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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 . . .

Wszystko ju» si� wykonaªo

Potem Jezus, wiedz¡, »e si� ju» wszystko wyko-

naªo, aby si� wypeªniªo Pismo . . .

. . . rzekª: Wykonaªo si�! . . .

J 19:28,30

Dzieªo odkupienia, którego punktem kulminayjnym byªa hwila

i byªy sªowa z powy»szego tekstu Pisma, jest przeªomowym wyda-

rzeniem w dziejah aªej ludzko±i. Czego od tysi¡lei z ut�sknie-

niem wyzekiwano, staªo si� faktem. Od tego wydarzenia aªa du-

howa rzezywisto±¢ jest inna ni» poprzednio. Odniesione przez Chry-

stusa na Golgoie zwyi�stwo obejmuje wszystkie dziedziny i rzutuje

w sposób istotny na wszystkie sfery naszego »yia. Od tego wyda-

rzenia wszystko wygl¡da inazej.

Ozywi±ie nie omówimy na tym miejsu jak to si� staªo i o kon-

kretnie ulegªo zmianie. Przedstawione to zostaªo wyzerpuj¡o w Pi-

±mie Swi�tym i przeªom ten mo»e by¢ udziaªem tylko tyh, którzy

przyjm¡ to Bo»e przesªanie dla ka»dego zªowieka, dadz¡ si� pouzy¢

i zazn¡ i±¢ wskazan¡ przez Chrystusa drog¡. Tay staj¡ si� nowym

stworzeniem, stare przemija, a wszystko staje si� nowe (2Ko 5:17).

Pozostaje jednak faktem, »e i wszysy z nas, którzy otworzyli si�

na Bo»e przesªanie i weszli na t� drog�, w bardzo ró»nym stopniu

korzystaj¡ ze zdobyzy, dobrodziejstw i bªogosªawie«stw tego prze-

ªomowego dzieªa, jakiego dokonaª Chrystus. Wprawdzie nawet maªa

jego z¡stka niesamowiie ubogaa zªowieka, niemniej jednak pono-

simy strat�, je±li zadowalamy si� jedynie z¡stk¡, a nie zerpiemy ze

zdrojów zbawienia w aªej peªni (Iz 12:3; Iz 55:1{3).

Z tej wªa±nie przyzyny Bóg w swoim Sªowie zah�a nas wielo-

krotnie do gª�bszego poznawania Chrystusa i Jego dzieªa, wªa±nie po

to, aby±my mogli w wi�kszej ni» dotyhzas mierze korzysta¢ z duho-

wej obfito±i, jaka dzi�ki dzieªu odkupienia staªa si� naszym udziaªem.

Bardzo gor¡o modliª si� o to apostoª Paweª, prosz¡, aby wiernym

dane byªo zrozumie¢ ÿjakie bogatwo hwaªy jest udziaªem ±wi�tyh

w dziedzitwie jego i jak nadzwyzajna jest wielko±¢ moy jego wobe
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nas . . . " (Ef 1:18,19). Od tego bowiem zale»y zarówno nasza wªasna

obfito±¢, jak i nasz sukes w pray dla Pana.

Znana jest historia o zªowieku, który z trudem uiuªaª na bilet,

aby popªyn¡¢ za oean. Na statku »ywiª si� serem, którego zapas za-

braª sobie na drog�, gdy» nie miaª pieni�dzy, aby korzysta¢ z tyh

smaznyh, pahn¡yh, obfityh potraw, jakie podawano w restaura-

ji. Jakie» byªo jego zdumienie, za»enowanie i smutek nad poniesion¡

strat¡, kiedy pod konie podró»y dowiedziaª si�, »e peªne utrzymanie

zawarte byªo w enie jego biletu, »e wi� miaª prawo je±¢ do syta te

wszystkie smakowite dania bez »adnej dodatkowej opªaty!

Czy my jako hrze±ijanie nie jeste±my podobni do tego zªo-

wieka? Czy nie b�dziemy kiedy± ogromnie za»enowani, kiedy dowiemy

si�, »e podró»uj¡ na Bo»ym statku niepotrzebnie jedli±my przez dªu-

gie lata, a mo»e nawet przez aªe »yie, marny ser wªasnego wyrobu,

zamiast rozkoszowa¢ si� bogatwem Pa«skiego stoªu | wspaniaªymi

owoami Golgoty? Czy nie warto zym pr�dzej zreflektowa¢ si� i za-

si¡±¢ w Bo»ej restauraji? Je±li dokªadniej i dogª�bniej przestudiujemy

jadªospis | Pismo �wi�te, przekonamy si� niew¡tpliwie, »e ta historia

bardzo trafnie opisuje nasze wªasne post�powanie.

Nie musi jednak dªu»ej tak by¢. Zaznijmy wi� od zaraz wni-

ka¢ gª�biej w nasze przywileje dziei Bo»yh. Kluzowym wyrazem

w naszym fragmenie Pisma jest wyraz wszystko. Jezus wisz¡y na

krzy»u miaª pewno±¢ i daª temu wyraz, »e ju» wszystko si� wykonaªo. Z

tym samym wyrazem spotykamy si� wielokrotnie w zwiastowaniu Pana

Jezusa i Jego apostoªów. ÿ . . . szukajie najpierw Królestwa Bo»ego i

sprawiedliwo±i jego, a wszystko inne b�dzie wam dodane" (Mt 6:33);

ÿI wszystko, o okolwiek by±ie prosili w modlitwie z wiar¡, otrzyma-

ie" (Mt 21:22); ÿWszystko jest mo»liwe dla wierz¡ego" (Mk 9:23);

ÿ . . . Bóg wspóªdziaªa we wszystkim ku dobremu . . . " (Rz 8:28); ÿOn,

który nawet wªasnego Syna nie oszz�dziª . . . jak»eby nie miaª z nim

darowa¢ nam wszystkiego? (Rz 8:32); ÿ . . . I»e±ie w nim ubogaeni

zostali we wszystko . . . (1Ko 1:5); ÿ . . .wszystko bowiem jest wasze"

(1Ko 3:21); ÿ . . .wszystko jest wasze" (1Ko 3:22); ÿ . . . jako ni nie ma-

j¡y, a jednak wszystko posiadaj¡y" (2Ko 6:10); ÿA tak ubogaeni

we wszystko b�dzieie mogli okazywa¢ wszelk¡ szzodrobliwo±¢ . . . "

(2Ko 9:11); ÿWszystko mog� w tym, który mnie wzmania, w Chrystu-

sie" (Flp 4:13); ÿBoska jego mo obdarowaªa nas wszystkim, o jest

potrzebne do »yia i pobo»no±i . . . " (2Pt 1:3).

To wszystko dost�pne jest dla nas poprzez wiar�. Potrzeba nam

wyi¡ga¢ po to wspaniaªe dziedzitwo r�e naszej wiary, gdy» bez tego
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b�dziemy i¡gle ÿjedli ser". Wie o tym nasz przeiwnik diabeª, tote»

aªe wysiªki wkªada w to, aby nie dopu±i¢, by nasza wiara poª¡zyªa

si� z tym doskonaªym Bo»ym dzieªem odkupienia i wydaªa wspaniaªe

owoe. Rezultat zale»y wi� nie od obiektywnyh faktów, gdy» te s¡

jednoznaznie korzystne, skoro wszystko ju» si� wykonaªo, lez od na-

szego do nih podej±ia, od naszej ±wiadomo±i o do tyh faktów i

od naszego post�powania w zgodno±i z nimi. Wiar� mo»na bowiem

zdefiniowa¢ jako uzgodnienie my±li, sªów i zynów z duhowymi fak-

tami, przedstawionymi w Pi±mie �wi�tym.

Brak wiary u ludzi odrodzonyh przejawia si� najz�±iej w takiej

postai, »e w oblizu istniej¡yh wszelkiego rodzaju potrzeb i pro-

blemów, oboj�tne zego by one dotyzyªy, dohodzimy do jednego z

nast�puj¡yh wniosków: Po pierwsze mamy przekonanie, »e aby na-

st¡piªa zmiana, Bóg musiaªby jeszze o± zrobi¢, przy zym nie mamy

pewno±i, zy zehe i zy to zrobi. Po drugie, s¡dzimy, »e aby nast¡piªa

zmiana, my musimy jeszze o± zrobi¢, przy zym nie mamy pewno±i,

zy jeste±my w stanie, zy damy rad�, zy podoªamy, zy b�dzie nas

na to sta¢. Po trzeie, uwa»amy, »e aby o± si� zmieniªo, inni ludzie

musieliby o± zrobi¢, ale mamy ±wiadomo±¢, »e oni nie h¡, a nasze

apele do nih nie skutkuj¡. I po zwarte, my±limy, »e aby mogªo doj±¢

do przeªomu w jakiej± sprawie, musiaªyby zmieni¢ si� pewne niesprzy-

jaj¡e okolizno±i, przy zym widzimy, »e nie mamy na nie wpªywu.

W ka»dej z takih sytuaji, a bywa ih w naszym »yiu aªe mnó-

stwo, dohodzimy w ko«u do pozuia bezradno±i i bezsilno±i, do

stanu ogólnej niemo»liwo±i. Uwa»aj¡ si� za wierz¡yh, w praktye

rezygnujemy z Bo»yh obietni i uprawiamy hrze±ija«stwo ±rodków

naturalnyh, a na skutek tego doniosªo±¢, wspaniaªo±¢ i doskonaªo±¢

Bo»ego dzieªa odkupienia oraz bardziej w naszyh ozah blednie

i maleje. Jest to tragizny, ale jak»e powszehny stan, w którym ani

sami nie ieszymy si� zwyi�skim »yiem, ani te» nie jeste±my w stanie

peªni¢ swojego posªannitwa ±wiadków Chrystusa i zadowoli¢ Boga.

W praktye przejawia si� to w ró»noraki sposób. Cz�sto sªyszymy

modlitwy albo zah�ty do modlitw ÿo nowe wylanie Duha �wi�tego".

Czy»by nie zostaª On jeszze wylany? Dosy¢ powszehne s¡ pro±by

o to, ÿaby Pan zesªaª przebudzenie". Cz�sto w naszyh my±lah roz-

trz¡samy przeszkody, na jakie natrafia gªoszenie ewangelii zy rozwój

Ko±ioªa i dohodzimy do wniosku lub modlimy si� o to, aby Bóg je

usun¡ª, aby zmieniª nastawienie tego zy tamtego zªowieka, aby o»y-

wiª martwe lub ±pi¡e zbory, aby zmieniª takie zy inne okolizno±i,

by dzieªo Bo»e mogªo potozy¢ si� naprzód. Jakkolwiek wªa±iwe by-

ªyby nasze intenje, modlitwy takie w istoie rzezy obra»aj¡ Boga,
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gdy» s¡ jakby zakwestionowaniem doskonaªo±i dzieªa Chrystusa. To

mo»e módlmy si� wprost o powtórzenie Jego m�ki, ±mieri i zmar-

twyhwstania, skoro pierwsza Jego m�ka, ±mier¢ i zmartwyhwstanie

s¡ w naszym »yiu tak maªo skutezne!?

| Czy tak musi by¢? | Z pewno±i¡ nie! Chrystus nie po to

ierpiaª i umieraª, aby Jego lud »yª w takim stanie. Fakt, i» ÿwszystko

ju» si� wykonaªo" oznaza, »e dost�pne s¡ wszelkie niezb�dne ±rodki,

aby ka»dy z nas mógª »y¢ peªnym, obfitym, zwyi�skim »yiem tu i

teraz. Nie musi ju» nizego wi�ej zyni¢ Chrystus, gdy» wszystko

ju» uzyniª. Nie musimy ju» tak»e nizego, o przekrazaªoby nasze

mo»liwo±i, zyni¢ my sami, gdy» w dziele Chrystusa mamy wszel-

kie niezb�dne ±rodki, wszelkie wyposa»enie. Nie stanowi te» »ad-

nej przeszkody postawa innyh ludzi albo jakihkolwiek okolizno-

±i, gdy» zwyi�stwo Chrystusa jest zwyi�stwem nad wszystkimi prze-

iwno±iami i przeiwnikami.

Doskonaªo±¢ dzieªa odkupienia oznaza, »e s¡ dzi�ki niemu zaspo-

kojone wszystkie nasze potrzeby, s¡ dzi�ki niemu rozwi¡zane wszystkie

nasze problemy, s¡ dzi�ki niemu pokonani wszysy nasi nieprzyjaiele,

s¡ dzi�ki niemu usuni�te wszystkie przeszkody, s¡ dzi�ki niemu do-

st�pne wszystkie ±rodki. Bóg nie musi ju» ni wi�ej robi¢, nie mu-

simy ju» na ni zeka¢, nie musimy te» sami robi¢ nizego, zego

nie mo»emy. Kiedykolwiek wi� pojawia si� jaki± problem, naszym

zadaniem nie jest gªowienie si�, jak go rozwi¡za¢, lez znalezienie i

przyj�ie Bo»ego rozwi¡zania, zawartego ju» dla nas w dokonanym

dziele Golgoty. Inazej mówi¡, nie ma »adnyh obiektywnyh prze-

szkód. S¡ tylko przeszkody subiektywne, polegaj¡e na naszym zªym

sposobie patrzenia, na naszej zªej oenie sytuaji, a mówi¡ wprost,

s¡ one rezultatem naszej opieszaªo±i i niewiary.

Ale jest bardzo dobra nowina! Ona brzmi: ÿWszystko ju» si�

wykonaªo!" Mamy peªne mo»liwo±i wspóªdziaªania z Bogiem i pre-

zentowania przed ±wiatem nowego zªowieka i Ko±ióª peªny hwaªy.

Wszystko niezb�dne jest w obfito±i do naszej dyspozyji. Tak»e i nasze

za¢mienie umysªu polegaj¡e na niedostrzeganiu doskonaªo±i dzieªa

Golgoty zostaªo przez to dzieªo ulezone. ÿW owym dniu gªusi b�d¡

sªysze¢ sªowa ksi�gi, a ozy ±lepyh z mroku i z iemno±i b�d¡ wi-

dzie¢" (Iz 29:18). Czy masz ±wiadomo±¢, »e ten dzie« zbawienia, dzie«

owoów Golgoty to dzie« dzisiejszy?

Droga naprzód do zwyi�stw stoi przed nami otworem, gdy» Zwy-

i�za z Golgoty przeªamaª opór przeiwnika. Odrzu¢my jego kªam-

stwa, które mówi¡ o innego i ruszmy naprzód. �adna przeszkoda nie
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ma moy nas powstrzyma¢. �adna warownia nie ma szans si� przed

nami osta¢, je±li tylko whodzi¢ b�dziemy oraz gª�biej w poznanie do-

skonaªo±i dzieªa Chrystusa i zªo»ymy samyh siebie na Bo»ym oªtarzu.

Przebudzenie w Polse i bogatwo dóbr duhowyh w tutejszym

Ko±iele stanie si� rzezywisto±i¡ nie dlatego, »e kto± przyjehaª z

Ameryki i prorokowaª, »e tak b�dzie, azkolwiek Bogu nieh b�d¡

dzi�ki za ka»de prorotwo, które o tym mówi, i nie dlatego, »e jest

ruh modlitewny, który do tego d¡»y, azkolwiek Bogu nieh b�d¡

dzi�ki za ka»dego zªowieka i za ka»dy ruh, który do tego d¡»y,

lez po prostu dlatego, »e zapewnia to zwyi�stwo Golgoty! Dosko-

naªo±¢ dzieªa Chrystusa plus twoja i moja gotowo±¢ byia Bo»ym na-

rz�dziem bez wzgl�du na koszty to potenjaª w peªni wystarzaj¡y

do Bo»ego zwyi�stwa w nas i przez nas oraz do pot�»nyh prze-

mian duhowyh w naszym kraju.

Trzeba nam wytrwale i usilnie modli¢ si�, ale nie o to, o ju» zo-

staªo nam darowane, tylko w tym elu, aby przed oblizem Bo»ym

doznawa¢ przemiany, tak by nasze my±li, sªowa i zyny byªy w peªnej

zgodno±i z duhowymi faktami, wynikaj¡ymi z dzieªa Golgoty. W

miar� post�pów w tej naszej przemianie b�dzie nas wypeªnia¢ Bo»a

hwaªa, a Ko±ióª krozy¢ b�dzie od zwyi�stwa do zwyi�stwa.

To nie jest »adna utopia, lez takie dynamizne, zwyi�skie hrze-

±ija«stwo zawsze istniaªo, a w obenym zasie istnieje i dziaªa na tak¡

skal�, jak nigdy dot¡d w aªej historii Ko±ioªa.

| O kim ty mówisz? O Wigglesworie, o zielono±wi¡tkowah, o

Branhamie, o Osbornie, o haryzmatykah, o Reinhardzie Bonnke, o

Benny Hinnie, o Trzeiej Fali? | Nie! Mówi� o Jezusie Chrystusie i

Jego doskonaªym dziele odkupienia, dzi�ki któremu zaistniaªa mo»li-

wo±¢ doskonaªego, zwyi�skiego »yia hrze±ija«skiego i powstaª do-

skonaªy Ko±ióª. A i wszysy wymienieni i niezlizone mnóstwo innyh

to po prostu ludzie, którym dane byªo spojrze¢ na duhow¡ rzezywi-

sto±¢ niezamglonym, ostrym wzrokiem, i którzy dzi�ki temu w swoim

zasie odªo»yli swój ser i zasiedli do obfiie zastawionego Bo»ego stoªu.

A teraz pora, a teraz kolej na mnie i na iebie. Nie zobazymy

tej rzezywisto±i, je±li patrz¡ na siebie i na innyh ludzi zamiast

na Chrystusa i Jego doskonaªe dzieªo oraz daj¡ posªuh kªamstwom

oskar»yiela uprawia¢ b�dziemy hrze±ija«stwo biadolenia, kw�kania

i wzajemnyh sporów. W takim razie nie pomo»e nam ani pierwsza

fala, ani druga, ani trzeia, ani dziesi¡ta. W imieniu Jezusa Chrystusa

mówi� i: ÿWsta« i hod¹!" W moy i zwyi�stwie Golgoty!

J. K.
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Idzie przed nimi

Gdy wszystkie swoje wypu±i, idzie przed nimi,

owe za± id¡ za nim, gdy» znaj¡ jego gªos.

J 10:4

Mowa w tym tek±ie ozywi±ie o pasterzu, i to o dobrym paste-

rzu. Biblijna symbolika pasterza i owie jest bardzo wymowna. Nasza

relaja z Jezusem podobna jest do relaji pasterza i owie. Pan jest na-

szym pasterzem, a my jeste±my Jego owami. Pasterz prowadzi owe,

troszzy si� dla nih o pasz� i dba o ih bezpieze«stwo.

Pismo �wi�te mówi jednak tak»e o ludzkih pasterzah, powoªa-

nyh przez Arypasterza Jezusa Chrystusa do pasienia Jego stada (J

21:15{17; Dz 20:28; Ef 4:11; 1Pt 5:1{4). Ci pasterze maj¡ te same zada-

nia w stosunku do owie i wzorowa¢ si� powinni na Jezusie Chrystusie.

Nasz tekst podkre±la fakt, i» dobry pasterz idzie przed owami,

a jego owe id¡ za nim. �wiadzy to o tym, »e owe robi¡ to dobro-

wolnie, spontaniznie, po prostu dlatego, »e odzuwaj¡ potrzeb� byia

blisko pasterza, gdy» s¡ ±wiadome, »e ih dobro zale»y od tej blisko±i.

Zwalnia to dobrego pasterza od potrzeby stosowania jakih± bod¹ów

zy ±rodków przymusu, aby nakªoni¢ owe do pod¡»ania za nim.

Inazej b�dzie w przypadku pasterza zªego. Fakt, »e jest zªym pa-

sterzem, ujawnia si� w tym, »e nie zaspokaja w peªni lub nie zaspo-

kaja wale potrzeb owie. Mo»e s¡ zdezorientowane, niepewne elu,

mo»e s¡ niedo»ywione lub gªodne, a mo»e nie zuj¡ si� bezpiezne.

W wyniku tego nie ma spontanizno±i w ih pod¡»aniu za paste-

rzem. Oi¡gaj¡ si� i marudz¡, gdy» potrzeba byia blisko pasterza

nie jest dla nih wale ozywista.

Je±li za± owe tak si� zhowuj¡, mo»e to wywoªa¢ frustraj� i znie-

ierpliwienie pasterza i zmusi¢ go do poszukiwania ±rodków, które

zapewni¡ nale»yte zahowanie si� owie. W skrajnym przypadku zªy

pasterz zamiast i±¢ przed owami, b�dzie je p�dziª przed sob¡, a je±li

b�d¡ si� rozbiega¢, to postara si� o psy, które b�d¡ nagania¢ owe.

Taka sytuaja obrazuje wzajemn¡ relaj� pasterza i owie aªkowi-

ie ró»n¡ od tej z naszego tekstu.

Nale»y szzerze stwierdzi¢, »e taka nienormalna, niewªa±iwa sytu-

aja nie jest rzadko±i¡ po±ród ludu Bo»ego. Relaje mi�dzy owami

a pasterzem bardzo z�sto ukªadaj¡ si� ¹le. Bardzo z�sto powstaje

napi�ie, owe zahowuj¡ si� niesfornie i pasterze uiekaj¡ si� do

ró»nyh naisków, aby je zdysyplinowa¢. Przykre to i bolesne, po-



Idzie przed nimi 7

niewa» wypaza wspaniaªe rz¡dy Jezusa Chrystusa i przewa»nie wy-

rz¡dza Pa«skiej owzarni znazne szkody.

W z�±i takih przypadków powodem jest ielesno±¢ i ró»ne jej

przejawy, bardzo z�sto po stronie owie, zasem po stronie paste-

rzy, a nierzadko po obu stronah. Tymi przypadkami jednak na tym

miejsu si� nie zajmujemy i problemów z tym zwi¡zanyh tutaj nie

omawiamy. Chodzi nam tutaj razej o sytuaje, kiedy zarówno pasterz

jak i owe to szzere dziei Bo»e, nowo narodzeni wierz¡y, szze-

rze miªuj¡y Pana i pragn¡y pod¡»a¢ Jego drogami, a mimo tego

w ih relajah pojawia si� ten problem.

Dzieje si� tak mi�dzy innymi wtedy, kiedy pasterz zyli lider, przy-

wóda do±wiadza spoªezno±i z Panem i gor¡o pragnie d¡»y¢ na-

przód, zdobywa¢ nowe tereny duhowe i whodzi¢ w wi�ksz¡ obfito±¢,

ale jego entuzjazm mimo jego wysiªków nie udziela si� owom. Sam

pali si� i robi wszystko mo»liwe, aby ÿrozrusza¢" wiernyh w modli-

twie, w gªoszeniu ewangelii, w budowaniu zboru, ale reakj¡ jest obo-

j�tno±¢. Lider nieierpliwi si� i walzy ze znieh�eniem.

Powstaje pytanie, kto za ten stan ponosi odpowiedzialno±¢ i jak

mo»na go ulezy¢. Je±li zastanowi¢ si� nad istot¡ relaji pomi�dzy

pasterzem i owami, przedstawion¡ powy»ej, odpowied¹ na to pyta-

nie b�dzie prawie ozywista. Jest ona niestety gorzka i bolesna. Je-

±li owe nie id¡ za tob¡ spontaniznie i dobrowolnie, to jeste± nie

dobrym, lez zªym pasterzem.

Je±li powy»sze stwierdzenie i� oburza, to masz problem z wªasn¡

ambij¡, ale w interesie Królestwa Bo»ego zrobisz dobrze, przyjmuj¡

t� oen� i wyznaj¡ to w pokorze Panu. To prawda, »e prze»ywasz

wspaniaªe hwile z Panem, »e zujesz si� o»ywiony i rwiesz si� do

przodu. To wszystko jest dobre i dzi�kuj za to Bogu. Ale je±li twój

entuzjazm nie udziela si� innym, jest to dowodem, »e twoja wªasna

wewn�trzna przemiana jest jeszze niewystarzaj¡a. Bywa tak, »e po-

równuj¡ si� z innymi wygl¡damy nie najgorzej i to nas uspokaja, ale

naszym punktem odniesienia ma by¢ Jezus, a nasz duhowy potenjaª

ma by¢ o najmniej na miar� istniej¡yh potrzeb.

Inazej mówi¡, tryska w tobie ¹ródªo »ywej wody (J 4:14), ale

rzeki wody »ywej nie pªyn¡ jeszze z iebie (J 7:38). Sam jeste± ju»

o»ywiony (Ef 2:5; Kol 2:13), ale nie wypªywa jeszze z iebie o»y-

wiaj¡y Duh (1Ko 15:45). Próbujesz jak najbardziej szzerze ÿrozru-

sza¢" sªuhazy, ale robisz to swoim duszewnym entuzjazmem, a nie

mo¡ Duha, i dlatego rezultat jest taki marny. Nie zuj si� tym po-

t�piony, gdy» ta sprawa jest jeszze wspólnym problemem nas wszyst-
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kih, ale nie bagatelizuj te» tego, gdy» to poi¡gn�ªoby za sob¡ nie-

wykorzystanie ogromnyh mo»liwo±i.

| Jakie z tego wyj±ie? | Trzeba nam tylko stawa¢ przed obli-

zem Bo»ym i usilnie prosi¢ o dalsz¡ gª�bok¡ wªasn¡ przemian�. Nie

ma innego wyj±ia. Tylko przebywanie z Panem mo»e sprawi¢, »e du-

howo zaja±niejemy jak ongi± twarz Moj»esza. To jest mo»liwe i to jest

koniezne, bo tylko w ten sposób mo»emy o»ywi¢ innyh. Od pal¡ej

si� jasnym pªomieniem pohodnii bez trudu zapala¢ si� b�d¡ nast�pne.

Pohodnia zaledwie tlej¡a si� i kop¡a nie zapali nikogo.

Ta mo»e nieo abstrakyjnie wygl¡daj¡a sprawa ma swój prak-

tyzny wymiar. Peªnia Duha to nie duszewne uniesienie. Pojawia si�

ona i nasila nie przez jakie± emojonalne fajerwerki, lez w wyniku

dªugotrwaªego, systematyznego kontaktu ze Sªowem Bo»ym, które

jest Duhem i »yiem (J 6:63). Je±li twój entuzjazm jest autentyznie

duhowy, to pohodzi z tego, »e poprzez Sªowo namaszzone przez

Duha odkryªe± wspaniaªo±¢ Chrystusa i doskonaªo±¢ Jego dzieªa od-

kupienia. Ale ten duhowy entuzjazm nie udzieli si� sªuhazom przez

to, »e b�dziesz przed nimi podskakiwaª i mahaª r�kami, wykrzykuj¡

ÿalleluja". Je±li gor¡o pragniesz ih ÿrozrusza¢", to po prostu sy¢ ih

peªnokaloryznym Sªowem. Wymaluj przed ih ozami obraz Jezusa

Chrystusa ukrzy»owanego (Gal 3:1), wprowad¹ ih w gª�bi� poznania

Jego istoty i Jego doskonaªego, wszystko zawieraj¡ego dzieªa odku-

pienia, a wtedy z prawdziwym entuzjazmem pod¡»¡ h�tnie naprzód.

Popeªniamy wielki bª¡d, je±li oskar»amy o bierno±¢ i apati� owe,

znieierpliwiamy si� i jeste±my blisy rezygnaji. To nie problem owie

tylko nasz problem. ÿPrzebudzenie rozpozyna si� ode mnie". Pro-

blemem jest nasze, liderów wysokie mniemanie o sobie i zadowo-

lenie ze swojej wªasnej duhowo±i. Reakja owie na nasz¡ usªug�

jest dobrym zwieriadªem naszego wªasnego stanu duhowego. Smith

Wigglesworth powiedziaª: ÿJe±li zostawiaie ludzi takimi, jakimi byli,

zanim was spotkali, to znazy, »e Bóg przez was nie przemawia".

A. W. Tozer napisaª artykuª pod wymownym tytuªem: ÿZadowole-

nie naszym wrogiem".

Je±li mamy takie nastawienie, »e nie widzimy potrzeby naszej wªa-

snej dalszej przemiany i duhowego wzrostu, a win¡ za brak post�pu

wokóª siebie obarzamy innyh ludzi lub okolizno±i, to wpadli±my w

diabelsk¡ puªapk� i nie wydostaniemy si� z niej bez gª�bokiego upa-

mi�tania. Jeszze gorzej post�pujemy, je±li w naszej usªudze dajemy

wyraz naszemu znieierpliwieniu brakiem gorliwo±i u sªuhazy i ro-

bimy im ierpkie uwagi, gdy» to jest ju» wyra¹ne usiªowanie p�dzenia
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owie przed sob¡. Zupeªnie nie posuwa to sprawy naprzód tylko po-

mna»a konsternaj� i znieh�a. Dzieªo Bo»e jest doskonaªe i dlatego

ka»de pozuie bezsilno±i musi pohodzi¢ z bª�dnej oeny sytuaji.

Ale to przykre stwierdzenie prowadzi do bardzo zah�aj¡ego i

radosnego wniosku. Nie ma obiektywnyh przeszkód poza nami, na

które nie mieliby±my wpªywu. A zatem dalszy post�p jest w zasi�gu

naszyh mo»liwo±i i le»y w naszyh r�kah. Ni nie stoi na prze-

szkodzie, aby posuwa¢ si� naprzód. A kiedy nasza wªasna duhowa

przemiana pozyni wystarzaj¡e post�py, kiedy znaznie bardziej ni»

dotyhzas zostanie uksztaªtowany w nas Chrystus (Gal 4:19), tak i»

stanie si� to wyra¹nie widozne przez otazaj¡yh nas ludzi, zoba-

zymy zdumieni, »e owe nie tylko id¡ za nami dobrowolnie bez

»adnego ponaglania, lez nawet zbiegaj¡ si� zewsz¡d, tak »e gro-

madzi si� wokóª nas aªy tªum.

Omawiana tu sprawa ma tak»e swój aspekt zbiorowy. Jako lud

Bo»y, jako Ko±ióª Jezusa Chrystusa, jako ±rodowisko ewangelizne

hieliby±my mie¢ wpªyw na swoje otozenie, hieliby±my dotrze¢ z

naszym przesªaniem do ogóªu spoªeze«stwa, hieliby±my poruszy¢

swoje miasto i kraj. Wewn¡trz palimy si� do tego i podejmujemy ró»ne

wysiªki ewangelizayjne. Ale rezultaty s¡ dalekie od naszyh ozeki-

wa«. Nikt lub prawie nikt nie he nas sªuha¢.

| Jakie wtedy zajmujemy stanowisko? | Z reguªy dohodzimy

do wniosku, »e panuje ÿtrudna atmosfera duhowa", ludzie s¡ za-

mkni�i na ewangeli�, a wszystko to z takih i takih obiektywnyh

przyzyn zewn�trznyh, któryh potrafimy wymieni¢ aªe kroie. To

nas znieh�a, wi� nasze wysiªki ewangelizayjne staj¡ si� oraz mniej

usilne i wpadamy w stan ogólnej beazsilno±i, ozekuj¡ tylko, a» Bóg

o± uzyni i sytuaja ulegnie zmianie.

W ±wietle Sªowa Bo»ego stanowisko takie jest aªkowiie faªszywe,

gdy» Bóg wszystko ju» uzyniª i aªy niezb�dny Jego potenjaª jest dla

nas dost�pny. Wina le»y aªkowiie po naszej stronie. Je±li bowiem

lud jest zabª¡kany jak owe nie maj¡e pasterza, a jego gª�bokie we-

wn�trzne potrzeby duhowe nie s¡ zaspokojone, znazy to, »e jest

on gotowy pod¡»y¢ za gªosem dobrego pasterza, jak tylko go usªy-

szy. Prawda jest jednak taka, »e gªosu takiego na razie nie sªyszy,

»e gªos taki do niego jeszze nie doiera.

| Dlazego? | Na skutek tego, »e nasza wewn�trzna prze-

miana duhowa jest jeszze niedostatezna. Chrystus nie zostaª jeszze

uksztaªtowany w nas jako zbiorowo±i w takim stopniu, aby byª wyra¹-

nie widozny dla innyh. By¢ mo»e zamiast Chrystusowego wspóªzu-
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ia do gin¡yh kieruj¡ nami jakie± pretensje do bª¡dz¡yh o ha-

rakterze doktrynalnym i zamiast ih ratowa¢ hemy ih pouza¢, by¢

mo»e zamiast doskonaªyh niebia«skih wzorów »yia opartego na

Chrystusowej miªo±i ÿagape" otozenie widzi w nas oboj�tnyh, zaro-

zumiaªyh i peªnyh ró»nyh przywar zªonków jakiej± sekty, zupeªnie

nie ró»ni¡yh si� od pozostaªyh, a by¢ mo»e przekazywana przez

nas ewangelia jest jaªowa, pozbawiona moy, mo»e aroganka albo

gªoszona z niewªa±iwyh pobudek, a by¢ mo»e ró»nimy si� od Chry-

stusa pod wieloma jeszze innymi wzgl�dami.

Je±li te sªowa kogo± oburzaj¡, jest to dowodem ih sªuszno±i.

Przebudzenie na skal� miasta zy kraju nie zaznie nabiera¢ rozp�du,

zanim najpierw lud Bo»y nie upadnie na twarz przed oblizem Bo-

»ym, nie wyzna swojej letnio±i i nie zaznie usilnie zabiega¢ o swoj¡

duhow¡ przemian� i o upodobnienie si� do Chrystusa pod ka»dym

wzgl�dem. Dopiero jak to si� stanie i jak w miar� usuwania niezli-

zonyh przeszkód w nas i pomi�dzy nami Bo»a obeno±¢ zaznie

zst�powa¢ i oraz wyra¹niej ujawnia¢ si� w Ko±iele, ewangelizowa-

nie zaznie by¢ oraz skutezniejsze.

Nie znazy to, »e nie b�dzie wtedy sprzeiwów i prze±ladowa« ze

strony tyh, którzy nie s¡ owami, ale ogóª spoªeze«stwa mimo opozy-

ji przywódów religijnyh b�dzie miaª lud Bo»y w wielkim powa»aniu

(Dz 5:13), Ko±ióª b�dzie si� ieszyª przyhylno±i¡ (Dz 2:47), a Pan

b�dzie odziennie pomna»aª lizb� tyh, którzy maj¡ by¢ zbawieni.

Dopóki tak nie jest, przyzyn¡ nie s¡ »adne okolizno±i zewn�trzne,

lez »aªosny stan duhowy Ko±ioªa zyli nas samyh. Jest to z jed-

nej strony dla nas przykre, gdy» burzy nasze wysokie mniemanie o

sobie, ale z drugiej strony jest to bardzo zah�aj¡e, gdy» oznaza

to, »e w oblizu jakiegokolwiek impasu nie jeste±my bezsilni i »e jego

przezwyi�»enie jest aªkowiie w zasi�gu naszyh mo»liwo±i.

Podsumowuj¡: Naszym wzorem jest dobry Pasterz Jezus Chry-

stus, a On nigdy nie miaª »adnego problemu z posªuhem owie i

nigdy nie byª znieierpliwiony ih oboj�tno±i¡ i bierno±i¡. Uznajmy

swoj¡ wªasn¡ potrzeb� dalszej duhowej przemiany, dalszego upodab-

niania si� do naszego Mistrza i Pana, zabiegajmy o to usilnie przed

oblizem Bo»ym, sy¡ si� Jego Sªowem i wgª�biaj¡ si� w jego taj-

niki, a wkróte b�dziemy zdumieni o»ywieniem, jakie ogarnie najpierw

nas, a w ±lad za nami pozostaªe owe. W Bo»ym dziele nie ma prze-

szkód obiektywnyh, za± przeszkody subiektywne jeste±my w stanie

usun¡¢. To bardzo dobra wiadomo±¢!

J. K.
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Sk¡d jest ta m¡dro±¢?

Doieraj¡ do nas ró»ne wypowiedzi, a tak»e my sami wypowia-

damy si� na ró»ne tematy. Wszysy pragn¡ sªuha¢ tego, o m¡dre,

gdy» szkoda nam zasu na sªuhanie rzezy niem¡dryh. Wypowiada-

j¡y si� uwa»a na ogóª, »e mówi rzezy przemy±lane i m¡dre. Bior¡

jednak pod uwag� fakt, »e wiele wypowiedzi jest ze sob¡ sprzeznyh,

doj±¢ musimy do ozywistego wniosku, »e nie mog¡ one wszystkie by¢

m¡dre. St¡d potrzeba obiektywnej oeny, sprawdzianu, który pozwa-

laªby odró»ni¢ to, o m¡dre, od tego, o niem¡dre. Wi�ej jeszze, ist-

nieje nagl¡a, desperaka potrzeba takiego sprawdzianu, aby nie bª¡-

dzi¢ i nie miota¢ si� bezradnie w g�stwinie ró»nyh sprzeznyh opinii.

Poniewa» dzieªo Bo»e jest doskonaªe pod ka»dym wzgl�dem, mo-

»emy mie¢ pewno±¢, »e Bóg zadbaª tak»e o t� nasz¡ potrzeb� i »e

Jego Sªowo musi zawiera¢ taki sprawdzian. I rzezywi±ie, kieruj¡

si� wskazówkami Pisma �wi�tego, nie b�dziemy bª¡dzi¢. W szze-

gólno±i, gdy hodzi o nasz temat, jest w Li±ie ±w. Jakuba frag-

ment tekstu niezmiernej wagi, który na poz¡tek tego rozwa»ania

warto przytozy¢ w aªo±i:

ÿCzy jest mi�dzy wami kto± m¡dry i rozumny? Nieh to poka»e przez

dobre post�powanie uzynkami swymi, naehowanymi ªagodno±i¡ i m¡-

dro±i¡. Je±li jednak gorzk¡ zazdro±¢ i kªótliwo±¢ maie w serah swoih,

to przynajmniej nie przehwalajie si� i nie kªamie wbrew prawdzie. Nie

jest to m¡dro±¢, która z góry zst�puje, lez przyziemna, zmysªowa, demo-

nizna. Bo gdzie jest zazdro±¢ i kªótliwo±¢, tam niepokój i wszelki zªy zyn.

Ale m¡dro±¢, która jest z góry, jest przede wszystkim zysta, nast�pnie mi-

ªuj¡a pokój, ªagodna, ust�pliwa, peªna miªosierdzia i dobryh owoów,

nie stronniza, nie obªudna. A owo sprawiedliwo±i bywa zasiewany w

pokoju przez tyh, którzy pokój zyni¡" (Jk 3:13{18).

Wªa±iwie fragment ten jest tak jasny, wyzerpuj¡y i preyzyjny,

»e mówi sam za siebie, nie ma wi� potrzeby, by okolwiek dodawa¢.

Co najwy»ej mo»emy przyjrze¢ si� bli»ej niektórym szzegóªom.

Apostoª stwierdza po prostu, »e s¡ dwa rodzaje m¡dro±i. Jedna:

prawdziwa, ÿktóra z góry zst�puje" i druga: pozorna, faªszywa, ÿprzy-

ziemna, zmysªowa, demonizna" (w. 15). Te dwa przeiwstawne ro-

dzaje m¡dro±i ró»ni¡ si� przede wszystkim pohodzeniem. Ta praw-

dziwa jest ÿz góry", a wi� pohodzenia niebia«skiego, za± ta faªszywa

jest, w dosªownym tªumazeniu, ÿziemska, duszewna, demonizna",

a zatem pohodzi z ziemi, ma swoj¡ siedzib� nie w duhu lez w

duszy zªowieka, a w dodatku taki sam rodzaj ÿm¡dro±i" ehuje
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te» demony. Ró»nia mi�dzy nimi jest przepastna, nie powinno wi�

by¢ trudno±i z ih odró»nieniem.

I rzezywi±ie, potwierdzaj¡ to ih przeiwstawne ehy. ÿM¡-

dro±¢" ziemsk¡, duszewn¡ ehuj¡: gorzka zazdro±¢, kªótliwo±¢ (w.

14), niepokój, wszelki zªy zyn (w. 16), natomiast m¡dro±¢, ÿktóra

jest z góry", posiada ehy nast�puj¡e: jest przede wszystkim zy-

sta, nast�pnie miªuj¡a pokój, ªagodna, ust�pliwa, peªna miªosierdzia,

peªna dobryh owoów, nie stronniza, nie obªudna (w. 17). Na tyh

ehah nale»y zatem skupia¢ uwag� gdy hodzi o rozró»nienie zyli o

ustalenie pohodzenia m¡dro±i, le»¡ej u podªo»a jakiej± wypowiedzi.

Powiedzmy od razu, »e nie wystarzy hie¢ kierowa¢ si� m¡-

dro±i¡ z góry. Sama deyzja jest warunkiem konieznym, lez nie

wystarzaj¡ym. Zanim nasze wypowiedzi ehowa¢ b�dzie m¡dro±¢

pohodz¡a z góry, musimy dozna¢ gª�bokiego wewn�trznego prze-

obra»enia | sta¢ si� duhowymi. Ze swojej ska»onej natury jeste±my

bowiem ziemsy i duszewni, naturalne s¡ wi� dla nas przejawy ÿm¡-

dro±i" ziemskiej, duszewnej z jej ehami i dopiero nadnaturalne

dziaªanie Duha �wi�tego nad nami mo»e uzyni¢ z nas ludzi kie-

ruj¡yh si� m¡dro±i¡ z góry.

Wynika z tego, po pierwsze, »e a» do pewnego okresu w naszym

»yiu ka»dy z nas post�powaª kieruj¡ si� ÿm¡dro±i¡" ziemsk¡, du-

szewn¡, demonizn¡ i mamy to na swoim konie jako iemn¡ plam�

naszego starego »yia, na szz�±ie okryt¡ ªask¡ Bo»¡, je±li w mi�-

dzyzasie oddali±my si� Chrystusowi. Po drugie, przeobra»enie z istot

ielesnyh i duszewnyh w duhowe nie nast�puje z dnia na dzie«

lez jest dªugotrwaªym proesem, który wale nie we wszystkih lu-

dziah wierz¡yh jest ju» zaawansowany, jest wi� bardzo mo»liwe

lub nawet prawie pewne, »e aktualnie wydobywaj¡ si� z nas na prze-

mian ehy obu tyh przeiwstawnyh sobie m¡dro±i, musimy wi�

by¢ bardzo ostro»ni i nieufni w stosunku do samyh siebie. I po trze-

ie, o za tym idzie, rozwa»aj¡ ten temat i sprawdzian apostoªa Ja-

kuba, powinni±my mie¢ na uwadze w pierwszej kolejno±i nie innyh

ludzi, lez przede wszystkim nas samyh.

Jak wynika z kontekstu (Jk 4:1{3), wszystko to dotyzy przede

wszystkim sytuaji konfliktowyh, w któryh istniej¡ gª�bokie ró»nie

zda« i zahodzi potrzeba ih rozwi¡zania. Ma to miejse bardzo z�sto

zarówno w »yiu powszednim, jak i w sprawah duhowyh. Od tego,

która z obu m¡dro±i dohodzi w tyh sytuajah do gªosu i przewa»a,

zale»y rezultat. Stosowanie m¡dro±i ziemskiej, duszewnej prowadzi

do pogª�bienia konfliktów. Rodzi ona ÿniepokój i wszelki zªy zyn".
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Tylko m¡dro±¢ ÿz góry" rodzi owo sprawiedliwo±i w postai pokoju.

T� pierwsz¡ ÿm¡dro±¢" widzimy w ró»norakih relajah ±wie-

kih. Najlepszym, znanym powszehnie przykªadem mog¡ by¢ dysku-

sje polityków w polskim sejmie i w ±rodkah przekazu. Kwitnie tam

i prezentuje si� w aªej okazaªo±i ÿm¡dro±¢" przyziemna, duszewna,

z aªym arsenaªem swoih eh takih jak wyniosªo±¢, nieust�pliwo±¢,

stronnizo±¢, demagogia. Wszysy wydaj¡ si� prze±iga¢ w takiej po-

stawie i uwa»aj¡ tak¡ postaw� za o± ozywistego. Nie s¡ od tego

wolni, a niekiedy nawet w tym eluj¡ i, którzy powoªuj¡ si� przy

tym na ÿwarto±i hrze±ija«skie".

Có», jest to rzezywi±ie w pewnym sensie normalne i trudno si�

spodziewa¢ zego± innego, dopóki z ªaski Bo»ej Duh �wi�ty w spo-

sób szzególny nie dotknie ±wiadomo±i i nie poruszy sumieniem na-

szego narodu i jego przedstawiieli, dokonuj¡ duhowej przemiany.

Natomiast w »adnym wypadku postaw takih nie mo»na uwa»a¢ za

normalne w »ywym Ko±iele Jezusa Chrystusa, skªadaj¡ym si� z ludzi

na nowo narodzonyh z Duha. Je±li wi� maj¡ mi�dzy nami miej-

se spory i kªótnie na wzór ±wieki, dowodzimy, »e w dalszym i¡gu

ehuje nas ÿm¡dro±¢ ziemska" i wydajemy sobie przez to ±wiade-

two ielesno±i i duhowego ubóstwa.

Takih eh m¡dro±i z góry jak umiªowanie pokoju, ªagodno±¢,

ust�pliwo±¢, miªosierdzie, bezstronno±¢ brak w szzególno±i w ró»-

nyh wypowiedziah, w któryh oeniamy ró»ne osoby lub grupy o

innyh ni» nasze przekonaniah zy praktykah. Od razu rzua si�

w ozy tendenyjno±¢ i jednostronno±¢ takih tre±i. Z reguªy nie

mo»na znale¹¢ w aªym dªugim opraowaniu nawet jednej drobnej

aluzji, która miaªaby wyd¹wi�k pozytywny. O krytykowanyh przez

nas nie potrafimy powiedzie¢ ani jednego dobrego sªowa. Caªo±¢ jest

zbiorem argumentów uzasadniaj¡yh totalne pot�pienie. Od razu wi-

da¢, »e elem nie jest zasiewanie owou sprawiedliwo±i i pokoju,

lez powodowanie i pogª�bianie rozdaria w iele Chrystusa. Z ja-

kih± powodów dohodzimy do wniosku, »e w tej materii ªagodno±¢,

ust�pliwo±¢, miªosierdzie ani bezstronno±¢ nie maj¡ i nie powinny

mie¢ »adnego zastosowania.

| Z jakih powodów? | Otó» po prostu z takih, »e w naszyh

zªonkah toz¡ bój nasze ielesne nami�tno±i (Jk 4:1), a nie kieruje

nami m¡dro±¢ z góry. Jednak ozywi±ie i z nas, w któryh dziaªaj¡ te

nami�tno±i i którym brak m¡dro±i Bo»ej, nie b�d¡ w stanie tego za-

uwa»y¢ i b�d¡ uporzywie obstawa¢ przy tym, »e taka postawa jest jak

najbardziej uzasadniona i jedynie sªuszna. Swoje ielesne nami�tno±i
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uwa»aj¡ za ±wi�ty gniew, nie tylko usprawiedliwiony, lez nawet w da-

nej sytuaji bezwzgl�dnie koniezny. Wynika z tego, »e wszelkie rozwa-

»ania na ten temat nie maj¡ szans dotaria do osób duszewnyh, ulega-

j¡yh swoim nami�tno±iom i os¡dzaj¡yh innyh pod wpªywem tyh

nami�tno±i. Dopiero prawdziwy przeªom duhowy mo»e nam otwo-

rzy¢ ozy na ohyd� takiego post�powania i na jego niszz¡e skutki.

Kiedy w pewnej rozmowie z moimi drogimi bra¢mi w Chrystusie

stan¡ªem w obronie innyh moih drogih brai w Chrystusie, któryh

tami zawzi�ie atakowali, spotkaªem si� z zarzutem, »e popeªniam

zasadnizy bª¡d, bior¡ pod uwag� i kieruj¡ si� tym, o i atakowani

sami mówi¡ o sobie, zamiast tym, o mówi¡ o nih ih przeiwniy.

Innym razem moja polemizna wymiana zda« z pewnym bratem zo-

staªa ostro skrytykowana ze wzgl�du na jej ÿwewn�trzn¡ sprzezno±¢",

poniewa» wymieniªem w niej zarówno niektóre pozytywne ehy tego

brata, za które bardzo go szanuj� i eni�, jak i pewne wzgl�dem niego

zarzuty. Wygl¡da na to, i» powszehnie uwa»amy, »e je±li istnieje spór,

to adwersarza nale»y zmiesza¢ z bªotem i nie zostawi¢ na nim suhej

nitki, a próby oddzielenia tego, o jest przedmiotem sporu, od tego,

o nim nie jest, odbieramy jako ÿwewn�trzn¡ sprzezno±¢".

W ameryka«skih westernah | filmah z ÿdzikiego Zahodu"

zdarzaj¡ si� sytuaje, kiedy jaka± grupa je¹d¹ów-wojowników atakuje

inn¡ grup�, bior¡ j¡ za swoih wrogów, podzas gdy w rzezywisto±i

hodzi o nieporozumienie. Atakuj¡y nie s¡ tego ±wiadomi, ale wie-

dz¡ o tym atakowani. Co wtedy robi¡? Musz¡ si� broni¢, bo grozi im

realne niebezpieze«stwo, atak ma bowiem na elu ih zniszzenie,

ale ih napastniy nie s¡ naprawd� ih wrogami lez potenjalnymi

sprzymierze«ami. | Jak w tej trudnej, zªo»onej sytuaji post�po-

wa¢? Jak prowadzi¢ obron�, aby nie niszzy¢ lez ratowa¢? | Zna-

j¡y te filmy wiedz¡ doskonale, o wtedy robi¡ zaatakowani. Broni¡

si� strzelaj¡ koniom napastników do nóg. W ten sposób nie nisz-

z¡ lez tylko powstrzymuj¡ atak i umo»liwiaj¡ atakuj¡ym dostrze-

»enie swojej fatalnej pomyªki.

Sytuaja taka zdarza si� wyj¡tkowo z�sto w±ród hrze±ijan, ludzi

nale»¡yh do Chrystusa. Obserwujemy zaiekªe ataki poszzególnyh

grup na inne, przy zym prawie zawsze hodzi o tragizne nieporozu-

mienie, walzymy bowiem nie z wrogami sprawy Bo»ej, lez ze swoimi

bra¢mi, a wi� z potenjalnymi sprzymierze«ami. Kto tej prawdy nie

dostrzega, b�dzie odnosiª si� do swoih brai, a mo»e i do nas, jak do

swoih wrogów i ni na to nie poradzimy, jego niszz¡yh ataków nie

unikniemy. Maj¡ jednak ±wiadomo±¢, »e nie mamy do zynienia ze

swoim wrogiem, lez bratem, b�dziemy si� broni¢, ale w taki sposób,



Sk¡d jest ta m¡dro±¢? 15

aby nie wyrz¡dzi¢ mu »adnej krzywdy, a wszelkie szkody zminimali-

zowa¢. ÿStrzelanie koniom do nóg" to dobry sposób na powstrzymy-

wanie zaietrzewionyh i stopniowe wygaszanie wielu niepotrzebnyh,

niszz¡yh konfliktów, wywoªanyh przez bª�dn¡ oen� sytuaji.

Zupeªnie inazej b�d¡ wygl¡daªy nasze wypowiedzi, usªugi, listy,

artykuªy, opraowania, dotyz¡e naszyh brai, którzy ulegli bª�dnej

oenie sytuaji, ni» dotyz¡e naszyh domniemanyh wrogów. Jakie

b�d¡ ró»nie, nie trzeba wale si� rozpisywa¢, gdy» jest to ozywiste.

Zwraajmy na to bazn¡ uwag�, zarówno kiedy wypowiadamy si� sami,

jak i kiedy oeniamy doieraj¡e do nas wypowiedzi innyh. To ni

trudnego rozpozna¢, zy strzelamy koniom do nóg, oszz�dzaj¡ je¹d¹-

ów, gdy» hodzi nam o ih dobro, zy te» kieruje naszym post�po-

waniem h�¢ niszzenia i wyrz¡dzenia jak najwi�kszyh szkód. Z pew-

no±i¡ zupeªnie inna jest postawa wynikaj¡a z ÿm¡dro±i" ziemskiej,

duszewnej, demoniznej, a inna z m¡dro±i, która zst�puje z góry.

Temat ten jest niezmiernie wa»ny w aktualnej sytuaji duhowej.

Zahodz¡e teraz przemiany w Ko±iele Jezusa Chrystusa w ramah

ostatniej, ko«owej ju» fazy jego rozwoju maj¡ wiele w¡tków i aspek-

tów jednakowo wa»nyh. Jednak temat wzajemnyh relaji i sposobu

rozwi¡zywania powstaj¡yh nieporozumie« ma znazenie kluzowe,

gdy» niewªa±iwe wzajemne relaje i niewªa±iwe podej±ie do istnie-

j¡yh nieporozumie« w sposób skutezny blokuje post�p w wielu in-

nyh dziedzinah lub stanowi nawet nie do przebyia zapor�, tara-

suj¡¡ drog� naprzód. Z tej przyzyny wydaje si� zasadne po±wi�-

enie temu tematowi szzególnej uwagi.

Podsumowuj¡ zauwa»my, »e ta dwoisto±¢ ÿm¡dro±i" jest bardzo

±i±le zwi¡zana z ogranizeniami i z¡stkowo±i¡ naszego zrozumie-

nia. Przykªadem nieh b�dzie jeden z najbli»szyh uzniów Jezusa |

apostoª Piotr (Mt 16:13{23). Po zªo»eniu wspaniaªego wyznania: ÿTy±

jest Chrystus, Syn Boga »ywego" usªyszaª z ust Mistrza: ÿBªogosªa-

wiony jeste±, Szymonie, synu Jonasza, bo nie iaªo i krew objawiªy i

to, lez Ojie mój, który jest w niebie" (w. 17), ale zaledwie hwil�

pó¹niej po sªowah ÿMiej lito±¢ nad sob¡, Panie! Nie przyjdzie to na

iebie" ten»e zªowiek usªyszaª od tego» swojego Mistrza: ÿId¹ prez

ode mnie, szatanie! Jeste± mi zgorszeniem, bo nie my±lisz o tym, o

Boskie, lez o tym, o ludzkie" (w. 23).

Nie ªud¹my si�, »e jeste±my lepsi ni» Piotr i »e nam o± takiego nie

zagra»a. Jeste±my jak najbardziej zdolni w jednej hwili by¢ bªogosªa-

wie«stwem i przekaza¢ buduj¡¡ my±l, pohodz¡¡ z objawienia przez

samego Boga, a zaraz w nast�pnej hwili wypowiedzie¢ o± rodem pro-

sto z piekªa, o gorszy, burzy i niszzy. Na to samo zwraa te» uwag�
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apostoª Jakub w poprzednim fragmenie swojego listu (Jk 3:6{10).

Jak sªusznie zauwa»yªa pewna moja rozmówzyni, jest to post�powa-

nie godne Jekyll'a i Hyde'a. Z tym tylko, »e ªatwo nam to zobazy¢ i

z�sto widzimy to u innyh, a nie dostrzegamy tego w swoih wªasnyh

wypowiedziah. Je±li jednak sprawa Królestwa Bo»ego jest nam bli»sza

ni» nasze wªasne ambije, to usilnie zabiega¢ b�dziemy przed oblizem

Bo»ym o to, aby systematyznie eliminowa¢ ze swoih wypowiedzi

niszz¡e przejawy ÿm¡dro±i" ziemskiej, duszewnej i demoniznej,

otwieraj¡ si� na prawdziw¡ m¡dro±¢ z góry, która goi, sala i buduje.

J. K.

�pi¡y zy przebudzony?

Artykuª niniejszy jest wynikiem wymiany zda« z kilkoma moimi

bra¢mi. W zwi¡zku z wydawaniem okólnika ÿDo Celu" i pra¡ w inter-

neie kontaktuj¡ si� ze mn¡ ró»ni ludzie, przedstawiaj¡ swoje zdanie

na poruszane tam tematy. Niektóre uwagi s¡ zah�aj¡e i »yzliwe,

inne polemizne. Ostatnio kilku moih korespondentów wypowiadaªo

si� na temat stanu Ko±ioªa i mojego wªasnego. Oto kilka ytatów

z ih listów lub przysªanyh mi tekstów.

ÿProtestani maj¡ swoih autorów, z któryh zerpi¡ ewange-

li� kªamstwa. Derek Prine, Billy Graham, Wathman Nee ( . . . ) to

tylko nielizni z ogromnej listy faªszywyh nauzyieli rozsiewaj¡yh

kªamstwa w umysªy tyh, którzy nie umiªowali Sªowa Bo»ego po-

nad wszystko ( . . . )"

ÿZwraam pªyt� i wyja±niam dlazego ( . . . ) Jak mo»na ytowa¢

zªowieka przyjmuj¡ego bosk¡ hwaª�, ( . . . ) gªosz¡ego herezje i na-

uki przewrotne ( . . . ) Przera»a mnie, jak bardzo Brat zdryfowaª od pro-

stoty Ewangelii Jezusa i przykrywa j¡ wspóªzesnymi prorokami ( . . . )

Interpretaja sªupa obªokowego ze starego testamentu jest dziwol¡giem

( . . . ) Niestety, jest faktem, »e jak pisze Jeremiasz: ÿKsi¡»�ta ludu mego

s¡ dzie¢mi, a niewiasty panuj¡ nad nimi." (Iz 3:12). Oto bieda. Go-

nienie za masowymi psyhozami kultowymi jest otwieraniem si� na

okultyzmy. Szatan he zwie±¢ i wybranyh. I zwodzi, zego dowodem

jest umieszzenie ytatu zwodziiela na zoªowymmiejsu ulotki ( . . . )"

ÿW przypowie±i o pannah jest mowa o tym »e wszystkie za-

sn�ªy. Nawet te, które miaªy oliw� zyli Duha �wi�tego. Pan Jezus

zapowiada wi� wielkie za±ni�ie. A wy gªosiie wielkie przebudze-

nie. Zastanówie si� o robiie. ( . . . ) Czy Pan przez swoje Sªowo i
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D. �w. uzy i� takiego ±iemniania, »e nie potrafisz mi logiznie

wyja±ni¢ prostej przypowie±i. Czy Ten Twój Pan jest iemno±i¡ zy

±wiatªo±i¡? Czego On i� uzy? Braku logiki? Haosu? �enuj¡e."

ÿPoza tym, nasz faworyt br. J. zainspirowany zostaª Riky Joyne-

rem i zainfekowany duhowo±i¡ i±ie anormaliami ameryka«skiego

luyferyzmu, do którego br. J. »ywi dziwne predylekje. Jest to postrze-

»enie i opinia nie tylko moja. A szkoda. Czªowiek wielkiego formatu

intelektu i Duha o± zagubiª, albo mu zwihrowano. W swoim pi-

semku ÿDo Celu" (bezimiennego? Jedyny el to Jehowa Bóg wszeh-

mog¡y!) Tam, jak i wsz�dzie indziej nie ma Jego Imienia. (Anoni-

mowy. Bezimienny Pan). Oj szkoda, szkoda!"

ÿ . . . sªowa apostoªa Pawªa, które pomogªy mi zobazy¢ dzisiejsze

hrze±ija«stwo i jego horob�, s¡ zapisane w 2 Li±ie do Tesalonizan

2:9 ÿKtórego niezbo»nika przyj±ie jest podªug skutku szata«skiego, ze

wszelk¡ mo¡ i znakami, i udami kªamliwemi" (BG) ( . . . ) Dzisiaj

mamy, zdaje si� tak¡ sytuaj�, »e Bóg milzy a szatan zyni uda

zgodnie ze sªowami Pana Jezusa Mt 24:24 ÿPowstan¡ bowiem faª-

szywi mesjasze i faªszywi proroy i zyni¢ b�d¡ wielkie znaki i uda,

aby o ile mo»na zwie±¢ i wybranyh." ( . . . ) Je»eli ten, przez którego

dziej¡ si� te rzezy, uznaje denominaje, to nie zyni tego mo¡ Du-

ha �w., poniewa» Sªowo Bo»e pouza nas, a Sªowo jest Duhem,

»e podziaªy s¡ owoem iaªa ( . . . )"

ÿWiem, jak bardzo le»y i na seru sprawa peªnej hwaªy Ko-

±ioªa, w którym Duh �wi�ty zyni wielkie rzezy i nikt nie mo»e

w¡tpi¢ lub zaprzezy¢, »e Bóg jest po±ród ludu swego, w Synu swoim.

Pi�kne pragnienie, sam hiaªbym ogl¡da¢ to na wªasne ozy i dzi�-

kowa¢ Bogu, »e dozekaªem takiej hwili. Ale zy rzezywi±ie tak si�

sprawy maj¡? ( . . . ) zy to okni�ie oznaza to, zego wyzekujesz?

( . . . ) Ozekiwanie swoje na Ko±ióª peªen hwaªy ( . . . )"

Otó», moi drodzy, ja nie mam ÿpragnienia", nie ÿwyzekuj�" ani

nie ÿspodziewam si�" pojawienia si� Ko±ioªa peªnego hwaªy, przebu-

dzonego i zwyi�skiego. Ja taki Ko±ióª widz�, gdziekolwiek spojrz�,

ja w takim Ko±iele »yj� na o dzie« i w nim i wraz z nim zd¡»am

do ÿwymiarów peªni Chrystusowej". Jestem peªen zahwytu nad jego

wspaniaªo±i¡, która w dodatku z dnia na dzie« ja±nieje oraz bar-

dziej. ÿAle droga sprawiedliwyh jest jak blask zorzy porannej, która

oraz ja±niej ±wiei a» do biaªego dnia" (Prz 4:18). I opróz krót-

kih sporadyznyh zmaga« z symptomami przygn�bienia, do którego

szatan usiªuje mnie wtr¡i¢ poprzez moje ielesne patrzenie na ze-

wn�trzne okolizno±i, zamiast na Jezusa, ÿspraw� i doko«zyiela
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wiary" (Hbr 12:2), jestem tak»e peªny wielkiej rado±i nad tym, o

widz�. ÿOkrzyk rado±i i wybawienia w namiotah sprawiedliwyh:

Prawia Pana odnosi zwyi�stwo, Prawia Pana podniesiona, Prawia

Pana odnosi zwyi�stwo" (Ps 118:15,16).

W Sªowie Bo»ym znajduj� niezlizon¡ ilo±¢ takih fragmentów,

które do takiej postawy mnie inspiruj¡. Werset z Izajasza 60:1,2 jest

tylko jednym z wielu. Ozywi±ie, ±i±le bior¡ dotyzy on Syjonu,

ale zy» w Chrystusie nie ÿpodeszli±my" do Syjonu (Hbr 12:22) i nie

stali±my si� dziedziami obietni, danyh Abrahamowi (Gal 3:6{9)?

Przeie» wersety te nast�puj¡ bezpo±rednio po prorotwie mesja«-

skim (Iz 59:20,21). Czy» nie jeste±my ±wiatªo±i¡ ±wiata (Mt 5:14{16),

która ±wiei w iemno±i, a iemno±¢ jej nie przemogªa (J 1:4,5)?

Czy» Chrystusowe dokonane dzieªo odkupienia i dar Duha �wi�tego

to jeszze za maªo, aby±my mogli hodzi¢ w zwyi�stwie i skuteznie

wypeªnia¢ te zadania, do któryh zostali±my powoªani? Je±li s¡dzimy,

»e jeste±my skazani na to, by na jakiekolwiek zmiany na lepsze ze-

ka¢ a» do powtórnego przyj±ia Chrystusa, to zy» nie ±wiadzy to o

tym, »e z jakiego± powodu zostali±my za±lepieni na doniosªo±¢ Jego

pierwszego przyj±ia i na ogromn¡ wag� obietni i wielko±¢ dziedzi-

twa, jakie On pozostawiª swoim uzniom?

Jak ju» wze±niej wspomniaªem na innym miejsu, tak»e »yªem

przez kilkana±ie lat w znieh�eniu, maj¡ przekonanie, »e dzieje

si� ¹le i jest oraz gorzej. Ale teraz wiem, »e byª to obraz faªszywy,

a przyzyna takiego mojego widzenia znajdowaªa si� we mnie sa-

mym. Byªem niedostateznie wewn�trznie przeobra»ony, niedostatez-

nie ozyszzony i ugruntowany w Chrystusie, za bardzo pod wpªywem

bod¹ów zmysªowyh, a za maªo pod wpªywem Duha. Kiedy wydosta-

ªem si� z tego dzi�ki temu, »e Pan mono mn¡ potrz¡sn¡ª, za o jestem

Mu niezmiernie wdzi�zny, mój wzrok ulegª przemianie i od tego zasu

to, o widz�, jest dla mnie ¹ródªem oraz wi�kszej zah�ty i rado±i.

A wi�, konkretnie, o widz�, je±li hodzi o Ko±ióª? Jest tego

ozywi±ie wiele, ale ho¢ niektóre punkty. Przede wszystkim, nigdy

w swojej historii nie byª on tak lizny jak dzi±. Nigdy te» nie po-

wi�kszaª si� tak szybko, jak dzi±, to znazy, »e ewangelia nigdy nie

byªa gªoszona wszelkimi dost�pnymi ±rodkami tak intensywnie i nie

przynosiªa tak znaz¡yh rezultatów jak dzi±. Do Królestwa Bo»ego

whodzi dziennie kilkadziesi¡t tysi�y ludzi. Dobra nowina doiera

do najdalszyh zak¡tków ±wiata, przez o zapowied¹ ÿwszystkim naro-

dom" (Mt 24:14) i ÿa» po kra«e ziemi" (Dz 1:8) mo»e zosta¢ urze-

zywistniona w i¡gu najbli»szyh kilku lub o najwy»ej kilkunastu lat.
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�ywe hrze±ija«stwo przestaªo by¢ harakterystyzne dla pewnyh ob-

szarów jak Europa i Ameryka Póªnona, a ogarn�ªo wszystkie konty-

nenty, tak»e tradyyjnie ÿpoga«skie", gdzie tozy zwyi�sk¡ walk� z

obymi religiami i ideologiami. Nigdy te» Ko±ióª nie miaª tak liznej

kadry praowników, namaszzonyh, wyposa»onyh i usªuguj¡yh w

moy Duha. Nigdy w przeszªo±i Ko±ióª nie kªadª takiego naisku

na modlitw� i nigdy nie modliª si� tak usilnie, jak obenie. Dzi�ki

nowozesnym ±rodkom tehniki mo»liwe staªo si� uzgodnienie swoih

pró±b o jak¡± rzez i modlenie si� o ni¡ wspólnie w tym samym zasie

nawet przez milion wiernyh lub wi�ej. Nigdy w przeszªo±i Ko±ióª

nie si�gaª te» na tak¡ skal� po duhow¡ spu±izn� poprzednih poko-

le«, poszukuj¡ najwarto±iowszyh ±wiadetw i wzorów z »yia ludzi

Bo»yh wszystkih zasów. Nigdy te» dot¡d gªoszeniu ewangelii nie

towarzyszyªy na tak¡ skal� biblijne znaki i uda, jakie towarzyszyªy Je-

zusowi i Jego uzniom (Mk 16:17,18; �k 10:19; Mt 10:8). Ih rodzaj

wyzerpuje peªn¡ list� tego, zym Pan Jezus wylegitymowaª si� przed

Janem Chrziielem: ÿ�lepi odzyskuj¡ wzrok, hromi hodz¡, tr�do-

wai zostaj¡ ozyszzeni, a gªusi sªysz¡, umarli s¡ wskrzeszani, ubogim

opowiadana jest ewangelia" (�k 7:22). Nigdy te» w takiej mierze nie

ulegaªo przemianie pod wpªywem ewangelii »yie ludzi, o w wielu

przypadkah owouje znaz¡ym i wyra¹nie widoznym wpªywem na

poziom »yia lokalnyh spoªeze«stw, a nawet aªyh narodów.

Do tego dohodzi znaz¡y post�p w wewn�trznym dojrzewaniu

Ko±ioªa jako aªo±i. Przejawia si� on w postai liznyh elementów

odnowy, zarówno w pogª�bionym zrozumieniu biblijnej Prawdy, jak i w

widoznyh przeobra»eniah praktyki pod jej wpªywem. W wyra¹nym

odwroie s¡ takie niebiblijne przes¡dy jak esajonizm (przekonanie,

»e dary Duha �wi�tego przeznazone byªy tylko dla poz¡tkowego,

apostolskiego okresu ko±ioªa), teologia zast�pstwa (przekonanie, »e

Bóg odrzuiª �ydów, a ih miejse zaj¡ª Ko±ióª), nikolaityzm (prze-

konanie, »e posªugi w Ko±iele sprawowa¢ ma spejalnie wyszkolone

duhowie«stwo) i wiele innyh. Znazne, istotne post�py maj¡ te»

miejse w dziedzinie odhodzenia od denominajonizmu. Ludzie, któ-

ryh Bóg aktualnie najbardziej u»ywa, to przewa»nie ludzie b¡d¹ poza

denominajami, b¡d¹ te» przynajmniej wyzwoleni z mentalno±i de-

nominayjnej, postrzegaj¡y Ko±ióª jako aªo±¢ i siebie jako sªug dla

tej aªo±i. Niezale»nie od tego Bóg dziaªa tak»e nadal wspaniale w

denominajah i poprzez denominaje, niew¡tpliwie jednak bardzo

szybko wzrasta zrozumienie i pozuie jedno±i Ko±ioªa jako wspól-

noty wszystkih odrodzonyh dziei Bo»yh. Bardzo wyra¹nie pogª�-

biªo i nadal pogª�bia si� zrozumienie biblijnej nauki na temat Boga,
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Chrystusa, Duha �wi�tego, na temat istoty grzehu i istoty odkupie-

nia. Miejse skostniaªyh dogmatów, które lansowano przez aªe wieki,

zast�puje teraz stopniowo »ywe zrozumienie, oparte na Sªowie Bo»ym,

objawiane wierz¡emu przez Duha �wi�tego. Coraz wyra¹niej wida¢,

»e w odwroie jest ambijonalne, dogmatyzne i sekiarskie podej±ie

do wielu takih zadawnionyh kwestii spornyh jak sposób przepro-

wadzania hrztu, usªugiwanie kobiet, ±wi�enie soboty zy niedzieli

itd., wypierane przez rzezowe, beznami�tne wnikanie w przesªanie

Sªowa Bo»ego na dane tematy. Wspaniaªe post�py pozyniªo i nadal

zyni zrozumienie naszej pozyji jako dziei Bo»yh, nowego stwo-

rzenia w Chrystusie i zwi¡zanyh z tym konsekwenji praktyznyh.

Te ostatnie obejmuj¡ oraz bardziej zdeydowany rozwój w kierunku

powszehnego kapªa«stwa zyli zynnego udziaªu wszystkih ludzi od-

rodzonyh w gªoszeniu ewangelii i wzajemnym budowaniu si�, wzrost

wiary w prawdziwo±¢ wszystkih Bo»yh obietni i w nast�pstwie tego

oraz bardziej zdeydowane whodzenie w powszehne, praktyzne

korzystanie na o dzie« z wszystkih dóbr duhowyh, jakie s¡ naszym

udziaªem w Chrystusie (J 14:12{14; Rz 8:28,37; Gal 2:20; Flp 4:13).

Mówi¡ o tym, trzeba te» odnie±¢ si� do speyfiznej sytuaji du-

howej w Polse. W moim zrozumieniu nieprawdziwe jest mniema-

nie, »e przebudzenie trwa wprawdzie na wielu miejsah na ±wieie,

ale do Polski jeszze nie dotarªo i by¢ mo»e wale nie dotrze. Duh

�wi�ty jest wsz�dzie ten sam i Jego ele tak»e. W obenym zasie,

je±li hodzi o kontakty, ±wiat staje si� oraz mniejszy i izolaja jest

niemo»liwa. Wszystko to, o dzieje si� na ±wieie, ma wpªyw tak»e i

w naszym kraju. Wszystkie proesy duhowe, przebiegaj¡e gdzie in-

dziej, doieraj¡ tak»e i do nas. Speyfika polega jedynie na tym, »e

od stulei szatan umaniaª w±ród nas najró»niejsze swoje warownie,

tote» jego opór przeiwko dziaªaniu Duha jest szzególnie zaiekªy

i dlatego dokonanie duhowego przeªomu wymaga nieo dªu»szego

zasu. Warownie te hyba najbardziej uwidozniaj¡ si� w postai sto-

sunkowo du»ej lizby tyh, którzy w pozuiu wy»szo±i i wªasnej nie-

omylno±i zªorzez¡ wszystkiemu, o ma jakikolwiek zwi¡zek z po-

st�pem duhowym i przebudzeniem. Wiele jednak wskazuje na to,

»e ten okres duhowego przygotowania jest ju» bardzo mono za-

awansowany i przebiega prawidªowo. Od dªu»szego zasu trwa usilny

ruh modlitewny, obejmuj¡y swoim zasi�giem tysi¡e osób, powstaj¡

lizne zbory i sªu»by niezale»ne, lizne plaówki ksztaªenia liderów,

mamy wielk¡ obfito±¢ wspaniaªej literatury, dokonuj¡ si� przeobra»e-

nia w sposobie my±lenia zarówno liderów i duhownyh, jak i ÿsze-

regowyh" zªonków Ko±ioªa. Uaktywniaj¡ si� tak»e denominaje
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ewangelizne, nie brak te» oraz lizniejszyh, bardzo zah�aj¡yh

wie±i ze struktur ko±ielnyh o wielowiekowej tradyji. Szzególn¡

rado±¢ budz¡ oddolne inijatywy ewangelizayjne, ró»ne formy doie-

rania do ludzi z marginesu, uzale»nionyh, bezdomnyh itd. Duhowy

gªód wzrasta i atmosfera ozekiwania na przeªom staje si� oraz po-

wszehniejsza i oraz wyra¹niej zauwa»alna.

Ozywi±ie wszystko to nie znazy, »e nie dostrzegam iemno±i,

je±li hodzi o ±wiat, ani »e nie dostrzegam walki prawdy z faªszem,

je±li hodzi o Ko±ióª. Wszystkie biblijne przepowiednie s¡ prawdziwe

i iemno±¢ g�stnieje oraz bardziej i b�dzie oraz g�stsza, ale Ko-

±ióª powoªany jest, aby by¢ ±wiatªem w tej iemno±i i on ja±nieje i

b�dzie ja±nie¢ oraz bardziej. Je±li za± hodzi o ogólny stan hrze±i-

ja«stwa, to ozywi±ie s¡ setki milionów tzw. hrze±ijan, którzy nigdy

nie narodzili si� na nowo i nie nale»¡ do Chrystusa, s¡ tak»e najró»-

niejszego rodzaju zwiedzenia i faªszywe doktryny, któryh trzyma si�

wielu ludzi, jak ho¢by liberalizm | brak wszelkiej dbaªo±i o prze-

mian� »yia, lub legalizm | konentrowanie si� na drobiazgowym

przestrzeganiu litery. Nawet w±ród duhowo »ywyh zyli narodzo-

nyh na nowo i nale»¡yh do Chrystusa wszelkie zmiany zarówno

zrozumienia jak i praktyki s¡ przedmiotem za»artyh sporów, gdy»

bardzo wiele ludzi broni do upadªego swojego wªasnego przekona-

nia, widz¡ samego siebie, je±li hodzi o zrozumienie prawdy, wysoko

ponad ogóªem, na skutek zego ka»dy krok naprzód pod kierowni-

twem Duha �wi�tego natrafia na zai�te sprzeiwy samyh hrze-

±ijan, tote» odnowa dokonuje si� w±ród bólów rodzenia | i�»kih

duhowyh zmaga«, niemniej jednak ona si� dokonuje i dokona si�

do ko«a! �adna siªa ani fizyzna, ani polityzna, ani duhowa nie

jest w stanie tego proesu powstrzyma¢, gdy» jego gwarantem nie s¡

ludzie, lez Duh �wi�ty i wszehmo Bo»a.

| Je±li tak, to dlazego tak wielu jest tyh, którzy ni z tyh

rzezy nie widz¡ i peªni s¡ znieh�enia, utyskiwania, wzdyhania i

narzekania nad stanem Ko±ioªa? | S¡dz¡ na podstawie wªasnego

do±wiadzenia, mog� tylko stwierdzi¢ dwie rzezy. Po pierwsze, je±li

nasze wªasne »yie duhowe jest w zastoju, to z aª¡ pewno±i¡ tak»e

sytuaj� wokóª siebie b�dziemy widzie¢ w zastoju. A po drugie, ostry

wzrok duhowy jest Bo»ym darem (Ef 1:15{23). Jednak te dwie rze-

zy maj¡ niew¡tpliwie z sob¡ ±isªy zwi¡zek. Byª zas, kiedy ogromnie

martwiªo mnie to, »e inni nie dostrzegaj¡ tego, o ja, tozyªem nawet

w tej sprawie usiln¡ walk� modlitewn¡ i gor¡o zabiegaªem o objawie-

nie, o mog� i mam zrobi¢, aby oni przejrzeli. Ozywi±ie pozbawiaªo
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mnie to pokoju i rado±i. Pan daª mi jednak zrozumie¢, »e jest to sy-

tuaja normalna i »e mam peªne prawo radowa¢ si� podobnie jak On

w oblizu faktu, »e jedni widz¡, a drudzy nie (Mt 11:25,26; �k 10:21).

Ale w istoie rzezy patrzymy wszysy na to samo, inazej tylko

postrzegamy i oeniamy sytuaj�. U»ywaj¡ obrazu, dzieje si� tak, jak

na przykªad przy robieniu masªa, produkji ukru zy jakih± innyh

proesah. Bezksztaªtna kotªuj¡a si� masa nie przypomina ko«owego

produktu, ale wnikliwa analiza potwierdza niezbiie, »e ten enny ko«-

owy produkt jest w niej obeny, hoia» jeszze nie w swojej ko«o-

wej postai, i niew¡tpliwie uwidozni si� w pewnej hwili, je±li tylko

proes ten b�dzie wedªug prawidªowyh reguª kontynuowany. I tak,

jak w ubijanej ±mietanie pojawia si� nagle t�ga gruda »óªtego masªa,

a z brzydkiej pulpy burazanej powstaje w ko«u bielusie«ki ukier,

za± huda ma±lanka zy melasa zostaj¡ oddzielone, b�dzie niew¡tpli-

wie tak»e w przypadku Ko±ioªa. Wszystkie najró»niejsze elementy

jego odnowy ju» si� dokonaªy, istniej¡ i funkjonuj¡, musz¡ tylko zo-

sta¢ jeszze wyodr�bnione z tej na razie niezbyt ªadnie wygl¡daj¡ej

ÿpulpy" i poª¡zone w jedn¡ aªo±¢. I mo»na na to patrze¢ w dwo-

jaki sposób: b¡d¹ radowa¢ si� z tego, o ju» si� dokonaªo i o si�

dokonuje, b¡d¹ te» rozpaza¢ nad tym, o jeszze si� nie dokonaªo.

Z tym, »e robi¡y to pierwsze b�d¡ uzestnizy¢ i wspóªdziaªa¢ w tym

proesie, a sami b�d¡ rozpromienieni, podzas gdy i drudzy b�d¡ go

powstrzymywa¢ i utrudnia¢, a sami b�d¡ przygn�bieni. I s¡dz�, »e za-

sadne jest uwa»anie tyh pierwszyh za przebudzonyh i zuwaj¡yh,

tyh drugih za± za ±pi¡yh. W tym sensie przebudzenie ju» nast¡piªo

i trwa, gdy» lizba przebudzonyh, którzy rado±nie i z entuzjazmem,

pokonuj¡ wszystkie przeszkody i sami doznaj¡ przemiany, d¡»¡ do

elu, jest ju» znazna i bez przerwy ro±nie.

Widz� jednak jeszze inn¡ prawidªowo±¢. Ci, którzy nie dostrze-

gaj¡ obenej hwaªy i zwyi�skiego marszu Ko±ioªa, s¡ jednoze±nie

peªni zarzutów i oskar»e« | widz¡ w ludziah usªuguj¡yh w Ko-

±iele i Ko±ioªowi najró»niejsze rodzaje zªa, a tak»e, na skutek tego,

zamkni�i s¡ na przyjmowanie od nih zegokolwiek osobi±ie dla sie-

bie. Inazej mówi¡, odrzuaj¡ jak¡± posªug�, pozbawiamy si� duho-

wej korzy±i, pªyn¡ej z tej posªugi. A odrzuamy po prostu dlatego, »e

mamy przekonanie, i» wiemy lepiej i posªugi takiej nam nie potrzeba.

Je±li gª�biej zastanowi¢ si� nad tymi trzema aspektami, to okazuje si�,

»e tworz¡ one pewien rodzaj sprz�»enia zwrotnego | prowadz¡ do

sytuaji bez wyj±ia i gª�bokiej, tragiznej w skutkah zapa±i. Tak lu-

dzie whodz¡ w bª�dne koªo. S¡ zamkni�i na posªug�, dlatego nie

mog¡ si� rozwija¢, a dlatego s¡dz¡, »e tego nie potrzebuj¡, a dlatego
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s¡ zamkni�i na posªug� itd. Z samyh siebie s¡ w miar� zadowoleni,

za± nad stanem innyh ierpko narzekaj¡. Nie podejmuj� si� analizy,

od zego to si� zazyna, ale lizne obserwaje zdaj¡ si� wskazywa¢,

»e u podªo»a jest przyj�ie w jakim± momenie sugestii ÿoskar»yiela

brai" i uto»samienie si� z tymi sugestiami | powtarzanie ih i prze-

kazywanie innym. Reszta nast�puje ju» niejako spontaniznie.

Istniej¡ ozywi±ie w Ko±iele, a tak»e w nas samyh lizne najró»-

niejsze rodzaje zªa, które nale»y zwalza¢ i przezwyi�»a¢. Caªkowiie

nieskuteznym i bª�dnym, a tak»e niezmiernie szkodliwym i niszz¡-

ym sposobem zynienia tego jest uprawianie krytyki, wrogo±i, spo-

rów, knowa«, wa±ni i odszzepie«stwa w stosunku do ludzi, którzy s¡

nosiielami tego zªa. W ten sposób zªo skuteznie pomna»amy, ku wiel-

kiej rado±i naszego przeiwnika, który nas do tego zah�a. Je±li ule-

gniemy jego namowom, w swoih my±lah i sªowah wyrzuamy poza

nawias Ko±ioªa wszystkih, którzy maj¡ z danym zªem, prawdziwym

lub domniemanym, okolwiek wspólnego, przez o niszzymy ±wi¡ty-

ni� Bo»¡, a w nast�pstwie tego tak»e samyh siebie (1Ko 3:17). Tra-

imy wtedy szybko duhowy wzrok, pogr¡»amy si� w beznadziejno±i,

tak »e potem widzimy ju» tylko zwiedzenia, faªszywe nauki, inn¡ ewan-

geli�, diabelskie uda i iemno±¢. Za±lepienie mo»e by¢ tak totalne, »e

nawraanie si� milionów ludzi do Chrystusa, uzdrowienia ze ±lepoty

fizyznej, wyp�dzanie demonów, a nawet wskrzeszenia z martwyh bez

wahania jeste±my skªonni przypisa¢ szatanowi. Ku niezmiernej satys-

fakji naszego przeiwnika, gdy» dokªadnie o to mu hodzi | dokªad-

nie taki jest el jego podst�pnego planu w stosunku do ka»dego z nas.

| Jaki wi� jest prawidªowy i skutezny sposób zwalzania zªa

w Ko±iele, a tak»e sposób wydostania si� z tej zapa±i rozgoryze-

nia i beznadziejno±i nad stanem Ko±ioªa, je±li w zym± takim si�

znale¹li±my? | Odpowied¹ na oba te pytania jest taka sama. Przede

wszystkim potrzebne jest gª�bokie upokorzenie si� przed Bogiem. Je-

±li i dopóki nie dopuszz� do siebie my±li, »e aªy ten problem jest

moim osobistym problemem duhowym, je±li i dopóki nie pozwol�,

aby Sªowo Bo»e os¡dziªo surowo moje wªasne my±li, sªowa i zyny, ni

si� nie zmieni. Je±li i dopóki wszelkie wskazówki Biblii nie zazn� kon-

sekwentnie odnosi¢ do siebie, a nie przestan� odnosi¢ ih do innyh,

ni si� nie zmieni. Je±li i dopóki nie b�d� robiª zarzutów wyª¡znie so-

bie, a nie przestan� robi¢ ih komukolwiek innemu, ni si� nie zmieni.

Dopiero kiedy z ªaski Bo»ej zobaz� samego siebie w stanie laodyej-

skim, n�dznego, ±lepego i goªego, w którego »yiu nie funkjonuj¡

praktyznie »adne Bo»e obietnie, dotyz¡e normalnego hrze±ija-

nina, poniewa» zamiast usilnie zabiega¢ o dobra duhowe dla samego



24 Do Celu, nr 19

siebie, w sposób zarozumiaªy i aroganki mieszam z bªotem wszystkih

innyh | dopiero wtedy zaznie si� w moim wªasnym »yiu, a tak»e w

moim sposobie postrzegania Ko±ioªa proes przemiany i prawdziwego

uzdrowienia. Je±li to si� dokona, stan� si� zdolny widzie¢ obiektywnie

zarówno dobro, jak i zªo, b�d� te» wtedy gotowy kªa±¢ »yie za brai, a

moje dziaªania nie b�d¡ niszz¡e, lez goj¡e i uzdrowie«ze. Dopiero

wtedy b�d� w stanie zobazy¢ wspaniaªo±¢ Ko±ioªa i wraz ze wszyst-

kimi swoimi bra¢mi i siostrami, w peªnej harmonii, w peªni rado±i i

uwielbienia uzestnizy¢ w zaszzytnym dziele jego dobudowania.

Podsumowuj¡, hiaªbym mono podkre±li¢ swoje gª�bokie prze-

konanie, »e nasz stosunek do Ko±ioªa ±wiadzy bardzo wyra¹nie o

naszym wªasnym stanie duhowym. Niezale»nie od tego, zy jeste±my

tradyjonalistami, zy te» entuzjastami zmian w Ko±iele, niezale»nie

od tego, zy irytuj¡ nas eksesy mªodyh ruhów, zy te» ±limazenie

si� denominaji, zy te» jedno i drugie albo jeszze o± innego, na-

sze zdrowie duhowe sprawi, »e w ka»dyh okolizno±iah b�dziemy

peªni rado±i, maj¡y peªne zaufanie do jego Gªowy. Je±li wi� je-

ste±my peªni narzeka« i widzimy w Ko±iele same zwiedzenia, rzezy

niezdrowe, bª�dne i faªszywe, na skutek zego jeste±my znieh�eni i

przygn�bieni, powinni±my bardzo powa»nie zastanowi¢ si� nad swoim

wªasnym stanem duhowym. Nie dlatego, »e Ko±ióª jest taki dosko-

naªy i nie ma w nim »adnyh takih rzezy, lez dlatego, »e jest on

wªasno±i¡ i pod suwerenn¡ wªadz¡ Pana panów i Króla królów, Zwy-

i�zy z Golgoty, który ma wszystko pod doskonaª¡ kontrol¡, daje mu

ªask� za ªask¡ (J 1:16) i prowadzi go z wiary w wiar� (Rz 1:17), z

moy w mo (Ps 84:8) i z hwaªy w hwaª� (2Ko 3:18).

Tak wi�, drogi braie utyskuj¡y i narzekaj¡y, a oburzaj¡y si�

na mówienie o przebudzeniu, wybór nale»y do iebie. Jednak wiedz,

»e w sªu»bie oskar»yiela brai nie nazerpiesz oleju, niezb�dnego do

spotkania Oblubie«a | tego mo»esz by¢ aªkiem pewny. B�dziemy

usilnie modli¢ si� o twoje przebudzenie, ale nie b�dziemy prosi¢ i�

o to, aby± spojrzaª na sytuaj� inazej, ani te» zahodzi¢ w gªow�,

jak i wytªumazy¢, aby± to mógª zrozumie¢ i aby twój wzrok zo-

staª naprawiony. Je±li Bóg sprawi, »e twoje ozy otworz¡ si� na Jego

wspaniaªe dzieªo, o niew¡tpliwie wypeªni i� zahwytem, rado±i¡ i

uwielbieniem, b�dziemy si� z aªyh siª radowa¢ razem z tob¡. Je±li

za± to si� nie stanie, b�dziemy si� radowa¢ z tego, »e Bóg zakryª to

przed tob¡, gdy» tak Mu si� upodobaªo. Jest to sprawa mi�dzy tob¡

a Bogiem i ty sam musisz si� ni¡ zaj¡¢.

J. K.
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Istota naszego posªannitwa

ÿDlazego mówiie do mnie: Panie, Panie, a nie zyniie tego, o mó-

wi�? Poka»� wam, do kogo jest podobny ka»dy, kto przyhodzi do mnie i

sªuha sªów moih, i zyni je. Podobny jest do zªowieka buduj¡ego dom,

który kopaª i dokopaª si� gª�boko, i zaªo»yª fundament na skale. A gdy

przyszªa powód¹, uderzyªy wody o ów dom, ale nie mogªy go poruszy¢, bo

byª dobrze zbudowany. Kto za± sªuha, a nie zyni, podobny jest do zªo-

wieka, który zbudowaª dom na ziemi bez fundamentu, i uderzyªy we« wody,

i wnet run¡ª, a upadek domu owego byª zupeªny" (�k 6:46{49).

Przytozony tekst biblijny na±wietla wa»no±¢ budowania na solid-

nym fundamenie. Czytamy tu o zªowieku, który ÿdokopaª si� gª�-

boko" i posadowiª fundament swojej budowli na solidnym podªo»u.

To uhroniªo jego budowl� od zniszzenia w zawieruhah, które po-

tem nadeszªy, w odró»nieniu od innego zªowieka, który budowaª bez

monego fundamentu i którego dom ulegª zniszzeniu.

�yjemy w ±wieie, gdzie zawieruhy staj¡ si� oraz z�stsze,

a prognozy na przyszªo±¢ s¡ oraz bardziej niepokoj¡e. Statystyki

lizby kl�sk »ywioªowyh powoduj¡yh rozlegªe zniszzenia takih jak

susze, powodzie, huragany, trz�sienia ziemi wykazuj¡ ih systema-

tyzny wzrost. Konflikty zbrojne i niepokoje spoªezne mimo wszel-

kih wysiªków nie ulegaj¡ wygaszeniu. Pogª�bia si� ogólno±wiatowa

niestabilno±¢ ekonomizna, narasta kryzys ekologizny, energetyzny,

demografizny, nast�puje erozja zasad moralnyh, obserwujemy po-

gª�biaj¡e si� zdzizenie obyzajów, zaªamaniem grozi system edu-

kaji. To tylko niektóre z wielu potenjalnyh ¹ródeª przyszªyh za-

wieruh, gro»¡yh zawaleniem si� wszystkiego, o nie ma solidnyh

fundamentów. St¡d sprawa powrotu do solidnyh podstaw jawi si�

jako bardzo istotna i nagl¡a.

Jedn¡ z najbardziej fundamentalnyh spraw dla nas jako hrze-

±ijan jest ±wiadomo±¢ istoty naszego posªannitwa. Bowiem nasze za-

howania w ogromnej lizbie spraw szzegóªowyh, zwi¡zanyh z na-

szym post�powaniem, dziaªaniem, wzajemnymi relajami itd. zarówno

w zakresie indywidualnym, jak i zbiorowym (w rodzinie, wspólnoie,

zborze, ko±iele i spoªeze«stwie) wynikaj¡ z tego wªa±nie, jak poj-

mujemy nasze posªannitwo, i je»eli nie mamy wªa±iwego spojrzenia

na to, o ogólne i najwa»niejsze, nasze post�powanie w tyh wielu

szzegóªah nie b�dzie mogªo by¢ wªa±iwe.

Podªo»em wszystkih dzisiejszyh zawieruh w ±wieie, jak te» ih

wzrastaj¡yh potenjalnyh zagro»e« jest grzeh zyli odwrót zªo-
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wieka od Boga i bunt przeiwko prawom, nadanym przez Stwór�.

Jako hrze±ijanie mamy tego ±wiadomo±¢ i mamy obowi¡zek u±wia-

damia¢ to swojemu otozeniu. Mamy tak»e ±wiadomo±¢, »e jedynym

skuteznym sposobem ulezenia shorze« dzisiejszego ±wiata jest po-

jednanie si� zªowieka z Bogiem i powrót do spoªezno±i z Nim.

Wiemy tak»e o tym, »e jest to mo»liwe tylko i wyª¡znie dzi�ki Bo-

»ej inijatywie w postai odkupienia, dokonanego przez Jezusa Chry-

stusa. Posªannitwem Ko±ioªa i ka»dego hrze±ijanina z osobna jest

rozgªaszanie i rozpowszehnianie Ewangelii zyli dobrej nowiny o

zbawieniu zyli ratunku dla ka»dego zªowieka indywidualnie i dla

ludzko±i w ogólno±i.

Pismo �wi�te mówi o ewangelii zbawienia i ewangelii królestwa.

Jezus poleiª gªosi¢ or�dzie: ÿPrzybli»yªo si� Królestwo Niebios". Mo-

dlimy si� sªowami: ÿPrzyjd¹ Królestwo Twoje". Nadej±ie ogólno±wia-

towego królestwa Chrystusa poªo»y ostatezny kres wszystkim zawie-

ruhom i shorzeniom ludzko±i. Chrystus, Jego dzieªo i Jego króle-

stwo to jedyny sposób na rozwi¡zanie dzisiejszyh i jutrzejszyh pro-

blemów ludzko±i. A my jako hrze±ijanie jeste±my dysponentami,

nosiielami, szafarzami tego przesªania. Jeste±my ±wiatªo±i¡ ±wiata,

sol¡ ziemi. W tym sensie jeste±my odpowiedzialni za losy ±wiata | to

na nas spozywa obowi¡zek wskazywania spoªeze«stwom tej jedynej

skuteznej drogi wyj±ia z wszelkih kryzysów. Nikt inny nie jest w

stanie tego zrobi¢ i nikt nie mo»e nas w tym zast¡pi¢.

Jezus Chrystus przyniósª, zaprezentowaª i pozostawiª na ±wieie

nowy rodzaj »yia niebia«skiego pohodzenia, opartego na zasadzie

miªo±i, z gruntu sprzeznego z ziemskim »yiem opartym na zasa-

dzie egoentryzmu. Do tego nowego »yia whodzimy przez nowe

narodzenie z Duha. Kroz¡ wytyzon¡ przez Chrystusa drog¡ je-

ste±my w stanie zaprezentowa¢ i zademonstrowa¢ przed ±wiatem to

nowe »yie, »yie najwy»szej jako±i, odzwieriedlaj¡e niebia«sk¡ do-

skonaªo±¢. Bo»e rozwi¡zania i wskazówki s¡ bowiem optymalne pod

ka»dym wzgl�dem zarówno dla poszzególnyh osób, dla rodziny, dla

wspólnoty i dla spoªeze«stwa jako aªo±i.

Je±li wkrazamy na t� drog� i pod¡»amy ni¡ konsekwentnie, sta-

jemy si� atrakyjni, gdy» Bo»e zasady stwarzaj¡ ehy i jako±¢ wzajem-

nyh stosunków, nieznan¡ i nieosi¡galn¡ przez ludzi nieodrodzonyh,

która jest dla nih tylko niespeªnionym marzeniem. Do tego dohodzi

jednak jeszze dalszy istotny zynnik, a mianowiie Bo»a nadnaturalna

ingerenja i Jego realna obeno±¢ w tyh nowyh relajah Jego ludu,

o daje w efekie poziom »yia jeszze nieporównanie wy»szy.
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Aby ten wysoki poziom i wysoka jako±¢ nowego »yia w Chrystu-

sie mogªy si� ujawni¢ i wpªywa¢ na otozenie, musimy trwa¢ we wie-

rze zyli na pozyjah wytyzonyh przez obietnie Pisma �wi�tego,

które s¡ w swojej istoie nadnaturalne i zakªadaj¡ nasze poruszanie

si� w sferze nadnaturalnej. Wymaga to nieraz ±miaªego odrzuenia

standardowyh, ÿlogiznyh" stereotypów o rzekomyh korzy±iah,

jakie mo»e nam przynie±¢ ªamanie biblijnyh zasad, na przykªad w

dziedzinie uziwo±i, lub o rzekomyh stratah, na jakie mo»e nas

narazi¢ ih przestrzeganie. Je±li si� zdob�dziemy na Bo»y, niebia«ski

sposób my±lenia, Ko±ióª wypeªnia Bo»a hwaªa, dzi�ki zemu ja±nieje

on niebywaªym blaskiem i jego otozenie ulega gwaªtownym przemia-

nom. Je±li t� jako±¢ jako hrze±ijanie traimy, nasze hrze±ija«stwo

zostaje zdegradowane do poziomu tzw. ÿzdrowego rozs¡dku" i trai

swoje niebia«skie ehy i swoj¡ atrakyjno±¢. Bo»a hwaªa odhodzi

i pozostaje nam wtedy tylko filozofowanie i argumentowanie, tak »e

Ko±ióª staje si� zaledwie jedn¡ z mnóstwa ±wiekih subkultur, nie-

zdolny do zwyi�»ania w konfrontaji z innymi ±wiatopogl¡dami i przez

to niezdolny do wypeªnienia swojej misji.

Nie jest to tylko hipotetyzna mo»liwo±¢, lez w wielu przypad-

kah mamy do zynienia z takim wªa±nie ko±ioªem, pozbawionym

wi�kszo±i duhowyh bogatw, w nikªym zaledwie stopniu wywi¡zuj¡-

ym si� ze swojego biblijnego posªannitwa. Nasze mo»liwo±i s¡ wtedy

mono ogranizone i okrojone, przywykli±my do tego i godzimy si� na

to, gdy» stan taki wydaje nam si� normalny. Na ka»dym kroku napo-

tykamy na przeszkody i ogranizenia, któryh nie próbujemy usuwa¢,

wi� poruszamy si� w tyh w¡skih graniah, uprawiaj¡ hrze±ija«-

stwo ±rodków naturalnyh, pozbawione moy i hwaªy Bo»ej.

Duh �wi�ty jednak nigdy nie pogodziª si� z takim stanem i zawsze

d¡»yª i d¡»y do odnowy, aby Bo»a hwaªa mogªa wrói¢ i aby lud Bo»y

staª si� ponownie sol¡ ziemi i ±wiatªo±i¡ ±wiata. Dzieje si� to tak»e i w

naszym zasie. I, dzi�ki Bogu, nie s¡ to tylko nieskutezne apele, lez

pod wpªywem ÿo»ywzego thnienia" nast�puj¡ gª�bokie przeobra»e-

nia w samym Ko±iele, a w ih wyniku powraa Bo»a hwaªa, to za±

jest powodem, »e Ko±ióª na nowo zazyna peªni¢ swoje posªanni-

two, prezentuj¡ i demonstruj¡ ±wiatu ewangeli� Królestwa | ten

jedyny, niebia«ski program, zdolny uzdrowi¢ zn�kany i pogr¡»ony w

problemah ±wiat. Nie jest to na razie poz¡tek panowania Chrystusa,

gdy» On jeszze nie przyszedª, lez jest to wa»ny etap przygotowawzy.

Dzi�ki niemu w spoªeze«stwah rodzi si� i pogª�bia ±wiadomo±¢, »e

jest Bóg, który ma peªn¡ wªadz� i jest w stanie zapanowa¢ nad tym



28 Do Celu, nr 19

szalej¡ym haosem, i »e s¡ ludzie, którzy liz¡ si� z tym Bogiem i z

którymi ten Bóg si� lizy. A to ma ogromne znazenie.

Nie zwlekaj¡, zajmij swoje miejse w tym pot�»nym poruszeniu,

poprzedzaj¡ym powrót naszego Króla! �wiadomy tego ogólnego po-

sªannitwa Ko±ioªa dostosuj do niego wszystkie szzegóªy swojego »y-

ia hrze±ija«skiego | uzgodnij z Sªowem Bo»ym i dziaªaniem Duha

�wi�tego swoje my±li, sªowa i zyny. Sprawi to, »e twoja rado±¢ nawet

w najtrudniejszyh walkah b�dzie zupeªna, gdy» b�dziesz ±wiadomy

tego, »e wraz z aªym ludem Bo»ym zd¡»asz do bliskiego ju» elu |

zwyi�stwa Chrystusa i ustanowienia Jego Królestwa.

J. K.

Powrót do podstaw

w »yiu spoªezno±i i w spoªeze«stwie

(Streszzenie wykªadu na I Konferenj� Euroforum, Ustro« 2003)

�yjemy w trudnyh zasah, które prawdopodobnie b�d¡ oraz

trudniejsze. �wiat, rz¡dzony przez ludzi nie znaj¡yh Boga, pogr¡»a

si� w oraz wi�kszyh problemah i zamieszaniu. Wali si� wszystko,

o nie ma wªa±iwyh fundamentów, a rozpazliwe próby przeiw-

dziaªania temu s¡ nieskutezne.

Jako hrze±ijanie mamy niezmiernie wa»ne przesªanie dla tego

wstrz¡sanego ró»norakimi dramatyznymi wydarzeniami ±wiata | je-

dyne, które powinno i mo»e rozwi¡za¢, a w ko«u rozwi¡»e wszyst-

kie problemy ludzko±i. Naszym obowi¡zkiem jest gªosi¢ ewangeli� o

Królestwie Bo»ym aªemu stworzeniu i napeªnia¢ ziemi� znajomo±i¡

hwaªy Pana. Do tego zostali±my powoªani, mamy do tego peªnomo-

nitwo Chrystusa i pot�»ne nadnaturalne wyposa»enie.

Tylko korzystaj¡ z tego wyposa»enia i peªni¡ to posªannitwo

wypeªniamy swoje przeznazenie. Bez tego jeste±my tylko jedn¡ z

wielu ±wiekih subkultur, rywalizuj¡¡ z innymi przy pomoy na-

turalnyh ludzkih ±rodków, bez szans na zdobyie ±wiata dla Chry-

stusa. Niestety, problemem wspóªzesnyh hrze±ijan jest to, »e za-

gubili±my to wyposa»enie i zaprzepa±ili to posªannitwo, wªa±nie

przez . . . odej±ie od podstaw.

Trzy gªówne przeszkody w osi¡gni�iu naszego elu to: 1) Brak

±wiadomo±i naszego powoªania, 2) Bierno±¢ wi�kszo±i hrze±ijan

(tzw. ÿlaików") i 3) Rozbiie hrze±ija«stwa na lizne obozy wy-

znaniowe. Bezwzgl�dn¡ koniezno±i¡ jest powrót do biblijnyh pod-

staw w tyh trzeh dziedzinah.
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Ad 1) Zgodnie z nauk¡ Chrystusa hrze±ijaninem jest ten, kto

staª si� Jego uzniem | oddaª swoje »yie Bogu i realizuje Jego ele.

W »yiu hrze±ijanina »adna inna rzez nie mo»e mie¢ wi�kszego

priorytetu. Byie hrze±ijaninem to eha dominuj¡a nad wszyst-

kim innym w »yiu zªowieka, okre±laj¡a jego to»samo±¢. Wszystko

inne jest temu podporz¡dkowane.

Ad 2) Biblijnym rozwi¡zaniem zleonego ko±ioªowi zadania gªo-

szenia ewangelii wszelkiemu stworzeniu jest zasada powszehnego ka-

pªa«stwa. W ko±iele o zdrowyh podstawah nie ma podziaªu na

duhownyh i laików. Ka»dy zªonek ko±ioªa gªosi »yiem i sªo-

wami ewangeli� i uzestnizy zynnie w pozyskiwaniu i formowa-

niu nowyh zªonków. Udost�pnia na to samego siebie, swój zas,

swoje ±rodki, swój dom.

Ad 3) Rozwi¡zaniem problemu rozbiia wyznaniowego ko±ioªa

jest jedno±¢ w ró»norodno±i. U jej podªo»a le»y ±wiadomo±¢, »e ab-

solutem jest tylko Bóg, natomiast wszystko ludzkie jest z¡stkowe, su-

biektywne, wzgl�dne i podlega zakwestionowaniu i uhyleniu. Wszysy

mamy t� sam¡ to»samo±¢ | jeste±my dzie¢mi Bo»ymi i nale»ymy do

Chrystusa, a nasze ró»ne do±wiadzenia, zrozumienie i tradyje nie

dziel¡ nas, lez s¡ naszymi ennymi talentami, którymi usªugujemy so-

bie wzajemnie w miªo±i i szaunku i które przez to pomna»amy, wzbo-

gaaj¡ si� i zmierzaj¡ wspólnie do ÿpeªni wymiarów Chrystusowyh".

To nie jest utopia, lez biblijny model, który zostaª ponownie

odkryty i funkjonuje aktualnie na wielu miejsah ±wiata, a wsz�-

dzie tam, gdzie funkjonuje, ko±ióª odzyskuje swój pierwotny dyna-

mizm, rozwija si� gwaªtownie i w sposób zdumiewaj¡y wpªywa na

swoje otozenie. W tyh okolizno±iah do ko±ioªa wraa pot�»na,

nadnaturalna Bo»a mo i hwaªa, tote» zadanie dotaria z ewangeli¡

do aªego ±wiata i zademonstrowania przed spoªeze«stwem wspa-

niaªo±i »yia zgodnego z ewangeli¡ staje si� dla ko±ioªa zym± w

peªni realnym i osi¡galnym.

Na terenah tradyyjnie hrze±ija«skih (Europa, Pn. Ameryka)

proes ten natrafia na opory w±ród przywództwa ko±ioªów (duho-

wie«stwa), dlatego szzególn¡ rol� maj¡ tu do odegrania ludzie nie

obi¡»eni nadmiernie balastem teologii i tradyji | szeregowi zªon-

kowie ko±ioªa. Jest tutaj ogromne pole do dziaªania dla ludzi interesu.

Je±li Bóg daruje nam t� wizj� i zehemy wª¡zy¢ si� w jej realizaj�,

istnieje realna szansa na dokonanie w naszym Kraju zmian, o jakih

wiele poprzednih pokole« nie ±miaªo nawet marzy¢.

J. K.



30 Do Celu, nr 19

Podszeptany regulamin

zyli instrukje i zasady post�powania, podsuwane nam

ihazem przez naszego nieprzyjaiela, który he,

aby±my kierowali si� nimi w domu Bo»ym

I. Gdy Pan Bóg przez swoje Sªowo, przez Duha �wi�tego

lub przez usªug� mówion¡ lub pisan¡ swoih posªa«ów objawi i

jak¡± enn¡ prawd� duhow¡, dotyhzas i nieznan¡, to sprawuj

si� jak nast�puje:

1. Raduj si� z tego niezmiernie, rozkoszuj si� t¡ prawd¡ i b¡d¹ dumny,

»e to wªa±nie ty j¡ odkryªe±.

2. Biegnij do zaprzyja¹nionyh z tob¡ wierz¡yh i dziel si� z nimi

swoim odkryiem, nalegaj¡, aby i oni stali si� zwolennikami i gªosiie-

lami tej prawdy.

3. Je±li si� zapal¡ i zahwy¡ tak jak ty, biegnij z tym do dalszyh

ludzi razem z nimi.

4. Je±li nie okazuj¡ zainteresowania, nie mog¡ zrozumie¢, maj¡ zastrze-

»enia lub sprzeiwiaj¡ si�, pokªó¢ si� z nimi i zerwij z nimi wszelkie kontakty.

5. Od tej hwili, kiedykolwiek spotkasz jakiego± wierz¡ego, najpierw

sprawdzaj i badaj, zy wyznaje on t� twoj¡ prawd� i zy rozumie j¡ do-

kªadnie tak samo jak ty.

6. Je±li stwierdzisz, »e tak, uznaj go za swojego brata i miej z nim du-

how¡ spoªezno±¢, dopóki nie poró»ni was jaka± inna sprawa.

7. Je±li nie, to miej go za faªszywego brata i nie utrzymuj z nim »ad-

nyh stosunków, gdy» twoja prawda jest kluzowa i bez niej nie mo»na

podoba¢ si� Bogu.

8. Odt¡d prawdziwym ko±ioªem nieh b�d¡ dla iebie tylko i, któ-

rzy wyznaj¡ i gªosz¡ jako najwa»niejsz¡ t� konkretn¡ prawd� i którzy zga-

dzaj¡ si� z tob¡ w stu proentah.

9. Wszystkih innyh uwa»aj za faªszywyh i pogr¡»onyh w kªamstwie,

unikaj ih, ostrzegaj przed nimi i pilnuj si�, by zasem o± z ih zwiasto-

wania nie wywarªo na iebie jakiego± wpªywu.

10. Nie zmarnuj »adnej okazji, by o nih mówi¢ publiznie jako o zwie-

dzionyh i bª¡dz¡yh, gªosz¡yh inn¡ ewangeli� i innego Jezusa, maj¡yh

innego duha i zd¡»aj¡yh do piekªa.

II. Je±li usªyszysz jakie± zwiastowanie lub nauzanie, w którym

mowa jest o sprawah dot¡d i nieznanyh, które nie byªy wyzna-

wane tam, gdzie wyrastaªe± i nie s¡ gªoszone tam, gdzie nale»ysz,

to sprawuj si� jak nast�puje:

1. Najlepiej nie sprawdzaj wale, w jakim stopniu zwiastowanie to

jest zgodne z Pismem �wi�tym, lez odrzu¢ je natyhmiast bez »adnego

rozpatrywania.
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2. Je»eli ju» sprawdzasz jego tre±¢ na podstawie Biblii, to skonen-

truj si� na usilnym poszukiwaniu dowodów na to, »e jest to faªszywe, nie-

biblijne i zwodnize.

3. Je»eli niektórzy z twoih przyjaióª zostali poruszeni tym zwiastowa-

niem i skªaniaj¡ si� ku temu, by je przyj¡¢, staraj si� wszelkimi sposobami od-

wie±¢ ih od tego, rób im ierpkie wymówki i sprzezaj si� z nimi do upadªego.

4. Skrz�tnie zbieraj, rozpowszehniaj i rozgªaszaj wszelkie mo»liwe ar-

gumenty przeiwko temu zwiastowaniu i jego zwolennikom.

5. Podkre±laj w szzególno±i wady, bª�dy i upadki ludzi, którzy to

zwiastuj¡, ih niewªa±iwe motywy, egoistyzne ele i zgubne skutki ih

dziaªalno±i.

6. Jako najlepsz¡ i najskutezniejsz¡ metod� ih zwalzania stosuj oskar-

»anie ih o przynale»no±¢ do New Age, powi¡zania z religiami wshodu,

zary i okultyzm.

7. Strze» si� sªuhania tego, o oni sami mówi¡ o sobie i nigdy nie

bierz tego pod uwag� przy ih oenie, wiedz¡, »e szatan przybiera po-

sta¢ anioªa ±wiatªo±i.

8. Baz i ostrzegaj innyh, by nie da¢ si� zwie±¢ przez sªuhanie ih

usªugi, zytanie ih publikaji lub jakiekolwiek inne kontakty z nimi, ho¢by

tre±i te robiªy wra»enie bardzo przekonuj¡yh.

9. Zdeydowanie odrzuaj wszelkie argumenty, podkre±laj¡e pozornie

dobre owoe ih dziaªalno±i jak wzrost lizebny, przemiana »yia, wpªyw

na spoªeze«stwo lub maj¡e miejse uda.

10. Cokolwiek by si� nie staªo, nigdy nie daj si� nakªoni¢ do tego, by

oenia¢ tyh ludzi i ih nauzanie beznami�tnie i obiektywnie.

III. Kiedy mowa jest o odst�pstwie, zwiedzeniah zasów osta-

teznyh, faªszywyh prorokah, ±pi¡yh pannah, letnio±i laody-

ejskiej i innyh tym podobnyh negatywnyh zjawiskah, to spra-

wuj si� jak nast�puje:

1. Nawet ani przez sekund� nie odno± »adnej z tyh rzezy do samego

siebie i aªy zas my±l tylko o innyh.

2. Nie dopuszzaj do siebie nawet najl»ejszej my±li o tym, »e o± z

tyh rzezy mo»e dotyzy¢ twojego wªasnego stanu duhowego i »e powi-

niene± bada¢ swoje »yie pod tym k¡tem.

3. Szybko sporz¡d¹ sobie list�, i nieh ona b�dzie jak najdªu»sza, osób,

wspólnot i ko±ioªów, któryh to wszystko dotyzy i które »yj¡ w odst�p-

stwie, iemno±i i zwiedzeniu.

4. Nigdy nie zadawaj sobie trudu obiektywnego badania danej sprawy,

lez wszystko, okolwiek usªyszysz o innyh zªego, przyjmuj zaraz jako nie-

podwa»alne fakty.

5. Czuj si� nie tylko wolny, lez tak»e zobowi¡zany do tego, by mó-

wi¢ wszystko zªe o tyh wszystkih, któryh masz na swojej li±ie, kiedykol-

wiek nadarzy si� ku temu sposobno±¢, gdy» jako nieprzyjaiele prawdy s¡

to ludzie wyj�i spod wszelkiego prawa.
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6. Paªaj na tyh zwodziieli i odszzepie«ów ±wi�tym oburzeniem i nie

wahaj si� »ywi¢ do nih i okazywa¢ im gª�bok¡ pogard�, obo±¢ i wrogo±¢.

7. Je±li zetkniesz si� z jakim± hrze±ijaninem i nieznanym, bez »adnego

sprawdzania i bez wahania wpisz go na list� zwiedzionyh, gdy» odst�pstwo

jest tak powszehne, »e prawdopodobie«stwo pomyªki jest aªkiem znikome.

8. Je±li kto± znany i i bliski powie o± pozytywnego o kim±, kogo

masz na swojej li±ie, przejawi wobe niego jak¡± sympati�, bierze go w

obron� lub odmawia jego pot�piania, natyhmiast wpisz go tak»e na swoj¡

list� i traktuj odpowiednio.

9. Im dosadniej b�dziesz si� o tyh wrogah Bo»ej prawdy wyra»aª i im

i�»sze postawisz im zarzuty, tym bardziej dowiedziesz swojej wªasnej pra-

wowierno±i i tym wyra¹niej ja±nie¢ b�dzie twoja wªasna nienaganno±¢.

10. Delektuj si� ±wiadomo±i¡, »e to ty stoisz na stra»y zystej prawdy

i »e nale»ysz do nieliznej resztki Bo»yh zwyi�zów, niepodatnyh na

»adne zwiedzenia, podzas gdy aªe pozostaªe hrze±ija«stwo grz�¹nie w

odst�pstwie.

IV. Kiedy mowa jest o odnowie, przebudzeniu, zwyi�skim po-

hodzie ewangelii, przejawah Bo»ej moy oraz o wzro±ie i dojrze-

waniu Ko±ioªa, to sprawuj si� jak nast�puje:

1. Jak dªugo mo»esz, nie reaguj na takie wie±i i udawaj, »e tego

nie sªyszysz.

2. Je±li musisz ju» zareagowa¢, okazuj brak zainteresowania tymi wiado-

mo±iami i przejawiaj aªkowite niedowierzanie, gdy» przyjmujesz za prawd�

tylko to, o sam widziaªe± i sªyszaªe±, a to z uwagi na wielu zwodziieli.

3. Konsekwentnie podwa»aj wszystkie dobre i zah�aj¡e wiadomo-

±i przez rozgªaszanie i i¡gªe powtarzanie wszystkiego tego, o znieh�a,

przygn�bia i niszzy.

4. Nie wahaj si� wyst�powa¢ z wszelk¡ ostro±i¡ i nieust�pliwo±i¡ prze-

iwko tym, którzy rozpowszehniaj¡ wie±i optymistyzne, i wskazuj usta-

wiznie na to, »e zgodnie z Bibli¡ powinno by¢ oraz gorzej.

5. Tyh, którzy z entuzjazmem opowiadaj¡ o tyh pozytywnyh wyda-

rzeniah w Ko±iele i na ±wieie, traktuj z pogard¡ i okre±laj jako naiwnyh

i zwiedzionyh, którym zrobiono pranie mózgów.

6. Tyh, którzy usiªuj¡ hodzi¢ w wierze i obstaj¡ przy prawdziwo±i bi-

blijnyh obietni dla wierz¡yh i Ko±ioªa, uwa»aj za niezrównowa»onyh

fanatyków, oderwanyh od rzezywisto±i, wy±miewaj ih i wyszydzaj.

7. Je±li doieraj¡ wie±i o post�pah ewangelii i przemianah przez ni¡

wywoªanyh, poparte danymi statystyznymi, okre±laj nawróenia jako poªo-

wizne, przemiany jako nietrwaªe, a dane statystyzne jako nierzetelne.

8. Je±li pojawiaj¡ si� wie±i o udah i innyh przejawah Bo»ej moy,

zaprzezaj ih autentyzno±i, a je±li dowody s¡ niew¡tpliwe i nie mo»na im

zaprzezy¢, przypisuj je bez wahania diabªu i moom iemno±i.

9. Wszystkih zara»onyh ideami odnowy i przebudzenia zwalzaj kon-

sekwentnie, okre±laj¡ ih jako liberaªów, legalistów, gnostyków, gªosiieli
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sukesu, Filistynów, nahamitów, paradygmatyków, szamanów, apostoªów

New Age | o tylko przyjdzie i na j�zyk, byle okaza¢ im i wzbudzi¢

do nih nieprzejednan¡ wrogo±¢.

10. Je±li usªugujesz Sªowem, to ka»d¡ swoj¡ usªug� przetykaj wypa-

dami sªownymi przeiwko hrze±ijanom, z którymi si� nie zgadzasz, oka-

zuj¡ swój gniew lub o±mieszaj¡ ih, aby utrzyma¢ i powi�ksza¢ dzie-

l¡y i� od nih dystans.

�eby Go pozna¢

. . . wszystko uznaj� za ±mieie, »eby zyska¢ Chry-

stusa . . . �eby pozna¢ go i dozna¢ moy zmartwyh-

wstania jego, i uzestnizy¢ w ierpieniah jego, staj¡

si� podobnym do niego w jego ±mieri.

Flp 3:8,10

Pismo �wi�te przypisuje ogromn¡ wag� sprawie poznania Boga i

Chrystusa. Ma to kluzowe znazenie dla naszego stanu duhowego i

naszej relaji z Bogiem. Mówi o tym wiele wersetów biblijnyh (patrz

np. rozdziaª 1 w ksi¡»e ÿJak powiada Pismo", dost�pnej tak»e w ser-

wisie www.doelu.jezus.pl), z któryh najdobitniej wyraziª ten fakt sam

Pan Jezus w swojej modlitwie arykapªa«skiej, kiedy powiedziaª: ÿA

to jest »ywot wiezny, aby poznali iebie, jedynego prawdziwego Boga

i Jezusa Chrystusa, którego posªaªe±" (J 17:3).

Wynika z tego jasno, »e oraz gª�bsze poznawanie Boga powinno

by¢ nieustannym d¡»eniem ka»dego hrze±ijanina. I nikt z nas nigdy

nie b�dzie mógª powiedzie¢, »e poznaª Go ju» tak doskonale, »e dalsze

poznawanie Go jest mu ju» niepotrzebne. Byªoby to dowodem trwania

w zwiedzeniu i okªamywania samego siebie. Mo»e tego nie mówimy,

ale zy w naszyh my±lah nie bywamy dumni z tego, jak bardzo dobrze

Go znamy? Gdyby taki stan byª mo»liwy, apostoª Paweª byªby jednym z

pierwszyh, który miaªby prawo twierdzi¢ to o sobie, a tymzasem wªa-

±nie on stwierdza wyra¹nie: ÿNie jakobym ju» to osi¡gn¡ª . . . ale d¡»�

do tego" (Flp 3:12). Mówi tu o poznaniu Chrystusa i swojej przemianie

na Jego podobie«stwo, jak o tym mówi tekst zaytowany pod tytuªem.

Skoro tak, to poznanie Boga i Chrystusa nas wszystkih jest tylko

z¡stkowe. Musimy o tym pami�ta¢ zwªaszza przy oenie innyh

hrze±ijan. Obserwuj¡ wielu takih, którzy powoªuj¡ si� na swoj¡

znajomo±¢ Chrystusa, jeste±my z�sto w pokuszeniu wyi¡gania wnio-

sku, »e oni tak naprawd� Go nie znaj¡ tak, jak my Go znamy. Cho¢

nieraz mo»e to by¢ prawd¡, nie upowa»nia nas to do wynoszenia si�

nad nih i robienia im zarzutów, gdy» po pierwsze poznanie Boga
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to nie wªasne osi¡gni�ie, lez owo darowanej nam przez Boga ªa-

ski, a po drugie mamy wszysy wspólne to, »e poznali±my zaledwie

z�±iowo i nasze poznanie powinno wzrasta¢.

Prawdziwe poznanie Boga to nie poznanie intelektualne, lez du-

howe, b�d¡e rezultatem rzezywistego z Nim kontaktu. S¡ ludzie,

którzy aªe swoje »yie po±wi�ili intelektualnemu poznawaniu Boga i

stali si� uznanymi fahowami od takiej Jego znajomo±i, a przy tym

tak naprawd� nie poznali Go wale. Z drugiej strony, s¡ te» ludzie,

któryh poziom intelektualny jest stosunkowo bardzo niski, tak i» nie

s¡ w stanie powiedzie¢ nizego m¡drego o Bogu, ale ih »yie ±wiadzy

o tym, »e znaj¡ swojego Boga w sposób wyj¡tkowy i nieprzei�tny.

Bóg i Chrystus to obiekt poznawania tak przeogromny, »e przera-

sta on wszelkie naturalne zdolno±i zªowieka. Przykªadem mog¡ by¢

uzniowie Chrystusa, którzy byli z Nim przez aªy kilkuletni okres Jego

ziemskiej dziaªalno±i, mo»na wi� ±miaªo powiedzie¢, »e znali Go le-

piej od wszystkih innyh »yj¡yh wtedy ludzi. Kiedy jednak ±ledzimy

ih reakje w ró»nyh epizodah z Ewangelii, widzimy, »e raz po raz

byli zaskakiwani i ÿzdumiewali si�" wielokrotnie, kiedy odsªaniaª przed

nimi jaki± kolejny r¡bek swojej wielko±i, zy to dokonuj¡ uzdrowie«,

gromi¡ demony, wskrzeszaj¡ umarªyh, rozmna»aj¡ hleb, hodz¡

po wodzie, uiszaj¡ burz�, przemieniaj¡ si� przed nimi, odpuszzaj¡

grzehy itd. ÿKim»e On jest?" | byªo z�stym pytaniem ludzi, kiedy

byli ±wiadkami kolejnej manifestaji Jego pot�gi i hwaªy.

Ozywi±ie najwi�kszym zaskozeniem i zdumieniem byª dla nih

fakt Jego zmartwyhwstania, ale ani na tym nie sko«zyª si� ih pro-

es Jego poznawania. Kiedy apostoª Jan, który byª naoznym ±wiad-

kiem wszystkih tyh wydarze«, a z Jezusem ª¡zyªa go szzególna

za»yªo±¢, zobazyª uwielbionego Pana w Jego majestaie, ÿpadª do

nóg jego jakby umarªy" (Obj 1:12{17). Dowodzi to, »e to, o zoba-

zyª, byªo poznaniem, daleko przewy»szaj¡ym to wszystko, o po-

znaª hodz¡ z Nim jako Jego uze«.

Wypowied¹ apostoªa Pawªa, któr¡ zaytowali±my na poz¡tku, za-

wiera pewien bardzo istotny szzegóª. �¡zy on w niej ztery ele-

menty: pragnienie poznania Chrystusa, doznania moy Jego zmar-

twyhwstania, uzestnizenia w Jego ierpieniah i upodobnienia si�

do Niego w Jego ±mieri. S¡ one z sob¡ ±i±le powi¡zane i wza-

jemnie uwarunkowane. Nie jest mo»liwe jedno bez drugiego. Ih

wymienienie w jednym zdaniu zawiera bardzo gª�bokie prawdy du-

howe o ogromnym znazeniu.

Po pierwsze, prawdziwe poznanie Boga nie jest mo»liwe bez

±mieri starej, grzesznej i ielesnej natury zªowieka. Bez zgody zªo-



�eby Go pozna¢ 35

wieka na tak¡ ±mier¢, na umartwienie wszystkiego o ielesne i du-

szewne, proes prawdziwego poznania Boga nie mo»e si� w peªni na-

wet rozpoz¡¢. Je±li mimo wszystko b�dziemy si� starali unikn¡¢ tego

przykrego losu i zahowa¢ przy »yiu o± ze starego zªowieka, na-

sze poznanie Boga b�dzie bardzo okrojone, a jego rezultaty b�d¡

bardzo w¡tpliwej warto±i.

Po drugie, je±li zdeydowali±my si� na poznanie Boga za wszelk¡

en�, a wi� za en� »yia naszego ÿja", tak i» rozpoz�ªo si� nasze

prawdziwe, duhowe poznawanie Boga, rezultatem b�dzie tak»e na-

sze upodabnianie si� do Chrystusa. Stawanie przed oblizem Boga

twarz¡ w twarz przemienia nas w sposób nieuhronny stopniowo

na Jego obraz (2Ko 3:18). Nasza nowa osobowo±¢ nabiera powoli

eh Chrystusowyh. Warto wi� ponie±¢ t� ofiar� ze wzgl�du na

wspaniaªe tego owoe.

Po trzeie, sprzed obliza Króla królów i Pana panów nikt nie

wyhodzi pró»ny, nieobdarowany. Stoj¡ przed Nim, zostajemy niesa-

mowiie ubogaeni ÿwszelkim duhowym bªogosªawie«stwem niebios"

(Ef 1:3). Dlatego w ±lad za naszym stawaniem przed Bogiem, Jego po-

znawaniem i przemian¡ na Jego podobie«stwo nast�puje nasz udziaª

w doznawaniu moy Jego zmartwyhwstania. Gor¡e pragnienie tego

wszystkiego jest wi� jak najbardziej zrozumiaªe, je±li tylko zdajemy

sobie spraw� z ogromnej warto±i tego ÿpakietu".

Jednak i na tym jeszze nie konie, gdy» pakiet ten zawiera jesz-

ze zwarty element: uzestnitwo w ierpieniah Chrystusa. | Czy

nie mo»na byªoby jako± omin¡¢ tego zwartego elementu i poprzesta¢

na tyh trzeh? | Je±li takie s¡ nasze my±li, dowodzi to, »e nasze po-

znanie Chrystusa jest jeszze bardzo ogranizone. Bo dla dostateznie

przemienionyh na Jego obraz ten zwarty element jest równie enny

jak trzy pozostaªe. Dla przemienionyh ierpie¢ dla Chrystusa jest

wielkim przywilejem i niesamowitym bªogosªawie«stwem (Mt 5:11,12;

Flp 1:29,30). Wynika to nie tylko z tre±i Biblii, lez tak»e z liz-

nyh ±wiadetw hrze±ijan, którzy byli uzestnikami tego przywileju

i zwi¡zanyh z nim wspaniaªyh bªogosªawie«stw.

Gª�bsze poznanie Chrystusa przez ka»dego z nas, wszystkih Jego

dzisiejszyh uzniów, jest nagl¡¡ potrzeb¡ obenego zasu. Je±li ho-

dzisz dumny z tego, jak dobrze Go znasz, patrzysz z góry na innyh,

którzy Go nie znaj¡, i mówisz o nih, »e gªosz¡ ÿinnego Chrystusa",

robisz im zarzuty i ostro ih pot�piasz, ±wiadzy to o twojej nikªej na

razie znajomo±i Jezusa. Bo im lepiej Go poznajemy, tym bardziej

stajemy si� do Niego podobni, a mi�dzy innymi jeste±my wtedy isi

i pokornego sera, ªagodni i peªni miªosierdzia.
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Jak na razie zreszt¡, to w pewnym sensie do nas wszystkih od-

nosi si� jeszze zarzut, »e gªosimy jakiego± innego Jezusa, dostosowa-

nego do naszyh wªasnyh wyobra»e«, a nie takiego, jakim On jest

naprawd�. Ale dzi�ki Bogu, jest oraz wi�ej tyh, którzy uto»samiaj¡

si� z pragnieniem wyra»onym przez Pawªa i usilnie zabiegaj¡ przed

Bogiem o Jego gª�bsze poznanie i swoj¡ wªasn¡ przemian�. Widzia-

ªem grup� pastorów, którzy po dniah skupienia, na któryh prze-

»yli mono obeno±¢ i ±wi�to±¢ Bo»¡, stawali jeden po drugim przed

zborem i wyznawali, niektórzy z pªazem, »e dotyhzas gªosili nie

takiego Chrystusa, jakim On jest naprawd�.

Oby takih hwil i takih usªuguj¡yh byªo oraz wi�ej! Sta-

wajmy wytrwale przed oblizem Bo»ym w skrusze i pokorze, a hwile

takie b�d¡ oraz z�±iej naszym udziaªem, za± w ±lad za tym pójdzie

prawdziwa znajomo±¢ prawdziwego Chrystusa w zgromadzeniah ludu

Bo»ego, a w ±lad za tym tak»e w naszyh miastah i naszym kraju.

J. K.
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