
powiedzie¢, i nadal jest to dost¦pne, a mówienie tego samego ci¡gle w kóªko
nie ma sensu i szkoda na to czasu. Je±li Pan daruje siª i czasu, b¦d¦ realizowaª
nadal to, do czego czuj¦ teraz wyra¹n¡ inspiracj¦ | zach¦canie wszystkich
ludzi na nowo narodzonych do dziaªa« w ramach szeroko poj¦tej posªugi
ewangelizacyjnej, skierowanej do caªego narodu.

Do niniejszego numeru doª¡czona jest kolejna, trzecia ju» pªyta CD w
formace MP3 z materiaªami z szeregu konferencji chrze±cija«skich, jakie od-
byªy si¦ w ostatnim czasie w Polsce. Na wi¦kszo±ci z nich usªugiwali go±cie
zagraniczni i wi¦kszo±¢ z nich dotyczy tematów, zwi¡zanych z aktualnym sta-
nem Ko±cioªa, jego posªannictwem i jego dalszym rozwojem. Wierzymy, »e
zarówno usªuguj¡cy, jak i prezentowane przez nich tre±ci, dotarªy do nas za
spraw¡ Ducha �wi¦tego i »e zatem pªyta ta zawiera wiele wa»nych prawd,
potrzebnych nam wªa±nie w obecnym czasie. �yczymy ob�tego Bo»ego bªo-
gosªawie«stwa zarówno z tre±ci numeru, jak i z zaª¡czonej pªyty.

�yj dla Pana teraz! 1
Alleluja! Znajdzie! 8
Modlitwa, modlitwa, modlitwa 12
Jak rozpoznawa¢ prawd¦ 16
Izrael znakiem i sprawdzianem 19
Jak zwyci¦sko kroczy Jezus! 24
Moje wyja±nienie zdziwionym 36

Polecamy ksi¡»k¦: ÿPªomienne serca" | poruszaj¡ce historie prze±lado-
wanych chrze±cijanek. Wydawca: ÿI am", Skr. poczt. 68, 43-382 Bielsko-Biaªa,
tel. (033) 821 25 93, e-mail: misja@life.pl; Format A5, stron 250, cena de-
taliczna 22,{ zª, cena hurtowa (od 10 egz.) 16,50 zª.

Serdecznie dzi¦kujemy za ofiary, zªo»one na potrzeby wydawnictwa.

Serdecznie zapraszamy do serwisu internetowego www.DoCelu.Jezus.pl.
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Rz 1:5

Spis tre±ci

Przez którego [Syna Bo»ego Jezusa Chrystusa, Pana na-
szego] otrzymali±my ªask¦ i apostolstwo, aby±my dla imienia
jego przywiedli do posªusze«stwa wiary wszystkie narody . . .
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Jako ludzie na nowo narodzeni, pojednani z Bogiem dzi¦ki od-
kupie«czej ofierze Jezusa Chrystusa, powoªani jeste±my do sªu»by dla
swojego Mistrza i Pana. Do Niego nale»y nasze caªe »ycie i wszystko, co
posiadamy. Dlatego bez przerwy powinni±my »y¢ w ±wiadomo±ci tego
powoªania. Powinni±my pami¦ta¢, »e czy »yjemy, czy umieramy, Pa«-
scy jeste±my. Nasze »ycie jest przed wszystkim innym prac¡ w sªu»bie
dla naszego Króla i Jego Królestwa. Wszystko inne jest i by¢ powinno
na drugim planie, podporz¡dkowane temu nadrz¦dnemu celowi.

Je±li na to jeste±my nastawieni i mo»emy powiedzie¢, »e tak jest
ustawione nasze »ycie, to b¦dziemy »y¢ w peªnej, nieustannej rado-
±ci, a wszystkie nasze rzeczywiste potrzeby wszelkiego rodzaju b¦d¡ w
peªni zaspokojone. Ponadto »ycie nasze b¦dzie wtedy owocne i po»y-
teczne dla Pana i dla innych. W przeciwnym razie b¦dziemy na wzór
nieodrodzonych ludzi tego ±wiata »y¢ dla siebie, dla swoich pragnie«,
celów i ambicji, za± nasza sªu»ba dla Boga b¦dzie tylko teoretyczna,
jakim± jednym z wielu innych elementów naszego »ycia, uplasowanym
gdzie± w±ród licznych innych naszych zaj¦¢, aspiracji i dziaªa«. W wy-
niku tego najprawdopodobniej bardzo cz¦sto b¦dziemy si¦ boryka¢ z
niezliczonymi kªopotami, trawi¢ nas b¦d¡ ró»ne zmartwienia i gn¦bi¢
nierozwi¡zane problemy. B¦dziemy odnosi¢ wra»enie, »e wszystko jest
przeciwko nam, »e wszystko dziaªa na nasz¡ niekorzy±¢, tote» b¦dziemy
mieli na bie»¡co do czynienia z przygn¦bieniem, zniech¦ceniem i po-
czuciem bezsilno±ci.

| Zaraz, zaraz! Przecie» to jest ÿewangelia sukcesu"! Gªosisz
nam tu ÿprosperity". Sugerujesz, »e sªu»¡c Bogu doznajemy samych
przyjemno±ci, brodzimy w szcz¦±ciu i dobrobycie i nie mamy wtedy
»adnych zmartwie«. Nie chcemy sªucha¢ takich jaskrawych wypacze«
Bo»ej prawdy! | Tylko nie tak szybko! Nie powiedziaªem nic o przy-
jemno±ci, sukcesie ani dobrobycie. Nasze spory i kªótnie na wiele te-
matów wynikaj¡ najcz¦±ciej z pochopnego wyci¡gania wniosków, za-
nim jeszcze sprawdzili±my, o co wªa±ciwie chodzi. A biblijna m¡dro±¢
poucza nas, »e ÿkto odpowiada, zanim wysªucha, zdradza swoj¡ bez-
my±lno±¢ i nara»a si¦ na ha«b¦" (Prz 18:13).

Okólnik nr 20 Kwiecie« 2006

�yj dla Pana teraz!

Do Celu
. . . A» dojdziemy wszyscy do jedno±ci wiary i poznania Syna Bo»ego,

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



Ludzie Bo»y wszystkich czasów przechodzili przez wielkie trudno-
±ci i zmagania. Byli wystawiani na próby a» do granic swojej wytrzy-
maªo±ci. Cz¦sto poruszali si¦ na samej kraw¦dzi kl¦ski i caªkowitego
zaªamania. Do±wiadczali niesamowitych braków, strat, wyrzecze«, szy-
kan i tortur. Ale je±li trwali w tym wszystkim na pozycji wiernej sªu»by
dla Pana, doznawali Jego bªogosªawie«stwa z wszystkimi ró»norodnymi
tego konsekwencjami, a dzi¦ki temu mogli doznawa¢ peªni gª¦bokiej
rado±ci i cieszy¢ si¦ z pozycji zwyci¦zców. Bo taka jest Bo»a logika,
bo takie s¡ zasady w sªu»bie dla Niego.

ÿSzukajcie najpierw Królestwa Bo»ego i sprawiedliwo±ci jego, a
wszystko inne b¦dzie wam dodane" (Mt 6:33). ÿKto by chciaª dusz¦
swoj¡ zachowa¢, utraci j¡, a kto by utraciª dusz¦ swoj¡ dla mnie i dla
ewangelii, zachowa j¡" (Mk 8:35). ÿPoczytujcie to sobie za najwy»sz¡
rado±¢, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie" (Jk 1:2). ÿAle w
tym wszystkim zwyci¦»amy przez tego, który nas umiªowaª" (Rz 8:37).

Fatalny bª¡d popeªnia czªowiek wierz¡cy, je±li kieruj¡c si¦ wªa-
snymi naturalnymi odczuciami stara si¦ unikn¡¢ pewnych ujemnych
skutków na±ladowania Pana, poszukuje ªatwiejszej drogi, rezygnuje z
poniesienia pewnych ofiar, kiedy cena wydaje mu si¦ zbyt wysoka. Jest
to skutkiem kªamliwego, zwodniczego sposobu widzenia i my±lenia,
gdy» ka»da poniesiona ofiara jest równowa»ona przez Bo»¡ nagrod¦
stukrotnie wi¦ksz¡ w »yciu doczesnym, a niesko«czenie wi¦ksz¡ w »y-
ciu wiecznym (Mt 19:29). Je±li nasz duchowy wzrok i nasze my±li zo-
staªy uzdrowione dzi¦ki pracy Ducha �wi¦tego nad nami, nigdy nie po-
peªnimy tak wielkiego bª¦du i nie narazimy si¦ na tak ogromn¡ strat¦.

Kiedy przypatrujemy si¦ ludziom Bo»ym w Biblii, zauwa»ymy
pewn¡ wyra¹n¡ prawidªowo±¢. Im trudniejsze byªo ich poªo»enie i im
bardziej dramatyczne ich prze»ycia, tym wi¦ksze znaczenie miaªa ich
postawa i tym wi¦ksza czekaªa ich nagroda. Inaczej mówi¡c, punkt
kulminacyjny prze»ywanego przez nich kryzysu byª dla nich zarazem
punktem kulminacyjnym doniosªo±ci wykonywanej przez nich pracy
dla Pana, a tak»e punktem kulminacyjnym, okre±laj¡cym ich duchowy
dorobek i jego znaczenie. Zrozumienie tego faktu mo»e by¢ dla nas
bardzo odkrywcze i wa»ne, mo»e nawet zmieni¢ zupeªnie nasz stosu-
nek do otaczaj¡cej nas rzeczywisto±ci. Mo»e czªowieka zrezygnowa-
nego i pokonanego uczyni¢ zwyci¦zc¡.

Prze±led¹my dziaªanie tej zasady na przykªadzie Hioba. Jego hi-
storia jest na ogóª dobrze znana. Byª on czªowiekiem bogobojnym i
Bogu miªym, a tak»e bogatym i ogólnie szanowanym, znanym z do-
broczynno±ci i wielu innych cnót. Sªu»yª Bogu wiernie przez wiele lat.
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wypowiedzi w internecie maj¡ du»e znaczenie, gdy» ujawniaj¡ istnienie pro-
blemu. Ujawniaj¡, »e cz¦±¢ z tych, którzy mówi¡ o przebudzeniu, rozumie je
tak, »e b¦d¡ z góry patrze¢ na pozostaªych, krytykowa¢, oskar»a¢ i gromi¢, a
ci krytykowani, oskar»ani i gromieni b¦d¡ pokutowa¢, przyjd¡ w pokorze do
tych krytykuj¡cych i poprosz¡, aby ich prowadzili i pouczali. Ale co± takiego
to czysta utopia i cielesno±¢.

Przebudzenie w naszym narodzie rozpoczyna si¦ od nas. Z Bo»ej ªaski
dostrzegamy nasze zaniedbania i niewªa±ciwe postawy. To my odpowiadamy
w du»ym stopniu za kondycj¦ duchow¡ naszego narodu. To od naszej pokuty,
upokorzenia si¦ i zmiany my±li zale»y dalszy bieg wydarze«. Przebudzenie za-
le»y od tego, czy zdob¦dziemy si¦ na to, aby za naszym narodem wstawia¢
si¦ przed Bogiem, gor¡co go miªowa¢ i w pokorze mu sªu»y¢.

Kiedy posypaªy si¦ na mnie gªosy oburzenia z powodu moich kilku cie-
pªych sªów o Janie Pawle II i jego posªudze, poszedªem szybko naby¢ ksi¡»k¦
Davida DuPlessis ÿMister Pentecost". Bóg u»yª tego zielono±wi¡tkowca do
posªugi w ró»nych du»ych ko±cioªach historycznych, co zaowocowaªo o»ywie-
niem charyzmatycznym w latach 70-tych XX wieku. Mi¦dzy innymi byª on
obserwatorem na II Soborze Watyka«skim. Znaªem jego posªug¦, ale od-
czuªem potrzeb¦ przeczytania ksi¡»ki, aby pozna¢ jego dylematy i zmagania.
Czytaj¡c, zrozumiaªem, »e Bóg w bolesny sposób musiaª przygotowywa¢ go,
podobnie jak i mnie, gdy» sam z natury miaª du»e opory. Dowiedziaªem si¦
te», »e i na niego sypaªy si¦ gªosy oburzenia, a nawet spotkaª si¦ z odrzu-
ceniem we wªasnym ±rodowisku. Poznaªem te» jego argumentacj¦, z któr¡
i ja si¦ uto»samiam.

Tym, którzy chc¡ zrozumie¢ moj¡ postaw¦, polecam przeczytanie caªego,
kluczowego rozdziaªu tej ksi¡»ki pt. ÿRewolucja", dost¦pnego pod adresem
www.docelu.jezus.pl/artykuly/r.htm. David mówi tam o rewolucji w swoim
wªasnym sposobie my±lenia. Bez takiej rewolucji my tak»e si¦ nie obejdziemy.
Bez niej utkniemy w miejscu i utknie przebudzenie.

Nie mam zamiaru polemizowa¢ z tymi, którzy maj¡ gª¦bokie zastrze»e-
nia do moich ostatnich artykuªów. Rozumiem ich racje. ÿ�ydzi nie obcuj¡ z
Samarytanami". Wszelkie racje przemawiaj¡ za tym, »e tak wªa±nie musi by¢.
Mur nieprzyja¹ni jest konieczno±ci¡. Ale kiedy przychodzi Jezus, nast¦puje
rewolucja. Przed Nim nie ostoi si¦ »aden mur nieprzyja¹ni. Ale te mury s¡
w nas samych. Zburzmy je wi¦c, zapieraj¡c si¦ samych siebie, a skutki tego
b¦d¡ zdumiewaj¡ce.

Ko«cz¡c ten artykuª i oddaj¡c do r¡k Czytelników niniejszy numer
ÿDo Celu", chc¦ zasygnalizowa¢, »e rodzaj mojej usªugi doznaje przemiany.
Zmiana nast¡piªa w kwietniu 2005 roku. Z tym ma te» zwi¡zek tak dªuga
przerwa w ukazywaniu si¦ ÿDo Celu". Nie wykluczone, »e niniejszy numer
b¦dzie ju» ostatni. Nie wiem. B¦d¦ robiª to, do czego b¦d¦ czuª si¦ pobudzony
przez Ducha �wi¦tego. Dotychczas gªównym kierunkiem mojej dziaªalno±ci
byªo usªugiwanie ludowi Bo»emu w moim wªasnym, zielono±wi¡tkowym ±ro-
dowisku. Czuj¦ jednak, »e to si¦ ko«czy. Zostaªo powiedziane to, co nale»aªo
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stan¡ w zdumieniu, podziwie i zachwycie: ÿOch! Wiedzieli±my o po-
t¦dze mocy zmartwychwstania. Podziwiali±my j¡ i zdumiewali±my si¦
nad ni¡. Widzieli±my te» w naszym czasie jej wspaniaªe owoce. Ale to,
co teraz ogl¡daj¡ nasze oczy, przewy»sza wszelkie nasze oczekiwania i
wyobra»enia. Nie wiedzieli±my, »e pot¦ga tego, w czym byªo nam dane
uczestniczy¢, jest a» tak przeogromna! Chwaªa Barankowi!"

Tre±¢ niniejszego artykuªu jest echem pewnych reakcji, dyskusji i wy-
miany zda« z czytelnikami i internautami, którzy kontaktowali si¦ ze mn¡
w zwi¡zku z ostatnimi moimi artykuªami, opublikowanymi w serwisie ÿDo
Celu". Rozwa»anie to b¦dzie miaªo w pewnym stopniu charakter osobisty.
B¦d¦ musiaª powoªa¢ si¦ na niektóre moje prze»ycia, na to, czego Pan mnie
poprzez nie uczyª i czego nadal jeszcze mnie uczy.

Nie jest »adnym odkryciem stwierdzenie, »e najwi¦ksz¡ przeszkod¡, na
jak¡ natrafia Bóg, kiedy chce u»ywa¢ jakiego± czªowieka, jest stara natura
tego czªowieka. Je±li czªowiek ma by¢ Bo»ym narz¦dziem i usªugiwa¢ sku-
tecznie, ta jego stara natura musi zosta¢ skruszona. Najcz¦±ciej dzieje si¦
to przez bardzo trudne prze»ycia, kl¦ski i ciosy, które nas spotykaj¡. Kto±
powiedziaª, »e kiedy Bóg chce zrobi¢ co± niemo»liwego, to bierze niemo»li-
wego czªowieka i wkªada na niego niemo»liwy ci¦»ar. Ten ci¦»ar go mia»d»y,
co sprawia, »e w Bo»ych r¦kach czªowiek ten staje si¦ podatny i ulegªy.

Bóg rzadko czyni to z lud¹mi wbrew ich woli. Znacnie cz¦±ciej dzieje
si¦ to w wyniku pró±b czªowieka, który pragnie sªu»y¢ Bogu i by¢ u»ywanym
przez Boga bez wzgl¦du na koszty. Musz¦ stwierdzi¢, »e w miar¦ poznawania
Pisma �wi¦tego, spoªeczno±ci z ludem Bo»ym i osobistego poznawania Boga
dzi¦ki Duchowi �wi¦temu, pragnienie takie zrodziªo si¦ we mnie i cz¦stokro¢
w usilnych modlitwach tak¡ wªa±nie pro±b¦ przedkªadaªem Bogu.

To, co po pewnym czasie zacz¦ªo si¦ dzia¢ w moim »yciu, a co w pewnym
sensie i w pewnej mierze dzieje si¦ po dzie« dzisiejszy, byªo bardzo drama-
tyczne i drastyczne, ale te» bardzo bªogosªawione. By¢ mo»e przyjdzie czas
podzielenia si¦ tymi prze»yciami bardziej szczegóªowo, ale na razie jest na
to jeszcze za wcze±nie. Pocz¡tkowo byªem w panice i s¡dziªem, »e wali si¦
caªy mój ±wiat, a »adne ±rodki zaradcze nie byªy skuteczne.

Dopiero bardzo powoli docieraªa do mnie ±wiadomo±¢, »e wszystko to
jest pod Bo»¡ kontrol¡ i ma na celu przede wszystkim skruszenie mojej
starej natury, a jest bezpo±redni¡ odpowiedzi¡ na moje usilne modlitwy. Z
biegiem czasu zacz¡ªem dostrzega¢ znaczne zmiany w moim spojrzeniu na
ró»ne sprawy; wiele pewników, które byªy uksztaªtowane we mnie od mªodo-
±ci, zostaªo naruszonych. Bóg wyra¹nie nade mn¡ pracowaª i nadal pracuje.

O tym, czego mnie uczyª i uczy, dawaªem na bie»¡co ±wiadectwo w
skromnym pisemku ÿDo Celu" i w serwisie internetowym o tej samej na-
zwie. Nie ma wi¦c potrzeby powtarzania si¦ na tym miejscu, gdy» ka»dy
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Jak»e nierozs¡dnie i bezmy±lnie post¦pujemy, kiedy w obliczu
przeciwno±ci, trudnych wyzwa« i nierozwi¡zalnych problemów zaczy-
namy panikowa¢, u»alamy si¦ nad sob¡, narzekamy na okoliczno±ci,
stawiamy zarzuty innym ludziom lub nawet Bogu, zaprzestajemy walki
i nastawiamy si¦ na przeczekanie tej niesprzyjaj¡cej sytuacji! Jak»e
wielki bª¡d popeªniamy, s¡dz¡c, »e teraz sytuacja jest tak zªa, »e nic
nie mo»na zrobi¢, jak tylko odstawi¢ sªu»b¦ dla Pana i oczekiwa¢ na
lepszy obrót sprawy! Je±li jeste±my zniecierpliwieni, ulegamy zgorzk-
nieniu, narzekamy na zmarnowany czas i oskar»amy innych, to chy-
biamy celu, rozmijamy si¦ z wol¡ Bo»¡, marnujemy dan¡ nam ogromn¡
szans¦ i nie speªniamy Bo»ych oczekiwa«.

Jaka» to tragedia widzie¢ czªowieka, który zmarnowaª szereg lat
albo nawet caªe »ycie w oczekiwaniu na bardziej dogodne warunki, aby
co± zrobi¢ dla Pana, podczas gdy przez caªy ten czas staª przed wspa-
niaªymi, danymi mu przez Boga okazjami, aby dla Niego pracowa¢
i odnie±¢ wspaniaªe zwyci¦stwa! Trzeba tylko byªo w tych niesprzyja-
j¡cych okoliczno±cich zobaczy¢ szans¦ i podj¡¢ wyzwanie. To dotyczy
ka»dego chrze±cijanina. To dotyczy ciebie i mnie tu i teraz.

Okoliczno±ci, w jakich teraz si¦ znajdujesz, s¡ wspaniaª¡, dan¡ ci
przez Boga szans¡, aby w nich podj¡¢ prac¦ i walk¦, wyszkoli¢, uzbroi¢,
zahartowa¢ si¦ i zwyci¦»y¢. W sªu»bie dla Pana nie ma sytuacji nie-
sprzyjaj¡cych, nie ma przeszkód nie do pokonania. Je±li takie widzimy,
to jeste±my w bª¦dzie, a bª¡d nasz wynika z tego, »e patrzymy na oko-
liczno±ci i na swoje ograniczenia, zamiast na Pana i Jego wszechmoc.

| Teoretyzujesz, bo nie znasz mojej sytuacji. Gdyby± j¡ poznaª,
zobaczyªby± i uznaªby±, »e rzeczywi±cie nie da si¦ nic zrobi¢. Mo»na
tylko narzeka¢ i czeka¢.

| Tak my±laªo a mo»e nawet jeszcze my±li wielu z nas, ale kiedy-
kolwiek tak my±limy, jeste±my w wielkim bª¦dzie. Caªy problem tkwi
w bª¦dnym sposobie naszego patrzenia. Jest to nasz problem subiek-
tywny, bo w sªu»bie dla Pana nie ma problemów obiektywnych. S¡
tylko wspaniaªe okazje, które nale»y wykorzysta¢. Wspaniaªe wyzwa-
nia, które nale»y podj¡¢. To nasz wielki przywilej jako sªug i »oªnierzy
Chrystusa.

| Mo»e jak Hiob borykasz si¦ z ci¦»k¡ chorob¡, która toczy twoje
ciaªo i lekarze nie daj¡ ci »adnej nadziei? | To wspaniaªa okazja
owocnej i znacz¡cej sªu»by dla Pana!

| Mo»e jeste± chrze±cijank¡, »on¡ alkoholika, ktory doprowadziª
caªy dom do ruiny, tyranizuje dzieci i fizycznie maltretuje ciebie? |
To wspaniaªa okazja owocnej i znacz¡cej sªu»by dla Pana!
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| Mo»e twój wspóªmaª»onek cierpi na zaburzenia psychiczne i
wymaga twojej nieprzerwanej opieki, tak »e nie mo»esz oddali¢ si¦ ani
na pi¦¢ minut, tote» musiaªa± wycofa¢ si¦ z wszelkiej usªugi, nie mo»esz
bywa¢ nawet na nabo»e«stwach i jeste± wi¦¹niem w swoim wªasnym
domu? | To wspaniaªa okazja owocnej i znacz¡cej sªu»by dla Pana!

| Mo»e jak Dawid uciekasz tropiony przez obª¡kanego króla?
Mo»e prowadziªe± owocn¡ prac¦ dla Pana, ale ci¦ od niej odsuni¦to,
oskar»ono o herezj¦, odtr¡cono, pomówiono i teraz traktuj¡ ci¦ jak
tr¦dowatego albo jeszcze gorzej? | To wspaniaªa okazja owocnej i
znacz¡cej sªu»by dla Pana!

| Mo»e zbudowaªe± pi¦kny zbór, ale przyszedª jaki± Jeroboam,
zbuntowaª ludzi, wprowadziª zamieszanie, rozªamy i podziaªy, tak »e
teraz walcz¡ wszyscy przeciwko wszystkim? | Ale» to wspaniaªa oka-
zja owocnej i znacz¡cej sªu»by dla Pana!

| Mo»e w twoim kraju zapanowaª ustrój totalitarny i chrze±ci-
janom zabroniono wszelkiej dziaªalno±ci, a nawet s¡ prze±ladowani i
t¦pieni za swoje przekonania? | To wspaniaªa okazja owocnej i nie-
zmiernie wa»nej sªu»by dla Pana!

| Mo»e znalazªe± si¦ w wi¦zieniu za gªoszenie ewngelii i teraz
jeste± bezczynny i cierpisz szykany i zniewagi? | To wspaniaªa okazja
owocnej i znacz¡cej sªu»by dla Pana!

| Mo»e . . . (W tym miejscu wstaw sobie krótk¡ charakterystyk¦
swojej wªasnej sytuacji i okoliczno±ci, w jakich si¦ aktualnie znajdu-
jesz). | To wspaniaªa okazja owocnej i znacz¡cej sªu»by dla Pana!

A co wedªug ciebie jest przeszkod¡, uniemo»liwiaj¡c¡ podj¦cie
takiej sªu»by? To, »e inni ci¦ nie szanuj¡? �e nie mianowali ci¦ pa-
storem ani biskupem? To, »e nie masz dostatecznie peªnego konta
bankowego? To, »e nie tryskasz zdrowiem fizycznym? To, »e twoje
sªowa natrafiaj¡ na sprzeciwy? To, »e za swoje czyny jeste± pomawiany
i oskar»any? | Je±li widzisz takie albo jakiekolwiek inne przeszkody,
to jeste± w bª¦dzie. Bo w rzeczywisto±ci to, co wydaje ci si¦ bezsen-
sown¡ i niesprawiedliw¡ udr¦k¡, jest niezmiernie doniosªym elemen-
tem w walce duchowej o ostateczny triumf Królestwa Bo»ego.

Odrzu¢ wszelkie swoje wªasne wyobra»enia o tym, jak powinna by
wygl¡da¢ twoja sªu»ba i jakie miaªyby by¢ wokóª ciebie okoliczno±ci.
Przypatrz si¦ sobie i swojemu otoczeniu i zaakceptuj te realia, jakie-
kolwiek byªyby, jako twoj¡, dan¡ ci przez Pana okazj¦ do wspaniaªej
i owocnej sªu»by dla Niego. Je±li tak post¡pisz, powiesz Bogu ÿtak"
i staniesz na wyznaczonym ci przez Niego posterunku, do±wiadczysz
tego, co powiedzieli±my na samym wst¦pie. Ust¡pi¡ wszelkie rozterki,
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ÿdroga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz ja-
±niej ±wieci a» do biaªego dnia" (Prz 4:18). Podobnie jest z blaskiem
mocy zmartwychwstania. Zªo»a duchowej energii, zawarte w Pi±mie
�wi¦tym, nie ujawniaj¡ si¦ w caªej swojej pot¦dze od razu. Mo»emy to
porówna¢ z pokªadami surowców, znajduj¡cych si¦ w ziemi, jak w¦giel,
ropa, gaz, rudy metali itd. Le»¡ one tam od bardzo dªugiego czasu,
ale ich wykorzystanie nast¦puje stopniowo. Wymaga ono pewnego po-
znania i zrozumienia, pewnej wiedzy, umo»liwiaj¡cej ich odkrycie. Do-
piero potem zawarta w nich energia mo»e zosta¢ zagospodarowana i
wyeksploatowana.

Podobnie moc zmartwychwstania, której cechy i do której do-
st¦p ujawnia tre±¢ Pisma �wi¦tego, odkrywana jest po cz¦±ci, etapami.
Historia »ywego Ko±cioªa zna i opisuje, gdzie, kiedy i poprzez kogo
Duch �wi¦ty objawiaª poszczególne konkretne prawdy biblijne. �adna
z nich nie jest niczym nowym, wszystkie one s¡ na swoim miejscu od
chwili ich spisania, ale dopiero ±wiatªo Ducha umo»liwia ich odkry-
cie. Kiedy Duch �wi¦ty ol±ni wybrane przez siebie narz¦dzie ludzkie
i dana prawda zacznie by¢ ogªaszana, wyzwala si¦ jej duchowa moc,
dzi¦ki czemu Ko±cióª zostaje wzbogacony i wzmocniony, a jego po-
sªuga staje si¦ skuteczniejsza. Ten nowy element wyposa»enia ducho-
wego zostaje zagospodarowany i staje si¦ siª¡ nap¦dow¡ na kolejne
etapy dziaªalno±ci Ko±cioªa. St¡d tyle ruchów w przeszªo±ci, których
ª¡czny dorobek skªada si¦ w sumie na nasz obecny stan zrozumie-
nia i posiadania. Dzisiejsze zwiastowanie ewangelii jest bez w¡tpienia
peªniejsze i bogatsze, ni» zwiastowanie w przeszªo±ci.

Nie my±lmy jednak, »e osi¡gn¦li±my ju» stan docelowy. Nic nie
wskazuje na to, by ten proces duchowego wzbogacania Ko±cioªa i to-
warzysz¡cego mu wzrostu skuteczno±ci ewangelizacji byª ju» zako«-
czony. S¡ w Pi±mie �wi¦tym fragmenty, które wskazuj¡ na to, »e znaj-
duj¡ si¦ tam ci¡gle jeszcze pot¦»ne zªo»a mocy duchowej, dot¡d nie
zagospodarowane. Wydaj¡ si¦ one tak fantastyczne, »e boimy si¦ ich
i wolimy ich nie rusza¢. I mo»e robimy sªusznie, pozostawiaj¡c Du-
chowi �wi¦temu czas i miejsce ich objawienia. Je±li jednak On co±
nam objawia i czujemy si¦ przez Niego przynaglani, aby to rozgªasza¢,
to nie mamy prawa milcze¢. Bóg b¦dzie w dalszym ci¡gu zadziwiaª i
zaskakiwaª zarówno swój Ko±cióª, jak i caªy ±wiat.

Kiedy dzieªo ewangelizacji zostanie zako«czone i Bo»y cel dopro-
wadzenia do posªusze«stwa wiary wszystkich narodów zostanie osi¡-
gni¦ty, mo»emy by¢ pewni, »e wykonane dzieªo b¦dzie oszaªamiaj¡ce.
�wi¦ci minionych pokole« i minionych wieków, a tak»e apostoªowie
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(9). W Afryce przoduj¡ kraje takie jak Nigeria (41), Afryka Poªu-
dniowa (20), Kongo{Zaire (18), Ghana (7), Etiopia (6), Uganda (6).
W Ameryce �aci«skiej natomiast na czele wzrostu stoi Brazylia (84),
a dalej kolejno Meksyk (15), Kolumbia (13), Argentyna (10), Chile
(6), Wenezuela (5). Podane liczby w milionach to nie liczba wszyst-
kich chrze±cijan w danym kraju, lecz tylko czªonków »ywych ko±cioªów
i wspólnot, powstaªych w trakcie procesu odnowy, które rozwin¦ªy si¦
w ostatnich latach i nadal szybko si¦ rozwijaj¡ (Dane pochodz¡ z ser-
wisu World Christian Database).

Warto wspomnie¢, »e w niektórych krajach muzuªma«skich za pro-
pagowanie chrze±cija«stwa (jak np. wy±wietlenie filmu ÿJezus" na te-
lewizorze w domu prywatnym) gro»¡ wieloletnie kary wi¦zienia, za±
poszczególne osoby, nawracaj¡ce si¦ z islamu na chrze±cija«stwo, ro-
bi¡ to z nara»eniem »ycia, gdy» b¡d¹ grozi im wyrok ±mierci, b¡d¹ te»
zabijani s¡ przez najbli»szych czªonków rodziny. Mimo to nawrócenia
nast¦puj¡ i s¡ coraz liczniejsze. Jak podaj¡ ¹ródªa muzuªma«skie, w su-
mie rocznie okoªo 6 mln muzuªmanów porzuca swoj¡ wiar¦. Dramaty,
zwi¡zane z byciem chrze±cijaninem w krajach pozbawionych wolno±ci
religijnej, opisuje ±wie»o wydana ksi¡»ka ÿPªomienne serca", zreda-
gowana i wydana przez mi¦dzynarodow¡ organizacj¦ ÿVoice of the
Martyrs" (Gªos M¦czenników).

Warto na tym miejscu wspomnie¢ o zjawisku islamskiego funda-
mentalizmu i zwi¡zanego z nim terroryzmu. W jednym tylko kraju
azjatyckim istnieje a» 170 o±rodków szkolenia bojowników d»ihadu i
wiele tysi¦cy ich ÿabsolwentów", gotowych uda¢ si¦ w dowolne miej-
sce na ±wiecie, aby sia¢ tam groz¦, zniszczenie i ±mier¢. Wszystko
wskazuje na to, »e jest to wywoªane gªównie poczuciem bezsilno±ci i
wynikaj¡c¡ z niego frustracj¡, gdy» w otwartej, uczciwej konfrontacji
z »ywym chrze±cija«stwem islam nie ma »adnych szans i ponosi kl¦-
sk¦ za kl¦sk¡. Pozostaje wi¦c tylko desperacki, prymitywny odruch,
jakim jest zabijanie. Odruch, skazany z góry na niepowodzenie, i to
z kilku przyczyn. Historia dowodzi, »e przez zabijanie nikt jeszcze nic
trwaªego nie osi¡gn¡ª. Fundamentali±ci swoj¡ postaw¡ mobilizuj¡ caªy
±wiat, ª¡cznie ze spoªecze«stwami islamskimi, przeciwko sobie. I wresz-
cie, nienawidz¡c i zwalczaj¡c Bo»y lud, ±ci¡gaj¡ na siebie Bo»y gniew.
Wªa±ciwie postaw¡, jak¡ zaj¦li, przypiecz¦towali ju» swój los. Nie zna-
czy to, »e nie b¦dzie jeszcze potwornych zniszcze« i ogromnych ofiar,
ale ostateczny wynik jest oczywisty.

Strze»my si¦, by nie da¢ si¦ wci¡gn¡¢ w atmosfer¦ wrogo±ci. Prze-
ra»aj¡ca wypowied¹ pojawiªa si¦ ostatnio w internecie, mniej wi¦cej
taka, »e ÿtrzeba z tym sko«czy¢, rozwalaj¡c islam broni¡ j¡drow¡, bo
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nie mogªo si¦ pojawi¢ w ±rodkach przekazu, a nawet na melodie pie-
±ni chrze±cija«skich ±piewano pie±ni, wyszydzaj¡ce wiar¦. Patrz¡c na
dziesi¡tki lat tych wysiªków i widz¡c ich skutki, mo»na byªo doj±¢ do
wniosku, »e iskierka wiary ju» ledwie tli i »e jest tylko kwesti¡ czasu,
kiedy ostatecznie zga±nie.

Tak jednak nie byªo i w ko«cu upadªa nie wiara, lecz ta bezbo»na
ideologia, podczas gdy wiara »yje nadal i kroczy naprzód. Istnieje ak-
tualnie wiele takich miejsc, gdzie panuj¡cy ustrój totalitarny d¡»y prze-
moc¡ do wykorzenienia wiary, jednak z reguªy skutki s¡ odwrotne do
zamierzonych. Mimo szykan i prze±ladowa«, a mo»e cz¦±ciowo tak»e
dzi¦ki nim, Ko±cióª dynamicznie rozwija si¦. Poselstwo Ewangelii pod-
bija serca i Król Jezus zyskuje coraz to nowych poddanych, zwi¡zanych
z Nim miªo±ci¡ niezniszczaln¡.

Dowodzi to, »e Ewangelia jest moc¡ niepokonan¡. Jej siªa prze-
bicia bierze si¦ po pierwsze st¡d, »e niesie ona przesªanie, zdolne
zaspokoi¢ najgª¦bsze potrzeby ka»dej istoty ludzkiej, których nie za-
spokaja do ko«ca »adna inna ideologia ani religia. Sªowo Bo»e jest
»ywym chlebem, który syci, a którego brak doprowadza »ycie ludzkie
do ruiny. Po drugie, zwiastowaniu Ewangelii towarzyszy nadnaturalne
dziaªanie Ducha �wi¦tego, co sprawia, »e wysiªki jej przeciwników nie
maj¡ »adnych szans powodzenia.

Fakty dowodz¡ ponadto wyra¹nie, »e wiara oparta na Ewangelii
góruje nad wszystkimi innymi ideologiami i religiami. Kiedykolwiek
dochodzi do swobodnej, uczciwej, rzeczowej, merytorycznej wymiany
mi¦dzy chrze±cijanami a lud¹mi innych przekona«, zwyci¦»a wiara i
serca ludzkie zdobywane s¡ dla Chrystusa. To wªa±nie jest powodem,
dla którego inne ideologie i religie nie mog¡ sobie pozwoli¢ na po-
zostawienie chrze±cijanom swobody dzielenia si¦ swoj¡ wiar¡. W tej
sytuacji systemy totalitarne musz¡ si¦ wi¦c ucieka¢ do nieuczciwej kon-
frontacji. Musz¡ siª¡ eliminowa¢ i ogranicza¢ wpªywy chrze±cija«skie
przez ukrywanie i zatajanie prawdy, zmuszanie chrze±cijan do milcze-
nia, izolowanie ich od reszty spoªecze«stwa lub po prostu przez próby
ich eksterminacji.

Jednak wiara chrze±cija«ska zwyci¦»a w konfrontacji z innymi ide-
ologiami i religiami nawet wtedy, gdy bycie chrze±cijaninem wi¡»e si¦ z
ogromnymi kosztami, a wyrzeczenie si¦ chrze±cija«stwa oznacza wiel-
kie przywileje. Dowodz¡ tego liczne ±wiadectwa nawróce« w krajach
totalitarnych. (Caªy szereg takich nawróce« i »ycia chrze±cija«skiego
w warunkach prze±ladowa« opisuje ksi¡»ka wydana przez organiza-
cj¦ ÿGªos M¦czenników" pt. ÿPªomienne serca". Ksi¡»ka ta ukazaªa
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si¦ wªa±nie w j¦zyku polskim. Namiary podane s¡ na ostatniej stronie
niniejszego numeru.)

Trzeba podkre±li¢, »e jest to prawd¡ tylko w odniesieniu do auten-
tycznego chrze±cija«stwa, opartego na prawdzie Ewangelii i wspartego
moc¡ Ducha �wi¦tego, co zapewnia wysok¡ jako±¢ »ycia pochodzenia
niebia«skiego we wszystkich jego aspektach. Chrze±cija«stwo pozorne,
pozbawione tych cech, nie speªnia swojego zadania, jest sol¡ zwietrzaª¡
i w konfrontacji z innymi ideologiami i religiami cz¦sto ulega ich wpªy-
wom. To tªumaczy sukcesy faszyzmu i komunizmu w spoªecze«stwach
uwa»anych za chrze±cija«skie, to jest te» wyja±nieniem fenomenu po-
jawiania si¦ w wolnym ÿchrze±cija«skim" ±wiecie meczetów, ±wi¡ty«
buddyjskich, fascynacji magi¡ i wschodnimi praktykami, powstawania
kultów satanistycznych itp.

Inaczej mówi¡c, chrze±cija«stwo i wiara s¡ niezwyci¦»one, ale do-
tyczy to tylko prawdziwego, autentycznego chrze±cija«stwa i prawdzi-
wej, biblijnej wiary. Niezmiernie radosnym faktem jest aktualnie to, »e
takie autentyczne, zwyci¦skie chrze±cija«stwo nabraªo rozp¦du i roz-
wija si¦ dynamicznie na kontynentach tradycyjnie ÿpoga«skich" jak
Afryka i Azja, a tak»e w formalnie chrze±cija«skiej Ameryce Poªu-
dniowej, zdominowanej jednak przez wierzenia i praktyki poga«skie.
Wiara Chrystusowa na tamtych obszarach mimo prze±ladowa« toczy
zwyci¦sk¡ walk¦ z tamtejszymi ideologiami i religiami, odnosz¡c co-
raz bardziej widoczne i znacz¡ce rezultaty.

W cz¦±ci ±wiata natomiast tradycyjnie chrze±cija«skiej, tzn. w Eu-
ropie, Ameryce Póªnocnej i Australii wida¢ wyra¹nie kryzys tego tra-
dycyjnego chrze±cija«stwa, pozbawionego autentyzmu i mocy Bo»ej.
Podupada ono pod naporem sekularyzmu i materializmu z jednej
strony, a poga«skich form duchowo±ci z drugiej. Autentyczni, duchowi
chrze±cijanie musz¡ tutaj zmaga¢ si¦ zarówno ze skostniaªymi, pozba-
wionymi Ducha, prawdy i mocy postaciami pozornego chrze±cija«stwa,
jak i z produktami ich rozpadu. Aktualne jest tutaj zatem zarówno ha-
sªo odnowy, jak i hasªo nowej ewangelizacji. To pierwsze w odniesieniu
do tych, którzy uwa»aj¡ si¦ za chrze±cijan, a to drugie do tych, którzy
nigdy nimi nie byli.

Ta tradycyjnie chrze±cija«ska cz¦±¢ ±wiata stan¦ªa na dziejowym
rozdro»u. Bªogosªawie«stwa wynikaj¡ce z posªusze«stwa Ewangelii za-
owocowaªy tutaj w przeszªo±ci takimi wspaniaªymi osi¡gni¦ciami jak
wysoki poziom kultury, niebywaªy rozkwit nauki i wiedzy, rozwój
uprzemysªowienia i technologii, dobrobyt materialny, wolno±¢ osobi-
sta, porz¡dek i ªad spoªeczny. Wraz z odej±ciem od chrze±cija«skich
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stosowali gwaªtu ani nie u»ywali broni, lecz wzorem Mistrza kªadli
swoje »ycie za owce. Przez ich »mudn¡ i ofiarn¡ prac¦ zostaªy utwo-
rzone niewielkie zal¡»ki Ko±cioªa na tych terenach. Byªa to praca tym
trudniejsza, »e zbiegaj¡ce si¦ z ni¡ w czasie podboje kolonialne byªy
zaprzeczeniem przesªania ewangelii | koloni±ci wcale nie post¦po-
wali wedªug zasad, gªoszonych przez misjonarzy. Mimo tych trudno±ci,
ewangelia zdobywaªa i przemieniaªa wiele ludzkich serc.

Pan Jezus wypowiedziaª pewne krótkie podobie«stwo, które wy-
daje si¦ by¢ zwi¡zane z omawianym tu tematem. ÿDo czego przyrów-
nam Królestwo Bo»e? Podobne jest do kwasu, który niewiasta pewna
wzi¦ªa, rozczyniªa w trzech miarach m¡ki, a» wszystko si¦ zakwasiªo"
(�k 13:20,21; Mt 13:33). Obecnie zamiast o kwasie cz¦sto mówimy o
dro»d»ach. Przekªad Nowego Testamentu, znany pod nazw¡ ÿSªowo
»ycia", mówi w tym miejscu o dro»d»ach w cie±cie. Czy czasem ta
niewiasta to nie »ywy Ko±cióª? Czy te trzy miary m¡ki to nie te trzy
niezewangelizowane kontynenty? I czy ta czynno±¢ rozczyniania kwasu
(lub dro»d»y) to nie te dwa stulecia pracy misyjnej? Gdyby tak byªo,
to doprowad¹my t¦ my±l do ko«ca i wyªó»my, jakie w takim razie
byªoby znaczenie sªów: ÿa» wszystko si¦ zakwasiªo". Oczywi±cie nie
mogªoby to znaczy¢ nic innego, jak tylko to, »e te trzy kontynenty
ulegn¡ przemianie pod wpªywem ewangelii Chrystusa, pod wpªywem
mocy zmartwychwstania!

To nie s¡ marzenia, pobo»ne »yczenia ani odlegªa przyszªo±¢. To
ju» si¦ dzieje i proces ten jest ju» powa»nie zaawansowany. W drugiej
poªowie 20 wieku na wszystkich tych trzech kontynentach te ÿdro»-
d»e" zacz¦ªy bowiem gwaªtownie rosn¡¢ i spulchnia¢ to ÿciasto". Ju»
nie na skutek pracy zagranicznych misjonarzy, lecz dzi¦ki lokalnemu
»ywemu Ko±cioªowi, który zªapaª oddech, odkryª pot¦»n¡ moc zmar-
twychwstania i w mocy Ducha �wi¦tego zacz¡ª samodzielnie kroczy¢
naprzód ku swojemu przeznaczeniu, zadziwiaj¡c i zawstydzaj¡c chrze-
±cijan z Zachodu. Dziaªo i dzieje si¦ to nierzadko w±ród potwornych
prze±ladowa«, fakty potwierdzaj¡ jednak wyra¹nie po raz kolejny, »e
»adne prze±ladowania nie s¡ w stanie powstrzyma¢ ani ugasi¢ ognia,
wznieconego przez Ducha �wi¦tego.

W Azji najbardziej dramatyczny jest post¦p chrze±cija«stwa w Chi-
nach, gdzie liczb¦ czªonków »ywego Ko±cioªa szacuje si¦ na ponad 72
milionów, a wszystkich chrze±cijan na 110 milionów, co w porówna-
niu z rokiem doj±cia do wªadzy komunistów (1949) stanowi stukrotny
wzrost. Chrze±cija«stwo rozwija si¦ jednak bardzo szybko tak»e w In-
diach (38), na Filipinach (25), w Korei Poªudniowej (8), Indonezji
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Przypasz miecz swój do biodra, bohaterze, blask swój i dostoje«stwo
swoje! Niech ci si¦ szcz¦±ci! Wyst¡p w obronie prawa, ªagodno±ci i
sprawiedliwo±ci, a prawica twoja dokona cudownych czynów!" (Ps
45:3{5). Na podkre±lenie zasªuguje u»yty tu wyraz ÿªagodno±¢". Ewan-
gelia nigdy nie mo»e by¢ wciskana nikomu pod przymusem, narzucana
siª¡ czy gro¹bami. Bóg nie potrzebuje niewolników. Jego zbawienie jest
dla ludzi zawsze ofert¡, któr¡ mog¡ swobodnie przyj¡¢ lub odrzuci¢.

Przeªom nast¡piª w roku 313, kiedy to cesarz Konstantyn uznaª
dalsze wysiªki, zmierzaj¡ce do zniszczenia chrze±cija«stwa przemoc¡,
za bezskuteczne, bezcelowe i bezsensowne, i przyznaª si¦ do kl¦ski,
ogªaszaj¡c: ÿGalileae, vicisti!" | ÿZwyci¦»yªe±, Galilejczyku!" Odt¡d
wolno byªo chrze±cijanom wyznawa¢ i szerzy¢ swoj¡ wiar¦. Imperium
odst¡piªo od walki z chrze±cijanami, ale nie daª za wygran¡ diabeª.
Przyst¡piª do realizacji swojej nowej taktyki, polegaj¡cej na niszcze-
niu Ko±cioªa od wewn¡trz. Alians wªadzy duchowej z wªadz¡ ±wieck¡
doprowadziª w krótkim czasie do powa»nych wypacze« wewn¦trznej
struktury Ko±cioªa i do fatalnych zmian w jego charakterze, sposobie
funkcjonowania i realizowanych celach. Pierwotne, duchowe chrze±ci-
ja«stwo zostaªo pozbawione wpªywów i zepchni¦te na margines. Odt¡d
kryterium prawdy zostaªo zawªaszczone przez ludzi, ÿwiara" cz¦sto sze-
rzona byªa przemoc¡, a ofiar¡ tej przemocy cz¦sto padali prawdziwi
uczniowie Chrystusa, wierni jego Sªowu i prowadzeni przez jego Du-
cha. Wymownym wyrazem tego odst¦pstwa byª surowy zakaz czytania
i rozpowszechniania Pisma �wi¦tego.

| Czy»by wi¦c jednak byªa to kl¦ska Bo»ej armii i dowód nie-
powodzenia Bo»ego planu? | Mo»na by tak s¡dzi¢, gdyby nie wy-
ra¹ne zapowiedzi Pisma �wi¦tego, mówi¡ce o odst¦pstwie, które b¦-
dzie miaªo miejsce, zanim nast¡pi powtórne przyj±cie Pana Jezusa
Chrystusa (2Ts 2:1{12), a tak»e o odnowieniu wszechrzeczy (Dz 3:21).
Zreszt¡ dana uczniom moc zmartwychwstania nigdy nie przestaªa dzia-
ªa¢ i zawsze byªa tak samo skuteczna. Uczniowie Mistrza znale¹li si¦
tylko w obliczu nowych, nieznanych im dot¡d wyzwa«, tote» wyma-
gaªo pewnego czasu, zanim otrz¡sn¦li si¦ z zaskoczenia, zdobyli nie-
zb¦dne do±wiadczenie i nauczyli si¦ stawia¢ czoªa tym nowym okolicz-
no±ciom. Zanim to nast¡piªo, walczyli wytrwale i zwyci¦»ali, nie byli
tylko w stanie odnosi¢ widzialnych sukcesów, które przybli»aªyby ich
do wypeªnienia danego im posªannictwa | doprowadzenia do posªu-
sze«stwa wiary wszystkich narodów. Zinstytucjonizowane ÿchrze±cija«-
stwo" sprawowaªo wprawdzie wªadz¦ polityczn¡ nad licznymi krajami,
ale nie byªa to duchowa wªadza Chrystusa nad ludzkimi sercami, czego
dowodem jest fakt, i» nadal panoszyªy si¦ wtedy wszelkie rodzaje zªa,
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Sªowu, jednak pozostanie pewna liczba takich, z których nie zdajemy
sobie sprawy, a które w oczach Bo»ych nas dyskwalifikuj¡. Sami sobie
z tym nie poradzimy, nie musi nas to jednak martwi¢, gdy» wszystkimi
takimi przeszkodami w nas zajmie si¦ Bóg. Ale zrobi to tylko pod
warunkiem, »e usilnie o to zabiegamy w modlitwie. Je±li nie prowa-
dzimy solidnego »ycia modlitewnego, pozostawa¢ b¦dziemy lud¹mi w
Bo»ych oczach nieokrzesanymi i niezdatnymi do Jego sªu»by nawet
przez caªe »ycie.

Przyst¦puj¡c do systematycznego stawania przed Bogiem, naj-
pierw b¦dziemy musieli opanowa¢ swoje ciaªo czyli pokona¢ jego opór,
a nast¦pnie tak»e dusz¦, gdy» nasze my±li maj¡ skªonno±¢ nieustan-
nego rozbiegania si¦ i odci¡gania nas od skupienia na modlitwie. Po-
maga w tym modlenie si¦ sªowami, co najmniej szeptem, gdy» w ten
sposób najªatwiej zmusimy nasz umysª do wspóªdziaªania i przeszko-
dzimy my±lom w ich odlotach. W trakcie naszego przebijania si¦ do
kontaktu z Bogiem napotkamy zapewne inne jeszcze przeszkody, za-
wsze jednak pozostaje nam to proste rozwi¡zanie w postaci modlitwy:
ÿPanie, naucz nas modli¢ si¦!" A On niew¡tpliwie wie, jak to zrobi¢
i ch¦tnie to zrobi.

Pierwszym rezultatem naszego stawania przed obliczem Bo»ym
w modlitwie jest wi¦c nasza wªasna przemiana. Pierwszymi i bardzo
wa»nymi dobrami duchowymi, odbieranymi przez nas od Boga, b¦d¡
zmiany w naszej osobowo±ci, sposobie my±lenia, patrzenia na wiele
spraw, wypowiadania si¦ i post¦powania. Nie my±l, »e u ciebie b¦dzie
tego niewiele i Bóg szybko si¦ z tym upora. B¦dzie tego caªa góra,
tak »e nieraz przerazisz si¦, zobaczywszy w Bo»ym ±wietle samego sie-
bie i swoje cechy, b¦dzie te» to trwaªo dªugo, przez caªe lata. Ale jest
to wspaniaªy i niezmiernie znacz¡cy proces, gdy» dzi¦ki niemu czªo-
wiek staje si¦ duchowy czyli kieruj¡cy si¦ w swoich my±lach, sªowach
i czynach nie bod¹cami cielesnymi ani duszewnymi, lecz duchowymi.
Ro±nie jego wiara i stopniowo upodabnia si¦ do Chrystusa.

Dopiero po pewnym czasie duchowe doznania nabieraj¡ nowej ja-
ko±ci. Mog¡ pojawi¢ si¦ konkretne wskazówki dotycz¡ce post¦powania
w konkretnych sprawach, mo»emy te» otrzyma¢ od Boga proroctwa,
widzenia lub inne elementy duchowego obdarowania, przeznaczone
dla nas jako wytyczne i pomoc w prowadzonej przez nas posªudze. S¡
to rzeczy niezmiernie istotne dla duchowego poziomu Ko±cioªa, za±
ich brak lub, co gorsza, ich imitowanie mimo braku autentycznego
kontaktu z Bogiem wyrz¡dza ogromne szkody.

Po tych kilku podstawowych stwierdzeniach zastanówmy si¦, jak
wygl¡da »ycie modlitewne w naszym otoczeniu. Daje si¦ zauwa»y¢, »e
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w zwiastowaniu tematowi modlitwy po±wi¦cana jest nale»yta uwaga.
Odnosi si¦ natomiast wra»enie, »e zborowe »ycie modlitewne cz¦sto
pozostawia wiele do »yczenia. Nie widzimy oczywi±cie, jak wygl¡da
prywatne »ycie modlitewne ka»dego z nas, ale widzimy jego skutki w
postaci modlitw na spotkaniach modlitewnych. Bardzo cz¦sto jest nie-
stety tak, »e pomodli si¦ prowadz¡cy, dwóch lub trzech pracowników
zboru i jeszcze kilka osób, które zawsze to robi¡, po czym nast¦puj¡ co-
raz dªu»sze przerwy, a» w ko«cu z ulg¡ przyjmujemy koniec modlitwy.

Warto zrobi¢ pewne porównanie. Przyje»d»aj¡ do nas go±cie z
Ukrainy, a tak»e nasi wierni bywaj¡ czasem w zborach na Ukrainie.
Naszym go±ciom wiele si¦ u nas podoba, ale je±li chodzi o nasze mo-
dlitwy, wol¡ raczej si¦ nie wypowiada¢. Odnosz¡ wra»enie, »e pod
tym wzgl¦dem jest u nas sªabiutko. To samo wynika z relacji tych
spo±ród nas, którzy obserwowali tamtejsze modlitwy. Tocz¡ si¦ one
dowolnie dªugo (nawet godzin¦ lub dwie) z niesªabn¡cym nat¦»eniem.
Jeszcze przed rozpocz¦ciem spotkania ludzie zaraz po wej±ciu spon-
tanicznie skupiaj¡ si¦ w maªe grupki, aby si¦ modli¢. Chwile wolne
od innych zaj¦¢ wykorzystuj¡ na modlitw¦. Po prostu s¡ rozmodleni,
przebili si¦ jakby poprzez barier¦ swojej duszewno±ci do sfery ducha,
dzi¦ki czemu prawie stale przebywaj¡ blisko Boga, tote» w dowolnym
czasie bardzo ªatwo i szybko potrafi¡ pogr¡»y¢ si¦ w usilnej modli-
twie i trwanie w niej dowolnie dªugo nie jest dla nich uci¡»liwe, lecz
atrakcyjne i od±wie»aj¡ce.

Te dwa rodzaje zachowa« pozwalaj¡ okre±li¢, »e w jednym przy-
padku chodzi o ludzi, dla których modlitwa jest jakby troch¦ uci¡»liwa
czy kªopotliwa, w drugim za± o tych, dla których jest ona czym± bardzo
istotnym i niezb¦dnym. Niew¡tpliwie w tle tych widocznych ró»nic jest
ró»ny poziom prywatnego »ycia modlitewnego w domach. Dla jednych
modlitwa pozostaje ci¡gle jeszcze tylko trudnym obowi¡zkiem, pod-
czas gdy dla innych staªa si¦ ju» ich potrzeb¡, a nawet przyjemno±ci¡.
A to niestety rzutuje te» na caªy poziom duchowo±ci, co przejawia si¦
w ilo±ci ewidentnych Bo»ych ingerencji jak moc zwiastowanego Sªowa,
nawrócenia, proroctwa, uzdrowienia i wiele innych, a» po sporadyczne
wzbudzenia z martwych.

W tym kontek±cie niektórzy zwracaj¡ uwag¦ na to, »e na Wscho-
dzie warunki »ycia zmuszaj¡ ludzi do usilnego woªania do Boga, co
sprzyja gª¦bi »ycia modlitewnego, podczas gdy nasz wzgl¦dny dobro-
byt nas jakby usypia. Inni wskazuj¡ na to, »e Polska jest obszarem, na
którym moce duchowe stawiaj¡ szczególnie silny opór, co powoduje, »e
jeste±my jakby w duchowej zapa±ci. Ma to swoje przyczyny kulturowe,
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domych celu bojowników swojego zmartwychwstaªego Mistrza i Pana.
ÿApostoªowie za± skªadali z wielk¡ moc¡ ±wiadectwo o zmartwych-
wstaniu Pana Jezusa, a wielka ªaska spoczywaªa na nich wszystkich"
(Dz 4:33). Wiedzieli te» i deklarowali wyra¹nie, »e zostali powoªani
do zwiastowania ewangelii Bo»ej o Jezusie Chrystusie, ÿktóry wedªug
ducha u±wi¦cenia zostaª ustanowiony Synem Bo»ym w mocy przez
zmartwychwstanie . . . przez którego otrzymali±my ªask¦ i apostolstwo,
aby±my dla imienia jego przywiedli do posªusze«stwa wiary wszystkie
narody" (Rz 1:1{5).

| Co? Czy to mo»liwe? Czy a» takie ogromne otrzymali zadanie?
Czy» udzielona im moc i otrzymane przez nich duchowe wyposa»enie
mogªoby by¢ wystarczaj¡ce nawet na realizacj¦ a» tak niesamowitego
celu? Wydaje si¦ to wielce niewiarygodne! | A jednak Pismo �wi¦te
wypowiada si¦ w tej sprawie caªkiem wyra¹nie i jednoznacznie. I ru-
szyªa ta najbardziej dziwna ze wszystkich armii z Jerozolimy na pod-
bój ±wiata. Armia tak dziwna i niezwykªa, »e ka»dy ziemski dowódca
patrzyªby na ni¡ z pogard¡ i politowaniem. Bez materialnego or¦»a,
bez ±rodków, bez zaplecza, bez zaopatrzenia, bez dowodzenia, wypo-
sa»ona jedynie w Bo»¡ moc zmartwychwstania, moc Sªowa Prawdy i
obecno±¢ Ducha �wi¦tego. To, co w oczach ludzi wydawaªo si¦ »aªo-
snym, szale«czym zrywem, miaªo niebawem okaza¢ si¦ oczom caªego
±wiata jako rezultat niepoj¦tej, wspaniaªej Bo»ej strategii o niesamo-
witej skuteczno±ci i sile przebicia.

Pierwszy etap tej jedynej w swoim rodzaju w dziejach ±wiata kam-
panii jest nam znany z Ksi¦gi Dziejów Apostolskich, która dokªad-
niej, jak utrzymuj¡ niektórzy, miaªaby nosi¢ nazw¦ ÿDokonania Wy-
sªanników". Ta prosta, niewiarygodna, gªoszona przez nich ewange-
lia o krzy»u i zmartwychwstaniu zdobywaªa serca ludzkie, wyzwalaj¡c
spod wªadzy grzechu ogromne rzesze niewolników Zªego i czyni¡c
ich dzie¢mi Bo»ymi, obywatelami Królestwa Bo»ego. Przesªanie to jak
po»ar rozszerzyªo si¦ w niedªugim czasie po caªym prawie ówczesnym
ÿ±wiecie" | Imperium Rzymskim i basenie Morza �ródziemnego. Od
samego pocz¡tku ci wysªannicy Mistrza ponosili ofiary, cz¦sto nara»a-
j¡c »ycie, cierpi¡c prze±ladowania i gin¡c z r¡k nieprzyjacióª. Musieli
stawia¢ czoªa najpierw wrogo usposobionym przywódcom religijnym,
a pó¹niej tak»e politycznym.

Nic jednak nie byªo w stanie powstrzyma¢ ich zwyci¦skiego mar-
szu. W peªni sprawdziªo si¦ dawne proroctwo mesja«skie, zapisane w
Starym Testamencie: ÿNajpi¦kniejszy jeste± w±ród ludzi; rozlany jest
wdzi¦k na wargach twoich, dlatego Bóg pobªogosªawiª ci¦ na wieki.
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Realizacja Bo»ych planów z Jego ludem b¦dzie niekwestionowa-
nym bªogosªawie«stwem dla wszystkich narodów| dla caªej ludzko±ci.
Znacz¡cy udziaª w tym globalnym bªogosªawie«stwie przypadnie tak»e
wielkiemu narodowi potomków Ismaela, który równie» jest nosicielem
Bo»ych obietnic, a tak»e wszystkim innym narodom, nie wyª¡czaj¡c
tych, które w przeszªo±ci lub aktualnie odnosiªy lub odnosz¡ si¦ wrogo
do Izraela. Bo»e ostateczne rozwi¡zania s¡ doskonaªe i zbawienne dla
wszystkich ludzi.

Fakt zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa jest absolutnie cen-
tralnym elementem chrze±cija«stwa. Ma te» najistotniejsze, kluczowe
znaczenie w tym wszystkim, czego dokonaª Bóg dla ludzko±ci. Jeszcze
przed swoj¡ m¦k¡ i ±mierci¡ Jezus Chrystus stwierdziª: ÿJa »yj¦ i wy
»y¢ b¦dziecie" (J 14:19) oraz ÿJa zwyci¦»yªem ±wiat" (J 16:33). We
wspaniaªym proroctwie mesja«skim Izajasz stwierdza mi¦dzy innymi,
»e ÿWszechmocny Pan zniszczy ±mier¢" (Iz 25:6{8). Apostoª Paweª na-
pisaª o Nim: ÿ . . . który ±mier¢ zniszczyª, a »ywot i nie±miertelno±¢ na
ja±ni¦ wywiódª . . . " (2Tm 1:10). Po swoim zmartwychwstaniu Jezus po-
wiedziaª: ÿDana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi" (Mt 28:18).
Pó¹niej, objawiaj¡c si¦ Janowi, powiedziaª o sobie: ÿJam jest pierwszy
i ostatni, i »yj¡cy. Byªem umarªy, lecz oto »yj¦ na wieki wieków i mam
klucze ±mierci i piekªa"(Obj 1:17,18).

Pismo �wi¦te Nowego Testamentu stwierdza, »e Chrystus jest
moc¡ Bo»¡ (1Ko 1:24), ewangelia jest moc¡ Bo»¡ (Rz 1:16) i mowa o
krzy»u jest moc¡ Bo»¡ (1Ko 1:18). Czy jednak byªoby tak bez zmar-
twychwstania? Wydaje si¦, »e w czasach apostolskich byli ludzie, któ-
rzy nie doceniali wa»no±ci zmartwychwstania. S¡dzili, »e skoro �ydzi
si¦ tym gorsz¡, a Grecy si¦ z tego ±miej¡, to lepiej byªoby o tym nie
mówi¢ i gªosi¢ tylko wzniosªe nauki Mistrza i nawoªywa¢ do ich prze-
strzegania, pomijaj¡c ten kontrowersyjny fakt. Apostoª Paweª jednak
zdecydowanie odrzuca tak¡ postaw¦, argumentuj¡c, »e powoduje ona,
i» traci sens i skuteczno±¢ caªa ewangelia (1Ko 15:12{20). ÿA je±li
Chrystus nie zostaª wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jeste±cie
jeszcze w swoich grzechach" (w. 17).

Wszystko to dowodzi, »e zmartwychwstanie byªo zwyci¦stwem,
byªo pot¦»nym przeªomem, który zmieniª caªkowicie bieg historii ludz-
ko±ci. Byªo to jednak zwyci¦stwo nie w sferze widzialnej, fizycznej,
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Jak zwyci¦sko kroczy Jezus!

Nigdy nie uwa»aªem, »e znam stuprocentow¡ prawd¦. Wiem, »e
cz¦sto si¦ myl¦ i »e wszelkie moje poznanie jest cz¡stkowe. Nieraz ju»
to podkre±laªem. Zaci¦to±¢ wspomnianego listu wskazywaªaby raczej
na to, »e to jego autor ulegª mylnemu przekonaniu, i» broni stupro-
centowej prawdy. Potwierdziª to dalszy kontakt z nim, kiedy okazaªo
si¦, »e odrzuca wszelkie biblijne argumenty, uzasadniaj¡c to tym, »e
nie pozwoli sobie wypra¢ mózgu, i zarzucaj¡c mi, »e post¦puj¦ jak
diabeª, który rzucaª w Jezusa wersetami z Biblii.

Jak to dobrze, »e Bóg we wszystkim wspóªdziaªa z nami dla na-
szego dobra. Ta wymiana zda« skªoniªa mnie do zastanowienia si¦
nad spraw¡ kryterium, wedªug którego w sprawach duchowych mo»na
i nale»y rozpoznawa¢ prawd¦ i odró»nia¢ j¡ od faªszu. Ol±niªo mnie
bardzo proste, bardzo oczywiste biblijne rozwi¡zanie tej kwestii, z któ-
rym chc¦ si¦ tutaj podzieli¢ i przypomnie¢ je.

Piªat zadaª Jezusowi pytanie: ÿCo to jest prawda?", ale nie cze-
kaj¡c na Jego odpowied¹ zaj¡ª si¦ swoimi sprawami. To byª jego bª¡d,
który cz¦sto popeªniamy tak»e i my. Zamiast oczekiwa¢ na odpowied¹
Jezusa i wsªucha¢ si¦ w ni¡, przechodzimy do wªasnych spraw, na sku-
tek czego nie otrzymujemy odpowiedzi na tak wa»ne pytanie.

| A jak na to pytanie odpowiada Jezus? | Mówi On po pro-
stu: ÿJa jestem droga i prawda, i »ywot" (J 14:6). To zdanie Mesjasza
jest kluczem do duchowej prawdy i jej bezbª¦dnego rozpoznawania.
Po pierwsze wynika z niego, »e prawda to nie tylko jakie± poj¦cie z
dziedziny logiki, lecz co± daleko wi¦cej. Prawd¡ jest nie jaka± teza
czy zbiór tez, lecz Bo»a, peªn¡ i ostateczn¡ prawd¡ w ka»dej sprawie
duchowej jest Osoba. Jest ni¡ Syn Bo»y Jezus Chrystus.

| Ale» to bardzo abstrakcyjna i nieprzydatna do celów praktycz-
nych definicja prawdy. Jak»e mo»na j¡ stosowa¢ w mnóstwie ró»nych
konkretnych w¡tpliwo±ci i spraw spornych? | Mo»na i to znacznie
bardziej skutecznie ni» jakiekolwiek narz¦dzia logiki takie jak pew-
niki, tezy, definicje i wiele innych. Po prostu: Jeste± tak bliski czy da-
leki od prawdy, jak bliski czy daleki jeste± od Chrystusa. Jest w tobie
tyle prawdy, ile jest w tobie Chrystusa. Wypªywa z ciebie tyle prawdy,
ile wypªywa z ciebie Chrystusa i Jego »ycia. Idziesz drog¡ prawdy, je±li
drog¡, któr¡ idziesz, jest Jezus.

Ta biblijna definicja jest caªkiem obiektywna. Nie ma w niej »ad-
nej niepewno±ci, zwi¡zanej z cz¡stkowo±ci¡ i subiektywizmem naszego
ludzkiego poznania. Mo»emy si¦ jej trzyma¢ z peªnym zaufaniem i we
wszystkich okoliczno±ciach. Temu kryterium podlegaj¡ wszyscy ludzie
i wszystkie ich twierdzenia dotycz¡ce spraw duchowych.
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Nie znaczy to jednak, »e przy pomocy tej definicji zawsze usta-
limy absolutn¡ prawd¦ i uwolnimy si¦ od ogranicze« naszego pozna-
nia. Bowiem tak»e ka»dy z nas podlega tej definicji. Prawd¦ ustalimy i
poznamy tylko w tym stopniu, w jakim znamy Chrystusa i w jakim jest
On uksztaªtowany w nas. Dlatego chc¡c umie¢ rozpoznawa¢ prawd¦,
wchodzi¢ musimy coraz gª¦biej w Chrystusa i Jego »ycie.

Przechodz¡c do praktycznego zastosowania: Chc¡c si¦ upewni¢,
czy zajmowane przeze mnie stanowisko w jakiej± sprawie jest sªuszne,
czy te» nie, powinienem bada¢ nie tyle kwestie logiczne i faktyczne
danej sytuacji, lecz w pierwszej kolejno±ci to, czy to moje stanowisko
wypªywa z »ycia, którym jest Chrystus i czy jest ono caªkowicie zgodne
z Jego drog¡, Jego charakterem i Jego Sªowem.

Staj¡c w obliczu jakiego± sporu, który tocz¡ z sob¡ dwie skªó-
cone strony, nie powinienem analizowa¢ ich racji i argumentów, lecz w
pierwszej kolejno±ci zada¢ sobie pytanie, ile w postawie ka»dej ze stron
jest Chrystusa. Cz¦sto mo»e by¢ bowiem tak, »e argumenty zdaj¡ si¦
przemawia¢ za któr¡± ze stron, ale jej postawa jest w ra»¡cej sprzecz-
no±ci z elementarnymi cechami charakteru Chrystusa.

Wierz¦, »e stosowanie tego kryterium mo»e by¢ dla naszych sto-
sunków z innymi lud¹mi bardzo przydatne. Patrz¡c wstecz pod tym
k¡tem, widz¦ caªe mnóstwo spraw, w których po mojej stronie byªy
pewne racje, ale moja postawa byªa zupeªnie sprzeczna z postaw¡, jak¡
zaj¡ªby Chrystus. Podobnych sytuacji tak»e i dzisiaj mo»emy widzie¢
wokóª siebie caªe krocie. Ludzie s¡dz¡, »e znaj¡ prawd¦ i broni¡ jej
zawzi¦cie, ale prawie zupeªnie pozbawieni s¡ Chrystusa, nie id¡ Jego
drog¡ i nie ma w nich Jego »ycia. Dlatego ich stawanie w obronie
rzekomej prawdy przynosi wi¦cej szkody ni» po»ytku.

Przykªadowo, kiedy ludzie wierz¡cy swoimi sªowami wywoªuj¡ wra-
»enie bardzo duchowych, a przy tym maj¡ skªonno±¢ do kªótliwo±ci
i nieust¦pliwo±ci, os¡dzaj¡ innych, wtr¡caj¡ si¦ w nie swoje sprawy
lub przejawiaj¡ jakie± inne oznaki cielesno±ci, ±wiadczy to o tym, »e
Chrystus nie zostaª jeszcze w nich uksztaªtowany, a zatem lansowana
przez nich ÿprawda" stoi pod wielkim znakiem zapytania. Je±li wi-
dzimy ludzi, którzy powoªuj¡ si¦ na ró»ne wzniosªe ideaªy, nie wy-
ª¡czaj¡c ÿwarto±ci chrze±cija«skich", albo posªuguj¡ si¦ sªownictwem
chrze±cija«skim, a przy tym s¡ wrogo nastawieni do ludzi o innych
przekonaniach, peªni s¡ nienawi±ci lub nawet gotowi s¡ zabija¢ dla
swojej ÿprawdy", to z caª¡ pewno±ci¡ nie jest to prawda godna uwagi.

Jako uczniowie Chrystusa z upragnieniem czekamy na chwil¦ i d¡-
»ymy do chwili, kiedy Jego droga, prawda i »ycie stan¡ si¦ powszech-
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±miertelnie nienawidzi zarówno Boga, jak i Jego lud.
Niew¡tpliwie w naszych czasach najwi¦kszym wrogiem �ydów s¡

islamscy fundamentali±ci. Ju» pod koniec lat 60-tych 20. wieku sam wi-
dziaªem, »e na ka»dym straganie ulicznym w Iraku mo»na byªo naby¢
ÿMein Kampf" Adolfa Hitlera po arabsku, nawoªuj¡cy do ÿostatecz-
nego rozwi¡zania kwestii »ydowskiej". Dzi± caªy obszar muzuªma«ski
od Maroka a» po Indonezj¦ zalewaj¡ publikacje typu ÿProtokoªów
m¦drców Syjonu", których celem jest podgrzewanie nastrojów anty-
»ydowskich.

Trzeba jednak podkre±li¢, »e wrogo±¢ wzgl¦dem �ydów nie jest by-
najmniej cech¡ tylko fanatycznych islamistów. Podsycaj¡ j¡ tak»e pro-
gramowo ró»ne inne o±rodki, mi¦dzy innymi uwa»aj¡ce si¦ za chrze-
±cija«skie, mi¦dzy innymi tak»e i w naszym kraju. Zdarzaj¡ si¦ nawet
ewangeliczni chrze±cijanie, ulegaj¡cy propagandzie anty»ydowskiej, a
nawet zielono±wi¡tkowi pastorzy, przypisuj¡cy �ydom autorstwo fa-
szyzmu i komunizmu.

Caªkiem mo»liwe, a nawet wielce prawdopodobne, »e z biegiem
czasu i w miar¦ post¦puj¡cych wydarze« na arenie mi¦dzynarodowej
nami¦tno±ci wokóª tego tematu b¦d¡ dalej narasta¢ do tego stopnia,
»e wrogo±¢ wzgl¦dem �ydów nabierze cech histerycznych. Ludzie »y-
wi¡cy i wyra»aj¡cy swoj¡ sympati¦ i solidarno±¢ z tym narodem mog¡
wtedy znale¹¢ si¦ w powa»nym zagro»eniu.

Czy jeste± gotowy opowiedzie¢ si¦ w sªusznej sprawie po stronie
Bo»ej bez wzgl¦du na okoliczno±ci? Czy jeste± gotowy raczej zno-
si¢ uciski wespóª z ludem Bo»ym, ni» zadba¢ o swoje bezpiecze«stwo
w obliczu nienawistnej psychozy tªumu? Nie wykluczone, »e wªa±nie
ÿkwestia »ydowska" stanie si¦ w przyszªo±ci istotnym czynnikiem, wo-
kóª którego skupi¡ si¦ prze±ladowania Ko±cioªa Jezusa Chrystusa w
czasach ostatecznych.

Na zako«czenie tego rozwa»ania chciaªbym jednak mocno pod-
kre±li¢, »e nasza postawa sympatii, wsparcia i bªogosªawienia Izraela
i jego ludu nie mo»e w »adnym wypadku prowadzi¢ nas do »ywienia
jakichkolwiek wrogich uczu¢ wzgl¦dem kogokolwiek, kto jest wrogiem
�ydów. Ludzie tacy i ±rodowiska takich ludzi s¡ ofiarami diabelskich
knowa«, bezwiednymi narz¦dziami w realizacji jego wrogich wzgl¦dem
Boga planów, i jako tacy potrzebuj¡ naszego ±wiadectwa, naszej miªo-
±ci i pokornej usªugi. Swoj¡ postaw¡ ±ci¡gaj¡ bowiem na siebie Bo»y
gniew, a przez to tragiczne konsekwencje doczesne i wieczne. Tak jak
wszyscy inni ludzie, potrzebuj¡ i powinni usªysze¢ prawd¦, gdy» tylko
prawda mo»e ich wyzwoli¢.
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wyra¹na odnowa w tym zakresie, w której ogromne poªacie chrze±ci-
ja«stwa ewangelicznego odeszªy lub odchodz¡ stopniowo od ÿteologii
zast¦pstwa" i wróciªy lub wracaj¡ na grunt Pisma �wi¦tego. Proces ten
wyra¹nie trwa nadal, co mógªbym udokumentowa¢ licznymi faktami.

Nie wchodz¡c jednak w zbytnie szczegóªy, stwierdzam, »e w ±wie-
tle Pisma �wi¦tego Izrael i wydarzenia na Bliskim Wschodzie maj¡ dla
mnie w aktualnej sytuacji znaczenie kluczowe. Wªa±ciwie trudno mi
si¦ w»y¢ i zrozumie¢ tych, którzy przychylaj¡ si¦ jeszcze nadal ku ÿteo-
logii zast¦pstwa", poniewa» dla mnie aktualnie ponad 90 % ÿznaków
czasu", ±wiadcz¡cych o tym, i» »yjemy w czasach ostatecznych, stano-
wi¡ znaki zwi¡zane z Izraelem i wydarzeniami na Bliskim Wschodzie.

Zupeªnie czym innym s¡ natomiast konkretne przepowiednie wy-
darze«, a nawet tworzenie jakiego± ich kalendarza, co zawsze jest bar-
dzo ryzykowne, ale niestety dosy¢ powszechne w literaturze niektórych
kr¦gów chrze±cija«skich. Minie kilka lat i ten w swoim czasie bardzo
prawdopodobny i oczekiwany scenariusz okazuje si¦ by¢ mira»em. Nie
podwa»a to jednak biblijnych proroctw, tylko obna»a ludzki subiekty-
wizm oraz niecierpliwo±¢ i pochopno±¢ w dopasowywaniu biblijnych
proroctw do aktualnych wydarze«.

Poni»ej podam kilka punktów, kilka rodzajów faktów, które s¡
dla mnie potwierdzeniem wiary w to, »e wszystkie biblijne wypowie-
dzi na temat Izraela, zarówno nowo- jak i starotestamentowe, nale»y
rozumie¢ dosªownie, bez »adnej doktrynalnej transformacji ich zna-
czenia, »e nadal wszystkie one s¡ aktualne, »e wszystkie si¦ wypeªni¡ i
»e oczekiwanie na ich wypeªnienie i ±ledzenie ich wypeªniania si¦ jest
dla nas z punktu widzenia biblijnej eschatologii bardzo wa»ne. No i
oczywi±cie jest to wa»ne tak»e z uwagi na nasz prawidªowy stosunek
do ludu Izraela, gdy» poci¡ga to za sob¡ nasze konkretne obowi¡zki
wzgl¦dem tego naszego ÿstarszego brata".

Oto kilka gªównych moich punktów:
1) Utrzymanie to»samo±ci religijnej, narodowej, etnicznej i kulturo-

wej �ydów przez 2 tysi¡clecia rozproszenia;
2) Powstanie i rozwój syjonizmu;
3) Historia imigracji »ydowskiej do Palestyny;
4) Powstanie i rozwój pa«stwa Izrael;
5) 53-letnia historia budowy pa«stwa Izrael;
6) Historia konfliktów arabsko-izraelskich;
7) Powstanie ruchu mesjanistyczego w±ród �ydów;
8) Rozwój mesjanizmu w±ród rabinów Izraela;
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9) Odwrót chrze±cijan ewangelicznych od teologii zast¦pstwa;
10) Odzyskiwanie przez chrze±cijan ewangelicznych ±wiadomo±ci »y-

dowskich korzeni i miªo±ci do ÿstarszego brata".
Powy»sza cz¦±¢ niniejszego artykuªu powstaªa pi¦¢ lat temu i zna-

lazªa si¦ w internecie w serwisie www.DoCelu.Jezus.pl w dziale Teksty
ró»ne | Listy. Czuj¦ si¦ pobudzony, aby powoªa¢ si¦ na ni¡ tutaj, a
to ze wzgl¦du na dramatyczny rozwój, jaki w tej dziedzinie nast¡piª w
tych ostatnich pi¦ciu latach. Nami¦tne spory, kontrowersje i skrajne
sprzeczno±ci w postrzeganiu pa«stwa Izrael i narodu »ydowskiego bez
przerwy nasilaj¡ si¦.

Wspomn¦ w tym kontek±cie tylko o kilku z wielkiej liczby faktów:
otrzymane ostatnio opracowanie, pochodz¡ce z kr¦gów ewangelicz-
nych, b¦d¡ce w swojej istocie nawrotem do starych tez teologii zast¦p-
stwa; szereg konferencji w polskich ko±cioªach neo-charyzmatycznych,
po±wi¦conych w caªo±ci lub w du»ej cz¦±ci tematyce Izraela; nasile-
nie ogólno±wiatowej anty»ydowskiej akcji propagandowej, prowadzo-
nej na bazie oszczerczych tzw. "Protokoªów m¦drców Syjonu", ostatnie
wydarzenia polityczne i militarne, zwªaszcza atak na WTC oraz wojny
w Afganistanie i w Iraku.

Na omawianym odcinku dochodzi do niesamowicie dramatycznej
i nami¦tnej polaryzacji stanowisk | z jednej strony widzimy wzrusza-
j¡ce przejawy gor¡cej miªo±ci i pot¦»nego wsparcia modlitewnego dla
ludu izraelskiego, z drugiej strony niepohamowan¡ nienawi±¢ i usilne
d¡»enia do caªkowitej eksterminacji tego narodu.

Po jednej stronie mamy wi¦c tych, którzy podkre±laj¡ ogrom dóbr
duchowych, jakimi Bóg ubªogosªawiª ludzko±¢ poprzez naród izraelski.
To za jego po±rednictwem ±wiat otrzymaª objawienie Boga, Prawo,
proroków, Mesjasza, apostoªów, Pismo �wi¦te. A ponad to ten nie-
wielki, dzielny, ci¦»ko do±wiadczany naród wpisaª si¦ na przestrzeni
dziejów w dorobek ludzko±ci niezliczon¡ ilo±ci¡ pomysªów, idei, dzieª
sztuki, odkry¢ naukowych, wynalazków.

Na przeciwlegªym biegunie s¡ ci, którzy ulegli psychozie nienawi-
±ci do �ydów, wzbudzanej i podsycanej przez takie dzieªa jak ÿMein
Kampf" Hitlera czy tzw. ÿProtokoªy m¦drców Syjonu". To ostatnie
dzieªo ma rzekomo stanowi¢ protokoªy z tajnych obrad, jakie to-
czyªy si¦ równolegle z kongresem syjonistycznym w roku 1897. Nie
ma tam jednak »adnego tematu obrad, nie ma listy uczestników, nie
ma mowy o kworum, nie ma prowadz¡cego, nie ma listy mówców, nie
ma »adnych sprawozda«, »adnych dyskusji, »adnych gªosowa«, »ad-
nych uchwaª, »adnych wniosków, »adnych wytycznych. Caªy tekst, po-
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dzielony na 24 ÿposiedzenia", ka»de z pewn¡ liczb¡ paragrafów, to
monolog-rzeka kogo± anonimowego, kto caªy czas u»ywa pierwszej
osoby liczby mnogiej, maj¡cy na celu jak najwyra¹niejsze przedstawie-
nie owych tajemniczych ÿmy" (ma si¦ rozumie¢ syjonistów, a najlepiej
wszystkich �ydów) jako:
| ludzi caªkowicie pozbawionych jakichkolwiek szlachetnych uczu¢,

zasad czy skrupuªów, bezideowych, cynicznych i bezgranicznie
podªych;

| ludzi spiskuj¡cych przeciwko wszystkim i odpowiedzialnych za
wszelkie postacie historycznego, spoªecznego, politycznego i go-
spodarczego zªa;

| ludzi pochªoni¦tych jedyn¡ tylko demoniczn¡ »¡dz¡ i d¡»¡cych bez
wszelkich zahamowa« do jedynego tylko celu: zagarni¦cia wªadzy
nad caªym ±wiatem i ujarzmienia caªej ludzko±ci.
Nie s¡ to rzeczy przypadkowe. Wszystko to dowodzi, »e jest to

konflikt w swojej istocie duchowy, speªniaj¡cy w caªej eschatologii na-
szych czasów rol¦ coraz bardziej kluczow¡. Duchowy charakter tego
konfliktu powoduje, »e prawie nie ma w nim neutralnych. Polaryzacja
prowadzi do postaw coraz bardziej kategorycznych i nieprzejednanych.
Ta polaryzacja wci¡ga zarówno pojedynczych ludzi, okre±lone ugrupo-
wania, opcje religijne, ideologiczne i polityczne, jak i caªe ogromne
spoªecze«stwa i bloki ustrojowe.

Z jednej strony zjawisko to jest pot¦»nym znakiem czasów, wo-
ªaj¡cym, wr¦cz krzycz¡cym, które powinno obudzi¢ ka»dego z nas i
u±wiadomi¢ nam, w jak powa»nych czasach »yjemy, jak blisko s¡ ju»
ostateczne wydarzenia eschatologiczne, których na podstawie Pisma
�wi¦tego oczekujemy.

Z drugiej strony stosunek do Izraela jest kluczowym, niezmiernie
doniosªym sprawdzianem postawy ka»dego chrze±cijanina. Nie bez-
po±rednio, lecz poprzez Pismo �wi¦te. Z caªej Biblii wynika bowiem
jednoznacznie i bardzo wyra¹nie, »e Bóg ukochaª ten naród i powierzyª
mu doniosªe posªannictwo dziejowe. Kto bªogosªawi Jego lud, b¦dzie
bªogosªawiony; kto go przeklina, b¦dzie przekl¦ty.

Nie mo»na by¢ biblijnie wierz¡cym, a jednocze±nie wrogiem tego
narodu. Kto wi¦c daje wiar¦ wymy±lnym, podªym, absurdalnym oskar-
»eniom �ydów o wszelkie zªo pod sªo«cem, uto»samia si¦ z tymi oskar-
»eniami i rozpowszechnia je, ten zdradza swoj¡ caªkowit¡ ignorancj¦,
zupeªny brak znajomo±ci Pisma �wi¦tego, a przez to tak»e zupeªny
brak znajomo±ci Boga i Jego celów. Czªowiek taki sam dyskwalifikuje
si¦ wi¦c jako chrze±cijanin i staje si¦ sprzymierze«cem diabªa, który
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nym dobrem caªej ludzko±ci. Wtedy ustan¡ spory, walki, krzywdy, po-
konane zostanie wszelkie zªo i zapanuje sprawiedliwo±¢ i pokój. Póki
co, to my jeste±my powoªani do tego, aby pod¡»a¢ Jego drog¡, by¢
czynicielami pokoju, demonstrowa¢ przed ±wiatem Jego wspaniaªe »y-
cie i by¢ rzecznikami Jego doskonaªej, peªnej, »yciodajnej i wyzwo-
le«czej prawdy.

Tak si¦ zªo»yªo, »e wyrastaªem w ±rodowisku, które bacznie ob-
serwowaªo ÿznaki czasu", a zwªaszcza wydarzenia w Palestynie, które
uwa»ane byªy za co± w rodzaju Bo»ego zegara. Byªo to w±ród tzw.
ÿstanowczych chrze±cijan" na terenie �l¡ska Cieszy«skiego w latach
20-tych i 30-tych 20 wieku. (Czytaªem o tym pó¹niej, w latach 50-tych,
w czasopismie ÿGªos Prawdy" z tamtego okresu). Nie znaªem wtedy
tzw. ÿteologii zast¦pstwa", szeroko rozpowszechnionej w chrze±cija«-
stwie, nie wyª¡czaj¡c protestantyzmu, która gªosi, »e Bóg odrzuciª lud
Izraela, a wszelkie biblijne dotycz¡ce go obietnice przeszªy na ÿnowego
Izraela" | nowotestamentowy Ko±cióª. Znamienne, »e w tamtym cza-
sie nie byªo mowy o pa«stwie Izrael, a w Palestynie »yªo niespeªna
100.000 �ydów.

Uksztaªtowaªo to mój sposób widzenia tych spraw, który potem ju»
si¦ nie zmieniª. Kiedy zapoznaªem si¦ pó¹niej z ÿteologi¡ zast¦pstwa",
nie mogªem inaczej, ni» odrzuci¢ j¡ jako w ±wietle Biblii absurdaln¡,
nie tylko z uwagi na Stary Testament, ale tak»e na Nowy, zwªaszcza
na jednoznaczne wypowiedzi ±w. Pawªa w tej kwestii (Rz 9{11). Biblia
nie uczy, »e Izrael zostaª odrzucowy, lecz przeciwnie, »e my jako poga-
nie stali±my si¦ wspóªuczestnikami ich dóbr duchowych, a ich czasowe
zatwardzenie nast¡piªo ze wzgl¦du na nas.

�ycie, dziaªalno±¢ i dzieªo odkupie«cze Jezusa Chrystusa oraz po-
wstanie Ko±cioªa to speªnienie dawnej obietnicy Bo»ej, danej Abra-
hamowi, i» w potomstwie jego bªogosªawione b¦d¡ wszystkie narody
ziemi. Dlatego ÿteologi¦ zast¦pstwa" uwa»am za cz¦±¢ ogólnego od-
st¦pstwa Ko±cioªa, jeden z przejawów filozofizacji i paganizacji dok-
tryny chrze±cija«skiej, jakie miaªy miejsce w 3 i 4 wieku po Chrystusie,
a ich utrzymywanie si¦ nadal po reformacji jako niefortunne nast¦p-
stwo antysemityzmu Lutra.

Je±li tak jest naprawd¦, to nale»y si¦ spodziewa¢, »e w ramach
ogólnej odnowy nast¡pi równie» odnowa na tym odcinku. I rzeczywi-
±cie, w ostatnim czasie dokonaªa si¦ znamienna ewolucja, a wªa±ciwie
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Dopisaªem po tyle, podpisaªem si¦ i udaªem si¦ na spoczynek z
tym zamiarem, »e nast¦pnego dnia nanios¦ drobne poprawki i arty-
kuª b¦dzie gotowy. W nocy jednak miaªem sen o wyra¹nie proroczym
znaczeniu, którego sens duchowy i zwi¡zek z tematem modlitwy i tym
artykuªem nie trudno mi byªo zrozumie¢. Dlatego czuj¦ si¦ zobowi¡-
zany do nast¦puj¡cego uzupeªnienia.

Chodzi o to, »e takie intensywne »ycie modlitewne nie jest »adn¡
opcj¡, a jego prowadzenie nie ±wiadczy wcale o jakiej± szczególnej
duchowo±ci, gdy» ±cisªa, intymna relacja z Bogiem jest Bo»ym stan-
dardem dla ka»dego dziecka Bo»ego. Dzie¢mi Bo»ymi s¡ bowiem ci,
których prowadzi Duch Bo»y (Rz 8:14). Je±li wi¦c nie mamy takiej
gª¦bokiej relacji z Bogiem, to jeste±my w Jego szkole sªabeuszami, a w
Jego armii mi¦sem armatnim. Wtedy ani nie speªnimy Bo»ego posªan-
nictwa w stosunku do naszego otoczenia, ani te» sami nie ostaniemy
si¦ w obliczu nadchodz¡cych kataklizmów czasu ostatecznego.

Ka»dy chrze±cijanin ma niezb¦dny potencjaª w postaci czasu i siª,
który mo»e i koniecznie powinien po±wi¦ci¢ na zbudowanie swojej
mocnej i trwaªej duchowej relacji z Bogiem. Je±li zamiast na modlitw¦
potencjaª ten roztrwonimy na inne, mniej wa»ne cele lub na rozrywki,
to nasze »ycie chrze±cija«skie stanie si¦ ruin¡. (Prz 6:9{11; 24:33{34).

Je±li spojrzymy na spraw¦ w takim ±wietle, to od razu wida¢,
»e nasze braki w jako±ci »ycia modlitewnego, o których byªa mowa,
s¡ spraw¡ ogromnej wagi, gro»¡c¡ tragicznymi skutkami, czego nie
wolno nam bagatelizowa¢. Tym bardziej aktualne i nagl¡ce staje si¦
wi¦c wezwanie, by w peªni skorzysta¢ z istniej¡cych duchowych mo»-
liwo±ci i usilnie d¡»y¢ do tego, by »y¢ z Bogiem w osobistej, ±cisªej
duchowej wi¦zi.

W codziennym »yciu, a tak»e w relacjach zwi¡zanych z nasz¡ wiar¡
jeste±my bardzo cz¦sto ±wiadkami ±cierania si¦ ró»nych pogl¡dów, w
sprawach zarówno drobnych, jak i bardzo wa»nych. Cz¦sto temu ±cie-
raniu towarzysz¡ gwaªtowne emocje, wywoªane tym, »e obie strony
przekonane s¡ o tym, i» staj¡ w obronie prawdy. Inspiracji do napisa-
nia tego krótkiego rozwa»ania dostarczyª kontakt z pewnym czªowie-
kiem, który w li±cie peªnym jadu, wrogo±ci i pogró»ek oskar»yª mnie
mi¦dzy innymi o to, »e my±l¦, i» mam stuprocentow¡ prawd¦.

Rzekª do niego Piªat: Co to jest prawda?
J 18:38
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lecz w sferze duchowej. Bezpo±rednio po zmartwychwstaniu nie nast¡-
piªy »adne istotne zmiany w rzeczywisto±ci widzialnej. Znienawidzone
rzymskie kohorty nadal maszerowaªy po ujarzmionych terenach, stron-
nictwa religijne nadal uprawiaªy swoje spory i kªótnie, brutalni wªadcy
nadal krwawo rozprawiali si¦ ze swoimi przeciwnikami, masy niewol-
ników pod batami oprawców nadal harowaªy do upadªego, tªumy gla-
diatorów nadal gin¦ªy na arenach w krwawych widowiskach, rzesze
wycie«czonych i schorowanych n¦dzarzy nadal powolnie konaªy bez
elementarnych warunków i ±rodków do »ycia.

| Na czym wi¦c polegaªo to zwyci¦stwo, ten doniosªy przeªom?
| Istota sprawy polega na tym, »e zªo zrodziªo si¦ w sferze duchowej
i nie mo»na go pokona¢ ±rodkami widzialnymi. Nie wystarczy leczenie
objawów zªa, lecz trzeba zniszczy¢ jego duchowy korze«. Przez caªe
wieki a» po dzie« dzisiejszy ludzie popeªniaj¡ ten sam bª¡d | staraj¡
si¦ pokona¢ zªo przez surowe karanie jego sprawców, naciski, nakazy
i przymus, kontrole i wzajemne pilnowanie si¦, ale nie jest to sku-
teczne. Tragedia polega na tym, »e zªo ma charakter osobowy. Istnieje
Zªy, zwany diabªem i szatanem | istota duchowa, która zbuntowaªa
si¦ przeciwko Bogu i wci¡gn¦ªa do tego buntu pierwszych ludzi. Na
skutek tego to osobowe zªo wbudowaªo si¦ w nasz¡ ludzk¡ natur¦. To
zniszczyªo w ludziach Bo»e »ycie, na skutek czego zapanowaªa ±mier¢.
Czªowiek ze swoimi mo»liwo±ciami okazaª si¦ przeciwko temu zupeª-
nie bezradny i bezsilny. Ale to Bóg, Stwórca i znawca natury ludzkiej,
obmy±liª i zrealizowaª ten jedyny mo»liwy, wspaniaªy plan ratunku, tak
niepoj¦ty dla czªowieka.

Jest wiele religii, które maj¡ swoich zaªo»ycieli i przywódców du-
chowych, czczonych i podziwianych przez wiernych, ale ka»dy z nich
ma swój grób, w którym le»¡ jego szcz¡tki. Ka»dy z nich gªosiª swoje
wzniosªe nauki i dokonywaª wielkich czynów a» do chwili, kiedy zostaª
pokonany przez ±mier¢. I teraz ich groby, do których pielgrzymuj¡ ich
wierni, s¡ ±wiadectwem tego, »e nie dokonali wyzwolenia ludzko±ci
spod wªadzy ±mierci, gdy» to ±mier¢ odniosªa nad nimi zwyci¦stwo.
Istnieje tylko jeden grób, który jest pusty i przez to ±wiadczy o zwyci¦-
stwie nad ±mierci¡ | jedna tylko Prawda, która gªosi, »e ±mier¢ zostaªa
pokonana i utraciªa swoje »¡dªo dzi¦ki Zwyci¦zcy, który nad ni¡ za-
triumfowaª. Ta niewiarygodna, niesamowita chrze±cija«ska Prawda nie
ma sobie równej w caªej ludzko±ci. �adna religia nigdy nie zgªaszaªa
takich roszcze« i nie wa»yªa si¦ obwieszcza¢ takiego przeªomu.

| Jakie jednak ma to odniesienie do najró»niejszych rodzajów
zªa, panosz¡cych si¦ i gn¦bi¡cych ludzko±¢ w sferze widzialnej? | Ten,
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który obmy±liª ten wspaniaªy plan i zrealizowaª poprzez ±mier¢ krzy-
»ow¡ i zmartwychwstanie Jezusa jego pierwsz¡, najistotniejsz¡ faz¦, za-
dbaª te» wspaniale o jego kontynuacj¦. Powoªaª do »ycia Ko±cióª, skªa-
daj¡cy si¦ z uczniów Mistrza z Nazaretu, i powierzyª mu posªannictwo,
polegaj¡ce na rozgªaszaniu i egzekwowaniu zwyci¦stwa, odniesionego
przez Chrystusa. ÿId¹cie tedy i czy«cie uczniami wszystkie narody . . . "
(Mt 28:19). ÿId¡c na caªy ±wiat, gªo±cie ewangeli¦ wszystkiemu stwo-
rzeniu" (Mk 16:15). ÿ . . . w imi¦ jego ma by¢ gªoszone wszystkim naro-
dom upami¦tanie dla odpuszczenia grzechów" (�k 24:47). ÿJak Ojciec
mnie posªaª, tak i Ja was posyªam" (J 20:21). ÿ . . . b¦dziecie mi ±wiad-
kami . . . a» po kra«ce ziemi" (Dz 1:8).

Zanim jednak mogli przyst¡pi¢ do peªnienia tego zaszczytnego i
odpowiedzialnego nakazu, musiaªo jeszcze co± istotnego si¦ wydarzy¢.
Bez tego bowiem ich misja nie miaªaby »adnych szans powodzenia.
Bez tego wydarzenia byliby garstk¡ po»aªowania godnych zapale«ców,
skazanych na caªkowit¡ pora»k¦. Jeszcze przed swoj¡ m¦k¡ Jezus do-
no±nym gªosem obwie±ciª wspaniaª¡ prawd¦ o tym, »e z wn¦trza tych,
którzy w Niego wierz¡, ÿpopªyn¡ rzeki wody »ywej" (J 7:37{39). Za-
uwa»my jednak, jakim komentarzem opatrzyª t¦ wypowied¹ ewange-
lista Jan: ÿA to mówiª o Duchu, którego mieli otrzyma¢ ci, którzy
w niego uwierzyli, albowiem Duch �wi¦ty nie byª jeszcze dany, gdy»
Jezus nie byª jeszcze uwielbiony" (w. 39). Inaczej mówi¡c, realizacja
tej zapowiedzi wymagaªa uprzedniej m¦ki, ±mierci, zmartwychwstania
i uwielbienia Jezusa, gdy» dopiero potem mogªa zosta¢ zrealizowana
ÿobietnica Ojca" | mógª by¢ dany Duch �wi¦ty.

ÿWy za± pozosta«cie w mie±cie, a» zostaniecie przyobleczeni moc¡
z wysoko±ci" (�k 24:49). ÿAle we¹miecie moc Ducha �wi¦tego" (Dz
1:8). Caªe ±wiadectwo Pism wskazuje wyra¹nie na to, »e wylanie Du-
cha �wi¦tego byªo nast¦pstwem i skutkiem zmartwychwstania; »e to,
co staªo si¦ udziaªem uczniów w dniu Pi¦¢dziesi¡tnicy, byªo wyposa»e-
niem ich w moc Bo»¡, pochodz¡c¡ z faktu, i» Jezus zostaª uwielbiony.
A caªy kontekst i wszystkie nast¦pstwa tego prze»ycia ±wiadcz¡ wyra¹-
nie o tym, »e byªa to niew¡tpliwie moc nie tylko w sensie fizycznym,
lecz »e byª to caªy ogromny pakiet duchowego wyposa»enia, zawie-
raj¡cy takie elementy jak nadnaturalna odwaga, m¡dro±¢, poznanie,
wiedza, zdolno±¢ czynienia cudów i wiele innych. Innymi sªowy, wlana
zostaªa w ich wn¦trza moc zmartwychwstania i to ona uzdolniªa ich do
skutecznego wypeªniania ich zaszczytnej i odpowiedzialnej misji.

Od tej chwili z gromady zal¦knionych, chwiejnych i zdezoriento-
wanych ludzi stali si¦ zwartym zespoªem odwa»nych, sprawnych i ±wia-
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historyczne i zapewne jeszcze inne. Mo»e mamy jak¡± inn¡ mental-
no±¢. By¢ mo»e za ten stan odpowiedzialne s¡ jeszcze inne czynniki.

Wszystko to jest by¢ mo»e w jakim± stopniu prawdziwe, ale »adna
z tych okoliczno±ci nas nie usprawiedliwia. Bo cho¢ »yjemy w innych
warunkach i cho¢ jeste±my inni, taki sam jest nasz Bóg, takie same s¡
Jego wymagania i takie same s¡ Jego duchowe zasoby dla Jego ludu.
Niewyczerpane i w peªni wystarczaj¡ce, aby móc »y¢ peªni¡ duchowego
»ycia i cieszy¢ si¦ peªni¡ Jego obecno±ci i mocy. To, co czyni On gdzie
indziej, mo»e i chce uczyni¢ tak»e u nas.

Bracie i siostro, je±li od dªu»szego ju» czasu usilnie si¦ modlisz,
to z pewno±ci¡ odczuwasz i masz tego ±wiadomo±¢, »e ten wspaniaªy
proces Bo»ej pracy nad tob¡ i poprzez ciebie ju» przebiega i przynosi
coraz bardziej widoczne rezultaty. Nie zniech¦caj si¦ tym, »e nie s¡ one
jeszcze na miar¦ twoich pragnie« ani na miar¦ potrzeb, które ci¦ ota-
czaj¡. Stawaj przed Bogiem nadal wytrwale, gdy» proces ten posuwa si¦
naprzód i ka»dy dzie« zbli»a nas do pot¦»nego duchowego przeªomu.

Bywa tak, »e po dªu»szej modlitwie, w której Bóg wspaniale nas
dotykaª, czujemy si¦ bardzo szcz¦±liwi, gdy» jej skutki s¡ dla nas nie-
w¡tpliwe. Innym razem jednak zdarza si¦, »e modl¡c si¦ tak samo
dªugo i tak samo usilnie, nie mamy takiego odczucia. Wydaje nam
si¦ nawet, »e byª to czas stracony, »e nie udaªo nam si¦ dotrze¢ do
Boga ani Go poruszy¢. Ale tak nie jest. To prawda, »e ta druga modli-
twa bezpo±rednio nie byªa dla nas takim wsparciem i zach¦t¡, jak ta
pierwsza, ale nie umniejsza to jej znaczenia. Bo ka»da audiencja przed
obliczem Bo»ym nas duchowo ubogaca i ka»da nasza pro±ba zostaje
przyj¦ta, ma znaczenie i przyczynia si¦ do zwyci¦stwa w tocz¡cej si¦
walce duchowej.

Chocia» wi¦c chcieliby±my ju» widzie¢ oczywiste oznaki przeªomu,
nie pozwólmy si¦ zniech¦ci¢ ich chwilowym jeszcze brakiem. Wa»ne
jest trwa¢ w modlitwie i we wierze, gdy» wtedy ostateczny rezultat
jest zapewniony. Czas pracuje na nasz¡ korzy±¢. Czasza przed tronem
Bo»ym wypeªnia si¦ bez przerwy i b¦dziemy widzie¢ coraz wi¦cej re-
zultatów. Proces naszej przemiany post¦puje naprzód i poziom naszej
duchowo±ci wzrasta.

A ty, bracie i siostro, je±li jeszcze nie prowadzisz osobistego, sys-
tematycznego, intensywnego »ycia modlitewnego, to nie bój si¦ wej±¢
na t¦ drog¦. To wprawdzie nie jest ªatwy obowi¡zek, lecz jest to tak»e
niesamowity przywilej, móc wspóªdziaªa¢ z Wªadc¡ wszech±wiata w wy-
peªnianiu Jego planu i odbiera¢ za to od Niego wspaniaªe duchowe
dobra, a w przyszªo±ci wieczn¡, królewsk¡ nagrod¦.
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Modlitwa to jeden z najistotniejszych tematów w±ród tych ludzi,
dla których Bóg jest rzeczywisto±ci¡ i czynnikiem licz¡cym si¦ w ich »y-
ciu. Powiedziano ju» na jej temat bardzo wiele. Istniej¡ liczne ksi¡»ki,
jeszcze liczniejsze opracowania i niezliczone artykuªy. Prawie nie spo-
sób powiedzie¢ ju» na temat modlitwy co± nowego. A jednak powraca-
nie do tego tematu staje si¦ raz po raz nagl¡c¡ potrzeb¡, a to dlatego,
»e od jako±ci modlitwy ludu Bo»ego zale»y niezmiernie wiele, za± jej
zaniedbywanie powoduje nieobliczalne straty.

�ycie chrze±cija«skie to nie »ycie duszewne lecz »ycie duchowe.
Toczy si¦ i rozwija nie na poziomie ludzkiej duszy czyli intelektu i
emocji, lecz na poziomie ducha, czyli tej najgª¦bszej warstwy naszego
jestestwa, zdolnej do kontaktowania si¦ z ±wiatem duchowym, w któ-
rym mieszka Bóg. Oczywi±cie, »e ró»ne nas chrze±cijan dziaªania maj¡
potem miejsce na poziomie duszy, a nawet w sferze fizycznej, ale ich
¹ródªem musi by¢ to, co duchowe. Je±li nasze wysiªki nie rodz¡ si¦ i
nie maj¡ mocnego osadzenia w tym, co duchowe, to s¡ tylko tanimi
namiastkami i ich rezultaty b¦d¡ marnej jako±ci.

Dlatego chc¡c tworzy¢ rzeczy najbardziej warto±ciowe i chc¡c, aby
Bóg z nami wspóªdziaªaª, musimy doªo»y¢ wszelkich stara« i usilnie za-
biega¢ o to, aby prowadzi¢ »ycie modlitewne na wysokim poziomie.
Musi ono by¢ autentycznym i systematycznym kontaktem z Bogiem,
w którym ma miejsce przepªyw duchowych dóbr do naszego »ycia.
Z pewno±ci¡ nie osi¡gniemy takiego przepªywu przez po±pieszne, ru-
tynowe, kilkuminutowe zwyczajowe modlitwy, dotycz¡ce spraw bie-
»¡cych, nie mówi¡c ju» o bezmy±lnym powtarzaniu wyuczonych na
pami¦¢ paciorków.

Je±li wi¦c chcemy sªu»y¢ Bogu w sposób duchowy, musimy regu-
larnie i wytrwale po±wi¦ca¢ znaczn¡ ilo±¢ czasu na przebywanie przed
obliczem Bo»ym, zanim usuni¦te zostan¡ ró»ne przeszkody, które od-
dzielaj¡ nas od Boga i zanim zaczniemy by¢ ±wiadomi tego przepªywu
duchowych dóbr. Do przeszkód tych nale»¡ takie jak nie wyznane i
nie opuszczone do ko«ca grzechy, zªe relacje z innymi lud¹mi, brak
przebaczenia, niewªa±ciwe motywy dziaªania, bª¦dne podej±cie lub zro-
zumienie wielu spraw i wiele innych.

Wiele z tych przeszkód jeste±my w stanie usun¡¢ sami, b¦d¡c
szczerymi przed samymi sob¡ i przed Bogiem oraz posªusznymi Jego

Panie, naucz nas modli¢ si¦
�k 1:11
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Modlitwa, modlitwa, modlitwa a wyzwolenie czªowieka spod wªadzy grzechu byªo powszechnie czym±
prawie nieznanym.

Bóg nie rezygnuje jednak nigdy ze swoich planów i celów. Po-
wiewy Ducha �wi¦tego pojawiaªy si¦ na ró»nych miejscach raz po raz,
osi¡gaj¡c coraz to wi¦ksze nat¦»enie i obejmuj¡c swoim zasi¦giem co-
raz to wi¦ksze obszary i coraz wi¦ksz¡ liczb¦ ludzi. Historia zna caªy
szereg ruchów takich jak waldensi, albigensi, husyci, kwakrzy, huge-
noci, bracia morawscy, piety±ci, anabapty±ci, luteranie, metody±ci, aria-
nie, bapty±ci, ruch spoªeczno±ciowy, u±wi¦ceniowy, zielono±wi¡tkowy,
charyzmatyczny. Okresem przeªomowym byªa 1 poªowa 16 wieku z
reformacj¡ w Niemczech i Szwajcarii, a tak»e z wynalazkiem druku,
który przyczyniª si¦ do szybkiego rozpowszechnienia Pisma �wi¦tego.
Od tego czasu datuje si¦ wzrastaj¡cy i coraz intensywniejszy wpªyw
ewangelii na »ycie osobiste i »ycie spoªeczne.

Z biegiem czasu dzi¦ki wpªywom nauki Chrystusa nast¡piªo szereg
istotnych zmian spoªecznych. Wzrosªo poszanowanie warto±ci »ycia, co
przejawiªo si¦ wyeliminowaniem krwawych widowisk, prawa zemsty,
pojedynków, tortur oraz wprowadzeniem bardziej humanitarnych re-
guª prowadzenia wojen. Wzrosªo poszanowanie godno±ci czªowieka, co
przejawiªo si¦ wyeliminowaniem handlu lud¹mi, niewolnictwa, feuda-
lizmu i ró»nych innych form wyzysku. Wzrosªo poczucie sprawiedliwo-
±ci, co zaowocowaªo wprowadzeniem przejrzystego prawa cywilnego i
karnego, poszanowaniem prawa wªasno±ci, a tak»e ustaleniem obiek-
tywnych reguª obejmowania i sprawowania wªadzy oraz jej przekazywa-
nia. Zmiany te zaowocowaªy dobrami takimi jak powszechna wolno±¢
osobista, wolno±¢ przekona«, poczucie bezpiecze«stwa, ªad spoªeczny,
opieka socjalna i zdrowotna, powszechny dost¦p do edukacji, dobrobyt
materialny. To z kolei stworzyªo sprzyjaj¡ce warunki rozwoju intelek-
tualnego, sztuki, wynalazczo±ci, odkry¢ naukowych, uprzemysªowienia
i post¦pu technicznego.

Wszystko to staªo si¦ udziaªem i rozwin¦ªo si¦ w tej cz¦±ci ±wiata,
która znalazªa si¦ pod wpªywem ewangelii i w której istniaªy sprzyja-
j¡ce warunki dla dziaªalno±ci »ywego Ko±cioªa | ludzi narodzonych na
nowo, na sercach których Duch �wi¦ty wypisaª Bo»e Prawo (Jr 31:33;
Ez 11:19,20; 2Ko 3:3). Byªo tak i miaªo to miejsce zwªaszcza w Euro-
pie, Ameryce Póªnocnej i Australii, które z tego powodu cz¦sto nosz¡
nazw¦ kontynentów chrze±cija«skich, za± powstaªa na nich cywilizacja
nosi nazw¦ cywilizacji zachodniej. Cywilizacja ta w »adnym wypadku
nie stanowi stanu docelowego ewangelizacji, którym jest doprowadze-
nie wszystkich narodów do posªusze«stwa wiary, a to dlatego, »e w
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dalszym ci¡gu na obszarze tym utrzymuje si¦ wiele ró»nego rodzaju
grzechu i zªa, a ludzie narodzeni na nowo stanowi¡ tam tylko pewien
mniejszy lub wi¦kszy odsetek. Niemniej jednak osi¡gni¦ty post¦p jest
wa»nym dowodem mocy ewangelii i skuteczno±ci jej wytrwaªego, dªu-
gotrwaªego gªoszenia, jest te» dla ludu Bo»ego mocn¡ zach¦t¡ kon-
tynuowania tego dzieªa.

Ale ±wiat to nie tylko trzy ÿchrze±cija«skie" kontynenty. Je±li
nie liczy¢ nie zaludnionej Antarktydy, pozostaje jeszcze jedna trójka:
Ameryka Poªudniowa, Afryka i Azja. Zamieszkuje tam okoªo dwóch
trzecich ludno±ci ±wiata, a tradycyjnie, oprócz szeregu mniejszych, do
niedawna dominowaªy tam trzy gªówne religie niechrze±cija«skie: hin-
duizm, buddyzm i islam. (Mo»e si¦ wydawa¢, »e Ameryka Poªudniowa
nie pasuje do tej trójki, gdy» od stuleci przewa»a tam chrze±cija«stwo.
Prawda jest jednak taka, »e a» do niedawna byªo to chrze±cija«stwo
nominalne, wywieraj¡ce minimalny wpªyw na jako±¢ »ycia, a ludno±¢
w zastraszaj¡cym stopniu grz¦zªa w poga«skich kultach, magii, spiry-
tyzmie, okultyzmie i dawnych religiach pierwotnej ludno±ci tubylczej.
Mimo wszystko jednak wpªyw zachodniej cywilizacji na tym kontynen-
cie sprawia, »e ewangelizacja nie wi¡»e si¦ tam z prze±ladowaniami
takimi, jakie maj¡ miejsce w Afryce, a zwªaszcza w Azji.)

Istnieje bardzo prosty sposób porównania warto±ci ró»nych reli-
gii, a mianowicie mo»na to zrobi¢ na podstawie poziomu i warun-
ków »ycia, jakie uksztaªtowaªy si¦ w sferze ich wpªywu. Niestety ocena
wypada przygn¦biaj¡co. Na wielu miejscach ludzie tkwi¡ gª¦boko w
mentalno±ci nie tylko ±redniowiecza, ale nawet staro»ytno±ci. Religie
te nie byªy w stanie wyeliminowa¢ zªa, ani nawet ograniczy¢ znacz¡co
jego najbardziej brutalnych postaci. To stwierdzenie nie jest ani prób¡
dyskredytacji tych religii, ani prób¡ wykazania naszej chrze±cija«skiej
wy»szo±ci. Bo przecie» Ziemia jest naszym wspólnym dobrem i w ja-
kim± sensie jeste±my wszyscy za siebie wspóªodpowiedzialni.

Wniosek z tej obserwacji jest jednoznaczny: Kontynenty te po-
trzebuj¡ ewangelii. Potrzebuj¡ mocy zmartwychwstania. �wiadomo±¢
tego faktu dotarªa do chrze±cijan bardzo szybko, jak tylko post¦puj¡ca
odnowa Ko±cioªa pozwoliªa dostrzec ten oczywisty, biblijny fakt. Dla-
tego wieki 18 i 19 to dwa stulecia gªoszenia ewangelii na tych trzech
niechrze±cija«skich kontynentach. Bo z pewno±ci¡ nie byªy ewangeliza-
cj¡, ani nie miaªy nic wspólnego z ewangelizacj¡ wcze±niejsze krwawe,
brutalne krucjaty, podejmowane przez zinstytucjonizowane chrze±ci-
ja«stwo w celu podboju i ujarzmienia tubylczej ludno±ci, czy zdobycia
przemoc¡ Ziemi �wi¦tej. Prawdziwi misjonarze{ewangeli±ci nigdy nie
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korzeni rozmyte zostaªo podªo»e, fundament tej cywilizacji. Na sku-
tek tego zawisªo nad ni¡ widmo upadku. Ostatnie niepokoj¡ce oznaki
jak kl¦ski »ywioªowe, epidemie, ataki terrorystyczne czy zaªamania
spoªeczne i gospodarcze nie s¡ kar¡ Bo»¡, lecz nieuniknionymi re-
zultatami porzucenia wªa±ciwych, ewangelicznych norm post¦powania
w »yciu spoªecznym, w edukacji, kulturze, polityce i w wielu innych
dziedzinach.

�yjemy zatem na terenie, gdzie sytuacja duchowa jest trudna i
skomplikowana. Nie tak ªatwo b¦dzie nam osi¡gn¡¢ takie same suk-
cesy, jak chrze±cijanom w niektórych krajach Afryki czy Azji. Ale jest
bardzo dobra i radosna wiadomo±¢: Jezus Chrystus, Jego prawda, Jego
Duch i Jego moc s¡ takie same wczoraj, dzi± i na wieki. S¡ takie same
w Afryce, Azji, Ameryce, Australii i Europie. Nasza wiara oparta na
Sªowie Bo»ym i mocy Ducha jest równie warto±ciowa co wiara Ni-
geryjczyków czy Chi«czyków i ma tak¡ sam¡ siª¦ przebicia. Nie brak
nam te» »adnego daru ªaski, zdobytego dla nas przez Jezusa Chrystusa
w Jego odkupie«czym dziele. Mamy wi¦c wszelkie ±rodki, aby tak»e
i nasz bój wiary byª zwyci¦ski.

Walka potoczy si¦ zatem jeszcze przez pewien czas. Nadal obser-
wowa¢ b¦dziemy, jak nasi bracia i siostry gin¡ za wiar¦ z r¦ki tota-
litarnych rz¡dów, które uwa»aj¡ ich za dywersantów ideologicznych,
nasªanych przez obc¡ kultur¦. Nadal b¦dziemy te» zapewne ±wiad-
kami erozji i podupadania naszej zachodniej cywilizacji, a mo»e na-
wet barbarzy«skiego zdziczenia obyczajów na skutek upadku norm
moralnych. Jednak podczas tego wszystkiego drogocenna wiara Syna
Bo»ego, pal¡ca si¦ w sercach Jego wiernych uczniów, kroczy¢ b¦dzie
naprzód i odnosi¢ coraz to nowe zwyci¦stwa.

Alleluja! Syn Czªowieczy z caª¡ pewno±ci¡ znajdzie wiar¦ na ziemi,
gdy przyjdzie! Nie zniech¦caj si¦, patrz¡c na pewne cz¡stkowe, chwi-
lowe, pozorne pora»ki. Nie ulegaj te» panice, widz¡c gro¹ne w skut-
kach i gro»¡ce zgubnymi konsekwencjami wydarzenia. B¦dzie ich za-
pewne coraz wi¦cej. Ale wszystko to jest pod peªn¡ Bo»¡ kontrol¡.
Jego plan realizuje si¦ z doskonaª¡ precyzj¡. Przyszªo±¢ nale»y do
Chrystusa i Jego ludu. Wiara nasza zwyci¦»a ±wiat i w ostatecznym
rezultacie moc Bo»a zatriumfuje i wyzwoli ludzko±¢ z wszelkiego zªa.
Chrystus zwyci¦»y, opanuje ten caªy chaos i nastanie Jego ut¦sknione
Królestwo sprawiedliwo±ci i pokoju. Jak to dobrze ju» teraz nale»e¢
do Niego i w drogocennej, zwyci¦skiej wierze wspóªdziaªa¢ z Nim i
przyczynia¢ si¦ do Jego ostatecznego triumfu!
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nie, szans¦ zwyci¦stwa i uwielbienia Boga. To wprowadzi ci¦ na drog¦
wspaniaªego duchowego sukcesu, którego nikt i nic nie b¦dzie w sta-
nie ci odebra¢. Zosta« zwyci¦zc¡! Teraz!

To wa»ne pytanie, które zadaª Jezus, z pewno±ci¡ wielokrotnie w
ci¡gu historii Ko±cioªa nurtowaªo serca i umysªy Jego uczniów. Zwªasz-
cza w tych okresach, kiedy ±wiat i jego wªadze podejmowaªy planowe,
na szerok¡ skal¦ zakrojone dziaªania, zmierzaj¡ce do ÿostatecznej"
likwidacji tej ÿzgubnej zarazy", za jak¡ uwa»ano szerz¡ce si¦ chrze-
±cija«stwo.

Tak byªo w pierwszych wiekach, kiedy rozpaczliwie broniª si¦ przed
zburzeniem stary, poga«ski porz¡dek ±wiata, krzy»uj¡c i u±miercaj¡c
w ró»noraki sposób uczniów Cie±li z Nazaretu | tego nowego Króla,
który w zwyci¦skim pochodzie zdobywaª ludzkie serca. Tak byªo te»
w ci¡gu wielu pó¹niejszych wieków, kiedy ci uczniowie, których serca
niepodzielnie nale»aªy do tego Króla, gin¦li na stosach, u±miercani
przez bezduszny, nieludzki system duchowej przemocy, podaj¡cy si¦
za chrze±cija«ski.

Mimo tego wszystkiego przez caªe te burzliwe dzieje wiara, za-
sadzona na ziemi przez Syna Czªowieczego i podtrzymywana przez
dziaªanie Jego Ducha, przechodziªa zwyci¦sko wszystkie te próby i
dotrwaªa a» do naszych czasów. Zgodnie z zapowiedzi¡ Króla, bramy
piekielne nie przemogªy Jego Ko±cioªa. Dzisiaj on »yje i rozwija si¦,
zdobywaj¡c jak zawsze serca ludzi dla tego niewidzialnego Króla.

Jednak nie jest to jeszcze peªna odpowied¹ na zadane przez Je-
zusa pytanie, poniewa» On jeszcze nie przyszedª. Walka nie dobiegªa
jeszcze ko«ca. Bramy piekielne nie zªo»yªy jeszcze broni i nie ustaj¡ w
wysiªkach zniszczenia tego duchowego Królestwa. Bitwa o wiar¦ nadal
si¦ toczy. Jaka jest wi¦c aktualna sytuacja w tej bitwie? Sªyszymy ró»ne
opinie. Niektórzy mówi¡, »e wiary jest na ±wiecie coraz mniej.

Niedawno zako«czyª si¦ u nas okres rz¡dów kolejnej ideologii,
stawiaj¡cej sobie za cel wykorzenienie Chrystusowej wiary. Starsi z
nas pami¦taj¡ szykany z tym zwi¡zane, usiln¡ propagand¦ ateizmu i
przymusow¡ indoktrynacj¦, a tak»e na±miewanie si¦ z wiary i z wierz¡-
cych jako ciemniaków, nierozgarni¦tych i zacofanych. Ani ±ladu wiary

. . . czy Syn Czªowieczy znajdzie wiar¦ na ziemi,
gdy przyjdzie?

�k 18: 8
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to jest jedyne rozwi¡zanie". Ale to jest postawa, zrównuj¡ca nas z
nimi, a ponadto bezskuteczna, gdy» zwalczaj¡ca zªo zªem. Bóg ma caª-
kiem inne rozwi¡zanie tego problemu. S¡ oni niewolnikami grzechu,
ale jednocze±nie tak»e umiªowanymi przez Niego stworzeniami, za
których Jezus przelaª swoj¡ krew. Ponadto, jako potomkowie Abra-
hama i Ismaela, s¡ uczestnikami Bo»ego bªogosªawie«stwa i obiet-
nicy (1Mo 16:10{12; 17:20; 21:13,18). Rozwi¡zaniem s¡ ÿdro»d»e".
Ewangelia nie jest wymierzona przeciwko nikomu. Jest zbawienna dla
wszystkich ludzi.

Po krwawych pogromach w Indonezji w roku 1999 w odpowiedzi
na ±mier¢ m¦cze«sk¡ tamtejszych chrze±cijan Pan wzbudziª w krótkim
czasie na tym terenie 5 tysi¦cy misjonarzy. Tam, gdzie diabeª wysyªa
swoje plutony ±mierci, Bóg kieruje plutony »ycia. Gin¡ jedni i drudzy.
Jedni w sªu»bie ±mierci, drudzy w sªu»bie »ycia. Ojciec Ko±cioªa Tertu-
lian powiedziaª, »e krew m¦czenników jest nasieniem Ko±cioªa. Ka»da
ofiara d»ihadu to krok w kierunku triumfu mocy zmartwychwstania
na tych terenach. Ma miejsce i rozwija si¦ najwi¦ksze przedsi¦wzi¦-
cie misyjne wszech czasów. Jezus kroczy zwyci¦sko naprzód. Bastiony
hinduizmu, buddyzmu i islamu zostan¡ zdobyte czyli wyrwane spod
wpªywu kultury nienawi±ci i ±mierci i poddane w posªusze«stwo ªagod-
nego Ksi¦cia Pokoju.

| A co z nasz¡ ÿchrze±cija«sk¡" Europ¡? | Potrzebuje ona no-
wej ewangelizacji i Duch �wi¦ty usilnie pracuje, o»ywiaj¡c i mobili-
zuj¡c w tym celu swój Ko±cióª. Dociera do nas nieustannie mocne
zwiastowanie, którego celem jest sprawi¢, by±my u±wiadomili sobie
nasze powoªanie w stosunku do naszego narodu i realizowali je. Na-
st¡piªo ju» wiele pozytywnych przemian, ale proces ten musi by¢ kon-
tynuowany. Ostatnio bardzo zach¦caj¡ce wie±ci dochodz¡ z Ukrainy.
Wydaje si¦, »e tamtejszy »ywy Ko±cióª coraz ±mielej wchodzi w swoje
apostolstwo i zaczyna odgrywa¢ w spoªecze«stwie dostrzegaln¡, coraz
bardziej znacz¡c¡ rol¦. Jest to mo»liwe dzi¦ki temu, »e ka»dy »ywy
czªonek Ko±cioªa staje si¦ uczniem, zdolnym innych czyni¢ uczniami.
Ka»dy w swoim zawodzie jest peªnoetatowym misjonarzem i ewangeli-
st¡, ±wiadomym swojego konkretnego powoªania w Królestwie Bo»ym.

Przykªadowo, kobieta, b¦d¡ca s¦dzi¡, prowadzi przewód s¡dowy
nie tylko w zgodno±ci z przepisami, lecz tak»e wedªug zasad nauki
Chrystusa. W rezultacie cz¦sto strony odst¦puj¡ od swoich roszcze«,
wycofuj¡ pozwy i deklaruj¡ gotowo±¢ rozwi¡zania sprawy przez za-
warcie ugody. W procesach karnych zdarza si¦, »e przest¦pcy w czasie
rozprawy oddaj¡ swoje »ycie Chrystusowi. Nawracaj¡ si¦ adwokaci i
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prokuratorzy. Stró»e sªu»by wi¦ziennej, którzy doprowadzaj¡ oskar»o-
nych na rozprawy, staj¡ si¦ czªonkami zboru. W taki sam sposób nast¦-
puj¡ zmiany na ka»dym miejscu, gdzie znajdzie si¦ ucze« Chrystusa.
Wida¢ ich wsz¦dzie: w handlu, biznesie, mediach, polityce, edukacji,
administracji, sªu»bie zdrowia, bankowo±ci, w sklepach, na stacjach
benzynowych, w kioskach. Ludzie mówi¡: ÿWas musz¡ by¢ miliony,
bo jeste±cie dosªownie wsz¦dzie". A tymczasem ci »ywi chrze±cijanie
stwierdzaj¡ skromnie, »e jest ich ÿdopiero" i ÿzaledwie" sto tysi¦cy!

Oby takie i tym podobne wie±ci zainspirowaªy tak»e i nas. Ka»dy
prawie czªowiek w naszym kraju zna zdanie: ÿNiech zst¡pi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi | tej ziemi!" Zacne to pragnienie i bardzo
wa»na modlitwa. Ale nie wystarczy tak si¦ tylko modli¢, bo Duch ju»
zst¡piª, a odnowy pragnie dokona¢ przez nas | »ywe czªonki Ciaªa
Chrystusa, gdy» takie Pan powierzyª nam apostolstwo. I je±li b¦dziemy
marudzi¢, je±li jako »ywy Ko±cióª w tym kraju b¦dziemy opieszale wy-
prostowywa¢ si¦ i zbyt powoli podnosi¢ swoje gªowy, je±li b¦dziemy
oci¡ga¢ si¦ z przyj¦ciem na siebie tego posªannictwa i jego wypeªnie-
niem, to Pan przy±le nam na pomoc ludzi z Ukrainy, Nigerii, Chin,
Brazylii, których serca pal¡ si¦ dla Chrystusa. Ku naszemu zawstydze-
niu, ale te» dla dobra tego dzieªa, które ma zosta¢ i zostanie wyko-
nane. Nie jest to wcale odlegªa przyszªo±¢. Ludzie tacy pojawiaj¡ si¦
ju» po±ród nas.

Naszym problemem nie jest to, »e jeste±my nieliczni. Nie jest nim
te» brak ±rodków, brak przygotowania czy brak zdolno±ci. Nie s¡ pro-
blemem »adne nasze ograniczenia ani niesprzyjaj¡ce okoliczno±ci ze-
wn¦trzne. To wszystko nie jest problemem, gdy» moc zmartwychwsta-
nia i duchowe zaopatrzenie z niej pochodz¡ce wystarcza na pokonanie
wszystkich przeszkód. Potrzebujemy tylko widzie¢ wyra¹nie doskona-
ªo±¢ i peªni¦ dokonanego dzieªa Chrystusa i ogrom wyzwolonej przez
to dzieªo mocy zmartwychwstania. Zdawaª sobie z tego spraw¦ apo-
stoª Paweª, kiedy wyraziª pragnienie: ÿ . . . �eby pozna¢ go i dozna¢
mocy zmartwychwstania jego . . . " (Flp 3:10). Modliª si¦ te» nieustan-
nie, ÿaby Bóg . . . o±wieciª oczy serca waszego, aby±cie wiedzieli . . . jak
nadzwyczajna jest wielko±¢ mocy jego wobec nas, którzy wierzymy
dzi¦ki dziaªaniu przemo»nej siªy jego, jak¡ okazaª w Chrystusie, gdy
wzbudziª go z martwych i posadziª po prawicy swojej w niebie . . . " (Ef
1:17{20). Bóg gotowy jest wspóªdziaªa¢ ze swoim ludem. Potrzeba nam
tylko wiary i posªusze«stwa. Powsta«, polski Ko±ciele, wejd¹ odwa»nie
w swoje apostolstwo i w mocy Ducha przemie« oblicze tej ziemi!

Warto na koniec zauwa»y¢, »e proces wzrostu skuteczno±ci ewan-
gelizacji jest stopniowy i dªugotrwaªy. Pewien tekst biblijny mówi, »e
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wszelkie frustracje, zniknie poczucie bezradno±ci, bezsilno±ci i znie-
ch¦cenia, a napeªnia¢ ci¦ zacznie coraz wi¦ksza rado±¢ i poczucie peª-
nej satysfakcji i zadowolenia.

Zmiana twojego subiektywnego podej±cia sprawi, »e swoj¡ sytu-
acj¦ zobaczysz w caªkiem nowym ±wietle. Ogarnie ci¦ nieopisana ra-
do±¢ z wspaniaªej perspektywy, jaka si¦ przed tob¡ roztacza. I to b¦dzie
ju» twoim pierwszym znacz¡cym zwyci¦stwem dla Pana, po którym na-
st¦powa¢ b¦d¡ dalsze, w miar¦ jak Pan b¦dzie ci¦ uczyª, przemieniaª,
uzbrajaª i wyposa»aª a» do momentu, kiedy staniesz na wysoko±ci za-
dania i odniesiesz peªne zwyci¦stwo nad twoj¡ konkretn¡ sytuacj¡.

Nie rób sobie jednak wyobra»e«, jak ma wygl¡da¢ to zwyci¦stwo,
poniewa» byªby± rozczarowany, gdyby okazaªo si¦, »e twoje wyobra»e-
nia rozmijaj¡ si¦ z Bo»ym planem. Rzecz¡ najwa»niejsz¡ nie jest bo-
wiem rozwi¡zanie twojego czy twoich bliskich problemu zdrowotnego,
bytowego, duchowego czy jakiegokolwiek innego. Rzecz¡ najwa»niej-
sz¡ jest uwielbienie Boga, rozwój Jego Królestwa i wypeªnienie Jego
woli. Bardzo mo»liwe, »e Bóg b¦dzie uwielbiony poprzez rozwi¡zanie
problemu, ale nie musi tak by¢ zawsze.

Uczestniczymy w tej wielowiekowej walce Boga z szatanem, dobra
ze zªem, ±wiatªo±ci z ciemno±ci¡. Mamy przywilej kontynuowa¢ bitw¦,
któr¡ przed nami toczyª Hiob, Dawid, John Bunyan, Watchman Nee
i niezliczone rzesze innych naszych wspóªbraci w wierze. Tego przede
wszystkim musimy by¢ ±wiadomi i do tego d¡»y¢. Dopiero na drugim
miejscu s¡ nasze doczesne, cz¡stkowe cele jak odzyskanie zdrowia,
nawrócenie bliskiej osoby, zbudowanie kwitn¡cego zboru.

Jedno i drugie jest z sob¡ ±ci±le powi¡zane, ale nie mo»emy tego
uto»samia¢. Liczni Bo»y zwyci¦zcy osi¡gn¦li bowiem swoje cz¡stkowe
cele i cieszyli si¦ wspaniaª¡ Bo»¡ nagrod¡ jeszcze w »yciu doczesnym,
ale wielu innych Bo»ych zwyci¦zców zostaje nagrodzonych i uhono-
rowanych dopiero w wieczno±ci. Wcale nie zmniejsza to ich dorobku
lecz wr¦cz przeciwnie. Dlatego nie koncentrujmy si¦ na celach docze-
snych. Domaganie si¦ uhonorowania i nagrody w doczesno±ci byªoby
bowiem oznak¡ pewnej naszej niedojrzaªo±ci duchowej. Pan cz¦sto na-
gradza obficie w sposób widzialny i wielu z nas b¦dzie tego do±wiad-
cza¢, ale nie na tym powinni±my si¦ skupia¢. Najwªa±ciwszym naszym
motywem jest uwielbienie imienia Bo»ego, rozwój Jego Królestwa i
wypeªnienie Jego woli.

Podsumowaniem tych rozwa»a« niech b¦dzie proste i ªatwe do
zapami¦tania wezwanie: �yj dla Pana teraz! Sªu» Panu teraz! Nie cze-
kaj na dogodniejsze warunki. Zaakceptuj ka»de warunki jako wyzwa-
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Podobne przykªady mo»na by mno»y¢. Czy duchowy dorobek »ycia
Dawida ksztaªtowaª si¦ w trakcie jego czterdziestoletniego królowa-
nia? Wiemy i mo»emy sprawdzi¢ w Biblii, »e Bóg ksztaªtowaª go przy
owcach, kiedy musiaª walczy¢ z dzikimi zwierz¦tami i znosi¢ pogard¦
swoich braci. Takie epizody z jego »ycia jak pojedynek z Goliatem,
czas ukrywania si¦ przed Saulem czy okres ucieczki przed Absalomem
byªy niew¡tpliwie najwa»niejszymi momentami jego sªu»by dla Boga.
W tych momentach byªa ona o wiele bardziej znacz¡ca i owocna ni»
przez pó¹niejsze lata jego panowania, gdy» to wªa±nie wówczas od jego
postawy zale»aªo o wiele wi¦cej ni» w czasie normalno±ci i spokoju.

Mo»emy te» si¦gn¡¢ do historii Ko±cioªa. Tak»e tam zobaczyli-
by±my, »e sªu»ba w najtrudniejszych okoliczno±ciach jest sªu»b¡ naj-
bardziej odpowiedzialn¡, najbardziej znacz¡c¡ i najbardziej owocn¡.
Przypomnijmy w tym kontek±cie Johna Bunyan'a, autora ÿW¦drówki
pielgrzyma", który sªu»yª Panu przez wiele lat, zanim znalazª si¦ w
celi wi¦ziennej. Ale to wªa±nie tam powstaªo to jego ponadczasowe
dzieªo, niesko«cenie przewy»szaj¡ce pod wzgl¦dem znaczenia wszyst-
kie inne jego dokonania, które do dzi± inspiruje kolejne pokolenia
pielgrzymów do górnej ojczyzny.

Przypomnijmy tak»e brata Watchmana Nee, jednego z najbardziej
znacz¡cych m¦»ów Bo»ych 20 wieku. Bóg u»ywaª go przez wiele lat,
kiedy na seminariach dla liderów i na konferencjach mi¦dzynarodo-
wych wygªaszaª objawione mu przez Ducha �wi¦tego gª¦bokie prawdy
biblijne, które inspiruj¡ nas a» do dzisiejszego dnia i maj¡ ogromny
wpªyw na aktualnie przebiegaj¡ce procesy przemian. Jednak ostatnich
dwadzie±cia lat »ycia sp¦dziª on w strasznych warunkach w komu-
nistycznym wi¦zieniu, poddawany fizycznym i psychicznym torturom,
caªkowicie pozbawiony wszelkiej mo»liwo±ci sªu»by i wszelkiego kon-
taktu z kimkolwiek wierz¡cym. Czy byªy to zmarnowane lata jego »y-
cia? Dopiero wieczno±¢ objawi niew¡tpliwie, »e byªy to lata sªu»by
najbardziej owocnej i najbardziej znacz¡cej, daleko przewy»szaj¡cej
caªy jego pozostaªy dorobek. Dowiemy si¦ zapewne w swoim czasie,
»e stoczone przez niego w tym czasie walki i odniesione przez niego w
tym czasie zwyci¦stwa duchowe legªy u podªo»a pot¦»nego duchowego
poruszenia, które jest teraz udziaªem jego kraju.

To nie s¡ wyj¡tkowe przypadki lecz »elazna reguªa. Im ci¦»sza
walka, tym wspanialsze zwyci¦stwo. Im bardziej beznadziejne okolicz-
no±ci, tym wi¦ksza okazja do dokonania wspaniaªego przeªomu dla
sprawy Bo»ej. Im trudniejsze wyzwanie, tym wi¦ksza odpowiedzial-
no±¢ i tym wi¦ksze znaczenie danej sprawy i danego »oªniera w stra-
tegii Królestwa Bo»ego.

4 Do Celu, nr 20

mo»e si¦gn¡¢ do tych ¹ródeª. Porusz¦ tutaj tylko jeden temat, bo wi¡»e si¦
on ±ci±le z tymi reakcjami i dyskusjami, o których wspomniaªem na pocz¡tku.
Chodzi o warunki, jakie musi speªnia¢ gªosz¡cy przesªanie od Boga, aby jego
praca byªa skuteczna, zostaªa przyj¦ta i speªniªa swój cel. Poni»ej podam w
wielkim skrócie trzy takie warunki.

1) W pokorze. Postawa pokory wyklucza wszelkie ±wiadome czy pod-
±wiadome poczucie wªasnej wy»szo±ci. Nie mo»emy uwa»a¢ si¦ pod »adnym
wzgl¦dem za wy»szych, lepszych, dojrzalszych, bardziej do±wiadczonych, bar-
dziej kompetentnych itd. od tych ludzi, którym pragniemy usªugiwa¢. Powin-
ni±my odnosi¢ si¦ do nich z wielkim szacunkiem i poczuciem ich wielkiej
warto±ci. Jeste±my po to, aby innym sªu»y¢, a nie patrze¢ na nich z góry.

2) W akceptacji. Usªuga nie mo»e by¢ skuteczna, je±li »ywimy w stosunku
do ludzi uczucie obco±ci, niech¦ci czy wrogo±ci. Nie mo»emy te» stawia¢ ja-
kichkolwiek zarzutów, pretensji, nie mo»emy okazywa¢ zarozumiaªo±ci, wy-
tyka¢ bª¦dów ani chcie¢ ich korygowa¢, nie mo»emy poucza¢, oskar»a¢ o
cokolwiek, os¡dza¢ czy pot¦pia¢. Nie mo»emy przyjmowa¢ postawy polemiki
ani kªótliwo±ci, sprzecza¢ si¦ o racje.

3) Wmiªo±ci. W zasadzie ten warunek zawiera wszystko. Je±li za± chcemy
si¦ upewni¢, co to znaczy w miªo±ci i czy tak¡ postaw¦ zajmujemy, to róbmy
to w oparciu o 13 rozdziaª 1 Listu do Koryntian. Miªo±¢ to co± o wiele wi¦-
cej ni» peªna, szczera przychylno±¢ i »yczliwo±¢, wi¦cej nawet ni» gª¦bokie
wspóªczucie. David DuPlessis powiedziaª: ÿMusisz kocha¢ tych, którym po-
sªugujesz. Nie posªuguj nikomu, je±li go nie kochasz". Po prostu dlatego, »e
posªuga taka b¦dzie daremna.

I nie chodzi wcale o to, by swoj¡ niech¦¢, poczucie wy»szo±ci, zarozu-
miaªo±¢, kªótliwo±¢, pretensje czy wrogo±¢ starannie ukry¢ pod mask¡ gªad-
kich pochlebnych sªów, gdy» to byªaby hipokryzja, lecz o szczere nastawienie
serca w tych wszystkich sprawach, gdy» tylko wtedy nasze sªowa mog¡ by¢
przekonuj¡ce i otwiera¢ serca sªuchaczy.

| Ale» to nonsens! Mo»na poda¢ niezliczone przykªady ze Starego i
Nowego Testamentu, kiedy Bo»y prorocy, sam Jezus, apostoªowie i inni w
ostrych sªowach grzmieli, napi¦tnuj¡c grzech poszczególnych ludzi i caªych
narodów. ÿKar¢, grom, napominaj" nakazywaª Paweª Tymoteuszowi. | Tak,
wiem. Przez wiele lat argumentowaªem tak samo. W 23 rozdziale Mateusza
liczyªem, ile razy Pan Jezus woªaª ÿbiada", ile razy nazwaª faryzeuszy obªud-
nikami, ±lepymi, gªupimi, w¦»ami itd. S¡ momenty, kiedy z Bo»ego nakazu
trzeba to robi¢. Ale ja przez wiele lat powoªywaªem si¦ na to i robiªem po-
dobnie nie z Bo»ego nakazu, lecz z wªasnej cielesno±ci. I teraz Pan u»yª
drastycznych ±rodków, aby mi na to wskaza¢ i pouczy¢ mnie, »e oczekuje
ode mnie czego± innego.

Usªugiwa¢ wszystkim ludziom w miªo±ci Chrystusa, a dzi¦ki temu sku-
tecznie, to zadanie nad ludzkie siªy. Praktycznie to rzecz niemo»liwa. Ale
Bóg jest specjalist¡ od rzeczy niemo»liwych. My jeste±my lud¹mi niemo»li-
wymi czyli absolutnie niezdatnymi do tego zadania, ale On bierze takich ludzi
i u»ywaj¡c niemo»liwych ±rodków przygotowuje nas do wykonania tego nie-
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mo»liwego zadania. I wierz¦, »e On zdoªa wykona¢ przez nas to niemo»liwe
dzieªo usªugiwania w Jego miªo±ci naszemu narodowi.

Od lat gor¡co i usilnie modlimy si¦ o pot¦»ne duchowe poruszenie w
naszym kraju. I od lat Pan wysªuchuje nasze modlitwy i przygotowuje nas do
realizacji tej modlitwy. W trakcie tych przygotowa« wychodz¡ na jaw nasze
ró»ne braki i odrabiamy ró»ne lekcje. To, o czym mówimy na tym miejscu,
jest jedn¡ z tych lekcji.

Dzieliªem si¦ tym tematem od kilku lat. Sprawa wzajemnych stosunków
mi¦dzyludzkich w obr¦bie Ko±cioªa i poza nim to jeden z najcz¦±ciej porusza-
nych przeze mnie tematów. Pozwol¦ sobie powtórzy¢ tytuªy kilku artykuªów
na ten temat: ÿPrzebaczone winy, darowane dªugi", ÿJednocz i sªu»", ÿTylko
w duchu i prawdzie", Burzenie warowni w »yciu Ko±cioªa", Uwaga! Gro¹ny
wirus!", Sk¡d jest ta m¡dro±¢?", ÿPodszeptany regulamin". Z odgªosów, jakie
do mnie docieraªy, mo»na byªo zobaczy¢, »e to przesªanie jest aktualne i znaj-
duje zrozumienie. Liczni czytelnicy wyra»ali swoj¡ wdzi¦czno±¢ i ±wiadczyli
o tym, »e tak»e w ich »yciu Pan dokonuje podobnej przemiany.

Okazuje si¦ jednak, »e sprawa nie jest bynajmniej przes¡dzona i temat
jest nadal aktualny. Rzecz w tym, »e pod±wiadomie stawiamy naszemu miªo-
sierdziu i akceptacji innych ludzi nieprzekraczalne granice. Jeste±my gotowi
rozwi¡za¢ niektóre wi¦zy i wypu±ci¢ na wolno±¢ niektórych wi¦¹niów, ale s¡
te» tacy, w stosunku do których nie widzimy innej mo»liwo±ci jak postawa
nieprzejednania, obco±ci i pot¦pienia. S¡ poza obr¦bem naszej usªugi i mamy
dla nich tylko niech¦¢ i os¡d. ÿ�ydzi nie obcuj¡ z Samarytanami" i wszelkie
próby zburzenia tego muru odbieramy jako jakie± potworne wypaczenie.

Ujawniªo si¦ to bardzo wyra¹nie w ró»nych wypowiedziach i dyskusjach,
jakie miaªy miejsce po ±mierci Jana Pawªa II. Ich wyd¹wi¦k, je±li chodzi o
±rodowisko ewangeliczne i zielono±wi¡tkowe, byª, poza pewnymi wyj¡tkami,
przygn¦biaj¡cy. Zwykli, pro±ci ludzie, zapewne przewa»nie mªodzi, zabiera-
j¡cy gªos w internecie, dawali upust swojej zarozumiaªo±ci, poczuciu wy»szo-
±ci i swojej pogardzie dla przejawów pobo»no±ci, która w naszym kraju jest
dominuj¡ca. Nie chodzi mi w tej chwili o racje, lecz o nastawienie serca.

�ledzenie niektórych tych wypowiedzi, sarkastycznych, aroganckich i szy-
derczych sprawiªo mi wielki zawód i gª¦boki ból. Nasuwa si¦ bowiem wniosek,
»e jako caªo±¢ nie jeste±my gotowi i nie jeste±my zdolni skutecznie usªugiwa¢
naszemu narodowi, by¢ sol¡ ziemi, ±wiatªo±ci¡ ±wiata. Nie wpóª-czujemy z
tym narodem, jego ból nie jest naszym bólem. Jego potrzeby s¡ nam obo-
j¦tne i jeste±my raczej skªonni z nich si¦ na±miewa¢ ni» po±wi¦ci¢ si¦ dla
ich zaspokojenia.

Zachodzi jednak duchowy proces przemiany na tym odcinku. Coraz
wi¦ksza liczba z nas rozumie, »e aby skutecznie usªugiwa¢ temu narodowi,
trzeba go gor¡co miªowa¢, uto»sami¢ si¦ z nim i po±wi¦ci¢ si¦ dla niego.
Tylko wtedy nasze pragnienia i nasze pro±by b¦d¡ mogªy si¦ zrealizowa¢.

Bóg o tym wie, widzi nasze powa»ne braki na tym odcinku i dziaªa, aby
je ujawni¢ i usun¡¢. Patrz¡c z tego punktu widzenia, te napastliwe, szydercze
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Spotkaª go jednak straszny cios, kiedy w jednej chwili utraciª caªe po-
tomstwo i mienie, a sam znalazª si¦ na kraw¦dzi ±mierci. Nie miaª
poj¦cia, dlaczego tak si¦ staªo i nic nie wiedziaª o duchowym tle tych
wydarze«, które dla nas stanowi teraz logiczne wyja±nienie jego prze-
»y¢. Wszystko w jego »yciu si¦ zawaliªo pozornie bez »adnego powodu.
Wiemy, »e to prze»ycie po pewnym czasie min¦ªo. Z ªaski Bo»ej Hiob
odzyskaª zdrowie, otrzymaª nowe potomstwo, a jego maj¡tek jeszcze
si¦ podwoiª. Mógª wtedy ponownie sªu»y¢ Bogu, kontynuuj¡c swoje
bogobojne »ycie i uprawiaj¡c dobroczynno±¢.

Kto± mógªby podsumowa¢ histori¦ Hioba tak, »e sªu»yª on Bogu
wiernie przez caªe swoje »ycie za wyj¡tkiem krótkiego okresu, kiedy
jego sªu»ba zostaªa drastycznie zakªócona przez kl¦ski i chorob¦. Ale
podsumowanie takie byªoby zupeªnie nieprawdziwe. W rzeczywisto±ci
byªo zupeªnie odwrotnie. To wªa±nie ten krótki okres kl¦sk i choroby
byª okresem kulminacyjnym jego sªu»by dla Boga. To nie przedtem ani
potem, lecz wªa±nie wtedy wykonywaª sªu»b¦ najbardziej znacz¡c¡ i do-
niosª¡. To wªa±nie ten okres najtrudniejszy, kiedy otaczaªa go caªkowita
duchowa ciemno±¢, kiedy byª na kraw¦dzi zaªamania i beznadziejno±ci,
kiedy skrobaª swoje ciaªo skorup¡, a na jego usta cisn¦ªy si¦ wyrazy
blu¹nierstwa przeciwko Bogu | to byª czas, kiedy Hiob toczyª najbar-
dziej znacz¡ce bitwy, kiedy wydawaª najwi¦cej owocu dla Boga i kiedy
wykuwaªa si¦ jego to»samo±¢ i ksztaªtowaª jego duchowy dorobek.

To, kim byª i jest Hiob, zaledwie w nikªym stopniu zale»aªo od jego
postawy w czasie tych dªugich lat spokojnej sªu»by dla Pana, a gªównie
zale»aªo od jego postawy w tym dramatycznym zmaganiu. Je±li kto± ma
co do tego w¡tpliwo±ci, niech zauwa»y, »e Pismo �wi¦te opisuje dªugie
lata jego sªu»by przed tym okresem prób w pi¦ciu pocz¡tkowych wer-
setach 1 rozdziaªu, a kolejnych sto czterdzie±ci lat jego sªu»by po tym
okresie prób w o±miu ko«cowych wersetach 42 rozdziaªu, natomiast
ponad czterdzie±ci rozdziaªów po±wi¦conych jest jego sªu»bie dla Boga
w tym trudnym, krytycznym i kulminacyjnym jej okresie.

Dzi± wiemy o tym, »e to, co Hiobowi wydawaªo si¦ bezsensown¡
i niesprawiedliw¡ udr¦k¡, byªo niezmiernie doniosªym elementem w
wielowiekowej walce Boga z Jego przeciwnikiem, który podst¦pnie
zwiódª ludzko±¢ do buntu przeciwko Stwórcy i zapanowaª nad ±wia-
tem. Tocz¡c te pozornie bezsensowne zmagania Hiob wnosiª swój
wielce znacz¡cy wkªad do wspaniaªego zwyci¦stwa dobra nad zªem,
prawdy nad faªszem, ±wiatªo±ci nad ciemno±ci¡. W tym niezmiernie
doniosªym czasie ka»da jego my±l, ka»de wypowiedziane sªowo, ka»dy
nawet jego odruch miaªy ogromne znaczenie w wa»¡cych si¦ losach
historii ludzko±ci.
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