duhowyh. Jednym z liznyh elementów tej bogatej

spu±izny jest fakt prowadzenia przez Boga Jego ludu przy pomoy

widzialnego sªupa obªoku (2Mo 13:21,22; 40:34{38). Warto zauwa»y¢,

z jakim naiskiem Pismo �wi�te podkre±la, »e ih w�drówki i postoje

odbywaªy si� wyª¡znie ÿna rozkaz Pana", wyra»ony i uwidozniony w

zahowaniu si� obªoku (4Mo 9:15{23).

Tak»e lud Bo»y Nowego Przymierza znajduje si� w podró»y, któr¡

odbywa pod przewodnitwem Pana, a jej elem jest doj±ie wszyst-

kih ÿdo m�skiej doskonaªo±i" zyli doro±ni�ie ÿdo wymiarów peªni

Chrystusowej" (Ef 4:13) oraz doprowadzenie do posªusze«stwa wiary

wszystkih narodów (Mt 28:19; Rz 1:5). Rozwój Ko±ioªa Jezusa Chry-

stusa, gdzie po stosunkowo krótkim, bardzo »ywotnym okresie apo-

stolskim nast¡piª bardzo dªugi, okoªo tysi¡letni okres stagnaji, za±

od zasów reformaji przebiega jego odnowa | stopniowe odzyski-

wanie i przywraanie jego pierwotnyh, biblijnyh eh | jest nam

na ogóª znany. Chrze±ija«stwu ewangeliznemu jest te» znana pewna

etapowo±¢ tego proesu odnowy, zy te», je±li kto woli, tej post�puj¡ej

wi¡» naprzód reformaji. Bywaªy w niej okresy wzgl�dnie spokojne, a

tak»e okresy o»ywionyh ruhów i przemian, o mo»na by przyrówna¢

do postojów i pohodów w dªugiej w�drówe Izraela.

Speyfika naszej duhowej w�drówki jest jednak inna ni» fizyznej

w�drówki Izraela przez pustyni�, dlatego te» inne towarzysz¡ jej pro-

blemy. W historii ko±ioªa powa»nym problemem jest rozpoznanie

Bo»ego dziaªania. Sªup obªozny byª widzialny fizyznymi ozami, za±

Bo»a obeno±¢ w±ród ludu Nowego Przymierza wymaga sprawnego

duhowego wzroku, który nie wszysy maj¡. Dlatego sygnaªy do wy-

ruszenia w dalsz¡ drog� otrzymujemy od ludzi szzególnie bliskih

seru Bo»emu, którzy pozostaj¡ z Nim w za»yªyh stosunkah i któ-

rym objawia On swoj¡ wol�. Tak»e przyj�ie tyh sygnaªów, obenyh

w ih zwiastowaniu, nie jest automatyzne, lez wymaga otwarto±i
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na dziaªanie Duha �wi�tego po stronie sªuhazy. Poniewa» nie do

wszystkih doieraj¡ te Bo»e sygnaªy, ka»demu podnoszeniu si� ob-

ªoku Bo»ej hwaªy i jego posuwaniu si� naprzód towarzyszy sporo

zamieszania i kontrowersji.

Istotnym zynnikiem w tym proesie jest nasze ludzkie przywi¡za-

nie do bezpieznego, wygodnego trybu »yia, który kojarzy nam si� z

staªym miejsem zamieszkania, dobrze urz¡dzonym i znanym nam ±ro-

dowiskiem, utulnym gniazdkiem, które budowali±my przez dªugi zas,

i¡gle je ulepszaj¡. Ni dziwnego, »e nagªy sygnaª do opuszzenia tego

zagrzanego miejsa i ruszenia w dalsz¡ drog�, a przez to nara»enia si�

na rzezy nieznane i na ró»ne zagro»enia, budzi nasz opór i sprze-

iw. W sensie duhowym oznaza to, »e nasza spoªezno±¢ w trakie

dziesi�iolei pod wpªywem naszyh wspólnyh dziaªa« przybiera jaki±

ksztaªt, który jest nam drogi i miªy, jako »e jest w nim wkªad naszej

wªasnej i naszyh przodków pray, gdzie zujemy si� dobrze, wygod-

nie i bezpieznie. I teraz nagle mieliby±my to wszystko zmienia¢? Bo»e

ele pozostaj¡ aªy zas niezmienne, ale my to, o jest tylko pewnym

etapem na naszej drodze, uwa»amy bª�dnie za stan doelowy. Inazej

mówi¡, rzez dobra staje si� wrogiem rzezy najlepszej.

Niestety, nie takie jest nasze przeznazenie. Jako lud Bo»y mamy

pewne zadania i pewne ele, nie mo»emy wi� sobie pozwoli¢ na zasie-

dziaªo±¢ w wygodnyh, zbudowanyh przez nas pieleszah. Nasz Pan

ma prawo w ka»dej hwili nas wezwa¢ do wyruszenia w dalsz¡ drog�,

a my mamy obowi¡zek i±¢ za Nim, bez wzgl�du na niewygody i ryzyka,

gdy» w przeiwnym razie znajdziemy si� poza obr�bem Jego dziaªa-

nia. Ka»demu takiemu ruhowi towarzyszy niestety pewien podziaª na

tyh, którzy okazuj¡ si� gotowi i±¢ dalej, i tyh, którzy kategoryznie

odmawiaj¡. Ci pierwsi deyduj¡ si� na koniezne zmiany, podzas gdy

i drudzy pozostaj¡ na etapie dotyhzasowym. Mi�dzy jednymi i dru-

gimi jest wiele nieporozumie«, wzajemnyh zarzutów i oskar»e«, przy-

najmniej w poz¡tkowym, gor¡ym okresie tyh przemian, nie mo»na

jednak zapobie pój±iu w ró»ne strony, gdy» brak wspólnego zrozu-

mienia i elu. Jedni i drudzy pozostaj¡ na drodze za Panem, na±laduj¡

Go jednak wedªug ró»nego zrozumienia, a wi� inazej.

Poniewa» aktualnie po raz kolejny przebiega opisany powy»ej pro-

es, warto mo»e przyjrze¢ si� kilku epizodom z historii ko±ioªa, które

rzui¢ mog¡ pewne ±wiatªo na zwi¡zane z tym proesem mehanizmy.

W okresie reformaji, w której najbardziej wyeksponowan¡ rol�

odegraª znany wszystkim Marin Luter, istniaªy ró»ne pr¡dy | dzia-

ªali ludzie z wizj¡ od Boga w ró»nyh sprawah i ró»nej gª�bi. Niektó-

rzy z nih kontaktowali si� z Lutrem, przedstawiaj¡ mu swoje wizje

i zah�aj¡ go do pój±ia w sprawah reform ko±ioªa na aªo±¢ i
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trzymania si� ±i±le biblijnego wzora. Szzególnie warto wspomnie¢

franiszkanina Lamperta i barona Kaspara von Shwenkfelda, którym

Bóg darowaª gª�boki wgl¡d w istot� Ko±ioªa Nowego Testamentu, ba-

zuj¡ego na zasadah osobistego przyj�ia ewangelii i powszehnego

kapªa«stwa wiernyh. Luter przyznaª im w zasadzie raj�, byª jednak

zdania, »e masy narodu s¡ niedojrzaªe do tego typu pobo»no±i i »e

nie s¡ zdolne sprosta¢ takim wymaganiom. Dlatego zbudowaª ko±ióª

protestanki, zahowuj¡ powszehno±¢ przynale»no±i do niego, nie

uwarunkowan¡ »adnymi kwalifikajami, duhowie«stwo, powi¡zania z

wªadz¡ pa«stwow¡ i wiele innyh niebiblijnyh reliktów odst�pstwa.

Tymzasem jednak wspomniani ludzie, realizuj¡ swoje wizje, do-

prowadzili do powstania wielu kwitn¡yh zborów, opartyh na zasa-

dah apostolskih, w któryh »yie duhowe wyprzedziªo pod wieloma

wzgl�dami o setki lat rozwój ko±ioªa jako aªo±i. Niestety, luteranie

niehlubnie wsªawili si� pó¹niej jako prze±ladowy tyh zborów, które

istniaªy przez wiele dziesi�iolei szzególnie na terenie dzisiejszego

Dolnego �l¡ska. Przykro jest ±ledzi¢, jak ludzie reformaji traktowali

i jakimi epitetami z�stowali tyh rzekomyh heretyków. Powstanie i

rozkwit w owym zasie tyh zborów, które mo»na by bez przesady na-

zwa¢ ewangeliznymi, podwa»a wspomnian¡ opini� Lutra, natomiast

mo»na hyba stwierdzi¢, »e nie dojrzaªa jeszze wtedy ogólna sytuaja

duhowa do upowszehnienia si� tego typu pobo»no±i. Odej±ie od

wzorów biblijnyh byªo zbyt dalekie i dªugotrwaªe, tote» i powrót do

nih nast�powaª powoli i »mudnie. Ka»dy krok znazony byª i�»kimi

zmaganiami z niezrozumieniem ustabilizowanyh struktur ko±ielnyh,

przeiwnyh zahodz¡ym zmianom.

Inny iekawy przyzynek do tej historii postojów i wyrusze« w dal-

sz¡ podró» w stron� elu ko±ioªa stanowi »yie i spu±izna Johanna

Christopha Blumhardta, duhownego lutera«skiego, który jednak»e

miaª nietypow¡ dla tego ±rodowiska osobist¡ spoªezno±¢ z Bogiem

i gª�boki wgl¡d w »yie duhowe. (�yiorys jego publikowali±my w

nr 15 ÿDo Celu".) Pod konie swojego »yia daª on wyraz swojemu

przekonaniu, »e to, o sam prze»yª z Panem, jest tylko przedsmakiem

maj¡ego nast¡pi¢ ogólnego poruszenia Duha �wi�tego, które ogar-

nie aªy ±wiat, zanim nastan¡ ostatezne zasy antyhrysta. Wiemy, »e

sªowa te okazaªy si� by¢ proroze, gdy» wiek 20 sªusznie mo»na nazwa¢

wiekiem pot�»nego dziaªania Duha �wi�tego w skali ogólno±wiato-

wej. Jednak»e autor »yiorysu Blumhardta, luteranin skomentowaª t�

jego wypowied¹ nast�puj¡o: ÿOd tamtego zasu min�ªo sto lat. To,

zego z upragnieniem wypatrywaª i o miaª nadziej� jeszze osobi±ie

prze»y¢, mianowiie nowe wylanie Duha �wi�tego, a przez to ogól-

no±wiatowe przebudzenie, poprzedzaj¡e zasy antyhrysta, do dzi±
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jeszze nie nast¡piªo. Czy Blumhardt mimo swojej rozlegªej i gª�bo-

kiej znajomo±i Biblii myliª si� w tej rzezy, zy te» w jego wierze i

nadziei kryje si� jeszze jaka± tajemnia?" *

O zym to ±wiadzy? Po prostu nawet fakty historyzne s¡ aª-

kiem ró»ne, w zale»no±i od punktu i sposobu patrzenia na nie. To,

o dla zielono±wi¡tkowów i haryzmatyków jest wspaniaªym dzieªem

Bo»ym, dla przedstawiieli wze±niejszyh struktur ko±ielnyh, które

w swoim zasie nie podniosªy si� do dalszego etapu drogi za Panem,

po prostu nie istnieje, albo nawet stanowi tylko jaki± fragment dziejów

zwiedze« w hrze±ija«stwie. A takih przykªadów mo»na by przyto-

zy¢ bez liku. Droga ko±ioªa do jego elu jest trudna i wyzerpuj¡a,

ale ni nie jest w stanie jej powstrzyma¢. Dla tyh jednak, którzy nie

ruszaj¡ w drog�, kiedy obªok si� podnosi, historia ko±ioªa zatrzymuje

si� i potem s¡ ju» ih zdaniem tylko zbª¡dzenia i zwiedzenia, przez

które diabeª usiªuje wytr¡i¢ ko±ióª z jego stanu doelowego, który

widz¡ w danej strukturze.

Zawsze jednak znajdzie Bóg takih, którzy nie godz¡ si� na »adne

odst�pstwa ko±ioªa od Bo»ej, biblijnej dokumentaji i usilnie poszu-

kuj¡ drogi naprzód. A ih inspiratorem jest Duh �wi�ty, który nigdy

nie ustanie, dopóki biblijny wzorze ko±ioªa nie stanie si� rzezywi-

sto±i¡. Ludzie tay maj¡ z reguªy trudne »yie w otozeniu swoih

wspóªbrai w wierze, ale takie jest ih przeznazenie, zgodne z przy-

kªadem ih Mistrza Jezusa Chrystusa. Nie s¡ to ludzie doskonalsi ani

pobo»niejsi, lez tylko bardziej zdeterminowani, aby i±¢ na aªo±¢. Nie

pozwol¡ si� gdzie± usadzi¢, lez bez przerwy niespokojnie rozgl¡daj¡

si�, gdzie jest obªok Bo»ej hwaªy.

Mo»e warto w tym kontek±ie wspomnie¢ o zªowieku nazwiskiem

Arthur S. Booth-Clibborn. Byª Niemem, który nawróiª si� w poz¡t-

kah 20 wieku poprzez usªug� Armii Zbawienia. Byª tak gorliwym

jej dziaªazem, »e szybko awansowaª na kolejne stopnie. Poj¡ª nawet

za »on� órk� zaªo»yiela tej organizaji, generaªa Booth'a. Nale»aª

jednak do takih wªa±nie, któryh ni nie powstrzyma od pój±ia tam,

gdzie wyzuwaj¡ obeno±¢ obªoku Bo»ej hwaªy. Kiedy usªyszaª o prze-

»yiah zielono±wi¡tkowyh, ruszyª od razu, aby te sprawy osobi±ie

zbada¢. I zostaª pohwyony, gdy» prze»yª hrzest Duhem �wi�tym

i otrzymaª niektóre dary duhowe. Wtedy nie radziª si� iaªa i krwi,

lez zaz¡ª funkjonowa¢ w otrzymanym obdarowaniu jako ewangeli-

sta. Niestety, nie spotkaªo si� to ze zrozumieniem w±ród jego bliskih.

Uznano, »e duhowo zbª¡dziª lub nawet zdradziª swoje ideaªy. Ale on

* Erwin Rudert: ÿIh will von Blumhardt lernen, da� Jesus Sieger ist",

Ernst Franz, Metzingen 1996, str. 57.
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ani nie zbª¡dziª, ani nie zdradziª, tylko szedª dalej naprzód za Bo-

»ym sªupem obªoznym. I tak byªo do ko«a jego »yia. Gdziekolwiek

dziaªo si� o± nowego, on musiaª tam by¢ i to zbada¢. Pod konie »yia

spotykamy go w bliskim towarzystwie niektóryh osób z kr�gu ÿVoie

of Healing", uzestniz¡ego w kampaniah uzdrowie«zyh.

Kiedy dziaªanie Duha �wi�tego na poz¡tku 20 wieku stawaªo

si� oraz bardziej gªo±ne i przyi¡gaªo oraz wi�ksz¡ uwag�, spoªez-

no±i ewangelizne, które ten ruh poz¡tkowo pot�piªy, przyst¡piªy

do przeiwdziaªania. Zaz�to energiznie rozpowszehnia¢ publikaje

na temat Duha �wi�tego, aby udowodni¢ swoim zªonkom, »e tema-

tyka ta jest doeniana i »e nie trzeba odhodzi¢ gdzie indziej. | Jakie

to byªy ksi¡»ki? | Byªy to na ogóª bardzo dobre ksi¡»ki o Duhu

�wi�tym. Zawieraªy to najlepsze, o wiadome byªo o roli i sposobah

dziaªania Duha �wi�tego . . . pod konie 19 wieku. Nie byªo w nih

natomiast ani sªowa o tym, o Duh �wi�ty zyniª pó¹niej, w przebu-

dzeniu z poz¡tku 20 wieku.

Nale»y w tym kontek±ie zauwa»y¢ i podkre±li¢ dwie rzezy. Po

pierwsze, ludzie anga»uj¡y si� w nowym poruszeniu duhowym nie

s¡ ani bardziej duhowi, ani doskonalsi pod »adnym wzgl�dem od po-

zostaªyh. S¡ tak samo ogranizeni i podatni na pomyªki, jak wszysy

inni. W ka»dej rzezy, gdzie wyst�puje dziaªanie ludzi, b�d¡ rzez¡ nor-

maln¡ ró»ne braki, mankamenty, bª�dy i wypazenia. Zawsze b�dzie

mo»na zarzui¢ im mnóstwo rzezy negatywnyh. Istotne jest tylko to,

zy sedno zwiastowanego poselstwa i d¡»enia zbli»a ko±ióª do jego

postai doelowej, a nie to, zy zwiastuj¡ je lepsi lub dojrzalsi ludzie.

Gdzie» byªo uzniom Jezusa równa¢ si� z dojrzaªo±i¡, erudyj¡ zy

ogªad¡ uzonyh w Pi±mie i faryzeuszów? Ale Bóg z upodobaniem

wybiera sobie wªa±nie takih, którzy w ozah m¡dryh si� nie liz¡.

Po drugie, postawienie nowego kroku na drodze do elu nie ozna-

za i nie mo»e oznaza¢ negaji dotyhzasowej drogi. Chodzi zawsze

tylko o dalszy krok, mono bazuj¡y na poprzednih i ±i±le do nih

nawi¡zuj¡y i z nih wynikaj¡y. Podejrzane s¡ przeskoki, któryh zwo-

lenniy odinaj¡ si� od przeszªo±i jako od zwiedzenia, z którego na-

reszie si� wydostali. Jednym z kryteriów autentyzno±i kolejnego

kroku w historii ko±ioªa jest wªa±nie to, »e wyszukuje si� w nim, skru-

pulatnie bada i mono podkre±la dokonania znaz¡yh osobisto±i

»yia duhowego minionyh okresów oraz ih pragnienia, t�sknoty i

wizje, które nie do ko«a urzezywistniªy si� za ih »yia.

Z tego drugiego punktu wynika, »e wykluzone jest wyst�powanie

zwolenników nowego poruszenia przeiwko dawniejszym strukturom,

podwa»anie ih osi¡gni�¢ lub kwestionowanie sensu ih istnienia. Za-

sadne jest tylko wskazywanie na fakt, »e nie s¡ one postai¡ doelow¡
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ko±ioªa i wymagaj¡ dalszego rozwoju. Przykªadowo, uzynione powy-

»ej wzmianki o ko±iele lutera«skim i Armii Zbawienia nie oznazaj¡,

»e struktury te nie peªniªy i nie peªni¡ dotyhzas swojej doniosªej roli.

Miaªem przywilej pozna¢ bli»ej lutera«skih haryzmatyków i widzie¢,

a tak»e bezpo±rednio uzestnizy¢ w zadziwiaj¡ym nadnaturalnym

Bo»ym dziaªaniu w ih odziennym »yiu, wiem tak»e, jak wa»n¡ pra�

wykonuje dot¡d Armia Zbawienia. Je±li nawet te lub inne struktury

nie zrozumiej¡ aktualnego etapu Bo»ego dziaªania lub nawet popadn¡

wzgl�dem niego w syndrom negaji, Bóg nie przestanie bªogosªawi¢ ih

ani u»ywa¢ w zakresie, na jaki ih postawa na to pozwala. Chodzi tylko

o to, »e b�dzie to zakres w�»szy od tego, o mogªoby by¢ ih udziaªem,

gdyby szªy za Panem bez zastrze»e«.

Có», istniej¡ subkultury, które nie korzystaj¡ z pewnyh nowoze-

snyh wynalazków i udogodnie«, na przykªad z pr¡du elektryznego

zy transportu samohodowego, o mo»e wywoªywa¢ zdziwienie, ale

to ih sprawa. Za± w analogii duhowej jest to sprawa mi�dzy nimi

a Bogiem, w »adnym za± wypadku nie nasza, ludzi postronnyh. Mo-

»emy tylko radowa¢ si� wraz z nimi spoªezno±i¡ bratersk¡ z naszym

wspólnym Ojem i o najwy»ej w miªo±i i pokorze stara¢ si� zah�i¢

ih do tyh aspektów naszej wiary, które s¡ im nieznane, jednoze±nie

h�tnie uz¡ si� od nih tego, w zym nas przewy»szaj¡ i wyprzedzaj¡.

Czas na przyjrzenie si� naszej obenej sytuaji duhowej. Ogólnie

mówi¡, jest ona skomplikowana, gdy» równoze±nie przebiega wiele

ró»nyh proesów. S¡ zasy ostatezne i wszystko w przy±pieszonym

tempie zmierza do swojego ostateznego przeznazenia. Dotyzy to

zarówno dzieª diabelskih, jak i dzieªa Bo»ego. Równoze±nie doj-

rzewa i dohodzi do swojej postai doelowej ÿWielki Babilon, matka

wszetezni i obrzydliwo±i ziemi" (Obj 17:5) oraz Oblubienia Ba-

ranka, przyoblezona w zysty, l±ni¡y bisior (Obj 19:7,8). Rzez ozy-

wista, »e uwaga ludu Bo»ego skupia¢ si� b�dzie na tej ostatniej, gdy»

to ona jest naszym elem. Ale obserwuj¡ aktualny stan ko±ioªa, wi-

dzimy jeszze aªy szereg elementów dalekih od biblijnego wzora,

ni wi� dziwnego, »e rozbrzmiewa dono±ne zwiastowanie, wzywaj¡e

lud Bo»y do wyprostowania si� i ruszenia w kolejny, ostatni etap w�-

drówki do elu. Wiele znaz¡yh gªosów i zjawisk wskazuje na to, »e

tym razem nie hodzi o poruszenie, po którym nast¡pi¡ dalsze, lez o

ostatni etap, tu» przed powtórnym przyj±iem Chrystusa.

Dzisiejsz¡ sytuaj� ehuje wszystko to, o widzieli±my w poprzed-

nih Bo»yh poruszeniah, przy zym bardzo mony naisk kªadzie si�

wªa±nie na to wszystko, o pozostaje jeszze do zrobienia i zego w

dotyhzasowyh poruszeniah mimo zwiastowania nie udaªo si� osi¡-

gn¡¢. W¡tków takih, ogólnie mówi¡, jest wiele, ale najwi�kszy na-

isk Duha �wi�tego zdaje si� spozywa¢ na problemie organiznej
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jedno±i w iele Chrystusa i na gªoszeniu ewangelii jako gªównym jego

zadaniu. Lez nie hodzi teraz o apele o jedno±¢ i gªoszenie ewangelii,

gdy» te rozbrzmiewaj¡ ju» od stulei, lez o zwiastowanie i wprowa-

dzenie w »yie ko±ioªa peªnego i aªkowitego rozwi¡zania obu tyh

problemów. Pismo �wi�te zawiera bowiem ih peªne rozwi¡zanie, a

Duh �wi�ty objawia teraz to rozwi¡zanie swojemu ludowi. I wsz�-

dzie tam, gdzie gªos ten jest sªyszany i znajduje posªuh, nast�puje

gwaªtowny wzrost pr�»no±i i »ywotno±i ko±ioªa, gdy» do ko±ioªa

zjednozonego organiznie i skonentrowanego na realizaji wielkiego

posªannitwa misyjnego, bez zwªoki powraa Bo»a hwaªa.

Ten proes przeobra»e« nie jest bynajmniej pozbawiony oporów,

konfliktów i zmaga« | przeiwne, s¡ one by¢ mo»e silniejsze jeszze

ni» dawniej. Z dotyhzasowyh struktur podnosz¡ si� gªo±ne sprze-

iwy i zaobserwowa¢ mo»na to wszystko, o znane jest z wze±niejszyh

okresów. Mi�dzy innymi pojawiaj¡ si� ksi¡»ki na temat dobudowania

ko±ioªa do jego postai doelowej. S¡ to bardzo dobre ksi¡»ki, mó-

wi¡e to najlepsze, o wiadomo byªo o ko±iele i jego ostateznym

ksztaªie . . . w poªowie 20 wieku. Niestety, nie ma w nih ani sªowa

o tym, zego Duh �wi�ty dokonaª w drugiej poªowie i zego doko-

nuje dzi±. Widzimy te» najró»niejsze warianty znieh�enia i z�sto

syndrom negaji, rozpaz szzeryh m�»ów Bo»yh nad biegiem wy-

darze«. Dobrze, »e wszystko to znamy z przeszªo±i, gdy» dzi�ki temu

ªatwiej nam si� w tym wszystkim orientowa¢. Tak jak zawsze, bardzo

zale»y na tym, jak i na o patrzymy. B�d¡ bowiem tay, którzy nawet

t�sknie wyzekuj¡ ogólno±wiatowego poruszenia zasów ostateznyh

przed nadej±iem antyhrysta, ale po fakie powiedz¡, »e ni takiego

jeszze nie nast¡piªo, gdy» aªy zas widzieli tylko kolejne przyzynki

do dziejów zwiedze« w hrze±ija«stwie.

Mo»na si� zastanawia¢, dlazego widzimy i oeniamy tak bardzo

ró»nie. Dlazego Ojie przed jednymi zakrywa te rzezy, a innym je

objawia. Dlazego jedni s¡ zrozpazeni albo irytuj¡ si�, a inni peªni en-

tuzjazmu. Dlazego jedni usilnie woªaj¡ do Boga o wªasn¡ przemian�,

a inni gorliwie poluj¡ na zwiedzenia i robi¡ zarzuty innym. Mo»e nie

wiemy, a mo»e wydaje nam si�, »e wiemy. Najwa»niejsze jednak dla

ka»dego z nas jest to, jak widzi nas nasz Pan.

Ko±ióª odnowiony to ko±ióª, w którym funkjonuje zasada po-

wszehnego kapªa«stwa w miejse klerykalizmu, jedno±¢ w ró»norod-

no±i w miejse denominajonizmu, autorytet Pisma �wi�tego w miej-

se ludzkih interpretaji, struktura organizna w miejse organizaji.

Ale nade wszystko to ko±ióª, w którym funkjonuje wzajemna miªo±¢

w miejse egoizmu, szzero±¢ w miejse obªudy, jawno±¢ w miejse

ukrywania, prostolinijno±¢ w miejse manipulaji, wzajemne usªugiwa-
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nie sobie w pokorze w miejse wzajemnego robienia sobie zarzutów

i tak dalej. To nie s¡ frazesy, bo ju» najwy»szy zas, ostatni dzwonek,

aby to wszystko przestaªo by¢ utopi¡, a staªo si� rzezywisto±i¡.

Dlatego w obenym poruszeniu nie wystarzy nikomu dotyh-

zasowy poziom rozwoju duhowego. Aby okaza¢ si� zwyi�z¡, bez-

wzgl�dnie koniezny jest nowy, wy»szy poziom ukrzy»owania z Chry-

stusem, nowy, wy»szy poziom wiary, nowy, wy»szy poziom spoªezno-

±i z Panem, nowy, wy»szy poziom osobistej wewn�trznej przemiany

w ka»dej dziedzinie »yia duhowego. Bo tylko taka aªkiem nowa

jako±¢ b�dzie w stanie sprosta¢ wyzwaniom w nowyh realiah w od-

nowionym i dobudowanym iele Chrystusa. A drog¡ do przemian w

tyh wszystkih dziedzinah jest tylko intensywne, systematyzne »yie

modlitewne | usilne bªaganie Boga o ostry duhowy wzrok.

Ci, któryh sera Duh �wi�ty porusza do wyruszenia w kierunku

tego wspaniaªego elu, to i, którzy kiedy±, a mo»e ju» niebawem,

w liznym tªumie podnios¡ swój gªos jakby szum wielu wód i jakby

huk pot�»nyh grzmotów, i powiedz¡: ÿAlleluja! Oto Pan, Bóg nasz,

Wszehmog¡y obj¡ª panowanie. Weselmy si� i radujmy si�, i oddajmy

mu hwaª�, gdy» nastaªo wesele Baranka, i oblubienia jego przygo-

towaªa si�; i dano jej przyoble si� w zysty, l±ni¡y bisior, a bisior

oznaza sprawiedliwe uzynki ±wi�tyh" (Obj 19:6{8).

J. K.

Zwró¢ie uwag� na Jezusa

Miej w pami�i Jezusa Chrystusa . . .

2Tm 2:8

Przeto, braia ±wi�i, wspóªuzestniy powoªania

niebieskiego, zwa»ie na Jezusa, posªa«a i arykapªana

naszego wyznania . . .

Hbr 3:1

Patrz¡ na Jezusa, spraw� i doko«zyiela wiary . . .

Hbr 12:2

Te trzy fragmenty Pisma �wi�tego szzególnie wyra¹nie zah�aj¡

do tego, aby±my w swoim »yiu hrze±ija«skim skupiali uwag� na Je-

zusie. Mamy mie¢ Go w pami�i, zwa»a¢ na Niego zyli zwraa¢ na

Niego uwag� (BT) i biegn¡ wytrwale w wy±igu patrze¢ na Niego.

Zwªaszza pierwszy z ytowanyh wersetów zmusza do refleksji.

Sªowa te byªy skierowane do Tymoteusza, który prowadziª zbór i byª

praownikiem Ko±ioªa. Jaki» sens miaªo przypominanie mu, by pa-

mi�taª o Jezusie Chrystusie? Czy» mógª o Nim zapomnie¢? Przeie»

to tak samo, jak przypomina¢ rolnikowi, by pami�taª o polu, zy ma-

rynarzowi, by pami�taª o morzu! O o mogªo hodzi¢ apostoªowi?



Zwró¢ie uwag� na Jezusa 9

Prowadzimy »yie hrze±ija«skie i hemy, aby byªo ono owone.

Tozymy bój wiary i hemy, aby byª on zwyi�ski. Dorastamy ÿdo

wymiarów peªni Chrystusowej" (Ef 4:13) i hemy osi¡gn¡¢ ten nasz

el jak najpr�dzej. W tym wszystkim najistotniejszym elementem jest

nasze skupianie wszelkiej uwagi na Jezusie. Nasz post�p duhowy wy-

maga naszego bezustannego, wyt�»onego wpatrywania si� w Jezusa. |

Dlazego? | Bo On jest ¹ródªem wszelkih naszyh dóbr duhowyh.

On jest niewysªowionym Bo»ym darem (2Ko 9:15), w którym zawarª

Bóg wszystko, o nam jest potrzebne w naszym biegu (2Pt 1:3; Rz 8:32;

Ef 1:3). Ka»dy krok naprzód w stron� naszego elu uwarunkowany jest

wyra¹niejszym zobazeniem i gª�bszym poznaniem Chrystusa.

Bóg stawia przed nami ró»ne zadania. Jeste±my powoªani do gªo-

szenia ewangelii wszelkiemu stworzeniu, do na±ladowania naszego Mi-

strza i do kontynuowania Jego dzieªa, o oznaza mi�dzy innymi byie

Jego ±wiadkami (Dz 1:8), zwiastowanie dobrej nowiny, ogªaszanie wy-

zwolenia i wypuszzanie na wolno±¢ (�k 4:18,19), a tak»e niwezenie

dzieª diabelskih (1J 3:8). Ponadto prowadzimy nowe »yie w wrogim

nam otozeniu opanowanym przez zªo, o nara»a nas i¡gle na ró»ne

ataki siª iemno±i, którym musimy stawia¢ zoªa (Ef 6:12).

| Jakie s¡ w oblizu tej sytuaji i tyh zada« nasze szanse? |

Je±li polegamy na potenjale, który sami jeste±my w stanie zgromadzi¢

i zastosowa¢, to nie mamy »adnyh szans. Przewa»nie o tym wiemy i

zdajemy sobie spraw�, »e potrzebujemy ró»norodnego Bo»ego wypo-

sa»enia. Dlatego przyhodzimy do Boga w modlitwie i usilnie prosimy

o Jego wsparie. Prosimy o wi�ej wiary, m¡dro±i, miªo±i do zgubio-

nyh, wi�ej moy duhowej do odnoszenia zwyi�stwa nad szatanem

i mo»e o wiele innyh jeszze elementów, potrzebnyh nam do tego,

aby nasze »yie i sªu»ba dla Pana byªy zwyi�skie.

Niestety okazuje si�, »e efekty tyh wysiªków s¡ nikªe lub nie ma

ih wale. Pozorny post�p w jednej dziedzinie nast�puje przy jednoze-

snym ofaniu si� w innej dziedzinie. Zmagamy si� wi�, nie osi¡gaj¡

zdeydowanej przewagi. Ci¡gle widzimy w sobie samyh i w otazaj¡-

yh nas okolizno±iah mnóstwo potrzeb, trudno±i i problemów, o

sprawia, »e peªne, ostatezne zwyi�stwo zdaje si� by¢ oraz bardziej

odlegªe, albo nawet staje si� nierealnym marzeniem. W tej sytuaji wy-

razisto±¢ Bo»yh obietni oraz bardziej blednie, a nam samym pr�dzej

zy pó¹niej grozi popadni�ie w znieh�enie.

Jest wiele takih, którzy rozwi¡zuj¡ ten problem tak, »e godz¡ si�

na daleko id¡e odst�pstwa od biblijnego wzora, na hrze±ija«stwo

pozbawione autentyznej Bo»ej moy i autentyznego zwyi�stwa nad

grzehem, szatanem i star¡ natur¡ zªowieka. Dorabiaj¡ do tego na-

wet swoist¡ teologi�, staraj¡ si� wykaza¢, »e tak by¢ powinno i »e
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tak jest normalnie. �yj¡ potem w tym bezbarwnym i jaªowym ±wieie

religijno±i, który nie zadowala w peªni ani ih samyh, ani Boga.

Ci z nas natomiast, którzy przesªanie Pisma �wi�tego traktuj¡ na

serio i nie pozwalaj¡ na to, by ludzkie doktryny i tradyje wypazyªy ih

widzenie duhowej rzezywisto±i, borykaj¡ si� z problemem ogrom-

nej, wr�z przepastnej ró»niy pomi�dzy wzorem hrze±ijanina i ko-

±ioªa z kart Pisma �wi�tego, a obserwowan¡ w sobie i wokóª siebie

rzezywisto±i¡. Nie mo»emy zaakeptowa¢ tej ró»niy jako normalnej

i dopuszzalnej, lez z reguªy nie mo»emy te» mimo usilnyh stara«

wydosta¢ si� z naszej poªowizno±i i osi¡gn¡¢ biblijny stan doelowy.

Je±li obiektywnie i szzerze oeniamy samyh siebie, to widzimy stan

laodyejski: n�dz�, ubóstwo i nago±¢, gdy» ogromna wi�kszo±¢ obiet-

ni Bo»yh w »yiu naszym po prostu si� nie sprawdza, i to po wielu

latah zy nawet po dziesi�ioleiah hrze±ija«skiego »yia. Patrz¡

na samyh siebie mo»emy tylko pªaka¢. Jedyne, o ró»ni nas wtedy

od Laodyejzyków jest ±wiadomo±¢ naszej n�dzy | nie mówimy, »e

jeste±my bogai, gdy» wiemy, »e tak nie jest.

W ±wietle Pisma �wi�tego, a konkretnie tyh wersetów, które za-

ytowali±my na wst�pie jako nasze motto, przyzyna tego stanu jest

ozywista. Nasz¡ uwag� skupili±my prawie wyª¡znie na swoih po-

trzebah, na napotykanyh przez nas trudno±iah i na dr�z¡yh

nas, niemo»liwyh do rozwi¡zania problemah oraz na samyh sobie,

pró»no szukaj¡ w sobie potenjaªu, zdolnego zapewni¢ nam zwyi�-

stwo. Tym s¡ zaj�te nasze my±li, o tym mówimy, tego dotyz¡ nasze

dziaªania i to jest tre±i¡ naszyh modlitw. Tym jeste±my zaabsorbo-

wani, w tym si� pogr¡»amy. Przestali±my natomiast mie¢ w pami�i

Jezusa Chrystusa, przestali±my skupia¢ nasz¡ uwag� na Jezusie, prze-

stali±my na Niego patrze¢. Po prostu jako± w nawale mnóstwa kªopo-

tów dnia powszedniego, a by¢ mo»e tak»e i w nawale naszej o»ywionej

aktywno±i religijnej Jezus prawie zupeªnie wypadª nam z pami�i.

A przeie» to On jest dla nas Bo»ym darem, w którym zawarte

jest wszystko, zego potrzebujemy do naszego »yia i do naszyh za-

da«. Bóg w Nim i wraz z Nim darowaª nam wszystko i nie ma »adnej

potrzeby, by dawaª nam o± jeszze. Nie ma te» »adnej potrzeby, by-

±my poza Nim poszukiwali zego± jeszze. W Nim mamy aª¡ peªni�

sprawiedliwo±i, ±wi�to±i, wiary, miªo±i, m¡dro±i, moy i wszelkih

innyh dóbr, jakie tylko mog¡ by¢ nam kiedykolwiek potrzebne. Przy-

kªadowo, On jest ubªaganiem za nasze grzehy (1J 2:2), naszym po-

kojem (Ef 2:14), nasz¡ m¡dro±i¡, sprawiedliwo±i¡, po±wi�eniem,

odkupieniem (1Ko 1:30), mo¡ Bo»¡ (1Ko 1:24), »ywym hlebem (J

6:35,41,48,51), drog¡, prawd¡ i »yiem (J 14:6).

| A w jaki sposób staje si� to wszystko naszym udziaªem? |
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Pismo �wi�te uzy nas, »e tylko przez poznanie Jezusa Chrystusa (2Pt

2,3; J 17:3), albo, inazej mówi¡, przez wpatrywanie si� w Niego

zyli studiowanie i rozwa»anie pod dziaªaniem Duha �wi�tego tego

wszystkiego, o mówi o Jezusie Chrystusie Pismo �wi�te. Stamt¡d do-

wiadujemy si� tak»e, i» ka»dy, kogo Bóg przyjmuje za syna, otrzymuje

Duha Jego Syna Jezusa Chrystusa (Gal 3:26{28; Rz 8:9{10,14{17), a

to oznaza, i» Jezus Chrystus zamieszkuje w nim (J 14:20; J 17:21{23).

Nasz¡ odpowiedzialno±i¡ jest jednak»e ±wiadome trwanie w tej or-

ganiznej wi�zi z Chrystusem przez przestrzeganie Sªowa Bo»ego (J

14:23; J 15:4{11) i przez wiar� w jego prawdziwo±¢ (Ef 3:17{19).

Problemem numer jeden przewa»nej z�±i nas hrze±ijan jest

to, i» wiedz¡ o tym w teorii i uznaj¡ to doktrynalnie podhodzimy

do tego wszystkiego powierzhownie, zaledwie ±lizgaj¡ si� po po-

wierzhni tyh prawd, podzas gdy praktyzna strona tyh faktów

pozostaje dla nas nieosi¡galna. Dlatego odzuwamy dotkliwe braki,

mimo i» w Chrystusie mamy ih peªne zaspokojenie, i borykamy si� z

powa»nymi problemami, mimo i» w Chrystusie mamy ih peªne rozwi¡-

zanie. Wyj±ie z tej ponurej sytuaji jest jednak równie wspaniaªe, jak

wszystko inne, o dla nas uzyniª Bóg. Trzeba odwrói¢ swoj¡ uwag�

od braków, trudno±i i problemów, a zamiast tego skupi¢ j¡ na Jezusie,

w którym jest ih zaspokojenie i rozwi¡zanie.

Ilustraj¡ jest starotestamentowy epizod z historii Izraelitów.

Kiedy z powodu ih szemrania popadli w kªopoty i zaz�ªy k¡sa¢ ih

w�»e, nie pomagaªy »adne ludzkie ±rodki, lez trzeba byªo zastoso-

wa¢ jedyny skutezny ±rodek | ten, który daª im Bóg | a byªo nim

skierowanie uwagi na miedzianego w�»a na drzewu (4Mo 21:4{9).

Jest to przede wszystkim obraz grzehu i ofiary przebªagalnej Chry-

stusa na krzy»u, ale dotyzy on tak»e wszystkih pozostaªyh aspektów

naszego zaprzedania i odkupienia, gdy» wszystkie one maj¡ to samo

rozwi¡zanie: Jezusa Chrystusa.

W naszej mentalno±i ±wiadomie zy pod±wiadomie stoimy prze-

wa»nie na stanowisku, »e w danej sytuaji Bóg musi o± zrobi¢, lub

te» my sami musimy o± zrobi¢. Jedno i drugie jest nieprawd¡. Prawda

jest taka, »e ani Bóg nie musi ju» ni robi¢, ani te» nam nie trzeba

ju» ni robi¢ | trzeba nam tylko u±wiadomi¢ sobie i zaakeptowa¢

to, o Bóg ju» zrobiª. To dotyzy ogromnej lizby ró»nyh naszyh du-

howyh i praktyznyh spraw w bardzo szerokim zakresie, znaznie

szerszym, ni» sobie u±wiadamiamy. To jest pozyja wiary | ±wiado-

mo±¢ prawdziwo±i faktów, przedstawionyh nam w Pi±mie �wi�tym,

i dziaªanie na ih podstawie. Kiedy dzi�ki skupianiu uwagi na Jezusie

osi¡gniemy tak¡ ±wiadomo±¢, znikn¡ wszelkie trudno±i i problemy, a

pozostanie tylko bezgranizny zahwyt i uwielbienie, gdy» zobazymy,
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»e nasze potrzeby s¡ zaspokojone, nasze trudno±i usuni�te, a nasze

problemy rozwi¡zane, tak i» jeste±my zwyi�zami.

Praktyznie bior¡, oznaza to, »e kiedykolwiek stajemy przed ja-

kim± wyzwaniem, nie powinni±my roztrz¡sa¢ swoih wªasnyh mo»li-

wo±i ani te» analizowa¢ okolizno±i w poszukiwaniu jakiej± mo»liwej

do zrealizowania drogi wyj±ia, lez powinni±my zagª�bi¢ si� w Sªowie

Bo»ym, poszukuj¡ tam faktów, mówi¡yh o Bo»ym sposobie spro-

stania temu wyzwaniu, darowanym nam i zawartym dla nas w Jezusie

Chrystusie. Nie ma bowiem »adnego wyzwania, któremu nie byliby-

±my w stanie sprosta¢ ±rodkami, jakie mamy w Chrystusie, »adnego

problemu, który w Nim nie byªby ju» rozwi¡zany (1Mo 18:14; �k 1:37;

Flp 4:13). Tak dªugo, jak dªugo patrzymy na siebie i okolizno±i, b�-

dziemy w oblizu problemów do±wiadza¢ bezradno±i i bezsilno±i.

Jak tylko znajdziemy w opariu o Sªowo Bo»e rozwi¡zanie, darowane

nam w Chrystusie, stajemy si� zwyi�zami.

Dlatego Sªowo Bo»e na wielu miejsah zah�a nas do staªego

zahowywania w ±wiadomo±i tego wszystkiego, o mamy w Chrystusie

i o zyni nas zwyi�zami. ÿCzy nie wieie, »e ±wi¡tyni¡ Bo»¡ jeste-

±ie i »e Duh Bo»y mieszka w was?" (1Ko 3:16) ÿCzy nie wieie, »e

iaªa wasze s¡ zªonkami Chrystusowymi?" (1Ko 6:15) ÿCzy nie wie-

ie o sobie, »e Jezus Chrystus jest w was?" (2Ko 13:5) ÿ . . .uwa»ajie

siebie za umarªyh dla grzehu, a za »yj¡yh dla Boga w Chrystusie

Jezusie, Panu naszym" (Rz 6:11). Je±li bowiem o tym wiemy, jeste-

±my uzestnikami i u»ytkownikami tego wszystkiego, o Bóg zawarª w

Chrystusie. Czy» mo»emy wtedy do±wiadza¢ jakiego± niedostatku?

Wypada nam stwierdzi¢ uziwie, »e wprawdzie o tym wiemy, bar-

dzo nam si� to podoba i gor¡o pragniemy, aby tak byªo, ale w praktye

nie do±wiadzamy na o dzie« tyh wszystkih wspaniaªyh konsekwen-

ji, które z tego powinny wynika¢. | Co wtedy powinni±my robi¢? |

Z aª¡ pewno±i¡ znów nie prosi¢, by Bóg to w nas urzezywistniª, bo

On w Jezusie zrobiª ju» wszystko, aby byªo to rzezywisto±i¡. | Czy

wobe tego nie powinni±my si� modli¢? | Powinni±my si� modli¢ i to

dªugo, usilnie i wytrwale. Ale nie o to, aby Bóg zaspokoiª nasz¡ po-

trzeb�, usun¡ª nasz¡ dolegliwo±¢ lub rozwi¡zaª nasz problem, ani te»

o to, aby darowaª nam wi�ej wiary, wi�ej m¡dro±i, wi�ej miªo±i,

wi�ej moy itd., gdy» to wszystko ju» daª nam w aªej peªni i ob�to±i,

daj¡ nam Chrystusa.

| O o wi� powinni±my zabiega¢ w swoih modlitwah? |

Gªównie o to, aby Bóg ÿo±wieiª ozy naszego sera, aby±my wiedzieli,

jaka jest nadzieja, do której nas powoªaª, i jakie bogatwo hwaªy jest

udziaªem ±wi�tyh w dziedzitwie jego, i jak nadzwyzajna jest wielko±¢

moy jego wobe nas, którzy wierzymy dzi�ki dziaªaniu przemo»nej siªy
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jego, jak¡ okazaª w Chrystusie . . . " (Ef 1:18{20) i o to, ÿ . . . »eby Chry-

stus przez wiar� zamieszkaª w serah naszyh, i aby±my, wkorzenieni

i ugruntowani w miªo±i, zdoªali poj¡¢ ze wszystkimi ±wi�tymi, jaka

jest szeroko±¢ i dªugo±¢, i wysoko±¢ i gª�boko±¢ . . . aby±my zostali wy-

peªnieni aªkowiie peªni¡ Bo»¡" (Ef 3:17{19). Tak modliª si� apostoª,

rozumiej¡, »e to jest najbardziej istotn¡ potrzeb¡ tyh wszystkih,

którzy weszli na drog� pod¡»ania za Jezusem, podobnie modliª si� te»

sam Jezus (J 17:20{23), przy zym modlitwy te zostaªy wysªuhane, a

dotyz¡ one tak»e i nas.

Chodzi wi� nie o wpªywanie na Boga, by zmieniª okolizno±i,

lez o nasz¡ przemian� wewn�trzn¡, zwªaszza w sposobie my±lenia

i sposobie odbioru ewangelii, aby mó wyra¹nie zobazy¢, »e Bóg

uzyniª ju» wszystko i darowaª nam wszystko, zego potrzebujemy do

sprawowania peªnej wªadzy nad okolizno±iami. A przemiana taka

zahodzi w nas poprzez bezustanne patrzenie na Jezusa, bezustanne

konentrowanie na Nim naszej uwagi, bezustanne zahowywanie Go

w pami�i poprzez rozwa»anie Jego Sªowa i spoªezno±¢ z Nim w mo-

dlitwie, gdy» wªa±nie to mo»e uzyni¢ nas niepokonanymi zwyi�zami.

Proes ten ilustruje znany werset 2Ko 3:18, gdzie zytamy: ÿMy

wszysy tedy, z odsªoni�tym oblizem, ogl¡daj¡ jak w zwieriadle

hwaª� Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z hwaªy w

hwaª�, jak to sprawia Pan, który jest Duhem". Kiedy Duh �wi�ty

poprzez Sªowo i spoªezno±¢ z Nim utrwali i ugruntuje w nas ±wiado-

mo±¢ zamieszkiwania w nas Chrystusa z aª¡ Bo»¡ peªni¡, nie b�dzie

dla nas ni niemo»liwego, a rado±¢ nasza b�dzie zupeªna (J 15:7,11).

To jest niezawodny, biblijny, Bo»y sposób dohodzenia ÿdo m�skiej

doskonaªo±i" i dorastania ÿdo wymiarów peªni Chrystusowej" (Ef

4:13). Jest zas, aby ten program dla ludu Bo»ego zostaª w naszym

»yiu wreszie zrealizowany. Ju» nie w pierwoinah zyli pojedyn-

zyh osobah, takih jak znani nam z historii bohaterowie wiary, lez

w wielkiej lizbie zwyzajnyh, normalnyh hrze±ijan.

| Ale rzezywisto±¢ jest taka, »e w tej hwili tego nie mamy. Je±li

wi� mamy to mie¢, musi si� o± sta¢. Musimy wi� o± zrobi¢ albo

te» Bóg musi o± zrobi¢. I znów jeste±my w punkie wyj±ia. | To

prawda, ale tym ÿo±" nie jest ni innego i ni wi�ej, jak tylko nasze

patrzenie na Chrystusa i Bo»e o±wieenie ozu naszego sera. Nie po-

zwólmy si� wi¡gn¡¢ w puªapk� mniemania, »e trzeba jeszze zego±,

gdy» wszystko jest ju» zawarte i dost�pne dla nas w Chrystusie. Trzeba

tylko oraz wyra¹niej to widzie¢ i uzy¢ si� z tego korzysta¢.

| Czy to potrafimy? Czy b�dziemy to umie¢? | To znów ta sama

wykrzywiona mentalno±¢. Znów patrzenie na siebie i okolizno±i. ÿJa

mam o± zrobi¢ i niehybnie ja nie dam rady. Ja gdzie± utkn� i znowu
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b�d� bezradny". To nie ty ani ja musimy potrafi¢, umie¢, da¢ rady.

To On potrafi, umie i da rady. Bo tak»e i to jest zawarte w naszym

dziedzitwie, jakie Bóg darowaª nam w Chrystusie.

| Czy jest na to jaki± biblijny dowód? | A jak»e! Mamy patrze¢

na Jezusa, spraw� i doko«zyiela wiary (Hbr 12:2). Jest On wi�

nie tylko spraw¡ naszej wiary zyli nie tylko tym, który nas znalazª

i powoªaª do swojego Królestwa, lez jest tak»e doko«zyielem zyli

tym, który wzi¡ª na siebie odpowiedzialno±¢ za nasze doj±ie do elu!

Alleluja! Cz�sto zahowujemy si� tak, jak gdyby Bóg postawiª nas w

naszej obenej sytuaji i opu±iª nas ze sªowami: ÿA teraz ju» sam sobie

rad¹ jak umiesz. Je±li si� dobrze nam�zysz i nagªowisz, mo»e i si�

uda z tego wybrn¡¢". Nasze szamotanie si� i zmaganie ±wiadzy wi�

o tym, »e zapomnieli±my o Jezusie, który jest doko«zyielem naszej

wiary. Walzymy wtedy o wªasnej sile i ni dziwnego, »e przegrywamy.

Nasze dziedzitwo w Chrystusie obejmuje gwaranj�, i» On do-

prowadzi nas do elu. Bóg w swoim Sªowie zapewnia: Jezus Chrystus

ÿutwierdzi was a» do ko«a, tak i» b�dzieie bez nagany w dniu Pana

naszego Jezusa Chrystusa" (1Ko 1:8). ÿ . . .Ten, który rozpoz¡ª w was

dobre dzieªo, b�dzie je te» peªniª a» do dnia Chrystusa Jezusa" (Flp

1:6). ÿAlbowiem Bóg to wedªug upodobania sprawia w was i henie

i wykonanie" (Flp 2:13). ÿWierny jest ten, który was powoªuje; On

te» tego dokona" (1Ts 5:24). Alleluja! Czego dokona? Mówi o tym

poprzedni (23) werset. Bóg pokoju nas w zupeªno±i po±wi�i, a aªy

duh nasz i dusza, i iaªo b�d¡ zahowane bez nagany na przyj±ie

Pana naszego, Jezusa Chrystusa!

Czy wi� uzasadnione s¡ nasze rozterki, pozuie bezradno±i zy

bezsilno±i w oblizu jakihkolwiek sytuaji zy problemów? Je±li si�

im poddajemy, jest to dowodem, »e nasz duhowy wzrok jest przyt�-

piony i nie widzimy wyra¹nie Jezusa, sprawy i doko«zyiela wiary.

Nie musi tak by¢ i Bóg nie he, »eby tak byªo. Radzi nam nama-

±i¢ swoje ozy, aby widzie¢ wyra¹nie, a ta ma±¢, to równie» nie nasz

produkt, tylko Jego. Przypomnijmy w tym kontek±ie starotestamen-

tow¡ obietni�: ÿW owym dniu gªusi b�d¡ sªysze¢ sªowa ksi�gi, a ozy

±lepyh z mroku i z iemno±i b�d¡ widzie¢" (Iz 29:18). Je±li z ªaski

Bo»ej i pod wpªywem dziaªania Sªowa i Duha widzie¢ zazniemy Je-

zusa jasno i wyra¹nie, zostaniemy przemienieni w Jego obraz w takim

stopniu, »e b�dziemy zawsze my±le¢, mówi¢ i post�powa¢ w peªnej

zgodno±i z tym wszystkim, o Biblia mówi o Jezusie, o nas i o na-

szej pozyji w Nim. I to b�dzie normalne hrze±ija«stwo, na miar�

Chrystusowej peªni, na które zeka aªe stworzenie (Rz 8:19).

Kiedykolwiek jeste±my znieh�eni, powodem tego jest to, »e za-

miast na Jezusa patrzymy na siebie i na okolizno±i. Skupianie uwagi
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na Jezusie sprawia natomiast, »e wzrasta nieustannie nasza rado±¢,

nasz zahwyt i nasz entuzjazm. Wniosek jest jednoznazny: ÿDlatego

opadªe r�e i omdlaªe kolana znowu wyprostujie, i prostujie ±ie»ki

dla nóg swoih, aby to, o hrome, nie zbozyªo, ale razej uzdrowione

zostaªo" (Hbr 12:12,13). Bo»a peªnia w Chrystusie zeka na zwyi�z-

ów. Czerpajmy z niej, a ±wiat i nadziemskie wªadze i zwierzhno±i w

okr�gah niebieskih zobaz¡ ze zdumieniem poprzez zwyi�ski Ko-

±ióª ró»norodn¡ m¡dro±¢ Bo»¡ (Ef 3:10).

J. K.

Omi« puªapk� znieh�enia

W »yiu ludzi wierz¡yh i w ih wzajemnyh relajah bardzo z�-

sto obserwowa¢ mo»na pewne shorzenie, którego podªo»em jest to,

»e bieg wydarze«, którego nie jeste±my w stanie odwrói¢, przygn�bia

nas i znieh�a. Je±li nie unikniemy tej puªapki, popadamy w zgorzk-

nienie i depresj�, zazynamy mie¢ pretensje do innyh lub nawet do

Boga, a nie mog¡ tego ukry¢ wywoªujemy u innyh konsternaj�, o

mo»e prowadzi¢ do bardzo powa»nyh zakªóe« we wzajemnyh sto-

sunkah. Rozs¡dne podej±ie do tego zagadnienia mo»e uhroni¢ nas

samyh i lud Bo»y od wielu przykryh konsekwenji.

Paradoksalnie, znieh�enie to nie horoba ludzi duhowo obo-

j�tnyh, letnih zy ozi�bªyh | przei�tnyh zjadazy hleba, którym

wszystko jedno i którzy nizym si� nie przejmuj¡. Dotyka ona razej

tyh, którzy traktuj¡ swoje »yie duhowe bardzo na serio, usiªuj¡ i±¢

ze swoim Panem naprzód, rozwija¢ si� i sªu»y¢ Mu. Pragn¡ te» widzie¢

rozwój i rozkwit ko±ioªa i s¡ gotowi w tym uzestnizy¢, a nawet po-

nosi¢ w interesie tego elu niezb�dne ofiary. Cz�sto s¡ to ludzie o

nieprzei�tnym poziomie osobistej spoªezno±i z Panem, »yia mo-

dlitewnego i sªu»by dla Pana. Je±li popadn¡ w znieh�enie, szkoda

dla nih samyh i dla królestwa Bo»ego jest bardzo znazna.

| Jaki jest mehanizm tego zjawiska? | Poz¡tek jest taki, »e

zªowiek wierz¡y zazyna widzie¢ pewne sprawy w nowy, inny ni» do

tej pory sposób. Mo»e to nast¡pi¢ na drodze osobistej spoªezno±i z

Panem zyli na drodze otrzymania duhowego objawienia, mo»e te»

by¢ to wynikiem lektury Pisma �wi�tego, zetkni�ia si� z jakim± zwia-

stowaniem, rozmowy z pewnymi lud¹mi, przezytania jakiej± ksi¡»ki

lub na inny jeszze sposób. Jak z tego wida¢, przedmioty takih wizji

mog¡ by¢ bardzo ró»norodne, mog¡ mie¢ ró»ny zakres, ró»na mo»e

te» by¢ ih duhowa waga. Nie ma to jednak znazenia dla naszego

rozwa»ania. Wystarzy, »e w przekonaniu posiadaza danej wizji jest

ona bardzo wa»na i aktualna, a od jej realizaji zale»y bardzo wiele.
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Je±li prawidªowo rozwijamy si� duhowo, otrzymywanie i posia-

danie takih wizji b�dzie w naszym »yiu zym± normalnym, prawie

odziennym, a ih realizaja b�dzie wyrazem naszego duhowego roz-

woju. Nie do przyj�ia jest pogl¡d, »e w interesie porz¡dku w ko±iele

wszelkie wizje s¡ zarezerwowane tylko dla przywódów, a ogóª ma je

po prostu pod ih kierownitwem realizowa¢. Przezy temu wiele bi-

blijnyh przykªadów, nauka Nowego Testamentu i bie»¡a praktyka w

zdrowyh duhowo spoªezno±iah. Je±li jednak duhowe zdrowie w

jakim± ±rodowisku szwankuje, wyªania si� problem, polegaj¡y na tym,

»e ró»norodne osobiste wizje s¡ z sob¡ niezgodne, o powoduje ró»ne

taria, konflikty i podziaªy.

| Jak tego unikn¡¢? | Na przestrzeni dziejów hrze±ija«stwa

obmy±lono i próbowano rozwi¡zywa¢ ten problem na niezlizon¡ ilo±¢

sposobów, na ogóª jednak bez zadowalaj¡yh rezultatów. Sposoby te

s¡ tym gorsze, im bardziej odbiegaj¡ od wskazówek Pisma �wi�tego,

i tym lepsze, im wierniej bazuj¡ na Sªowie Bo»ym. Je±li wi� kto± si�

rozwija i otrzymuje od Pana jak¡± wizj�, kluzow¡ spraw¡ jest to, o

on z t¡ wizj¡ zrobi | jak j¡ zu»ytkuje dla siebie i dla ko±ioªa. Je±li

hodzi o element osobisty wizji, to mo»na go wdro»y¢ na ogóª wzgl�d-

nie ªatwo, koryguj¡ po prostu swoje wªasne post�powanie w my±l tej

wizji. Czasami nawet i to mo»e by¢ trudne i doprowadzi¢ do konfliktu

z otozeniem, ale takimi przypadkami nie b�dziemy si� na tym miejsu

zajmowa¢, gdy» stanowi¡ one oddzielny temat.

Cz�sto jednak wizja nasza ma tak»e aspekt zbiorowy, a nie rzadko

taki wªa±nie aspekt mo»e w niej dominowa¢. Ogólnie mówi¡, do-

hodzimy do wniosku, »e hrze±ijanie powinni post�powa¢ w jakiej±

sprawie inazej ni» post�puj¡, przy zym zmiana post�powania w tej

sprawie mo»e zaowoowa¢ bardzo wielkim bªogosªawie«stwem duho-

wym, a jej brak mo»e doprowadzi¢ do zgubnyh skutków. Dla tego,

kto otrzymaª dan¡ wizj�, sprawa jest zwykle aªkiem ozywista, uwa»a

wi�, »e taka sama powinna te» by¢ dla ogóªu wspólnoty. Zazyna

wi� z entuzjazmem dzieli¢ si� z innymi swoj¡ wizj¡ w przekonaniu,

»e niebawem nast¡pi¡ bardzo znaz¡e, przeªomowe zmiany.

I tu z reguªy nastawiona jest na nas puªapka. Spotyka nas bardzo

przykra niespodzianka. Okazuje si� mianowiie, »e nasz entuzjazm ni-

komu si� nie udzieliª. Nie do±¢ tego, stwierdzamy, »e prawie nikt nie

zrozumiaª do ko«a, o o nam hodzi, wszysy pozostali oboj�tni, a

na domiar zªego pojawiªy si� bardziej lub mniej zdeydowane opinie

krytyzne. Nasza inijatywa okazaªa si� niewypaªem. Z biegiem zasu

brak zrozumienia mo»e jeszze si� pogª�bi¢, kiedy okazuje si�, »e po-

d¡»aj¡ za swoj¡ wizj¡ oraz z�±iej zderzamy si� z innymi, którzy

zdaj¡ si� pod¡»a¢ w nieo innym lub nawet zupeªnie innym kierunku.
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To jest miejse i moment, w którym albo wpadniemy w puªapk� znie-

h�enia, albo jej unikniemy. Zale»y to od postawy, jak¡ zajmiemy.

Przyjrzyjmy si� najpierw pierwszej z tyh mo»liwo±i, która nie-

stety wydaje si� wyst�powa¢ z�±iej, nawet znaznie z�±iej. Na po-

z¡tek ogarnia nas pozuie zawodu, pora»ki. ÿJak mo»na nie rozu-

mie¢ zego± tak prostego?" Jeste±my znieierpliwieni i poirytowani.

Nie zrozumiano nas. Ale nasza wizja pohodzi niew¡tpliwie od Boga.

A wi� nie zrozumiano woli Bo»ej. ÿNasi braia i siostry pod¡»aj¡ w

zªym kierunku. Pozbawiaj¡ si� przez to wspaniaªyh bªogosªawie«stw,

a ±i¡gaj¡ na siebie zgubne nast�pstwa. Winni tego s¡ i, którzy po-

wiedzieli ¯nie®. Szzególnie ten i tamten. Oni prowadz¡ wszystkih na

manowe. Trzeba innyh przed nimi ostrzega¢. Trzeba ratowa¢, o si�

da. Ale wªa±iwie przeiw s¡ prawie wszysy. A wi� aªa ta wspól-

nota zmierza do duhowego upadku. Tu ju» nie ma »adnej szansy na

napraw�. Bóg ju» ih odrzuiª." I tak dalej i dalej.

Wszystko to rozwija si� powoli i stopniowo. Najpierw jest we-

wn�trzne rozzarowanie i smutek, z którym zmagamy si� sami. Potem

zazynamy wyra»a¢ to przed innymi. Po pewnym zasie stajemy si�

znani ze swoih krytyznyh uwag. To powoduje, »e inni nas unikaj¡

lub usuwaj¡ od pewnyh spraw. To z kolei wywoªuje w nas pozuie

krzywdy i stanowi dla nas nowe ÿdowody sªuszno±i" naszego stano-

wiska. Nasz krytyyzm narasta, przehodzi w zgorzknienie i depresj�.

Pewnyh osób zazynamy unika¢. Stopniowo rzezy negatywne zaj-

muj¡ aªe pole widzenia. Ju» nizego dobrego nie jeste±my w stanie

zobazy¢ w danym zªowieku zy grupie ludzi, nizego dobrego o nih

powiedzie¢. Wpadli±my w syndrom aªkowitej negaji.

Zjawisko takie ma ró»ny zasi�g i ró»ne postaie ko«owe. Cza-

sem wpada w to pojedynza osoba, zasem rodzina zy wi�ksza grupa

ludzi, a nawet aªa wspólnota. Mo»na by wymienia¢ nawet z nazwiska

usªuguj¡yh, niegdy± owonyh i enionyh, a teraz wyeliminowanyh

z konstruktywnej pray. Usªuga takih osób, o ile jeszze s¡ do niej

dopuszzani, ma ró»ny harakter. Obserwujemy lizne warianty. Nie-

którzy robi¡ wra»enie mono zagniewanyh na adresatów swoih kry-

tyznyh aluzji, inni operuj¡ ironi¡ i sarkazmem, usiªuj¡ o±mieszy¢

reprezentantów atakowanego przez nih zªa, jeszze inni ogranizaj¡

si� do ierpkiego utyskiwania lub daj¡ wyraz swojemu przygn�bieniu

i swojej rozpazy nad rozwojem wydarze«. Niezale»nie od wariantu,

rezultatem takiej usªugi zªowieka, b�d¡ego w puªape znieh�enia,

jest zawsze to, »e jego osobiste zgorzknienie i frustraja mniej lub

bardziej udzielaj¡ si� sªuhazom.

Inn¡ postai¡ ko«ow¡ b�d¡yh w tej puªape jest aªkowite usu-

ni�ie si� ze spoªezno±i. Niektórzy przehodz¡ do innej, inni zakªa-

daj¡ wªasn¡, a jeszze inni zrywaj¡ kontakty z ludem Bo»ym aªkowiie,
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na skutek zego ih »yie duhowe z zasem praktyznie zamiera. Nie

rzadko jedna sfrustrowana osoba wi¡ga do takiej izolaji aª¡ swoj¡

rodzin�, nara»aj¡ na duhowy marazm tak»e wspóªmaª»onka i dziei.

Lizba ofiar tego shorzenia nie jest bynajmniej bagatelna. W takih

zaawansowanyh stadiah nie hodzi ju» o samo znieh�enie, lez o

bardzo i�»kie przypadki duhowej zapa±i o fatalnyh skutkah.

| Jak wi� mo»na omin¡¢ t� puªapk� i unikn¡¢ tak powa»nyh

i niszz¡yh nast�pstw? | Przede wszystkim trzeba jednoznaznie i

z aªym naiskiem stwierdzi¢, »e kto wpada w t� puªapk�, sam ponosi

za to win�, i to niezale»nie od tego, jak wielkiej wagi jest jego wizja,

któr¡ si� kieruje, albo jak bardzo zªe jest post�powanie tyh, którzy

jej si� przeiwstawiaj¡. Mo»na by¢ pewnym, »e to stwierdzenie wywoªa

sprzeiw i zdeydowane protesty wszystkih tyh, którzy wpadli w t�

puªapk�, gdy» s¡ ±wi�ie przekonani o szzero±i swoih motywów i

ewidentnej winie swoih adwersarzy. Trudno, je±li nie hesz, to nie

zytaj dalej tego artykuªu i tkwij nadal w swoih pretensjah i zarzu-

tah do innyh, zgryzaj¡ si� i marniej¡ duhowo. Je±li jednak masz

ju» takiego »yia dosy¢, to poskrom swoje emoje i zytaj w pokorze

dalej, gdy» mo»e wªa±nie teraz b�dziesz mógª si� z tego wydosta¢.

Jako dziei Bo»e, uzniowie Chrystusa, jeste±my powoªani do kro-

zenia Jego ±ladami i kontynuowania tego dzieªa, które On zapoz¡t-

kowaª. Dzieªem tym, mówi¡ bardzo skrótowo, jest zmuszanie wszel-

kiej my±li do poddania si� w posªusze«stwo Chrystusowi (2Ko 10:3{5).

Wi¡»e si� to z ró»nymi przeiwno±iami i wymaga od nas wielu ofiar.

Jedn¡ z tyh przeiwno±i jest niezrozumienie tyh, którym usªugu-

jemy, a jedn¡ z tyh naszyh ofiar jest znoszenie tego faktu w sposób,

w jaki znosiª go Chrystus.

A zatem ka»de dzieko Bo»e, które otrzymuje od Pana jak¡± wizj�,

mo»e zu¢ si� uprzywilejowane, ale jednoze±nie powinno mie¢ ±wia-

domo±¢, »e zostaje obarzone odpowiedzialno±i¡. Wizji towarzyszy

brzemi�. Gªoszenie otrzymanej wizji i jej realizaja wymaga z reguªy

wyrzeze« i ofiar, nie rzadko uisków, udr�k i ierpie«, a zasem na-

wet zdrowia lub »yia. W armii Pana wszystko mo»e si� wydarzy¢, gdy»

jeste±my nie na urozystej defiladzie, lez w za»artyh bojah. Bo»y i

nasz przeiwnik zrobi z pewno±i¡ wszystko, aby Bo»¡ wizj� zniszzy¢.

Mówi¡ bardziej prozaiznie, sprzeiwy, na jakie napotykamy w

trakie dzielenia si� nasz¡ wizj¡ i jej realizaji s¡ jak najbardziej nor-

malne i za takie powinni±my je uwa»a¢. Je±li tak si� nastawimy, unik-

niemy rozzarowa« i frustraji. Aby darowana nam wizja mogªa by¢

przekazywana dalej i realizowana, wymagane s¡ nasze ofiary. Nikt

duhowy nie mo»e przyj¡¢ naszej wizji tylko dlatego, »e mu o niej

powiemy, a ju» na pewno nie przez nasze usilne nalegania lub na-

iski. Zdrowy hrze±ijanin przyjmie zyj¡± wizj� dopiero wtedy, gdy
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przekona si� i upewni, »e stanowi ona Bo»¡ wol� wzgl�dem niego.

Dlatego osoba posiadaj¡a wizj� winna przede wszystkim skonentro-

wa¢ si� na swojej wªasnej kondyji duhowej, gdy» to od niej zale»y,

zy b�dzie mogªa przekaza¢ tre±¢ wizji innym dzieiom Bo»ym. Wizja

dopiero wtedy zaznie doiera¢ do innyh, kiedy gªosz¡y stanie si�

autentyznym narz�dziem Duha �wi�tego, z którego wydob�dzie si�

ÿo»ywze thnienie", które duhowo o»ywi sªuhazy.

Nie jest wi� istotna argumentaja, przekonywanie i naleganie,

lez wpªyw »ywego Sªowa i wªasnego »yia, który sprawi, »e adresai

naszej usªugi zostan¡ przekonani, »e dana zmiana, dany sposób po-

st�powania jest wªa±iwy i koniezny. Wymaga to systematyznego,

dªugotrwaªego przygotowania modlitewnego, w wyniku którego jeste-

±my stopniowo przeobra»ani na podobie«stwo Chrystusa do tej pory,

dopóki Jego »yie nie wypªywa z nas z siª¡ wystarzaj¡¡ na to, aby

przeªama¢ duhowe bariery i opory. Chodzi o walk� w swojej istoie

duhow¡, gdy» to bóg tego ±wiata ot�pia i za±lepia umysªy ludzi, o

zamyka ih na przyj�ie prawdy (2Ko 3:14; 2Ko 4:3,4).

Najpierw wi� nasza wizja musi urzezywistni¢ si� w aªej peªni w

naszym wªasnym »yiu i przemieni¢ je w tej mierze, »e obserwuj¡y nas

zostan¡ przekonani naoznie o wielkiej warto±i naszej wizji i wspa-

niaªyh skutkah jej realizaji. Dopóki tak si� nie dzieje, nie mamy

innego wyj±ia, jak tylko przypisa¢ win� samym sobie za to, »e jeszze

nie potrafimy usªu»y¢ innym tak skuteznie jak Chrystus, »e jeszze

maj¡ powód do gorszenia si� nami lub ignorowania nas.

Podej±ie takie z pewno±i¡ nie b�dzie atrakyjne dla naszego sta-

rego, ielesnego zªowieka. Ale oskar»aj¡ innyh za niepowodzenie

naszej usªugi, ujawniamy wªa±nie, »e »yje w nas stary zªowiek, który

zamiast sªu»y¢ w pokorze i kªa±¢ swoje »yie za brai, woli w pozuiu

wy»szo±i s¡dzi¢ ih i zarzua¢ im sprzeiwianie si� woli Bo»ej. Jezus

Chrystus, który jest naszym wzorem, nigdy nie irytowaª si� na tyh,

którzy nie przyjmowali Jego usªugi. Bóg z pewno±i¡ nie daje nikomu

z nas swojej wizji po to, aby±my rugali i besztali tyh, którzy tej wizji

nie podzielaj¡ lub nie mog¡ jej zrozumie¢, aby±my mieli do nih pre-

tensje i odsuwali si� od nih. Je±li to robimy, stawiamy pod znakiem

zapytania tak»e sam¡ warto±¢ swojej wizji.

Nale»y te» mie¢ na uwadze, »e nigdy nasza usªuga nie b�dzie

owona, je»eli nasz stosunek do tyh, którym usªugujemy, ehuje po-

zuie wy»szo±i, zarozumiaªo±¢, jakakolwiek nieh�¢ lub jakiekolwiek

zarzuty zy pretensje. Je±li którejkolwiek z tyh rzezy pozwalamy w

sobie si� rozwija¢ w naszym stosunku do kogokolwiek, to jeste±my

ju» na drodze uzynków iaªa, która siª¡ rzezy doprowadzi nas do

znieh�enia, a nast�pnie do syndromu negaji. B�dziemy tozy¢ bój
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z krwi¡ i z iaªem zyli z lud¹mi zamiast z moami iemno±i, staj¡

si� przez to dla królestwa Bo»ego bezu»ytezni, a zamiast tego powo-

duj¡ w nim zamieszanie. W tym stanie rzezy to my sami jeste±my

tymi, któryh umysªy s¡ ot�pione i za±lepione, a nasze wªasne my±li

nie s¡ poddane Chrystusowi.

Pan Jezus usªugiwaª bowiem wszystkim ludziom w pokorze, z sza-

unkiem i szzer¡ »yzliwo±i¡, nikogo nie s¡dz¡ i znosz¡ ierpliwie

wszystkie zniewagi i krzywdy. Miaª ±wiadomo±¢, »e usªuguje ennym

w ozah Bo»yh ludziom, b�d¡ym ofiarami diabelskiego za±lepie-

nia, a elem tej usªugi jest ih wyzwolenie. Nie znazy to, »e nie

mówiª prawdy, tak»e i bardzo przykrej, gani¡ej i kar¡ej, ale za-

wsze zyniª to z miªo±i¡, gdy» tylko tak mo»na zªo zwyi�»a¢ dobrem.

Dlatego ludzie garn�li si� do Niego i dlatego Jego usªuga przynosiªa

tak wspaniaªe rezultaty. Konsekwentne na±ladowanie Jezusa wyklu-

zyªoby nasz¡ wszelk¡ ielesn¡ gor¡zkowo±¢, a z ni¡ tak»e wi�kszo±¢

naszyh niepowodze«. Pój±ie zatem drog¡ biblijnyh wskazówek nie

tylko uhroni nas przed puªapk¡ znieh�enia, lez mo»e te» dopro-

wadzi¢ do wielkiego przeªomu w skutezno±i naszego usªugiwania.

Wszystko to ma tak»e szerszy aspekt, dotyz¡y wzajemnyh sto-

sunków pomi�dzy ró»nymi spoªezno±iami ludu Bo»ego. Z reguªy

ka»da taka spoªezno±¢ ma pewn¡ wizj�, któr¡ bardzo eni i za któr¡

zuje si� odpowiedzialna. Zadaniem i raj¡ bytu tej spoªezno±i jest

pokorne usªugiwanie t¡ wizj¡ w duhu Chrystusowym aªemu iaªu

Chrystusa i wzbogaanie go w ten sposób. Diabeª jednak zastawia pu-

ªapki ielesno±i, usiªuj¡ zamiast tego doprowadzi¢ dan¡ spoªezno±¢

poprzez znieh�enie do syndromu negaji, w którym dominuje prze-

konanie o wªasnej wy»szo±i i ekskluzywno±i oraz lekewa»enie i po-

garda dla innyh. Je±li mu si� to uda, iaªo Chrystusa zostaje rozdarte,

a posªannitwo danej spoªezno±i udaremnione, gdy» takie nastawie-

nie uniemo»liwia przekazywanie danej wizji innym. Tak»e w tyh przy-

padkah jednak, jak»e z�styh, mo»liwy jest przeªom | wydostanie

si� ze znieh�enia i syndromu negaji, a przez to powrót zªonków

danej spoªezno±i do zdrowego, konstruktywnego funkjonowania w

iele Chrystusa i skuteznego wypeªniania swojego posªannitwa.

| A je±li mimo wszystko nasza wizja nie zostanie przyj�ta? |

Naszym elem nie jest doprowadzenie za wszelk¡ en� do realizaji

naszej wizji, lez wypeªnienie woli Bo»ej. Nie wszysy ludzie daj¡ po-

sªuh danemu zwiastowaniu od Boga, nie wszysy te» s¡ gotowi i±¢ za

Chrystusem bez zastrze»e«. B�d¡ zawsze tay, którzy si� sprzeiwi¡.

Byli tay tak»e w±ród ludzi, sªuhaj¡yh Jezusa, a pó¹niej apostoªów.

Ale On nigdy nie zamartwiaª si� tymi, którzy Go nie przyjmowali.

Przeiwnie, radowaª si� i dzi�kowaª Oju za to, »e pewne rzezy za-

kryª przed niektórymi lud¹mi. �ródªem naszej satysfakji tak»e nie
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mo»e by¢ peªne powodzenie naszej usªugi, lez peªne wywi¡zanie si�

z Bo»ego posªannitwa. Je±li jeste±my pewni, »e wykonujemy to, o

zleiª nam nasz Pan, mo»emy i powinni±my do±wiadza¢ peªni Jego

rado±i, ho¢by nawet nikt nie rozumiaª i nie przyjmowaª naszej wizji.

Wynika z tego, »e ka»da frustraja, ka»de znieh�enie ma swoje

¹ródªo w naszej ielesno±i i niedojrzaªo±i duhowej. Bóg bowiem ni-

gdy nie jest pokonany, nigdy znieh�ony, nigdy sfrustrowany. Jego

wspaniaªy plan realizuje si� bez przerwy i Jego wspaniaªe ele zostan¡

w stu proentah osi¡gni�te. B�d¡ po Jego stronie, mo»emy by¢ ab-

solutnie pewni ostateznego zwyi�stwa, a ka»da z¡stkowa bitwa, bez

wzgl�du na to, zy w naszym mniemaniu wygrana, zy przegrana, jest

kolejnym krokiem w stron� tego zwyi�stwa. Je±li zajmiemy tak¡ po-

staw�, unikniemy znieh�enia, wyzwolimy si� z niego, o ile ono ju»

nas ogarn�ªo, i b�dziemy mogli zawsze i wsz�dzie, niezale»nie od wi-

dzialnyh okolizno±i, wykrzykiwa¢ wraz z psalmist¡: ÿPrawia Pana

podniesiona, prawia Pana odnosi zwyi�stwo" (Ps 118:16). A taka

nasza postawa wiary sprawi, »e b�dzie si� to stawa¢ oraz bardziej

widozne tak»e w sferze widzialnej.

J. K.

Burzenie warowni w »yiu ko±ioªa

W ko«owyh latah ubiegªego tysi¡leia dotarªy na nasz polski

teren wie±i i nauzania, zwi¡zane z pot�»nym Bo»ym ogólno±wia-

towym poruszeniem duhowym, zwanym potoznie Trzei¡ Fal¡. Tak

jak wsz�dzie, zwiastowanie to tak»e i u nas o»ywiªo i zapaliªo poka¹n¡

lizb� ludzi ewangeliznie wierz¡yh, od wielu lat t�skni¡yh za mo-

nym duhowym o»ywieniem w Polse i usilnie prosz¡yh o to Boga.

Zapaleni tym ogniem nasilili swoje modlitwy i podj�li wspóªdziaªanie i

ró»ne inijatywy, zmierzaj¡e do duhowego o»ywienia ko±ioªa i spo-

ªeze«stwa. Nie mo»na byªo inazej, któ» bowiem odrzuiªby to, zego

wypatrywaª i o o woªaª do Boga przez aªe dziesi�ioleia?

Poz¡tkowo rezultaty tyh dziaªa« byªy bardzo zah�aj¡e. A»

zdumiewaªo o»ywienie i spontanizno±¢, zaanga»owanie i ofiarno±¢

szzególnie mªodyh ludzi, którzy w ozah starszego pokolenia uho-

dzili tradyyjnie za mniej duhowyh, a za to bardziej podatnyh na

wpªywy ±wiata. Wszystko bowiem wskazywaªo na to, »e oto nareszie

zaznie si� zmniejsza¢ i w ko«u zniknie powszehnie widozna prze-

pastna ró»nia mi�dzy biblijnym wzorem hrze±ijanina i ko±ioªa, a

ih ogl¡dan¡ na o dzie« realizaj¡. Wydawaªo si�, »e nareszie ±rodo-

wisko ewangelizne w Polse przemówi jednym gªosem i »e nareszie

gªos ten stanie si� sªyszalny w spoªeze«stwie, o da poz¡tek pozy-

tywnym przemianom, tak bardzo konieznym i po»¡danym.
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Jednak ten zah�aj¡y i imponuj¡y poz¡tek trwaª bardzo

krótko. Jak mo»na si� byªo spodziewa¢, szatan przyst¡piª do kontr-

ofensywy. Czego natomiast maªo kto si� spodziewaª, byªo to, »e ta sza-

ta«ska kontrofensywa ruszyªa z terenu ko±ioªa. Gwaªtowne ataki na te

spontanizne oddolne inijatywy w postai spotka«, modlitw i ró»nyh

dziaªa« pojawiªy si� z inijatywy przywódów ko±ielnyh, przewa»nie

starszego pokolenia. Poprzedzaª je dªu»szy okres sporadyznego ironi-

zowania, uszzypliwyh aluzji i lekewa»¡yh uwag, wskazuj¡y na to,

»e w umysªah liznyh liderów narastaªa stopniowo postawa rywaliza-

ji, obo±i i konfrontaji, spowodowana niezdolno±i¡ pogodzenia si�

z tym, »e to nie oni s¡ inijatorami tyh dziaªa«, nie oni nimi kieruj¡

i nie oni odbieraj¡ za to uznanie.

W wyniku tyh gwaªtownyh natar¢ sªownyh wytworzyªa si� sytu-

aja tragikomizna. Mªodzi ludzie w niektóryh zborah byli napi�tno-

wani, karani dysyplinarnie, a nawet wyª¡zani przez swoih starszyh

wspóªbrai w wierze za modlitwy, za post lub za wzmianki o prze-

budzeniu. Dostarzyli±my diabªu okazji do ±wietnej rozrywki. Mo»na

byªo si� zaªama¢, widz¡ o± takiego. Caªe szz�±ie, »e Bóg przygo-

towaª nas na to przynajmniej po z�±i przez tekst Rika Joynera pt.

ÿZast�py piekielne maszeruj¡", który mówiª o takih wªa±nie dziwnyh

koligajah duhowyh, a ukazaª si� po polsku na krótko przed tymi

wydarzeniami. Diabeª jeszze raz popisaª si� swoim kunsztem. Trzeba

jednak wiedzie¢, »e nie jest to nizym odosobnionym. W historii ko-

±ioªa zjawiska takie s¡ bardziej reguª¡ ni» wyj¡tkiem.

Ataki te ujawniªy, »e nasz nieprzyjaiel jest znaznie lepiej obwa-

rowany i znajduje si� znaznie bli»ej, ni» si� spodziewali±my. Okazaªo

si� aªkiem iluzoryzne, przynajmniej na tym etapie, atakowanie jego

warowni nad krajem zy nad miastami, skoro jemu aªkiem dobrze po-

wodzi si� w naszyh wªasnyh szeregah i jest w stanie bez trudu stor-

pedowa¢ ka»de nasze dziaªanie. Okazaªo si�, »e nie ma na razie mowy

o zgodnym wspóªdziaªaniu aªego ±rodowiska ewangeliznego, gdy»

mentalno±¢ ekskluzywizmu i separatyzmu wyznaniowego góruje nad

±wiadomo±i¡ wspólnej to»samo±i jako dziei Bo»yh, uzniów Chry-

stusa. Okazaªo si� tak»e niewykonalne prowadzenie zgodnyh dziaªa«

w obr�bie jednej denominaji, gdy» ró»ne podej±ia i frakje zderzaj¡

si� z sob¡ na tyle mono, »e wywoªuje to parali». Okazaªo si� po-

nadto, »e nawet w zakresie jednego zboru zdania i oeny s¡ na tyle

zró»niowane, »e i tutaj nie mo»na podj¡¢ wspólnej akji.

Brzmi to bardzo przygn�biaj¡o, ale nie znazy to, »e ponie±li-

±my kl�sk�. Po prostu tak wygl¡da rzezywisto±¢, w której »yjemy, a

przez nasze dotyhzasowe dziaªania ona tylko ujawniªa si�. Jest to

zatem pozytywny efekt dotyhzasowyh modlitw i dziaªa«. Teraz le-

piej rozpoznali±my sytuaj� i jej realia. Zapoz¡tkowany zostaª pewien
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nieunikniony proes, który trwa do dzi± i musi przebie do ko«a. W

tym proesie niektóre zbory zmieniaj¡ swoj¡ przynale»no±¢ denomi-

nayjn¡, swoje przywództwo zy formy organizayjne, inne stan�ªy w

oblizu podziaªu, jeszze inne w ró»nyh sytuajah patowyh. S¡ po-

dobno i takie, które praktyznie przestaªy nawet istnie¢. Stan ten po-

woduje lizne dramaty i stresy, tote» s¡ tay, którzy s¡ tym zrozpazeni,

ale jest to koniezne. To, o nie jest zbudowane na solidnym funda-

menie, b�dzie ulega¢ wstrz¡som i rozpada¢ si� | i tak by¢ powinno.

Ostoi si� tylko to, zym wstrz¡sn¡¢ nie mo»na (Hbr 12:26,27).

A wi�, hwilowo zmieniªo si� pole walki. Zanim aktualna i sku-

tezna stanie si� nasza walka o miasta zy kraj, musi zosta¢ stozona

walka na terenie ko±ioªa. Z oi�»aªego stara ogarni�tego parali»em

musi on przeistozy¢ si� w pr�»ny organizm zdolny do duhowyh walk

i zwyi�»ania. Droga do tego prowadzi przez uziwe i konsekwentne

rozprawienie si� z przeszªo±i¡, o wymaga obiektywnej oeny i rze-

telnyh wniosków. Szz�±liwi s¡ i, którzy z raji swojego mªodego

wieku mog¡ zu¢ si� od tego zwolnieni. Gorzej z nami, którzy przez

dziesi¡tki lat wspóªtworzyli±my ko±ióª, gdy» nikt nie zdejmie z nas

wspóªodpowiedzialno±i za jego dzisiejsz¡ kondyj�.

Zarówno w ±wietle Pisma �wi�tego, jak i powszehnie uznawanej

raji, oena ko±ioªa i ludzi w nim dziaªaj¡yh musi przebiega¢ dwu-

torowo. Bóg nigdy nie pomija ani eh dodatnih, ani ujemnyh. Jego

oena ró»nyh wydarze«, proesów i ludzi jest zawsze wszehstronna i

dogª�bna. My tak»e nie unikniemy takiego obustronnego spojrzenia na

fakty. Wyra»amy si� z gª�bokim szaunkiem i pietyzmem, i sªusznie,

o minionyh pokoleniah przywódów ko±ioªa, którzy sªu»yli Bogu

wytrwale w okolizno±iah niezmiernie trudnyh pod wieloma wzgl�-

dami, borykaj¡yh si� z potrzebami materialnymi, poniewieranyh

przez wojenne zawieruhy, stawiaj¡yh zoªa przejawom niezrozu-

mienia i wrogo±i ze strony wyznawów powszehnie panuj¡ej reli-

gii, znosz¡yh naiski i szykany ze strony wªadz. Dzi�ki nim ko±ióª

przetrwaª przeiwno±i i istnieje do dzi±. Nale»y im si� wdzi�zno±¢ i

otrzymaj¡ z r¡k Gªowy ko±ioªa sowit¡ nagrod�.

Nie wszystko jednak wygl¡da tak pi�knie. W Starym Testamenie

wyst�puje bardzo znamienna posta¢: kapªan Heli (1Sm 1{4). Mo»na o

nim powiedzie¢ wiele dobrego, ale te» nie ukrywa Pismo jego niedo-

i¡gni�¢ ani faktu, »e ponosiª on wspóªodpowiedzialno±¢ za zª¡ kondy-

j� duhow¡ ludu Bo»ego. Potrzeba byªo mówi¢ o rzezah przykryh,

poniewa» byªy one przyzyn¡ tragiznego stanu, w jakim znalazª si�

lud Bo»y i wyj±ie z tego stanu wymagaªo poznania i zaj�ia si� t¡

przyzyn¡. A to samo dotyzy i nas.

| Czy rzezywi±ie? Czy ma sens odgrzebywa¢ i przypomina¢
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grzehy przeszªo±i? Czy nie lepiej o tym wszystkim po prostu zapo-

mnie¢, poi¡gn¡¢ grub¡ kresk� i zaj¡¢ si� dniem dzisiejszym? | Z

pytaniem tym zmagaªem si� przez szereg miesi�y i dlatego kolejny

numer ÿDo Celu" ukazuje si� po tak dªugim zasie. Jednak fakt za-

mkni�tego nieba nad naszym ko±ioªem i krajem ma swoje przyzyny,

a jego otwarie, które jest dla nas spraw¡ »yia i ±mieri, ma swoje

warunki. Warunki uzdrowienia horego ko±ioªa s¡ w grunie rzezy

takie same, jak uzdrowienia horej ziemi (2Kn 7:13{15). Aby niebo

ponownie otworzyªo si� nad nami, musimy zapªai¢ en�, a ena ta

obejmuje tak»e nasz¡ przeszªo±¢. Ta przeszªo±¢ bowiem nas uksztaª-

towaªa i rzutuje na nasz dzisiejszy sposób my±lenia i post�powania.

Owszem, nale»y poi¡gn¡¢ grub¡ kresk� i przesta¢ wraa¢ do przeszªo-

±i, ale dopiero po rozprawieniu si� z ni¡ w my±l Bo»yh wskazówek.

Stawka jest zbyt wysoka na to, aby mo»na byªo kontynuowa¢ zmow�

milzenia wokóª ró»nyh bol¡zek przeszªo±i.

Dzisiejsze zró»niowanie i niezdolno±¢ do wzajemnej wspóªpray

w ko±iele na skutek niezgodno±i zrozumienia nie s¡ nizym nowym.

Od zarania historii dzisiejszyh zborów ewangeliznyh ±ieraªy si�

w nih ró»ne podej±ia do wielu zagadnie«. Poszzególni przywódy,

któryh Bóg w niekwestionowany sposób u»ywaª, nie byli zdolni wspóª-

dziaªa¢ z sob¡, »ywi¡ wobe siebie lizne zarzuty o sprawy, które uwa-

»ali za fundamentalne. Na ogóª ih zimne stosunki trwaªy do ko«a ih

»yia. Przenosiªo si� to na prowadzone przez nih zbory, utrwalaj¡

mentalno±¢ odszzepie«stwa. Na pewnej naradzie braterskiej, gdzie po

raz kolejny dwie wiod¡e osobisto±i wdaªy si� z sob¡ w polemizn¡

wymian� zda«, jeden z obenyh mªodszyh brai powiedziaª do nih:

ÿJa si� tylko modl�, aby do mojego sera nie przylgn�ªo ni z tego

kramu, jaki wy maie mi�dzy sob¡." Taka postawa i modlitwa godna

jest gor¡ego poleenia wszystkim mªodym (i nie tylko) hrze±ija-

nom, którzy kiedykolwiek zetkn¡ si� ze swoimi starszymi (i nie tylko)

bra¢mi, prowadz¡ymi z sob¡ bezsensowne, haniebne spory.

Tego typu wzajemne stosunki miaªy podªo»e duhowe. Szatanowi

udaªo si� przekona¢ tyh brai, »e taka postawa jest koniezna w in-

teresie zysto±i wiary i duhowego zdrowia. Istniaªy jednak ponadto

wzajemne animozje znaznie gorsze jeszze w skutkah, gdy» wynika-

j¡e tylko z ielesno±i, egoizmu i dbaªo±i o osobiste interesy. Wy-

obra¹my sobie tak¡ sytuaj�: W 750-tysi�znym mie±ie istnieje zbór

pewnej denominaji ewangeliznej, liz¡y okoªo 20 osób. Pewien ka-

znodzieja tego samego wyznania postanawia zamieszka¢ i praowa¢ w

tym mie±ie. Mo»na by przypuszza¢, »e garstka ewangeliznie wierz¡-

yh powita go z rado±i¡ w nadziei, »e razem praa pójdzie ra¹niej.

Ni podobnego. W przywództwie tego maªego zboru zapanowaªa kon-

sternaja i strah. Zastosowano wobe tego ÿintruza" wszelkie mo»-
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liwe pro±by i gro¹by, aby odwie±¢ go od zamiaru osiedlenia si� w

tym mie±ie. Rywalizaja przywódów przybieraªa ró»ne postaie. Byªy

przypadki, gdzie posuni�to si� nawet do donosów na rywali do wªadz

komunistyznyh.

W okresie komunizmu wielk¡ puªapk¡ dla przywódów byªa tak

zwana pomo zagranizna. Wierz¡y z Zahodu h�tnie jej udzielali,

nie zdaj¡ sobie sprawy z jej niszz¡yh nieraz skutków uboznyh.

Wszelkie takie kontakty z Zahodem byªy bowiem z raji ówzesnyh

stosunków polityznyh podejrzane i naganne. Zmuszaªo to przywód-

ów do przyjmowania tej pomoy w tajemniy, nie tylko przed wªa-

dzami, lez i przed wªasnymi zborami. Niekontrolowane przez nikogo

dysponowanie liderów nieraz znaznymi ±rodkami byªo sidªem dla nih

samyh, a ponadto ¹ródªem podejrze«, zazdro±i i pomówie«. Byªa to

brama, przez któr¡ do zborów wlewaªa si� szerokim strumieniem iem-

no±¢, wzajemna nieufno±¢ i obo±¢. Uniemo»liwiaªo to biblijn¡ wspól-

not� i byªo przyzyn¡ powstania kasty uprzywilejowanej, która baªa si�

reszty zªonków jako potenjalnego zagro»enia, a reszie zªonków od-

bieraªo mo»liwo±¢ jakiegokolwiek nie tylko wpªywu na przebieg spraw

zborowyh, ale nawet wgl¡du w nie.

Na przykªad zdarzyªo si� tak, »e zbór zostaª zaproszony na nabo-

»e«stwo do nowego obiektu, o którym nizego wze±niej nie sªyszaª. Na

nabo»e«stwie inaugurayjnym wierni dowiedzieli si� tylko tyle, »e to

ÿPan nam darowaª". Kiedy jeden z zªonków zapytaª, zyj¡ wªasno±i¡

jest ten budynek, usªyszaª w odpowiedzi, »e mówi¢ o tym jest jeszze za

wze±nie. Po zasie z�sto okazywaªo si�, »e wªa±iielem obiektu jest

osoba prywatna, mimo »e zostaª kupiony za ±rodki od ko±ioªa dla ko-

±ioªa. Na pewnej naradzie braterskiej dotyz¡ej drobnego remontu

w budynku kapliy pewien starszy praownik ko±ioªa zaproponowaª,

aby nie kupowa¢ materiaªu na ten el, lez zabra¢ go z pobliskiego

pa«stwowego plau budowy. Wniosek ten upadª, ale nie z przyzyn

jego wad moralnyh, lez z powodu tego, »e ÿkoszt w sumie niewielki,

a w razie wpadki olbrzymi smród".

Kiedy pod wªadz¡ komunistyzn¡ z biegiem zasu ÿ»elazna kur-

tyna" zaz�ªa si� nieo podnosi¢ i wyjazdy na Zahód stawa¢ si� za-

z�ªy ªatwiejsze, zaz�li wyje»d»a¢ tak»e przywódy. | Czym przy-

wóda ko±ioªa ze Wshodu podzieli si� ze swoimi wspóªbra¢mi z

kapitalistyznego spoªeze«stwa konsumpyjnego? Jakie zbudowanie

duhowe im przyniesie? | Otó» bywaªo, »e polski go±¢ znazn¡ z�±¢

zasu zu»ywaª na utyskiwanie, narzekanie i u»alanie si� na to, jak roz-

pazliwie niska jest jego pensja, jak trudno mu z niej utrzyma¢ rodzin�,

ile to jest w przelizeniu na marki zy dolary itd. Zdarzyªo si� i tak,

»e przywóda zboru, liz¡ego okoªo 15 osób, w przeddzie« swojego
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wyjazdu na Zahód zwoªaª na pr�de po nabo»e«stwie zebranie zªon-

ków, zego od lat tam nie byªo, na którym w i¡gu 20 minut powoªano

do »yia rad� zborow¡, sªu»b� w±ród mªodzie»y, sªu»b� w±ród kobiet,

sªu»b� diakonijn¡ i ztery plaówki w okoliznyh miejsowo±iah.

Podzas budowy kapli, o bez pomoy zagraniznej byªo praktyz-

nie nie do pomy±lenia, zdarzaªy si� przypadki elowego wprowadzania

w bª¡d zagraniznyh ofiarodawów. Na ih pytania, zy s¡ jedynymi,

którzy wspieraj¡ dan¡ budow�, otrzymywali niekiedy odpowied¹ twier-

dz¡¡, azkolwiek pomo napªywaªa tak»e od innyh ofiarodawów.

Pewnego razu trzeh dziaªazy w pewnej sªu»bie ko±ielnej postano-

wiªo wyjeha¢ na Zahód, aby w tamtejszyh zborah zbiera¢ ±rodki

na budow� obiektu dla tej sªu»by. Po powroie mieli si� spotka¢, zsu-

mowa¢ zebrane ±rodki i przyst¡pi¢ do budowy. Jeden z nih pomy±laª

jednak przed tym spotkaniem, »e mo»e wystarzy pieni�dzy, zebranyh

przez dwóh pozostaªyh, a wtedy on zebrane przez siebie mógªby wy-

korzysta¢ na inne ele. Poszedª wi� na to spotkanie bez pieni�dzy.

Niestety, na spotkaniu okazaªo si�, »e suma zebranyh ±rodków wynosi

zero, poniewa» dwaj pozostali pomy±leli i zrobili dokªadnie tak samo.

Do zborów doieraªa tak»e pomo zagranizna w postai ró»nyh

materiaªów, które w kraju byªy wtedy trudno dost�pne. Zdarzaªo si�,

»e transport z rzezami dla kilku zborów przywo»ono na jedno miejse,

prosz¡ miejsowego lidera o ih przekazanie pozostaªym. Cz�sto jed-

nak liderzy i rzezy przeznazone dla innyh pozostawiali dla siebie. I

tak, zamiast 300 egzemplarzy Biblii nowego przekªadu w oprawie skór-

kowej z zamkiem bªyskawiznym dostarzono adresatom 300 Nowyh

Testamentów w starym przekªadzie gda«skim w oprawie tekturowej.

Póª tony papieru do kopiarek zeszzuplaªo do zaledwie pi�iu ryz.

Zamiast 300 kaset audio w pudeªkah do nagrywania nabo»e«stw do

adresatów dotarªa reklamówka z 30 kasetami podªej jako±i i bez pu-

deªek. Tysi¡ egzemplarzy Biblii wydano adresatom dopiero po ener-

giznej interwenji zagraniznego ofiarodawy.

Takie i tym podobne przypadki mo»na by mno»y¢, nie hodzi

jednak o przypadki. Chodzi o ogólny poziom moralny, ±wiadz¡y o

braku boja¹ni Bo»ej w odziennej praktye »yia ko±ielnego. Ta o-

dzienna praktyka obejmuje niestety wszelkiego rodzaju post�pki nie-

godne hrze±ijan, poz¡wszy od takih jak podkradanie zosnku u go-

spodarza na wsi, poprzez takie jak ukrywanie obrotów zy dohodów

przed urz�dem skarbowym, a» po takie jak wielkie afery gospodarze,

nagªa±niane przez media w aªym kraju. Posªugiwanie si� iemno±i¡

zyli ukrywaniem jako niezb�dnym narz�dziem pray byªo znaznie

rozpowszehnione. A to siª¡ rzezy wymusza stosowanie tak»e póª-

prawd i kªamstw. Potworzyªy si� nawet aªe agendy pray ko±ielnej,

bazuj¡e na takih wadliwyh moralnie podstawah. W zarz¡dzaniu
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ko±ioªem maªo byªo szukania obliza Bo»ego, a za to wiele dyploma-

ji, taktyznyh manewrów, podhodów i manipulaji.

Charakter wspólnotowy ko±ioªa musi by¢ w takih okolizno-

±iah nieznan¡ utopi¡. Czªonkowie z�sto gorszyli si� i nierzadko

odhodzili. Kiedy zjawiaª si� kto±, kto zyskiwaª ih zaufanie, przy-

hodzili, aby zwierza¢ si� ze swojego bólu. To nie byli plotkarze ani

obmówy. Byli to ludzie gª�boko zranieni przez niewra»liwo±¢ i apo-

dyktyzno±¢ przywódów, i to nie z powodu doznania jakih± osobi-

styh krzywd, lez z powodu ±wiadomo±i, jak bardzo ierpi w takih

stosunkah sprawa królestwa Bo»ego. To byli ludzie, którzy pomimo

swoih zranie« i bólu pozostawali w zborah i modlili si� usilnie o

Bo»e zmiªowanie. Bo próz nih byªo wiele takih, którzy nie przy-

hodzili i nie dzielili si� z nikim swoim bólem, lez po prostu odeszli.

Wokóª maªyh zborów, rz¡dzonyh w taki sposób, ludzi takih byªo

nieraz kilkakrotnie wi�ej ni» tyh, którzy pozostali w zborze.

Ni dziwnego, »e w takih okolizno±iah gªoszenie ewangelii ani

nie mogªo przebiega¢ intensywnie, ani te» nie mogªo przynosi¢ znaz-

niejszyh rezultatów. Kto sk¡po sieje, sk¡po te» zbiera. Stosunki takie

mo»na by sharakteryzowa¢ parafraz¡ pewnego powiedzenia z zasów

PRL-u: ÿMy udajemy, »e sªu»ymy Bogu, a Bóg udaje, »e nasz¡ sªu»b�

bªogosªawi." Ale nasz wzrok jest tak przyt�piony, »e wydaje nam si�,

i» wszystko jest normalne. Ci, którzy s¡ zdania, »e spraw takih nie

nale»y porusza¢ i »e takie postawy, przypominaj¡e postaw� Heli'ego

i post�pki jego synów, s¡ zym± normalnym, gdy» ÿgdzie drwa r¡bi¡,

tam wióry le¡" oraz ÿz zym kto prauje, tym ubrudzi r�e", winni

zwa»y¢, »e w takim razie za normalne trzeba tak»e uzna¢ kl�ski na po-

lah bitwy, pozostawanie Skrzyni Przymierza w obozie nieprzyjaiela,

a tak»e ÿIkabod" | nieobeno±¢ Bo»ej hwaªy (1Sm 4:17{22).

W zasie przebudzenia haryzmatyznego na przeªomie lat 70-tyh

i 80-tyh otworzyªy si� przed zielono±wi¡tkowami ko±ioªy katolikie,

klasztory i seminaria duhowne, a kleryy i ksi�»a przyhodzili na spo-

tkania zborowe, jednak bardzo niewiele mieli±my im do zaoferowania.

Tak»e w zestawieniu z hrze±ijanami innyh krajów wierz¡y i liderzy

z Polski wypadali z reguªy bardzo blado, wr�z kompromituj¡o. Tay

ludzie jak Dawid Jongi Czo zy Reinhard Bonnke mimo zaprosze«

nigdy nie odebrali od Boga wolno±i przyjazdu do Polski. Podzas

gdy my wynosimy si�, dbaj¡ o swoje prywatne interesy i uprawiaj¡

dyplomaj� religijn¡, hrze±ijanie krajów Trzeiego �wiata nie tylko

wyprzedzili nas, ale ju» aªkiem zdeklasowali.

Tak, i¡»y nad naszym krajem pewien rodzaj przekle«stwa, a jego

korzenie i przyzyny si�gaj¡ ko±ioªa w tym kraju. Je±li jest gdzie±

iemno, pytamy o ±wiatªo. Je±li jest gdzie± zimno, pytamy, gdzie jest
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grzejnik. Je±li w naszym kraju kwitnie korupja i niemoralno±¢, a wiele

naszyh ziomków ierpi w niewoli naªogów, za± ze±¢ zamiast Bogu od-

dawana jest przewa»nie obrazom, figurom i ludziom, to zasadne jest

pytanie, gdzie byª i jest lud Bo»y, »e mogªo do tego doj±¢? Ten kraj ob-

ªo»ony jest kl¡tw¡ z naszej przyzyny. Ka»de wypowiedziane przez nas

kªamstwo, ka»da popeªniona po kryjomu niegodziwo±¢, ka»de otwar-

ie ust do mówienia ¹le o braiah, ka»de zamkni�ie ust by nie zªo»y¢

±wiadetwa, ka»da nawet nie poddana pod autorytet Chrystusa my±l

utwierdza mo iemno±i i umania miedziane niebo nad naszymi gªo-

wami. Zgodnie ze Sªowem Bo»ym jeste±my sol¡ ziemi. Mimo woli

jednak w oblizu istniej¡ego stanu wyrywa si� z piersi okrzyk: ÿNie-

szz�sna ziemio, która masz tak¡ sól!"

Kiedy rozpoz�ªa si� wspomniana na poz¡tku kampania prze-

iwko zal¡»kom niektóryh ruhów odnowy, zadano jednemu z jej ini-

jatorów pytanie, jaki ma sens takie strzelanie goli do wªasnej bramki.

Odpowied¹ brzmiaªa, »e nie jest to wªasna bramka ani ta sama dru-

»yna, ani nawet ta sama liga. Uwa»am, »e jest to niezwykle elne

porównanie, bardzo trafnie harakteryzuj¡e nasz¡ aktualn¡ rzezy-

wisto±¢. Gdzie» nam wpªywa¢ ozdrowie«zo na stan moralny spoªe-

ze«stwa, je±li sami mamy kªopoty z elementarn¡ prawdomówno±i¡ i

uziwo±i¡? Gdzie» nam reprezentowa¢ przed ±wiatem niebia«sk¡ ja-

ko±¢ »yia nowego stworzenia, je±li nawet u ludzi niewierz¡yh nasze

post�powanie budzi zgorszenie? Gdzie» nam atakowa¢ moe iem-

no±i na powietrzu, je±li dajemy im miejse i nie jeste±my w stanie

rozprawi¢ si� z nimi na wªasnym podwórku? Za to nie brakuje nam

zadowolenia z siebie, zarozumiaªo±i i aroganji. Za jednym zama-

hem potrafimy sponiewiera¢ sªownie zªowieka, którego Bóg u»ywa

od wielu lat w skali ogólno±wiatowej. Jednym them jeste±my w stanie

zmiesza¢ z bªotem sposób usªugiwania, dzi�ki któremu miliony ludzi

doprowadzonyh zostaªo do Chrystusa. Jednym zdaniem umiemy prze-

kre±li¢ i zdepta¢ wieloletnie Bo»e dziaªanie w jakim± kraju lub nawet

na aªym kontynenie. Bo»e, zmiªuj si� nad nami!

W tym stanie rzezy najwa»niejsz¡ i najbardziej pal¡¡ spraw¡

obenej hwili wydaje si� by¢ gª�boka ogólna pokuta za grzehy po-

peªnione w ko±iele. Jest to jedyny sposób uwolnienia si� od tego

koszmarnego brzemienia przeszªo±i. Kiedy te sprawy rozwa»aªem, zo-

bazyªem obraz zªowieka przygnieionego pod podªog¡ wielkiej szopy

zy stodoªy z pozerniaªyh od wpªywów atmosferyznyh desek, usi-

ªuj¡ego podnie±¢ si� i wyprostowa¢, byªo to jednak niemo»liwe, gdy»

aªy i�»ar tej starej i hwiej¡ej si� budowli spozywaª na jego barkah

i podnosz¡ si� d¹wigaª j¡ aª¡. Zrozumiaªem, »e lud Bo»y nie zdoªa

si� podnie±¢ i wyprostowa¢, je±li nie pozb�dzie si� tego balastu. A po-

zby¢ si� go mo»na tylko przez szzere i aªkowite ukorzenie si� przed
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Bogiem. Niew¡tpliwie w innym sensie przygniata ta budowla kogo±,

kto dziaªaª i dziaªa wedªug zasady, »e el u±wi�a ±rodki, i ani my±li

pokutowa¢, a sugestia taka wywoªuje jego irytaj�, a w innym sensie

kogo±, kto i¡gle wraa my±lami i wyliza wyrz¡dzone mu w ko±iele

krzywdy. Ale obie te postawy s¡ powodem duhowego zastoju, i to

zarówno danyh osób, jak i ludu Bo»ego w ogólno±i.

Rzez ozywista, »e pokuta taka nie mo»e polega¢ na wyszuki-

waniu i napi�tnowaniu winnyh, lez musi rozpoz¡¢ si� od peªnego

uto»samienia si� z ko±ioªem jako aªo±i¡ | wzi�ia na siebie wspóª-

odpowiedzialno±i za jego aktualny stan. Ni nie da, a razej udaremni

spraw� dowodzenie, »e przeie» to nie ja robiªem to zy tamto, albo

»e moja wina nie jest tak wielka, jak wina tego zy tamtego. Obªud¡

byªoby tak»e pokutowanie za grzehy przodków przy jednozesnym

pozostawaniu w tej samej o oni mentalno±i i przy tyh samyh spo-

sobah post�powania. Stanowimy lud Bo»y w tym kraju i winni±my

w interesie Bo»ego uzdrowienia nas uto»sami¢ si� z tym wszystkim,

zym przewinnili±my si� jako aªo±¢ w ozah Bo»yh. Nie zmienia

tego faktu okolizno±¢, »e by¢ mo»e ka»dy z nas w innym stopniu

albo nawet w innym sensie lub w innej roli zuje si� zwi¡zany z t¡

budowl¡. Niezale»nie od tego, zy byªe± krzywdziielem, zy te» zuªe±

si� skrzywdzonym, powiniene± odsun¡¢ na bok wªasny interes, a zaj¡¢

postaw�, b�d¡¡ w interesie ko±ioªa jako aªo±i. To wykluza wszel-

kie wzajemne oskar»enia i pretensje, a wymaga ukorzenia si� nawet

za to, z zym osobi±ie nie mieli±my ni wspólnego.

Rozwa»aj¡ te sprawy kierowany byªem w stron� mojej wªasnej

winy za istniej¡y stan. Od bardzo dªugiego zasu Pan pokazywaª mi

zjawiska ujemne w »yiu ko±ioªa. Ale o ja z tym poznaniem zrobi-

ªem? Napi�tnowaªem wiele spraw w sposób, który nie prowadziª do

»adnyh pozytywnyh rezultatów. W roku 1979 powierzono mi oprao-

wanie na Dni Skupienia dla praowników ko±ioªa wykªadu na temat

stosunku hrze±ijan do dóbr materialnyh. Wykorzystaªem to jako

okazj� do dosadnego wygarni�ia wszystkih ró»norakih przejawów

zªa. Wreszie miaªem mo»liwo±¢ da¢ upust moim odzuiom. W po-

zuiu wy»szo±i i w duhu zarozumiaªo±i grzmiaªem przeiwko po-

peªnianym grzehom ironizuj¡ i o±mieszaj¡ niektóre praktyki. To nie

byªo stani�ie w wyªomie, to nie byªo poªo»enie swojej duszy za brai.

Dlatego moje wyst¡pienie wywoªaªo tylko konsternaj� i niesmak, ni-

zego nie zmieniaj¡. I ó» z tego, »e byªem krytyznie nastawiony

do niektóryh zªyh rzezy i »e zasem z my±l¡ymi podobnie jak ja

ponarzekali±my nad tym wspólnie, je±li nizego to nie zmieniªo? O nie-

któryh innyh moih grzehah, które Pan surowo os¡dziª, pisaªem

ju» wze±niej na innym miejsu. Dlatego zuj� si� w peªni wspóªwinny

wszystkiego, o dziaªo si� w ko±iele, poniewa» ju» przez ponad 30 lat
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miaªem przywilej go wspóªtworzy¢, tote» tak»e i z mojego powodu jest

on dzisiaj taki, jaki jest.

�e sprawa jest nader powa»na i »e sko«zyªy si� wszelkie prze-

lewki, jest dla mnie a» nadto jasne. Przede mn¡ le»y klepsydra, za-

wiadamiaj¡a o ±mieri naszego zi�ia Marka, 42-letniego praownika

ko±ioªa. Zgin¡ª w wypadku samohodowym w zasie peªnienia swoih

obowi¡zków sªu»bowyh. Nasza órka zostaªa wdow¡, a troje naszyh

wnuz¡t póªsierotami. Jestem aªkiem pewny i nie mam »adnyh w¡t-

pliwo±i o do tego, »e Marek byª dziekiem Bo»ym i »e jest teraz u

Pana. Ale tak samo jestem aªkiem pewny i nie mam »adnyh w¡tpli-

wo±i o do tego, »e jego ±mier¢ jest z�±i¡ s¡du Bo»ego nad Bo»ym

domem, którym jest jego ko±ióª (1Pt 4:17). Sªowo Bo»e mówi nam

wyra¹nie: ÿDlatego jest mi�dzy wami wielu horyh i sªabyh, a nie-

maªo zasn�ªo, bo gdyby±ie sami siebie os¡dzali, nie podlegaliby±ie

s¡dowi" (1Ko 11:30,31). W kraju naszym trwa od dªu»szego ju» zasu

intensywna walka modlitewna, która si� oraz bardziej nasila. Woªamy

do Boga o jego objawienie si� w hwale. I On wysªuhuje i przyho-

dzi. Ale nie przyjdzie do ±miei i brudu. Z tym najpierw musi si�

rozprawi¢. Pierwszymi wi� oznakami Jego przyj±ia s¡ i b�d¡ oznaki

ozyszzaj¡ego nas s¡du.

Mo»emy tego unikn¡¢ ozyszzaj¡ i os¡dzaj¡ si� sami. Je±li jed-

nak w swojej zatwardziaªo±i i zarozumiaªo±i tego nie zrobimy, b�d¡

si� pojawia¢ kolejne klepsydry i r�ka Bo»a zai¡»y nad nami. �mier¢

Marka wstrz¡sn�ªa nami, a mnie osobi±ie poprzez ten wstrz¡s Bóg

objawiª aª¡ rozlegª¡ dziedzin� »yia, nie do ko«a poddan¡ w posªu-

sze«stwo Chrystusowi. Jest to bolesne, ale jest to koniezne i po»¡dane

dla tyh, którzy pragn¡ widzie¢ objawienie si� hwaªy Bo»ej i s¡ zdey-

dowani zapªai¢ za to ka»d¡ en�. Sªowo Bo»e mówi: ÿNieh umilknie

przed Panem wszelkie iaªo, gdy» Pan ju» rusza ze swojego miejsa

±wi�tego" (Za 2:17). A na innym miejsu: ÿI poznaj¡ wszystkie zbory,

»e Ja jestem Ten, który bada nerki i sera . . . " (Obj 2:23).

| Ale miaªo by¢ o burzeniu warowni. Jakie to warownie? |

Warownie to dzieªa diabelskie, które nale»y zburzy¢, je±li hemy ie-

szy¢ si� duhow¡ wolno±i¡ i je±li ko±ióª ma by¢ zdrowy i zwyi�ski.

I ho¢ te warownie s¡ dzieªem nadziemskih wªadz i zwierzhno±i,

nie potrzebujemy nigdzie si� wspina¢, aby je zaatakowa¢, gdy» znaj-

duj¡ si� one aªkiem blisko: w naszyh wªasnyh, hrze±ijan umy-

sªah. Ih istot¡ jest przy¢mienie naszyh umysªów, polegaj¡e na tym,

»e nie dostrzegamy ogromnej rozbie»no±i pomi�dzy biblijnymi wzor-

ami post�powania hrze±ijania, a ih praktyzn¡ realizaj¡ w naszym

odziennym »yiu, a ponadto nie dostrzegamy fatalnyh, zgubnyh

skutków tyh rozbie»no±i na nasz¡ duhow¡ kondyj� i skutezno±¢
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naszyh dziaªa«. Chodzi o aª¡ mas� ró»nyh szzegóªów, z któryh

jednak»e najwa»niejszymi s¡ wzajemne stosunki i gªoszenie ewange-

lii. Zburzenie tyh warowni to po prostu wyrwanie si� z duhowego

za±lepienia i wyra¹ne przejrzenie naszym duhowym wzrokiem.

Sprawa nie jest bynajmniej prosta. Nasze za±lepienie jest z reguªy

bardzo uporzywe, a jego istnienie nie doiera do naszej ±wiadomo-

±i. Mo»e nawet sama mowa o zym± takim oburza nas. | Co? Ja,

za±lepiony? | Nawet i z nas, którzy s¡ entuzjastami przebudzenia i

gªo±no opowiadaj¡ si� za przemianami w ko±iele, mog¡ by¢ i z�sto s¡

za±lepieni na fakt, »e swoim najró»niejszym post�powaniem, takim jak

przykªadowo nierzetelne wypeªnienie zeznania podatkowego, trzyma-

nie w komputerze pirakiego oprogramowania, naruszanie przepisów

ruhu drogowego zy ho¢by tylko nie oddawanie wypo»yzonyh rze-

zy, blokuj¡ skuteznie nadej±ie przebudzenia i utrwalaj¡ istniej¡¡

duhow¡ zapa±¢. Nawet gorliwi gªosiiele haseª odnowy ko±ioªa mog¡

tkwi¢ w mentalno±i sekiarstwa i uprawia¢ w stosunkah z innymi

zgubne uzynki iaªa: wrogo±¢, spór, knowania, wa±nie, odszzepie«-

stwo i niszzy¢ w ten sposób skutezno±¢ swoih wªasnyh wysiªków.

W »ywotnym interesie zarówno ka»dego z nas, jak i sprawy Bo»ej w

ogólno±i, jest dokonanie przeªomu w sposobie widzenia tyh spraw i

w sposobie podhodzenia do nih.

Mo»e to nast¡pi¢ i nast�puje w naszym »yiu tylko pod warunkiem

naszego gª�bokiego osobistego i grupowego ukorzenia si� przed Bo-

giem. Wymaga to usilnego, desperakiego woªania o otwarie duho-

wyh ozu, nie zyih± | bo do tego jeste±my bardzo skwapliwi | lez

naszyh wªasnyh. ÿTak, to nie w umy±le mojego brata, lez wªa±nie w

moim umy±le utrzymuj¡ si� warownie nieprzyjaielskie, które nale»y

zburzy¢, gdy» powstrzymuj¡ mnie i aªy lud Bo»y od wej±ia do peªni

duhowego dziedzitwa, powstrzymuj¡ te» niebo przed otwariem si�

nad nami." Kiedy w takim nastawieniu szukamy obliza Bo»ego, On

odpowiada, a rezultatem jest to, »e zazynamy oraz wyra¹niej widzie¢

ÿjakie bogatwo hwaªy jest udziaªem ±wi�tyh w dziedzitwie jego i

jak nadzwyzajna jest wielko±¢ moy jego wobe nas" (Ef 1:18,19)

zyli, inazej mówi¡, jak fantastyzne s¡ nasze mo»liwo±i, kiedy nasze

skruszone ÿego" przestaje Bogu przeszkadza¢ i kiedy wreszie mo»e

On u»y¢ nas jako ulegªyh Mu narz�dzi, poprzez które jest w stanie

objawi¢ swoj¡ pot�»n¡ mo i hwaª�.

Dobrze byªoby, aby i, którzy zuj¡ wag� omawianej tu sprawy, po-

my±leli o praktyznej stronie realizaji takiej ogólnoko±ielnej pokuty

| zasu ukorzenia si� przed Bogiem i wspólnej pro±by o przebaze-

nie, a tak»e wzajemnego przepraszania si� i przebazania sobie. Nie

zuj� si� kompetentny, aby proponowa¢ konkretne kroki w tym kie-

runku, nie mam te» »adnyh instrumentów, aby je zrealizowa¢. Wierz�
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jednak, »e je±li sprawa ta pohodzi od Duha �wi�tego, to pobudzi On

do dziaªania tyh, w któryh gestii le»¡ tego typu sprawy i którzy s¡

wªadni podj¡¢ niezb�dne deyzje. Cho¢by jednak do takiego wspól-

nego aktu zbiorowej pokuty nie doszªo, ni nie stoi na przeszkodzie,

aby ka»dy z nas dokonaª go osobi±ie we wªasnym zakresie, wstawia-

j¡ si� przy tym tak»e wzorem Daniela, Jeremiasza zy Nehemiasza

za aªym ludem Bo»ym. W odpowiedzi na nasze usilne woªanie Pan

dziaªa i b�dzie dziaªaª, a duhowa atmosfera b�dzie si� ozyszza¢.

Jestem gª�boko przekonany, »e zmierzamy w tym wªa±nie kie-

runku i »e jest to kierunek, wskazywany nam przez Duha �wi�tego.

Proesu tego nikt nie jest w stanie powstrzyma¢, mo»emy jednak sami

wykluzy¢ si� z niego i znale¹¢ si� na mieli¹nie, je±li nie zdob�dziemy

si� na rezygnaj� z wªasnej zarozumiaªo±i, h�i manipulowania in-

nymi, zajmowania jakiej± wyeksponowanej pozyji zy nadawania wªa-

snego kierunku zahodz¡ym zmianom. Pan pójdzie dalej zgodnie ze

swoim wªasnym planem, a za Nim pójd¡ i, którzy nie maj¡ »adnego

innego elu, jak tylko i±¢ za Nim, wyrzekaj¡ si� wszystkiego, gotowi na

wszystko. I ta dru»yna zobazy Bo»e zwyi�stwa i ko±ióª peªny hwaªy,

dynamizny, pr�»ny i zwyi�ski, zdolny do tego, aby zamanifestowa¢

Bo»¡ pot�g� i hwaª� przed ozami tego narodu. Bo Bóg w Polse to

dokªadnie ten sam Bóg, który manifestuje si� w Ugandzie, Chinah,

Nigerii zy Brazylii. Mono wierz�, »e ten proes post�puje naprzód

i b�dzie oraz wyra¹niej widozny. Mo»na by przytozy¢ wiele rado-

snyh faktów, dowodz¡yh, »e tak wªa±nie ju» si� dzieje. Warownie

zªego zostan¡ zburzone, a Pan poprowadzi swój lud do wspaniaªyh

zwyi�stw.

J. K.

Uwaga! Gro¹ny wirus!

¯Uwaga! To bardzo wa»ne!!! Niezwykle gro¹ny wirus!!! Poinformowano mnie,

»e mógª do mnie trafi¢ wirus z mailem, o okazaªo si� prawd¡. Poniewa» jeste± w

mojej ksi¡»e adresowej, równie» mogªe± go otrzyma¢, gdy» rozsyªa si� automatyznie

do wszystkih adresów w ksi¡»e. Wirus nazywa si� jdbgmgr.exe. Nie dziaªa na niego

Norton ani MAfee. Wirus nie ujawnia si� przez 14 dni, po zym niszzy stopniowo

aªy system, równoze±nie rozsyªaj¡ si� do wszystkih adresów w ksi¡»e. Pozby¢ si�

go mo»na jednak w bardzo prosty sposób: 1. Start { Znajd¹ { Pliki lub Foldery; 2.

Wpisa¢ nazw� jdbgmgr.exe 3. Szukaj w: ÿMój komputer" 4. Je»eli pojawi si� szukany

program jdbgmgr.exe z maªym szarym nied¹wiedziem po lewej stronie, NIE WOLNO

GO OTWIERA�! 5. Zaznazy¢ go i naisn¡¢ DELETE; 6. Wej±¢ nast�pnie w kosz i

wyrzui¢ go z kosza; 7. Je»eli znale¹li±ie wirusa u siebie, nale»y powiadomi¢ wszyst-

kih z ksi¡»ki adresowej!®

Je±li posiadasz komputer i pozt� elektronizn¡, to prawdopodobnie

znasz ju» powy»szy albo podobny tekst. Mo»e i� przestraszyª i zaz¡ªe± szu-
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ka¢ zgodnie z tym przepisem owego gro¹nego wirusa, a o gorsza, znalazªe±!

Wykasowaªe± go po±piesznie zgodnie z instrukj¡ i natyhmiast rozesªaªe±

ostrze»enie do wszystkih ze swojej ksi¡»ki adresowej. Potem miaªe± pozu-

ie dobrze speªnionego obowi¡zku i satysfakj� z tego, »e przyzyniªe± si� do

zwalzenia tej zgubnej informatyznej zarazy.

I pewnie ju» wiesz, a je±li nie, to teraz si� dowiadujesz, »e zostaªe± e-

lowo wprowadzony w bª¡d, oszukany, zwiedziony przez kogo±, kto zªo±liwie

i w zªyh zamiarah ostrze»enie takie wymy±liª i pu±iª w obieg. Bo ten plik

nie jest wirusem, lez jednym z wa»nyh skªadników systemu operayjnego

Windows, a ty wªasnor�znie wykasowaªe± go, nara»aj¡ w ten sposób swój

komputer na wadliwe funkjonowanie, przez o uszkodziªe± go bardziej, ni»

byªby to w stanie zrobi¢ niejeden wirus. Ponadto nakªoniªe± do takiego sa-

moniszz¡ego dziaªania wszystkih swoih przyjaióª, a po±rednio tak»e ih

przyjaióª itd., znaznie skutezniej, ni» mógªby to zrobi¢ prawdziwy wirus.

W ten sposób w dobrej wierze i szzero±i wykonaªe± dokªadnie to, o jaki±

twój nieprzyjaiel w zªej wierze i w zªo±liwo±i obmy±liª przeiwko tobie i

twoim przyjaioªom.

| Jak mogªo do tego doj±¢? | Na skutek twojej ªatwowierno±i. Po

pierwsze, pozwoliªe±, »e opanowaª i� strah przed nieznanym niebezpie-

ze«stwem, wirusem, który po 14 dniah ÿniszzy stopniowo aªy system".

Po drugie, uwierzyªe± pohopnie, »e autor tego ostrze»enia jest i »yzliwy.

Po trzeie, uwierzyªe± w nieskutezno±¢ profesjonalnyh programów antywi-

rusowyh, maj¡yh hroni¢ twój komputer i twoj¡ pozt�. I po zwarte, nie

maj¡ »adnej pewno±i i opieraj¡ si� tylko na nizym nie uzasadnionym

zaufaniu do nieznanego i autora ostrze»enia, zabraªe± si� do masowego

ostrzegania innyh, autoryzuj¡ w ten sposób to ostrze»enie swoj¡ wªasn¡

osob¡. Tak twoimi wªasnymi dziaªaniami mimo woli dokonaªe± powa»nyh

zniszze«, które jaki± twój nieprzyjaiel sprytnie zaplanowaª przeiwko tobie

i twoim bliskim.

| A jaki jest ogólny rezultat puszzenia w obieg takiego oszuka«zego,

zwodnizego ostrze»enia? | Jest nim lawinowo rosn¡a lizba u»ytkow-

ników komputerów, zapami�tale tropi¡yh domniemanego wroga: wirusa

jdbgmgr.exe, zapami�tale niszz¡yh przy tym swój wªasny system opera-

yjny i zapami�tale zah�aj¡yh wszystkih wokóª do niszzenia swoih

systemów operayjnyh i do zah�ania do tego innyh. A za tym wszystkim

stoi niewidzialny sprawa tego wszystkiego i wróg nas wszystkih, z zaªo-

»onymi r�kami i z dzik¡ satysfakj¡ obserwuj¡y, jak skuteznie dziaªa jego

pomysª i jak gorliwie sami niszzymy si� i dopomagamy innym do zniszzenia,

s¡dz¡, »e walzymy przeiwko niemu.

| A jak mo»na byªo unikn¡¢ tyh zniszze«? | Odpowied¹ jest ozy-

wista. Posªuhajmy autentyznej instrukji fahowa, administratora serwera

poztowego, która na moje zapytanie trafiªa do mojej skrzynki poztowej:

¯Ostrze»enie takie to tak zwany pseudowirus. Plik jdbgmgr.exe nie jest wirusem

lez jednym z wa»nyh plików systemu operayjnego. Skasowanie tego pliku spowo-

duje nieprawidªowe dziaªanie Windows! Prosz� NIGDY nie bra¢ pod uwag� podob-

nyh apeli, jak te» PRZENIGDY nie wysyªa¢ niepewnyh wiadomo±i do wszystkih

ze swojej ksi¡»ki adresowej! | Pozdrowienia, Administrator.®
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Gdyby hodziªo tylko o nasze komputery, mo»na by na tym ten artykuª

zako«zy¢. Ale jego elem nie jest tylko ostrze»enie u»ytkowników pozty

elektroniznej. Chodzi o wskazanie na fakt, »e opisany powy»ej mehanizm

jest dokªadn¡ ilustraj¡ duhowyh zwiedze« zasu ostateznego, któryh je-

ste±my aktualnie ±wiadkami i na które jeste±my i¡gle nara»eni.

Powiedzmy bez dªugih wst�pów i bez ogródek: Niezmiernie skutezn¡

taktyk¡ szatana, który jest przeiwnikiem ludu Bo»ego, jest obmy±lanie, pro-

dukowanie i puszzanie w obieg w±ród ludzi wierz¡yh takih wªa±nie pozor-

nie »yzliwyh ostrze»e« przeiwko domniemanym diabelskim zwiedzeniom.

Rol� domniemanego wirusa jdbgmgr.exe peªni¡ w tyh szata«skih ostrze-

»eniah pojedynzy sªudzy Bo»y, poszzególne usªugi lub ruhy. Chodzi w

istoie rzezy o wa»ne elementy ÿsystemu operayjnego" Ko±ioªa, z reguªy

te o szzególnie doniosªym dla jego funkjonowania i rozwoju znazeniu,

natomiast w tyh szata«skih ostrze»eniah s¡ one przedstawiane jako nie-

zmiernie gro¹ne zbª¡dzenia, herezje lub wypazenia. Ih elem jest dopro-

wadzenie do samoniszzenia si� ludzi wierz¡yh.

| Jakie s¡ ehy rozpoznawze tyh szata«skih produktów? | Po

pierwsze, przedstawiaj¡ one dan¡ osob�, sªu»b� zy ruh w takim ±wietle,

aby wywoªa¢ strah. A wi� rozwi¡zªe »yie, faªszywa doktryna, powodowa-

nie rozªamów, powi¡zania z religiami wshodu i New Age, a najlepiej zary i

okultyzm, bo to nap�dza najwi�ej strahu i budzi nieprzejednan¡ wrogo±¢.

Po drugie, staraj¡ si� robi¢ wra»enie »yzliwego nastawienia wzgl�dem dziei

Bo»yh, szzerej troski o dobro Ko±ioªa i sªu»enia Bo»ym elom. Po trzeie,

wzbudzaj¡ nieufno±¢ w skutezno±¢ normalnyh, biblijnyh ±rodków wykry-

wania bª�dów i zwiedze«. Sugeruj¡, »e dane zwiedzenie jest tak perfidne, »e

wierz¡y nie wykryje go przez Sªowo Bo»e ani Duha �wi�tego | potrzebne

jest w tym elu przezytanie odno±nego apelu-horroru na odno±nej stronie

internetowej, przy lekturze którego wªosy je»¡ si� na gªowie i po lekturze

którego umysª zytelnika nas¡zony jest truizn¡ obo±i, strahu, gniewu i

wrogo±i w stosunku do danego ÿgro¹nego wirusa jdbgmgr.exe", który jest

tematem tego konkretnego ÿostrze»enia". I po zwarte, opraowania takie

w sposób bezpo±redni lub po±redni staraj¡ si� nakªoni¢ zytelnika do ak-

tywnej walki przeiwko tej domniemanej okropno±i przez niszzenie jej we

wªasnym otozeniu i nakªanianie do tego wszystkih innyh | do zasiewa-

nia ogólnej obo±i i wrogo±i w stosunku do danej osoby, sªu»by zy ruhu,

b�d¡yh przedmiotem danego ataku.

I niestety, wszystkie te diabelskie wysiªki nie s¡ bezskutezne. Bardzo

z�sto dostarzamy naszemu przeiwnikowi powodów do dzikiej satysfakji,

kiedy z zaªo»onymi r�kami mo»e bezzynnie obserwowa¢, jak z jego inija-

tywy zapami�tale nie tylko niszzymy si� wzajemnie, lez tak»e nakªaniamy

do tego wszystkih wokóª siebie, powoduj¡, »e lizba samoniszz¡yh si�

wzrasta lawinowo. Co hwila odbieram maile lub telefony, w któryh jestem

pytany o mój stosunek do tego zy tamtego, przy zym po pierwsze oka-

zuje si�, »e osoba pytaj¡a przezytaªa wªa±nie jakie± mro»¡e krew w »yªah

ostrze»enie przeiwko danej ÿokropno±i", a po drugie dostrzegam, »e jej

pytanie jest wªa±iwie tylko kurtuazyjn¡ prób¡ ostrze»enia mnie przed tym

odkrytymwªa±nie zgubnym ÿwirusem". Je±li za± odwa»� si� ujawni¢ szzerze,
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»e brat zy ruh jdbgmgr.exe nie jest dla mnie niebezpieznym wirusem lez

ennym elementem Bo»ego duhowego systemu operayjnego, mog� by¢ pra-

wie pewny, »e spotkaj¡ mnie, jako równie» zwiedzionego, przejawy obo±i

i wrogo±i. Mo»e nawet dozekam si� zaszzytu spejalnego ostrzegawzego

opraowania, w którym to ja znajd� si� w roli gro¹nego wirusa jdbgmgr.exe.

I ó» z tego, »e wszysy robi¡ to w dobrej wierze, w autentyznej trose o do-

bro Ko±ioªa i z szzerej »yzliwo±i w stosunku do innyh, skoro obiekt, na

którym si� pastwi¡, nie jest, jak s¡dz¡, gro¹nym wirusem, lez wa»n¡ z¡stk¡

organizmu Ko±ioªa, który na skutek tyh dziaªa« dotkliwie ierpi?

| Ale zy» nie wiesz, »e »yjemy w zasah ostateznyh, w któryh

ma miejse mnóstwo autentyznyh, niebezpieznyh zwiedze«? | Jak naj-

bardziej wiem i wªa±nie tu o nih mówi�. Có» bowiem mo»e by¢ gorszym

jeszze zwiedzeniem ni» to, które powoduje zaniehanie walki przeiwko

moom iemno±i, odsuni�ie na dalszy plan dbaªo±i o wªasny wzrost du-

howy, a zamiast tego skonentrowanie si� na zwalzaniu i niszzeniu swoih

wspóªbrai? Jakie» zwiedzenie prowadzi do stanu tak ponurego jak to, które

aªy Ko±ióª pogr¡»a w duhowym parali»u i sprawia, »e poszzególne jego

elementy staj¡ si� niezdolne do wspóªdziaªania, a zamiast tego zwalzaj¡ si�

i pot�piaj¡? Có» mo»e by¢ gorszego ni» stan, w którym jak tylko Bóg kogo±

pobudzi i rozwija¢ si� zaznie jaka± nowa sªu»ba, natyhmiast jak s�py rzu-

aj¡ si� na to inni, mieni¡y si� stró»ami prawowierno±i Ko±ioªa, aby temu

zªorzezy¢, pot�pia¢ to i niszzy¢?

Je±li ªatwowiernie sªuhasz oskar»e«, przyjmujesz oskar»enia i powta-

rzasz je innym, to wªa±nie dowodzisz, »e ulegªe± zwiedzeniu i wbrew szzerym

intenjom, mimo woli niszzysz Ko±ióª i sprawiasz satysfakj� szatanowi. I

o gorsza, w odró»nieniu od pseudowirusa komputerowego, gdzie oszustwo

mo»na szybko wyja±ni¢, ten diabelski pseudowirus oskar»enia ma to do sie-

bie, »e je±li zostaªe± nim zaka»ony, b�dzie i� niszzyª od wewn¡trz przez aªe

lata, mo»e do ko«a »yia. Nie pozwoli i zobazy¢ zwiedzenia i uprawiaª b�-

dziesz w stosunkah ze swoimi wspóªbra¢mi wrogo±¢, spór, knowania, wa±nie,

odszzepie«stwo. Ko±ióª Chrystusowy dysponuje skuteznymi ±rodkami sa-

moozyszzania si� i walki przeiwko zªu, ale nie maj¡ one ni wspólnego z

tymi oszzerzymi diabelskimi produktami, rozpowszehnianymi w±ród ludu

Bo»ego z pogwaªeniem aªego mnóstwa wyra¹nyh biblijnyh zasad.

Jest jednak ªatwy sposób uhronienia si� od tyh szata«skih knowa«.

Wystarzy przyjrze¢ si� wskazaniom Administratora systemu operayjnego:

ÿProsz� NIGDY nie bra¢ pod uwag� podobnyh apeli, jak te» PRZENIGDY

nie wysyªa¢ niepewnyh wiadomo±i do wszystkih ze swojej ksi¡»ki adreso-

wej". Kiedykolwiek usªyszysz takie ujadanie przeiwko komu± lub zemu±,

przy którym oblatuje i� strah, NIGDY mu nie wierz lez otoz swoimi

modlitwami atakowanego zy atakowanyh, bªagaj tak»e o Bo»e zmiªowanie

dla atakuj¡yh, gdy» w przytªazaj¡ej wi�kszo±i zyni¡ to w dobrej wierze,

kierowani szzer¡ trosk¡ o dobro Ko±ioªa Jezusa Chrystusa, którego gor¡o

miªuj¡. Nie pozwól wyró±¢ w swoim seru wrogim nastrojom w stosunku

do nih, PRZENIGDY te» nie ostrzegaj innyh ani przed atakowanymi, ani

przed atakuj¡ymi. Je±li ju» hesz ostrzega¢, to ostrzegaj przed knowaniami

oskar»yiela i ªatwowierno±i¡ w ih przyjmowaniu i powtarzaniu innym.
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| Czy powy»sze zaleenie mo»e okaza¢ si� skutezne, zy te» razej

b�dziemy nadal ±wiadkami bezkarnego grasowania szatana na tym polu? |

Niew¡tpliwie szzere dziei Bo»e bolej¡ nad zniszzeniami, wyrz¡dzanymi

Ko±ioªowi, i zrobi¡ wszystko, aby nie mie¢ w nih swojego wªasnego udziaªu.

We wszelkih tego typu pozornie »yzliwyh ostrze»eniah rozpoznaj¡ gªos

ÿoskar»yiela brai" i nie dadz¡ si� wi¡gn¡¢ w puªapk� samoniszzenia Bo-

»ego dzieªa. Pozostan¡ jednak i, którzy jeszze maj¡ w sobie o± z natury

oskar»yiela i to sprawi, »e nie b�d¡ w stanie si� powstrzyma¢ od przyjmo-

wania i rozpowszehniania oskar»e« przeiwko innym dzieiom Bo»ym.

B�d¡ te» zapewne tu i tam pojawia¢ si� i tay, którzy w zªyh zamiarah,

±wiadomi zniszze«, b�d¡ produkowa¢ i puszza¢ w obieg takie ostrze»enia,

dziaªaj¡ w swoim osobistym interesie i broni¡ w ten sposób swojej po-

zyji zy wªadzy, zagro»onej przez post�puj¡¡ odnow� Ko±ioªa. Ani tyh

nie os¡dzajmy ani nie zwalzajmy. Zdadz¡ oni rahunek ze swoih dziaªa«

przed jego Gªow¡. Je±li jednak lud Bo»y wyzuli si� na d¹wi�k gªosu swojego

Pasterza, to bez trudu rozpozna oby gªos oszzery i pozostawia¢ b�dzie

diabelskie pseudowirusy bez wszelkiej odpowiedzi.

Miªuj¡ym Boga wszystkie rzezy dopomagaj¡ ku dobremu. Nawet sza-

ta«skie pseudowirusy wspóªdziaªaj¡, aby doprowadzi¢ odnowiony Ko±ióª do

duhowej dojrzaªo±i. Jedn¡ z wa»nyh eh rozpoznawzyh hrze±ijanina

i Ko±ioªa kroz¡ego drog¡ odnowy jest to, »e NIGDY, PRZENIGDY nie

daje si� sprowokowa¢ do postawy wrogo±i ani do bratobójzyh dziaªa« skie-

rowanyh przeiwko innym zªonkom Ciaªa Chrystusowego, daj¡ posªuh

niszzyielskim oskar»eniom lub upust gniewowi na oskar»aj¡yh.

J. K.
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Ty powstaniesz, zmiªujesz si� nad Syjonem, bo zas zlitowa¢

si� nad nim, gdy» nadeszªa wªa±iwa pora.

Ps 102:14

Nieh umilknie przed Panem wszelkie iaªo, gdy» Pan ju»

rusza ze swojego miejsa ±wi�tego.

Za 2:17
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