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Grudzie« 2004

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

Wszystko ju» si wykonaªo
Potem Jezus, wiedz¡ , »e si ju» wszystko wykonaªo, aby si wypeªniªo Pismo . . .
. . . rzekª: Wykonaªo si! . . .
J 19:28,30

Dzieªo odkupienia, którego punktem kulmina yjnym byªa

hwila

i byªy sªowa z powy»szego tekstu Pisma, jest przeªomowym wydarzeniem w dzieja h

aªej ludzko± i. Czego od tysi¡ le i z utsknie-

niem wy zekiwano, staªo si faktem. Od tego wydarzenia

aªa du-

howa rze zywisto±¢ jest inna ni» poprzednio. Odniesione przez Chrystusa na Golgo ie zwy istwo obejmuje wszystkie dziedziny i rzutuje
w sposób istotny na wszystkie sfery naszego »y ia. Od tego wydarzenia wszystko wygl¡da ina zej.
O zywi± ie nie omówimy na tym miejs u jak to si staªo i

o kon-

kretnie ulegªo zmianie. Przedstawione to zostaªo wy zerpuj¡ o w Pi±mie Switym i przeªom ten mo»e by¢ udziaªem tylko ty h, którzy
przyjm¡ to Bo»e przesªanie dla ka»dego

zªowieka, dadz¡ si pou zy¢

i za zn¡ i±¢ wskazan¡ przez Chrystusa drog¡. Ta y staj¡ si nowym
stworzeniem, stare przemija, a wszystko staje si nowe (2Ko 5:17).
Pozostaje jednak faktem, »e

i wszys y z nas, którzy otworzyli si

na Bo»e przesªanie i weszli na t drog, w bardzo ró»nym stopniu
korzystaj¡ ze zdoby zy, dobrodziejstw i bªogosªawie«stw tego przeªomowego dzieªa, jakiego dokonaª Chrystus. Wprawdzie nawet maªa
jego

z¡stka niesamowi ie uboga a

zªowieka, niemniej jednak pono-

simy strat, je±li zadowalamy si jedynie
zdrojów zbawienia w

z¡stk¡, a nie

zerpiemy ze

aªej peªni (Iz 12:3; Iz 55:1{3).

Z tej wªa±nie przy zyny Bóg w swoim Sªowie za h a nas wielokrotnie do gªbszego poznawania Chrystusa i Jego dzieªa, wªa±nie po
to, aby±my mogli w wikszej ni» doty h zas mierze korzysta¢ z du howej obfito± i, jaka dziki dzieªu odkupienia staªa si naszym udziaªem.
Bardzo gor¡ o modliª si o to apostoª Paweª, prosz¡ , aby wiernym
dane byªo zrozumie¢ ÿjakie boga two

hwaªy jest udziaªem ±wity h

w dziedzi twie jego i jak nadzwy zajna jest wielko±¢ mo y jego wobe
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nas . . . " (Ef 1:18,19). Od tego bowiem zale»y zarówno nasza wªasna
obfito±¢, jak i nasz suk es w pra y dla Pana.
Znana jest historia o

zªowieku, który z trudem u iuªaª na bilet,

aby popªyn¡¢ za o ean. Na statku »ywiª si serem, którego zapas zabraª sobie na drog, gdy» nie miaª pienidzy, aby korzysta¢ z ty h
sma zny h, pa hn¡ y h, obfity h potraw, jakie podawano w restauraji. Jakie» byªo jego zdumienie, za»enowanie i smutek nad poniesion¡
strat¡, kiedy pod konie
zawarte byªo w

podró»y dowiedziaª si, »e peªne utrzymanie

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 bdziemy 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 »y ie, marny ser wªasnego wyrobu,

zamiast rozkoszowa¢ si boga twem Pa«skiego stoªu | wspaniaªymi
owo ami Golgoty? Czy nie warto

zym prdzej zreflektowa¢ si i za-

si¡±¢ w Bo»ej restaura ji? Je±li dokªadniej i dogªbniej przestudiujemy
jadªospis | Pismo wite, przekonamy si niew¡tpliwie, »e ta historia
bardzo trafnie opisuje nasze wªasne postpowanie.
Nie musi jednak dªu»ej tak by¢. Za znijmy wi

od zaraz wni-

ka¢ gªbiej w nasze przywileje dzie i Bo»y h. Klu zowym wyrazem
w naszym fragmen ie 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 . . . szukaj ie najpierw Królestwa Bo»ego i
sprawiedliwo± i jego, a wszystko inne bdzie 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 osz zdziª . . . jak»eby nie miaª z nim
darowa¢ nam wszystkiego? (Rz 8:32); ÿ . . . I»e± ie w nim uboga eni
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 uboga eni
we wszystko bdzie ie mogli okazywa¢ wszelk¡ sz zodrobliwo±¢ . . . "
(2Ko 9:11); ÿWszystko mog w tym, który mnie wzma nia, w Chrystusie" (Flp 4:13); ÿBoska jego mo

obdarowaªa nas wszystkim,

o jest

potrzebne do »y ia i pobo»no± i . . . " (2Pt 1:3).
To wszystko dostpne jest dla nas poprzez wiar. Potrzeba nam
wy i¡ga¢ po to wspaniaªe dziedzi two r e naszej wiary, gdy» bez tego

Wszystko ju» si wykonaªo

bdziemy

3

i¡gle ÿjedli ser". Wie o tym nasz prze iwnik 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
owo e. Rezultat zale»y wi

nie od obiektywny h faktów, gdy» te s¡

jednozna znie korzystne, skoro wszystko ju» si wykonaªo, le z od naszego do ni h podej± ia, od naszej ±wiadomo± i

o do ty h faktów i

od naszego postpowania w zgodno± i z nimi. Wiar mo»na bowiem
zdefiniowa¢ jako uzgodnienie my±li, sªów i

zynów z du howymi fak-

tami, przedstawionymi w Pi±mie witym.
Brak wiary u ludzi odrodzony h przejawia si naj z± iej w takiej
posta i, »e w obli zu istniej¡ y h wszelkiego rodzaju potrzeb i problemów, obojtne

zego by one doty zyªy, do hodzimy do jednego z

nastpuj¡ y h wniosków: Po pierwsze mamy przekonanie, »e aby nast¡piªa zmiana, Bóg musiaªby jesz ze
pewno± i,

zy ze h e i

o± zrobi¢, przy

zmiana, my musimy jesz ze
zy jeste±my w stanie,

o± zrobi¢, przy

zy damy rad,

zym nie mamy pewno± i,

zy podoªamy,

na to sta¢. Po trze ie, uwa»amy, »e aby
musieliby

zym nie mamy

zy to zrobi. Po drugie, s¡dzimy, »e aby nast¡piªa

o± zrobi¢, ale mamy ±wiadomo±¢, »e oni nie

apele do ni h nie skutkuj¡. I po

zy bdzie nas

o± si zmieniªo, inni ludzie
h ¡, a nasze

zwarte, my±limy, »e aby mogªo doj±¢

do przeªomu w jakiej± sprawie, musiaªyby zmieni¢ si pewne niesprzyjaj¡ e okoli zno± i, przy

zym widzimy, »e nie mamy na nie wpªywu.

W ka»dej z taki h sytua ji, a bywa i h w naszym »y iu

aªe mnó-

stwo, do hodzimy w ko« u do po zu ia bezradno± i i bezsilno± i, do
stanu ogólnej niemo»liwo± i. Uwa»aj¡
rezygnujemy z Bo»y h obietni

si za wierz¡ y h, w prakty e

i uprawiamy

hrze± ija«stwo ±rodków

naturalny h, a na skutek tego doniosªo±¢, wspaniaªo±¢ i doskonaªo±¢
Bo»ego dzieªa odkupienia

oraz bardziej w naszy h o za h blednie

i maleje. Jest to tragi zny, ale jak»e powsze hny stan, w którym ani
sami nie

ieszymy si zwy iskim »y iem, ani te» nie jeste±my w stanie

peªni¢ swojego posªanni twa ±wiadków Chrystusa i zadowoli¢ Boga.
W prakty e przejawia si to w ró»noraki sposób. Czsto sªyszymy
modlitwy albo za hty do modlitw ÿo nowe wylanie Du ha witego".
Czy»by nie zostaª On jesz ze wylany? Dosy¢ powsze hne s¡ pro±by
o to, ÿaby Pan zesªaª przebudzenie". Czsto w naszy h my±la h roztrz¡samy przeszkody, na jakie natrafia gªoszenie ewangelii

zy rozwój

Ko± ioªa i do hodzimy do wniosku lub modlimy si o to, aby Bóg je
usun¡ª, aby zmieniª nastawienie tego

zy tamtego

wiª martwe lub ±pi¡ e zbory, aby zmieniª takie

zªowieka, aby o»y-

zy inne okoli zno± i,

by dzieªo Bo»e mogªo poto zy¢ si naprzód. Jakkolwiek wªa± iwe byªyby nasze inten je, modlitwy takie w isto ie rze zy obra»aj¡ Boga,
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gdy» s¡ jakby zakwestionowaniem doskonaªo± i dzieªa Chrystusa. To
mo»e módlmy si wprost o powtórzenie Jego mki, ±mier i i zmartwy hwstania, skoro pierwsza Jego mka, ±mier¢ i zmartwy hwstanie
s¡ w naszym »y iu tak maªo skute zne!?
| 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" ozna za, »e dostpne s¡ wszelkie niezbdne ±rodki,
aby ka»dy z nas mógª »y¢ peªnym, obfitym, zwy iskim »y iem tu i
teraz. Nie musi ju» ni zego wi ej

zyni¢ Chrystus, gdy» wszystko

ju» u zyniª. Nie musimy ju» tak»e ni zego,
mo»liwo± i,

o przekra zaªoby nasze

zyni¢ my sami, gdy» w dziele Chrystusa mamy wszel-

kie niezbdne ±rodki, wszelkie wyposa»enie. Nie stanowi te» »adnej przeszkody postawa inny h ludzi albo jaki hkolwiek okoli zno± i, gdy» zwy istwo Chrystusa jest zwy istwem nad wszystkimi przeiwno± iami i prze iwnikami.
Doskonaªo±¢ dzieªa odkupienia ozna za, »e s¡ dziki niemu zaspokojone wszystkie nasze potrzeby, s¡ dziki niemu rozwi¡zane wszystkie
nasze problemy, s¡ dziki niemu pokonani wszys y nasi nieprzyja iele,
s¡ dziki niemu usunite wszystkie przeszkody, s¡ dziki niemu dostpne wszystkie ±rodki. Bóg nie musi ju» ni
simy ju» na ni

wi ej robi¢, nie mu-

zeka¢, nie musimy te» sami robi¢ ni zego,

nie mo»emy. Kiedykolwiek wi

zego

pojawia si jaki± problem, naszym

zadaniem nie jest gªowienie si, jak go rozwi¡za¢, le z znalezienie i
przyj ie Bo»ego rozwi¡zania, zawartego ju» dla nas w dokonanym
dziele Golgoty. Ina zej mówi¡ , nie ma »adny h obiektywny h przeszkód. S¡ tylko przeszkody subiektywne, polegaj¡ e na naszym zªym
sposobie patrzenia, na naszej zªej o enie sytua ji, 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 prezentowania przed ±wiatem nowego

zªowieka i Ko± ióª peªny

hwaªy.

Wszystko niezbdne jest w obfito± i do naszej dyspozy ji. Tak»e i nasze
za¢mienie umysªu polegaj¡ e na niedostrzeganiu doskonaªo± i dzieªa
Golgoty zostaªo przez to dzieªo ule zone. ÿW owym dniu gªusi bd¡
sªysze¢ sªowa ksigi, a o zy ±lepy h z mroku i z

iemno± i bd¡ wi-

dzie¢" (Iz 29:18). Czy masz ±wiadomo±¢, »e ten dzie« zbawienia, dzie«
owo ów Golgoty to dzie« dzisiejszy?
Droga naprzód do zwy istw stoi przed nami otworem, gdy» Zwyiz a z Golgoty przeªamaª opór prze iwnika. Odrzu¢my jego kªamstwa, które mówi¡

o innego i ruszmy naprzód. adna przeszkoda nie

Wszystko ju» si wykonaªo
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ma mo y nas powstrzyma¢. adna warownia nie ma szans si przed
nami osta¢, je±li tylko w hodzi¢ bdziemy

oraz gªbiej w poznanie do-

skonaªo± i dzieªa Chrystusa i zªo»ymy samy h siebie na Bo»ym oªtarzu.
Przebudzenie w Pols e i boga two dóbr du howy h w tutejszym
Ko± iele stanie si rze zywisto± i¡ nie dlatego, »e kto± przyje haª z
Ameryki i prorokowaª, »e tak bdzie, a zkolwiek Bogu nie h bd¡
dziki za ka»de proro two, które o tym mówi, i nie dlatego, »e jest
ru h modlitewny, który do tego d¡»y, a zkolwiek Bogu nie h bd¡
dziki za ka»dego

zªowieka i za ka»dy ru h, który do tego d¡»y,

le z po prostu dlatego, »e zapewnia to zwy istwo Golgoty! Doskonaªo±¢ dzieªa Chrystusa plus twoja i moja gotowo±¢ by ia Bo»ym narzdziem bez wzgldu na koszty to poten jaª w peªni wystar zaj¡ y
do Bo»ego zwy istwa w nas i przez nas oraz do pot»ny h przemian du howy h w naszym kraju.
Trzeba nam wytrwale i usilnie modli¢ si, ale nie o to,
staªo nam darowane, tylko w tym

o ju» zo-

elu, aby przed obli zem Bo»ym

doznawa¢ przemiany, tak by nasze my±li, sªowa i

zyny byªy w peªnej

zgodno± i z du howymi faktami, wynikaj¡ ymi z dzieªa Golgoty. W
miar postpów w tej naszej przemianie bdzie nas wypeªnia¢ Bo»a
hwaªa, a Ko± ióª kro zy¢ bdzie od zwy istwa do zwy istwa.
To nie jest »adna utopia, le z takie dynami zne, zwy iskie
± ija«stwo zawsze istniaªo, a w obe nym
skal, jak nigdy dot¡d w

hrze-

zasie istnieje i dziaªa na tak¡

aªej historii Ko± ioªa.

| O kim ty mówisz? O Wiggleswor ie, o zielono±wi¡tkow a h, o
Branhamie, o Osbornie, o

haryzmatyka h, o Reinhardzie Bonnke, o

Benny Hinnie, o Trze iej Fali? | Nie! Mówi o Jezusie Chrystusie i
Jego doskonaªym dziele odkupienia, dziki któremu zaistniaªa mo»liwo±¢ doskonaªego, zwy iskiego »y ia
skonaªy Ko± ióª. A

hrze± ija«skiego i powstaª do-

i wszys y wymienieni i niezli zone mnóstwo inny h

to po prostu ludzie, którym dane byªo spojrze¢ na du how¡ rze zywisto±¢ niezamglonym, ostrym wzrokiem, i którzy dziki temu w swoim
zasie odªo»yli swój ser i zasiedli do obfi ie zastawionego Bo»ego stoªu.
A teraz pora, a teraz kolej na mnie i na
tej rze zywisto± i, je±li patrz¡

na Chrystusa i Jego doskonaªe dzieªo oraz daj¡
oskar»y iela uprawia¢ bdziemy

iebie. Nie zoba zymy

na siebie i na inny h ludzi zamiast
posªu h kªamstwom

hrze± ija«stwo biadolenia, kwkania

i wzajemny h sporów. W takim razie nie pomo»e nam ani pierwsza
fala, ani druga, ani trze ia, ani dziesi¡ta. W imieniu Jezusa Chrystusa
mówi

i: ÿWsta« i

hod¹!" W mo y i zwy istwie Golgoty!
J. K.

6

Do Celu, nr 19

Idzie przed nimi
Gdy wszystkie swoje wypu± i, idzie przed nimi,
ow e za± id¡ za nim, gdy» znaj¡ jego gªos.
J 10:4

Mowa w tym tek± ie o zywi± ie o pasterzu, i to o dobrym pasterzu. Biblijna symbolika pasterza i owie

jest bardzo wymowna. Nasza

rela ja z Jezusem podobna jest do rela ji pasterza i owie . Pan jest naszym pasterzem, a my jeste±my Jego ow ami. Pasterz prowadzi ow e,
trosz zy si dla ni h o pasz i dba o i h bezpie ze«stwo.
Pismo wite mówi jednak tak»e o ludzki h pasterza h, powoªany h przez Ar ypasterza 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 zadania w stosunku do owie

i wzorowa¢ si powinni na Jezusie Chrystusie.

Nasz tekst podkre±la fakt, i» dobry pasterz idzie przed ow ami,
a jego ow e id¡ za nim. wiad zy to o tym, »e ow e robi¡ to dobrowolnie, spontani znie, po prostu dlatego, »e od zuwaj¡ potrzeb by ia
blisko pasterza, gdy» s¡ ±wiadome, »e i h dobro zale»y od tej blisko± i.
Zwalnia to dobrego pasterza od potrzeby stosowania jaki h± bod¹ ów
zy ±rodków przymusu, aby nakªoni¢ ow e do pod¡»ania za nim.
Ina zej bdzie w przypadku pasterza zªego. Fakt, »e jest zªym pasterzem, ujawnia si w tym, »e nie zaspokaja w peªni lub nie zaspokaja w ale potrzeb owie . Mo»e s¡ zdezorientowane, niepewne
mo»e s¡ niedo»ywione lub gªodne, a mo»e nie

elu,

zuj¡ si bezpie zne.

W wyniku tego nie ma spontani zno± i w i h pod¡»aniu za pasterzem. O i¡gaj¡ si i marudz¡, gdy» potrzeba by ia blisko pasterza
nie jest dla ni h w ale o zywista.
Je±li za± ow e tak si z howuj¡, mo»e to wywoªa¢ frustra j i znieierpliwienie pasterza i zmusi¢ go do poszukiwania ±rodków, które
zapewni¡ nale»yte za howanie si owie . W skrajnym przypadku zªy
pasterz zamiast i±¢ przed ow ami, bdzie je pdziª przed sob¡, a je±li
bd¡ si rozbiega¢, to postara si o psy, które bd¡ nagania¢ ow e.
Taka sytua ja obrazuje wzajemn¡ rela j pasterza i owie

aªkowi-

ie ró»n¡ od tej z naszego tekstu.
Nale»y sz zerze stwierdzi¢, »e taka nienormalna, niewªa± iwa sytua ja nie jest rzadko± i¡ po±ród ludu Bo»ego. Rela je midzy ow ami
a pasterzem bardzo

zsto ukªadaj¡ si ¹le. Bardzo

zsto powstaje

napi ie, ow e za howuj¡ si niesfornie i pasterze u iekaj¡ si do
ró»ny h na isków, aby je zdys yplinowa¢. Przykre to i bolesne, po-

Idzie przed nimi
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niewa» wypa za wspaniaªe rz¡dy Jezusa Chrystusa i przewa»nie wyrz¡dza Pa«skiej ow zarni zna zne szkody.
W

z± i taki h przypadków powodem jest

przejawy, bardzo

zsto po stronie owie ,

ielesno±¢ i ró»ne jej

zasem po stronie paste-

rzy, a nierzadko po obu strona h. Tymi przypadkami jednak na tym
miejs u si nie zajmujemy i problemów z tym zwi¡zany h tutaj nie
omawiamy. Chodzi nam tutaj ra zej o sytua je, kiedy zarówno pasterz
jak i ow e to sz zere dzie i Bo»e, nowo narodzeni wierz¡ y, sz zerze miªuj¡ y Pana i pragn¡ y pod¡»a¢ Jego drogami, a mimo tego
w i h rela ja h pojawia si ten problem.
Dzieje si tak midzy innymi wtedy, kiedy pasterz

zyli lider, przy-

wód a do±wiad za spoªe zno± i z Panem i gor¡ o pragnie d¡»y¢ naprzód, zdobywa¢ nowe tereny du howe i w hodzi¢ w wiksz¡ obfito±¢,
ale jego entuzjazm mimo jego wysiªków nie udziela si ow om. Sam
pali si i robi wszystko mo»liwe, aby ÿrozrusza¢" wierny h w modlitwie, w gªoszeniu ewangelii, w budowaniu zboru, ale reak j¡ jest obojtno±¢. Lider nie ierpliwi si i wal zy ze znie h eniem.
Powstaje pytanie, kto za ten stan ponosi odpowiedzialno±¢ i jak
mo»na go ule zy¢. Je±li zastanowi¢ si nad istot¡ rela ji pomidzy
pasterzem i ow ami, przedstawion¡ powy»ej, odpowied¹ na to pytanie bdzie prawie o zywista. Jest ona niestety gorzka i bolesna. Je±li ow e nie id¡ za tob¡ spontani znie i dobrowolnie, to jeste± nie
dobrym, le z zªym pasterzem.
Je±li powy»sze stwierdzenie

i oburza, to masz problem z wªasn¡

ambi j¡, ale w interesie Królestwa Bo»ego zrobisz dobrze, przyjmuj¡
t o en i wyznaj¡
wspaniaªe

to w pokorze Panu. To prawda, »e prze»ywasz

hwile z Panem, »e

zujesz si o»ywiony i rwiesz si do

przodu. To wszystko jest dobre i dzikuj za to Bogu. Ale je±li twój
entuzjazm nie udziela si innym, jest to dowodem, »e twoja wªasna
wewntrzna przemiana jest jesz ze niewystar zaj¡ a. Bywa tak, »e porównuj¡

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

naszym punktem odniesienia ma by¢ Jezus, a nasz du howy poten jaª
ma by¢

o najmniej na miar istniej¡ y h potrzeb.

Ina zej mówi¡ , tryska w tobie ¹ródªo »ywej wody (J 4:14), ale
rzeki wody »ywej nie pªyn¡ jesz ze z

iebie (J 7:38). Sam jeste± ju»

o»ywiony (Ef 2:5; Kol 2:13), ale nie wypªywa jesz ze z

iebie o»y-

wiaj¡ y Du h (1Ko 15:45). Próbujesz jak najbardziej sz zerze ÿrozrusza¢" sªu ha zy, ale robisz to swoim duszewnym entuzjazmem, a nie
mo ¡ Du ha, i dlatego rezultat jest taki marny. Nie

zuj si tym po-

tpiony, gdy» ta sprawa jest jesz ze wspólnym problemem nas wszyst-
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ki h, ale nie bagatelizuj te» tego, gdy» to po i¡gnªoby za sob¡ niewykorzystanie ogromny h mo»liwo± i.
| Jakie z tego wyj± ie? | Trzeba nam tylko stawa¢ przed oblizem Bo»ym i usilnie prosi¢ o dalsz¡ gªbok¡ wªasn¡ przemian. Nie
ma innego wyj± ia. Tylko przebywanie z Panem mo»e sprawi¢, »e duhowo zaja±niejemy jak ongi± twarz Moj»esza. To jest mo»liwe i to jest
konie zne, bo tylko w ten sposób mo»emy o»ywi¢ inny h. Od pal¡ ej
si jasnym pªomieniem po hodnii bez trudu zapala¢ si bd¡ nastpne.
Po hodnia zaledwie tlej¡ a si i kop ¡ a nie zapali nikogo.
Ta mo»e nie o abstrak yjnie wygl¡daj¡ a sprawa ma swój prakty zny wymiar. Peªnia Du ha to nie duszewne uniesienie. Pojawia si
ona i nasila nie przez jakie± emo jonalne fajerwerki, le z w wyniku
dªugotrwaªego, systematy znego kontaktu ze Sªowem Bo»ym, które
jest Du hem i »y iem (J 6:63). Je±li twój entuzjazm jest autenty znie
du howy, to po hodzi z tego, »e poprzez Sªowo namasz zone przez
Du ha odkryªe± wspaniaªo±¢ Chrystusa i doskonaªo±¢ Jego dzieªa odkupienia. Ale ten du howy entuzjazm nie udzieli si sªu ha zom przez
to, »e bdziesz przed nimi podskakiwaª i ma haª rkami, wykrzykuj¡
ÿalleluja". Je±li gor¡ o pragniesz i h ÿrozrusza¢", to po prostu sy¢ i h
peªnokalory znym Sªowem. Wymaluj przed i h o zami obraz Jezusa
Chrystusa ukrzy»owanego (Gal 3:1), wprowad¹ i h w gªbi poznania
Jego istoty i Jego doskonaªego, wszystko zawieraj¡ ego dzieªa odkupienia, a wtedy z prawdziwym entuzjazmem pod¡»¡

htnie naprzód.

Popeªniamy wielki bª¡d, je±li oskar»amy o bierno±¢ i apati ow e,
znie ierpliwiamy si i jeste±my blis y rezygna ji. To nie problem owie
tylko nasz problem. ÿPrzebudzenie rozpo zyna si ode mnie". Problemem jest nasze, liderów wysokie mniemanie o sobie i zadowolenie ze swojej wªasnej du howo± i. Reak ja owie

na nasz¡ usªug

jest dobrym zwier iadªem naszego wªasnego stanu du howego. Smith
Wigglesworth powiedziaª: ÿJe±li zostawia ie ludzi takimi, jakimi byli,
zanim was spotkali, to zna zy, »e Bóg przez was nie przemawia".
A. W. Tozer napisaª artykuª pod wymownym tytuªem: ÿZadowolenie naszym wrogiem".
Je±li mamy takie nastawienie, »e nie widzimy potrzeby naszej wªasnej dalszej przemiany i du howego wzrostu, a win¡ za brak postpu
wokóª siebie obar zamy inny h ludzi lub okoli zno± i, to wpadli±my w
diabelsk¡ puªapk i nie wydostaniemy si z niej bez gªbokiego upamitania. Jesz ze gorzej postpujemy, je±li w naszej usªudze dajemy
wyraz naszemu znie ierpliwieniu brakiem gorliwo± i u sªu ha zy i robimy im

ierpkie uwagi, gdy» to jest ju» wyra¹ne usiªowanie pdzenia

Idzie przed nimi

owie
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przed sob¡. Zupeªnie nie posuwa to sprawy naprzód tylko po-

mna»a konsterna j i znie h a. Dzieªo Bo»e jest doskonaªe i dlatego
ka»de po zu ie bezsilno± i musi po hodzi¢ z bªdnej o eny sytua ji.
Ale to przykre stwierdzenie prowadzi do bardzo za h aj¡ ego i
radosnego wniosku. Nie ma obiektywny h przeszkód poza nami, na
które nie mieliby±my wpªywu. A zatem dalszy postp jest w zasigu
naszy h mo»liwo± i i le»y w naszy h rka h. Ni

nie stoi na prze-

szkodzie, aby posuwa¢ si naprzód. A kiedy nasza wªasna du howa
przemiana po zyni wystar zaj¡ e postpy, kiedy zna znie bardziej ni»
doty h zas zostanie uksztaªtowany w nas Chrystus (Gal 4:19), tak i»
stanie si to wyra¹nie wido zne przez ota zaj¡ y h nas ludzi, zobazymy zdumieni, »e ow e nie tylko id¡ za nami dobrowolnie bez
»adnego ponaglania, le z nawet zbiegaj¡ si zewsz¡d, tak »e gromadzi 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 ewangeli zne
h ieliby±my mie¢ wpªyw na swoje oto zenie,

h ieliby±my dotrze¢ z

naszym przesªaniem do ogóªu spoªe ze«stwa,

h ieliby±my poruszy¢

swoje miasto i kraj. Wewn¡trz palimy si do tego i podejmujemy ró»ne
wysiªki ewangeliza yjne. Ale rezultaty s¡ dalekie od naszy h o zekiwa«. Nikt lub prawie nikt nie

h e nas sªu ha¢.

| Jakie wtedy zajmujemy stanowisko? | Z reguªy do hodzimy
do wniosku, »e panuje ÿtrudna atmosfera du howa", ludzie s¡ zamkni i na ewangeli, a wszystko to z taki h i taki h obiektywny h
przy zyn zewntrzny h, który h potrafimy wymieni¢
nas znie h a, wi

aªe kro ie. To

nasze wysiªki ewangeliza yjne staj¡ si

usilne i wpadamy w stan ogólnej beazsilno± i, o zekuj¡

oraz mniej

tylko, a» Bóg

o± u zyni i sytua ja ulegnie zmianie.
W ±wietle Sªowa Bo»ego stanowisko takie jest
gdy» Bóg wszystko ju» u zyniª i
nas dostpny. Wina le»y

aªkowi ie faªszywe,

aªy niezbdny Jego poten jaª jest dla

aªkowi ie po naszej stronie. Je±li bowiem

lud jest zabª¡kany jak ow e nie maj¡ e pasterza, a jego gªbokie wewntrzne potrzeby du howe nie s¡ zaspokojone, zna zy to, »e jest
on gotowy pod¡»y¢ za gªosem dobrego pasterza, jak tylko go usªyszy. Prawda jest jednak taka, »e gªosu takiego na razie nie sªyszy,
»e gªos taki do niego jesz ze nie do iera.
| Dla zego? | Na skutek tego, »e nasza wewntrzna przemiana du howa jest jesz ze niedostate zna. Chrystus nie zostaª jesz ze
uksztaªtowany w nas jako zbiorowo± i w takim stopniu, aby byª wyra¹nie wido zny dla inny h. By¢ mo»e zamiast Chrystusowego wspóª zu-
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ia do gin¡ y h kieruj¡ nami jakie± pretensje do bª¡dz¡ y h o
rakterze doktrynalnym i zamiast i h ratowa¢

ha-

h emy i h pou za¢, by¢

mo»e zamiast doskonaªy h niebia«ski h wzor ów »y ia opartego na
Chrystusowej miªo± i ÿagape" oto zenie widzi w nas obojtny h, zarozumiaªy h i peªny h ró»ny h przywar

zªonków jakiej± sekty, zupeªnie

nie ró»ni¡ y h si od pozostaªy h, a by¢ mo»e przekazywana przez
nas ewangelia jest jaªowa, pozbawiona mo y, mo»e arogan ka albo
gªoszona z niewªa± iwy h pobudek, a by¢ mo»e ró»nimy si od Chrystusa pod wieloma jesz ze innymi wzgldami.
Je±li te sªowa kogo± oburzaj¡, jest to dowodem i h sªuszno± i.
Przebudzenie na skal miasta

zy kraju nie za znie nabiera¢ rozpdu,

zanim najpierw lud Bo»y nie upadnie na twarz przed obli zem Bo»ym, nie wyzna swojej letnio± i i nie za znie usilnie zabiega¢ o swoj¡
du how¡ przemian i o upodobnienie si do Chrystusa pod ka»dym
wzgldem. Dopiero jak to si stanie i jak w miar usuwania niezlizony h przeszkód w nas i pomidzy nami Bo»a obe no±¢ za znie
zstpowa¢ i

oraz wyra¹niej ujawnia¢ si w Ko± iele, ewangelizowa-

nie za znie by¢

oraz skute zniejsze.

Nie zna zy to, »e nie bdzie wtedy sprze iwów i prze±ladowa« ze
strony ty h, którzy nie s¡ ow ami, ale ogóª spoªe ze«stwa mimo opozyji przywód ów religijny h bdzie miaª lud Bo»y w wielkim powa»aniu
(Dz 5:13), Ko± ióª bdzie si
bdzie

ieszyª przy hylno± i¡ (Dz 2:47), a Pan

odziennie pomna»aª li zb ty h, którzy maj¡ by¢ zbawieni.

Dopóki tak nie jest, przy zyn¡ nie s¡ »adne okoli zno± i zewntrzne,
le z »aªosny stan du howy Ko± ioªa

zyli nas samy h. Jest to z jed-

nej strony dla nas przykre, gdy» burzy nasze wysokie mniemanie o
sobie, ale z drugiej strony jest to bardzo za h aj¡ e, gdy» ozna za
to, »e w obli zu jakiegokolwiek impasu nie jeste±my bezsilni i »e jego
przezwy i»enie jest

aªkowi ie w zasigu naszy h mo»liwo± i.

Podsumowuj¡ : Naszym wzor em jest dobry Pasterz Jezus Chrystus, a On nigdy nie miaª »adnego problemu z posªu hem owie

i

nigdy nie byª znie ierpliwiony i h obojtno± i¡ i bierno± i¡. Uznajmy
swoj¡ wªasn¡ potrzeb dalszej du howej przemiany, dalszego upodabniania si do naszego Mistrza i Pana, zabiegajmy o to usilnie przed
obli zem Bo»ym, sy ¡

si Jego Sªowem i wgªbiaj¡

si w jego taj-

niki, a wkrót e bdziemy zdumieni o»ywieniem, jakie ogarnie najpierw
nas, a w ±lad za nami pozostaªe ow e. W Bo»ym dziele nie ma przeszkód obiektywny h, za± przeszkody subiektywne jeste±my w stanie
usun¡¢. To bardzo dobra wiadomo±¢!
J. K.

Sk¡d jest ta m¡dro±¢?
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Sk¡d jest ta m¡dro±¢?
Do ieraj¡ do nas ró»ne wypowiedzi, a tak»e my sami wypowiadamy si na ró»ne tematy. Wszys y pragn¡ sªu ha¢ tego,
gdy» szkoda nam

o m¡dre,

zasu na sªu hanie rze zy niem¡dry h. Wypowiada-

j¡ y si uwa»a na ogóª, »e mówi rze zy przemy±lane i m¡dre. Bior¡
jednak pod uwag fakt, »e wiele wypowiedzi jest ze sob¡ sprze zny h,
doj±¢ musimy do o zywistego wniosku, »e nie mog¡ one wszystkie by¢
m¡dre. St¡d potrzeba obiektywnej o eny, sprawdzianu, który pozwalaªby odró»ni¢ to,

o m¡dre, od tego,

o niem¡dre. Wi ej jesz ze, ist-

nieje nagl¡ a, despera ka potrzeba takiego sprawdzianu, aby nie bª¡dzi¢ i nie miota¢ si bezradnie w gstwinie ró»ny h sprze zny h opinii.
Poniewa» dzieªo Bo»e jest doskonaªe pod ka»dym wzgldem, mo»emy mie¢ pewno±¢, »e Bóg zadbaª tak»e o t nasz¡ potrzeb i »e
Jego Sªowo musi zawiera¢ taki sprawdzian. I rze zywi± ie, kieruj¡
si wskazówkami Pisma witego, nie bdziemy bª¡dzi¢. W sz zególno± i, gdy

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

ment tekstu niezmiernej wagi, który na po z¡tek tego rozwa»ania
warto przyto zy¢ w
ÿCzy

aªo± i:

jest midzy wami kto± m¡dry i rozumny? Nie h to poka»e przez

dobre postpowanie u zynkami swymi, na e howanymi ªagodno± i¡ i m¡dro± i¡. Je±li jednak gorzk¡ zazdro±¢ i kªótliwo±¢ ma ie w ser a h swoi h,
to przynajmniej nie prze hwalaj ie si i nie kªam ie wbrew prawdzie. Nie
jest to m¡dro±¢, która z góry zstpuje, le z przyziemna, zmysªowa, demoni zna. Bo gdzie jest zazdro±¢ i kªótliwo±¢, tam niepokój i wszelki zªy
Ale m¡dro±¢, która jest z góry, jest przede wszystkim
ªuj¡ a pokój, ªagodna, ustpliwa,

peªna miªosierdzia i dobry h owo ów,

nie stronni za, nie obªudna. A owo
pokoju przez ty h, którzy pokój

zyn.

zysta, nastpnie mi-

sprawiedliwo± i bywa zasiewany w

zyni¡"

(Jk 3:13{18).

Wªa± iwie fragment ten jest tak jasny, wy zerpuj¡ y i pre yzyjny,
»e mówi sam za siebie, nie ma wi

potrzeby, by

okolwiek dodawa¢.

Co najwy»ej mo»emy przyjrze¢ si bli»ej niektórym sz zegóªom.
Apostoª stwierdza po prostu, »e s¡ dwa rodzaje m¡dro± i. Jedna:
prawdziwa, ÿktóra z góry zstpuje" i druga: pozorna, faªszywa, ÿprzyziemna, zmysªowa, demoni zna" (w. 15). Te dwa prze iwstawne rodzaje m¡dro± i ró»ni¡ si przede wszystkim po hodzeniem. Ta prawdziwa jest ÿz góry", a wi

po hodzenia niebia«skiego, za± ta faªszywa

jest, w dosªownym tªuma zeniu, ÿziemska, duszewna, demoni zna",
a zatem po hodzi z ziemi, ma swoj¡ siedzib nie w du hu le z w
duszy

zªowieka, a w dodatku taki sam rodzaj ÿm¡dro± i"

e huje
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te» demony. Ró»ni a midzy nimi jest przepastna, nie powinno wi
by¢ trudno± i z i h odró»nieniem.
I rze zywi± ie, potwierdzaj¡ to i h prze iwstawne

e hy. ÿM¡-

dro±¢" ziemsk¡, duszewn¡

e huj¡: gorzka zazdro±¢, kªótliwo±¢ (w.

14), niepokój, wszelki zªy

zyn (w. 16), natomiast m¡dro±¢, ÿktóra

jest z góry", posiada

e hy nastpuj¡ e: jest przede wszystkim

zy-

sta, nastpnie miªuj¡ a pokój, ªagodna, ustpliwa, peªna miªosierdzia,
peªna dobry h owo ów, nie stronni za, nie obªudna (w. 17). Na ty h
e ha h nale»y zatem skupia¢ uwag gdy

hodzi o rozró»nienie

zyli o

ustalenie po hodzenia m¡dro± i, le»¡ ej u podªo»a jakiej± wypowiedzi.
Powiedzmy od razu, »e nie wystar zy

h ie¢ kierowa¢ si m¡-

dro± i¡ z góry. Sama de yzja jest warunkiem konie znym, le z nie
wystar zaj¡ ym. Zanim nasze wypowiedzi

e howa¢ bdzie m¡dro±¢

po hodz¡ a z góry, musimy dozna¢ gªbokiego wewntrznego przeobra»enia | sta¢ si du howymi. Ze swojej ska»onej natury jeste±my
bowiem ziems y i duszewni, naturalne s¡ wi
dro± i" ziemskiej, duszewnej z jej

dla nas przejawy ÿm¡-

e hami i dopiero nadnaturalne

dziaªanie Du ha witego nad nami mo»e u zyni¢ z nas ludzi kieruj¡ y h si m¡dro± i¡ z góry.
Wynika z tego, po pierwsze, »e a» do pewnego okresu w naszym
»y iu ka»dy z nas postpowaª kieruj¡

si ÿm¡dro± i¡" ziemsk¡, du-

szewn¡, demoni zn¡ i mamy to na swoim kon ie jako

iemn¡ plam

naszego starego »y ia, na sz z± ie okryt¡ ªask¡ Bo»¡, je±li w midzy zasie oddali±my si Chrystusowi. Po drugie, przeobra»enie z istot
ielesny h i duszewny h w du howe nie nastpuje z dnia na dzie«
le z jest dªugotrwaªym pro esem, który w ale nie we wszystki h ludzia h wierz¡ y h jest ju» zaawansowany, jest wi

bardzo mo»liwe

lub nawet prawie pewne, »e aktualnie wydobywaj¡ si z nas na przemian

e hy obu ty h prze iwstawny h sobie m¡dro± i, musimy wi

by¢ bardzo ostro»ni i nieufni w stosunku do samy h siebie. I po trzeie,

o za tym idzie, rozwa»aj¡

ten temat i sprawdzian apostoªa Ja-

kuba, powinni±my mie¢ na uwadze w pierwszej kolejno± i nie inny h
ludzi, le z przede wszystkim nas samy h.
Jak wynika z kontekstu (Jk 4:1{3), wszystko to doty zy przede
wszystkim sytua ji konfliktowy h, w który h istniej¡ gªbokie ró»ni e
zda« i za hodzi potrzeba i h rozwi¡zania. Ma to miejs e bardzo

zsto

zarówno w »y iu powszednim, jak i w sprawa h du howy h. Od tego,
która z obu m¡dro± i do hodzi w ty h sytua ja h do gªosu i przewa»a,
zale»y rezultat. Stosowanie m¡dro± i ziemskiej, duszewnej prowadzi
do pogªbienia konfliktów. Rodzi ona ÿniepokój i wszelki zªy

zyn".

Sk¡d jest ta m¡dro±¢?
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Tylko m¡dro±¢ ÿz góry" rodzi owo

sprawiedliwo± i w posta i pokoju.

T pierwsz¡ ÿm¡dro±¢" widzimy w ró»noraki h rela ja h ±wie ki h. Najlepszym, znanym powsze hnie przykªadem mog¡ by¢ dyskusje polityków w polskim sejmie i w ±rodka h przekazu. Kwitnie tam
i prezentuje si w
z

aªej okazaªo± i ÿm¡dro±¢" przyziemna, duszewna,

aªym arsenaªem swoi h

e h taki h jak wyniosªo±¢, nieustpliwo±¢,

stronni zo±¢, demagogia. Wszys y wydaj¡ si prze± iga¢ w takiej postawie i uwa»aj¡ tak¡ postaw za
wolni, a niekiedy nawet w tym
tym na ÿwarto± i

o± o zywistego. Nie s¡ od tego

eluj¡

i, którzy powoªuj¡ si przy

hrze± ija«skie".

Có», jest to rze zywi± ie w pewnym sensie normalne i trudno si
spodziewa¢

zego± innego, dopóki z ªaski Bo»ej Du h wity w spo-

sób sz zególny nie dotknie ±wiadomo± i i nie poruszy sumieniem naszego narodu i jego przedstawi ieli, dokonuj¡

du howej przemiany.

Natomiast w »adnym wypadku postaw taki h nie mo»na uwa»a¢ za
normalne w »ywym Ko± iele Jezusa Chrystusa, skªadaj¡ ym si z ludzi
na nowo narodzony h z Du ha. Je±li wi

maj¡ midzy nami miej-

s e spory i kªótnie na wzór ±wie ki, dowodzimy, »e w dalszym

i¡gu

e huje nas ÿm¡dro±¢ ziemska" i wydajemy sobie przez to ±wiade two

ielesno± i i du howego ubóstwa.
Taki h

e h m¡dro± i z góry jak umiªowanie pokoju, ªagodno±¢,

ustpliwo±¢, miªosierdzie, bezstronno±¢ brak w sz zególno± i w ró»ny h wypowiedzia h, w który h o eniamy ró»ne osoby lub grupy o
inny h ni» nasze przekonania h

zy praktyka h. Od razu rzu a si

w o zy tenden yjno±¢ i jednostronno±¢ taki h tre± i. Z reguªy nie
mo»na znale¹¢ w

aªym dªugim opra owaniu nawet jednej drobnej

aluzji, która miaªaby wyd¹wik pozytywny. O krytykowany h przez
nas nie potrafimy powiedzie¢ ani jednego dobrego sªowa. Caªo±¢ jest
zbiorem argumentów uzasadniaj¡ y h totalne potpienie. Od razu wida¢, »e

elem nie jest zasiewanie owo u sprawiedliwo± i i pokoju,

le z powodowanie i pogªbianie rozdar ia w

iele Chrystusa. Z ja-

ki h± powodów do hodzimy do wniosku, »e w tej materii ªagodno±¢,
ustpliwo±¢, miªosierdzie ani bezstronno±¢ nie maj¡ i nie powinny
mie¢ »adnego zastosowania.
| Z jaki h powodów? | Otó» po prostu z taki h, »e w naszy h
zªonka h to z¡ bój nasze

ielesne namitno± i (Jk 4:1), a nie kieruje

nami m¡dro±¢ z góry. Jednak o zywi± ie

i z nas, w który h dziaªaj¡ te

namitno± i i którym brak m¡dro± i Bo»ej, nie bd¡ w stanie tego zauwa»y¢ i bd¡ upor zywie obstawa¢ przy tym, »e taka postawa jest jak
najbardziej uzasadniona i jedynie sªuszna. Swoje

ielesne namitno± i
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uwa»aj¡ za ±wity gniew, nie tylko usprawiedliwiony, le z nawet w danej sytua ji bezwzgldnie konie zny. Wynika z tego, »e wszelkie rozwa»ania na ten temat nie maj¡ szans dotar ia do osób duszewny h, ulegaj¡ y h swoim namitno± iom i os¡dzaj¡ y h inny h pod wpªywem ty h
namitno± i. Dopiero prawdziwy przeªom du howy mo»e nam otworzy¢ o zy na ohyd takiego postpowania i na jego nisz z¡ e skutki.
Kiedy w pewnej rozmowie z moimi drogimi bra¢mi w Chrystusie
stan¡ªem w obronie inny h moi h drogi h bra i w Chrystusie, który h
tam i zawzi ie atakowali, spotkaªem si z zarzutem, »e popeªniam
zasadni zy bª¡d, bior¡

pod uwag i kieruj¡

sami mówi¡ o sobie, zamiast tym,

si tym,

o

i atakowani

o mówi¡ o ni h i h prze iwni y.

Innym razem moja polemi zna wymiana zda« z pewnym bratem zostaªa ostro skrytykowana ze wzgldu na jej ÿwewntrzn¡ sprze zno±¢",
poniewa» wymieniªem w niej zarówno niektóre pozytywne
brata, za które bardzo go szanuj i

e hy tego

eni, jak i pewne wzgldem niego

zarzuty. Wygl¡da na to, i» powsze hnie uwa»amy, »e je±li istnieje spór,
to adwersarza nale»y zmiesza¢ z bªotem i nie zostawi¢ na nim su hej
nitki, a próby oddzielenia tego,

o jest przedmiotem sporu, od tego,

o nim nie jest, odbieramy jako ÿwewntrzn¡ sprze zno±¢".
W ameryka«ski h westerna h | filma h z ÿdzikiego Za hodu"
zdarzaj¡ si sytua je, kiedy jaka± grupa je¹d¹ ów-wojowników atakuje
inn¡ grup, bior¡

j¡ za swoi h wrogów, pod zas gdy w rze zywisto± i

hodzi o nieporozumienie. Atakuj¡ y nie s¡ tego ±wiadomi, ale wiedz¡ o tym atakowani. Co wtedy robi¡? Musz¡ si broni¢, bo grozi im
realne niebezpie ze«stwo, atak ma bowiem na

elu i h znisz zenie,

ale i h napastni y nie s¡ naprawd i h wrogami le z poten jalnymi
sprzymierze« ami. | Jak w tej trudnej, zªo»onej sytua ji postpowa¢? Jak prowadzi¢ obron, aby nie nisz zy¢ le z ratowa¢? | Znaj¡ y te filmy wiedz¡ doskonale,
si strzelaj¡

o wtedy robi¡ zaatakowani. Broni¡

koniom napastników do nóg. W ten sposób nie nisz-

z¡ le z tylko powstrzymuj¡ atak i umo»liwiaj¡ atakuj¡ ym dostrze»enie swojej fatalnej pomyªki.
Sytua ja taka zdarza si wyj¡tkowo

zsto w±ród

hrze± ijan, ludzi

nale»¡ y h do Chrystusa. Obserwujemy za iekªe ataki posz zególny h
grup na inne, przy

zym prawie zawsze

hodzi o tragi zne nieporozu-

mienie, wal zymy bowiem nie z wrogami sprawy Bo»ej, le z ze swoimi
bra¢mi, a wi

z poten jalnymi sprzymierze« ami. Kto tej prawdy nie

dostrzega, bdzie odnosiª si do swoi h bra i, a mo»e i do nas, jak do
swoi h wrogów i ni
unikniemy. Maj¡

na to nie poradzimy, jego nisz z¡ y h ataków nie
jednak ±wiadomo±¢, »e nie mamy do

zynienia ze

swoim wrogiem, le z bratem, bdziemy si broni¢, ale w taki sposób,

Sk¡d jest ta m¡dro±¢?
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aby nie wyrz¡dzi¢ mu »adnej krzywdy, a wszelkie szkody zminimalizowa¢. ÿStrzelanie koniom do nóg" to dobry sposób na powstrzymywanie za ietrzewiony h i stopniowe wygaszanie wielu niepotrzebny h,
nisz z¡ y h konfliktów, wywoªany h przez bªdn¡ o en sytua ji.
Zupeªnie ina zej bd¡ wygl¡daªy nasze wypowiedzi, usªugi, listy,
artykuªy, opra owania, doty z¡ e naszy h bra i, którzy ulegli bªdnej
o enie sytua ji, ni» doty z¡ e naszy h domniemany h wrogów. Jakie
bd¡ ró»ni e, nie trzeba w ale si rozpisywa¢, gdy» jest to o zywiste.
Zwra ajmy na to ba zn¡ uwag, zarówno kiedy wypowiadamy si sami,
jak i kiedy o eniamy do ieraj¡ e do nas wypowiedzi inny h. To ni
trudnego rozpozna¢,
ów, gdy»
waniem

zy strzelamy koniom do nóg, osz zdzaj¡

hodzi nam o i h dobro,

je¹d¹-

zy te» kieruje naszym postpo-

h¢ nisz zenia i wyrz¡dzenia jak najwikszy h szkód. Z pew-

no± i¡ zupeªnie inna jest postawa wynikaj¡ a z ÿm¡dro± i" ziemskiej,
duszewnej, demoni znej, a inna z m¡dro± i, która zstpuje z góry.
Temat ten jest niezmiernie wa»ny w aktualnej sytua ji du howej.
Za hodz¡ e teraz przemiany w Ko± iele Jezusa Chrystusa w rama h
ostatniej, ko« owej ju» fazy jego rozwoju maj¡ wiele w¡tków i aspektów jednakowo wa»ny h. Jednak temat wzajemny h rela ji i sposobu
rozwi¡zywania powstaj¡ y h nieporozumie« ma zna zenie klu zowe,
gdy» niewªa± iwe wzajemne rela je i niewªa± iwe podej± ie do istniej¡ y h nieporozumie« w sposób skute zny blokuje postp w wielu inny h dziedzina h lub stanowi nawet nie do przeby ia zapor, tarasuj¡ ¡ drog naprzód. Z tej przy zyny wydaje si zasadne po±wienie temu tematowi sz zególnej uwagi.
Podsumowuj¡

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

± i±le zwi¡zana z ograni zeniami i

z¡stkowo± i¡ naszego zrozumie-

nia. Przykªadem nie h bdzie jeden z najbli»szy h u zniów Jezusa |
apostoª Piotr (Mt 16:13{23). Po zªo»eniu wspaniaªego wyznania: ÿTy±
jest Chrystus, Syn Boga »ywego" usªyszaª z ust Mistrza: ÿBªogosªawiony jeste±, Szymonie, synu Jonasza, bo nie
to, le z Oj ie

iaªo i krew objawiªy

mój, który jest w niebie" (w. 17), ale zaledwie

i

hwil

pó¹niej po sªowa h ÿMiej lito±¢ nad sob¡, Panie! Nie przyjdzie to na
iebie" ten»e

zªowiek usªyszaª od tego» swojego Mistrza: ÿId¹ pre z

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

o

o ludzkie" (w. 23).

Nie ªud¹my si, »e jeste±my lepsi ni» Piotr i »e nam
zagra»a. Jeste±my jak najbardziej zdolni w jednej

o± takiego nie

hwili by¢ bªogosªa-

wie«stwem i przekaza¢ buduj¡ ¡ my±l, po hodz¡ ¡ z objawienia przez
samego Boga, a zaraz w nastpnej
sto z piekªa,

hwili wypowiedzie¢

o± rodem pro-

o gorszy, burzy i nisz zy. Na to samo zwra a te» uwag
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apostoª Jakub w poprzednim fragmen ie swojego listu (Jk 3:6{10).
Jak sªusznie zauwa»yªa pewna moja rozmów zyni, jest to postpowanie godne Jekyll'a i Hyde'a. Z tym tylko, »e ªatwo nam to zoba zy¢ i
zsto widzimy to u inny h, a nie dostrzegamy tego w swoi h wªasny h
wypowiedzia h. Je±li jednak sprawa Królestwa Bo»ego jest nam bli»sza
ni» nasze wªasne ambi je, to usilnie zabiega¢ bdziemy przed obli zem
Bo»ym o to, aby systematy znie eliminowa¢ ze swoi h wypowiedzi
nisz z¡ e przejawy ÿm¡dro± i" ziemskiej, duszewnej i demoni znej,
otwieraj¡

si na prawdziw¡ m¡dro±¢ z góry, która goi, s ala 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 interne ie kontaktuj¡ si ze mn¡ ró»ni ludzie, przedstawiaj¡

swoje zdanie

na poruszane tam tematy. Niektóre uwagi s¡ za h aj¡ e i »y zliwe,
inne polemi zne. Ostatnio kilku moi h korespondentów wypowiadaªo
si na temat stanu Ko± ioªa i mojego wªasnego. Oto kilka

ytatów

z i h listów lub przysªany h mi tekstów.
ÿProtestan i maj¡ swoi h autorów, z który h

zerpi¡ ewange-

li kªamstwa. Derek Prin e, Billy Graham, Wat hman Nee ( . . . ) to
tylko nieli zni z ogromnej listy faªszywy h nau zy ieli rozsiewaj¡ y h
kªamstwa w umysªy ty h, którzy nie umiªowali Sªowa Bo»ego ponad wszystko

( . . . )"

ÿZwra am pªyt i wyja±niam dla zego ( . . . ) Jak mo»na
zªowieka przyjmuj¡ ego bosk¡

ytowa¢

hwaª, ( . . . ) gªosz¡ ego herezje i na-

uki przewrotne ( . . . ) Przera»a mnie, jak bardzo Brat zdryfowaª od prostoty Ewangelii Jezusa i przykrywa j¡ wspóª zesnymi prorokami ( . . . )
Interpreta ja 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. Gonienie za masowymi psy hozami kultowymi jest otwieraniem si na
okultyzmy. Szatan
jest umiesz zenie

h e zwie±¢ i wybrany h. I zwodzi,
ytatu zwodzi iela na

zego dowodem

zoªowym miejs u ulotki ( . . . )"

ÿW przypowie± i o panna h jest mowa o tym »e wszystkie zasnªy. Nawet te, które miaªy oliw
zapowiada wi

zyli Du ha witego. Pan Jezus

wielkie za±ni ie. A wy gªosi ie wielkie przebudze-

nie. Zastanów ie si

o robi ie. ( . . . ) Czy Pan przez swoje Sªowo i

pi¡ y

zy przebudzony?

D. w. u zy
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i takiego ± iemniania, »e nie potrafisz mi logi znie

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

±wiatªo± i¡? Czego On

iemno± i¡

zy

i u zy? Braku logiki? Haosu? enuj¡ e."

ÿPoza tym, nasz faworyt br. J. zainspirowany zostaª Ri ky Joynerem i zainfekowany du howo± i¡ i± ie anormaliami ameryka«skiego
lu yferyzmu, do którego br. J. »ywi dziwne predylek je. Jest to postrze»enie i opinia nie tylko moja. A szkoda. Czªowiek wielkiego formatu
intelektu i Du ha

o± zagubiª, albo mu zwi hrowano. W swoim pi-

semku ÿDo Celu" (bezimiennego? Jedyny

el to Jehowa Bóg wsze h-

mog¡ y!) Tam, jak i wszdzie indziej nie ma Jego Imienia. (Anonimowy. Bezimienny Pan). Oj szkoda, szkoda!"
ÿ . . . sªowa apostoªa Pawªa, które pomogªy mi zoba zy¢ dzisiejsze
hrze± ija«stwo i jego

horob, s¡ zapisane w 2 Li± ie do Tesaloni zan

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¡ sytua j, »e Bóg mil zy a szatan

zyni

uda

zgodnie ze sªowami Pana Jezusa Mt 24:24 ÿPowstan¡ bowiem faªszywi mesjasze i faªszywi proro y i

zyni¢ bd¡ wielkie znaki i

uda,

aby o ile mo»na zwie±¢ i wybrany h." ( . . . ) Je»eli ten, przez którego
dziej¡ si te rze zy, uznaje denomina je, to nie

zyni tego mo ¡ Du-

ha w., poniewa» Sªowo Bo»e pou za nas, a Sªowo jest Du hem,
»e podziaªy s¡ owo em

iaªa ( . . . )"

ÿWiem, jak bardzo le»y

i na ser u sprawa peªnej

± ioªa, w którym Du h wity

hwaªy Ko-

zyni wielkie rze zy i nikt nie mo»e

w¡tpi¢ lub zaprze zy¢, »e Bóg jest po±ród ludu swego, w Synu swoim.
Pikne pragnienie, sam

h iaªbym ogl¡da¢ to na wªasne o zy i dzi-

kowa¢ Bogu, »e do zekaªem takiej
sprawy maj¡? ( . . . )

hwili. Ale

zy rze zywi± ie tak si

zy to o kni ie ozna za to,

( . . . ) O zekiwanie swoje na Ko± ióª peªen

zego wy zekujesz?

hwaªy ( . . . )"

Otó», moi drodzy, ja nie mam ÿpragnienia", nie ÿwy zekuj" ani
nie ÿspodziewam si" pojawienia si Ko± ioªa peªnego

hwaªy, przebu-

dzonego i zwy iskiego. 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 za hwytu nad jego
wspaniaªo± i¡, która w dodatku z dnia na dzie« ja±nieje

oraz bar-

dziej. ÿAle droga sprawiedliwy h jest jak blask zorzy porannej, która
oraz ja±niej ±wie i a» do biaªego dnia" (Prz 4:18). I opró z krótki h sporady zny h zmaga« z symptomami przygnbienia, do którego
szatan usiªuje mnie wtr¡ i¢ poprzez moje

ielesne patrzenie na ze-

wntrzne okoli zno± i, zamiast na Jezusa, ÿspraw  i doko« zy iela
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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 namiota h sprawiedliwy h:
Prawi a Pana odnosi zwy istwo, Prawi a Pana podniesiona, Prawi a
Pana odnosi zwy istwo" (Ps 118:15,16).
W Sªowie Bo»ym znajduj niezli zon¡ ilo±¢ taki h fragmentów,
które do takiej postawy mnie inspiruj¡. Werset z Izajasza 60:1,2 jest
tylko jednym z wielu. O zywi± ie, ± i±le bior¡
ale

doty zy on Syjonu,

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

stali±my si dziedzi ami obietni , dany h Abrahamowi (Gal 3:6{9)?
Prze ie» wersety te nastpuj¡ bezpo±rednio po proro twie mesja«skim (Iz 59:20,21). Czy» nie jeste±my ±wiatªo± i¡ ±wiata (Mt 5:14{16),
która ±wie i w

iemno± i, a

iemno±¢ jej nie przemogªa (J 1:4,5)?

Czy» Chrystusowe dokonane dzieªo odkupienia i dar Du ha witego
to jesz ze za maªo, aby±my mogli

hodzi¢ w zwy istwie i skute znie

wypeªnia¢ te zadania, do który h zostali±my powoªani? Je±li s¡dzimy,
»e jeste±my skazani na to, by na jakiekolwiek zmiany na lepsze
ka¢ a» do powtórnego przyj± ia Chrystusa, to

ze-

zy» nie ±wiad zy 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 u zniom?
Jak ju» w ze±niej wspomniaªem na innym miejs u, tak»e »yªem
przez kilkana± ie lat w znie h eniu, maj¡
si ¹le i jest

przekonanie, »e dzieje

oraz gorzej. Ale teraz wiem, »e byª to obraz faªszywy,

a przy zyna takiego mojego widzenia znajdowaªa si we mnie samym. Byªem niedostate znie wewntrznie przeobra»ony, niedostate znie o zysz zony i ugruntowany w Chrystusie, za bardzo pod wpªywem
bod¹ ów zmysªowy h, a za maªo pod wpªywem Du ha. Kiedy wydostaªem si z tego dziki temu, »e Pan mo no mn¡ potrz¡sn¡ª, za

o jestem

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

o widz, jest dla mnie ¹ródªem
A wi , konkretnie,

o zywi± ie wiele, ale

zasu

oraz wikszej za hty i rado± i.

o widz, je±li

hodzi o Ko± ióª? Jest tego

ho¢ niektóre punkty. Przede wszystkim, nigdy

w swojej historii nie byª on tak li zny jak dzi±. Nigdy te» nie powikszaª si tak szybko, jak dzi±, to zna zy, »e ewangelia nigdy nie
byªa gªoszona wszelkimi dostpnymi ±rodkami tak intensywnie i nie
przynosiªa tak zna z¡ y h rezultatów jak dzi±. Do Królestwa Bo»ego
w hodzi dziennie kilkadziesi¡t tysi y ludzi. Dobra nowina do iera
do najdalszy h zak¡tków ±wiata, przez

o zapowied¹ ÿwszystkim naro-

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

i¡gu najbli»szy h kilku lub

o najwy»ej kilkunastu lat.

pi¡ y

ywe

zy przebudzony?
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hrze± ija«stwo przestaªo by¢

harakterysty zne dla pewny h ob-

szarów jak Europa i Ameryka Póªno na, a ogarnªo wszystkie kontynenty, tak»e trady yjnie ÿpoga«skie", gdzie to zy zwy isk¡ walk z
ob ymi religiami i ideologiami. Nigdy te» Ko± ióª nie miaª tak li znej
kadry pra owników, namasz zony h, wyposa»ony h i usªuguj¡ y h w
mo y Du ha. Nigdy w przeszªo± i Ko± ióª nie kªadª takiego na isku
na modlitw i nigdy nie modliª si tak usilnie, jak obe nie. Dziki
nowo zesnym ±rodkom te hniki mo»liwe staªo si uzgodnienie swoi h
pró±b o jak¡± rze z i modlenie si o ni¡ wspólnie w tym samym

zasie

nawet przez milion wierny h lub wi ej. Nigdy w przeszªo± i Ko± ióª
nie sigaª te» na tak¡ skal po du how¡ spu± izn poprzedni h pokole«, poszukuj¡

najwarto± iowszy h ±wiade tw i wzor ów z »y ia ludzi

Bo»y h wszystki h

zasów. Nigdy te» dot¡d gªoszeniu ewangelii nie

towarzyszyªy na tak¡ skal biblijne znaki i

uda, jakie towarzyszyªy Je-

zusowi i Jego u zniom (Mk 16:17,18; k 10:19; Mt 10:8). I h rodzaj
wy zerpuje peªn¡ list tego,

zym Pan Jezus wylegitymowaª si przed

Janem Chrz i ielem: ÿlepi odzyskuj¡ wzrok,

hromi

hodz¡, trdo-

wa i zostaj¡ o zysz zeni, a gªusi sªysz¡, umarli s¡ wskrzeszani, ubogim
opowiadana jest ewangelia" (k 7:22). Nigdy te» w takiej mierze nie
ulegaªo przemianie pod wpªywem ewangelii »y ie ludzi,

o w wielu

przypadka h owo uje zna z¡ ym i wyra¹nie wido znym wpªywem na
poziom »y ia lokalny h spoªe ze«stw, a nawet

aªy h narodów.

Do tego do hodzi zna z¡ y postp w wewntrznym dojrzewaniu
Ko± ioªa jako

aªo± i. Przejawia si on w posta i li zny h elementów

odnowy, zarówno w pogªbionym zrozumieniu biblijnej Prawdy, jak i w
wido zny h przeobra»enia h praktyki pod jej wpªywem. W wyra¹nym
odwro ie s¡ takie niebiblijne przes¡dy jak

esa jonizm (przekonanie,

»e dary Du ha witego przezna zone byªy tylko dla po z¡tkowego,
apostolskiego okresu ko± ioªa), teologia zastpstwa (przekonanie, »e
Bóg odrzu iª ydów, a i h miejs e zaj¡ª Ko± ióª), nikolaityzm (przekonanie, »e posªugi w Ko± iele sprawowa¢ ma spe jalnie wyszkolone
du howie«stwo) i wiele inny h. Zna zne, istotne postpy maj¡ te»
miejs e w dziedzinie od hodzenia od denomina jonizmu. Ludzie, który h Bóg aktualnie najbardziej u»ywa, to przewa»nie ludzie b¡d¹ poza
denomina jami, b¡d¹ te» przynajmniej wyzwoleni z mentalno± i denomina yjnej, postrzegaj¡ y Ko± ióª jako
tej

aªo±¢ i siebie jako sªug dla

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

denomina ja h i poprzez denomina je, niew¡tpliwie jednak bardzo
szybko wzrasta zrozumienie i po zu ie jedno± i Ko± ioªa jako wspólnoty wszystki h odrodzony h dzie i Bo»y h. Bardzo wyra¹nie pogªbiªo i nadal pogªbia si zrozumienie biblijnej nauki na temat Boga,
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Chrystusa, Du ha witego, na temat istoty grze hu i istoty odkupienia. Miejs e skostniaªy h dogmatów, które lansowano przez

aªe wieki,

zastpuje teraz stopniowo »ywe zrozumienie, oparte na Sªowie Bo»ym,
objawiane wierz¡ emu przez Du ha witego. Coraz wyra¹niej wida¢,
»e w odwro ie jest ambi jonalne, dogmaty zne i sek iarskie podej± ie
do wielu taki h zadawniony h kwestii sporny h jak sposób przeprowadzania

hrztu, usªugiwanie kobiet, ±wi enie soboty

zy niedzieli

itd., wypierane przez rze zowe, beznamitne wnikanie w przesªanie
Sªowa Bo»ego na dane tematy. Wspaniaªe postpy po zyniªo i nadal
zyni zrozumienie naszej pozy ji jako dzie i Bo»y h, nowego stworzenia w Chrystusie i zwi¡zany h z tym konsekwen ji prakty zny h.
Te ostatnie obejmuj¡

oraz bardziej zde ydowany rozwój w kierunku

powsze hnego kapªa«stwa

zyli

zynnego udziaªu wszystki h ludzi od-

rodzony h w gªoszeniu ewangelii i wzajemnym budowaniu si, wzrost
wiary w prawdziwo±¢ wszystki h Bo»y h obietni

i w nastpstwie tego

oraz bardziej zde ydowane w hodzenie w powsze hne, prakty zne
korzystanie na

o dzie« z wszystki h dóbr du howy h, 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 spe yfi znej sytua ji du-

howej w Pols e. W moim zrozumieniu nieprawdziwe jest mniemanie, »e przebudzenie trwa wprawdzie na wielu miejs a h na ±wie ie,
ale do Polski jesz ze nie dotarªo i by¢ mo»e w ale nie dotrze. Du h
wity jest wszdzie ten sam i Jego
je±li

ele tak»e. W obe nym

hodzi o kontakty, ±wiat staje si

niemo»liwa. Wszystko to,

zasie,

oraz mniejszy i izola ja jest

o dzieje si na ±wie ie, ma wpªyw tak»e i

w naszym kraju. Wszystkie pro esy du howe, przebiegaj¡ e gdzie indziej, do ieraj¡ tak»e i do nas. Spe yfika polega jedynie na tym, »e
od stule i szatan uma niaª w±ród nas najró»niejsze swoje warownie,
tote» jego opór prze iwko dziaªaniu Du ha jest sz zególnie za iekªy
i dlatego dokonanie du howego przeªomu wymaga nie o dªu»szego
zasu. Warownie te

hyba najbardziej uwido zniaj¡ si w posta i sto-

sunkowo du»ej li zby ty h, którzy w po zu iu wy»szo± i i wªasnej nieomylno± i zªorze z¡ wszystkiemu,

o ma jakikolwiek zwi¡zek z po-

stpem du howym i przebudzeniem. Wiele jednak wskazuje na to,
»e ten okres du howego przygotowania jest ju» bardzo mo no zaawansowany i przebiega prawidªowo. Od dªu»szego

zasu trwa usilny

ru h modlitewny, obejmuj¡ y swoim zasigiem tysi¡ e osób, powstaj¡
li zne zbory i sªu»by niezale»ne, li zne pla ówki ksztaª enia liderów,
mamy wielk¡ obfito±¢ wspaniaªej literatury, dokonuj¡ si przeobra»enia w sposobie my±lenia zarówno liderów i du howny h, jak i ÿszeregowy h"

zªonków Ko± ioªa. Uaktywniaj¡ si tak»e denomina je

pi¡ y

zy przebudzony?
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oraz li zniejszy h, bardzo za h aj¡ y h

wie± i ze struktur ko± ielny h o wielowiekowej trady ji. Sz zególn¡
rado±¢ budz¡ oddolne ini jatywy ewangeliza yjne, ró»ne formy do ierania do ludzi z marginesu, uzale»niony h, bezdomny h itd. Du howy
gªód wzrasta i atmosfera o zekiwania na przeªom staje si
wsze hniejsza i

oraz po-

oraz wyra¹niej zauwa»alna.

O zywi± ie wszystko to nie zna zy, »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±¢ gstnieje

oraz bardziej i bdzie

± ióª powoªany jest, aby by¢ ±wiatªem w tej
bdzie ja±nie¢

oraz bardziej. Je±li za±

oraz gstsza, ale Koiemno± i i on ja±nieje i

hodzi o ogólny stan

ja«stwa, to o zywi± ie s¡ setki milionów tzw.

hrze± i-

hrze± ijan, którzy nigdy

nie narodzili si na nowo i nie nale»¡ do Chrystusa, s¡ tak»e najró»niejszego rodzaju zwiedzenia i faªszywe doktryny, który h trzyma si
wielu ludzi, jak

ho¢by liberalizm | brak wszelkiej dbaªo± i o prze-

mian »y ia, lub legalizm | kon entrowanie si na drobiazgowym
przestrzeganiu litery. Nawet w±ród du howo »ywy h

zyli narodzo-

ny h na nowo i nale»¡ y h do Chrystusa wszelkie zmiany zarówno
zrozumienia jak i praktyki s¡ przedmiotem za»arty h sporów, gdy»
bardzo wiele ludzi broni do upadªego swojego wªasnego przekonania, widz¡

samego siebie, je±li

ponad ogóªem, na skutek

hodzi o zrozumienie prawdy, wysoko

zego ka»dy krok naprzód pod kierowni -

twem Du ha witego natrafia na za ite sprze iwy samy h
± ijan, tote» odnowa dokonuje si w±ród bólów rodzenia |

hrzei»ki h

du howy h zmaga«, niemniej jednak ona si dokonuje i dokona si
do ko« a! adna siªa ani fizy zna, ani polity zna, ani du howa nie
jest w stanie tego pro esu powstrzyma¢, gdy» jego gwarantem nie s¡
ludzie, le z Du h wity i wsze hmo

Bo»a.

| Je±li tak, to dla zego tak wielu jest ty h, którzy ni

z ty h

rze zy nie widz¡ i peªni s¡ znie h enia, utyskiwania, wzdy hania i
narzekania nad stanem Ko± ioªa? | S¡dz¡

na podstawie wªasnego

do±wiad zenia, mog tylko stwierdzi¢ dwie rze zy. Po pierwsze, je±li
nasze wªasne »y ie du howe jest w zastoju, to z

aª¡ pewno± i¡ tak»e

sytua j wokóª siebie bdziemy widzie¢ w zastoju. A po drugie, ostry
wzrok du howy jest Bo»ym darem (Ef 1:15{23). Jednak te dwie rzezy maj¡ niew¡tpliwie z sob¡ ± isªy zwi¡zek. Byª
martwiªo mnie to, »e inni nie dostrzegaj¡ tego,

zas, kiedy ogromnie
o ja, to zyªem nawet

w tej sprawie usiln¡ walk modlitewn¡ i gor¡ o zabiegaªem o objawienie,

o mog i mam zrobi¢, aby oni przejrzeli. O zywi± ie pozbawiaªo
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mnie to pokoju i rado± i. Pan daª mi jednak zrozumie¢, »e jest to sytua ja normalna i »e mam peªne prawo radowa¢ si podobnie jak On
w obli zu faktu, »e jedni widz¡, a drudzy nie (Mt 11:25,26; k 10:21).
Ale w isto ie rze zy patrzymy wszys y na to samo, ina zej tylko
postrzegamy i o eniamy sytua j. U»ywaj¡

obrazu, dzieje si tak, jak

na przykªad przy robieniu masªa, produk ji

ukru

zy jaki h± inny h

pro esa h. Bezksztaªtna kotªuj¡ a si masa nie przypomina ko« owego
produktu, ale wnikliwa analiza potwierdza niezbi ie, »e ten
owy produkt jest w niej obe ny,

enny ko«-

ho ia» jesz ze nie w swojej ko« o-

wej posta i, i niew¡tpliwie uwido zni si w pewnej

hwili, je±li tylko

pro es ten bdzie wedªug prawidªowy h reguª kontynuowany. I tak,
jak w ubijanej ±mietanie pojawia si nagle tga gruda »óªtego masªa,
a z brzydkiej pulpy bura zanej powstaje w ko« u bielusie«ki
za±

huda ma±lanka

ukier,

zy melasa zostaj¡ oddzielone, bdzie niew¡tpli-

wie tak»e w przypadku Ko± ioªa. Wszystkie najró»niejsze elementy
jego odnowy ju» si dokonaªy, istniej¡ i funk jonuj¡, musz¡ tylko zosta¢ jesz ze wyodrbnione 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

dokonuje, b¡d¹ te» rozpa za¢ nad tym,

o si

o jesz ze si nie dokonaªo.

Z tym, »e robi¡ y to pierwsze bd¡ u zestni zy¢ i wspóªdziaªa¢ w tym
pro esie, a sami bd¡ rozpromienieni, pod zas gdy

i drudzy bd¡ go

powstrzymywa¢ i utrudnia¢, a sami bd¡ przygnbieni. I s¡dz, »e zasadne jest uwa»anie ty h pierwszy h za przebudzony h i

zuwaj¡ y h,

ty h drugi h za± za ±pi¡ y h. W tym sensie przebudzenie ju» nast¡piªo
i trwa, gdy» li zba przebudzony h, którzy rado±nie i z entuzjazmem,
pokonuj¡

wszystkie przeszkody i sami doznaj¡

przemiany, d¡»¡ do

elu, jest ju» zna zna i bez przerwy ro±nie.
Widz jednak jesz ze inn¡ prawidªowo±¢. Ci, którzy nie dostrzegaj¡ obe nej

hwaªy i zwy iskiego marszu Ko± ioªa, s¡ jedno ze±nie

peªni zarzutów i oskar»e« | widz¡ w ludzia h usªuguj¡ y h w Ko± iele i Ko± ioªowi najró»niejsze rodzaje zªa, a tak»e, na skutek tego,
zamkni i s¡ na przyjmowanie od ni h
bie. Ina zej mówi¡ , odrzu aj¡

zegokolwiek osobi± ie dla sie-

jak¡± posªug, pozbawiamy si du ho-

wej korzy± i, pªyn¡ ej z tej posªugi. A odrzu amy po prostu dlatego, »e
mamy przekonanie, i» wiemy lepiej i posªugi takiej nam nie potrzeba.
Je±li gªbiej zastanowi¢ si nad tymi trzema aspektami, to okazuje si,
»e tworz¡ one pewien rodzaj sprz»enia zwrotnego | prowadz¡ do
sytua ji bez wyj± ia i gªbokiej, tragi znej w skutka h zapa± i. Tak ludzie w hodz¡ w bªdne koªo. S¡ zamkni i na posªug, dlatego nie
mog¡ si rozwija¢, a dlatego s¡dz¡, »e tego nie potrzebuj¡, a dlatego

pi¡ y

zy przebudzony?
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s¡ zamkni i na posªug itd. Z samy h siebie s¡ w miar zadowoleni,
za± nad stanem inny h
od

ierpko narzekaj¡. Nie podejmuj si analizy,

zego to si za zyna, ale li zne obserwa je zdaj¡ si wskazywa¢,

»e u podªo»a jest przyj ie w jakim± momen ie sugestii ÿoskar»y iela
bra i" i uto»samienie si z tymi sugestiami | powtarzanie i h i przekazywanie innym. Reszta nastpuje ju» niejako spontani znie.
Istniej¡ o zywi± ie w Ko± iele, a tak»e w nas samy h li zne najró»niejsze rodzaje zªa, które nale»y zwal za¢ i przezwy i»a¢. Caªkowi ie
nieskute znym i bªdnym, a tak»e niezmiernie szkodliwym i nisz z¡ym sposobem

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

rów, knowa«, wa±ni i odsz zepie«stwa w stosunku do ludzi, którzy s¡
nosi ielami tego zªa. W ten sposób zªo skute znie pomna»amy, ku wielkiej rado± i naszego prze iwnika, który nas do tego za h a. Je±li ulegniemy jego namowom, w swoi h my±la h i sªowa h wyrzu amy poza
nawias Ko± ioªa wszystki h, którzy maj¡ z danym zªem, prawdziwym
lub domniemanym,

okolwiek wspólnego, przez

o nisz zymy ±wi¡ty-

ni Bo»¡, a w nastpstwie tego tak»e samy h siebie (1Ko 3:17). Traimy wtedy szybko du howy wzrok, pogr¡»amy si w beznadziejno± i,
tak »e potem widzimy ju» tylko zwiedzenia, faªszywe nauki, inn¡ ewangeli, diabelskie

uda i

iemno±¢. Za±lepienie mo»e by¢ tak totalne, »e

nawra anie si milionów ludzi do Chrystusa, uzdrowienia ze ±lepoty
fizy znej, wypdzanie demonów, a nawet wskrzeszenia z martwy h bez
wahania jeste±my skªonni przypisa¢ szatanowi. Ku niezmiernej satysfak ji naszego prze iwnika, gdy» dokªadnie o to mu
nie taki jest

hodzi | dokªad-

el jego podstpnego planu w stosunku do ka»dego z nas.

| Jaki wi

jest prawidªowy i skute zny sposób zwal zania zªa

w Ko± iele, a tak»e sposób wydostania si z tej zapa± i rozgory zenia 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 gªbokie upokorzenie si przed Bogiem. Je±li i dopóki nie dopusz z do siebie my±li, »e

aªy ten problem jest

moim osobistym problemem du howym, 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 za zn konsekwentnie odnosi¢ do siebie, a nie przestan odnosi¢ i h do inny h,
ni

si nie zmieni. Je±li i dopóki nie bd robiª zarzutów wyª¡ znie so-

bie, a nie przestan robi¢ i h komukolwiek innemu, ni

si nie zmieni.

Dopiero kiedy z ªaski Bo»ej zoba z samego siebie w stanie laody ejskim, ndznego, ±lepego i goªego, w którego »y iu nie funk jonuj¡
prakty znie »adne Bo»e obietni e, doty z¡ e normalnego

hrze± ija-

nina, poniewa» zamiast usilnie zabiega¢ o dobra du howe dla samego
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siebie, w sposób zarozumiaªy i arogan ki mieszam z bªotem wszystki h
inny h | dopiero wtedy za znie si w moim wªasnym »y iu, a tak»e w
moim sposobie postrzegania Ko± ioªa pro es przemiany i prawdziwego
uzdrowienia. Je±li to si dokona, stan si zdolny widzie¢ obiektywnie
zarówno dobro, jak i zªo, bd te» wtedy gotowy kªa±¢ »y ie za bra i, a
moje dziaªania nie bd¡ nisz z¡ e, le z goj¡ e i uzdrowie« ze. Dopiero
wtedy bd w stanie zoba zy¢ wspaniaªo±¢ Ko± ioªa i wraz ze wszystkimi swoimi bra¢mi i siostrami, w peªnej harmonii, w peªni rado± i i
uwielbienia u zestni zy¢ w zasz zytnym dziele jego dobudowania.
Podsumowuj¡ ,

h iaªbym mo no podkre±li¢ swoje gªbokie prze-

konanie, »e nasz stosunek do Ko± ioªa ±wiad zy bardzo wyra¹nie o
naszym wªasnym stanie du howym. Niezale»nie od tego,
trady jonalistami,
od tego,

zy irytuj¡ nas eks esy mªody h ru hów,

si denomina ji,

zy jeste±my

zy te» entuzjastami zmian w Ko± iele, niezale»nie
zy te» ±lima zenie

zy te» jedno i drugie albo jesz ze

o± innego, na-

sze zdrowie du howe sprawi, »e w ka»dy h okoli zno± ia h bdziemy
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, rze zy
niezdrowe, bªdne i faªszywe, na skutek

zego jeste±my znie h eni i

przygnbieni, powinni±my bardzo powa»nie zastanowi¢ si nad swoim
wªasnym stanem du howym. Nie dlatego, »e Ko± ióª jest taki doskonaªy i nie ma w nim »adny h taki h rze zy, le z dlatego, »e jest on
wªasno± i¡ i pod suwerenn¡ wªadz¡ Pana panów i Króla królów, Zwyiz y 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
mo y w mo

(Ps 84:8) i z

hwaªy w

hwaª (2Ko 3:18).

Tak wi , drogi bra ie 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»y iela bra i nie na zerpiesz oleju, niezbdnego do
spotkania Oblubie« a | tego mo»esz by¢

aªkiem pewny. Bdziemy

usilnie modli¢ si o twoje przebudzenie, ale nie bdziemy prosi¢

i

o to, aby± spojrzaª na sytua j ina zej, ani te» za hodzi¢ w gªow,
jak

i wytªuma zy¢, aby± to mógª zrozumie¢ i aby twój wzrok zo-

staª naprawiony. Je±li Bóg sprawi, »e twoje o zy otworz¡ si na Jego
wspaniaªe dzieªo,

o niew¡tpliwie wypeªni

uwielbieniem, bdziemy si z

i za hwytem, rado± i¡ i

aªy h siª radowa¢ razem z tob¡. Je±li

za± to si nie stanie, bdziemy si radowa¢ z tego, »e Bóg zakryª to
przed tob¡, gdy» tak Mu si upodobaªo. Jest to sprawa midzy tob¡
a Bogiem i ty sam musisz si ni¡ zaj¡¢.
J. K.

Istota naszego posªanni twa
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Istota naszego posªanni twa
ÿDla

zego mówi ie do mnie: Panie, Panie, a nie

zyni ie tego,

o mó-

wi? Poka» wam, do kogo jest podobny ka»dy, kto przy hodzi do mnie i
sªu ha sªów moi h, i

zyni je. Podobny jest do

zªowieka buduj¡ ego dom,

który kopaª i dokopaª si gªboko, 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± sªu ha, 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).

Przyto zony tekst biblijny na±wietla wa»no±¢ budowania na solidnym fundamen ie. Czytamy tu o

zªowieku, który ÿdokopaª si gª-

boko" i posadowiª fundament swojej budowli na solidnym podªo»u.
To u hroniªo jego budowl od znisz zenia w zawieru ha h, które potem nadeszªy, w odró»nieniu od innego

zªowieka, który budowaª bez

mo nego fundamentu i którego dom ulegª znisz zeniu.
yjemy w ±wie ie,

gdzie zawieru hy staj¡ si

a prognozy na przyszªo±¢ s¡

oraz

zstsze,

oraz bardziej niepokoj¡ e. Statystyki

li zby klsk »ywioªowy h powoduj¡ y h rozlegªe znisz zenia taki h jak
susze, powodzie, huragany, trzsienia ziemi wykazuj¡ i h systematy zny wzrost. Konflikty zbrojne i niepokoje spoªe zne mimo wszelki h wysiªków nie ulegaj¡ wygaszeniu. Pogªbia si ogólno±wiatowa
niestabilno±¢ ekonomi zna, narasta kryzys ekologi zny, energety zny,
demografi zny, nastpuje erozja zasad moralny h, obserwujemy pogªbiaj¡ e si zdzi zenie oby zajów, zaªamaniem grozi system eduka ji. To tylko niektóre z wielu poten jalny h ¹ródeª przyszªy h zawieru h, gro»¡ y h zawaleniem si wszystkiego,

o nie ma solidny h

fundamentów. St¡d sprawa powrotu do solidny h podstaw jawi si
jako bardzo istotna i nagl¡ a.
Jedn¡ z najbardziej fundamentalny h spraw dla nas jako

hrze-

± ijan jest ±wiadomo±¢ istoty naszego posªanni twa. Bowiem nasze zahowania w ogromnej li zbie spraw sz zegóªowy h, zwi¡zany h z naszym postpowaniem, dziaªaniem, wzajemnymi rela jami itd. zarówno
w zakresie indywidualnym, jak i zbiorowym (w rodzinie, wspólno ie,
zborze, ko± iele i spoªe ze«stwie) wynikaj¡ z tego wªa±nie, jak pojmujemy nasze posªanni two, i je»eli nie mamy wªa± iwego spojrzenia
na to,

o ogólne i najwa»niejsze, nasze postpowanie w ty h wielu

sz zegóªa h nie bdzie mogªo by¢ wªa± iwe.
Podªo»em wszystki h dzisiejszy h zawieru h w ±wie ie, jak te» i h
wzrastaj¡ y h poten jalny h zagro»e« jest grze h

zyli odwrót

zªo-
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wieka od Boga i bunt prze iwko prawom, nadanym przez Stwór .
Jako

hrze± ijanie mamy tego ±wiadomo±¢ i mamy obowi¡zek u±wia-

damia¢ to swojemu oto zeniu. Mamy tak»e ±wiadomo±¢, »e jedynym
skute znym sposobem ule zenia s horze« dzisiejszego ±wiata jest pojednanie si

zªowieka z Bogiem i powrót do spoªe zno± i z Nim.

Wiemy tak»e o tym, »e jest to mo»liwe tylko i wyª¡ znie dziki Bo»ej ini jatywie w posta i odkupienia, dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Posªanni twem Ko± ioªa i ka»dego

hrze± ijanina z osobna jest

rozgªaszanie i rozpowsze hnianie Ewangelii
zbawieniu

zyli ratunku dla ka»dego

zyli dobrej nowiny o

zªowieka indywidualnie i dla

ludzko± i w ogólno± i.
Pismo wite mówi o ewangelii zbawienia i ewangelii królestwa.
Jezus pole iª gªosi¢ ordzie: ÿPrzybli»yªo si Królestwo Niebios". Modlimy si sªowami: ÿPrzyjd¹ Królestwo Twoje". Nadej± ie ogólno±wiatowego królestwa Chrystusa poªo»y ostate zny kres wszystkim zawieru hom i s horzeniom ludzko± i. Chrystus, Jego dzieªo i Jego królestwo to jedyny sposób na rozwi¡zanie dzisiejszy h i jutrzejszy h problemów ludzko± i. A my jako

hrze± ijanie jeste±my dysponentami,

nosi ielami, szafarzami tego przesªania. Jeste±my ±wiatªo± i¡ ±wiata,
sol¡ ziemi. W tym sensie jeste±my odpowiedzialni za losy ±wiata | to
na nas spo zywa obowi¡zek wskazywania spoªe ze«stwom tej jedynej
skute znej drogi wyj± ia z wszelki h 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 ±wie ie
nowy rodzaj »y ia niebia«skiego po hodzenia, opartego na zasadzie
miªo± i, z gruntu sprze znego z ziemskim »y iem opartym na zasadzie ego entryzmu. Do tego nowego »y ia w hodzimy przez nowe
narodzenie z Du ha. Kro z¡

wyty zon¡ przez Chrystusa drog¡ je-

ste±my w stanie zaprezentowa¢ i zademonstrowa¢ przed ±wiatem to
nowe »y ie, »y ie najwy»szej jako± i, odzwier iedlaj¡ e niebia«sk¡ doskonaªo±¢. Bo»e rozwi¡zania i wskazówki s¡ bowiem optymalne pod
ka»dym wzgldem zarówno dla posz zególny h osób, dla rodziny, dla
wspólnoty i dla spoªe ze«stwa jako

aªo± i.

Je±li wkra zamy na t drog i pod¡»amy ni¡ konsekwentnie, stajemy si atrak yjni, gdy» Bo»e zasady stwarzaj¡

e hy i jako±¢ wzajem-

ny h stosunków, nieznan¡ i nieosi¡galn¡ przez ludzi nieodrodzony h,
która jest dla ni h tylko niespeªnionym marzeniem. Do tego do hodzi
jednak jesz ze dalszy istotny

zynnik, a mianowi ie Bo»a nadnaturalna

ingeren ja i Jego realna obe no±¢ w ty h nowy h rela ja h Jego ludu,
o daje w efek ie poziom »y ia jesz ze nieporównanie wy»szy.

Istota naszego posªanni twa
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Aby ten wysoki poziom i wysoka jako±¢ nowego »y ia w Chrystusie mogªy si ujawni¢ i wpªywa¢ na oto zenie, musimy trwa¢ we wierze

zyli na pozy ja h wyty zony h przez obietni e Pisma witego,

które s¡ w swojej isto ie nadnaturalne i zakªadaj¡ nasze poruszanie
si w sferze nadnaturalnej. Wymaga to nieraz ±miaªego odrzu enia
standardowy h, ÿlogi zny h" stereotypów o rzekomy h korzy± ia h,
jakie mo»e nam przynie±¢ ªamanie biblijny h zasad, na przykªad w
dziedzinie u z iwo± i, lub o rzekomy h strata h, na jakie mo»e nas
narazi¢ i h przestrzeganie. Je±li si zdobdziemy na Bo»y, niebia«ski
sposób my±lenia, Ko± ióª wypeªnia Bo»a

hwaªa, dziki

zemu ja±nieje

on niebywaªym blaskiem i jego oto zenie ulega gwaªtownym przemianom. Je±li t jako±¢ jako

hrze± ijanie tra imy, nasze

hrze± ija«stwo

zostaje zdegradowane do poziomu tzw. ÿzdrowego rozs¡dku" i tra i
swoje niebia«skie

e hy i swoj¡ atrak yjno±¢. Bo»a

hwaªa od hodzi

i pozostaje nam wtedy tylko filozofowanie i argumentowanie, tak »e
Ko± ióª staje si zaledwie jedn¡ z mnóstwa ±wie ki h subkultur, niezdolny do zwy i»ania w konfronta ji z innymi ±wiatopogl¡dami i przez
to niezdolny do wypeªnienia swojej misji.
Nie jest to tylko hipotety zna mo»liwo±¢, le z w wielu przypadka h mamy do

zynienia z takim wªa±nie ko± ioªem, pozbawionym

wikszo± i du howy h boga tw, w nikªym zaledwie stopniu wywi¡zuj¡ym si ze swojego biblijnego posªanni twa. Nasze mo»liwo± i s¡ wtedy
mo no ograni zone i okrojone, przywykli±my do tego i godzimy si na
to, gdy» stan taki wydaje nam si normalny. Na ka»dym kroku napotykamy na przeszkody i ograni zenia, który h nie próbujemy usuwa¢,
wi

poruszamy si w ty h w¡ski h grani a h, uprawiaj¡

stwo ±rodków naturalny h, pozbawione mo y i

hrze± ija«-

hwaªy Bo»ej.

Du h wity jednak nigdy nie pogodziª si z takim stanem i zawsze
d¡»yª i d¡»y do odnowy, aby Bo»a

hwaªa mogªa wró i¢ i aby lud Bo»y

staª si ponownie sol¡ ziemi i ±wiatªo± i¡ ±wiata. Dzieje si to tak»e i w
naszym

zasie. I, dziki Bogu, nie s¡ to tylko nieskute zne apele, le z

pod wpªywem ÿo»yw zego t hnienia" nastpuj¡ gªbokie przeobra»enia w samym Ko± iele, a w i h wyniku powra a Bo»a

hwaªa, to za±

jest powodem, »e Ko± ióª na nowo za zyna peªni¢ swoje posªanni two, prezentuj¡

i demonstruj¡

±wiatu ewangeli Królestwa | ten

jedyny, niebia«ski program, zdolny uzdrowi¢ znkany i pogr¡»ony w
problema h ±wiat. Nie jest to na razie po z¡tek panowania Chrystusa,
gdy» On jesz ze nie przyszedª, le z jest to wa»ny etap przygotowaw zy.
Dziki niemu w spoªe ze«stwa h rodzi si i pogªbia ±wiadomo±¢, »e
jest Bóg, który ma peªn¡ wªadz i jest w stanie zapanowa¢ nad tym
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szalej¡ ym

haosem, i »e s¡ ludzie, którzy li z¡ si z tym Bogiem i z

którymi ten Bóg si li zy. A to ma ogromne zna zenie.
Nie zwlekaj¡ , zajmij swoje miejs e w tym pot»nym poruszeniu,
poprzedzaj¡ ym powrót naszego Króla! wiadomy tego ogólnego posªanni twa Ko± ioªa dostosuj do niego wszystkie sz zegóªy swojego »yia

hrze± ija«skiego | uzgodnij z Sªowem Bo»ym i dziaªaniem Du ha

witego swoje my±li, sªowa i

zyny. Sprawi to, »e twoja rado±¢ nawet

w najtrudniejszy h walka h bdzie zupeªna, gdy» bdziesz ±wiadomy
tego, »e wraz z

aªym ludem Bo»ym zd¡»asz do bliskiego ju»

elu |

zwy istwa Chrystusa i ustanowienia Jego Królestwa.
J. K.

Powrót do podstaw
w »y iu spoªe zno± i i w spoªe ze«stwie

(Stresz zenie wykªadu na I Konferen j Euroforum, Ustro« 2003)
yjemy w trudny h

zasa h, które prawdopodobnie bd¡

oraz

trudniejsze. wiat, rz¡dzony przez ludzi nie znaj¡ y h Boga, pogr¡»a
si w

oraz wikszy h problema h i zamieszaniu. Wali si wszystko,

o nie ma wªa± iwy h fundamentów, a rozpa zliwe próby prze iwdziaªania temu s¡ nieskute zne.
Jako

hrze± ijanie mamy niezmiernie wa»ne przesªanie dla tego

wstrz¡sanego ró»norakimi dramaty znymi wydarzeniami ±wiata | jedyne, które powinno i mo»e rozwi¡za¢, a w ko« u rozwi¡»e wszystkie 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 ni two Chrystusa i pot»ne nadnaturalne wyposa»enie.
Tylko korzystaj¡

z tego wyposa»enia i peªni¡

to posªanni two

wypeªniamy swoje przezna zenie. Bez tego jeste±my tylko jedn¡ z
wielu ±wie ki h subkultur, rywalizuj¡ ¡ z innymi przy pomo y naturalny h ludzki h ±rodków, bez szans na zdoby ie ±wiata dla Chrystusa. Niestety, problemem wspóª zesny h

hrze± ijan jest to, »e za-

gubili±my to wyposa»enie i zaprzepa± ili to posªanni two, 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±¢ wikszo± i
(tzw. ÿlaików") i 3) Rozbi ie

hrze± ijan

hrze± ija«stwa na li zne obozy wy-

znaniowe. Bezwzgldn¡ konie zno± i¡ jest powrót do biblijny h podstaw w ty h trze h dziedzina h.

Powrót do podstaw
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Ad 1) Zgodnie z nauk¡ Chrystusa

hrze± ijaninem jest ten, kto

staª si Jego u zniem | oddaª swoje »y ie Bogu i realizuje Jego
W »y iu

ele.

hrze± ijanina »adna inna rze z nie mo»e mie¢ wikszego

priorytetu. By ie
kim innym w »y iu

hrze± ijaninem to

e ha dominuj¡ a nad wszyst-

zªowieka, okre±laj¡ a jego to»samo±¢. Wszystko

inne jest temu podporz¡dkowane.
Ad 2) Biblijnym rozwi¡zaniem zle onego ko± ioªowi zadania gªoszenia ewangelii wszelkiemu stworzeniu jest zasada powsze hnego kapªa«stwa. W ko± iele o zdrowy h podstawa h nie ma podziaªu na
du howny h i laików. Ka»dy

zªonek ko± ioªa gªosi »y iem i sªo-

wami ewangeli i u zestni zy

zynnie w pozyskiwaniu i formowa-

niu nowy h

zªonków. Udostpnia na to samego siebie, swój

zas,

swoje ±rodki, swój dom.
Ad 3) Rozwi¡zaniem problemu rozbi ia wyznaniowego ko± ioªa
jest jedno±¢ w ró»norodno± i. U jej podªo»a le»y ±wiadomo±¢, »e absolutem jest tylko Bóg, natomiast wszystko ludzkie jest

z¡stkowe, su-

biektywne, wzgldne i podlega zakwestionowaniu i u hyleniu. Wszys y
mamy t sam¡ to»samo±¢ | jeste±my dzie¢mi Bo»ymi i nale»ymy do
Chrystusa, a nasze ró»ne do±wiad zenia, zrozumienie i trady je nie
dziel¡ nas, le z s¡ naszymi

ennymi talentami, którymi usªugujemy so-

bie wzajemnie w miªo± i i sza unku i które przez to pomna»amy, wzboga aj¡

si i zmierzaj¡

wspólnie do ÿpeªni wymiarów Chrystusowy h".

To nie jest utopia, le z biblijny model, który zostaª ponownie
odkryty i funk jonuje aktualnie na wielu miejs a h ±wiata, a wszdzie tam, gdzie funk jonuje, ko± ióª odzyskuje swój pierwotny dynamizm, rozwija si gwaªtownie i w sposób zdumiewaj¡ y wpªywa na
swoje oto zenie. W ty h okoli zno± ia h do ko± ioªa wra a pot»na,
nadnaturalna Bo»a mo
do

i

hwaªa, tote» zadanie dotar ia z ewangeli¡

aªego ±wiata i zademonstrowania przed spoªe ze«stwem wspa-

niaªo± i »y ia zgodnego z ewangeli¡ staje si dla ko± ioªa

zym± w

peªni realnym i osi¡galnym.
Na terena h trady yjnie

hrze± ija«ski h (Europa, Pn. Ameryka)

pro es ten natrafia na opory w±ród przywództwa ko± ioªów (du howie«stwa), dlatego sz zególn¡ rol maj¡ tu do odegrania ludzie nie
ob i¡»eni nadmiernie balastem teologii i trady ji | szeregowi

zªon-

kowie ko± ioªa. Jest tutaj ogromne pole do dziaªania dla ludzi interesu.
Je±li Bóg daruje nam t wizj i ze h emy wª¡ zy¢ si w jej realiza j,
istnieje realna szansa na dokonanie w naszym Kraju zmian, o jaki h
wiele poprzedni h pokole« nie ±miaªo nawet marzy¢.
J. K.
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Podszeptany regulamin
zyli instruk je i zasady postpowania, podsuwane nam
i ha zem przez naszego nieprzyja iela, który

h e,

aby±my kierowali si nimi w domu Bo»ym

I.
Gdy Pan Bóg przez swoje Sªowo, przez Du ha witego
lub przez usªug mówion¡ lub pisan¡ swoi h posªa« ów objawi i
jak¡± enn¡ prawd du how¡, doty h zas i nieznan¡, to sprawuj
si jak nastpuje:
1. Raduj si z tego niezmiernie, rozkoszuj si t¡ prawd¡ i b¡d¹ dumny,
»e to wªa±nie ty j¡ odkryªe±.
2. Biegnij do zaprzyja¹niony h z tob¡ wierz¡ y h i dziel si z nimi
swoim odkry iem, nalegaj¡ , aby i oni stali si zwolennikami i gªosi ielami

tej prawdy.
3. Je±li si zapal¡ i za hwy ¡ tak jak ty, biegnij z tym do dalszy h

ludzi razem z nimi.
4. Je±li nie okazuj¡ zainteresowania, nie mog¡ zrozumie¢, maj¡ zastrze»enia lub sprze iwiaj¡ 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 duhow¡ spoªe zno±¢, dopóki nie poró»ni was jaka± inna sprawa.
7. Je±li nie, to miej go za faªszywego brata i nie utrzymuj z nim »adny h stosunków, gdy» twoja prawda jest klu zowa i bez niej nie mo»na
podoba¢ si

Bogu.

8. Odt¡d prawdziwym ko± ioªem nie h bd¡ dla

iebie tylko

i, któ-

rzy wyznaj¡ i gªosz¡ jako najwa»niejsz¡ t konkretn¡ prawd i którzy zgadzaj¡ si z tob¡ w stu pro enta h.
9. Wszystki h inny h uwa»aj za faªszywy h i pogr¡»ony h w kªamstwie,
unikaj i h, ostrzegaj przed nimi i pilnuj si, by
wania nie wywarªo na

zasem

o± z i h zwiasto-

iebie jakiego± wpªywu.

10. Nie zmarnuj »adnej okazji, by o ni h mówi¢ publi znie jako o zwiedziony h i bª¡dz¡ y h, gªosz¡ y h inn¡ ewangeli i innego Jezusa, maj¡ y h
innego du ha i zd¡»aj¡ y h do piekªa.

II. Je±li usªyszysz jakie± zwiastowanie lub nau zanie, w którym
mowa jest o sprawa h dot¡d i nieznany h, które nie byªy wyznawane tam, gdzie wyrastaªe± i nie s¡ gªoszone tam, gdzie nale»ysz,
to sprawuj si jak nastpuje:
1. Najlepiej nie sprawdzaj w ale, w jakim stopniu zwiastowanie to
jest zgodne z Pismem witym, le z odrzu¢ je naty hmiast bez »adnego
rozpatrywania.
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2. Je»eli ju» sprawdzasz jego tre±¢ na podstawie Biblii, to skon entruj si na usilnym poszukiwaniu dowodów na to, »e jest to faªszywe, niebiblijne i zwodni ze.
3. Je»eli niektórzy z twoi h przyja ióª zostali poruszeni tym zwiastowaniem i skªaniaj¡ si ku temu, by je przyj¡¢, staraj si wszelkimi sposobami odwie±¢ i h od tego, rób im ierpkie wymówki i sprze zaj si z nimi do upadªego.
4. Skrztnie zbieraj, rozpowsze hniaj i rozgªaszaj wszelkie mo»liwe argumenty prze iwko temu zwiastowaniu i jego zwolennikom.
5. Podkre±laj w sz zególno± i wady, bªdy i upadki ludzi, którzy to
zwiastuj¡, i h niewªa± iwe motywy, egoisty zne

ele i zgubne skutki i h

dziaªalno± i.
6. Jako najlepsz¡ i najskute zniejsz¡ metod i h zwal zania stosuj oskar»anie i h o przynale»no±¢ do New Age, powi¡zania z religiami ws hodu,
zary i okultyzm.
7. Strze» si sªu hania tego,

o oni sami mówi¡ o sobie i nigdy nie

bierz tego pod uwag przy i h o enie, wiedz¡ , »e szatan przybiera posta¢ anioªa ±wiatªo± i.
8. Ba z i ostrzegaj inny h, by nie da¢ si zwie±¢ przez sªu hanie i h
usªugi,

zytanie i h publika ji lub jakiekolwiek inne kontakty z nimi,

ho¢by

tre± i te robiªy wra»enie bardzo przekonuj¡ y h.
9. Zde ydowanie odrzu aj wszelkie argumenty, podkre±laj¡ e pozornie
dobre owo e i h dziaªalno± i jak wzrost li zebny, przemiana »y ia, wpªyw
na spoªe ze«stwo lub maj¡ e miejs e

uda.

10. Cokolwiek by si nie staªo, nigdy nie daj si nakªoni¢ do tego, by
o enia¢ ty h ludzi i i h nau zanie beznamitnie i obiektywnie.

III. Kiedy mowa jest o odstpstwie, zwiedzenia h zasów ostate zny h, faªszywy h proroka h, ±pi¡ y h panna h, letnio± i laodyejskiej i inny h tym podobny h negatywny h zjawiska h, to sprawuj si jak nastpuje:
1. Nawet ani przez sekund nie odno± »adnej z ty h rze zy do samego
siebie i

aªy

zas my±l tylko o inny h.

2. Nie dopusz zaj do siebie nawet najl»ejszej my±li o tym, »e

o± z

ty h rze zy mo»e doty zy¢ twojego wªasnego stanu du howego i »e powiniene± bada¢ swoje »y ie pod tym k¡tem.
3. Szybko sporz¡d¹ sobie list, i nie h ona bdzie jak najdªu»sza, osób,
wspólnot i ko± ioªów, który h to wszystko doty zy i które »yj¡ w odstpstwie,

iemno± i i zwiedzeniu.

4. Nigdy nie zadawaj sobie trudu obiektywnego badania danej sprawy,
le z wszystko,

okolwiek usªyszysz o inny h zªego, przyjmuj zaraz jako nie-

podwa»alne fakty.
5. Czuj si nie tylko wolny, le z tak»e zobowi¡zany do tego, by mówi¢ wszystko zªe o ty h wszystki h, który h masz na swojej li± ie, kiedykolwiek nadarzy si ku temu sposobno±¢, gdy» jako nieprzyja iele prawdy s¡
to ludzie wyj i spod wszelkiego prawa.
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6. Paªaj na ty h zwodzi ieli i odsz zepie« ów ±witym oburzeniem i nie
wahaj si »ywi¢ do ni h i okazywa¢ im gªbok¡ pogard, ob o±¢ i wrogo±¢.
7. Je±li zetkniesz si z jakim±

hrze± ijaninem

i nieznanym, bez »adnego

sprawdzania i bez wahania wpisz go na list zwiedziony h, gdy» odstpstwo
jest tak powsze hne, »e prawdopodobie«stwo pomyªki jest
8. Je±li kto± znany

i i bliski powie

masz na swojej li± ie, przejawi wobe

aªkiem znikome.

o± pozytywnego o kim±, kogo

niego jak¡± sympati, bierze go w

obron lub odmawia jego potpiania, naty hmiast wpisz go tak»e na swoj¡
list i traktuj odpowiednio.
9. Im dosadniej bdziesz si o ty h wroga h Bo»ej prawdy wyra»aª i im
i»sze postawisz im zarzuty, tym bardziej dowiedziesz swojej wªasnej prawowierno± i i tym wyra¹niej ja±nie¢ bdzie twoja wªasna nienaganno±¢.
10. Delektuj si ±wiadomo± i¡, »e to ty stoisz na stra»y

zystej prawdy

i »e nale»ysz do nieli znej resztki Bo»y h zwy iz ów, niepodatny h na
»adne zwiedzenia, pod zas gdy

aªe pozostaªe

hrze± ija«stwo grz¹nie w

odstpstwie.

IV. Kiedy mowa jest o odnowie, przebudzeniu, zwy iskim pohodzie ewangelii, przejawa h Bo»ej mo y oraz o wzro± ie i dojrzewaniu Ko± ioªa, to sprawuj si jak nastpuje:
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
tylko to,

aªkowite niedowierzanie, gdy» przyjmujesz za prawd

o sam widziaªe± i sªyszaªe±, a to z uwagi na wielu zwodzi ieli.

3. Konsekwentnie podwa»aj wszystkie dobre i za h aj¡ e wiadomo± i przez rozgªaszanie i

i¡gªe powtarzanie wszystkiego tego,

o znie h a,

przygnbia i nisz zy.
4. Nie wahaj si wystpowa¢ z wszelk¡ ostro± i¡ i nieustpliwo± i¡ przeiwko tym, którzy rozpowsze hniaj¡ wie± i optymisty zne, i wskazuj ustawi znie na to, »e zgodnie z Bibli¡ powinno by¢

oraz gorzej.

5. Ty h, którzy z entuzjazmem opowiadaj¡ o ty h pozytywny h wydarzenia h w Ko± iele i na ±wie ie, traktuj z pogard¡ i okre±laj jako naiwny h
i zwiedziony h, którym zrobiono pranie mózgów.
6. Ty h, którzy usiªuj¡
blijny h obietni

hodzi¢ w wierze i obstaj¡ przy prawdziwo± i bi-

dla wierz¡ y h i Ko± ioªa, uwa»aj za niezrównowa»ony h

fanatyków, oderwany h od rze zywisto± i, wy±miewaj i h i wyszydzaj.
7. Je±li do ieraj¡ wie± i o postpa h ewangelii i przemiana h przez ni¡
wywoªany h, poparte danymi statysty znymi, okre±laj nawró enia jako poªowi zne, przemiany jako nietrwaªe, a dane statysty zne jako nierzetelne.
8. Je±li pojawiaj¡ si wie± i o

uda h i inny h przejawa h Bo»ej mo y,

zaprze zaj i h autenty zno± i, a je±li dowody s¡ niew¡tpliwe i nie mo»na im
zaprze zy¢, przypisuj je bez wahania diabªu i mo om

iemno± i.

9. Wszystki h zara»ony h ideami odnowy i przebudzenia zwal zaj konsekwentnie, okre±laj¡

i h jako liberaªów, legalistów, gnostyków, gªosi ieli

eby Go pozna¢
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suk esu, Filistynów, na hamitów, paradygmatyków, szamanów, apostoªów
New Age |

o tylko przyjdzie

i na jzyk, byle okaza¢ im i wzbudzi¢

do ni h nieprzejednan¡ wrogo±¢.
10. Je±li usªugujesz Sªowem, to ka»d¡ swoj¡ usªug przetykaj wypadami sªownymi prze iwko

hrze± ijanom, z którymi si nie zgadzasz, oka-

zuj¡

swój gniew lub o±mieszaj¡

l¡ y

i od ni h dystans.

i h, aby utrzyma¢ i powiksza¢ dzie-

eby Go pozna¢
. . . wszystko uznaj za ±mie ie, »eby zyska¢ Chrystusa . . . eby pozna¢ go i dozna¢ mo y zmartwy hwstania jego, i u zestni zy¢ w ierpienia h jego, staj¡
si podobnym do niego w jego ±mier i.
Flp 3:8,10

Pismo wite przypisuje ogromn¡ wag sprawie poznania Boga i
Chrystusa. Ma to klu zowe zna zenie dla naszego stanu du howego i
naszej rela ji z Bogiem. Mówi o tym wiele wersetów biblijny h (patrz
np. rozdziaª 1 w ksi¡» e ÿJak powiada Pismo", dostpnej tak»e w serwisie www.do elu.jezus.pl), z który h najdobitniej wyraziª ten fakt sam
Pan Jezus w swojej modlitwie ar ykapªa«skiej, kiedy powiedziaª: ÿA
to jest »ywot wie zny, aby poznali

iebie, jedynego prawdziwego Boga

i Jezusa Chrystusa, którego posªaªe±" (J 17:3).
Wynika z tego jasno, »e

oraz gªbsze poznawanie Boga powinno

by¢ nieustannym d¡»eniem ka»dego

hrze± ijanina. I nikt z nas nigdy

nie bdzie 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 naszy h my±la h nie bywamy dumni z tego, jak bardzo dobrze

Go znamy? Gdyby taki stan byª mo»liwy, apostoª Paweª byªby jednym z
pierwszy h, który miaªby prawo twierdzi¢ to o sobie, a tym zasem 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 za ytowany pod tytuªem.
Skoro tak, to poznanie Boga i Chrystusa nas wszystki h jest tylko
z¡stkowe. Musimy o tym pamita¢ zwªasz za przy o enie inny h
hrze± ijan. Obserwuj¡

wielu taki h, którzy powoªuj¡ si na swoj¡

znajomo±¢ Chrystusa, jeste±my

zsto w pokuszeniu wy i¡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 ni h i robienia im zarzutów, gdy» po pierwsze poznanie Boga
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to nie wªasne osi¡gni ie, le z owo

darowanej nam przez Boga ªa-

ski, a po drugie mamy wszys y wspólne to, »e poznali±my zaledwie
z± iowo i nasze poznanie powinno wzrasta¢.
Prawdziwe poznanie Boga to nie poznanie intelektualne, le z duhowe, bd¡ e rezultatem rze zywistego z Nim kontaktu. S¡ ludzie,
którzy

aªe swoje »y ie po±wi ili intelektualnemu poznawaniu Boga i

stali si uznanymi fa how ami od takiej Jego znajomo± i, a przy tym
tak naprawd nie poznali Go w ale. Z drugiej strony, s¡ te» ludzie,
który h poziom intelektualny jest stosunkowo bardzo niski, tak i» nie
s¡ w stanie powiedzie¢ ni zego m¡drego o Bogu, ale i h »y ie ±wiad zy
o tym, »e znaj¡ swojego Boga w sposób wyj¡tkowy i nieprze itny.
Bóg i Chrystus to obiekt poznawania tak przeogromny, »e przerasta on wszelkie naturalne zdolno± i

zªowieka. Przykªadem mog¡ by¢

u zniowie Chrystusa, którzy byli z Nim przez
ziemskiej dziaªalno± i, mo»na wi

aªy kilkuletni okres Jego

±miaªo powiedzie¢, »e znali Go le-

piej od wszystki h inny h »yj¡ y h wtedy ludzi. Kiedy jednak ±ledzimy
i h reak je w ró»ny h epizoda h z Ewangelii, widzimy, »e raz po raz
byli zaskakiwani i ÿzdumiewali si" wielokrotnie, kiedy odsªaniaª przed
nimi jaki± kolejny r¡bek swojej wielko± i,
gromi¡

demony, wskrzeszaj¡

po wodzie, u iszaj¡

zy to dokonuj¡

umarªy h, rozmna»aj¡

burz, przemieniaj¡

grze hy itd. ÿKim»e On jest?" | byªo

uzdrowie«,

hleb,

hodz¡

si przed nimi, odpusz zaj¡
zstym pytaniem ludzi, kiedy

byli ±wiadkami kolejnej manifesta ji Jego potgi i

hwaªy.

O zywi± ie najwikszym zasko zeniem i zdumieniem byª dla ni h
fakt Jego zmartwy hwstania, ale ani na tym nie sko« zyª si i h proes Jego poznawania. Kiedy apostoª Jan, który byª nao znym ±wiadkiem wszystki h ty h wydarze«, a z Jezusem ª¡ zyªa go sz zególna
za»yªo±¢, zoba zyª uwielbionego Pana w Jego majesta ie, ÿpadª do
nóg jego jakby umarªy" (Obj 1:12{17). Dowodzi to, »e to,
zyª, byªo poznaniem, daleko przewy»szaj¡ ym to wszystko,
znaª

hodz¡

o zobao po-

z Nim jako Jego u ze«.

Wypowied¹ apostoªa Pawªa, któr¡ za ytowali±my na po z¡tku, zawiera pewien bardzo istotny sz zegóª. ¡ zy on w niej

ztery ele-

menty: pragnienie poznania Chrystusa, doznania mo y Jego zmartwy hwstania, u zestni zenia w Jego

ierpienia h i upodobnienia si

do Niego w Jego ±mier i. S¡ one z sob¡ ± i±le powi¡zane i wzajemnie uwarunkowane. Nie jest mo»liwe jedno bez drugiego. I h
wymienienie w jednym zdaniu zawiera bardzo gªbokie prawdy duhowe o ogromnym zna zeniu.
Po pierwsze, prawdziwe poznanie Boga nie jest mo»liwe bez
±mier i starej, grzesznej i

ielesnej natury

zªowieka. Bez zgody

zªo-

eby Go pozna¢
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wieka na tak¡ ±mier¢, na umartwienie wszystkiego

o

ielesne i du-

szewne, pro es prawdziwego poznania Boga nie mo»e si w peªni nawet rozpo z¡¢. Je±li mimo wszystko bdziemy si starali unikn¡¢ tego
przykrego losu i za howa¢ przy »y iu

o± ze starego

zªowieka, na-

sze poznanie Boga bdzie bardzo okrojone, a jego rezultaty bd¡
bardzo w¡tpliwej warto± i.
Po drugie, je±li zde ydowali±my si na poznanie Boga za wszelk¡
en, a wi

za

en »y ia naszego ÿja", tak i» rozpo zªo si nasze

prawdziwe, du howe poznawanie Boga, rezultatem bdzie tak»e nasze upodabnianie si do Chrystusa. Stawanie przed obli zem Boga
twarz¡ w twarz przemienia nas w sposób nieu hronny stopniowo
na Jego obraz (2Ko 3:18). Nasza nowa osobowo±¢ nabiera powoli
e h Chrystusowy h. Warto wi

ponie±¢ t ofiar ze wzgldu na

wspaniaªe tego owo e.
Po trze ie, sprzed obli za Króla królów i Pana panów nikt nie
wy hodzi pró»ny, nieobdarowany. Stoj¡

przed Nim, zostajemy niesa-

mowi ie uboga eni ÿwszelkim du howym bªogosªawie«stwem niebios"
(Ef 1:3). Dlatego w ±lad za naszym stawaniem przed Bogiem, Jego poznawaniem i przemian¡ na Jego podobie«stwo nastpuje nasz udziaª
w doznawaniu mo y Jego zmartwy hwstania. 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 jesz ze nie konie , gdy» pakiet ten zawiera jeszze

zwarty element: u zestni two w

nie mo»na byªoby jako± omin¡¢ tego

ierpienia h Chrystusa. | Czy
zwartego elementu i poprzesta¢

na ty h trze h? | Je±li takie s¡ nasze my±li, dowodzi to, »e nasze poznanie Chrystusa jest jesz ze bardzo ograni zone. Bo dla dostate znie
przemieniony h na Jego obraz ten

zwarty element jest równie

jak trzy pozostaªe. Dla przemieniony h

enny

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, le z tak»e z li zny h ±wiade tw

hrze± ijan, którzy byli u zestnikami tego przywileju

i zwi¡zany h z nim wspaniaªy h bªogosªawie«stw.
Gªbsze poznanie Chrystusa przez ka»dego z nas, wszystki h Jego
dzisiejszy h u zniów, jest nagl¡ ¡ potrzeb¡ obe nego

zasu. Je±li

ho-

dzisz dumny z tego, jak dobrze Go znasz, patrzysz z góry na inny h,
którzy Go nie znaj¡, i mówisz o ni h, »e gªosz¡ ÿinnego Chrystusa",
robisz im zarzuty i ostro i h potpiasz, ±wiad zy to o twojej nikªej na
razie znajomo± i Jezusa. Bo im lepiej Go poznajemy, tym bardziej
stajemy si do Niego podobni, a midzy innymi jeste±my wtedy
i pokornego ser a, ªagodni i peªni miªosierdzia.

isi
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Jak na razie zreszt¡, to w pewnym sensie do nas wszystki h odnosi si jesz ze zarzut, »e gªosimy jakiego± innego Jezusa, dostosowanego do naszy h wªasny h wyobra»e«, a nie takiego, jakim On jest
naprawd. Ale dziki Bogu, jest

oraz wi ej ty h, którzy uto»samiaj¡

si z pragnieniem wyra»onym przez Pawªa i usilnie zabiegaj¡ przed
Bogiem o Jego gªbsze poznanie i swoj¡ wªasn¡ przemian. Widziaªem grup pastorów, którzy po dnia h skupienia, na który h prze»yli mo no obe no±¢ i ±wito±¢ Bo»¡, stawali jeden po drugim przed
zborem i wyznawali, niektórzy z pªa zem, »e doty h zas gªosili nie
takiego Chrystusa, jakim On jest naprawd.
Oby taki h

hwil i taki h usªuguj¡ y h byªo

oraz wi ej! Sta-

wajmy wytrwale przed obli zem Bo»ym w skrusze i pokorze, a
takie bd¡

oraz

hwile

z± iej naszym udziaªem, za± w ±lad za tym pójdzie

prawdziwa znajomo±¢ prawdziwego Chrystusa w zgromadzenia h ludu
Bo»ego, a w ±lad za tym tak»e w naszy h miasta h i naszym kraju.
J. K.
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