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 PRZEDMOWA. 

  

  

 Poproszono mnie, abym napisała krótką przedmowę do książki mojego męża 

zatytułowanej: ,,Moim Duchem.”  Pisanie tej przedmowy sprawia mi wielką radość, 

gdyż historia tego w jaki sposób niniejsza książka została napisana jest niezwykła i 

prawie niewiarygodnie cudownie świadczy o słowach naszego Zbawiciela: ,,Moja 

moc bowiem doskonali się w słabości” (2 Kor 12:9 UBG). 

 Mieszkaliśmy w trzypokojowym mieszkaniu nad uliczną kaplicą w Szepingkai, 

w Mandżurii. Późną jesienią nasz syn Fryderyk przybył nieoczekiwanie z Kanady. 

Kilka dni później mój mąż Dr Goforth wrócił z Mukden w którym przeszedł ciężki 

czas podczas wizyty u dentysty. W Szepingkai pogoda zmieniła się, stało się 

niezwykle zimno i mąż zaziębił swoją szczękę. W miarę upływu dni stawał się coraz 

bardziej chory, a jego prawe ramie przez jakiś czas stało się bezużyteczne. Jedyną 

ulgę znajdował w spacerowaniu po podłodze z ręką w ustach. 

 Pewnego dnia, gdy weszłam do naszego pokoju gościnnego zobaczyłam, że 

Fryderyk szybko pisał na maszynie podczas, gdy jego ojciec opowiadał historię 

przebudzenia w Mandżurii, chodząc po podłodze pokoju w wielkim bólu. 

Zaprotestowałam żywo, ale żaden z nich nie zwracał żadnej uwagi na mnie, tak 

zdeterminowani byli, ażeby spisać tę historię. Nie próbowali ubrać jej w żaden 

literacki styl; obaj wydawali się zaangażowani w to, aby spisać tylko fakty. Później 

Fryderyk przepisał jeszcze raz i korygował to co napisał podczas czytania tego 

swemu ojcu. W ten sposób upłynęły tygodnie zanim manuskrypt został ukończony. 

Pierwszy, wstępny oraz ostatni końcowy, rozdziały mój mąż Dr Goforth napisał 

później sam. 

 Wszyscy byliśmy pod wrażeniem bystrości umysłu i głębi pamięci jakie mój 

mąż okazał w czasie pisania niniejszej książki pomimo tego że tak cierpiał w tym 

czasie. Było to zawsze powodem jego dziękczynienia, że zostało mu umożliwione, 

aby uczynił coś wartościowego podczas gdy został zmuszony, aby zaprzestać swojej 

umiłowanej pracy ewangelizacyjnej. 
 

 Rozalinda Goforth 

 Toronto, Kanada. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. WSTĘP. 
 

 

 W niniejszej książce mowa jest o rezultatach które są niezwykłe. Jeśli 

Wszechmocny Duch porusza się suwerenną mocą w sercach i sumieniach ludzi, to 

wynik tego musi być niezwykły. W swoim wstępie do książki autorstwa Panny Dyer, 

zatytułowanej: ,,Przebudzenie w Indiach”, Dr A. T.  Schofield pisze: ,,Jedną rzecz, 

którą powinniśmy zawsze pamiętać jest to, że od dnia Pięćdziesiątnicy nie istnieje 

sprawozdanie z nagłego i bezpośredniego działania Ducha Bożego w duszach 

ludzkich, któremu nie towarzyszyłyby wydarzenia mniej lub więcej niezwykłe. Jest 

to rzeczywiście, jeśli się nad tym głębiej zastanowić, naturalne, że rzeczy powinny 

się tak mieć. Nie możemy oczekiwać niezwykłego poruszenia Boskiego światła i 

mocy, tak gruntownie dotykających emocji i zmieniających życie ludzi, bez 

znaczących rezultatów. Oczekiwanie, że huragan, trzęsienie ziemi, czy też potop nie 

zostawią niezwykłych śladów po swoim przejściu jest jak oczekiwanie, że 

prawdziwemu Przebudzeniu duchowemu nie będą towarzyszyć wydarzenia 

nieoczekiwane i niezwykłe.” 

 Być może żadne działanie Ducha Świętego od czasów Jego wylania w dzień 

Zielonych Świąt w czasach apostolskich nie dało tak produktywnych wyników jakie 

dało Przebudzenie Morawskie XVIII stulecia. Czytamy w zapiskach historycznych, 

że 10 sierpnia 1727r. w niedzielę około południa ,,gdy pastor Rothe prowadził 

nabożeństwo w Herrnhut poczuł się ogarnięty cudowną i nieprzemożoną mocą Pana i 

padł na twarz przed Bogiem, a wraz z nim padła na twarz cała zebrana kongregacja, 

w uczuciu uniesienia. W tym stanie umysłu trwali aż do północy modląc się, 

śpiewając, płacząc i zanosząc błagania.” 

 Sprawozdania, które mamy o ,,Wieczerzy Miłości w Fetter Lane,” w Londynie, ostatniego 

dnia roku 1739, dają nam wzgląd w początki innego wielkiego ruchu chrześcijańskiego, który 

powstał w tym samym okresie. Na tym nabożeństwie było obecnych około 60 braci Morawskich, 

którym towarzyszyło siedmiu Metodystów Oksfordzkich: John i Charles Wesley, George 

Whietefield, Wesley Hall, Benjamin Ingham, Charles Kinchin i Richard Hutchins, cała ta siódemka 

była ordynowanymi księżmi Kościoła Anglikańskiego. O tym spotkaniu Wesley pisze jak następuje: 

,,Około 3 nad ranem, gdy trwaliśmy w gorących modlitwach zeszła na nas potężna moc Boża, tak 

wielka, że wielu wołało z wielkiej radości, a wielu innych padło na podłogę. Skoro tylko 

otrząsnęliśmy się trochę ze zdumienia i strachu zawołaliśmy jednym głosem: ,,Wielbimy Cię O 

Boże; uznajemy ciebie za Pana!” 

 Byłem studentem Knox College, gdy Dwight L. Moody przeprowadzał trzydniową serię 

spotkań ewangelizacyjnych w Toronto, Kanada zimą 1883r. Jedno z jego spotkań rozpoczynających 

się w południe. było tak poruszające jakiego nigdy do tamtego czasu nie przeżyłem. Myślę, że nie 

było na tym zgromadzeniu owego dnia żadnych suchych oczu. Nikt, kto próbował modlić się nie 

mógł kontynuować modlitwy długo bez przerwania jej z powodu wzruszenia. 

 Ale chociaż mówię o manifestacjach Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy jako o 

niezwykłych, to jednak uznaję je za normalne Chrześcijaństwo. Rezultaty, gdy Duch Święty przejął 

kontrolę w miejsce Chrystusa, były zgodne z Boskim planem. Każdy z ludzi napełnionych Duchem 

Świętym został wzmocniony mocą tego Ducha w wewnętrznym człowieku. Chrystus zamieszkał w 

ich sercach przez wiarę, a oni zostali zakorzenieni i ugruntowani w miłości. Zostali wypełnieni całą 

pełnią Bożą, Bóg działał w i przez nich, ponad to wszystko o co prosili czy też o czym myśleli, 

wykraczając poza to obficie. Cokolwiek poniżej tego okradałoby ich Pana z Jego Kalwaryjnych 

zasług. Celem Ducha Świętego było codzienne uwielbienie Pana Jezusa Chrystusa od momentu 



ukoronowania chwałą do powtórnego przyjścia. Jest rzeczą nie do pomyślenia, że Duch Święty 

miałby znużyć się czynieniem tego. W moim przekonaniu Boska moc, tak widoczna w Kościele 

Apostolskim w dniu Pięćdziesiątnicy była ni mniej ni więcej jak tylko tym co powinno przejawiać 

się w kościele dzisiaj. Normalne chrześcijaństwo zaplanowane przez naszego Pana, nie miało 

zacząć się w Duchu a być kontynuowane w ciele. Budowa Jego świątyni nie miała być robiona 

mocą czy siłą ludzką, ale zawsze Jego Duchem. 

 Sam Pan napotkał i pokonał szatana, dopiero po tym jak wpierw został napełniony Duchem 

Świętym. I żadne dziecko Boże nie odniosło nigdy zwycięstwa nad przeciwnikiem, jeśli najpierw 

nie zostało napełnione mocą z tego samego źródła. Nasz Pan nie pozwolił swoim naśladowcom, aby 

głosili Słowo Boże w Jego imieniu, dopóki nie zostali przyobleczeni mocą z wysokości. Prawdą 

jest, iż przed dniem Pięćdziesiątnicy apostołowie byli ,,nowo narodzonymi” dziećmi Boga Ojca i 

posiadali świadectwo Ducha.  Ale nie byli skutecznymi współpracownikami Pana i nigdy nie mogli 

nimi być dopóki nie zostali napełnieni Duchem. Te Boskie napełnienie mocą jest przeznaczone dla 

nas tak samo jak dla nich. My, również, możemy czynić dzieła, które czynił nasz Pan, ba i większe 

nad nie. Słowo Boże mówi mi, że Pan Jezus Chrystus planował, żeby Duch Święty kontynuował 

pomiędzy nami, tak potężne działanie jakie miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy. Jeden wierzący 

będzie w stanie przepędzić tysiąc, a dwóch zmusić do ucieczki dziesięć tysięcy, jak w czasach 

Starego Testamentu. Czas nie zmienił faktu, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na 

wieki. 

        ,,Ale czy dzieło to będzie trwać?” Jak często niewiara zadaje te pytanie! Oczywiście, że tak, 

pod warunkiem, że człowiek będzie wierny. Gdy słudzy wykupieni przez krew Chrystusa, oddają 

mu się pod absolutne panowanie, to wtedy wszystkie zasoby Boga działają aktywnie ku chwale 

Baranka, który był zabity. Skuteczność chrztu Duchem Świętym i ogniem zamiera w duszy 

człowieka, tylko wtedy, gdy taka dusza świadomie gasi Go. Czy Pięćdziesiątnica trwała? Czy Bóg 

chciał, aby zaprzestała trwać? Przecież była z Boga, tak samo jak Przebudzenie Wesleya. A zatem 

to nie Bóg, ale człowiek jest tym, kogo musimy winić za godny pożałowania fakt, że kanały 

błogosławieństwa zapoczątkowane w tych wielkich wylaniach Ducha Świętego stały się zatkane. 

Czy możemy sobie wyobrazić, że ktokolwiek, kto jest zdeterminowany, aby współpracować z 

Bogiem z całego swego jestestwa będzie pytał, czy to dzieło będzie trwać? W pewnej miejscowości 

w Mandżurii, w której Duch Święty został wylany z niezwykłą mocą na ludzi, Chińscy ewangeliści 

podeszli i zapytali  misjonarza z Zachodu, dlaczego nie powiedział im, że Duch Święty będzie 

działał tak potężnie? Misjonarz ów ze skruchą odpowiedział, że sam nie wiedział że było to 

możliwe. Jak patetyczne było to, że misjonarz ów pochodził ze ,,szkoły prorockiej”, a nie zdawał 

sobie sprawy z tego, że Duch Święty może obdarzać mocą wierzących, aby wygłaszali z mocą 

przesłanie prorockie! 

 Pewne stowarzyszenie osób zaangażowanych w służbę w Kościele pewnego miasta w 

kanadzie zaprosiło mnie kiedyś, abym opowiedział im o  przebudzeniowym działaniu Ducha 

Świętego w Chinach. W moim przemówieniu zapewniłem ich, że nie mam żadnych podstaw do 

uważania się za jakiegokolwiek specjalnego ulubieńca Wszechmocnego Boga. Powiedziałem im, że 

byłem pewny, że to co Bóg uczynił przeze mnie w Chinach to był w stanie i chciał uczynić przez 

nich w Kanadzie. Z tej przyczyny każdy pastor i kaznodzieja powinien mieć wiarę i odwagę, aby 

uciekać się do Boga Ducha Świętego, żeby przebudził duchowo Swój lud. Następnie powiedziałem, 

że John Wesley i jego współpracownicy byli takimi samymi zwykłymi ludźmi jak my, dopóki ich 

serca nie zostały dotknięte przez Boski ogień. W tym momencie pewien znany Metodysta przerwał 

mi i wykrzyknął: ,,Cóż, proszę pana. Czy chce pan przez to powiedzieć mi, że nie głosimy Słowa 

Bożego lepiej niż kiedykolwiek czynił to John Wesley?” Na co odpowiedziałem pytaniem: ,,Czy 

macie rezultaty takie jak miał John Wesley?” 

 Przy innej okazji poproszono mnie, abym wygłosił przemówienie do zgromadzenia Synodu 

Prezbiteriańskiego w Toronto. Za temat swej przemowy wziąłem Przebudzenie w Changtehfu w 

1908r. Z perspektywy lat patrzę na tamto przebudzenie jako być może na najpotężniejsze, które dał 

Duch                                           Święty, a które osobiście przeżyłem. Podczas tych dziesięciu 

cudownych dni w których usługiwałem Chińskim wierzącym w tamtym Przebudzeniu 



siedmiokrotnie nie byłem w stanie  przemówić do nich z powodu ich wielkiego wzruszenia, 

skruszenia na duchu i wyznawania grzechów przed całym zgromadzeniem. Podczas, gdy 

opowiadałem o tym Synodowi, pewien profesor teologii siedzący w pobliżu przy stole wyglądał na 

niezadowolonego. Moje sprawozdanie o przekonującej o grzechach mocy Ducha Świętego, która 

ogarnęła Chińskich wierzących podczas omawianego przebudzenia wydawało się wystawiać jego 

nerwy na wielką próbę. Na tym Synodzie obecny był między innymi inny profesor z tego samego 

seminarium, który siedział w innym miejscu i także wiercił się bardzo niespokojnie. W końcu 

obrócił się i wysyczał: ,,Bzdury!” Jego słowa były niebezpiecznie blisko grzechu przeciwko 

Duchowi Świętemu. Przy całym szacunku, czy można oczekiwać, że tacy prorocy wyślą ze swojej 

szkoły młodych proroków wypełnionych przesłaniem Ducha Świętego? Czy można się dziwić, że 

duchowość jest tak rzadkim zjawiskiem w krajach Chrześcijańskich? 32% Protestanckich 

kościołów w USA donosi że nie zwiększyły liczby członków w 1927r. Natomiast frekwencja 

kościelna w Wielkiej Brytanii nie jest nawet w połowie tak wysoka jaka była jeszcze 25 lat temu. 

Wynika z tego, że nie ma innej alternatywy; bo albo będziemy mieli Przebudzenie z Ducha 

Świętego, albo odstępstwo. 

 Jestem przekonany, że większość Chrześcijan żyje w naszych czasach na płaszczyźnie o 

wiele niższej od tej na której nasz Mistrz Pan Jezus Chrystus zaplanował, abyśmy żyli. Tylko 

niewielu z nich tak naprawdę wydaje się posiadać swoje duchowe dziedzictwo. Nic nie może 

przyodziać wierzącego zwycięską mocą z wyjątkiem chrztu Duchem Świętym i ogniem; i nikt nie 

może posiadać takiego chrztu nie wiedząc o tym. Tak wielu członków Kościoła wydaje się posiadać 

tylko znajomość chrztu wodnego, i to pomimo tego co wielki Zwiastun nadejścia Chrystusa 

powiedział: ,,Ja was chrzczę wodą ku pokucie; ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode 

mnie…..On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem” (Mat 3:11 UBG). Niestety, obawiam 

się, że wielu pastorów i przywódców kościołów nie zna nic innego w odniesieniu do siebie i 

swojego stadka wiernych jak tylko ,,Chrzest Janowy.” Pomimo całej naszej kościelnej dumy i 

samozadowolenia jak wiele z naszego budowania wytrzyma próbę ognia? 

 Nie mogę nie zaakcentować zbyt mocno mojego przekonania, że wszelka przeszkoda w 

Kościele na drodze do jego Przebudzenia spowodowana jest grzechem. W poniższych rozdziałach 

przedstawione zostanie jak Duch Święty  wyciąga wszelkie rodzaje grzechów ludzkich na światło. 

Przerażającym faktem jest to, że każdy grzech, który popełniany jest przez ludzi spoza kościoła, 

popełniany jest również, chociaż być może w mniejszym stopniu, ale jednak popełniany, przez ludzi 

należących do Kościoła. Aby uniknąć zbyt pochopnego osądzania, chciałbym zaznaczyć, że wiele z 

Chińskich zborów, o których jest mowa w niniejszej książce składa się z pierwszego pokolenia 

pogan nawróconych na chrześcijaństwo. Jednocześnie nie zwódźmy siebie samych myśleniem, że 

wszystko jest dobrze u nas na Zachodzie z naszymi starymi dawno temu założonymi Kościołami. 

To właśnie grzech popełniany przez poszczególne członki Kościoła czy to na Zachodzie, czy to w 

ewangelizowanych krajach pogańskich jest tym co zasmuca i gasi Ducha Świętego. Myślę, że 

stracilibyśmy dużo z naszej samo-sprawiedliwości, gdybyśmy my wierzący zostali przekonani, że 

pycha, zazdrość, złe usposobienie, oczernianie, chciwość i tym podobne grzechy są tak samo 

wstrętne w oczach Bożych jak tak zwane grzechy większego kalibru. Wszelkie grzechy w 

wierzącym, niezależnie od ich rodzaju, szpecą odkupieńcze dzieło Chrystusa. Najbardziej żałosne 

wołania które kiedykolwiek słyszałem pochodziły od Chińskich Chrześcijan, gdy Duch Święty 

jasno im wskazał, że ich grzechy krzyżowały Syna Bożego na nowo. ,,Oto ręka Pana nie jest 

skrócona, aby nie mogła zbawić, ani jego ucho nie jest przytępione, aby nie mogło wysłuchać. Ale 

wasze nieprawości uczyniły przepaść między wami a waszym Bogiem i wasze grzechy sprawiły, że 

ukrył twarz przed wami, tak że nie słyszy” (Iz 59:1-2 UBG). Brud grzechów i wina przelania krwi 

przez członków kościołów może być tylko zmazana przez Ducha Sądu i Ognia. 

  W związku z naciskiem jaki dano wyznawaniu grzechów w tej książce,  będzie to na 

miejscu jeśli przedstawię teraz moje prywatne poglądy na ten temat. Otóż kilka lat temu, gdy 

miałem rozpocząć serię spotkań w ważnym centrum misyjnym w Chinach pewna misjonarka 

zaangażowana w pracę w innym regionie podeszła do mnie z ,,pewnym planem poruszenia 

zebranych ludzi.” Ideą tego planu było to, że miałem pierwszy wyznać moje grzechy, potem ona 



swoje, następnie miałem przekonać wszystkich misjonarzy, aby wyznali swoje. To miało 

doprowadzić do tego, że Chińscy przywódcy kościoła poszliby w ślad za nami i wyznaliby, z kolei, 

swoje grzechy; a to sprawiłoby, czego była pewna, że wszyscy obecni skruszyliby się i zostali 

wstrząśnięci do głębi. Odpowiedziałem jej, że Pan nie prowadził mnie, abym widział rzeczy w 

takim świetle. Po czym dodałem: ,,Jeśli posiadam jakieś grzechy, które przeszkadzają w modlitwie 

to popełniłem je wobec wierzących w Honan, gdzie przebywam i gdzie ludzie mnie znają, podobnie 

się mają rzeczy z panią. Dlatego im szybciej powrócimy do naszych miejscowości misyjnych i 

wyznamy grzechy ludziom wobec których zawiniliśmy usuwając w ten sposób przeszkody w 

naszych modlitwach tym lepiej. Wyznawanie naszych grzechów przed wierzącymi tu zebranymi, 

przeciw którym nie zgrzeszyliśmy i którzy nas nie znają spowodowałoby tylko stratę cennego 

czasu. Poza tym, kim ja jestem, żebym miał nakłaniać zebranych tu misjonarzy, aby wyznawali 

swoje grzechy publicznie, podczas gdy o ile wiem mogą żyć bliżej Boga niż ja? Duch Boży nie 

potrzebuje, żebym działał jako Jego detektyw. Jeśli ci misjonarze tutaj posiadają grzechy, które 

przeszkadzają w ich modlitwach, to możemy być pewni, że Duch Święty dotknie ich, aby się 

pozbyli tych grzechów. Ale to jest Jego zajęcie nie nasze.” Muszę powiedzieć, że nigdy nie 

widziałem niczego bardziej poruszającego niż to co się stało na ostatnim spotkaniu, gdy ci 

misjonarze stawali się poruszeni do głębi jeden za drugim i wyznawali przed wszystkimi 

zgromadzonymi rzeczy, które przeszkadzały im w ich duchowym życiu. 

 Jestem przekonany, że grzechy popełnione przed nawróceniem znajdują się pod 

przykryciem krwi Świętego Syna Bożego i nie powinny być nigdy wyznawane. Robienie tego to 

przynoszenie ujmy Jego ofierze na Golgocie. Słyszałem jak członkowie Kościoła wyznawali swoje 

grzechy popełnione zanim stali się członkami Kościoła. Ale tacy ludzie tak naprawdę nie byli nowo 

narodzeni z Ducha Bożego, a przekonanie o grzechu pochodzące od Ducha Świętego, które 

zainicjowało i towarzyszyło ich wyznaniom było zazwyczaj natury powodującej zbożny lęk wśród, 

i zawsze głęboko poruszało słuchaczy.  Co więcej, moje obserwacje doprowadziły mnie do 

wniosku, że najpierw musi istnieć głębokie przekonanie o grzechu obecne w prawdziwych 

naśladowcach Chrystusa zanim będzie można oczekiwać, że inni zostaną poruszeni. Z mojego 

własnego doświadczenia jestem w stanie powiedzieć, że w każdym przypadku, w którym został 

osiągnięty ten pierwszy etap, ludzie nienawróceni znajdujący się wśród słuchaczy stawali się 

skruszeni i poruszeni całkowicie do głębi. Nie mogłoby być mowy o wylaniu Ducha w dzień 

Pięćdziesiątnicy, gdyby 120 wierzących nie osiągnęło tego etapu. Chińscy chrześcijanie mówią o 

działaniu Ducha Świętego w przyprowadzaniu ludzi do tego stanu jako o ,,Hsiao shen pan” (małym 

sądzie), w którym otwarta jest możliwość skutecznego oczyszczenia się bezcenną krwią Chrystusa.  

 Wierzę również, że co się tyczy sekretnych grzechów, to znaczy znanych tylko danej 

określonej osobie i Bogu, to wyznanie ich prywatnie tylko przed Bogiem jest, z reguły, 

wystarczające, aby zapewnić przebaczenie i oczyszczenie. Powiadam, z reguły, ponieważ wiem o 

wielu wierzących, zazwyczaj takich, którzy są odpowiedzialni za zbawienie innych, czyli, pastorów, 

kaznodziejów, ewangelistów i liderów kościoła, dla których sekretne prywatne wyznanie grzechów 

tylko przed Bogiem nie przynosiło im ulgi. Ich pełne udręki publiczne wyznania grzechów 

dowiodły jasno, że dla nich przynajmniej, była to jedyna droga, która przyniosła im pomoc Bożą. 

  Jeżeli chodzi o popełnienie grzechu przeciwko pojedynczej osobie, to Słowo Boże 

wypowiada się całkiem jasno na ten temat: ,,Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam 

przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie; Zostaw swój dar tam przed ołtarzem, idź i 

najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj  swój dar” (Mat 5:23-24 UBG). 

Modlimy się na daremnie jeśli uświadomimy sobie podczas modlitwy, że zgrzeszyliśmy przeciwko 

komuś. Najpierw należy pojednać się z osobą przeciwko, której zgrzeszyliśmy, zanim ośmielimy 

się przyjść przed Boże oblicze czy to w osobistej sekretnej modlitwie, czy też publicznej. Jestem 

przekonany, że przebudzenie ogarnęło by większość Kościołów, gdyby wierzący tak postąpili. 

Jeżeli zaś chodzi o grzechy publiczne, doświadczenie pokazało mi, że takie grzechy mogą być 

przebaczone tylko przez ich publiczne wyznanie. Prawdą jest, iż takie publiczne wyznanie 

grzechów równa się ukrzyżowaniu własnego ja; jednakże nasze świadome nieposłuszeństwo, aby 

wyznać publicznie grzechy, gdy Duch Święty prowadzi nas do tego powoduje, że wystawiamy Pana 



Chwał na otwarte urągowisko; dlatego bezwzględne posłuszeństwo Duchowi Świętemu jest ceną 

którą musimy zapłacić, aby uzyskać przebaczenie w takim wypadku. 

 Kilka lat temu, podczas gdy przemawiałem do wielkiej grupy kaznodziejów, pastorów, 

starszych i innych liderów kościołów na Zachodzie powiedziałem, że Boskie wezwanie powołuje 

nas do kładzenia większego nacisku na problem grzechu w życiu wierzących. Kilka godzin później 

będąc na innym, zebraniu liderów Kościołów poruszono temat mojego wystąpienia i z rozmów 

jakie nastąpiły zrozumiałem, że duża większość liderów zadecydowała, że Kościół kładł zbyt wielki 

nacisk na grzech. Jednakże ludzkie myśli to nie Boże myśli. Golgota jest Bożym naciskiem 

kładzionym na grzech. Z pewnością ponieważ bezgrzeszny Syn Boży musiał zostać uczyniony 

grzechem za nas, to nigdy nie można wystarczająco kłaść nacisk na problem grzechu w życiu 

człowieka. Czy to nie był John Wesley, który gdy odchodził do obecności Króla chwał, szeptał: 

,,Jestem największym z grzeszników, ale Jezus zmarł za mnie!” 

 W niniejszej książce poruszony zostanie również problem opętania ludzi przez demony. 

Jestem świadomy, że nie jest to popularny temat. Gdy książka Dr. Neviusa zatytułowana ,,Opętanie 

Demoniczne” została opublikowana około 30 lat temu, pewien redaktor znanej gazety tak ją 

skomentował: ,,Oto jest kolejny przykład pokazujący jak ochoczo niektórzy ludzie odrzucają opokę 

swego rozumu.” Jednakże to co widziałem na własne oczy doprowadziło mnie do wniosku, że to 

nie Dr. Nevius odrzucił opokę swego rozumu, ale że wyżej wymieniony redaktor gazety odrzucił 

kotwicę swojej wiary. W tym miejscu pozwolę sobie zacytować Dr Shofielda słynnego misjonarza: 

,,Sądzę, że ci, którzy znają Daleki Wschód nie mogą wątpić w działanie mocy szatana na tych 

terenach …….Obłąkanie jest ogólnym słowem, które obejmuje każde odejście od normalności 

psychicznej człowieka, jednakże sądzę, że czasami obejmuje coś jeszcze. Moje doświadczenie 

nawet w Anglii i jak sądzę doświadczenie wszystkich specjalistów związanych bezpośrednio z 

leczeniem chorób psychicznych pokazują w sposób niezbity, że od czasu do czasu mamy do 

czynienia z przypadkiem opętania człowieka przez złego ducha…….Wierzę, że takie przypadki się 

zdarzają, i że demony wolno, można  i są wyrzucane z ludzi, a wtedy takie ofiary wracają do 

zdrowych zmysłów…..” 

  Inni ludzie określili tę pracę do której kierował mnie Bóg jako zwykły emocjonalizm. Nie 

będą bronił się przed tym inaczej, jak poprzez zacytowanie kilku urywków z listów napisanych do 

przyjaciół na Zachodzie przez misjonarzy w Mandżurii podczas Przebudzenia w tamtejszych 

Kościołach w 1908r. Oto one. 

 ,,Niedawno byłem świadkiem przerażenia histerycznego i emocjonalizmu religijnego, a 

pierwsze wybuchy żalu i udręki serca przez ludzi którzy modlili się bardzo mi się nie podobały. Nie 

wiedziałem co było tego przyczyną. Jednakże, z czasem, stało się dla mnie jasne, że nikt inny jak 

tylko Wszechpotężny Duch Święty działał w sercach tych ludzi.” 

 ,,Pamiętaj, że Chińczyk jest najbardziej wrażliwym z ludzi na opinię publiczną i że tutaj byli 

mężczyźni i kobiety postępujący wbrew każdym uprzedzeniom, pomimo hołubionej tradycji 

,,tracący twarz” i poniżający się w oczach opinii publicznej, a uświadomisz sobie trochę jakie 

niedowierzanie i zdumienie napełniło ciało misyjne.”  

   ,,Do Kościoła przyszła moc, której nie potrafimy kontrolować nawet jakbyśmy chcieli. Jest 

cudem, że przeciętny powściągliwy samosprawiedliwy Chińczyk schodzi ze swojej drogi tradycji, 

aby wyznać swoje grzechy, których żadna tortura policji nie mogła z niego wydobyć; że Chińczyk 

tak poniża się że usilnie błaga płacząc o modlitwę współwierzących braci i sióstry jest poza 

wszelkim ludzkim wytłumaczeniem.”   

 ,,Jesteśmy przepełnieni zdumieniem dziwiąc się temu…….Czytaliśmy o Przebudzeniach w 

Walii, Indiach i u naszych sąsiadów w Korei, ale gdy takie  błogosławieństwo przyszło tak pełne i 

tak darmowo jak to ma miejsce od kilku dni pośród nas, to nabiera to nowego znaczenia.” 

 ,,Być może powiesz, że to jest pewnego rodzaju religijna histeria. Tak samo myśleli 

niektórzy z nas, gdy po raz pierwszy usłyszeli o tym Przebudzeniu. Ale oto jesteśmy tutaj, około 60 

Szkockich i Irlandzkich Prezbiterian, którzy je widzieli (posiadający wszystkie rodzaje 

temperamentów), i chociaż wielu z nas wzdragało się przed tym na początku to jednak każdy, kto 

widział i słyszał to co my widzieliśmy i słyszeliśmy każdego dnia przez ostatni tydzień, jest pewien, 



że istnieje tylko jedno wyjaśnienie, a mianowicie, że to Boży Święty Duch manifestuje swoje 

działanie w sposób w jaki nigdy nie śniliśmy. Nie mamy prawa krytykować tego; ani nie ośmielamy 

się. Jedno zdanie z Wyznania Wiary, które żyje między nami teraz w jej całej nieodzownej i 

porażającej powadze jest: ,,Wierzę w Ducha Świętego.”” 

 

 

 2. OKRES INTENSYWNYCH PRZYGOTOWAŃ. 

  

  

 Po powrocie do Chin jesienią 1901r., odzyskawszy siły po przygnębiających smutkach 

ciężkiej próby, którą było powstanie Bokserów,  zacząłem doświadczać rosnącego zniechęcenia z 

rezultatów mojej pracy. We wczesnych latach pionierskich uzbroiłem się myślą, że czas siania musi 

zawsze poprzedzać czas żniw; i dlatego byłem zadowolony, aby trwać w wydającym się na 

pierwszy rzut oka daremnym zmaganiu się. Ale teraz po trzynastu latach żniwa wydawały się 

bardziej odległe niż kiedykolwiek. Jednakże byłem pewien że było coś większego przede mną i że 

to osiągnę, jeśli tylko będę miał oczy duszy szeroko otwarte, aby zobaczyć co to jest i wiarę, aby się 

tego uchwycić. Stale chodziły mi po głowie słowa Mistrza: ,,Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: 

Kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, i większych od tych 

dokona…….” (Jan 14:12 UBG). Jednakże zawsze temu   towarzyszyło mi zapadające głęboko w 

serce bolesne uświadomienie sobie jak mało prawa miałem, aby stwierdzić, że to, co robiłem z roku 

na rok było równoznaczne z tymi ,,większymi dziełami.” 

 Niespokojny i niezadowolony przystąpiłem do bardziej intensywnego badania Pisma 

Świętego. Każdy werset, który wskazywał na cenę i drogę do otrzymania mocy duchowej był dla 

mnie bezcenny. W swojej bibliotece posiadałem kilka książek na temat Przebudzeń Duchowych, 

które przeczytałem kilkukrotnie. Przebudzenie stało się dla mnie tak wielką obsesją, że moja żona 

obawiała się, czy mój umysł to wytrzyma. Wielką inspiracją dla mnie były sprawozdania z 

Przebudzenia w Walii w 1904-1905r pokazujące jasno, że Przebudzenie nie było rzeczą, która 

należała tylko do zamierzchłej przeszłości. Powoli zacząłem sobie uświadamiać, że dotknąłem 

źródła nieskończonych możliwości. 

  Późną jesienią 1905r., pewien mój przyjaciel z Indii przesłał mi małą broszurę zawierającą 

wyciąg z ,,Autobiograficznych i Przebudzeniowych Wykładów Finneya,” która stała się dla mnie 

wielką inspiracją i rozpaliła mego ducha. Na stronie tytułowej tej broszury było napisane, że w taki 

sam sposób jak farmer modli się o doczesne żniwa bez spełniania praw natury, tak Chrześcijanie 

oczekują wielkiego nawracania się dusz ludzkich przez zwykłe modlenie się o to bez starania się, 

aby spełnić prawa rządzące duchowymi żniwami. Przysiągłem sobie, że jeśli Finney ma rację to 

odkryję te prawa i będę im posłuszny niezależnie od ceny jaką przyjdzie mi zapłacić. Na początku 

1906r., podczas wyjazdu na intensywną ewangelizacyjną kampanię, którą przeprowadzała 

corocznie w Hsun Hsien, podczas wielkich targów posągów bożyszczy, nasza placówka misyjna, 

pewien brat w Chrystusie, misjonarz pożyczył mi pełną ,,Autobiografię” Finneya. Jest niemożliwe 

dla mnie, abym mógł wyrazić wszystko czym stała się dla mnie ta książka. My misjonarze 

czytaliśmy tą książkę fragmentami codziennie, podczas gdy przeprowadzaliśmy naszą pracę 

ewangelizacyjną na tym targu. 

  To właśnie na tych targach po raz pierwszy zacząłem widzieć oznaki poruszenia w ludzkich 

sercach dokonane przez Ducha Świętego. Pewnego dnia, gdy głosiłem kazanie na temat 1 Tym, 2 

rozdziału wielu ludzi wydawało się głęboko poruszonych. Ewangelista, który stał za mną wyszeptał 

zdumiony: ,,Ci ludzie są poruszeni tak samo jak Żydzi byli poruszeni przez kazanie Piotra w dzień 

Pięćdziesiątnicy.” Tego samego wieczoru w jednej z wynajętych przez nas hal przemawiałem do 

wielkiej liczby słuchaczy, którzy całkowicie zapełnili budynek. Tekst mojego przemówienia był 

oparty na 1 Liście Piotra 2:24: ,,On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo.” Przekonanie 

o grzechu zdawało się być wypisane na każdej słuchającej twarzy. W końcu, gdy wezwałem 

zebranych do podjęcia decyzji, czy chcą iść za Chrystusem, wszyscy zebrani powstali jak jeden mąż 

wołając: ,,Chcemy naśladować tego Jezusa, który zmarł za nas.” Gdy to się stało, oczekiwałem, że 



jeden z ewangelistów zajmie moje miejsce, ale ku mojemu zaskoczeniu, gdy się rozejrzałem 

dookoła, zobaczyłem, że cały nasz zespół liczący 10 osób stał bez ruchu rozglądając się zdumiony. 

Pozostawiwszy jedną osobę, aby prowadziła dalej spotkanie, reszta z nas udała się do innego 

pomieszczenia, aby się modlić. Przez kilka minut panowała kompletna cisza; wszyscy wydawali się 

być pogrążeni w zdumieniu. W końcu jeden z ewangelistów łamiącym się głosem powiedział: 

,,Bracia Ten, o którego przyjście modliliśmy się tak długo był tutaj dzisiaj wieczorem prawdziwie 

obecny. Dlatego jeśli chcemy zachować Jego obecność wśród nas to musimy postępować bardzo 

pobożnie.”  

 Jesienią 1906r., czując się przygnębionym od pewnego czasu  bezowocnym i oziębłym 

stanem moich pomniejszych placówek misyjnych, przygotowywałem się, aby wyruszyć na ich 

objazd, aby zobaczyć co można uczynić, aby je przebudzić duchowo. Jednakże istniała sprawa 

pomiędzy Panem, a mną, która musiała być załatwiona zanim Pan mógł mnie użyć. Nie będę tu 

podawał szczegółów, wystarczy że powiem, że istniał spór pomiędzy pewnym bratem misjonarzem 

a mną. Szczerze czułem, że miałem rację. (Taka jest ludzka natura. Dlatego najbezpieczniej jest 

zawsze winę podzielić na pół.). W każdym razie czułem jasno, że Duch Święty kieruje mnie, abym 

poszedł do tego brata i załatwił tę sprawę. Jednakże odpowiedziałem Bogu, że wina leżała po 

stronie tego człowieka, a nie po mojej, i że to on powinien przyjść do mnie, a nie ja do niego. 

 Ale Duch Święty naciskał na mnie, żebym poszedł. Na co znowu odpowiedziałem: ,,Ale 

Panie, on przyszedł do mego gabinetu ze łzami i wyznał, że to była jego wina. Czy to nie załatwia 

tej sprawy?” Wtedy wydawało mi się, że usłyszałem odpowiedź Bożą: ,,Ty obłudniku ! Wiesz, że 

nie miłujecie się jak bracia, tak jak nakazałem wam czynić.” Jednakże dalej powstrzymywałem się 

od pójścia do tego brata; ponieważ wina leżała po jego stronie dlatego nie można oczekiwać, żebym 

cokolwiek zrobił w tej sprawie. Wtedy Bóg powiedział do mnie: ,,Jeśli nie załatwisz tej sprawy 

przed swoim objazdem zależnych placówek misyjnych to nic nie zdziałasz, ponieważ nie będę mógł 

pójść z tobą.” To spowodowało, że ukorzyłem się trochę. Nie uśmiechało mi się udanie się w długą 

drogę bez Jego pomocy.  Wiedziałem dobrze, że bez Niego nie będą mógł nic zdziałać. 

 Dzień przed moim wyjazdem miałem poprowadzić spotkanie modlitewne dla Chińskich 

wierzących. Gdy wieczorem szedłem do kościoła Duch Święty naciskał: ,,Idź i załatw tę sprawę, 

abym mógł jutro towarzyszyć ci.” Ale nie chciałem się poddać. Rozpocząłem spotkanie i wszystko 

szło dobrze dopóki śpiewaliśmy hymn i było czytane Pismo Święte; Ale skoro tylko otworzyłem 

swoje usta do modlitwy zmieszałem się, ponieważ Duch Święty kontynuował mówienie w moim 

sercu: ,,Obłudniku, dlaczego nie załatwiłeś tej sprawy?” Jeszcze bardziej zmieszałem się, gdy 

wygłaszałem krótką przemowę na temat modlitwy. W końcu,, gdy byłem w połowie mojej 

przemowy ciężar na moim duchu stał się nie do zniesienia i poddałem się. Powiedziałem w swoim 

sercu: ,,Panie, skoro tylko te spotkanie się zakończy, pójdę i załatwię tę sprawę.” Gdy to 

powiedziałem, natychmiast coś pękło wśród zebranych. Moi Chińscy bracia nie wiedzieli co działo 

się w moim sercu. Momentalnie cała atmosfera spotkania zmieniła się. Gdy skończyłem moją 

przemowę i Chińscy bracia i siostry wstawali jeden za drugim, aby się pomodlić na głos 

natychmiast skruszeni wybuchali płaczem. Przez prawie dwadzieścia lat my misjonarze 

pracowaliśmy wśród mieszkańców Honan, i daremnie, aż do tej pory wpatrywaliśmy się w twarze 

tych ludzi, aby ujrzeć łzy pokuty, które by spływały po Chińskim policzku. 

  Spotkanie te skończyło się późną nocą. Skoro tylko byłem wolny pośpieszyłem do domu 

owego misjonarza, jednakże stwierdziłem, że światła jego domu były zgaszone i cała jego rodzina 

spała. Nie chcąc mu przeszkadzać poszedłem do domu. Jednakże ta sprawa została załatwiona. 

Następnego ranka przed świtem wyruszyłem w drogę do pierwszej zależnej placówki misyjnej. 

Rezultaty objazdu zależnych placówek misyjnych o wiele bardziej przekroczyły moje najśmielsze 

oczekiwania i nadzieje. W każdej z placówek zamanifestował się Duch sądu. Złe rzeczy zostały 

wyjaśnione i zażegnane; a kręte ścieżki wyprostowane. W jednej placówce mogłem pozostać tylko 

jedną noc, jednakże nawet i wtedy wszyscy obecni na wieczornym spotkaniu skruszyli się i byli 

poruszeni do głębi. Następnego roku jedna z tych placówek misyjnych więcej niż podwoiła ilość 

swoich członków; druga powiększyła się o 54 osoby, a jeszcze inna o 88 nowych wierzących. 

 Kilka miesięcy po zakończeniu objazdu moich placówek misyjnych, świat religijny został 



zelektryzowany cudowną historią o Koreańskim Przebudzeniu. Sekretarz Misji Zagranicznych 

naszego Kościoła, Dr. R. P. MacKay, który odwiedzał Chiny w owym czasie, poprosił mnie, aby 

towarzyszył mu w podróży do Korei. Nie muszę mówić jak wielce radosną była dla mnie ta 

możliwość. Koreańskie Przebudzenie miało nieocenione znaczenie dla mojego życia, ponieważ 

pokazało mi naocznie nieograniczone możliwości głoszenia ewangelii metodą Przebudzeniową. 

Jedną rzeczą jest czytanie o Przebudzeniu w książkach, a drugą widzenie jego działania własnymi 

oczami i czucie jego atmosfery własnym sercem. Przebudzenie w Korei spowodowało, że 

uświadomiłem sobie, tak jak wielu innych, że Przebudzenie jest Bożym planem do Duchowego 

zapalenia świata. 

 Nie byłem długo w Korei, gdy dotarłem do źródła rozchodzenia się tego Koreańskiego 

Przebudzenia. Pan Swallen z Pingyang powiedział mi, o tym jak misjonarze z jego centrum 

misyjnego, którzy należeli do Kościołów Metodystycznego i Prezbiteriańskiego odpowiednio, 

usłyszawszy o wielkim Przebudzeniu w Kassia Hills w Indiach, zadecydowali, aby modlić się 

każdego dnia w południe, dopóki podobne błogosławieństwo nie zostanie wylane na nich. Po tym, 

gdy modlili się około miesiąca pewien brat zaproponował, żeby zakończyć te spotkania modlitewne 

o 12:00h, ponieważ nic niezwykłego z tego nie wynikło, a spędzano na nim wiele czasu. Brat ten 

dodał, że nie sądził że misjonarze byli usprawiedliwieni, aby je kontynuować i zaproponował, żeby 

kontynuować pracę misyjną jak dotychczas oraz żeby każdy z misjonarzy modlił się w domu 

osobno jak będzie uważał za stosowne. Propozycja wydawała się do przyjęcia, jednakże większość 

z misjonarzy zadecydowała żeby zamiast zaprzestać kontynuacji spotkań modlitewnych wydłużyć 

ich czas. Mając to na oku zmieniono czas modlitwy z 12:00 na godzinę 16:00, ażeby jeśli będzie 

taka wola modlących się, można było modlić się, aż do czasu kolacji. Trzymano się tego 

uzgodnienia miesiącami i w końcu po pewnym czasie modlitw i czekania nadeszła odpowiedź 

Boża.     

 Jak pamiętam ci misjonarze z Pingyang w Korei byli zwykłymi przeciętnymi ludźmi, nie 

zauważyłem między nimi żadnej wybitnej osoby; wszyscy wydawali się żyć, pracować i 

zachowywać jak inni misjonarze; różnili się tylko podejściem do modlitwy. Pewnego wieczoru Dr 

MacKay i ja zostaliśmy zaproszeni na spotkanie modlitewne tych misjonarzy. Nigdy nie byłem tak 

świadomy obecności Bożej na ziemi jak byłem w czasie tego wieczornego  spotkania 

modlitewnego; wydawało się, że ci misjonarze przynieśli nas dokładnie przed Tron Boży. Miało się 

odczucie, że rzeczywiście rozmawiali z Bogiem twarzą w twarz. W drodze powrotnej do rezydencji 

naszego gospodarza, Dr MacKay milczał przez pewien czas. Widziałem, że był wielce poruszony. 

W końcu, z głębokim wzruszeniem wykrzyknął: ,,Cóż za niesamowita modlitwa!” Po czym dodał, 

że my misjonarze w Honan, w Chinach nie modlimy się na takim poziomie. 

 To co wywarło na mnie wpływ również, to praktyczna natura Koreańskiego Przebudzenia. 

Wkrótce zobaczyłem, że nie był to dziki poryw ,,religijnego entuzjazmu,” zamierający wraz z 

odejściem wiatru na skrzydłach, którego został przyniesiony do Pingyang. Oczywiście były również 

zwyczajowe zewnętrzne manifestacje, które nieodzownie towarzyszą takim niezwykłym wylaniom 

Duchowej mocy. Ale faktem było, że pomimo tego wszystkiego  dziesiątki tysięcy Koreańskich 

mężczyzn i kobiet doznało dotknięcia Boskiego ognia, który całkowicie przemienił ich życie. 

Widziałem wielkie budynki kościelne mogące pomieścić 1500 osób, które były tak przepełnione 

ludźmi, że trzeba było organizować dwa nabożeństwa dziennie jedno dla mężczyzn, a drugie dla 

kobiet. Każdy nawrócony Koreańczyk wydawał się wzruszająco ochoczy, aby rozgłaszać dobrą 

nowinę. Nawet mali chłopcy podbiegali do ludzi na ulicach i prosili, żeby przyjęli Chrystusa za 

swego Zbawiciela. Rzeczą, która szczególnie uderzyła mnie była obfita szczodrość wierzących w 

Korei, pomimo tego, że bieda Koreańska jest przysłowiowa. Jeden z misjonarzy powiedział mi, że 

obawiał się mówić o pieniądzach swojej kongregacji, ponieważ dawali aż za dużo. Wszędzie 

widziałem wielkie przywiązanie do Słowa Bożego. Każdy z Koreańskich wierzących wydawał się 

nosić Biblię; a przenikał to wszystko ten cudowny duch modlitwy. 

 W naszej powrotnej drodze do Honan w Chinach, Dr MacKay i ja wybraliśmy północny 

szlak przez Mandżurię. Teraz przenikała mój umysł jedna myśl, a mianowicie ponieważ Bóg nie ma 

względów na osoby, to z pewnością chciał tak samo pobłogosławić Chiny jak pobłogosławił Koreę. 



Zadecydowałem, że to będzie sednem mojego przesłania, gdziekolwiek się udam. I tak pewnego  

Niedzielnego ranka w Mukdenie opowiedziałem wielkiej Chińskiej kongregacji historię o 

Przebudzeniu w Korei. Wydawali się być tym głęboko poruszeni i poprosili mnie, abym powrócił 

do nich w lutym następnego roku, aby przeprowadzić tydzień specjalnych spotkań. W Liaoyang 

moja historia spotkała się z takim samym ciepłym przyjęciem i wierzący z tej miejscowości 

również zaprosili mnie, abym przybył do nich w następnym roku i poprowadził serię wykładów na 

temat Przebudzenia. Jadąc na południe przybyliśmy do Peitaiho, gdzie również opowiedziałem 

historię o Przebudzeniu w Korei, ale tym razem do wielkiej grupy misjonarzy. Moja relacja 

wywarła głębokie wrażenie na nich, i pewna liczba spośród nich zebrała się i postanowiła, że będą 

się modlić. 

 Po moim przybyciu do Chantehfu, otrzymałem list od misjonarzy z Kikungshan, 

proszących, abym przybył do nich i również im opowiedział o Przebudzeniu w Korei. W niedzielę 

wieczorem w którą przemawiałem w Kikungshan zauważyłem po skończeniu, że przekroczyłem 

znacznie czas przeznaczony na przemówienie, który sobie ustaliłem; dlatego nie chcąc 

zatrzymywać zebranych dłużej pominąłem śpiewanie końcowego hymnu i po prostu zakończyłem 

spotkanie końcowym błogosławieństwem. Ale, ku mojemu zdumieniu przez przynajmniej sześć 

minut nikt się nie poruszył. Niezwykły bezruch zdawał się zapanować nad zgromadzonymi. 

Następnie stłumione łkanie słychać było tu i tam. A po chwili misjonarze zaczęli wstawać i ze łzami 

wyznawać swoje uchybienia jeden drugiemu. Było późno w nocy, gdy w końcu rozeszliśmy się do 

domów. 

 Następnie zaplanowaliśmy wygłoszenie przygotowanych przemówień w następnym 

tygodniu; jednakże gdy misjonarze zebrali się w poniedziałek rano zadecydowali, aby odrzucić 

przygotowany plan przemówień i po prostu modlić się, i postąpić według tego, gdzie Pan nas 

pokieruje. Nigdy wcześniej nie spędziłem bardziej cudownego czasu wśród moich misjonarskich 

braci w Chinach. Zanim rozjechaliśmy się do różnych placówek misyjnych znajdujących się w 

różnych miejscach Chin, postanowiliśmy, że niezależnie od tego, gdzie będziemy i co będziemy 

robić, to będziemy się modlić codziennie o 16:00 dopóki Boskie błogosławieństwo nie przyjdzie do 

Kościoła w Chinach. 

  

 

 3. POCZĄTEK PORUSZENIA DUCHOWEGO W MANDŻURII. 

 

 

 Gdy rozpocząłem długą podróż do Mandżurii w lutym 1908r., wyruszyłem na nią z 

przekonaniem, że mam wygłosić posłanie od Boga do Jego ludu. Jednakże nie miałem metody i nie 

wiedziałem jak przeprowadzić Przebudzenie. Wszystko co mogłem uczynić to wygłoszenie 

przemówienia, a następnie pozwolenie, aby ludzie modlili się. 

  Wieczorem po przybyciu do Mukden mój gospodarz misjonarz i ja rozmawialiśmy w jego 

gabinecie. Naturalnie byłem podekscytowany do najwyższego stopnia tym co leżało przed nami. 

Jednakże mój gospodarz wydawał się szczególnie obojętny idei Przebudzenia. Tego wieczoru chciał 

zaimponować mi oświeconą naturą swoich teologicznych poglądów. ,,Wiesz Goforth,” powiedział 

on ,,w twojej placówce misyjnej znajduje się straszny gaduła. Nazywa się Mac- coś tam.”  Na co 

odpowiedziałem ,,Czyżby to miałby być MacKenzie? To nie może być on. On może być 

wszystkim, ale nie gadułą. Jest uważany za jednego z czołowych  teologów w Chinach.” ,,Nie,” 

powiedział mój gospodarz ,,to nie MacKenzie. O, już przypomniałem sobie, to MacKay.” ,,Ale 

MacKay jest naszym Sekretarzem do Spraw Zagranicznych,” odpowiedziałem ,,jego przemówienie 

byłoby mile widziane w każdym kraju.” ,,Cóż,” kontynuował mój gospodarz ,,słyszałem go na 

konferencji w Szanghaju. I wiesz człowieku, jego teologia jest tak stara jak świat.” ,,Lepiej 

zakończmy ten temat,” powiedziałem ,,gdyż moja teologia jest tak stara jak Mackaya. Prawdę 

mówiąc jest tak stara jak Wszechmocny Bóg.” 

 Dowiedziałem się również, że żona mojego gospodarza nie była zainteresowana 

spotkaniami chrześcijańskimi jakie miałem przeprowadzić, i wyjechała, dzień przed moim 



przybyciem, aby odwiedzić swoich przyjaciół mieszkających w sąsiednim mieście. Nie mogłem nie 

pomyśleć sobie, iż jeśli postawa tego domu odzwierciedlała stan umysłu innych misjonarzy, to 

perspektywy, że Przebudzenie będzie miało miejsce, mówiąc łagodnie, nie były zachęcające. 

 Ale czekały mnie jeszcze inne rozczarowania. Gdy proszono mnie poprzedniego roku, bym 

poprowadził serię specjalnych spotkań w Mukden, to zaznaczyłem jako warunek mojej zgody, aby 

dwie filie Kościoła Prezbiteriańskiego w Mukden, Szkocka i Irlandzka połączyły się czasowo dla 

celów prowadzenia nabożeństw; i po drugie, aby przygotowały grunt do Przebudzenia poprzez 

modlitwę. Proszę sobie wyobrazić zatem mój szok, gdy dowiedziałem się po zapytaniu, że żadne 

dodatkowe spotkania modlitewne nie zostały przeprowadzone. Ale ostatnim źdźbłem, który prawie 

złamał kręgosłup mojej już chwiejącej się wiary było dowiedzenie się po wieczornym nabożeństwie 

pierwszego dnia mego pobytu, że dwie filie Kościoła Prezbiteriańskiego nie połączyły się. Wtedy 

poszedłem na górę do swego pokoju, ukląkłem przy moim łóżku i nie będąc w stanie powstrzymać 

łez zawołałem do Boga: ,,Jaki jest sens mojego przybycia tutaj? Ci ludzie nie szukają 

Przebudzenia? Nie pragną tego błogosławieństwa. Cóż mogę zrobić?” Wtedy wydawało mi się, że 

doszedł mnie głos mówiący: ,,Czy to jest twoja praca czy Moja? Czy nie mogę działać suwerennie? 

,,Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i ukryte, których nie znasz” (Jer 33:3 

UBG). 

 Następnego dnia, wczesnym rankiem, przyszedł zobaczyć się ze mną jeden ze starszych 

lokalnego kościoła. Skoro tylko byliśmy sami wybuchnął płaczem i powiedział: ,,W czasie 

powstania Bokserów byłem skarbnikiem kościoła i gdy Bokserzy przyszli i zniszczyli wszystko 

włączając w to sprawozdania finansowe, wtedy wiedziałem że mogę bezpiecznie kłamać. Miałem 

wtedy pewne kościelne fundusze na przechowaniu, które przysiągłem że nigdy nie otrzymałem. 

Potem zużyłem te pieniądze w swoich interesach. Wczoraj podczas twego przemówienia, moja 

istota została przeszukana jak przez ogień, a gdy poszedłem do domu nie zmrużyłem oka.  Stało się 

dla mnie jasnym, że jedynym sposobem na znalezienie ulgi jest wyznanie mojego grzechu przed 

całym kościołem i oddanie tego co zagrabiłem.” 

 Po mojej przemowie na spotkaniu tamtego ranka ten starszy powstał i wyznał swój grzech 

przed wszystkimi zebranymi. Efekt był natychmiastowy. Inny członek kościoła wydał 

przeszywający okrzyk, ale coś wydało się go blokować i powstrzymał się od wyznania swoich 

grzechów. Jednakże wielu innych zaczęło płakać i jeden po drugim zaczęli modlić się i wyznawać 

grzechy. Działo się tak przez trzy dni, a poruszenie między wierzącymi stawało się coraz większe. 

Misjonarz w którego domu mieszkałem powiedział do mnie: ,,Ta sytuacja zadziwia mnie; jest 

podobna do Szkockiego przebudzenia w 1859r. Czy nie będzie lepiej jeśli zarzucisz planowane 

przemowy i pozwolisz nam przeprowadzać od teraz nabożeństwa dziękczynne?” ,,Jeśli rozumiem 

sytuację prawidłowo,” odpowiedziałem ,,jesteśmy jeszcze daleko od dziękczynienia. Uważam, że 

istnieje jeszcze dużo ukrytych grzechów, które powinny być ujawnione. Niech mi będzie wolno 

kontynuować moje przemówienia, a gdy skończę wszystkie, wtedy będziesz mógł przeprowadzać 

tyle nabożeństw dziękczynnych ile będziesz chciał.” 

 Czwartego ranka zebrała się niezwykle duża kongregacja wiernych. Ludzie wydawali się 

napięci i oczekujący. Podczas śpiewania hymnu, tuż przed moim przemówieniem wewnętrzny głos 

wyszeptał mi: ,,Sukces tych spotkań jest fenomenalny. Sprawi, że staniesz się sławny nie tylko w 

Chinach, ale i na całym świecie.” Moja stara natura zareagowała i doświadczyłem chwilowego 

przebłysku zadowolenia. Jednakże natychmiast po tym zdałem sobie sprawę, że było to działanie 

diabła w jego najbardziej podstępnej formie; który sugerował, żebym podzielił się chwałą z Panem 

Jezusem Chrystusem. Zwalczając to pokuszenie odpowiedziałem: ,,Diable wiedz raz na zawsze, że 

chcę być najbardziej nic nieznaczącym nikim, tak długo jak mój Mistrz będzie tak uwielbiany jak 

powinien.” Właśnie wtedy skończyło się śpiewanie hymnu i powstałem, aby przemawiać.” 

 Przez cały czas przemówienia, byłem bardzo świadomy obecności Bożej. Kończąc, 

powiedziałem do obecnych, że mogą się teraz modlić. Na co natychmiast powstał jeden człowiek i 

ze spuszczoną głową i łzami spływającymi po policzkach przyszedł na przód i stanął przed całą 

kongregacją. Był to starszy Kościoła, który dwa dni temu wydał przerażający krzyk. Będąc jakby 

zmuszonym przez jakąś moc nie kontrolował siebie i wykrzyczał: Popełniłem cudzołóstwo i 



próbowałem otruć moją żonę trzy razy.” Po czym zerwał złote bransolety ze swego nadgarstka i 

złoty pierścień ze swego palca i umieścił je na tacy przeznaczonej do zbierania datków, mówiąc: 

,,Co ja, starszy Kościoła, mam mieć wspólnego z tymi świecidełkami?” Potem, wyciągnął kartę 

starszego Kościoła, podarł ją na kawałki i rzucił je na podłogę. ,,Ludzie, którzy macie moje karty w 

swoich domach,” zawołał ,,proszę, abyście je podarli. Przyniosłem hańbę świętemu urzędowi. 

Niniejszym rezygnuję z bycia starszym.” 

 Po tym strasznym wyznaniu nikt się nie poruszył przez kilka minut. Po czym, wszyscy starsi 

Kościoła należący do ciała dyscyplinującego w Kościele  powstali jeden za drugim i wręczyli swoje 

rezygnacje. Powód ich wyznania był następujący: ,,Chociaż nie zgrzeszyliśmy tak jak nasz brat, to 

jednak zgrzeszyliśmy i jesteśmy niegodni, aby dłużej piastować ten święty urząd.” Potem, diakoni 

powstali, jeden po drugim, i zrezygnowali z piastowania swego urzędu. Przez te kilka dni patrzyłem 

jak podłoga przed Chińskim pastorem była zraszana łzami. Wreszcie on sam powstał i złamanym 

głosem powiedział: ,,To ja jestem tym, którego trzeba winić. Gdybym był tym, kim powinienem był 

być, to ta kongregacja nie znajdowałaby się w miejscu w jakim znajduje się dzisiaj. Nie nadaję się, 

aby być dłużej waszym pastorem. Też muszę zrezygnować.” 

 Wtedy miała miejsce jedna z najbardziej poruszających scen jakiej kiedykolwiek byłem 

świadkiem. Z różnych części kongregacji dochodziły wołania: ,,W porządku pastorze. Mianujemy 

cię, abyś był naszym pastorem.” Wołania wzrosły do tego stopnia, iż wydawało się, że każdy starał 

się powiedzieć załamanemu pastorowi stojącemu na mównicy, że ich wiara i  zaufanie co do niego 

zostały całkowicie przywrócone. Następnie wezwano starszych, aby powstali; gdy skruszeni starsi 

powstali ze spuszczonymi głowami, kongregacja spontanicznie powtórzyła wotum zaufania wobec 

nich mówiąc: ,,Starsi, wyznaczamy was, abyście byli naszymi starszymi.” Potem przyszła kolej na 

diakonów. ,,Diakoni, wyznaczamy was, abyście byli naszymi diakonami.” W ten sposób harmonia i 

zaufanie zostały przywrócone. Tego wieczoru starszy, którego wyznanie pociągnęło za sobą takie 

skutki był upominany przez jednego ze swoich przyjaciół. ,,Co sprawiło że zhańbiłeś siebie oraz 

swoją rodzinę, przyznając się do grzechów w ten sposób?”  ,,Czy mogłem coś na to poradzić?”- 

odpowiedział. 

 Było wielką radością dla mnie zauważenie zmiany, która miała miejsce podczas spotkań w 

postawie mojego gospodarza misjonarza. Pewnego ranka, podczas gdy modlitwy były zanoszone za 

różnych ludzi, ten misjonarz podbiegł do przodu wołając: ,,Oh, módlcie się za nas misjonarzy, 

ponieważ potrzebujemy  modlitwy bardziej niż ktokolwiek z was.” Jego żona, której obojętność 

wobec spotkań które prowadziłem, poruszyłem wcześniej, powróciła ze swoich odwiedzin na kilka 

dni przed zakończeniem spotkań Przebudzeniowych. Ale nie było to za późno, aby przekonać ją do 

tych spotkań, które zdobyły jej serce i stała się nawet bardziej pobożna niż jej mąż.  

 Ostatniego dnia spotkań Chiński pastor powiedział do wiernych: ,,Wiecie jak wielu 

starszych i członków tej kongregacji odeszło z niej. Oh, gdyby był tylko jakiś sposób, aby 

przyprowadzić ich z powrotem.” Na te słowa cała kongregacja powstała i jak jeden mąż 

zjednoczyła się w modlitwie za zaginionymi owcami. Wierzący modlili się tak, jakby dusze, osób, 

które odeszły z Kościoła i pobłądziły były jedynymi rzeczami, które mają znaczenie. Wyglądało to 

jakby Matka jakaś prosiła o powrót swego zbuntowanego syna. Tamtego roku setki osób, które 

odeszły wcześniej z Kościoła powróciły do niego. Większość z nich wyznała, że nie sądziła, żeby 

tak naprawdę byli wcześniej nawróceni. 

 W kongregacji w Liaoyang, z kolei, znajdował się pewien starszy, który na krótko przed 

moim przybyciem przeprowadził się do nowego mieszkania w niedzielę. Misjonarz zawezwał go i 

upominał, że nie przystawało to jego stanowisku, aby dawał taki zły przykład. Starszy rozgniewał 

się wielce, utrzymując, że tylko w niedzielę miał wolny czas, aby móc się przeprowadzić. Rankiem 

mojego drugiego dnia pobytu w Liaoyang w czasie nabożeństwa ten starszy skruszył się przed całą 

kongregacją i wyznał swój grzech. Powiedział, że w rzeczywistości miał wolny czas w tygodniu, 

ale zapragnął poświęcić na przeprowadzkę  czas świętego dnia Pańskiego. Nota bene, Jakiś czas po 

moim odjeździe z Liaoyang ten starszy przeprowadzał serię specjalnych spotkań chrześcijańskich 

wśród chłopców ze szkoły średniej. Wyniki, jak mi powiedziano, były naprawdę niezwykłe.  

  Wracając do tematu, po wyznaniu tego grzechu przez starszego podczas nabożeństwa, 



drugiego dnia mego pobytu w Liaoyang presja Ducha Świętego by wyznawać grzechy zwiększyła 

się. Rankiem piątego dnia pewien stary odstępca zawołał w agonii: ,,Zamordowałem go.” Potem 

wyznał swój grzech. Okazało się, że był lekarzem, który pozostawał w wielkiej nieprzyjaźni ze 

swoim sąsiadem. Pewnego razu, gdy zachorował jego sąsiad, został wezwany do niego, aby 

przepisać mu lekarstwo. Jednakże dał temu sąsiadowi truciznę i ten sąsiad zmarł. Efekt tego 

wyznania można bardziej wyobrazić sobie niż opisać. W kilka minut cała kongregacja wydawała 

się zmagać w boleści sądu Bożego. Zewsząd ludzie wołali o miłosierdzie i wyznawali swoje 

grzechy. 

 W drodze powrotnej do kwatery misyjnej po końcowym spotkaniu misjonarz prowadzący tę 

placówkę powiedział do mnie: ,,Kajam się w prochu i popiele. To jest Szkockie Przebudzenie z 

1859r odtworzone przed moimi oczami. Chociaż nie przeżyłem go sam, to jednak słyszałem jak 

mój ojciec często opowiadał o nim. Mówił, że ludzie w czasie owego Przebudzenia pracowali za 

dnia cały dzień w polu, po czym śpiesznie szli do domu i jedli coś, po czym pędzili do kościoła, 

gdzie pozostawali do północy. Jednakże, ja ze swej strony mając słabą wiarę nie oczekiwałem, że 

coś takiego zdarzy się tutaj.” Następnie wręczył mi list, który otrzymał kilka tygodni wcześniej od 

Dr Moffata z Pingyang, w Korei, w którym było napisane: ,,Pomyślałem sobie, że dam ci znać, że 

podczas gdy w Liaoyang będą odbywały się spotkania Przebudzeniowe, tutejsi chrześcijanie, trzy 

tysiące ludzi, będą modlić się, aby największe Boże błogosławieństwo przyszło do was.” 

 Przebudzenie w Liaoyang było początkiem ruchu, który rozprzestrzenił się na otaczające go 

wioski i miasta. Przebudzeni duchowo Chrześcijanie chodzili tu i tam głosząc ewangelię ze 

znaczącymi skutkami. W jednej małej placówce misyjnej, żył Chrześcijanin, który miał notorycznie 

źle zachowującego się syna. Podczas spotkań, które były prowadzone przez jedną z grup 

przebudzeniowych w tej wiosce; ten młody człowiek całkiem skruszył się, wyznał swe grzechy i 

nawrócił się do Chrystusa. Jego nawrócenie wywarło znaczący wpływ na całą wioskę. Poganie 

mówili jeden do drugiego na ulicach: ,,Bóg Chrześcijan przyszedł. Nawiedził nawet złego syna tego 

Chrześcijanina i wypędził całe zło z niego. Jeśli nie chcemy, aby to samo przytrafiło się nam, to 

lepiej trzymajmy się z dala od tego tłumu chrześcijan.” 

 W tej samej wiosce mieszkał także pewien Chrześcijanin, który pożyczył znaczną sumę 

pieniędzy, kilka lat wcześniej od sąsiada, który był poganinem; długu tego, jak wyznał później, nie 

miał zamiaru spłacać. Jednakże pod wpływem świadectw grupy Przebudzeniowej poświęcił swoje 

życie Chrystusowi na nowo i pierwszą rzecz którą po tym zrobił to obliczył odsetki od kwoty, którą 

był winien, po czym poszedł do swego kredytodawcy i oddał mu cały dług. 

 W innej wiosce żył człowiek znany szeroko ze swoich fenomenalnych sukcesów przy stole 

hazardowym. Pewnego dnia człowiek ten osiodłał swego osła i ruszył na północ, aby odebrać 

należne mu pieniądze od jednej ze swoich ofiar, która mieszkała w tamtym regionie. Ale nie 

dojechał dalej niż do końca wioski, gdy osioł zatrzymał się. Hazardzista kopał, bił i przeklinał osła, 

ale daremnie, zwierzę nie chciało iść, było nieugięte. Wtedy przyszło mu do głowy, że na południe 

od jego wioski mieszkali ludzie, którzy także byli mu winni pieniądze; dlatego pociągnął osła za 

uzdę z powrotem w kierunku południowym, a wtedy osioł ruszył bez żadnego oporu. Wszystko szło 

gładko dopóki nie dojechali do skrzyżowania z którego jedna droga prowadziła na południowy 

wschód, a druga na południowy zachód. Hazardzista chciał pojechać do wioski, która leżała wzdłuż 

drogi prowadzącej na południowy zachód, dlatego próbował pociągnąć osła, aby poszedł tamtą 

drogą. Jednakże osioł znowu zadecydował inaczej. Swoim zachowaniem jasno dawał do 

zrozumienia swemu właścicielowi, że jeśli ma się poruszyć chociaż cal naprzód to musi to być inna 

droga. Ciosy i zaklinania nie prowadziły do niczego. W końcu ten człowiek zniesmaczony 

powiedział do zwierzęcia: ,,W porządku niech będzie jak chcesz; i tak jeśli się nie mylę jadąc drogą 

na południowy wschód spotkam kilku dłużników, którzy tam mieszkają.” Osioł ruszył drogą na 

południowy wschód a hazardzista na nim. 

 Po jakimś czasie doszli do pewnej wioski, a jadąc główną ulicą, gdy byli naprzeciwko 

małego Chrześcijańskiego kościoła, osioł zatrzymał się i nic nie mogło zmusić go, aby ruszył nawet 

krok naprzód. W desperacji człowiek ten zsiadł z osła. W tym samym czasie niektórzy z 

Chrześcijan, którzy uczestniczyli wcześniej w spotkaniach Przebudzeniowych w Liaoyang 



prowadzili nabożeństwo w tym małym kościółku. Hazardzista stojąc zakłopotany na zewnątrz 

drzwi kościoła, usłyszał śpiew, co pobudziło jego ciekawość, tak że zadecydował, aby wejść i 

zobaczyć co się dzieje. Tego dnia moc Boża była obecna na  tym nabożeństwie, i hazardzista  

słyszał jak jedna osoba, ze łzami, wyznawała swoje grzechy, a inna, z jaśniejącą twarzą, mówiła o 

radości i pokoju, które przyszły do jej życia. Wkrótce potężne przekonanie o grzechu dotknęło i 

hazardzistę, tak że wstał, wyznał swoje grzechy i opowiedział jak został przyprowadzony na te 

nabożeństwo. ,,Skąd mogłem wiedzieć” zawołał ,,że było to prowadzenie Boże?” 

 

 4. DALSZE TRYUMFY DUCHA ŚWIĘTEGO W MANDŻURII. 

 

 Wkrótce po moim przybyciu do Kwangning, jeden z misjonarzy powiedział mi: 

,,Otrzymaliśmy relacje o spotkaniach w Mukden i Liaoyang. Pomyślałem sobie, że lepiej będzie jak 

powiem ci na samym początku, że nie możesz oczekiwać podobnych rezultatów tutaj. Jesteśmy 

trzeźwo myślącymi Prezbiterianami z północy Irlandii i wierzący tutaj naśladują nas w zachowaniu. 

Nawet nasi liderzy nie będą się modlić na głos dopóki nie zostaną o to indywidualnie poproszeni. A 

już rzeczą niesłychaną jest modlitwa kobiety na głos w kościele!” ,,Ale ja nigdy nie proszę nikogo, 

aby się modlił” odpowiedziałem; ,,oczekuję tylko, że człowiek będzie się modlił tylko, kiedy Pan 

go do tego pobudzi.” ,,Bardzo dobrze” powiedział misjonarz ,,bądź przygotowany, że nabożeństwo 

będzie podobne do nabożeństwa Kwakrów.” 

 Następnego ranka, po tym gdy wygłosiłem moje przemówienie do zgromadzonych, 

powiedziałem: ,,Nie módlmy się zwyczajowymi formami modlitw. Jeśli macie przygotowane 

modlitwy, które znacie na pamięć i które odmawialiście przez lata to powstrzymajcie się od nich. 

Ale jeśli Duch Boży pobudzi was do tego, że poczujecie, iż musicie po prostu wypowiedzieć to co 

leży wam na sercu to nie wahajcie się, aby tak się modlić. Mamy czas na tego rodzaju modlitwy. 

Teraz nasze spotkanie jest otwarte na modlitwy.” Natychmiast wstało ośmiu mężczyzn i kobiet i 

zaczęło się modlić jeden po drugim. Misjonarze byli zdumieni. Wyznali potem, że nigdy nie 

widzieli czegoś podobnego. Tego samego dnia, na wieczornym nabożeństwie, po moim 

przemówieniu, ponad dwudziestu mężczyzn i kobiet modliło się jeden za drugim. Następnego dnia 

na spotkaniu nawet uczniowie i uczennice szkolne brały udział w modlitwie. 

 Trzeciego dnia chęć modlenia się była tak duża, że nikt nie mógł się modlić chyba, że zaczął 

swą modlitwę zanim osoba modląca się zdążyła powiedzieć ,,Amen.” Pewna misjonarka szepnęła 

mi: ,,Mężczyźni modlą się tak szybko jeden po drugim, że kobiety nie nadążają, aby otworzyć 

swoje usta. Czy nie zechciałby powiedzieć im pan, żeby zamilkli na chwilę i dali kobietom szansę 

pomodlić się?” Odpowiedziałem, że na koniec każdego mojego przemówienia, tak dalece jak to jest 

możliwe, oddaję kontrolę spotkania kierownictwu Ducha Świętego, i dlatego nie czułem się 

usprawiedliwiony, aby zaingerować. Niebawem, jednakże, jedna z kobiet zaczęła się modlić i przez 

około 15 minut mężczyźni musieli milczeć. Po jednym z takich spotkań przyjezdny misjonarz 

zrobił uwagę: ,,Nigdy wcześniej nie słyszałem takich modlitw. Wydawało się jak gdyby nagle ci 

ludzie uświadomili sobie, że przed nimi otworzyła się droga dostępu do Tronu Łaski, i wszyscy oni 

chcieli zanieść tam wszystkie swoje prośby i wyznania zanim dzień się zakończy.”  

 Po spotkaniu wieczornym, trzeciego dnia, kilku z nas misjonarzy rozmawiało ze sobą. Jeden 

z nich powiedział: ,,Nie rozumiem dlaczego nasi Chińscy liderzy kościoła milczą na tych 

spotkaniach modlitewnych. Jak dotąd modlą się tylko zwykli członkowie kościoła. Na spotkaniach 

modlitewnych, które miały miejsce zanim przyjechał pan Goforth ci liderzy modlili się. Dlaczego 

zatem teraz milczą?” Myślę, że możecie być pewni,” powiedziałem ,,że coś przeszkadza waszym 

liderom. To jakiś grzech powoduje, że milczą.” Wtedy jedna z misjonarek zwróciła się do mnie. 

,,Panie Goforth,” rzekła ,,chyba nie sądzi pan, że uwierzymy, że pomiędzy naszymi liderami 

Kościoła znajdują się tacy grzesznicy jacy znajdowali się wśród liderów kościołów w Mukden i 

Liaoyang. Byłoby nam wstyd, gdyby tak było.”  

 Czwartego dnia rozpoczęliśmy popołudniowe spotkanie o 16:00. Po moim przemówieniu 

miała miejsce taka sama głęboka intensywność modlitw. Po tym, gdy modlitwa trwała około pół 

godziny stała się rzecz dziwna. Więcej niż połowa kongregacji uklękła na kolanach. Było to 



niezwykłe, ponieważ to był Kościół Prezbiteriański, którego wierzący byli przyzwyczajeni do 

stania podczas modlitwy. Czując jednakże, że takie było prowadzenie Ducha Świętego, dałem do 

zrozumienia wierzącym, że wszyscy mogą klęknąć na kolana jeśli chcą- i oni tak zrobili. 

 Wtedy pewien starszy tego Kościoła powstał i powiedział do drugiego starszego, który 

siedział koło mównicy: ,,Na spotkaniach Kościelnego ciała dyscyplinującego mój zły temperament 

był zawsze przyczyną problemów. Proszę wybacz mi.” Wtedy ten drugi starszy zawołał: ,,Proszę 

nie mów nic więcej. Jestem tak samo winny jak ty. To ty powinieneś mi przebaczyć.” 

 Nastąpiło kilka minut ciszy, i wtedy pewien mężczyzna powstał z kolan i  czystym głosem 

prawie z płaczem zaczął się głośno modlić. Przez kilka dni zwracałem uwagę na tego człowieka, 

chociaż nie wiedziałem kim on był. Miał inteligentną twarz na której malowała się trwoga. ,,O 

Boże,” zawołał ,,wiesz, że zajmuję stanowisko kaznodziei. Gdy szedłem na te spotkania 

zadecydowałem, że niech się dzieje co chce, będę ukrywał swoje grzechy. Wiedziałem, że jeśli 

wyznam moje grzechy, okryję niesławą nie tylko siebie, ale i moją rodzinę, i Kościół. Ale nie mogę 

ich już dłużej ukrywać. Popełniłem cudzołóstwo…...Ale to nie wszystko. W jednej z podległych 

nam małych placówek misyjnych pewien diakon popełnił okropny grzech, który zaszkodził Twojej 

sprawie. Moim obowiązkiem było zgłosić tę sprawę misjonarzowi, ale ten diakon kupił mi futrzane 

ubranie, które przyjąłem i to zamknęło moje usta. Jednakże nie mogę nosić go dłużej” Po czym 

zdarł z siebie te ubranie i odrzucił od siebie jak gdyby było skażone zarazą. Następnie kontynuował 

modlenie się gorąco, aż całe audytorium zostało dotknięte jakby ogniem. Nawet najmniejsze dzieci 

zaczęły wołać o miłosierdzie. Spotkanie to zakończyło się dopiero o 22:00; trwało pełne sześć 

godzin. 

 Na tym spotkaniu znajdowała się niezwykle duża liczba pogan; spowodowane to było ich 

ciekawością którą z kolei spowodowały dziwne pogłoski, krążące po okolicy. Ponieważ liczba 

obcych w kościele wzrastała zaniepokojony tym pan H. poprosił ich by stanęli przed drzwiami, a 

uczynił tak, aby jeżeli w czasie modlitw wierzących przeszkadzaliby gadaniem, można by szybko 

wyprosić ich, aby wyszli na zewnątrz. Ale jego obawy okazały się bezpodstawne, gdyż ledwie 

poruszenie modlitewne zaczęło się między     wierzącymi, a już przekonanie o grzechu dotknęło 

pogan, tak że klęknęli na swoje kolana i zaczęli wołać o miłosierdzie. 

 Inną znaczącą rzeczą, dotyczącą poruszenia jakie miało miejsce w tamten szczególny 

wieczór, był sposób w jaki przekonanie o grzechu dotknęło pewnych Chrześcijan, którzy z tej czy 

innej przyczyny nie mogli uczestniczyć na tym spotkaniu. Pomiędzy nimi był czołowy członek 

Kościelnego ciała dyscyplinującego kongregację. Około tego czasu, gdy poruszenie duchowe w 

kościele sięgnęło zenitu, ten starszy zaczął odczuwać intensywny ból i to tak wielki, że myślał, iż 

umrze. Gdy leżał na swoim łóżku wijąc się w agonii jego zatwardzone sumienie zostało skruszone i 

przypomniało mu czas, gdy nadzorował budowę kaplicy ulicznej. Miał dostęp do desek, cegieł i 

innych materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę, z których część zapragnął 

przywłaszczyć sobie i zużył je na budowę swojego własnego domu. Nie będąc w stanie pisać ten 

nieszczęsny człowiek polecił swojemu synowi zrobić listę rzeczy, które ukradł a następnie wymógł 

na synu obietnicę, że odczyta on te przyznanie się do winy przed całą kongregacją następnego dnia. 

Jednakże, następnego ranka, ten starszy poczuł się lepiej i z odwagą poszedł sam do kościoła i 

wyznał całą sprawę co wywarło głębokie wrażenie na całym Kościele.  

 Po zakończeniu spotkań Przebudzeniowych, grupy Przebudzonych duchowo Chrześcijan 

obchodziły otaczające wioski. W każdej podległej placówce misyjnej, z wyjątkiem jednej, które 

odwiedzili miało miejsce Duchowe Przebudzenie. Gdy grupy Przebudzeniowe powróciły do miasta, 

zorganizowano specjalną modlitwę o placówkę misyjną w której nie było Przebudzenia. Po czym 

wysłano inną grupę Przebudzeniową do tej placówki i tym razem nastąpiło w niej Przebudzenie i to 

takie, które zaćmiło wszystko co widziano  w innych podległych placówkach misyjnych.   

 W wiosce niedaleko od Kwangning, mieszkał pewien młody człowiek, który cieszył się złą 

sławą. Jego ojciec był Chrześcijaninem co bardziej podkreślało skandal takiego życia syna. 

Pomijając inne niegodziwości, które popełniał, ten młody człowiek był powiązany z grupą 

bandytów, którzy uczynili z jego domu niejako kwaterę główną bandy, w którym omawiano plany i 

dzielono łupy. Pogłoski o tym w końcu doszły do uszu lokalnego Mandaryna, który polecił 



pochwycić tego młodego człowieka i wziąć na tortury, aby wydobyć z niego zeznania. Jednakże, 

pomimo że zadano mu wiele tortur młodzieniec nic nie wyjawił. W końcu, w desperacji, mandaryn 

zaprosił jednego z misjonarzy, aby zobaczyć czy misjonarz może pomóc w tej sprawie. Misjonarz 

prosił i zaklinał młodzieńca, ale ten milczał uparcie. Odwaga młodzieńca pomimo tego co 

wycierpiał z rąk władz była wielka. Młodzieniec powiedział mandarynowi: ,,No dalej zabij mnie, 

ale nie myśl, że zmusisz mnie do mówienia. Nienawidzisz mojego ojca, ponieważ jest 

Chrześcijaninem i to jest jedyny powód dla którego mnie aresztowałeś.” 

 Mandaryn był pod tak wielkim wrażeniem odwagi, którą wykazywał młodzieniec, że zaczął 

wątpić czy był on naprawdę winny i polecił go wypuścić. Niedługo po tym grupa Przebudzeniowa z 

Kwangning odwiedziła ten okręg. Po dłuższym przekonywaniu nakłoniono tego młodego desperata, 

aby wziął udział w jednym z nabożeństw. Wskutek tego, że został dotknięty przez przekonanie o 

grzechach powstał i przed mieszkańcami wioski w której mieszkał wyznał wszystko. Potem poszedł 

do pana H., który był kierownikiem tej grupy Przebudzeniowej i błagał go, żeby mu pozwolono 

towarzyszyć mu w objeżdżaniu okolic i opowiadaniu swojej historii.  Pan H. przyznał mi się 

później, że z początku był trochę niepewny, czy przyjąć tego człowieka do grupy, ponieważ 

człowiek ten miał tak złą reputację, ale koniec końców zgodził się by mu towarzyszył. I nie miał 

powodu, aby żałować swojej decyzji. Młody nawrócony bandyta stał się duszą grupy 

Przebudzeniowej. Każdy, kto słyszał jego świadectwo wydawał się być poruszony.   

 Już od pierwszego nabożeństwa w Chinchow Przebudzenie zaczęło się tam szybko rozwijać. 

Ten sam duch modlitwy i te sama chęć, aby pozbyć się grzechów przeszkadzających Przebudzeniu, 

które tak były widoczne w innych miejscach miały miejsce w tym centrum misyjnym. Rankiem 

trzeciego dnia otrzymałem anonimowe pismo w którym była prośba, aby pomodlić się publicznie o 

pewnego kaznodzieję i jego żonę (ich nazwiska były podane), którzy przez swoje  gwałtowne 

kłótnie psuli pracę w jednej z najważniejszych placówek misyjnych tego centrum. Mój donosiciel 

wymienił również czołowego diakona i jego brata, którzy z tego samego powodu co podany 

powyżej, doprowadzili do impasu pracę w innej placówce. Nacisk był położony na powagę sprawy, 

wskazano także, że podczas gdy wielu ze zwykłych członków Kościoła skruszyło się i wyznało 

swoje grzechy, to liderzy dalej trzymali się specjalnie na uboczu. Mój donosiciel zakończył 

sugestią, że powinienem wymienić winnych z imienia, tak, aby wszyscy mogli zanieść modlitwę 

wstawienniczą za nich. 

  Podczas gdy byłem zadowolony, do pewnego stopnia, że otrzymałem wskazówki, gdzie 

leży przyczynna przeszkody w Przebudzeniu duchowym, to jednak uświadomiłem sobie, 

oczywiście, że postąpienie zgodnie ze wskazówką zawartą w liście byłoby poważnym błędem. 

Powierzyłem Przebudzenie pod kontrolę Ducha Świętego, dlatego nie moją sprawą było 

ingerowanie w te sprawy. Tamtego popołudnia na nabożeństwie, natychmiast po mojej przemowie 

pewien człowiek powstał i zaniósł modlitwę ze skruszonym sercem połączoną z wyznaniem 

grzechów. Wyznał, że to jego gniewne usposobienie wyobcowało go od Boga. Powiedział, że było 

tak gwałtowne, że jego własna żona nie ośmielała się mieszkać z nim w tym samym pokoju. Był to 

kaznodzieja, o którego anonimowy nadawca listu tak się niepokoił. Skoro tylko spotkania 

skończyły się ten pokutujący lider Kościoła poszedł do domu i pojednał się ze swoją żoną. W 

niedługi czas potem, powiedziano mi, że Przebudzenie ogarnęło jego placówkę misyjną. 

 Wracając do nabożeństwa mającego miejsce tamtego popołudnia, to ledwie omawiany 

kaznodzieja skończył swoje wyznanie, gdy inny człowiek powstał i wyznał, że jego usposobienie, z 

kolei, było tak podłe, że było niemożliwe, żeby jego własny brat pozostawał z nim w zgodzie. 

Powiedział, że próbował rządzić swoim bratem siłą i gniewem zamiast używać miłości. Na to jakiś 

młody człowiek przybiegł z innego końca sali i rzucił się do stóp swego brata płacząc i błagając o 

przebaczenie. Ci dwaj ludzie to byli diakon i jego brat o których też była mowa w anonimowym 

liście. 

 W tym miejscu podam jeszcze jeden przypadek który miał miejsce w omawianym centrum 

misyjnym. Kilka miesięcy przed moim przybyciem do Chinchow, lekarka szpitala misyjnego 

uświadomiła sobie nagle, że znikała znaczna ilość cennych lekarstw i to jeśli można tak wyrazić 

dokładnie pod jej nosem. Wezwała swoją asystentkę i wskazując na pomieszczenie, w którym 



przechowywane były lekarstwa, powiedziała: ,,Ty i ja, jesteśmy jedynymi osobami, które mają 

dostęp do klucza do tego pomieszczenia. Stwierdziłam, że brakuje dużo lekarstw. Czy masz jakieś 

wyjaśnienie co do tej sprawy?” ,,Co!” zawołała dziewczyna, rozgniewawszy się bardzo ,,oskarżasz 

mnie o bycie złodziejem!” Po czym opuściła te centrum misyjne okazując jakoby jej dumny duch 

nie mógł pogodzić się z niesprawiedliwością, która ją dotknęła. Jednakże fakty tej raczej 

wyrachowanej historii wkrótce stały się znane. Najwyraźniej dziewczyna kradła lekarstwa pod 

wpływem presji wywieranej przez jej ojca, starego odstępczego Chrześcijanina i lekarza zarazem, 

trochę znanego w tym mieście, który przyciągnął do siebie znaczną klientelę rozgłaszając,  że leczył 

tylko ,,drogim zagranicznymi lekami.” 

 Każdego dnia podczas spotkań Przebudzeniowych wysyłano wiadomość do tej dziewczyny, 

zapraszająca, aby przyszła i mówiąca, że jej przyjaciele stale wspominają ją w modlitwach. Ale 

pojawiła się dopiero ostatniego dnia spotkań. Wskazano mi na nią na spotkaniu przedpołudniowym. 

Byłem pod wrażeniem jej pięknego wyglądu i pod wrażeniem siły jej charakteru, która rysowała się 

ewidentnie na jej twarzy. Dziewczyna nie mogła mień więcej niż dwadzieścia lat. Przez całe 

nabożeństwo siedziała sztywno na jej krześle z wyzywającym spojrzeniem na jej twarzy, które 

jakby mówiło: ,,Mam własną wolę; mów co chcesz; nie mam nic do wyznania.”    

 O 12:00 w południe misjonarze zanieśli specjalną modlitwę, aby Pan sprowadził ponownie 

tę dziewczynę na nabożeństwo popołudniowe. I tak się stało. Gdy przybyłem, aby otworzyć 

nabożeństwo siedziała w przednim rzędzie. W około połowie mego przemówienia opuściła głowę i 

łzy zaczęły płynąć z jej oczu. Po moim przemówieniu, gdy był czas na modlitwy mężczyźni jeden 

po drugim zaczęli się modlić nie dając szans kobietom, tak że zmonopolizowali czas modlitwy. 

Czując, że tej dziewczynie należy po prostu dać szansę, aby zrzuciła z siebie ciężar, który 

najwyraźniej ciążył jej na sumieniu, zarządziłem śpiewanie hymnu. Po jego zakończeniu 

powiedziałem do mężczyzn: ,,Bądźcie cierpliwi bracia, niech także kobiety mają możliwość 

pomodlić się na głos.” Wtedy ta młoda dziewczyna wstała i zwróciwszy się twarzą do kongregacji 

powiedziała: ,,Mam dużo do wyznania. Ale nie jestem godna, aby zrobić wyznanie stojąc; muszę 

uklęknąć.” Po czym uklękła za kazalnicą i opowiedziała całą nieszczęsną historię. Około dwa 

miesiące później dowiedziałem się o jej śmierci. Jakaś wewnętrzna choroba wyniszczała ją i w 

końcu spowodowała jej zgon. Jaką tragedią by to było, gdyby ta młoda dziewczyna sprzeciwiała się 

Duchowi Świętemu do końca i odeszła z tego świata wraz z nieprzebaczonym grzechem.  

 Dr Walter Phillips, który był obecny na dwóch ze spotkań w Chinchow, pisał: ,,To właśnie w 

Chinchow po raz pierwszy spotkałem się z Przebudzeniem. Spotkania trwały już od tygodnia, gdy 

znalazłem się w sercu wydarzeń nieprzygotowany, i szczerze muszę przyznać byłem bardzo 

emocjonalnie uprzedzony wobec ,,histerii przebudzeniowej” w każdej formie, tak że moje 

świadectwo jest bezstronne.”  

 ,,Od razu po wejściu do kościoła, było się świadomym czegoś niezwykłego. Było bardzo 

tłoczno, ludzie stali, aż pod drzwiami, i napięta, nabożna uwaga malowała się na każdej twarzy. 

Śpiew rozbrzmiewał nową radością i wigorem. ……..Ludzie uklękli do modlitwy najpierw cichej, a 

potem tu i tam zaczęto się modlić na głos. Coraz więcej głosów przyłączało się do modlitwy, 

głośność ich wzrastała i zlały się  w wielką falę połączonego błagania, które przeszło prawie w 

krzyk, a potem ściszyło się i przeszło w płacz. Teraz zrozumiałem dlaczego podłoga była tak 

mokra, spowodowane to było kałużami łez! Powietrze wydawało się być naelektryzowane, mówię 

to z całą powagą, i dziwne dreszcze płynęły w  górę i dół ciała.” 

 Potem ponad łkaniem, w napiętych, przytłumionych tonach pewien mężczyzna zaczął 

publiczne wyznanie swoich grzechów. Słów mi brakuje, aby opisać zbożny lęk, przerażenie i 

uczucie żałości towarzyszące tym wyznaniom. To nie wyznawana wielkość popełnionych 

grzechów, ani nie głębia ujawnianej nieprawości, były tym co powodowało zaszokowanie……..Ale 

agonia pokutującej osoby, jej jęki i wołania  i jej głos przerywany łkaniem; a także widok ludzi 

zmuszonych, aby powstać i pomimo wewnętrznych zmagań przymuszonych, jak się wydawało, aby 

wyznać wszystko co chowali w sercu,   były tym co poruszało i powodowało powstawanie 

pokutujących łez w tych, którzy to widzieli i słyszeli. Nigdy nie doświadczyłem czegoś bardziej 

rozdzierającego serce i szokującego niż ten spektakl tych dusz wyjawiających wszystko przed 



swoimi współwyznawcami.” 

 ,,I tak trwało to godzina po godzinie, aż napięcie stało się prawie zbyt wielkie niż osoba 

przyglądająca się mogła to znieść. Oto wielki farmer leżał na podłodze i uderzając swoją głową w 

deski lamentował nieprzerwanie ,,Panie! Panie!” Oto kobieta kurcząc się modliła się głosem trochę 

głośniejszym od szeptu. Następnie jakiś drobny chłopczyna ze szkoły, ze łzami spływającymi po 

jego żałosnej umorusanej małej twarzy łkał: ,,Nie potrafię miłować swoich wrogów. W zeszłym 

tygodniu ukradłem mojemu nauczycielowi jednego centa. Stale biję się i przeklinam. Proszę 

pastora, starszych i diakonów, aby pomodlili się za mnie.” I wtedy znowu podniósł się do Nieba ten 

cudowny głęboki ton wspólnej modlitwy.  Skoro tylko wspólna modlitwa skończyła się ponownie, 

ucho słuchacza mogło uchwycić głuchy szept cichego łkania desperackiego błagania mężczyzn i 

kobiet, którzy nie patrząc na nic zmagali się duchowo by otrzymać pokój.” 

 Chrześcijańska społeczność w Shinminfu była straszliwie prześladowana podczas powstania 

Bokserów w 1900r. Pięćdziesięciu czterech jej członków poniosło śmierć męczeńską. Ci, którzy 

przeżyli sporządzili listę zawierającą 250 nazwisk tych, którzy dokonali tej masakry. Mieli nadzieję, 

że pewnego dnia, nadarzy się sposobność, by mogli dokonać pełnej i kompletnej zemsty na nich. 

 Kryzys nastał po południu, czwartego dnia mojego pobytu w tej miejscowości. Miałem 

uczucie, że byłem świadkiem sceny sądu. Po tym, gdy nabożeństwo trwało około trzech godzin, 

odmówiłem kończące błogosławieństwo. Jednakże wtedy, natychmiast podniosły się wołania z 

różnych miejsc: ,,Prosimy zmiłuj się nad nami i kontynuuj nabożeństwo. Od kilku dni nie byliśmy 

wstanie spać, i dzisiejsza noc będzie taka sama, jeżeli nie dasz nam szansy, abyśmy wyznali swoje 

grzechy.” Na co poprosiłem pewną misjonarkę, aby zabrała kobiety i dziewczęta do budynku szkoły 

dla dziewcząt i pozostała z nimi dopóki poruszenie nie minie. Gdyż nie miałem nadziei, że w inny 

sposób będzie można kiedykolwiek zakończyć te nabożeństwo. 

 Gdy kobiety i dziewczęta wychodziły, jeden z ewangelistów podszedł i uklęknął przed 

kazalnicą. Wyznał kilka grzechów jak się wydawało szczerze, ale  dalej ciężar win, który 

najwyraźniej go przytłaczał, wydawał się być nieusunięty. Powiedziałem do niego: ,,Ponieważ 

wyznałeś swoje grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby przebaczyć tobie twoje grzechy i 

oczyścić cię od wszelkiej nieprawości. Idź w pokoju.” ,,Ale nie wyznałem najgorszego grzechu,” 

zawołał załamany. ,,Nie chcę przebaczyć.” Na co odpowiedziałem: ,,W takim wypadku, Bóg nie 

może przebaczyć tobie.” ,,Ale to jest po ludzku niemożliwe, abym przebaczył,” kontynuował. ,,W 

czasach powstania Bokserów, pewien człowiek przyszedł i zamordował mego ojca, i od tego czasu 

uważam za swój obowiązek, aby pomścić jego śmierć. Jakiś czas temu mój przyjaciel napisał do 

mnie pytając, gdzie jest moje synowskie przywiązanie? Mój ojciec został zamordowany, a ja żyję 

bez pomszczenia jego, i że nie jestem godzien być  przyjacielem tego mojego przyjaciela. Cóż mam 

powiedzieć na to? Nie mogę przebaczyć temu mordercy; muszę go zabić.” ,,Zatem, obawiam się,” 

powiedziałem ,,że jasno wynika ze Słowa Bożego, że Bóg nie może ci przebaczyć również.” Na co 

on nic już nie odpowiedział, tylko płakał klęcząc na kolanach. 

 Wtedy pewien uczeń szkolny powstał i powiedział: ,,W 1900r., przyszli Bokserzy do mojego 

domu i zabili mi ojca. Od tego czasu myślałem, że muszę dorosnąć i pomścić ten mord. Ale przez 

tych kilka ostatnich dni Duch Święty uczynił moje życie nie do zniesienia; nie mogę jeść, spać ani 

robić niczego. Wiem, że On nakłania mnie, abym przebaczył mordercom ze względu na Pana 

Jezusa. Proszę o modlitwę za mnie.” Następnie inny chłopiec powiedział, jak Bokserzy przyszli do 

jego domu i zabili jego ojca, matkę i starszego brata. W ten sposób dziewięciu chłopców powstało i 

wyznało, że gdy ich ojcowie, matki, bracia i siostry zostali zamordowani na ich oczach, to od tego 

czasu żyli w nadziei, że pewnego dnia będą mogli wywrzeć zemstę na mordercach. Jednakże 

wszyscy przyznali, że byli strasznie nieszczęśliwi, i poprosili nas, abyśmy się pomodlili za nich, 

aby otrzymali łaskę, aby mogli przebaczyć krzywdzicielom. 

 Po wyjściu kobiet i dziewcząt nabożeństwo trwało jeszcze dwie i pół godziny. Wyznania 

grzechów miały miejsce do jego samego końca. A przez cały ten czas ewangelista klęczał przy 

mównicy płacząc. Na końcu tego nabożeństwa powstał i stanął przed kongregacją. Jego twarz była 

wymizerowana i wychudła. ,,Zadecydowałem, że nie spocznę dopóki nie zabiję człowieka, który 

zamordował mego ojca,” zawołał. 



 Myślałem, że już więcej go nie zobaczę. Ale gdy wszedłem do kościoła następnego poranka, 

stał na mównicy z twarzą promieniującą radością. Poprosił mnie, aby mógł powiedzieć kilka słów, 

zanim zacznę moje przemówienie. Zwracając się do kongregacji powiedział: ,,Proszę, aby chłopcy, 

którzy wyznali swoje grzechy wczoraj wieczorem, i prosili o łaskę przebaczenia mordercom swoich 

bliskich przyszli do przodu.” Wtedy dziewięciu chłopców opuściło swoje miejsca i stanęło w 

rzędzie przed nim. 

 ,,Słuchałem waszych wyznań zeszłego wieczoru, chłopcy,” powiedział ewangelista. 

,,Słyszałem jak powiedzieliście, że chcecie przebaczyć tym, którzy zabili tych, których kochaliście. 

Potem wy słyszeliście jak ja, lider Kościoła ogłosiłem, że nie mogę przebaczyć mordercy mego 

ojca, i że nie spocznę dopóki nie dokonam zemsty. Gdy poszedłem do domu po nabożeństwie, 

pomyślałem o tym, że diabeł z pewnością użyje mojego złego przykładu do ośmieszenia was. 

Spowoduje, że ludzie będą mówić, że byliście zbyt młodzi, aby podejmować taką decyzję. Potem 

będą wskazywać na mnie jako na inteligentnego człowieka, który był dorosły i wiedział co robi i 

będą rozpowiadać: ,,On nie wierzy w tę głupią gadkę o przebaczaniu swoim wrogom.” Tak więc, 

aby diabeł nie ośmieszał was i nie zwiódł, kupiłem 9 śpiewników z hymnami chrześcijańskimi, 

które zaraz wam wręczę, mając nadzieję, że za każdym razem, gdy je otworzycie, aby chwalić 

Boga, przypomnicie sobie jak ja, ewangelista, otrzymałem od Niego łaskę przebaczenia mordercy 

mego ojca.”   

 W tym właśnie momencie przyniesiono do przodu listę zawierającą nazwiska tych na 

których Chrześcijanie planowali wywrzeć zemstę; została ona podarta na kawałki, które zostały 

następnie podeptane nogami przez wierzących. 

 Skromny nagrobek w Newchwang oznacza miejsce ostatniego spoczynku Williama C. 

Burnsa. To w tej miejscowości po raz ostatni pracował dla swego Pana. Wydaje się, że wszędzie, 

gdzie ten wielki ewangelista szedł, zarówno w kraju rodzinnym jak i w Chinach, to wszyscy z 

którymi miał kontakt zostali przyprowadzeni do zbawczej wiary w Chrystusa. Nawet pogański 

cieśla, który robił mu trumnę, nie był wyjątkiem, gdy przybyłem do tej miejscowości był już 

starszym w Kościele. 

 Po tym jak Pan poruszył tak potężnie wierzących w Mukden, jeden z tamtejszych 

misjonarzy powiedział mi: ,,Bóg z pewnością pobłogosławił nas tutaj, ale obawiam się, że nic nie 

będzie mógł zrobić dla Newchwang, gdyż Kościół, który się tam znajduje jest tak martwy, że 

powinien być zakopany, aby go nie było widać. Na co odpowiedziałem: ,,Znasz teraz moc Bożą, 

dlatego po prostu módl się, aby miłosierdzie zostało okazane kościołowi w Newchwang. Na 

zakończenie nabożeństw Przebudzeniowych w Liaoyang, słyszałem tę samą historię. Misjonarze 

tamtejsi powiedzieli: ,,Chwalimy Boga, za to co uczynił dla nas. Ale prawdę mówiąc nie ma sensu 

oczekiwać czegokolwiek od Kościoła w Newchwang. Odszedł zbyt daleko, aby mógł zostać 

przebudzony duchowo. Ale i im odpowiedziałem: ,,Widzieliście moc Bożą, dlaczego więc nie 

modlić się za ten Kościół?” W Kwangning, Chinchow i Shinminfu powiadano tak samo. Kościół w 

Newchwang był zbyt martwy na cokolwiek; nie było dla niego nadziei. 

 Pan Hunter z Kwangning wyruszył przede mną do Newchwang, aby poprowadzić serię 

specjalnych spotkań modlitewnych. Kiedy krótko po moim przybyciu spotkaliśmy się przy obiedzie 

miał do zakomunikowania mi wiele wiadomości. ,,Dziwne rzeczy dzieją się tutaj,” zawołał, a jego 

twarz jaśniała z radości. ,,Pewnego dnia na spotkaniu modlitewnym,” kontynuował on ,,pewna 

kobieta, która zaparła się Pana, w 1900r., aby ratować swoje życie, została bardzo poruszona i 

skruszona modliła się, aby dana jej była druga możliwość, aby mogła oddać swoje życie za Mistrza. 

Z kolei, pewien Chrześcijański dostawca wyznał ze łzami, jak oszukał pewną firmę na 200$, i 

przyrzekł, że odda pieniądze przed zachodem słońca. 

 Spotkania Przebudzeniowe rozpoczęły się następnego ranka. Po wejściu za kazalnicę 

skłoniłem się na kilka chwil w cichej modlitwie. Gdy podniosłem oczy wydawało mi się, jak gdyby 

każdy mężczyzna, kobieta i dziecko w tym Kościele było w boleściach sądu Bożego. Łzy płynęły 

spontanicznie, i wszystkie rodzaje grzechów były wyznawane. Jakie było tego wyjaśnienie? Jak 

można to było wytłumaczyć? To był Kościół o którym mówiono, że jest martwy i poza wszelką 

nadzieją na cokolwiek. A jednak, bez powiedzenie nawet jednego słowa, bez zaśpiewania nawet 



jednego Hymnu, i bez odmówienia nawet jednej modlitwy na głos ta znacząca rzecz wydarzyła się. 

Jakie inne wyjaśnienie można udzielić jeśli nie to, że tak zadziałał Duch Święty w odpowiedzi na 

modlitwy Swoich przebudzonych duchowo dzieci w Mukden, Liaoyang i innych miastach, którzy 

widzieli co może On uczynić i w świetle tego poznania wstawiali się za swoim bratnim Kościołem 

będącym w potrzebie.  

 

 

 5. POKUTA I WYZNANIE GRZECHÓW W SHANSI. 

     

  

 SHANSI została nazwana, nie bez przyczyny, ,,Męczeńską prowincją Chin.” W 1900r 

znajdowała się pod rządami gubernatora cieszącego się najgorszą sławę Yu Hsiena. W swoim 

prześladowaniu Kościoła Chrześcijańskiego, ten człowiek prześcignął wszystkich innych Chińskich 

gubernatorów podczas powstania Bokserów. Tylko w jego prowincji ponad stu misjonarzy, oprócz 

wielu Chińskich Chrześcijan zostało zamordowanych. 

 Kilka lat temu w Hinan, rozmawiałem z wybitnym Chińskim humanistą pochodzącym z 

Shansi. Wydawał się być bardzo blisko Królestwa Bożego. ,,Jestem przekonany,” powiedział ze 

łzami w oczach ,,że nie ma zbawienia dla nas grzeszników z wyjątkiem zbawienia, przez 

Odkupiciela, Jezusa Chrystusa.”  Po czym dodał, że został poprowadzony do tego, aby badać Pismo 

Święte, z powodu okropnej masakry, która miała miejsce w siedzibie gubernatorskiej Policji w 

Taiyuanfu w 1900r. Zdarzyło się, że wtedy przebywał na podwórzu siedziby tamtejszej policji, gdy 

przypędzono około 60 misjonarzy przed egzekucją. Co wywarło wielki wpływ na tego człowieka, 

to było to, że ludzie ci nie bali się zupełnie. Nie panikowali, ani nie błagali o miłosierdzie, Rzymscy 

Katolicy i Protestanci czekali na śmierć z doskonałym spokojem.  

 Tuż przed rozpoczęciem masakry, podeszła do gubernatora trzynastoletnia złotowłosa 

dziewczyna i zapytała donośnym głosem, słyszanym w najdalszych zakątkach podwórza: 

,,Dlaczego chcecie nas zabić? Czy nasi doktorzy nie przyjechali z dalekich krajów, aby poświęcić 

swoje życie twojemu ludowi? Wielu chorych na beznadziejne choroby zostało uleczonych, 

niektórym niewidomym przywrócono wzrok, a zdrowie i szczęście zawitało do tysięcy domów z 

powodu tego co uczynili nasi lekarze. Czy to z powodu tego dobra, wyświadczonego twemu ludowi 

zamierzasz nas zabić?” Głowa gubernatora była spuszczona, ponieważ nie miał nic do powiedzenia. 

Prawdę mówiąc nic nie mógł powiedzieć. Dziewczyna kontynuowała dalej: ,,Gubernatorze, mówisz 

dużo o miłości synowskiej. Czyż nie jest ona, jak twierdzisz, najwyższą cnotą spośród wszystkich? 

W twojej prowincji żyją setki młodych ludzi uzależnionych od opium i hazardu; czy mogą oni 

okazywać miłość synowską? Czy potrafią miłować rodziców i być posłusznym ich woli? Nasi 

misjonarze przybyli z zagranicznych krajów i głosili  im Pana Jezusa, który zbawił tych 

uzależnionych ludzi i dał im moc do pobożnego życia, do miłowania swoich rodziców i bycia 

posłusznym ich woli. Czy zatem, może z powodu tego dobra mamy zostać zabici?”  

 Słysząc te słowa gubernator wił się jak piskorz; każde słowo dziewczynki wydawało się 

dotykać go do żywego. Ta odważna przemowa dziewczynko, była czymś więcej niż obroną, była 

osądzeniem. To ta dziewczynka tak naprawdę była sędzią, a gubernator oskarżonym. Ale ten dramat 

trwał jeszcze tylko przez krótki moment, ponieważ pewien żołnierz stojący obok tej dziewczynki, 

złapał ją za włosy i jednym ciosem swego miecza odciął jej głowę od reszty jej ciała, dając tym 

samym sygnał do rozpoczęcia masakry. 

 ,,Widziałem 59 mężczyzn, kobiet i dzieci zabitych tamtego popołudnia,” mówił dalej ten 

uczony humanista. ,,Nawet w momencie śmierci, każda twarz wydawała się być w radosnym 

pokoju. Widziałem pewną kobietę pocieszającą małego chłopczyka, który trzymał się jej ręki; gdy 

nadeszła jej kolej, jej ciało padło na ziemię; jednakże ten mały chłopiec bez żadnego grymasu na 

swojej twarzy stał dalej wyprostowany trzymając mocno rękę swej matki. Potem nastąpił cios po 

którym ten mały pokaleczony korpus legł obok niej. Czyż zatem jest to coś dziwnego, że taki 

cudowny hart ducha nakłonił mnie do badania waszego Pisma Świętego i przymusił do uwierzenia, 

że Biblia jest prawdziwym Słowem Bożym?” 



 W świetle powyższego można zrozumieć, że prawie z uczuciem podziwu przybyłem do 

Taiyuan jesienią 1908r, aby poprowadzić serię specjalnych spotkań Przebudzeniowych. Krew 

męczenników, przelana tam osiem lat wcześniej uczyniła je świętym dla mnie. Było rzeczą 

cudowną widzieć jak potężnie Duch Boży działał w Kościele w Taiyuan podczas tamtych spotkań. 

Tak znacząca była Jego obecność, że słyszano jak powszechnie poganie w mieście mówili, że 

,,nowy Jezus” przyszedł.  Przyczyną takiego mówienia, było to, że latami wielu wyznawców 

Chrześcijaństwa w tym mieście oszukiwało swoich sąsiadów i kłóciło się z nimi. Niektórzy zaś 

dopuścili się lżenia rodziców i bicia swoich żon. Wydawało się tym poganom, iż ten ,,stary Jezus” 

był zbyt stary albo stracił swoją moc, by utrzymać takich wierzących w pobożności. Ale ten ,,nowy 

Jezus,” jak utrzymywali poganie czynił cudowne rzeczy. Spowodował, że wszyscy starzy odstępcy 

stanęli przed całym Kościołem i wyznali swoje grzechy, a potem natychmiast poszli do swoich 

sąsiadów pogan i zwrócili im wszystko co byli winni, i błagali o przebaczenie wszystkich, którym 

wyrządzili krzywdę. Ale co zaskoczyło pogan najbardziej to, to że pokutujący Chrześcijanie uniżyli 

się tak bardzo przed swoimi żonami, że prosili je o przebaczenie za to, że je źle traktowali. W ten 

sposób Przebudzenie posłużyło do tego, aby zanieść przekonanie o grzechu dużej masie ludzi spoza 

Kościoła, przekonując ich, że Żywy Bóg  przyszedł do swego ludu. 

 Mój program objazdu centrów misyjnych w prowincji Shansi był tak ułożony, że dawał mi 

tylko jeden dzień na pobyt w Hsichow. Dlatego wydawało się prawie niepodobnym, żeby miało 

miejsce jakiekolwiek Przebudzenie w tak krótkim czasie. Ostrzeżono mnie również, że istniało 

kilka poważnych przeszkód na drodze do Przebudzenia w tamtejszym Kościele. Otóż żona jednego 

z prominentnych nauczycieli w szkole misyjnej była kobietą, której usposobienie nie można było 

utemperować. Jakiś czas przed moim przybyciem podczas jednego z jej wybuchów gniewu 

zachowywała się jak szalona. Z powodu jej ciągłych kłótni powodowała problemy na prawo i lewo. 

Jednakże misjonarze postanowili zostawić ją w spokoju, ponieważ wiedzieli bardzo dobrze, że jeśli  

zwrócą jej uwagę, to zacznie chodzić ulicami miasta, tak jak Chińczycy mają to w zwyczaju i 

wykrzykiwać z całej siły wszelkie złe rzeczy na ich temat. 

 Ale najbardziej poważna trudność, której tamtejsi misjonarze musieli stawić czoła, powstała 

z powodu postępowania pewnego pana Kuo, który przez wiele lat był jednym z najbardziej 

wpływowych członków Kościoła. Podczas powstania Bokserów w 1900r, okazał niezwykłą odwagę 

pocieszając i wzmacniając współwyznawców Chrześcijaństwa przez całe miesiące najbardziej 

zajadłego prześladowania. Po tym gdy wojsko Zachodnie zdobyło Pekin, a cesarzowa wdowa 

uciekła na zachód do Sianfu, Chińscy urzędnicy,  w każdym miejscu, byli przestraszeni i zaczęli 

próbować naprawiać szkody, które wyrządzono bezbronnym Chrześcijanom; i wtedy ten pan Kuo 

był często wzywany do rezydencji lokalnego mandaryna na konsultacje. On i mandaryn nawiązali 

przyjacielskie relacje, tak, że czasami mandaryn zapraszał go, aby został na obiady czy kolacje, na 

których zachęcano go do picia alkoholu. Kilkukrotnie wracając od mandaryna, pan Kuo był 

kompletnie pijany, ledwo mogąc powłóczyć nogami zataczał się wracając do domu. Pewnego razu, 

gdy wrócił tak pijany z jednego z takich przyjęć o mało co nie zabił swojej żony. W końcu, lokalni 

misjonarze, poczuli, że było ich obowiązkiem upomnieć pana Kuo z powodu jego takiego 

postępowania; na co ten człowiek wpadł we wściekłość i odszedł z Kościoła, zabierając połowę 

członków za sobą. 

 Po moim przybyciu do Hsichow wysłałem wiadomość do pana Kuo, w której mówiłem, że 

słyszałem o jego bohaterskiej postawie podczas powstania Bokserów, i że bardzo chciałem spotkać 

się z nim, i że w związku z tym miałem nadzieję, że przyjdzie na nabożeństwa Przebudzeniowe, 

które odbędą się następnego dnia, ponieważ to będzie prawdopodobnie moja jedyna okazja 

spotkania się z nim. Następnego ranka na nabożeństwie pokazano mi go, że był obecny. Na 

popołudniowym nabożeństwie przyszedł ponownie. Tematem mojego kazania, były słowa: 

,,Usuńcie kamień,” które poruszały mego ducha gdy byłem w drodze do Hsichow. Do połowy 

mojego kazania pan Kuo wydawał się być całkiem spokojny; jednakże po chwili wydawało się, że 

coś go dotknęło, ponieważ łzy zaczęły spływać po jego policzkach i spuścił głowę.  

 Kończąc moje kazanie, zachęciłem wiernych do modlitwy. Kilku ludzi odpowiedziało i 

modliło się na głos, jednakże były to najbardziej monotonne i bez życia modlitwy jakie 



kiedykolwiek słyszałem. Był to niezwykle gorący dzień i większość z nas bardzo pociła się. 

Niezwykle duża liczba niemowląt znajdowała się na tym zgromadzeniu i wydawało się, że każde z 

nich drze się wniebogłosy. Na sąsiednim podwórzu pies wył tak głośno jakby go obdzierano ze 

skóry. Nie można było oprzeć się wrażeniu, że było to trochę zbyt wiele, aby oczekiwać, że Duch 

Święty będzie działał w takiej sytuacji. Jednakże przez ten cały czas modliłem się wewnętrznie jak i 

inni misjonarze obecni, aby Duch Święty zamanifestował swoją moc tego popołudnia.   

 W tym momencie zaczął się modlić pan Kuo. Natychmiast wszystkie niemowlęta ucichły 

jakby usnęły, pies przestał wyć, ponieważ chyba uciekł gdzieś dalej lub zakończono jego 

nieszczęsny żywot, a my wszyscy jakoś zapomnieliśmy o pocie. Gdy pan Kuo kontynuował 

skruszonym głosem wyznanie swoich grzechów zgromadzenie opanowała cisza jak makiem zasiał; 

a gdy skończył wszędzie można było usłyszeć stłumione łkania. Po chwili jakaś kobieta z tyłu 

kościoła zaczęła się modlić. Jej mizerna, pokryta łzami twarz pokazywała jasno, że głębiny jej serca 

zostały zbadane. Skruszona wyznała, że posiada niegodziwe usposobienie i że przez swoje 

zachowanie zaszkodziła Bożemu dziełu. Była to żona prominentnego nauczyciela, o której 

wcześniej była mowa. 

 Po nabożeństwie pan Kuo i ja szliśmy ulicą razem. ,,Czy wie pan,” powiedział do mnie ,,nie 

mogę zrozumieć co mnie dzisiaj naszło po południu na nabożeństwie. Ni stąd ni zowąd 

doświadczyłem jakby ognia palącego się wewnątrz mnie. Poczułem, że spłonę, jeśli natychmiast nie 

wyznam moich grzechów i nie pojednam się z Bogiem.”…. ,,Czy moje słowo nie jest jak ogień?-

mówi PAN-i jak młot, który kruszy skałę?” (Jer 23:29 UBG). 

 Gdy przybyłem do Chuwuhsien, okazało się, że zebrali się tam misjonarze i Chińscy liderzy 

kościoła z trzech różnych prowincji. W sumie było reprezentowanych 21 placówek misyjnych. 

Każdy wydawał się być pełen napięcia i oczekiwania. Panna Stelman, starsza misjonarka w Chuwu 

powiedziała mi: ,,Modliliśmy się, aż zabrakło nam łez o przebudzenie tutaj. Jeśli Bóg nie ześle nam 

Przebudzenia tym razem, to nie wiem jak będziemy mogli kontynuować nasze modlitwy. 

Powoływaliśmy się w naszej modlitwie na każdą obietnicę związaną z modlitwą zawartą w Jego 

Słowie.” Niestety byłem ograniczony, aby przebywać w tamtym mieście tylko cztery dni. Dlatego 

my wszyscy przedłożyliśmy tę sprawę przed Panem i modliliśmy się, aby zechciał wykonać swoje 

dzieło szybko. 

 Moje pierwsze przemówienie było na temat: ,,Co Pan uczynił dla Swego ludu w Chinchow 

w Mandżurii.” Nie przemawiałem długo, gdy nagle łzy zaczęły płynąć po wielu policzkach i głowy 

pochyliły się dotknięte przekonaniem o grzechu. Po moim przemówieniu nastąpił czas na głośne 

modlitwy; i każdy kto modlił się został głęboko poruszony i kajał się. Przebudzenie, które w ten 

sposób się zaczęło trwało przez wszystkie spotkania przez cztery dni, w czasie których wyznawano 

i porzucano wszystkie rodzaje grzechów. Sędzia powiatu, którego ciekawość została pobudzona 

przez raporty, które mu składano przyszedł na jedno spotkanie ubrany w  cywilny ubiór i słuchał 

wyznań o dokonanym morderstwie, kradzieży i przestępstwach wszelkiego rodzaju. Jego zdumienie 

nie miało granic, ponieważ, jak powiedział później, musiałby bić tych ludzi co przyznawali się do 

przestępstw na spotkaniu, prawie, aż na śmierć, zanim wydobyłby z nich takie wyznania.  

 Czasami, chociaż spotkania modlitewne trwały trzy godziny i dłużej ich uczestnicy po ich 

skończeniu szli do swoich domów zamykali się w pokojach i kontynuowali modlitwy. Można było 

przejść przez kompleks Kościelny późną nocą i spotkać tu i tam małe grupki zatopione w 

modlitwie. Na długo przed wschodem słońca było tak samo. 

 W gorliwości i natarczywości swoich modlitw ludzie z Chuwu  przypominali mi 

Koreańczyków których modlitwy słyszałem w Pingyang. Pewnego dnia były starszy miejscowego 

Kościoła, który został zwolniony z tej funkcji na krótko przed moim przybyciem został 

przyprowadzony na spotkanie. Gdy Chińskie władze płaciły odszkodowanie Chrześcijanom za 

straty, które ponieśli na skutek rabunków Bokserów; ten człowiek zadeklarował że zrabowano mu 

majątek wart 3500 yuanów. Diakon, który znał go dobrze powiedział, że ten człowiek nie stracił 

więcej majątku niż, najwyżej 70 yuanów. Sędzia przyznał mu rekompensatę w wysokości 1050 

yuanów. Od tego momentu szybko zeszedł na złe drogi. Gdy przybyłem do Chuwu on i jego żona 

nadużywali opium. 



 Na tym spotkaniu, w którym uczestniczył ten były starszy, Chrześcijanie jeden po drugim 

modlili się ze łzami o jego powrót. Były to najbardziej wzruszające modlitwy jakie słyszałem. 

Myślałem, że ten człowiek skruszy się. Jednakże nagle ten człowiek powstał wypowiedział kilka 

podłych przekleństw i opuścił z wściekłością kościół. Był to ostatni raz, kiedy o nim słyszałem. 

 Po tym, gdy opuściłem Chuwu, dyrektor tamtejszej szkoły dla chłopców na którego bardzo 

wpłynęły spotkania Przebudzeniowe przyjął praktykę wstawania na modlitwę w każdy poranek na 

długo przed świtem; zaś o świcie dołączali do niego chłopcy. Te modlitwy były kontynuowane 

przez około dwadzieścia dni, aż w końcu pewnego ranka Duch Święty został wylany na nich. 

Wtedy zaprzestano się kłócić; skradzione rzeczy zostały zwrócone właścicielom. Jeden chłopiec, 

który wcześniej okrutnie pobił psa sąsiada, nie mógł nic innego zrobić jak tylko pójść do tego 

sąsiada i wyznać mu prawdę. Inny  chłopiec, który ukradł sąsiadowi kurczaka, musiał pójść do 

niego, przyznać się do winy i zapłacić odszkodowanie. 

 Podczas, gdy byłem w Chuwu szkoła dla dziewcząt nie była jeszcze otwarta po skończeniu 

letnich wakacji. Jednakże jej nauczyciele brali udział w spotkaniach Przebudzeniowych i byli 

bardzo głęboko poruszeni nimi. Gdy dziewczęta powróciły z wakacji nauczyciele opowiadali im na 

porannych spotkaniach modlitewnych o tym co uczynił Bóg na spotkaniach Przebudzeniowych. 

Dziewczęta zaczęły usilnie domagać się ogłoszenia dnia postu i modlitwy, aby i one mogły 

otrzymać Boże błogosławieństwo. Nauczyciele przedłożyli sprawę Pannie Stelman, która 

powiedziała: ,,Zaczekajcie dzień, albo dwa, będziemy się o to modlić.”  Następnego ranka, gdy 

dziewczęta zebrały się na modlitwę, zstąpił na nie Duch Święty i jak się dowiedziałem dopiero 

późno popołudniu wstały ze swoich kolan. 

  W Hungtunghsien  usługiwał wiernie i ze znakomitymi rezultatami przez wiele lat pastor 

Hsi. Po jego śmierci na jego stanowisko mianowano pewnego starszego Kościoła nazwiskiem Hsu. 

Nowy pastor był człowiekiem, który posiadał nowoczesne poglądy. Jego celem, było uczynienie 

lokalnego Kościoła znanym w całej prowincji, zamierzał, żeby nie było biednych między jego 

członkami. Dlatego powiedział wierzącym farmerom ze swojej kongregacji: ,,Pan dał wam 

wspaniałą ziemię, z tego powodu sugeruję, abyście zaprzestali uprawy zboża, na którym nie można 

wiele zarobić, a zamiast tego zaczęli uprawiać rośliny do produkcji opium. Oczywiście, ponieważ 

jesteście Chrześcijanami nie wolno wam palić opium, ale skoro istnieje popyt na nie, to dlaczego 

nie zaspokajać tego popytu? Poza tym, jeśli będziecie uprawiać takie rośliny będziecie mieli o wiele 

więcej pieniędzy i będziecie mogli bardziej hojnie wspomagać nimi nasz Kościół, i w ten sposób 

Kościół będzie kwitł.”   

 Co człowiek sieje to i żął będzie. Farmerzy ci poszli za radą pastora, czego nieuchronnym 

rezultatem było to, że w kilka lat wielu z nich stało się uzależnionych od opium. Ale to nie 

wszystko. Za radą pastora Hsu kościół otworzył duży bank w mieście, który przez pewien czas 

dobrze prosperował. Wtedy liderzy Kościoła stali się bardziej pożądliwi i puścili w obieg fałszywe 

pieniądze. Z tego powodu bank zbankrutował, a reputacja Kościoła, albo raczej tego co z niego 

zostało została zaszargana. Takie postępowanie pastora Hsu wyczerpało cierpliwość misjonarzy i 

doprowadzili oni do jego usunięcia ze stanowiska, a wszyscy uzależnieni od opium zostali usunięci 

z Kościoła. 

 Podczas kilku dni mojego pobytu w Hungtung Duch święty działał jak ogień. Ukryte 

grzechy były stale wyznawane na spotkaniach przebudzeniowych. Pewnego dnia, podczas gdy 

ludzie modlili się na spotkaniu, i wydawało się, że bardzo Duchowa atmosfera wypełniała Kościół, 

misjonarz siedzący koło mnie szepnął mi do ucha, że właśnie wszedł były pastor. Od momentu, gdy 

ten człowiek wszedł do budynku kościoła całe poczucie Bożej obecności wydawało się odchodzić. 

Wydawało się, że sam diabeł przejął kontrolę nad tym spotkaniem. Ale ten były pastor wyszedł ze 

spotkania, a wtedy natychmiast wszędzie mężczyźni i kobiety zaczęli kajać się pod wpływem 

przekonania o grzechu i poczucie Bożej bliskości powróciło. 

 Podaję te wydarzenie jako uderzający przykład mocy, przeszkadzającej w Przebudzeniu, 

pochodzącej ze strony niepokutującego lidera Kościoła. Nie długo po tym były pastor sprowadził 

kapłana Buddyjskiego i Taoistycznego, aby pochowali jego zmarłego ojca, a potem rozgłaszał po 

całej prowincji, że został ogłupiony przez misjonarzy, i że w Chrześcijaństwie nic nie ma.  



  

  

 6. WYLANIE BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA NA CHANGTEHFU. 

  

  

 Można wyobrazić sobie z jak szczególnie głębokim poczuciem oczekiwania wróciłem do 

mojego centrum misyjnego w Chinach po mojej wizycie w Korei, latem 1907r. W niedzielę rano, 

gdy opowiedziałem historię o Przebudzeniu w Korei; Chińscy liderzy Kościoła zgromadzili się 

wokół mnie, nalegając żebym natychmiast poprowadził wśród nich tydzień specjalnych spotkań 

Przebudzeniowych. Sprawa została natychmiast przedłożona innym misjonarzom znajdującym się 

w tym centrum misyjnym. Zgodzili się oni na to by przeprowadzić takie spotkania, jeśli była taka 

wola; lecz pod warunkiem, żeby jak najmniej naruszano ogólny porządek dnia panujący  w owym 

czasie w tym centrum misyjnym. Nie można było zamknąć szkół, aby pozwolić uczniom na 

uczęszczania na te spotkania. Jednakże ciepłe wsparcie od Chińskich liderów Kościoła bardziej niż 

zrekompensowało obojętność pochodzącą od innych. Często wracam wspomnieniami do tych 

cudownych dni, które spędziłem z tymi Chińskimi liderami Kościoła wtedy. 

 Spotkania Przebudzeniowe zakończyły się w sobotę. Następnego dnia przemawiałem do 

całej kongregacji na zwyczajowym niedzielnym porannym nabożeństwie.  Od samego początku 

poczułem jak gdybym  mówił do ściany. W połowie mojej przemowy powiedziałem: ,,Ktoś lub coś 

przeszkadza Duchowi Bożemu; nie ma sensu, abym kontynuował przemowę. Czy kilku braci nie 

zechciałoby się pomodlić na głos?” Zaniesiono kilka modlitw, ale były zwykłej natury i było 

jasnym, że nie posiadały, żadnej duchowej mocy. Wtedy zawołałem: ,,Stop! Na nabożeństwie 

znajduje się osoba, która przeszkadza Bogu w zesłaniu Przebudzenia.” Po czym odmówiłem 

końcowe błogosławieństwo dla zebranych i spotkanie zakończyło się.  

 Podczas następnych miesięcy nastąpiła znacząca zmiana w postawie moich braci 

misjonarzy. Nie można było już więcej ukrywać faktu, że duchowy stan centrum misyjnego 

osiągnął dno. Szczególnie szkoła dla chłopców powodowała nie małe obawy; ponieważ było prawie 

niemożliwe, aby można tam było zaprowadzić choćby pozór dyscypliny, a w dodatku kilku 

starszych uczniów uciekło z niej, a inni planowali, aby pójść w ich ślady. W końcu, misjonarze 

doszli do wniosku, że jeśli coś się nie wydarzy, co by zmieniło usposobienie chłopców, to będzie 

lepiej ją zamknąć. Z tego względu wiosną 1908r otrzymałem zaproszenie, aby poprowadzić przy 

pełnym wsparciu ze strony misjonarzy dziesięciodniową serię spotkań Przebudzeniowych. 

 W Mandżurii i w innych miejscach pytano mnie: ,,Czy wierzysz, że doświadczysz tych 

samych manifestacji mocy Ducha Świętego w Honanie, gdzie twoje grzechy i słabości są znane, tak 

jak w tych miejscach, gdzie jesteś stosunkowo nieznany?” Było to trudne pytanie. W miarę jak czas 

zbliżał się, aby rozpocząć spotkania w Changtehfu stawałem się strasznie niespokojny. Wczesnym 

rankiem pierwszego dnia spotkań chodziłem niespokojnie tam i z powrotem po moim pokoju; a mój 

umysł był zmieszany. Często słyszałem o ludziach, którzy w takich wypadkach otwierali Biblię na 

chybił trafił, i natrafiali na wersety, które wydawały się odnosić do ich bieżących problemów; ale ja 

nigdy nie miałem w zwyczaju, aby tak robić. Jednakże tamtego poranka poczułem, być może jak 

nigdy przedtem, potrzebę otrzymania Boskiego światła, które wzmocniłoby moją chwiejącą się 

wiarę. 

 Gdy wziąłem Biblię do ręki wydawało mi się, że sama otworzyła się i mój wzrok został 

przyciągnięty przez następujące słowa: ,,Od wschodu słońca bowiem aż do jego zachodu moje imię 

będzie wielkie wśród pogan,” (Mal 1:11 UBG). Była to jasna odpowiedź i moja wiara została 

przywrócona. Ale w chwilę później zaczęły ogarniać mnie wątpliwości. Oczywiście powyższy 

werset Biblijny obejmował prowincję Honan; ale wątpliwości mówiły mi, czy nie naciągam zbytnio 

tego wersetu, aby obejmował moje własne centrum misyjne w Changteh? Dlatego wziąłem po raz 

drugi moją Biblię, i co dziwnego otworzyła się w tym samym miejscu; ale tym razem mój wzrok 

przyciągnęły słowa następujące po wyżej wymienionym wersecie. Słowa te brzmiały następująco: ,, 

na każdym miejscu.” A to oznaczało również moje centrum misyjne, powiedziałem sobie. I w jakiś 

sposób zrozumiałem, że Bóg zamierzał poruszyć Changtech. 



 Misjonarze byli godni pochwały w przygotowaniach, które uczynili w oczekiwaniu na serię 

specjalnych Przebudzeniowych spotkań. Jeśli zaś chodzi o Chińskich liderów Kościoła to z jeszcze 

większym sercem niż wcześniej wspierali mnie.  Widząc, że budynek kościelny, który mógł 

pomieścić tylko 600 osób był za mały liderzy z własnej inicjatywy zbudowali na sąsiednim 

podwórzu wielki pawilon z mat. Chrześcijanie przyszli na tę serię spotkań ze wszystkich miejsc, 

gdzie się znajdowali. Szkoły zostały zamknięte, a nawet w szpitalu ustanowiono takie zmiany, aby 

jak największa część personelu mogła uczestniczyć na tych spotkaniach.  Odwiedzający misjonarze 

i Chińscy liderzy kościoła byli obecni na tych nabożeństwach; przy czym niektórzy z nich przebyli 

dużą drogę, aby wziąć w ich udział. 

 Od pierwszego momentu wydawało się, jakby Bóg przeznaczył Kościół w Chantech do 

specjalnego wylania Bożego błogosławieństwa. Rankiem drugiego dnia pewna liczba wierzących 

skruszyła się i wyznała swoje grzechy. Pomiędzy nimi był pan Fan, który był znanym erudytą i 

nauczycielem w szkole dla dziewcząt. Tego wieczoru, na spotkaniu modlitewnym dla misjonarzy, 

dwie misjonarki, które od dłuższego czasu nie rozmawiały ze sobą pogodziły się i zakończyły 

swoją kłótnię. Na tym samym spotkaniu dyrektorka szkoły dla dziewcząt wyznała grzechy, które 

czuła, że blokują Boże działanie. Gdy mijałem szkołę dla dziewcząt w drodze na wieczorne 

nabożeństwo doszedł mnie hałas stamtąd wskazujący na to, że dziewczęta modliły się i wyznawały 

swoje grzechy. 

  W ciągu trzeciego i czwartego dnia spotkań pogłębiało się poczucie obecności Bożej na 

nich. Pan Hu, jeden z naszych czołowych ewangelistów został poproszony, aby poprowadzić ogólne 

spotkanie modlitewne wieczorem czwartego dnia. Gdy powstał, aby rozpocząć te spotkanie 

powiedział: ,,Muszę wyznać swoje własne grzechy, zanim poprowadzę to spotkanie. Otóż gdy 

raporty o Przebudzeniu w Mandżurii przyszły do nas, powiedziałem innym ewangelistom, że to nie 

jest dzieło Ducha Świętego; i że to po prostu pan Gofort manipuluje słuchaczami przez pewnego 

rodzaju moc hipnotyczną.  Zapewniłem ich, że jeśli pan Goforth przyjedzie do Changteh to napotka 

Hu Feng Hua; człowieka który ma mocną wolę, i którego nie będzie wstanie poruszyć żadna 

hipnoza.” 

 ,,Drugiego dnia,” kontynuował ,,gdy zobaczyłem nauczyciela Fan z mojej rodzinnej wioski 

jak kajał się w prochu, płacząc jak małe dziecko i wyznając swoje grzechy, byłem więcej niż 

zdegustowany. Zapewniłem siebie, że tak nie mógł działać Duch Święty. To było po prostu 

podlizywanie się zagranicznej osobie. Gdy czas mijał stawałem się coraz bardziej szyderczy wobec 

sposobu w jaki miały się rzeczy. Myślałem sobie jakimi ludźmi muszą być ci, którzy zniżali się do 

takiego postępowania w jaki postąpili.” 

 ,,Trzeciego dnia, gdy poruszenie zwiększyło swoją intensywność, a ludzie wydawali się być 

porwani przez nie na przekór sobie ,stałem się lekko zaniepokojony. Stopniowo jedna myśl zaczęła 

przybierać kształt w moim umyśle, a mianowicie: ,,Czy może być tak, że się mylę? A co, gdyby się 

okazało, że w rzeczywistości przeciwstawiam się Bogu?” Zeszłej nocy nawet nie zmrużyłem oka, a 

tego ranka zachowywałem się jak obłąkany. Zamiast pójść na spotkanie, wędrowałem przez pola 

nie wiedząc dokąd idę. Męka w moim umyśle stała się jeszcze bardziej dręcząca. Wróciłem i 

poszedłem do pokoju ewangelistów, w którym znajdował się ewangelista Cheng. ,,Co jest ze mną 

nie tak?” zapytałem. ,,Czy nie staję się szalony? ,,Nie,” odpowiedział Cheng ,,Nie sądzę, że tracisz 

rozum. Po prostu uklęknij tutaj, a wkrótce odkryjesz w czym tkwi twój problem.” Podczas, gdy on 

się modlił moje serce skruszyło się i łkałem jaj małe dziecko. Wtedy zrozumiałem, że  

przeciwstawiałem się  Bogu Duchowi  

Świętemu. 

 Modliłem się, aby po takim wyznaniu miały miejsce wielkie rzeczy. Ale ku mojemu 

wielkiemu rozczarowaniu powstał, aby się głośno modlić mało ważny członek kościoła, którego 

życie było wszystkim z wyjątkiem uczciwości. Jednakże nie minęło dużo czasu, gdy stało się 

jasnym, że Bóg wybrał te pokorne naczynie, aby wykonać swoje dzieło tamtego wieczoru. (Po 

południu, chociaż nie wierzyłem w to w tamtym czasie, ten człowiek przeszedł okropne skruszenie 

duchowe i zrobił najbardziej skruszone wyznanie grzechów). Płakał teraz, wydawało się, że miał 

wizję Zbawiciela. ,,Co, Panie!” zawołał ,,Stoisz teraz na zewnątrz drzwi i cierpliwie pukasz! Tak nie 



może być. Świątynia jest twoją nabytą własnością. Oddałeś swoje życie, aby ją odkupić. Jeżeli 

jesteś na zewnątrz to wewnątrz musi być ktoś bardziej preferowany nad ciebie.” Kontynuował on 

tak przez kilka minut; i jak się modlił różni ludzie w całej kongregacji skruszyli się w agonii, będąc 

przekonanymi o swoich grzechach. Nigdy nie słyszałem modlitwy, która wydawałaby się bardziej 

prawdziwie natchniona. 

 Nagle, ku mojemu wielkiemu rozczarowaniu zakończył modlitwę i usiadł. Byłem pewien, 

że nie dokończył swojego dzieła. Upłynęło dziesięć minut, gdy powstał znowu. Była to ta sama 

wizja, ale tym razem jego całe wnętrze wydawało się być nią pochłonięte. ,,Co Panie!” zawołał 

,,Dalej tam czekasz? Ty, który jesteś Panem wszystkiego! Jedno twoje słowo usunęło by nas 

grzeszników. z powierzchni ziemi. Czy to możliwe, że dalej przeciwstawiamy się Tobie i 

zagradzamy ci wstęp do Twojej własnej świątyni?” Na te słowa cała kongregacja skruszyła się i 

stopiła jak wosk.  

 Aby pokazać jak uważnie nawet najbardziej obdarzeni łaską ludzie muszą postępować, gdy 

znajdują się w obecności Pana opowiem wypadek, który zdarzył się następnego wieczoru. Krótko 

po tym jak przeszliśmy do głośnych modlitw, usłyszałem szczególny dźwięk jęczenia. Gdy 

podniosłem oczy, zobaczyłem tego człowieka, który został użyty przez Boga tak cudownie 

poprzedniego wieczoru, jak jęczał okropnie i trząsł się rytmicznie. Nagle, gdy patrzyłem na niego 

rzucił się na podłogę. Było jasnym, że diabeł go pochwycił. Uświadomiwszy sobie jaki potężny 

efekt jego modlitwa spowodowała wcześniejszego wieczoru, prawdopodobnie zadecydował, że tym 

razem popisze się czymś niesamowitym. Chociaż bardzo nie lubiłem ingerować, to jednak 

obawiając się, że jeśli go tak zostawię, to wkrótce będzie miał naśladowców, podszedłem do niego i 

klepnąłem go po boku mówiąc: ,,Wstań i módl się przystojnie.” Na co zaprzestał natychmiast trząść 

się i wrócił ze wstydem na swoje miejsce. 

 Piątego dnia tak wielu ludzi zostało poruszonych, aby się modlić i wyznawać swoje grzechy 

na głos, że ledwie miałem czas, aby wygłosić swoje przemówienie. Jedno z najbardziej 

wstrząsających wyznań, tamtego dnia pochodziło z ust dyrektora szkoły dla chłopców.  Był on 

przez nas wszystkich uważany za człowieka prawie doskonałego. Jednakże przed całą kongregacją, 

włączając w to jego własnych uczniów zrobił jedno z najpokorniejszych i najbardziej badających 

serce wyznań jakie kiedykolwiek słyszałem. Przed zapadnięciem zmroku jego szkołę ogarnął ogień 

Przebudzenia. 

 Gdy spotkania były kontynuowane, wielu z tych, którzy otrzymali błogosławieństwo 

pośpieszyło do swoich wiosek i nakłoniło swoich krewnych i przyjaciół, aby wrócili z nimi 

natychmiast do Changteh, mówiąc że: ,,Duch Boży przybył.” Inni, którzy nie chcieli odejść, 

wynajęli posłańców, aby poszli do ich domów rodzinnych i przyprowadzili ich rodziny. Siódmego 

dnia Poruszenie Ducha Bożego stało się tak potężne, że nie miałem szansy, aby wygłosić 

przedpołudniowego, ani popołudniowego przemówienia. Prawdę mówiąc od tamtego momentu do 

końca spotkań było tak wielu ludzi pragnących wyznać swoje grzechy, że było zazwyczaj 

niemożliwe, aby ograniczyć spotkania, aby trwały mniej niż trzy godziny.  

 Siódmego wieczoru na mównicę wszedł Dr L. i poprosił o możliwość powiedzenia kilku 

słów. Przemawiając do kongregacji, powiedział: ,,Od początku tego ruchu Przebudzeniowego, z 

którym powiązany jest pan Goforth, sprzeciwiałem się uwierzeniu, że ten ruch zapoczątkował lub 

był kierowany przez Ducha Świętego. Wniosek do jakiego doszedłem, był taki, że to z powodu 

hipnotycznej mocy pan Goforth był w stanie zauroczyć słuchającego go audytorium. Ale to co 

widziałem przez te ostatnich kilka dni przekonało mnie, na przekór mojej woli, iż myliłem się. 

Przypisywałem człowiekowi to, co tylko Bóg był wstanie spowodować. Chcę powiedzieć teraz, iż 

wierzę z całego mojego serca, że ten ruch Przebudzeniowy pochodzi prawdziwie od Ducha 

Bożego” Po czym obrócił się do mnie i przy wszystkich poprosił mnie o przebaczenie. Następnie, 

przemawiając ponownie do zgromadzonych powiedział: ,,Chcę również prosić was o przebaczenie. 

Wyrządziłem wam szkodę poprzez uważanie, że  mogliście być poruszeni, tak jak to się działo 

przez kilka ostatnich dni, przez jakąkolwiek inną moc z wyjątkiem Bożej.”  

 Słowo o tym co działo się w Changteh obiegło kraj i nowe grupy Chrześcijan ze wszystkich 

stron napływały stale. Wielu z przybyszów dosięgło przekonanie o grzechach zanim znaleźli się w 



obrębie nieruchomości Kościoła. Czasami ludzie modlili się godzinami w swoich pokojach zanim 

nabożeństwo się  rozpoczęło. Po czym, gdy nabożeństwo się zaczęło przychodzili i wyznawali 

swoje grzechy. 

 Ósmego dnia stwierdziłem, że dalej nie mogę wygłosić przemówienia.  Na porannym 

spotkaniu nawet mali chłopcy ze szkoły stawali na swoich ławkach i ze łzami wyznawali wszelkie 

rodzaje grzechów. To było z kolei zbyt wiele dla Dr  M. Na zakończenie spotkania oświadczył mi: 

,,Po tym co usłyszałem tego ranka, nie mogę brać więcej udziału w tych spotkaniach. To nie mógł 

być nikt inny, tylko diabeł, który opętał tych małych chłopców. Skąd mogli wiedzieć cokolwiek o 

rzeczach co do których wyznali, że są winni? Słuchali wyznań dorosłych i po prostu naśladowali 

ich jak papugi.” ,,Lepiej uważaj Doktorze,” powiedziałem ,,aby nie sądzić zbyt pochopnie. No bo 

niby jak mamy wysondować głębokość serca ucznia szkolnego?”  

 Dr M został wyznaczony do przeprowadzenia spotkania po południu. Dopiero po wielkich 

perswazjach, skłoniliśmy go do podjęcia się tego. Tamtego popołudnia ewangeliści jeden za drugim 

opowiadali jak ich serca zostały dotknięte do żywego przez wyznania chłopców szkolnych. ,,Cóż, 

to było wielkie objawienie dla mnie,” stwierdził Doktor M po spotkaniu. ,,Nigdy więcej nie będę 

wypowiadał się na temat tego co wiem czym jest Poruszenie Ducha Bożego.” 

  Pierwotny plan zakładał, że spotkania będą trwać osiem dni; jednakże, gdy nastał ósmy 

dzień, każdy zgodził się, żeby kontynuować je jeszcze przez kilka dni. Podczas tych ostatnich dni 

pewna liczba osób, którzy nie wyznali jeszcze swoich grzechów do tamtego czasu, poczuła, że 

rzeczy stają się zbyt gorące dla nich i próbowali wycofać się i uciec. Ale odkryli jak trudną rzeczą 

jest uciec od szukającego ich Boga. Niektórzy ludzie byli w drodze do domu, ale presja, aby 

wyznać grzechy stała się tak nieznośna, że musieli zawrócić i iść z powrotem na spotkanie. Inni 

doszli do swych domów, ale nie znajdując tam ulgi wrócili do Changteh. 

 Jeden bogaty człowiek, dla którego idea publicznego wyznawania grzechów była 

szczególnie nieprzyjemna był już kilka kilometrów od miasta, gdy uświadomił sobie, że jego 

ucieczka jest bezcelowa; dlatego wrócił na spotkanie i stojąc w tylnej części namiotu, ze łzami 

spływającymi po policzkach zawołał do mnie: ,,Pastorze czy muszę czekać, aż ci tam z przodu 

skończą?” Odpowiedziałem, że skoro przyszli pierwsi to jest uczciwą rzeczą, aby byli wysłuchani 

pierwsi.” ,,Ale pastorze,”  odpowiedział ,,Nie mogę czekać; ,,Pęknę, jeśli nie będzie mi dana szansa, 

abym natychmiast wyznał swoje grzechy.” ,,Cóż, jeśli tak się sprawy mają,” powiedziałem do niego 

,,to lepiej będzie, jak wysłuchamy ciebie teraz, a inni niech chwilę poczekają.” Wtedy nastąpiło 

jego wyznanie, które było jak szybki gwałtowny potok górski, który przerwał tamę, za pomocą, 

której próbowano go powstrzymać. 

 Często, podczas tych spotkań wielkie fale modlitwy przetaczały się przez kongregację. 

Niektórzy z zebranych wołali: ,,Oh, pomódlcie się za moją placówkę misyjną, ponieważ jest zimna 

i martwa duchowo.” Ktoś inny mówił, że jego ojciec i matka byli nienawróceni i prosił wierzących, 

aby przyłączyli się do modlitwy za ich zbawienie. Wtedy, natychmiast kilkadziesiąt osób z 

kongregacji zaczynało się modlić. Wydawało się, że nic nie może oprzeć się natarczywości takich 

modlitw. Kilku z naszych najbardziej wpływowych Chińskich liderów Kościoła była niechętna tym 

spotkaniom i oświadczyła przed ich zorganizowaniem, że nie mają zamiaru w nich uczestniczyć. 

Dlatego specjalna modlitwa wstawiennicza została zaniesiona do Boga w odniesieniu do tych ludzi; 

i jeśli dobrze pamiętam, to jedne z najbardziej skruszonych wyznań grzechów w całym 

Przebudzeniu pochodziły z ust tych liderów. 

  Wszystkie rodzaje kłótni zostały zakończone a niezliczone szkody naprawione w czasie 

trwania tych spotkań. Chociaż wielu przyznawało się do większych grzechów, to jednak najwięcej 

grzechów dotyczyło zaniedbania obowiązków. Naruszanie odpoczynku w niedzielę, nie dawanie 

dziesięciny, nie świadczenie innym o Chrystusie, nie dawanie dobrego przykładu, nie czytanie 

Biblii, nie modlenie się za rodzinę i przyjaciół- były to sprawy w odniesieniu do których wielu 

skruszonych z wielkim kajaniem się wyznało swoje niedomagania. 

 Było rzeczą zdumiewającą, że nawet poganie, którzy przychodzili do kościoła ze zwykłej 

ciekawości, byli dotykani przekonaniem o grzechu. W przypadku wielu pogan wydawało się, że 

jakaś zniewalająca moc przyciągała ich do namiotu w którym odbywały się spotkania 



Przebudzeniowe, aby wyznali swoje grzechy i przyjęli Chrystusa jako swego Zbawiciela. W 

szpitalu znajdował się pewien młody człowiek, któremu pociąg obciął obie nogi. Oddział na którym 

leżał był tak daleko od namiotu w którym odbywały się spotkania Przebudzeniowe, że nie mógł 

słyszeć mego głosu żadną miarą, a jednak podczas jednego ze spotkań, gdy Poruszenie duchowe w 

namiocie dosięgło zenitu, przekonanie o grzechu ogarnęło tego młodzieńca i został zbawiony. 

 Moja relacja z Przebudzenia w Changteh byłaby niekompletna, gdybym nie umieścił w niej 

historii o tym jak Bóg działał w życiu mojego starego przyjaciela Wanga Ee, z Takwanchwang; 

wioski znajdującej się około 12,5 km na południowy wschód od naszego centrum misyjnego. Wang 

Ee był jednym z naszych pierwszych nawróconych. Odwiedzał mój dom bardzo często i był bardzo 

mile widziany w nim. Przez kilka lat po swoim nawróceniu, sprawa Pańska bardzo kwitła w jego 

wiosce. Nawracali się tam notoryczni grzesznicy, i do roku 1900 już 19 rodzin w tej wiosce 

wyznawało Chrystusa.. W samej rodzinie Wanga Ee liczącej 28 osób tylko dwie nie były 

Chrześcijanami. 

 W 1900r wybuchło powstanie Bokserów. Chińscy liderzy Kościoła natychmiast nakłonili 

nas do ucieczki, podczas gdy był jeszcze czas po temu. Powiedzieli nam, że jeśli zostaniemy to 

prawdopodobnie wszyscy, zagraniczni misjonarze  jak i Chińscy Chrześcijanie zostaną zabici. Jeśli 

zaś zdołamy dotrzeć do bezpiecznego miejsca, to będziemy mogli przeczekać dopóki burza nie 

ucichnie i wtedy wrócić. W tym miejscu pominę opowiadanie o bardzo bolesnych doświadczeniach 

przez które przeszliśmy, zanim dotarliśmy do bezpiecznego miejsca na wybrzeżu. Jeśli chodzi zaś o 

Chrześcijan w Honan, a między nimi o moich przyjaciół w Takwanchwang, to doznali wielkich 

prześladowań i zostali pozbawieni praktycznie wszystkiego. 

 Po upadku powstania Bokserów wróciłem wiosną 1902r do Changteh, po czym natychmiast 

udałem się do Takwanchwang., aby odwiedzić Wanga Ee. Jakie to było wspaniałe spotkanie! 

Zebraliśmy się wszyscy w jego domu i wierzący pokazali mi swoje blizny po ranach, a ja im swoje. 

Potem, wszyscy uklękliśmy i chwaliliśmy Boga za Jego miłosierdzie, które nam okazał. Chociaż 

byli w nędzy, to jednak nikt z tej małej trzódki nie został zabity. Byłem pewien, że skoro Bóg 

przeprowadził swój lud bezpiecznie przez takie próby, to musiał mieć specjalny plan dla nich.  

 Krótko po tej mojej wizycie, rozpocząłem ewangelizację obszarów położonych na  północ 

od Changteh, a inny misjonarz przejął południową część, w której położony też był 

Takwangchwang. Przez kilka lat nie byłem w stanie odwiedzić tej placówki misyjnej położonej w 

tej wsi. Jednakże Wang Ee często wpadał do mnie. Gdy pytałem go jak miały się sprawy rozwoju 

Chrześcijaństwa w Takwangchwang, to jego twarz stawała się ponura i odpowiadał: ,,Obawiam się, 

że nie za dobrze. Ale pastorze nie możesz mnie za to winić. Jeszcze nie nadszedł Boży czas; 

jednakże gdy nastanie, to Bóg zbawi ludzi z mojej wioski.” Jednakże w jakiś sposób czułem, że 

przeszkoda w nawracaniu się ludzi w jego wiosce tkwiła w moim przyjacielu; ale co nią było nie 

byłem w stanie tego określić.  

 Jesienią 1908r napisałem list do Wanga Ee, prosząc go, aby uczynił mi specjalną łaskę i 

przyszedł wziąć udział w nabożeństwach, które miały się odbyć w Changteh. Jednakże na 

pierwszym spotkaniu nadaremno wypatrywałem znajomej twarzy mojego starego przyjaciela. W 

jego miejsce przyszedł jego syn. Powiedziałem temu młodemu człowiekowi: ,,Posłałem specjalnie 

po twojego ojca. Dlaczego nie przyszedł?” Na co on odpowiedział: ,,Mój ojciec posłał mnie w 

swoje miejsce. Mówi, że jest stary i niedługo umrze i dlatego chce, abym nauczył się wszystkiego 

co mogę, abym był wstanie zająć jego miejsce w Kościele po tym, gdy on odejdzie z tego świata.” 

Trzeciego dnia spotkań ten młody człowiek wydawał się być wielce poruszony. ,,Idź do domu,”  

powiedziałem do niego ,,i powiedz twemu ojcu, że po prostu musi przyjść; bo jeśli nie przyjdzie to 

obrazi swego najlepszego przyjaciela.” 

 Następnego ranka pojawił się Wang Ee. ,,Dlaczego wysłałeś do domu mojego syna?” 

zapytał niechętnie; ,,wyniósł by z tych spotkań o wiele więcej niż ja wyniosę. Nie ma tak naprawdę 

żadnej przyczyny dla której powinienem był przyjść. Nie mam, żadnego grzechu.” Wangu Ee,” 

odpowiedziałem ,,chcę prosić cię o jedną rzecz, a jest nią to abyś pozostał tutaj kilka dni i po prostu 

zobaczył, czy Bóg ma coś do powiedzenia tobie.” 

 Szóstego ranka, przed śniadaniem, przyszedł do mojego domu ewangelista Ho wielce 



podekscytowany, mówiąc ,,Wang Ee znajduje się w okropnym stanie. Wczoraj późną nocą, gdy 

rozmawiał z niektórymi ewangelistami, nagle padł na podłogę jak gdyby ktoś go postrzelił. Od tego 

czasu płacze i zawodzi z powodu swoich grzechów. Posłał mnie do ciebie, aby prosić cię, byś 

rozpoczął nabożeństwo tak szybko jak to możliwe, ażeby miał szansę wyznać swoje grzechy.” 

 Skoro tylko śniadanie się skończyło pospieszyłem na podwórze. Tuż za drzwiami 

prowadzącymi do namiotu spotkałem Wanga Ee. Łzy spływały mu po policzkach, był tak 

skruszony, że nie mógł powiedzieć ani słowa. Po prostu chwycił mnie za ramię. Było to zbyt dużo 

dla mnie i nie mogłem powstrzymać się od płaczu. Ramię w ramię weszliśmy do namiotu 

zgromadzeniowego i Wang Ee klęknął koło mównicy. Przez kilka minut głośne łkania wstrząsały 

jego ciałem, tak że nie mógł mówić. Ale wreszcie odzyskawszy mowę zawołał: ,,Powiedziałem 

pastorowi Goforthowi, że ludzie z Tagwanchwang nie zostali zbawieni, bo jeszcze nie nadszedł 

Boży czas. Okłamałem pastora; ponieważ prawdziwą przyczyną dlaczego ludzie w mojej wiosce się 

nie nawracają, jest to że zgrzeszyłem i zasmuciłem Ducha Świętego. Po 1900r., gdy urzędnik 

państwowy miał zapłacić odszkodowanie mi za majątek, który został rozgrabiony lub zniszczony 

przez Bokserów bardzo zawyżyłem moje straty. Straciłem tylko trzy muły, ale wysunąłem 

roszczenie za utratę sześciu i zapłacono mi odszkodowanie za sześć mułów. Obrabowano mnie z 

trzystu buszli pszenicy; ja zaś zadeklarowałem, że zrabowano mi sześćset buszli i za tyle mi 

zapłacono. Kłamiąc w ten sposób wzbogaciłem się na swojej niedoli, ale przy tym zgasiłem Ducha 

Świętego w moim sercu. 

 Wang Ee zakończył swoje wyznanie grzechów oświadczeniem, że użyje każdego centa, 

który uzyskał nieuczciwie z odszkodowania za majątek zagrabiony przez Bokserów na budowę 

budynku kościelnego w swojej rodzinnej wiosce. I słowa dotrzymał.  

 

 

 7. OBECNOŚĆ I MOC PAŃSKA W PLACÓWKACH MISYJNYCH PODLEGŁYCH 

CHANGTEHFU. 
 

  

 Po spotkaniach w Changtehfu misjonarze i Chińscy liderzy Kościoła podzielili się na 

zespoły i objeżdżali podległe placówki misyjne. Pomiędzy nimi znajdowała się pewna placówka w 

wiosce, z której nie tak dawno ponad stu Chrześcijan przeszło do Kościoła Rzymsko-Katolickiego. 

Przyczyną było aresztowanie pewnego Chrześcijanina. Otóż pewien zły człowiek znany w tej 

wiosce zaskoczył nagle wszystkich przez to, że zaczął wyznawać Chrystusa. Przez sześć miesięcy 

kontynuował chodzenie drogą chrześcijańską; jednakże nagle z powrotem wrócił do swoich 

grzechów i został aresztowany za napad. Starsi i diakoni Kościoła tej placówki przyszli do nas 

prosząc, abyśmy zainterweniowali. Powiedzieli nam, że wszystko co musimy zrobić, aby uratować 

życie tego człowieka, to powiedzenie sędziemu, że aresztowany był gorliwym Chrześcijaninem i że 

został niesprawiedliwie aresztowany. Jednakże odmówiliśmy, aby złożyć fałszywe zeznania, aby 

uratować tego człowieka. Na co oni odeszli i poszli z tą sprawą prosto do księdza Rzymsko-

Katolickiego, który wymienił swoją cenę, Powiedział, że uratuje aresztowanego, pod warunkiem, że 

oni wszyscy przyłączą się do jego Kościoła. Starsi i diakoni złożyli obietnicę, wtedy ten ksiądz 

natychmiast skontaktował się z mandarynem i w kilka godzin później aresztowany człowiek stał się 

wolny. Wtedy, praktycznie cała kongregacja w tej wiosce przeszła na Rzymsko-Katolickie 

wyznanie, tylko resztka pozostała wiernie przy Chrystusie.  

 Podczas Przebudzenia w centrum misyjnym w Changteh modlono się nie jeden raz za tę 

małą podległą placówkę misyjną. Czasami setki ludzi razem modliły się o powrót tych zagubionych 

ludzi, błagając Boga, aby przyprowadził ich z powrotem do swojego stada. Delegacja została 

wysłana do tej wioski, i praktycznie zaciągnęła byłego głównego starszego i byłego głównego 

diakona lokalnego Kościoła ze sobą do Chantech. Obu ogarnęło okropne przekonanie o grzechu. W 

niedługi czas potem Dr M., z zespołem przebudzonych duchowo Chińskich liderów Kościoła 

pojechał do tej wioski, aby poprowadzić czterodniowe specjalne spotkania modlitewne. Doktor M 

powiedział mi  później, że nigdy nie słyszał, aby ludzie byli tak ogarnięci przez Ducha sądu. Ponad 



stu wierzących wyznało publicznie swoje grzechy i odeszło z Kościoła Rzymsko-Katolickiego, na 

powrót do lokalnego Kościoła Protestanckiego. 

 Dr M. i jego zespół udali się do Changtsun, gdzie ich spotkaniom towarzyszyło wielkie 

zainteresowanie, Jednego dnia około pięć tysięcy ludzi zebrało się, aby słuchać ewangelii. Trzeba 

było zbudować mównice w różnych strategicznych punktach, ażeby można było dotrzeć z 

przesłaniem do wszystkich zgromadzonych. Kilka lat po tym jak utworzono Kościół w Changtsun, 

poproszono mnie, abym poprowadził tam serię spotkań Przebudzeniowych. Ponieważ budynek 

tamtejszego kościoła był zbyt mały, to spotkania odbywały się na pobliskim obszernym odkrytym 

placu. Jednakże przez kilka dni nie było absolutnie żadnych oznak jakiegokolwiek duchowego 

poruszenia. 

 Trzeciego ranka moja żona powiedziała mi: ,,To zaczyna działać na moje nerwy. Nie mogę 

pozostać tu dłużej. Nie byłam obecna na pierwszym spotkaniu, ale sądząc na podstawie niewielu 

słów jakie mnie doszły, musiałeś obrazić śmiertelnie ludzi przez to co powiedziałeś. Cóż, nigdy nie 

widziałam, żeby ludzie tak się zachowywali. Przemawiasz, potem oznajmiasz, że spotkanie jest 

otwarte na głośne modlitwy. Czekasz dziesięć minut, ale bez rezultatu każdy milczy. Potem 

zachęcasz ich do śpiewania hymnu, po zaśpiewaniu którego znowu zachęcasz do głośnych modlitw. 

Jednakże upływa czas, a nikt się nie modli. Po czym wygłaszasz końcowe błogosławieństwo. Tak 

się dzieje od kilku dni. Nie mogę tego znieść. 

 ,,Nie wiem czym mogłem ich obrazić,” odpowiedziałem. ,,Wszystko co pamiętam, że 

mówiłem na pierwszym spotkaniu to to, ze byłbym zadowolony gdyby odłożyli na bok w czasie 

trwania tych spotkań wszystkie swoje stare modlitwy, które nauczyli się na pamięć. Oraz, że jeśli 

Duch Boży pobudzi ich do wyznawania i pozbycia się różnych rzeczy, które jak mogą przypuszczać 

przeszkadzają Jego działaniu na tym miejscu, to taka modlitwa jest mile widziana przeze mnie.  

 Gdy rozmawiałem z żoną mój notatnik leżał otwarty na stole przede mną. Właśnie 

zapisałem w nim notatkę. ,,Po prostu przeczytaj to,” powiedziałem, wręczając notatnik mojej żonie. 

,,Mija trzeci dzień w którym nie ma najmniejszych oznak jakiegokolwiek duchowego Przebudzenia 

pośród zebranych wierzących. Ale jak pewnym jest, że  Bóg jest wszechmocny, a Jego Słowo jest 

jak młot, który kruszy skałę, tak pewnym jest, że Jego lud skłoni się przed Nim.” Żona wręczyła mi 

notatnik z powrotem. ,,Nie pójdę do domu,” powiedziała. ,,Zaczekam i zobaczę co zrobi Bóg.” 

Właśnie wtedy został wprowadzony Chiński pastor. Był bardzo zaniepokojony faktem, że nie było 

jeszcze żadnych oznak Przebudzenia, i powiedział nam, że liderom Kościoła tak bardzo zależało na 

tej sprawie, że tego ranka rozpoczęli prowadzenie dodatkowych spotkań modlitewnych.  

 Od tego momentu naszym jedynym problemem było kończenie spotkań. Czasami po tym 

jak spotkanie trwało trzy lub cztery godziny i kończyłem je błogosławieństwem, natychmiast 

kilkadziesiąt osób przybiegało do kazalnicy i prosili mnie, abym dał im szansę wyznać grzechy. 

Każdego dnia przychodziło wielu niezbawionych i wielu z nich ogarniało przekonanie o grzechu. 

Jeden Chrześcijanin powiedział mi: ,,Przed tymi spotkaniami Przebudzeniowymi nie było 

specjalnego zainteresowania ewangelią w mojej wiosce. Ale dzisiaj, gdy poszedłem do domu na 

obiad, około 90 ludzi z mojej wioski zgromadziło się dookoła mnie i poprosiło, abym opowiedział 

im wszystko o ,,tym Jezusie i Jego drodze zbawienia.” Pomiędzy nowo nawróconymi były dwie 

znane czarownice. Poprosiły pastora Hsi i starszych, aby poszli z nimi do ich domów i tam 

przeprowadzili nabożeństwo. Wszystkie osoby z rodzin tych czarownic nawróciły się Pana. 

 Zaskakujące skruszenie i przekonanie o grzechu dotykało również Chrześcijańskich liderów 

Kościoła. Pastor, starsi i diakoni, wszyscy błagali Boga o przebaczenie im ich oziębłości i 

niedbalstwa w ich Chrześcijańskiej służbie. Wielu modliło się gorliwie, o głębsze doświadczenie 

ducha braterskiej miłości. Inni ze wstydem wyznawali, że nie czytali swoich Biblii, nie modlili się, i 

nie usiłowali zbawić tych, którzy  żyją dookoła nich. 

 Czasami, gdy ludzie pytają mnie: ,,A co, jeżeli chodzi o stałe rezultaty?” Opowiadam im 

historię Kuo Lao Tsui. Kuo mieszkał w małej wiosce około ośmiu kilometrów od Changtsun.  Był 

kiedyś jednym z najbogatszych ludzi w okręgu, ale uzależnił się od opium, i w krótkim czasie 

roztrwonił prawie wszystko. Jego stan był tak zły, że nawet ciężar kołdry leżącej na nim sprawiał 

mu boleść. Nie mógł zmrużyć oka dopóki nie wziął pełnej dawki opium. Jego żona w końcu umarła 



ze złamanym sercem, pozostawiając małe dziecko. Kuo natychmiast wziął sobie inną żonę, młodą 

nastoletnią dziewczynę, która została zmuszona do małżeństwa przez jej rodzinę. Gdy biedna 

dziewczyna prawidłowo oceniła całą sytuację wpadła w płacz, który trwał kilka dni; gdyż wiedziała 

całkiem dobrze, że ten mąż za którego zmuszono ją by wyszła mógł umrzeć w każdej chwili; a to 

oznaczałoby, że oboje ona i dziecko zostaliby sprzedani w niewolę.  

 Podczas Przebudzenia w Changtsun pewna liczba ludzi z wioski gdzie mieszkał Kuo 

uczestniczyła w nabożeństwach i ogarnęło ich przekonanie o grzechu. Pewnego dnia czterech z tych 

nawróconych niedawno ludzi wpadło do domu Kuo i powiedziało mu, aby się przygotował, bo za 

pół godziny wrócą i zabiorą go do Changtsun ,,aby został zbawiony.” Gdy wrócili po pół godzinie, 

to pierwszą rzecz jaką zrobili, było zniszczenie Kuo fajki do palenia opium i wrzucenie samego 

opium w ogień. Kuo podejrzewał wcześniej, że to zrobią, więc sekretnie ukrył kilka tabletek 

morfiny w podszewce swojego ubrania. Jego zamiarem było to, że jeśli przyjdzie pragnienie na 

niego z jego nieodpartą mocą, to wtedy, upewniwszy się najpierw, że nikt nie widzi, weźmie jedną z 

tabletek i połknie. Jednakże jego przyjaciele przejrzeli jego triki, i z tego powodu przeszukali jego 

ubranie, wyciągnęli wszystkie tabletki i wrzucili je w ogień również. 

 Biedny Kuo był teraz w okropnym położeniu. ,,Co teraz zrobię?” jęczał; ,,nie mogę żyć bez 

tego.” ,,Będziemy się modlić za ciebie,” odpowiedzieli jego przyjaciele. Ponieważ Kuo nie mógł 

znieść nawet podskakiwania toczącego się wozu, przyjaciele włożyli go do wielkiego kosza na 

jedzenie dla zwierząt i nieśli go 8 km na spotkanie Przebudzeniowe. Ku swemu wielkiemu 

zaskoczeniu, Kuo spał przez całą pierwszą noc bez żadnego głodu narkotykowego. Nie przyszło mu 

wtedy jeszcze do głowy, żeby przypisać to działaniu Bożemu. Przypisał to temu, że dodatkowa 

porcja opium, którą zażył przed wyruszeniem w drogę jako środek zapobiegawczy nie przestała 

jeszcze działać. Drugiej nocy, gdy miał już spać naszedł go straszny głód narkotykowy. Jego 

przyjaciele widząc jego udrękę obnieśli go dookoła wioski kilka razy, przynieśli z powrotem do 

jego pokoju, pomodlili się z nim i położyli go do łóżka. Kuo spał spokojnie całą noc. W ciągu 

pięciu dni głód narkotykowy kompletnie zniknął i Kuo stał się nowym człowiekiem w Chrystusie 

Jezusie. 

 W przeciągu kilku lat Kuo stał się znany jako jeden z najzdolniejszych kaznodziei w 

północnym Honanie. Zabrał się do roboty również i odzyskał cały majątek, który wcześniej utracił. 

Przy jednej okazji słyszałem go jak składał swoje świadectwo przed dużym tłumem ludzi, którzy 

przyszli z jego oraz z sąsiednich wiosek. ,,Wiecie ludzie jakim beznadziejnym wrakiem byłem w 

wieku czterdziestu pięciu lat,” powiedział. ,,Roztrwoniłem wszystko co posiadałem. Moja pierwsza 

żona umarła, że złamanym sercem. Moja druga żona, żyła w stałej agonii obaw. Oczekiwała, że 

umrę każdego dnia. W tamtych dniach nie mogłem przejść więcej niż dwa i pół kilometra. Teraz 

mam sześćdziesiąt lat i mogę przejść 45 km każdego dnia bez najmniejszego problemu. Mam 

szczęśliwą żonę i czworo szczęśliwych dzieci. Moje dwie najstarsze córki ukończyły 

Chrześcijańską Szkołę dla Dziewcząt w Changteh. Mój najmniejszy syn i córka obecnie 

uczęszczają do tej samej szkoły. Tak, mogę  z całego serca zarekomendować mojego Zbawiciela, 

Pana Jezusa Chrystusa, gdyż uczynił wielkie rzeczy dla mnie. 

 W tym samym okręgu żył rolnik nazwiskiem Yeh. Wczesną wiosną 1908r pan Yeh wszedł w 

spór sądowy z niejakim panem Chang, który mieszkał w mieście Changtsun. Rodzina Chang była 

bogatą uczoną rodziną posiadającą znaczne wpływy w okolicy; podczas gdy Yeh był tylko 

biednym, nic nieznaczącym chłopem. Rodzina Chang wygrała sprawę. Wtedy Yeh, pełen oburzenia 

na niesprawiedliwość postanowił odwołać się do sądu wyższej instancji w Changteh, aby sprawa 

została ponownie rozpatrzona. Gdy przechodził przez te miasto napotkał Chrześcijanina ze swojej 

rodzinnej wioski, który dowiedziawszy się o celu pobytu Yeh w Changteh przekonał go, aby 

odłożył sprawę na jeden dzień i poszedł z nim do centrum misyjnego. Wszystko to działo się 

podczas Przebudzenia w tym mieście. Zdarzyło się, że głosiłem wtedy kazanie na podstawie werset: 

,,Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych 

przewinień” (Mat 6:15 UBG).  

 Yeh ogarnęło potężne przekonanie o grzechu, i zadecydował w tamtym miejscu i w tamtym 

momencie stać się Chrześcijaninem. Wszelkie myśli o kontynuowaniu sporu sądowego z Changami 



odeszły z jego umysłu, zamiast tego zastanawiał się jak mógłby przyprowadzić ich do Chrystusa. 

Różnica w  statusie społecznym między nim a Changami ograniczająca możliwości kontaktu 

między nimi stanowiła podstawową trudność. Jednakże zdarzyło się, że Yeh, krótko po powrocie do 

domu, przechodził obok domu Changa z którego sam Chang wyszedł na zewnątrz. Wtedy Yeh 

ukłonił się grzecznie i zapytał o jego zdrowie. Na co stary uczony rzucił na niego okiem z 

poczuciem wielkiej pogardy i odwrócił się bez słowa. Taki afront wystarczyłby, aby zniechęcić 

każdego człowieka, ale nie Yeh, Po tym kiedykolwiek Yeh spotykał kogoś z rodziny Changów na 

ulicy schodził im kurtuazyjnie z drogi, aby okazać szacunek. 

 Stopniowo stary pan Chang zaczął mięknąć. Przez długi czas jego rodzina nie mogła 

zrozumieć co spowodowało nagłą zmianę postawy Yeh. Wiedzieli, że   groził im zemstą sądową, i 

że dlatego poszedł do Changtehfu, a potem po kilku dniach powrócił z miasta i od tego momentu 

okazywał im najbardziej przyjazny i miły szacunek. Byli zdumieni. Potem, pewnego dnia, jeden z 

członków rodziny Changów wrócił do domu z wieścią, że, gdy Yeh był w Changteh, poszedł do 

północnego przedmieścia miasta, gdzie mieszkały ,,zagraniczne diabły,” i zadecydował, aby stać się 

Chrześcijaninem. Czy to było rozwiązaniem tajemnicy zachowania się Yeh wobec nich nie 

wiedzieli. Jednakże pozostawał fakt, że Yeh najwyraźniej pragnął zażegnać były spór. W końcu 

zadecydowali, żeby pójść z nim na kompromis. Trzy miesiące po tym Yeh zdobył całą rodzinę 

Changów dla Chrystusa. 

 Chciałbym opisać jeszcze jeden przypadek zanim zakończę ten rozdział. Otóż przez kilka lat 

stan Kościoła w Linchang, będącego naszą największą placówką misyjną, położoną około 48 km na 

północnym wschodzie od Changtehfu był zniechęcający. Z tego względu w końcu zadecydowałem, 

aby przeprowadzić tam tydzień specjalnych nabożeństw. Miałem dobre podstawy, aby uważać, że 

niezadowalający stan tamtejszego Kościoła był spowodowany w dużej mierze złym życiem jednego 

z tamtejszych diakonów. Jednakże nic konkretnego nie można było mu zarzucić. Był przebiegłym 

człowiekiem i zawsze zdołał zatrzeć za sobą ślady. W niedzielę rano pierwszego dnia tych 

nabożeństw podszedłem do tego diakona i poprosiłem go, aby uczestniczył we wszystkich tych 

nabożeństwach wskazując przy tym, że jego pomoc będzie bardzo cenna dla mnie. Jednakże nic na 

to nie odpowiedział, co więcej natychmiast ruszył do domu, który był oddalony od Linchang o 12 

km. 

 Minął poniedziałek, a nie było widać tego diakona na nabożeństwach. Nadszedł wtorek a 

diakona dalej nie ma. Starszy tego lokalnego Kościoła nazwiskiem Chang tak był zaniepokojony tę 

sprawą, że w środę, wczesnym rankiem wyruszył po diakona i przyprowadził go na nabożeństwo. 

Po zakończeniu porannej usługi powiedziałem mu: ,,Słuchaj diakonie, nie było cię przez dwa dni. 

Czy nie zechciałbyś zostać ze mną, aż do końca tygodnia na nabożeństwach?” Na co wymamrotał 

coś chaotycznie i odszedł. Starszy Chang czynił wszystko co w jego mocy, aby diakon pozostał, 

jednakże diakon powiedział mu z szyderstwem:: ,,Czy sądzisz, że tak się poniżę, że wyznam wobec 

wszystkich moje grzechy, tak jak ludzie, którzy to uczynili dzisiejszego ranka? Prędzej umrę.” 

 Później zobaczyłem diakona i starszego stojących z dala na zaoranym polu; diakon szarpał 

się, aby odejść, a starszy próbował go zatrzymać. W końcu starszy zrezygnował i wrócił płacząc do 

pokoju w którym znajdowała się moja żona i ja. Był bardzo zniechęcony. Zasugerowałem, abyśmy 

w trójkę zjednoczyli się w modlitwie za diakona. Powiedziałem: ,,Jego przypadek nie jest poza 

mocą Bożą. Pamiętacie co Chrystus powiedział, że: ,,Jeśli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić 

o cokolwiek, otrzymają to od mego Ojca, który jest w niebie” (Mat 18:19 UBG). Gdy uklękliśmy i 

cicho modliliśmy się, zawołałem: ,,O Panie, widzisz, że ten diakon nie chce zostać na spotkaniach i 

dać Tobie szansę, abyś przypomniał mu jego nieodpuszczone grzechy. Jednakże dzisiaj nawet w 

jego własnym, domu uświadom mu, że jest najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem w tym kraju. 

Nie pozwól mu zmrużyć oka dzisiejszej nocy. Daj mu doznać, że przechodzi przez piekło; i 

sprowadź go z powrotem jutro, aby uwielbił swego Zbawiciela.”  

 Wczesnym rankiem, następnego dnia pojawił się diakon. Wyglądał jak obraz nędzy i 

rozpaczy. ,,Przeszedłem przez piekło odkąd odszedłem stąd wczoraj,” wyjęczał. ,,Nie mogłem spać 

zeszłej nocy. Jestem pewien, że jestem dzisiaj najnieszczęśliwszym człowiekiem w całych 

Chinach.” 



 Kiedy ten diakon wszedł za kazalnicę na nabożeństwie tamtego ranka był wyznać swoje 

grzechy był tak opanowany przez emocje, że ledwie mógł mówić. Stanął przy tablicy i zawołał: 

,,Moje grzechy są zbyt wielkie, abym wyznał je tylko ustami muszę je napisać. Po czym dużymi 

wyraźnymi literami napisał ,,KŁAMCA.” Potem obróciwszy się do kongregacji powiedział: ,,Tak 

jestem kłamcą. Okłamałem Boga, Ducha Świętego. Gdy poruszył moje serce w czasie wielkiego 

Przebudzenia w Changtehfu przyrzekłem, że we wszystkim będą starał się żyć, tak jak przystoi 

liderowi w Jego Kościele. Następnie odwrócił się znowu do tablicy i napisał ,,CUDZOŁOŻNIK.” 

Potem ,,MORDERCA.” Pewien człowiek i ja,” powiedział on ,,planowaliśmy napaść na bogatego 

biznesmena. Zamierzaliśmy zabić go i obrabować z pieniędzy. Czailiśmy się przy drodze w 

ciemności godzinami; jednakże nasza ofiara prawie w ostatniej chwili zadecydowała, żeby nie 

opuszczać miasta tamtej nocy. Nie zabiłem go fizycznie, ale zabiłem go w sercu.” 

 Jest niemożliwe, aby wyrazić słowami efektu jaki zrobiło to powalające wyznanie. 

Wydawało się, że było jedyną brakującą rzeczą, która pozwoliła, aby Duch Boży dotknął ludzkich 

serc z całą mocą.   

  

  

 8. POKONANIE I WYRZUCENIE ZŁYCH DUCHÓW W HONAN. 

 

 

 Poproszono mnie, abym poprowadził spotkania Przebudzeniowe w Kaifeng, przy dwóch 

różnych okazjach. Za pierwszym razem gdy prowadziłem serię tych spotkań stanąłem wobec jakiejś 

niewytłumaczalnej przeszkody blokującej działanie Ducha Świętego, aż do ostatniego dnia spotkań. 

Różni ludzie zostali dotknięci przekonaniem o grzechu, ale nie było takiego swobodnego 

poruszenia Ducha w sercach ludzkich jakie widziałem w Mandżurii i w Changteh. Jednakże 

podczas ostatniego spotkania jeden z medycznych asystentów niejaki pan Kao zawołał do swojego 

kolegi: ,,Obecność Boża jest blokowana tutaj z naszego powodu. Jesteśmy wrogami i każdy wie o 

tym. Usuńmy tę przeszkodę.” Na co kolega natychmiast powstał i wyznał swój udział w kłótni. 

Wtedy wszyscy obecni wybuchnęli płaczem i zaczęli kajać się. Na tym spotkaniu wieczornym była 

duża grupa niewierzących, którzy wydawali się  szczególnie poruszeni. Przeszedłem się pośród nich 

i słyszałem jak wielu natychmiast poddawało się Chrystusowi i wołało o miłosierdzie.  

 Podczas mojej drugiej wizyty w Kaifeng spotkania Przebudzeniowe były prowadzone 

szczególnie dla uczniów szkoły pana Salee. Szkoła liczyła 140 uczniów z których być może 20% 

było Chrześcijanami. Podczas ośmiu dni spotkań z udziałem chłopców nie było żadnego 

ewidentnego poruszenia Ducha w ich sercach. W tym czasie Japonia wysunęła swoje ,,Dwadzieścia 

Jeden Żądań” i naturalnie każdy był owładnięty uczuciami patriotycznymi do najwyższego stopnia. 

Tego dnia w którym rozpoczęliśmy nasze nabożeństwa Przebudzeniowe miało miejsce wielkie 

zebranie w mieście, w którym uczestniczyło wielu uczniów.  Na zgromadzeniu tym wybrano 

przemawiających, którzy potępili Japończyków w bardzo gwałtownych słowach i nalegali, aby 

podjąć kroki, żeby zmazać tę hańbę narodową. Pewna liczba uczniów ze szkół rządowych chłopcy i 

dziewczęta upuścili sobie krew i napisali nią przysięgi wiecznej nienawiści względem Japonii.  

 Czwartego dnia trwania naszych spotkań dziewczęta jednej z rządowych szkół w mieście 

wysłały notkę do uczniów szkoły pana Salee. W notce było napisane: ,,Myślałyśmy, że jesteście 

mężczyznami, i że naturalnie zajmiecie czołowe stanowisko w sprawie obrony naszego kraju. 

Jednakże teraz widzimy, że myliłyśmy się, jesteście po prostu bandą maminsynków. Jesteśmy tak 

zdegustowane wami, że zadecydowałyśmy posłać wam trochę dziewczęcych ubrań, abyście się w 

nie ubrali.” Chłopcy byli tak rozgniewani, że postawili straże przy bramie szkoły, aby zatrzymać 

każdego, kto zbliżałby się z podejrzanie wyglądającymi paczkami. Na podstawie tego można 

zrozumieć, że ci chłopcy nie byli w nastroju, aby przyjąć posłanie, które przyjechałem im wygłosić. 

Pan Salee miał wielkie problemy, aby utrzymać dyscyplinę w szkole. 

 Musiałem opuścić Kaifeng natychmiast, gdy spotkania się skończyły. Pan Salee towarzyszył 

mi w drodze na stację. Tuż przed odjazdem usilnie nakłaniałem go, aby kontynuował te spotkania 

samemu, a on obiecał, że będzie. Przy innej okazji powiedział mi, że po moim odjeździe, gdy 



wracał z powrotem do szkoły, był pogrążony w wielkiej depresji. Cały czas myślał, że jeśli 

człowiek, który ma tak duże doświadczenie nie mógł nic zrobić, to co on Salee może sam zrobić? 

Jednakże obiecał, że będzie kontynuował te spotkania i nie złamie swojego słowa. 

 Po przyjściu z powrotem do szkoły zawezwał chłopców, zrobił spotkanie i rozpoczął od 

krótkiego przemówienia. Gdy skończył mówić za kazalnicę wszedł Chiński nauczyciel. Przez kilka 

minut nie mógł się opanować tylko płakał. Gdy w końcu przestał płakać powiedział: ,,Paliłem 

papierosy z niektórymi z uczniów. Pani Salee usłyszawszy o tym wezwała mnie do siebie i 

oskarżyła mnie o to. Jednakże ja zaprotestowałem, że byłem niewinny. Powiedziałem jej, że zanim 

stałem się Chrześcijaninem paliłem papierosy; ale od mego nawrócenia rzuciłem ten nałóg; i że nie 

przypuszczała chyba, że ja Chrześcijanin i nauczyciel poszedłbym i palił papierosy z uczniami. Pani 

Salee była usatysfakcjonowana moim wyjaśnieniem, ale nie ja. To działo się rok temu, i od tego 

czasu, za każdym razem, gdy próbowałem się modlić, tamte kłamstwo staje mi przed oczami i 

powstrzymuje od modlitwy. 

 Te wyznanie wywołało potężny skutek. Przekonanie o grzechu ogarnęło uczniów i to 

zarówno Chrześcijan jak i pogan. Jeden z niewierzących uczniów, chłopiec, który był przywódcą 

każdej niesubordynacji i niegodziwego postępowania głęboko skruszył się i był pierwszym z 

uczniów, który wyznał swoje grzechy. Wielu innych uczniów poszło w jego ślady. Przed 

popołudniem następnego dnia 55 niewierzących uczniów przyszło do gabinetu pana Salee i 

wyznało Chrystusa jako swojego Zbawiciela. 

 Wyżej podano dwa przypadki tego jak Boże działanie zostało zablokowane przez 

niewyznane grzechy Jego własnych wyznawców. W obu przypadkach, skoro tylko grzechy zostały 

wydobyte na jaw i porzucone to jakby kamień duchowy przeszkadzający w Przebudzeniu był 

usuwany i Duch Święty przychodził z całą pełnią swej przekonującej mocy. Czyż nie możemy 

powiedzieć, że jest to prawo Królestwa Bożego? Bez uprzedniego napełnienia Duchem Świętym 

120 uczniów Chrystusa, byłoby niemożliwe, aby w dzień Zielonych Świąt 3000 ludzi doszło do 

zbawczej wiary Pana Jezusa Chrystusa. 

 Z kolei, praca w Kwangchow została rozpoczęta w latach dziewięćdziesiątych 

dziewiętnastego wieku przez pana Argento, Włocha z pochodzenia. Po tym jak stał się on 

Chrześcijaninem wyrzucono go z domu. Nie zrażony tym przyłączył się do Misji Wewnętrznej Chin 

i został wysłany do Kwangchow, gdzie w ciągu kilku lat, zebrał dookoła siebie małą grupkę 

Chrześcijan. Ich praktyką było wstawanie przed świtem, aby razem studiować Pismo Święte. W 

1900r Bokserzy związali pana Argento, polali benzyną i podpalili. Jednakże kilku z jego przyjaciół 

pospieszyło mu na ratunek i zdołało ocalić jego życie; chociaż stracił wzrok a inne części jego ciała 

zostały ciężko poparzone. Misja nakłaniała go, aby wrócił do Europy, ale nie chciał o tym nawet 

myśleć. Powiedział, że: nawet jeśli nie może widzieć, to przynajmniej może zostać tam i modlić się 

o zbawienie swego ludu.    

 Ale po dalszych kilku latach jego zdrowie tak bardzo pogorszyło się, że został zmuszony 

opuścić Chiny na dobre. Osiadł wśród narodu jego żony w Norwegii.  Sąsiad pana Argento w 

Norwegii powiedział mi, że duch modlitwy był stale obecny w życiu tego misjonarza. Często 

modlił się długo po północy, wstawiając się za ludźmi w Kwangchow. Czasami jego żona mówiła: 

,,Nie wytrzymasz tego, jesteś zbyt słaby. Musisz iść spać.”  Na co odpowiadał: Jak mogę iść spać, 

gdy tyle tysięcy ludzi w Kwangchow umiera bez Jezusa?” 

 Gdy przybyłem do Kwangchow w grudniu 1915r widziałem jak zakładano ostatnią 

dachówkę na dach pięknego kościoła. Pokazano mi ten kościół jako przykład pełnej poświęcenia 

służby pana Argento. Budynek kościelny mógł pomieścić 1400 osób, i został zbudowany 

całkowicie z funduszy zebranych przez Chińskich Chrześcijan. W tamtym czasie, tamtejszy Kościół 

liczył 2000 ludzi włączając w to wierzących z okolicznych wiosek. Kościół ten posiadał 21 

zależnych placówek misyjnych w terenie; i z wszystkich pracowników tylko dwoje było opłacanych 

przez zagraniczne misje. 

 Krótko po moim przybyciu, przedstawiono mnie starszemu Kościoła nazwiskiem Wen. 

Zgodnie z Chińskim zwyczajem zapytałem go ile ma lat? Mrugając okiem powiedział ,,Mam tylko 

osiemnaście lat.” Miał siwe włosy i wyglądał jakby miał około sześćdziesiątki. ,,Jest prawdą, że 



mam osiemnaście lat,” zaczął wyjaśniać ,,Przedtem byłem martwy w swoich przestępstwach i 

grzechach. Paliłem opium, byłem pijakiem i hazardzistą. Ponadto stałem się tak osłabiony przez 

moje rozpustne życie, że pewnego dnia mój przyjaciel patrząc przerażony na mój wygląd 

powiedział: ,,Słuchaj Wen nie pociągniesz długo, żyjąc w ten sposób. Lepiej będzie jak pójdziesz 

natychmiast do tego Kościoła Jezusa i poprosisz, aby misjonarz pomodlił się za ciebie. 

Przestraszony postanowiłem postąpić według jego rady. Poszedłem natychmiast do pana Argento i 

opowiedziałem mu o mojej sytuacji. On pomodlił się za mnie i tamtego dnia głód narkotykowy i 

alkoholowy opuściły mnie. Stałem się dosłownie nowym człowiekiem w Chrystusie. I żyję dla 

niego już od osiemnastu lat.” 

 W niedzielę rano, gdy zaczynały się spotkania Przebudzeniowe, przyszły takie tłumy ludzi, 

że nowy kościół był za mały, aby wszystkich pomieścić. Wielu przebywało koło drzwi i okien przez 

całe nabożeństwo. Było ewidentnym od pierwszego spotkania, że Duch Święty zstąpił z niezwykłą 

mocą. Setki ludzi płakało w tym samym czasie; i jak dobrze pamiętam wyznawane grzechy 

dotyczyły przeważnie zaniedbania obowiązków modlitwy, czytania Biblii i troszczenia się o dusze. 

 Podczas prowadzenia spotkań w Kwangchow napotkałem dwoje opętanych ludzi. Jednym z 

nich była żona prominentnego ewangelisty. Zdarzyło się, że poproszono tego ewangelistę, aby 

poprowadził wczesnoranne spotkanie modlitewne. Skoro tylko rozpoczął ładnie spotkanie, jego 

żona zaczęła krzyczeć: ,,Masz czelność prowadzić spotkania modlitewne po tym co nagrzeszyłeś.” I 

zaczęła wyliczać wszystkie jego przeszłe grzechy, włączając w to te, które popełnił przed 

nawróceniem, a nawet te które popełnił zanim ją spotkał. ,,Tak,” odpowiedział ewangelista, mówiąc 

do złego ducha ,,gdy byłem twoim niewolnikiem robiłem te rzeczy. Ale już nie jestem twoim 

niewolnikiem. Pan Jezus zmienił moje serce.”  

 Przy innej okazji, dokładnie w środku spotkania, ta kobieta zaczęła wykrzykiwać 

wszelkiego rodzaju bluźnierstwa i ogólnie robić wielkie zamieszanie. Kolporterka Biblii, która 

siedziała za nią, szarpnęła ją na dół i powiedziała jej, aby przestała. Na to krzycząca kobieta 

obróciła się  i opluła całą kolporterkę. Misjonarka siedząca obok wyjęła swoją chusteczkę i wytarła 

ślinę z ubrania kolporterki. Co tak dotknęło opętaną, że położyła swoją głowę na ramieniu 

misjonarki, i zapłakała gorzko. 

 Inną opętaną osobą był pewien poganin, przyprowadzony na spotkania przez jego 

Chrześcijańskich przyjaciół w nadziei iż zostanie uwolniony. Podczas gdy nic nadzwyczajnego nie 

działo się na spotkaniu, to ten opętany milczał lub cicho kwilił. Ale kiedykolwiek Duch Boży zaczął 

zstępować na ludzi z przekonującą mocą o grzechu, i ludzie zaczęli płakać i wyznawać swoje 

grzechy, to opętany wpadał w wielką wściekłość podczas której z jego ust wychodziły przerażające 

przekleństwa, bluźnierstwa i plugastwa. Po którymś ze spotkań na którym bardzo przeszkadzał 

opętany został zaprowadzony do pokoju, w którym zebrali się inny misjonarz, ja i większość 

Chińskich liderów. 

 Pan M. prowadził nas w modlitwie. Przez jakiś czas opętany człowiek tylko kwilił. Ale 

zdarzyło się, że misjonarz wypowiedział słowa ,,Jezus z Nazaretu” na co natychmiast opętany 

wpadł w straszną agonię. To samo stało się, gdy starszy Wen modlił się nad opętanym. 

Kiedykolwiek zostały wypowiedziane słowa: ,,Jezus z Nazaretu,” to opętany zachowywał się w 

sposób niekontrolowany. W końcu, starszy Chang, kładąc rękę na głowie opętanego powiedział: 

,,Duchu nieczysty, w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wyjdź z niego.” Wtedy natychmiast 

opętany rzucił się na podłogę i tarzał się na niej z pianą na ustach. Otoczyliśmy opętanego wkoło, 

jednakże z powodu długich ubrań Chińskich nie mogłem go widzieć wyraźnie; za to nagle 

usłyszałem dźwięk jak gdyby opętany wymiotował. Później oglądnąłem podłogę uważnie, ale nie 

zauważyłem śladu wymiocin. Jednakże coś z niego wyszło. Następnie ten człowiek wstał z podłogi 

w asyście kilku ewangelistów. Był słaby, blady i drżący, ale przy zdrowych zmysłach. Co do tego 

nie było wątpliwości. W ten sam sposób pomodlono się o żonę ewangelisty i demon został z niej 

także wyrzucony. Jak doniesiono mi rok później te dwie uwolnione osoby, żyły normalnym życiem 

Chrześcijańskim. 

 Podczas tych ośmiu dni spotkań przebudzeniowych ochrzczono 154 osoby; a kilka setek 

innych ochrzczono w ciągu tamtego roku. Pewnego dnia, pewni prominentni biznesmeni z tego 



miasta, którzy chodzili do kościoła od lat, ale nie mieli wystarczającej odwagi aby zająć 

definitywne stanowisko i opowiedzieć się za Chrystusem, przyszli do misjonarza i poprosili, aby 

zasady Kościoła, mówiące że człowiek musi zrobić publiczne wyznanie wiary na przynajmniej 

sześć miesięcy przed otrzymaniem chrztu, zostały pominięte w ich przypadku. Powiedzieli również: 

,,Byliśmy trochę niepewni co do ewangelii, aż do teraz, w tych dniach nasze wątpliwości rozwiały 

się. Wierzymy prawdziwie, że zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym; i nie możemy znieść tego, 

że musimy czekać sześć miesięcy zanim zostaniemy przyjęci do Kościoła. Czy nie zechcielibyście 

przyjąć nas teraz?” Oczywiście zostali przyjęci i ochrzczeni. Cztery lata później liczba wierzących 

w tym Kościele zwiększyła się z 2000 do 8000. 

 Podczas spotkań moją uwagę kilkukrotnie przyciągnął wspaniale wyglądający okaz 

męskości, niejaki pan Yang. Wypytywałem o niego i dowiedziałem się, że był mistrzem sztuk walki 

walczącym za pieniądze przed swoim nawróceniem.  Jego dumą i bezspornym osiągnięciem było 

to, że żaden człowiek z okolicznych powiatów nie mógł go pokonać. Z tego powodu miał wielu 

wrogów, którzy jednakże dokładali wszelkich starań, aby nie wchodzić mu w drogę. Gdy Yang stał 

się Chrześcijaninem jego wrogowie zadecydowali, że nadszedł czas, aby wyrównać stare 

porachunki. Pewnego dnia, podczas gdy Yang był na targu grupa jego wrogów otoczyła go, pobiła 

prawie na śmierć i zostawiła. Jednakże kilku jego przyjaciół odnalazło go i zaniosło go z powrotem 

do domu. Misjonarze chcieli, aby aresztować sprawców tego pobicia i stawić ich przed sądem, ale 

Yang odmówił wniesienia jakichkolwiek oskarżeń przeciwko nim. To co zrobił to modlił się za 

nich. 

 W kilka miesięcy potem wydobrzał tak, że mógł chodzić. Jego wrogowie byli 

rozwścieczeni. Myśleli, że go za pierwszym razem wykończyli. Za drugim razem postanowili, że 

pójdą do jego domu i skończą z nim. Biedny człowiek został tak okropnie pobity, za drugim razem, 

że jego rodzina rozpaczała przez długie miesiące czy przeżyje. Jednakże i za drugim razem mocno 

nalegał, by nie wszczynać sprawy sądowej przeciwko sprawcom pobicia. Jak tylko wyzdrowiał 

ruszył po okolicy głosząc ewangelię. Zmarł kilka lat po tym jak go poznałem, ale przedtem 

zaprowadził wielu ze swoich starych wrogów do Chrystusa; pozostawił po sobie kościół w swojej 

wiosce posiadający 600 członków i dziesięć innych kościołów rozsianych po okolicy. 

 Wracając do tematu, poproszono mnie abym poprowadził serię spotkań Przebudzeniowych 

przez okres 12 dni w Sinyangchou. Przez kilka dni Duch Święty głęboko przekonywał dziewczęta i 

dorosłych członków Kościoła o grzechu. Szóstego dnia miało miejsce niezwykle intensywne 

poruszenie między dziewczętami. Słuchając ich wyznań wydawało się, że czuły, że naprawdę stoją 

przed Boskim Sędzią. 

 Jednakże uczniowie Szkoły Średniej dla chłopców pozostawali zimni jak lód. Ich szkoła 

liczyła około setki uczniów, większość z których pochodziła z rodzin pogańskich. Byli żywo 

oburzeni, jak mi doniesiono, moim mówieniem o ich własnych poszczególnych grzechach i 

przywarach, jak gdyby nie było innych ludzi na nabożeństwie, których grzechy można było 

wymienić. Prawdę mówiąc nie miałem pojęcia jakie mieli grzechy. Mówiłem po prostu dzień po 

dniu to, do czego czułem, że Duch Święty mnie pobudza, bez odnoszenia się do jakiegokolwiek 

grzechu w szczególności. Było tak, że cokolwiek mówiłem to dotykało to chłopców w niewłaściwy 

sposób; a w miarę upływu dni stało się jasnym, iż byli zdeterminowani, tak dalece jak to tylko 

możliwe, aby mnie nie słuchać. 

 Skoro tylko rozpoczynałem mówić, chłopcy zaczynali patrzeć jeden na drugiego z 

najbardziej znudzonym wyrazem twarzy lub zamykali swoje oczy jak gdyby spali, albo też 

wpatrywali się w sufit, jak gdyby mówiąc: ,,Cóż, niezależnie od tego co on mówi nie zmusi nas, 

abyśmy go słuchali.” Chociaż zazwyczaj zdarzało się, że jakiś uczeń tu i tam stawał się dotknięty 

przekonaniem o grzechu, ku wielkiej irytacji, co się rozumie samo przez się, tych bardziej 

zatwardziałych. Po każdym nabożeństwie chłopcy wracali do bursy i organizowali spotkanie 

oburzenia. ,,Co za bezczelność,” mówili ,,ma ten człowiek, aby przyjść do naszego miasta i 

rozgłaszać nasze grzechy wszem i wobec.” Niektórzy, jak się dowiedziałem, wyrazili najgorętsze 

życzenie, aby mnie przebić nożem. Każde z tych tajnych zebrań kończyło się jednomyślną decyzją, 

aby nie słuchać mnie, oraz uchwalaniem postanowień dotyczących nakładania wszelkiego rodzaju 



kar na każdego kto się wyłamie.  

 Żal mi było tych chłopców. Wiedziałem, że to była walka między Panem a diabłem. I 

chociaż doszły mnie słuchy o organizowaniu tych spotkań oburzenia, pomyślałem sobie, że 

najlepiej będzie nie wzmiankować o nich. Miałem ufność co do mocy Ducha Świętego, że zmusi 

tych chłopców do uległości, niezależnie od tego jak mocno postanowili przeciwstawiać się Jemu. 

Jedna rzecz napawała mnie nadzieją, a mianowicie to, że z każdym kolejnym dniem coraz większa 

liczba chłopców stawała się niespokojna. To naturalnie doprowadzało do szału chłopców którzy 

jeszcze nie byli dotknięci przekonaniem o grzechach, a którzy po każdym nabożeństwie robili 

wszystko co w ich mocy, aby przywieść chwiejących się z powrotem na swoją stronę. 

 Przełom nastąpił nagle i niespodziewanie. Dziesiątego popołudnia, po tym jak chłopcy 

wrócili do swojej bursy zstąpił na nich Duch Święty z nieodpartą mocą. Nauczyciele jak i 

uczniowie skruszyli i kajali się z powodu jakby sądu Bożego nad nimi. Chłopcy w agonii prosili, 

aby nauczyciela modlili się za nich. Nauczyciele na to płacząc odpowiedzieli: ,,My sami jesteśmy 

zbyt pełni grzechu, aby otworzyć nasze usta przed Bogiem.” Na szczęście mój ewangelista, pan Su, 

mieszkał też w tej samej bursie i wiedział jak postąpić w tej sytuacji. Szedł od chłopca do chłopca 

robiąc wszystko co mógł, aby im pomóc i pocieszyć ich. Poruszenie trwało sześć godzin. Pan Su 

powiedział mi potem, że nigdy nie widział takiej potężnej manifestacji kontrolującej mocy Bożej 

nad ludźmi. 

 Jedenastego przedpołudnia, gdy na spotkaniu stanąłem przed chłopcami byli oni już całkiem 

okiełznani. Po skończeniu mojego kazania chłopcy rywalizowali jeden z drugim w chęci złożenia 

swego świadectwa. Jeden za drugim wyznawali ze łzami, że moje kazania dotykały ich do żywego, 

tak że pragnęli, aby mogli znaleźć się wystarczająco blisko mnie, aby zadźgać mnie nożem na 

śmierć. Wyznania te trwały ponad godzinę. Prawdziwie Pan zatryumfował chwalebnie nad nimi. 

Podczas tych ostatnich kilku dni spotkań ci uczniowie przylgnęli do mnie jak do ojca. Kilkakrotnie 

zadeklarowali swoją chęć oddania swego życia za pana Su i za mnie. 

 

  

 9. USUNIĘCIE PRZESZKÓD, ABY DUCH DZIAŁAŁ W CHIHLI. 

  

  

 Na specjalnym zgromadzeniu modlitewnym, które odbyło się przed rozpoczęciem głównej 

serii spotkań Przebudzeniowych w Paotingfu, misjonarze tego centrum misyjnego byli tak głęboko 

poruszeni, że byłem przekonany, że nie będą mieli niewyznanych grzechów, które blokowałyby 

działanie Pana w ich Kościele. Pomiędzy różnymi wyznaniami grzechów było jedno pochodzące z 

ust doktora L. Powiedział on, że pewnego popołudnia poszedł z wizytą jak to miał codziennie w 

zwyczaju, do kaplicy ulicznej w mieście. Przy tej okazji coś go zatrzymało na dłużej i spóźnił się 

godzinę na nabożeństwo, które miało się odbyć w tym czasie. Był pewien, że Chiński ewangelista 

sam otworzy drzwi kościoła i poprowadzi nabożeństwo, głosząc ewangelię wierzącym, którzy mieli 

przyjść na to spotkanie. Jednakże gdy doktor przyszedł na miejsce, stwierdził że drzwi kościoła 

były zamknięte, a ewangelista spał w jednym z pokojów budynku kościoła. 

 ,,Naturalnie,” powiedział Dr. L. ,,byłem nie mało zirytowany; i muszę przyznać, że 

mówiłem ze znacznym rozgorączkowaniem do ewangelisty.. ,,Czy to możliwe, że z tego powodu, 

że nie pojawiłem się na czas, to nie masz zamiaru prowadzić do zbawienia ludzi z twojego narodu i 

pozwalasz im ginąć w swoich grzechach?” Na co ewangelista zawołał: ,,Licz się ze słowami! Nie 

zamierzam zostać tutaj ani chwili dłużej jeśli obcokrajowiec traktuje mnie w ten sposób.” ,,Cóż, 

gdy zobaczyłem jak on to przyjął,” kontynuował Dr L. ,,skruszyłem się bardzo i błagałem go by 

został. Został więc, ale od tego momentu był stale naburmuszony i absolutnie bezużyteczny jeśli 

chodzi o dzieło zbawiania ludzi.” 

 Słuchając wyznania doktora L. pomyślałem sobie, że ukorzywszy się przed ewangelistą 

doktor L. nie mógł więcej nic zrobić, aby naprawić całą sytuację. Pomimo tego w miarę jak 

spotkania Przebudzeniowe były przeprowadzane stawałem się coraz bardziej pewien, że pomiędzy 

wierzącymi nie wszystko jest w porządku i to blokuje działanie Pana. Właśnie wróciłem z 



potężnego Przebudzenia w Changtehfu, w prowincji Honan, i gdy zobaczyłem głębokie życie 

duchowe misjonarzy w Paotingfu pozwoliło mi to oczekiwać, że takie same rezultaty będą miały 

miejsce tutaj. Ale chociaż mijał dzień za dniem, i  dowody poruszenia gdzie nie gdzie w wierzących 

miały miejsce, to jednak pełne i potężne wylanie mocy Ducha Świętego na zebranych nie nastąpiło. 

  Na ostatnim nabożeństwie Przebudzeniowym gdy zakończyłem kazanie nastąpił 

zwyczajowy czas na głośną modlitwę. Przeprowadzając spotkania Przebudzeniowe z reguły nie 

doświadczam przemożnego niepokoju. Jeśli nic się nie dzieje na tych spotkaniach, to mówię sobie, 

że jeśli Bóg nie wybrał tego czy tamtego mojego kazania, aby poruszyć Swój lud, to 

najprawdopodobniej użyje następnego, które wygłoszę. I jeśli w czasie przeprowadzanego 

spotkania nie słyszeć w modlitwach oznak duchowej mocy to zakańczam takie spotkanie i czekam 

na Boga, aby wylał swoją łaskę na następnym spotkaniu. Jednakże tamtego wieczoru odczuwałem 

wielki ciężar w sercu i modliłem się w agonii do Boga, aby usunął duchową przeszkodę, 

niezależnie jaka by była, blokującą wylanie Jego łaski. 

 Doktor L opierał się o kazalnice obok mnie. ,,Doktorze!” ,,szepnąłem ,,nie potrafię znaleźć 

przeszkody, która tkwi w waszym kościele, a która blokuje wylanie Bożego błogosławieństwa na 

was. Zawsze miałem przekonanie, prowadząc tego rodzaju spotkania, że gdy wszyscy zagraniczni 

misjonarze usuną spośród siebie wszelkie przeszkody, to wtedy żadna moc diabelska nie będzie 

mogła zapobiec, aby Duch Święty zamanifestował swoją moc. Z pewnością po wysłuchaniu 

modlitw waszych misjonarzy na waszym spotkaniu modlitewnym, nie mogą sobie wyobrazić, aby 

jakaś przeszkoda blokująca działanie Ducha Świętego tkwiła w nich. Jednakże coś dalej nas 

blokuje.  

 ,,Cóż, wydaje mi się,” odpowiedział Dr L. ,,że z tego co widzieliśmy w tych dniach, mamy 

powód, aby chwalić Boga przez całą wieczność. Pamiętasz, jak drugiego poranka spotkań wszyscy 

uczniowie szkoły padli na kolana całymi grupami, tak potężnie zostali przekonani o swoich 

grzechach.  Potem czwartego wieczoru, czy pamiętasz jak setka uczennic została głęboko 

poruszona? Poza tym, wydaje się, że od samego początku na tych spotkaniach króluje wyznawanie 

grzechów. Z tych przyczyn mamy powód, aby być wdzięcznym Bogu. ,,Pomimo tego czuję w jakiś 

sposób,” odpowiedziałem ,, że wierzący tutaj nie otrzymali jeszcze pełni Bożej.” 

 Następnie modliłem się w duchu bardzo gorliwie, aby Bóg usunął przeszkodę. Wtedy 

właśnie nagle wydało mi się, że jakiś głos napominał mnie. ,,Po co cały ten niepokój. Czym się 

zadręczasz? Czy nie mogę sam dokonać swego własnego dzieła? Czy nie wiesz, że wystarczy 

stanąć i czekać ,,na wybawienie Pana,” (Wyj 14:13 UBG). ,,Tak Panie,” odpowiedziałem ,,zrobię 

jak mówisz. Jestem zmęczony; nie będę się nawet modlił. Będę po prostu stał i czekał.” 

 Wtedy pewna misjonarka, której wybuchy gniewu notorycznie powtarzały się w całym 

centrum misyjnym, powstała i bardzo skruszona modliła się, aby Bóg usunął tę przeszkadzającą jej 

rzecz z jej życia. Tuż po niej inna misjonarka wyznała brak miłości do ludzi, którym usługuje, i 

prosiła, aby też jej była dana łaska, która by usunęła tę przeszkodę. Potem panna L., Chińska 

dyrektorka szkoły dla dziewcząt, którą uważano za tak doskonałą Chrześcijankę jak to tylko 

możliwe, wyznała ze łzami w czach, że jest egoistyczna, a przykład, który dawała dziewczętom był 

niegodny naśladowania.   

 Gdy to nastąpiło Dr L. Skruszył się zupełnie i zawołał: ,,O Niebiański Ojcze, przebacz 

Twemu grzeszącemu słudze. Mówiłem nierozważnie swoimi ustami i zraniłem Chińskiego brata. Ty 

wiesz o Panie jak dawno temu Twój sługa Mojżesz przemówił nierozważnie swoimi ustami, a ty 

ukarałeś go poprzez nie pozwolenie mu, aby wszedł do Ziemi Obiecanej. Ale tylko sam Mojżesz 

został ukarany; lud nie był ukarany za jego grzech. Ludowi pozwolono wejść do tamtej ziemi. 

Dlatego teraz, o Boże, ukarz Twojego sługę przed Tobą w podobny sposób; ale nie pozwól, aby 

twój lud został pozbawiony uzyskania obiecanego błogosławieństwa.”  

 Ledwie doktor zakończył modlitwę, a już jakiś człowiek upadł na podłogę kościelną z 

przerażającym krzykiem. Był to ten naburmuszony ewangelista. W następnym momencie jakiś inny 

człowiek został dotknięty w ten sam sposób. Tym razem był to Chiński dyrektor szkoły dla 

chłopców: który podkopywał autorytet Dr L. i usiłował wywołać bunt między uczniami. Po upływie 

kilku minut mężczyźni i kobiety w całym kościele padali na kolana i wyznawali swoje grzechy. 



Jeden ze starszych chłopców zawołał ,,Klęknijmy na kolana,” i wszyscy chłopcy klęknęli. Po mojej 

lewej stronie znajdowały się dziewczęta. Nagle, bez żadnego słowa; jak zboże pochylające się pod 

wpływem wiejącego wiatru, one również padły na kolana. Wydawało mi się wtedy, że każdy 

mężczyzna, kobieta i dziecko klęczały na podłodze tego kościoła wołając o miłosierdzie. 

 Tamtego popołudnia Dr L. zakończywszy pracę w szpitalu, ruszył do kościoła. W czasie 

drogi uwagę jego przykul dziwny hałas. Z początku myślał, że jest to hałas spowodowany 

przyjazdem pociągu ekspresowego z północy. Po przejściu kawałka drogi doszedł do wniosku, że 

się mylił, i że to było tornado szalejące w dalszej części miasta.  Jednakże gdy doszedł do Kościoła, 

odkrył, że ten dziwny hałas to był dźwięk wywołany przez modlitwy ludzi błagających Boga o 

łaskę. 

 W tym miejscu może byś zadane pytanie ,,Dlaczego było koniecznym, żeby Dr L. zrobił 

powyższe publiczne wyznanie tamtego wieczoru?” Było to zagadką dla mnie w tamtym czasie. 

Dopiero w kilka miesięcy później otrzymałem wyjaśnienie. Było ono następujące. Doktor L., 

oprócz tego, że był gigantem intelektualnym doskonale władającym językiem Chińskim, był znany 

wszem i wobec ze swej Chrześcijańskiej pobożności. Wydaje się, że, że po tej najwyraźniej nic nie 

znaczącej sprzeczce, którą miał z ewangelistą, rozeszły się wieści między Chińskimi wierzącymi, 

że nawet taki człowiek jak Dr L. posiada trochę usposobienia ze starego Adama w sobie. Z tego 

względu Boże błogosławieństwo zostało wstrzymane, dopóki publiczne wyznanie grzechu przez Dr 

L. nie usunęło ujmy przyniesionej Bożemu imieniu. 

 Chiński pastor z Paotingfu (południowego przedmieścia), i jeden z zagranicznych 

misjonarzy zaprosili mnie do ich Kościoła, abym przeprowadził serię spotkań Przebudzeniowych. 

Przyjąłem zaproszenie, nie wiedząc w tamtym czasie, że starszy misjonarz był przeciwny takim 

spotkaniom. Dzień przed tym jak te spotkania miały się rozpocząć, a ściśle mówiąc wieczorem 

wezwałem tego starszego misjonarza, ażeby uzgodnić szczegóły codziennych spotkań 

modlitewnych za zagranicznych liderów Kościoła. ,,Zanim zgodzę się na przeprowadzenie 

spotkania modlitewnego,” powiedział ,,chcę, żeby wszystko było jasne. Nie chcę być człowiekiem 

przy którym ktoś się modli. Nasze metody podejścia są całkowicie różne. Pan działa na emocjach, 

ja natomiast podążam za intelektem. Jednakże pójdę z panem na te spotkania, jeśli zgodzi się pan na 

moją  propozycję. Oto ona. Pan nie wygłosi swoich przygotowanych przemówień, zamiast nich my 

czterej pastorowie, włączając w to pana oczywiście, będziemy prowadzić publiczne dyskusje 

każdego dnia tych spotkań. Uzgodnimy tematy naszych dyskusji, powiedzmy ,,Królestwo Boże.”  

Niech jeden z nas mówi na temat, na przykład, jakie jest znaczenie Królestwa Bożego.  Drugi może 

wygłosić przemówienie na temat co możemy zrobić, aby przyszło Królestwo Boże.  Potem, gdy my 

liderzy wyrazimy nasze poglądy, zaśpiewamy parę pieśni, na końcu będzie być może krótka 

modlitwa po której zakończymy spotkanie. Jeśli zechce pan zgodzić się na to, żeby spotykać się ze 

mną na ogólne dyskusje codziennie, to wtedy przyłącze się do pana. W innym wypadku  nie.” 

 ,,Ale wiedział pan od miesięcy,” odpowiedziałem ,,że zostałem zaproszony tutaj i że 

obiecałem, że przybędę. Przez cały ten czas nie wyraził pan żadnego sprzeciwu co do mojej metody 

prowadzenia spotkań. Dlatego byłoby rzeczą nierozsądną, abym na dzień przed rozpoczęciem serii 

spotkań Przebudzeniowych porzucił wszystkie przemówienia przygotowane dla waszej 

kongregacji.” 

 ,,Byłem przekonany, że odrzuci pan moją propozycję,” powiedział ten misjonarz ,,nie chcę 

mieć nic wspólnego z tymi spotkaniami.” Nie wiedziałem czym wytłumaczyć jego postawę. Z 

budynku tego Kościoła widać było groby siedemnastu zagranicznych i Chińskich liderów Kościoła 

którzy ponieśli śmierć męczeńską w 1900r. Jednakże, sądząc na podstawie godnego politowania 

stanu w którym znalazła się ta kongregacja, wydawało się, że męczennicy ponieśli śmierć na 

daremno. Pewnej niedzieli po porannym nabożeństwie, nie długo przed moim przybyciem miała 

miejsce bójka między Chińskimi liderami tego Kościoła, i jeden z diakonów został poważnie 

zraniony.  A jednak ten starszy wydawał się nie troszczyć się o takie sprawy. Chciał tylko podążać 

za intelektem. ,,Ale z pewnością,” powiedziałem jak wychodziłem od niego ,,będziemy mieli 

spotkanie modlitewne?” ,,Nie!” ,,odpowiedział z naciskiem ,,nie będziemy.”  

 Przez pierwszy dzień lub dwa, gdy zaczęły się te spotkania Przebudzeniowe było wyraźnie 



widocznym, że Duch Święty był zasmucony i istniała jakaś bariera przeszkadzająca mu w 

działaniu. Uczniowie szkoły dla chłopców których było około pięćdziesięciu sprawiali wiele 

kłopotów. Wiedząc, że starszy misjonarz był przeciwny spotkaniom Przebudzeniowym, 

zadecydowali, że będą postępować jak im się podoba. Nie można było utrzymać ich w dyscyplinie. 

Wydawało się jak gdyby sam diabeł kierował ich zachowaniem. Późnym wieczorem czwartego 

dnia, byłem w swoim pokoju przygotowując kazanie na temat nie gaszenia Ducha; gdy nagle 

otrzymałem wiadomość od misjonarza, który organizował ze mną te spotkania. Wiadomość 

brzmiała: ,,Przyjdź prędko do Szkoły dla Chłopców. Jestem w kłopotach” 

 Gdy pędziłem do szkoły, zastanawiałem się o co może chodzić. Wiedziałem, że ten 

misjonarz prowadził spotkanie modlitewne w tej szkole tamtego wieczoru; ale jego osobowość 

uderzyła mnie jako nie nadająca się do zapalenia duchowego słuchaczy. Cóż zatem mogło się 

wydarzyć? 

 Po wejściu do szkoły moim oczom ukazał się dziwny widok. Wszyscy chłopcy bez wyjątku, 

krzyczeli z całych sił i uderzali w ławki obiema rękami. Misjonarz patrzył całkiem bezradnie. 

Zapytałem go jak do tego doszło, na co on odpowiedział: ,,Prowadziłem cicho spotkania 

modlitewne, gdy nagle jeden chłopiec po drugim wybuchnęli płaczem. Próbowałem zachęcić ich do 

śpiewania, ale oni nie chcieli śpiewać. W końcu zrozpaczony posłałem po ciebie.” Na co 

powiedziałem mu, że sam nie byłem pewien co robić. Następnie przez chwilę czekałem i cicho 

modliłem się, żeby Bóg objawił Swoją wolę w tej sprawie. 

 Po chwili jeden z chłopców przestał uderzać w swoją ławkę, poszedł do drugiego chłopca i 

powiedział ,,Proszę przebacz mi wczorajszą kłótnię. To wszystko była moja wina.” Potem inny 

chłopiec wziął ołówek ze swojej ławki, poszedł do kolegi i powiedział: ,,To twój ołówek; ukradłem 

go.” Jeszcze inny chłopiec podszedł do kilku kolegów, jednego po drugim i powiedział każdemu z 

nich z osobna: ,,Mówiłem wiele złych rzeczy poza twoimi plecami. Proszę przebacz mi.” 

 Trwało to ponad pół godziny. Gdy zobaczyłem, że wyznawanie grzechów już prawie się 

skończyło, poczułem, że nadszedł czas, abym zaingerował. W tym czasie zebrali się nauczyciele, 

więc zaczęliśmy śpiewać pieśni, ale chłopcy nie zwracali na to uwagi. Wydawało się, że w ogóle 

nas nie słyszą. Następnie wziąłem duży dzwon szkolny i zadzwoniłem nim z całej siły. Jednakże 

dalej nie zwracali uwagi. Dokładnie w środku sali znajdował się kiwający się stół na którym 

znajdowały się ułożone w stosy tabliczki do pisania. Podszedłem do tego stołu i potrząsnąłem nim 

jak gdybym miał zamiar połamać wszystko na kawałki. To spowodowało, że niektórzy chłopcy 

spojrzeli w górę. Zwróciłem ich uwagę na siebie i powiedziałem ,,Chłopcy przestańcie płakać!” 

Posłuchali i w ten sposób poruszenie stopniowo wygasło. Potem zaśpiewaliśmy hymn i 

powiedziałem: ,,Teraz chłopcy lepiej będzie jak pójdziecie spać.” 

 Przez resztę spotkań ci chłopcy zachowywali się jak aniołki. Rankiem następnego dnia po 

tym incydencie, wygłosiłem kazanie zatytułowane: ,,Nie gaście Ducha Świętego.” Całe 

zgromadzenie wydawało się głęboko poruszone.  Następnie, jeden za drugim kłótliwi liderzy 

Kościoła powstali przed kongregacją i ze łzami wyznali swoje przewinienia jeden wobec drugiego. 

Zasadą tego centrum misyjnego było to, że kandydaci do chrztu muszą być obserwowani w 

odniesieniu do ich postępowania przez przynajmniej sześć miesięcy; jednakże tak widoczne było 

działanie Ducha Świętego w sercach tych uczniów, że ten przepis czasowo zawieszono, i w 

niedzielę po moim odjeździe ochrzczono 44 z tych chłopców.   

 Misjonarze w Hwailu przeżyli powstanie Bokserów, otrzymawszy niezwykłe uwolnienie. 

Byłem przekonany, że Pan poruszy w sposób potężny tamtejszy Kościół. Jednakże szybko stało się 

jasnym, że i tutaj istniały poważne przeszkody blokujące działanie Boże. Poinformowano mnie, że 

istniały poważne kłótnie w tym centrum misyjnym, i że dotyczyło to także najbardziej 

prominentnych liderów tamtego Kościoła. W miarę jak spotkania mijały ci liderzy, zdając sobie 

sprawę, że blokują Przebudzenie, zebrali się razem i próbowali rozwiązać ten problem kłótni. 

Jednakże jeden z tych liderów, był tak uparty jak tylko może być człowiek; niczego nie słuchał i w 

niczym nie chciał ustąpić.   

 Piątego dnia, w środku spotkania, ten człowiek zaczął wydawać z siebie dziwne dźwięki, i 

stukać głową w podłogę. Natychmiast obróciłem się do pana Greena i zapytałem go, czy ten 



człowiek na podłodze miewał napady epilepsji. ,,Nie,” odpowiedział pan Green. ,,Zatem, niech pan 

każe go zabrać,” powiedziałem. ,,Jedyną rzeczą, która może być tego przyczyną jest opętanie 

demoniczne.” Pan Green porozmawiał z kilkoma pomocnikami, którzy poszli i pochwycili tego 

człowieka, aby wyprowadzić go z kościoła. Z tego powodu ten człowiek wściekł się i przyrzekł, że 

zabije pana Greena i jego całą rodzinę; i nie spocznie zawołał dopóki tego nie zrobi. 

 Poprosiłem człowieka który trzymał tego opętanego, aby modlił się za niego w nadziei, że 

demon zostanie wyrzucony. Z wielką trudnością pomocnicy zdołali zaciągnąć opętanego z kościoła 

do pokoju na zaplecze. Powiedzieli mi potem, że gdy się modlili za tego człowieka wydawało się 

kilka razy, że opętany był wypełniony przerażeniem i wołał: ,,Ratujcie mnie, ratujcie mnie!  

Zapadam się w otchłań piekielną.” Jego wołanie o pomoc było przeplatane z wybuchami szału, że 

wymorduje całą rodzinę Greenów; biciem głowy w podłogę jak to robił w kościele, i próbami 

wspięcia się na ścianę pokoju nogami najpierw. Jednakże podczas, gdy zachowanie opętanego tak 

zmieniało się w czasie, chrześcijanie kontynuowali cały czas modlitwę, godzinę za godziną, aż w 

końcu demon został wypędzony. 

  Następnego dnia, który był ostatnim dniem spotkań Przebudzeniowych ten człowiek był 

niesamowicie zmieniony. Chciał iść dalej w rozwiązywaniu kłótni niż wszyscy inni liderzy; nie 

chciał tylko zażegnać sporu i kłótni, ale chciał dogłębnego rozwiązania spraw do samych przyczyn i 

usunięcia wszystkich przeszkód tak by Duch Święty mógł bez przeszkód poruszać serca liderów.  

 Kiedy usiedliśmy do kolacji tego ostatniego wieczoru nie byliśmy zbyt zadowoleni. Z 

pewnością rezultaty w Hwailu nie były takie jak oczekiwałem i jaką miałem nadzieję, że będą. Przy 

każdym posiłku mieliśmy zwyczaj śpiewania razem pieśni: ,,Lew z Judy rozerwie każdy łańcuch i 

udzieli nam zwycięstwa.” Odwiedzający te centrum misyjne misjonarz próbował nas pocieszyć. 

,,Naprzód, pani Green,” powiedział ,,zaśpiewajmy razem stary hymn raz jeszcze.” Na to pani Green 

wybuchnęła płaczem. ,,Nie mogę tego zaśpiewać,” wyszlochała ,,jestem zbyt rozczarowana. 

Sądziłam, że gdy pan Goforth tu przyjedzie, aby poprowadzić te spotkania, to wszystkie nasze 

przeszkody zostaną usunięte, tak jak to miało miejsce w Changteh i Paotingfu. Ale oto spotkania 

skończyły się, nasze kłótnie pozostały nierozwiązane a wszystko wydaje się być po staremu.” 

Jednakże przyjezdny misjonarz nalegał dalej by zaśpiewać wspólnie hymn; z tego powodu 

zaśpiewaliśmy wspólnie i nawet pani Green, pomimo łez zaśpiewała z nami.   

 Gdy wstawaliśmy od stołu weszła panna Greg jedna z niezamężnych kobiet przebywających 

w Hwailu. ,,Zamierzam załatwić moje tutejsze sprawy, tak szybko jak to możliwe i wracam 

natychmiast do Anglii,” powiedziała. ,,Gdy usłyszałam, że pan Goforth przyjedzie tutaj, aby 

poprowadzić spotkania Przebudzeniowe powiedziałam moim Chińskim siostrom, że Pan na pewno 

usunie wszystkie nasze przeszkody i udzieli nam obfitego błogosławieństwa. Ale oto spotkania się 

skończyły, a kłótnie pozostały nierozwiązane. Jestem taka rozczarowana. Po prostu nie mogę 

spojrzeć w oczy tym kobietom. One ufały mi bez zastrzeżeń.  Tak, że jedyną rzeczą, którą mogę 

zrobić w tej sytuacji jest powrót do Anglii.”  

 Po czym panna Gregg dodała, że około rok wcześniej podarowano jej dewizę w sprawie 

postępowania. O ile pamiętam, dewiza brzmiała następująco: ,,Cokolwiek mój Ojciec Niebieski 

ześle mi, czy to będzie radość czy rozczarowanie, niezależnie jak ciężkie to będzie do zniesienia; 

ponieważ wiem, że pochodzi to od mojego Ojca, przyjmę to radośnie i z otwartymi rękami.” ,,W 

trakcie tego roku dewiza ta została trochę poplamiona,” kontynuowała panna Gregg. ,,Dzisiejszego 

popołudnia, panna X, którą rozbolała głowa, co przeszkodziło jej w uczestniczeniu na 

nabożeństwie, napisała moją dewizę pięknymi ozdobnymi literami i zawiesiła ją na ścianie 

naprzeciw drzwi do mojego pokoju, tak żebym na pewno widziała ten napis, gdy  będę wychodziła 

z pokoju. Cóż, gdy wychodziłam i otworzyłam drzwi zobaczyłam tę dewizę wiszącą naprzeciw; 

było to zbyt wiele dla mnie. Podeszłam do napisu i natychmiast odwróciłam go literami do ściany. 

Po prostu nie mogłam zmusić się do przyjęcia mojego rozczarowania, z powodu spotkań, ,,radośnie 

z otwartymi rękami.” 

 ,,Panno Gregg,” powiedziałem ,,zaczynam rozumieć w czym tkwi cała przeszkoda. Słyszała 

pani, jak Bóg poruszył Kościół w Changteh, Paotingfu i innych miastach, i zadecydowała pani, że 

musi On dokonać podobnego dzieła tu w Hwailu, bo inaczej będzie pani tak rozczarowana, że rzuci 



pani swoją pracę misyjną i wróci do Anglii. Innymi słowy, jeśli o panią chodzi, Bóg nie miał innej 

opcji postępowania. Według pani Bóg musi postępować według pani woli, albo straci panią. 

Jednakże musi pani pamiętać, że Bóg jest suwerenny. Nie może nigdy odkładać na bok swojej 

suwerennej woli i władzy. Wiem, że teraz pan Green jest w namiocie prowadząc spotkanie 

modlitewne z Chrześcijanami i może być tak, że teraz dopiero każda przeszkoda na drodze do 

Przebudzenia została usunięta.” 

 Skoro tylko skończyłem mówić, do pokoju wpadł pan Green wołając ,,Alleluja!” 

,,Wszystkie kłótnie zakończyły się, wszystkie przeszkadzające rzeczy zostały usunięte; liderzy 

czekają na was w namiocie, abyście przyszli i radowali się wraz z nimi z powodu tego co Bóg 

uczynił.” Panna Gregg nie czekała, aż on skończy i ruszyła do namiotu. Od tego czasu panna Gregg 

była potężnie używana w całych Chinach w ruchu na rzecz pogłębiania duchowego życia.  

 Z różnych przyczyn, sądzę, że byłoby lepiej, gdybym nie opisał mojej następnej wizyty w 

kolejnym centrum misyjnym, gdyż tylko niewiele większych i bardziej bolesnych doświadczeń 

przytrafiło mi się gdzie indziej w Chinach aniżeli podczas spotkań, które przeprowadziłem w 

tamtym centrum. Misjonarze tamtejsi byli znani ze swoich kłótni; a żeby jeszcze było tego mało 

Chińscy Chrześcijanie podzielili się na ich stronników.  

 Pierwszego dnia spotkań w tym centrum, pewien ewangelista, który brał udział w 

Przebudzeniu w Changtehfu; i który został głęboko poruszony wtedy wystosował żarliwą prośbę do 

kongregacji. ,,Bracia,” zawołał ,,przez nasze kłótnie i podziały gasimy Ducha Świętego i niszczymy 

dzieło Boże w naszym Kościele. Powiadam wam, ze swej strony chcę uczynić wszystko, aby 

zaprowadzić zgodę między nami. Chcę uniżyć się i ukorzyć przed każdym, kto ma coś przeciwko 

mnie. Bracia, pozwólmy działać Duchowi Świętemu i usuńmy wszystkie przeszkadzające temu 

sprawy spośród nas.” Nigdy nie słyszałem czegoś bardziej poruszającego. Wydawało się że 

wszyscy zamieszani w kłótnie z pewnością uniżą się i pojednają jeden z drugim. Jednakże nikt nie 

zważał na apel tego ewangelisty.  

 Ponownie, czwartego dnia, ten ewangelista w prawdziwej agonii, z płaczem zaklinał 

Chrześcijan, aby przebaczyli jeden drugiemu i pozwolili, aby miłość Boża rozlała się w ich sercach. 

Tym razem kobiety obecne na spotkaniu wydawały się trochę poruszone, ale mężczyźni pozostali 

zimni jak głaz. Gdy opuściłem to miejsce miałem smutne przekonanie, że to centrum kontrolował 

diabeł. 

 Podczas gdy byłem w tym centrum starszy misjonarz był na urlopie. Krótko przed jego 

powrotem młodszy misjonarz, z którym był skłócony, usunął się, aby nie być obecnym, gdy 

przyjedzie ten starszy. Gdy młodszy misjonarz był w drodze na stację Chińczycy, którzy byli 

zwolennikami starszego misjonarza, szli za młodszym, szydząc z niego i obrzucając go bryłkami 

gliny. Gdy w kilka dni później powrócił starszy misjonarz, Chińczycy, którzy trzymali stronę 

młodszego misjonarza, obrzucali starszego misjonarza nawozem i wszelką nieczystością, która 

wpadła im w ręce. W niedługi czas potem, ten misjonarz miał bardzo wielkie trudności w 

powstrzymaniu swoich ,,Chrześcijan,”od wzięcia w ręce miecza i włóczni i zabijaniu jeden 

drugiego. Obecnie w tej miejscowości nie mieszka żaden misjonarz. 

  

  

 10. DALSZE OZNAKI POTĘŻNEGO DZIAŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO W 

CHIHLI. 

  

  

 Przez pierwszych kilka dni w Siaochang pewien prominentny człowiek w tamtejszej 

kongregacji sprawiał mi kłopot, ponieważ miał w zwyczaju modlić się na każdym spotkaniu skoro 

tylko skończyłem moje kazanie. Jego modlitwa była zawsze ta sama; dostrzegłem, że nie była z 

natchnienia Ducha Świętego, dlatego próbowałem uciszyć tego człowieka, ostrzegając każdego 

obecnego, aby się nie modlił, chyba, że będzie definitywnie pobudzony przez Ducha Świętego. 

Wskazałem na to, że Bożą wolą było uwielbienie Jego Syna przez modlitwę każdego z obecnych, i 

że jeśli tylko jedna i ta sama mała grupka ludzi będzie się modlić to pozbawi tego przywileju 



innych wierzących. Jednakże pomimo takich jasnych sugestii, ten człowiek był zawsze pierwszy do 

prowadzenia modlitwy. 

 Szóstego dnia stało się całkiem jasne z pełnych napięcia i zmartwionych wyrazów twarzy 

wielu ludzi, które widziałem jak głosiłem kazanie, że Duch Święty działał potężnie w sercach ludzi. 

Czułem, że czas wylania prawdziwego błogosławieństwa jest bliski. Jednakże jak tylko skończyłem 

kazanie  i nastąpił czas na głośne modlitwy, ten człowiek zerwał się na nogi i zaczął modlić się. 

Wypowiedział on kilka zwykłych frazesów i wydawał się być tak ewidentnie pod wpływem diabła, 

że poczułem się zmuszony do powstrzymania go. ,,Proszę niech pan usiądzie,” powiedziałem ,,i da 

szansę tym, którzy są poruszeni przez Ducha Świętego, aby się pomodlili.” Na co on natychmiast 

przestał i usiadł na swoim miejscu. Wtedy natychmiast dziesiątki poruszonych przez Ducha ludzi 

rozsianych po całej kongregacji zaczęło modlić się i wyznawać grzechy. 

 Po spotkaniu ten człowiek przyszedł do mnie bardzo pokorny i skruszony. ,,Mogę tylko 

podziękować Bogu, że pan mnie powstrzymał przed modleniem się,” powiedział ,,ponieważ 

naprawdę diabeł wstąpił we mnie. Ostatnio byłem odstępcą i paliłem opium. Jestem 

złodziejem…...Podczas tych spotkań staję się coraz bardziej i bardziej zmartwiony. Poczułem, że po 

prostu muszę wyznać swoje grzechy; jednakże dobrze wiedziałem, że jeśli to zrobię to moja 

reputacja zostanie zaszargana. Wtedy, na każdym z tych spotkań diabeł przychodził i mówił, abym 

się modlił. Słuchałem go i modliłem się, a wtedy  całe przekonanie o grzechu mijało. Dzisiaj, 

podczas pańskiego kazania, byłem w strasznym stanie. Moje grzechy wydały mi się przerażające i 

poczułem, że tym razem nic mnie nie powstrzyma od wyznania ich. Ale, gdy skończył pan kazanie, 

diabeł prawie popchnął mnie do przodu, abym się modlił. Ledwie wiedziałem co wygaduję. Wtedy 

usłyszałem, jak kazał mi pan usiąść. Zrozumiałem, że wszystko się wydało i że nie ma sensu 

powstrzymywać się dłużej przed wyznaniem grzechów. Opowiedziałem panu prawdę i jutro chcę ją 

powtórzyć przed całą kongregacją.”   

 Następnego ranka, po zakończeniu mego kazania, powstał jak zwykle, aby się modlić, ale 

teraz nie było wątpliwości co do natury Ducha, który go prowadził. Jego wyznanie, co nie trzeba 

mówić, wywołało wielkie wrażenie na wierzących, a szczególnie na dyrektorce internatu szkoły dla 

dziewcząt. Była tak skruszona i w takiej agonii z powodu swoich grzechów, że przez chwilę 

myślano, iż oszaleje. Jednakże wyznanie grzechów przyniosło jej ulgę. Powiedziała, że podczas gdy 

przebywała w szkole w Pekinie, w 1900r, Bokserzy wymordowali jej całą rodzinę. Wydawało jej 

się że wie, kto mógł się tego dopuścić i latami planowała, jak się zemścić. Jednakże teraz, jak 

oświadczyła, Duch miłości dotknął jej serca i ochoczo wybacza mordercom.  

 W Kościele w Siaochang znajdowała się pewna grupa ewangelistów. Dzień po dniu w czasie 

spotkań Przebudzeniowych ci ewangeliści wstawali do głośnej modlitwy, najwyraźniej będąc pod 

głębokim przekonaniem o grzechu i wyglądali jakby mieli wydobyć na światło dzienne jakieś 

okropne grzechy. Jednakże zamiast tego, ich modlitwy kończyły się niezmiennie na łagodnym 

pokrętnym wyznaniu. Wypowiadali coś takiego jak: ,,O Panie, jestem wielkim grzesznikiem. Ty 

wiesz jak zaszkodziłem Twojej sprawie. Zmiłuj się nade mną. Amen.” Nic określonego nie 

wychodziło nigdy na jaw. 

  Siódmego dnia wieczorem, przyszło mnie odwiedzić dwóch z ewangelistów, wysłanych 

jako delegacja przez swoich kolegów. ,,My ewangeliści,” powiedzieli oni ,,wyznaliśmy nasze 

grzechy na obecnych spotkaniach, a jednak nie otrzymaliśmy pokoju z tego. Przyszliśmy zapytać o 

pana opinię na ten temat, i zobaczyć czy może pan nam pomóc.” Chcę zadać wam jedno pytanie,” 

odpowiedziałem; ,,czy popełniliście te grzechy, o których mówicie hurtem, czy jeden po drugim 

osobno, świadomie zasmucając Ducha Świętego? ,,Cóż, oczywiście,” powiedzieli oni 

,,popełniliśmy je osobno jeden po drugim a nie hurtem.” ,,Bardzo dobrze, bracia,” powiedziałem 

,,ponieważ jesteście liderami w kościele, to uważam, że wolą Ducha Świętego jest, żebyście 

wyznali swoje grzechy, tak jak je popełniliście pojedynczo, jeden za drugim.”   

 ,,Przenigdy!” krzyknęli przerażeni. ,,Trzeba by było przyznać się do morderstwa, rabunku i 

cudzołóstwa. Gdybyśmy zrobili tak jak mówisz to zniszczyłoby to nasz Kościół.” ,,Przykro mi,” 

powiedziałem ,,nie mogę wziąć odpowiedzialności za to. Przedstawiam wam po prostu, co sądzę, że 

jest wolą Bożą w obecnej sytuacji.” 



 Na to oni odeszli. Następnego dnia ewangeliści kontynuowali modlenie się w ten sam 

pokrętny sposób. Cena za zwycięstwo, dla nich, była zbyt duża, aby ją uiścić. Dwa lata później z 

powodu deficytu w finansach misji w centrali nie przesłano temu centrum misyjnemu zwyczajowej 

dotacji i dziesięciu z tych ewangelistów zostało odesłanych do domu, aby szukali sobie innego 

zajęcia.  

 Nabożeństwom w Pekinie (Amerykański Kościół Prezbiteriański) przeszkadzał pewien 

człowiek swoimi modlitwami, podobnie jak to było w Kościele w Siaochang, gdy po kazaniu 

następował czas na głośne modlitwy, zawsze wyrywał się pierwszy. Tym razem był to prominentny 

ewangelista. Na każdym spotkaniu ostrzegałem ludzi, aby strzegli się, aby to czasem diabeł, a nie 

Duch Święty nie pobudzał ich do modlitwy. Ponadto zwracałem uwagę  wiernym, że na dużym 

zgromadzeniu może modlić się na głos ograniczona liczba osób jedna za drugą, tak więc jeśli ktoś 

już się raz czy dwa razy pomodlił na zgromadzeniach, powinien zamilknąć i dać szanse innym, aby 

się pomodlili na głos. Ale moje ostrzeżenia były daremne; ten ewangelista zawsze zrywał się 

pierwszy do głośnej modlitwy. Wydawało mu się, że jego elokwencja była niezwykła. Jego 

modlitwy były prawdziwym popisem oratoryjnym. Jednakże było całkiem ewidentne, że Duch 

Święty nie miał nic wspólnego z nimi i nie poruszały one nikogo z uczestników nabożeństwa. 

 W końcu, w desperacji, powiedziałem do jednego z misjonarzy: ,,Czy nie mógłby pan 

porozmawiać z tym ewangelistą po cichu i poprosił go, aby milczał przez kilka spotkań, żeby dać 

innym ludziom szansę, aby pomodlili się na głos? ,,Co!” odpowiedział misjonarz. ,,Chyba nie 

oczekuje pan, żebym poszedł i napomniał właśnie tego człowieka? Ma najbardziej przerażające 

usposobienie. Jest tak gwałtowne, że odkąd przejął przewodnictwo w swoim kościele, nie nawróciła 

się ani jedna nowa osoba. Nie mam odwagi, aby pójść i powiedzieć mu cokolwiek. Myślę, że 

jedyną rzeczą jaką można zrobić jest zostawienie go w spokoju.”  

 Punktem kulminacyjnym spotkań był dzień szósty, w którym nikt z wyjątkiem najbardziej 

nieczułych i zimnych ludzi nie mógł nie odczuć Bożej obecności. Najbardziej poruszającą sprawą 

tego dnia było rozdzierające serce wyznanie pewnego ewangelisty, który od kilku dni był pod 

działaniem głębokiego przekonania o grzechu. ,,Podczas powstania Bokserów,” powiedział 

,,głosiłem ewangelię w pewnym okręgu z dala od domu. Pod moją nieobecność do mojego domu 

wpadła banda Bokserów i spaliła go zabijając również mojego ojca, matkę, żonę i dzieci. Gdy 

powróciłem do domu zastałem tylko zgliszcza i popiół. Wywiedziałem się kto przewodził bandzie i 

powiedziałem mojemu przyjacielowi, który zaczaił się na niego w nocy i zabił go. Zabity miał 

dwóch synów, i mój przyjaciel był za tym, aby zabić ich również i wyrównać przez to rachunki. 

Jednakże sąsiedzi zdołali ukryć ich przed nami.” 

 ,,Z powodu tego przestępstwa mój przyjaciel został zmuszony do ucieczki za granicę. Zanim 

uciekł uzgodniliśmy, że odszukam miejsce pobytu dzieci i napiszę mu w liście o tym, a wtedy on 

sekretnie wróci i ich zabije. Wtedy moja zemsta będzie kompletna. Minęły dwa lata zanim 

zlokalizowałem miejsce pobytu chłopców. Skoro tylko wiedziałem gdzie są poszedłem do Dr. 

Sheffielda i powiedziałem mu o tym. Przypuszczałem, że zasugeruje, abyśmy przekazali ich w ręce 

sędziego i domagali się ich stracenia. Ale ku mojemu zdumieniu powiedział: ,,Dobrze! Cieszę się, 

że ich znalazłeś. Będziesz mógł teraz zatroszczyć się o nich i posłać ich do szkół.” Nie wierzyłem 

własnym uszom. Cóż mogło być bardzie okropnego, pomyślałem, niż to, że miałbym być 

człowiekiem, który pomógł wyedukować dzieci mordercy mojego ojca, matki i dzieci. Opuściłem 

Dr Sheffilda bardzo wściekły.” 

 ,,Następnego dnia otrzymałem list od przyjaciela, który mieszkał na Syberii. ,,Tutaj na 

wygnaniu będę musiał pozostać przez resztę życia,”  napisał ,,ponieważ podjąłem się pomszczenia 

twoich krzywd. Uzgodniłeś ze mną, że odszukasz tych dwóch chłopców, i dasz mi znać, abym 

wrócił sekretnie i zabił ich. Ale oto minęły dwa lata, a ty ich jeszcze nie znalazłeś. Nie wypełniłeś 

swego zobowiązania. Gdzie jest twoja synowska miłość? Dłużej już nie uważam ciebie za 

przyjaciela.” 

 ,,Po otrzymaniu tego listu,” kontynuował ten ewangelista ,,postanowiłem, że dam znać 

memu przyjacielowi, gdzie znajdują się ci chłopcy, aby przybył sekretnie i ich zabił. Jednakże od 

tamtego momentu zabrane mi zostały podstawy moich modlitw. Podczas tych spotkań 



Przebudzeniowych stałem się coraz bardziej niespokojny i zmartwiony. Bóg pokazał mi jasno, że, 

jeśli ja nie przebaczę moim wrogom, to i On mi nie przebaczy. Znajduję się w strasznym stanie; nie 

mogę jeść ani spać. Czy nie zechciałby się ktoś pomodlić za mnie?”  

 Było to najbardziej poruszające wyznanie. Gdy skończył, było słychać łkania tu i tam 

między zgromadzonymi. Mnie samemu głos zadrżał, z powodu tego wyznania i powiedziałem: 

,,Czy ktoś, kto jest prawdziwie pobudzony przez Ducha Świętego zechciał by się pomodlić za tego 

brata?” Na co natychmiast ten prominentny elokwentny ewangelista, który przeszkadzał swoimi 

bezdusznymi modlitwami podniósł się i zaczął modlić. Przez minutę czy dwie pozwoliłem mu 

modlić się; mając nadzieję wbrew nadziei, że Duch Boży pobudził go w końcu do tego. Ale 

niestety, był to ten sam modlitewny popis oratoryjny bez pobudzenia przez Ducha Świętego. 

,,Bracie!” zawołałem ,,usiądź i daj szansę pomodlić się komuś, kto jest pobudzony przez Ducha 

Świętego.” Na co on usiadł, a wtedy wierzący poruszeni przez Ducha zaczęli się modlić za 

poprzedniego ewangelistę, który pragnął zabicia dzieci swojego wroga. Modlitwy te były żywe i 

szczere. 

 Po zakończeniu spotkania, powiedziano mi, że jakiś człowiek, który chce ze mną 

porozmawiać, czeka na mnie w jednym z pokoi na zapleczu kościoła. Po przyprowadzeniu mnie do 

tego pokoju, zobaczyłem, że czekał tam na mnie te elokwentny ewangelista, który przeszkadzał na 

spotkaniu swoimi modlitwami. Dosłownie gotował się z wściekłości. Potrząsając swoją pięścią 

przed moją twarzą, zawołał: ,,Rozgryzłem cię w końcu pastorze Goforth. Diabeł cię prowadził na 

spotkaniach w Mandżurii i tutaj również on ciebie prowadzi.” Nie odpowiedziawszy mu nic 

odwróciłem się i wyszedłem. Gdy usłyszałem po raz ostatni o nim, to mówiono, że żebrał na 

ulicach Pekinu. 

  Podczas, gdy przejeżdżałem przez Pekin, w drodze powrotnej z Przebudzenia w Mandżurii, 

Amerykańska Rada pewnego Kościoła poprosiła mnie, abym jednego ranka zrelacjonował 

Przebudzenie w którym miałem udział. Po wygłoszeniu mojej relacji na tym spotkaniu, gdy nastąpił 

czas na głośne modlitwy, jedna z uczennic szkoły średniej odmówiła niezwykłą modlitwę, która 

brzmiała mniej więcej następująco: ,,O Panie, wielbimy Ciebie za wylanie Twego Ducha w 

Mandżurii. Ziemia była sucha i spieczona poza murem, i istniała tam wielka potrzeba wylania 

twego błogosławieństwa. Ale my, otoczeni murem jesteśmy tak samo susi i spieczeni. Oby deszcz 

błogosławieństwa został wylany na nas również. Prosimy ciebie nie omijaj nas.” Gdy dziewczyna 

modliła się, nie płakała, ale łatwo było zauważyć, że była na granicy płaczu. Jej głos i zachowanie, 

były takie, że nie mogłem powstrzymać się od patrzenia na nią. Było coś w jej spojrzeniu co 

zniewalało, ale i czyniło pokornym osobę patrzącą na nią. Jej twarz jakby świeciła niezwykłym 

światłem. Jeden z misjonarzy szepnął mi na koniec spotkania, że jej twarz jaśniała jak twarz anioła. 

A dyrektor szkoły do której uczęszczała powiedział mi, że ta dziewczyna posiadała przeciętny talent 

do nauki, ale jeśli chodzi o życie i postępowanie to prawdziwie chodziła śladami Pana Jezusa 

Chrystusa. 

 Kilka miesięcy później, na zaproszenie misjonarzy, przyjechałem ponownie do tego samego 

kościoła, aby poprowadzić tydzień specjalnych spotkań Przebudzeniowych. Zaraz na początku 

uświadomiłem sobie, że istnieje jakaś poważna blokada w otrzymaniu przez ten kościół Bożego 

błogosławieństwa. Chiński pastor częściowo dał mi do zrozumienia co było tego przyczyną; ale 

dopiero po zakończeniu tych spotkań zostałem zaznajomiony ze szczegółami. Otóż diakoni, jako 

ciało, byli przeciwni tym spotkaniom. Nie wierzyli w publiczne wyznawanie grzechów i jak 

utrzymywali takie rzeczy mogły pochodzić tylko od diabła. Zamierzali trzymać się z dala od tych 

spotkań i przekonać wszystkich swoich przyjaciół, aby uczynili to samo. 

 Diakoni mieli bardzo dobry powód, aby unikać publicznego wyznania grzechów. Otóż, gdy 

zagraniczne armie zdobyły Pekin w 1900r, Cesarzowa wdowa i wszyscy wielcy z dynastii Manchu 

uciekli spiesznie do zachodniej prowincji, pozostawiając pałac królewski z całymi jego bezcennymi 

kosztownościami bez ochrony. Pomiędzy tymi, którzy skorzystali z tej złotej sposobności, aby się 

wzbogacić byli pewni diakoni z Amerykańskiej Rady Kościoła. W czasie przeprowadzania moich 

spotkań Cesarzowa wdowa była już z powrotem w Pekinie; a diakoni wiedzieli, że w czasie 

publicznych spotkań, pod wpływem przekonania o grzechu ze strony Ducha Świętego istniało 



bardzo małe prawdopodobieństwo, że ich grzechy pozostaną w ukryciu. A zatem mieli wielki 

powód do unikania czegokolwiek co dotyczyło Przebudzenia z Ducha Świętego. 

 W miarę jak spotkania upływały, można było rozpoznać jakąś miarę poruszenia duchowego, 

ale brakowało tego niewyjaśnionego czegoś co człowiek wierzący uświadamia sobie, gdy Duch 

Święty usunął wszystkie przeszkody. Nadszedł ostatni dzień i ostatnie spotkanie. Po skończeniu 

mojego kazania naszedł czas na głośne modlitwy. I wtedy nagle uczennica szkolna,   która kilka 

miesięcy wcześniej zanosiła niezwykłą modlitwę za kościół znowu zaczęła się modlić. ,,O Ojcze 

Niebieski,” zawołała ,,oto kończą się spotkania Przebudzeniowe, a przeszkoda w otrzymaniu 

błogosławieństwa pozostaje nadal nie usunięta. Wydaje się, że Jezus nasz Zbawiciel nie zostanie 

uwielbiony jak powinien. Nasi liderzy nie chcą się ukorzyć i pojednać z Tobą, dlatego 

błogosławieństwo nie zostało na nas wylane. O nasz Ojcze, czy czekasz na jakąś ofiarę? Jeśli tak to 

niech ja będę ofiarą. Jestem gotowa, abyś wymazał moje imię teraz z Księgi Żywota, jeśli tylko 

przez moją ofiarę serca ludzi mogą być otwarte dla Ciebie.” 

 Gdy dziewczyna modliła się można było usłyszeć krzyki wielu zebranych ludzi. 

Wiedziałem, że kilku z diakonów było obecnych na tym wieczornym spotkaniu. Jak mogli zostać 

nieporuszeni przez modlitwę tej dziewczyny, pomyślałem. Jednakże żaden z nich nie ukorzył się i 

zamknąłem spotkanie. 

 Podczas jeszcze innych spotkań Przebudzeniowych w Pekinie (tym razem w 

Metodystycznym Kościele Episkopalnym) moimi słuchaczami byli w przeważającej mierze 

studenci uniwersytetu, który był powiązany z tym centrum misyjnym. Studenci, jak uświadomiłem 

sobie, tak naprawdę uważali siebie za ponad rzeczami takimi jak spotkania Przebudzeniowe, a 

uczestniczyli w nich tylko z ciekawości. ,,Do tej pory,” mówili jeden do drugiego ,,ten misjonarz 

miał do czynienia z dziewczętami i chłopcami, którzy nie mieli własnych wykształconych 

poglądów. Było łatwo jemu manipulować nimi i spowodować, aby przynieśli sobie wstyd przez 

wyznanie publiczne swoich grzechów. Ale stoi teraz wobec innego wyzwania, przeciwko nam 

studentom uniwersytetu. Pokażemy mu, że jego hipnotyzm nie działa na każdego.” 

 W miarę, jak spotkania się odbywały prości Chrześcijanie dawali oznaki, czasami, 

pragnienia pozbycia się rzeczy, które przeszkadzały w otrzymaniu błogosławieństwa. Ale studenci 

uniwersytetu pozostali niewzruszeni. Gdy spotkania zakończyły się, nikt z nas nie mógł uczciwie 

powiedzieć, że rezultaty obficie przewyższały to o co prosiliśmy, albo o czym myśleliśmy. Po 

ostatniej usłudze musiałem natychmiast wracać do Londynu; jednakże przed wyjazdem  poprosiłem 

usilnie Dr Pikea, człowieka który w poprzednich latach był potężnie używany w dziele szerzenia 

Przebudzenia, aby kontynuował te spotkania dalej, dopóki przeszkody nie zostaną usunięte. 

Wskazałem przy tym, że zaprzestanie tych spotkań w tym momencie byłoby jak gdyby tryumfem 

diabła. Dr Pike przedłożył tę sprawę innym misjonarzom, i zadecydowano, że spotkania będą 

kontynuowane. 

 Dwunastego dnia, kaznodzieje i ewangeliści wszyscy skruszyli się i wyznali swoje 

przewinienia jeden drugiemu; a wtedy Duch Święty dotknął potężnie, jak mi doniesiono, studentów 

uniwersytetu. Wyznali że byli zatwardziali w sercu, i że całe ich przeciwstawianie się Przebudzeniu 

było kierowane przez diabła. Poruszenie między nimi było tak intensywne i powszechne, że przez 

kilka dni było niemożliwe, aby można było kontynuować normalne wykłady na uniwersytecie. W 

tym czy innym pokoju w akademiku spontaniczne spotkania modlitewne zaczynały się o 5:00 nad 

ranem, i były kontynuowane do 22:00. Gdy nadeszły wakacje 150 z tych studentów objeżdżało 

otaczające miejscowości po dwóch głosząc Ewangelię Łaski Bożej. Poprzedniego roku, jak 

dowiedziałem się, pewna liczba z nich objeżdżała okoliczne miejscowości sprzedając papierosy. 

 Pencheng jest znanym centrum garncarstwa, znajdującym się w południowo-zachodniej 

części prowincji Chili; należy dodać, że jego sława nie wypływała tylko ze znanych produktów jego 

pieców do wypalania gliny, ale i ze znanej niegodziwej postaci z którą nazwa tego miasta była 

kojarzona przez stulecia. Było to najbardziej wysunięte na północ centrum misyjne mojego starego 

obszaru działania w centralnych Chinach. Odwiedziłem to miasto, po raz pierwszy, w 1890r, ale 

dopiero po upływie kilku lat praca tam zaczęła przybierać zachęcające proporcje. 

 W 1915r zadecydowałem, aby przeprowadzić tydzień specjalnych spotkań w tym mieście, 



aby pobudzić do głębszego życia duchowego tamtejszych Chrześcijan. Dowiedziawszy się o moim 

zamiarze, kilku prominentnych biznesmenów związanych z Radą Handlu postanowiło, że będziemy 

mogli użyć do tego celu budynku tejże Rady, którym była stara nieużywana świątynia. Na swój 

koszt zlecili zbudowanie obszernego pawilonu z mat dokładnie na podwórzu świątyni. Ta 

świątynia, jak wiedziałem była usytuowana w pewnej odległości od miasta, dlatego obawiałem się, 

gdy dowiedziałem się o tych przygotowaniach, które zostały poczynione, że będzie niemożliwe, 

aby przyciągnąć dużo ludzi tak daleko od miasta na spotkania.  

 Jednakże od samego początku spotkań pawilon był pełen ludzi. Chrześcijanie tamtejsi byli 

bardzo otwarci. Przekonanie o grzechach dotknęło ich bardzo, tak że wyznali swoje grzechy, 

przyznali się do win jeden przed drugim i zadośćuczynili za wyrządzone przez siebie szkody. Miało 

to niesamowity wpływ na niezbawionych. Mężczyźni i kobiety, dziesiątkami wyznawali swoją 

wiarę  w Jezusa Chrystusa. Pomiędzy nimi znajdowało się kilku znanych uczonych humanistów i 

pewna liczba prominentnych właścicieli pieców do wypalania gliny. Ponad 50 osób zostało 

zapisanych jako katechumeni, a o wiele więcej zostało czasowo odrzuconych z powodu tego, że  

jeszcze nie byli wystarczająco pouczeni co do wiary. Ewangelista Ho, który przebywał ze mną od 

początku rozpoczęcia spotkań w Pengcheng, powiedział mi, że podczas spaceru wieczorem ulicami 

miasta, wydawało się, że każdy rozmawiał o ,,dziwnych zdarzeniach, które miały miejsce na 

podwórzu świątynnym.” Myślał on, że wszyscy ludzie w mieście byli blisko nawrócenia się do 

Boga. 

 Z Penchang pojechałem bezpośrednio do jednego z dużych centrów naszej misji, ponieważ 

zostałem poproszony, aby przeprowadzić tam dziesięciodniową serię spotkań. Był to taki czas w 

roku, że oczekiwałem, iż wszyscy Chrześcijanie z sąsiadujących zależnych placówek misyjnych 

będą uczestniczyć na tych spotkaniach. Proszę sobie więc wyobrazić moje rozczarowanie, gdy 

dowiedziałem się, że mało lub prawie w ogóle nie dołożono starań, aby spowodować, żeby 

wierzący z placówek przybyli na te spotkania. Z tego powodu na spotkaniach nie było nigdy więcej 

niż dziesięciu Chrześcijan z podległych placówek misyjnych.  

 Na misjonarskich spotkaniach modlitewnych, na których także codziennie uczestniczyłem, 

mało lub w ogóle nie modlono się o spotkania Przebudzeniowe które prowadziłem. Wszyscy obecni 

misjonarze wydawali się szczególnie obojętni na potrzebę bliskiego kontaktu z Bogiem w życiu ich 

Kościoła. Nawet misjonarz, który mnie zaprosił, abym poprowadził te spotkania, pokazał mi 

wyraźnie, że nie brał Przebudzenia na poważnie. Wydawał się być bardziej zainteresowany 

zdrowiem swoich psów i gołębi, aniżeli tym, aby Bóg wylał swego Ducha w zbawczej mocy na 

wierzących.  

 Na jednym ze spotkań Przebudzeniowych, podczas gdy kilku wierzących  bardzo 

skruszonych modliło się i wyznawało swoje grzechy zauważyłem, że ten misjonarz patrzył się 

zaskoczony, prawie rozbawiony tym co się działo. Moje serce bardzo się zasmuciło z tego powodu, 

gdyż wiedziałem, że z tego wynikną kłopoty. Chińczycy bardzo szybko zauważają takie rzeczy i 

naturalne czują z takiego powodu głęboką urazę. Wnioskują między sobą, że spotkania zostały 

zaaranżowane specjalnie dla korzyści obcokrajowców, i że obcokrajowcy uważają, że nie mają 

grzechów do wyznania.   

 Tamtego wieczoru przyszło dwóch Chińskich ewangelistów, aby spotkać się ze mną. Obaj 

byli wspaniałymi ludźmi z regionu Changteh, i obaj przeżyli potężne Przebudzenie w Changtsun 

kilka lat wcześniej. ,,Nie zostaniemy tu  dłużej,” powiedzieli. ,,Wracamy do domu. Nie ma sensu 

zbawiać dusz tutaj. Dzisiaj jeden zachodni misjonarz, podczas gdy nasi ludzie zaczynali być 

skruszeni i wyznawać swoje grzechy, przypatrywał się nam jak gdyby myślał,  że cała rzecz jest 

żartem.” Powiedziałem im, że skoro ten misjonarz nie wydawał się przebudzony, tak by widzieć 

potrzebę otrzymania Boskiego błogosławieństwa, to jest to tym bardziej konieczne, aby oni, którzy 

widzieli na własne oczy co Duch Boży jest w stanie zrobić, wytrwali na swoim stanowisku.  Wtedy 

obiecali, że zostaną. 

 Spotkania zakończyły się, i chociaż niektórzy wierzący zostali ubłogosławieni nimi, to 

jednak było widocznym, że nie równało się to potężnemu Duchowemu Przebudzeniu. Kilka tygodni 

później dowiedziałem się, że krążyły pogłoski wokół centrum misyjnego, że: ,,pan Goforth stracił 



swoją moc. Głosił przez dziesięć dni w mieście X, bez jakichkolwiek większych rezultatów!” W ten 

sposób misjonarze z tego centrum misyjnego osiągnęli sukces w uniewinnianiu siebie. A ja czasami 

zastanawiałem się, czy kiedykolwiek przyszło im do głowy, że mogli być w jakikolwiek sposób 

winni tego fiaska. 

 Natychmiast po tych spotkaniach pojechałem do Shuntehfu, aby tam poprowadzić takie 

same spotkania. W krótkim czasie uświadomiłem sobie, że istniało tam gorące pragnienie wśród 

zagranicznych misjonarzy i Chińskich Chrześcijan, aby otrzymać największe Boże 

błogosławieństwo. Gabinet misjonarza w którego domu przebywałem był usytuowany bezpośrednio 

pod moim pokojem, dlatego każdego ranka, na długo przed świtem słyszałem jak mój gospodarz 

zanosił szczere żarliwe błagania do Boga. Na spotkaniu modlitewnym ten sam misjonarz ze łzami 

modlił się, mówiąc: ,,Panie doszedłem do miejsca, w którym wolę raczej modlić się niż jeść.” I, bez 

przesady, takim się wydawał być powszechny duch wśród wszystkich misjonarzy. Wydawali się 

być zdeterminowani, aby nie puścić Boga, dopóki im nie pobłogosławi. 

  Taki sam duch charakteryzował również Chińskich Chrześcijan. Na jednym z 

wczesnoporannych spotkań modlitewnych, ewangelista je prowadzący powiedział: ,,Bracia, 

jesteście zbyt skorzy do modlitwy. Nie czekacie, aby rozpocząć waszą modlitwę dopóki ten, który 

modli się przed wami powie ,,Amen.” Nie dajecie szansy waszym  siostrom, aby się pomodliły. 

Widziałem kilkukrotnie jak siostry wstawały, aby się modlić gdy wy rozpoczynaliście waszą 

modlitwę zanim siostry zdołały otworzyć swoje usta.  Tego ranka niech będzie wszystkim 

wiadomo, że wszyscy mężczyźni mają modlić się cicho w swoich sercach, aby dać szansę siostrom 

na modlitwę. Teraz niech nasze siostry poprowadzą nas w modlitwie.” Jednakże natychmiast 

kilkunastu mężczyzn zaczęło się modlić, większość z nich ze łzami. Było niemożliwym, aby 

wyciągnąć inny wniosek z tego niż taki, że przekonanie o grzechu, które dawał Duch Święty było 

tak nieodparte, że mężczyźni nie mogli się powstrzymać od głośnej modlitwy.  

 Podczas tamtych dni wyznawano wszelkiego rodzaju grzechy, wyrządzone zło było 

naprawiane, a kłótnie rozwiązywane.  Widziałem starych nauczycieli Konfucjanizmu skruszonych i 

pokornych jak przychodzili na mównicę i wyznawali Pana Jezusa Chrystusa jako Pana ich życia.  

W sumie  500 mężczyzn i kobiet wyznało Chrystusa jako swego Zbawiciela. Było to, bodaj,  

najbardziej nadzwyczajne poruszenie Ducha Świętego, jakie miałem przywilej kiedykolwiek 

zobaczyć. 

  

  

 11. BOŻE DZIAŁANIE WZGLĘDEM MŁODYCH LUDZI W PROWINCJI 

SHANTUNG. 

  

  

 Przebudzenie rozpoczęło się w Putoupeichen i stale wzrastało w intensywności, aż osiągnęło 

szczyt szóstego dnia spotkań. Byłem obecny na różnych Przebudzeniach, np. w Shuntehfu, które 

były bardziej potężne i dalej sięgające, ale na żadnym z nich nie czułem się tak kompletnie 

świadomy kontrolującej mocy Ducha nad dużym zgromadzeniem ludzi. Wydawało się, że tamtego 

dnia wszelkie nawet resztki przeszkód na drodze do Przebudzenia zostały usunięte, i że tylko 

Chrystus został wywyższony. I taka atmosfera panowała podczas dwóch ostatnich dni spotkań.   

 Ostatniego wieczora spotkań Przebudzeniowych odbyło się spotkanie ze świadectwami. 

Wielu ludzi robiło spontanicznie postanowienia, aby na nowo być posłusznymi. Jedną z 

niezwykłych rzeczy jeśli chodzi o te świadectwa było to, że wielka liczba wierzących zarzekała się, 

że szóstego dnia spotkań o poranku, gdy ogień Ducha dotykał zgromadzonych zostali uzdrowieni z 

cielesnych dolegliwości. W moich kazaniach nie mówiłem o Boskich uzdrowieniach; a jednak 

niektórzy ludzie składali świadectwa, że nagle, w pewnym momencie to co im dolegało zostało 

uzdrowione. Przy innej okazji, w  sąsiedniej prowincji słyszałem podobne świadectwa o Boskim 

uzdrowieniu. W obu przypadkach, zgodnie z tym co mówili świadkowie, uzdrowienie miało 

miejsce w momencie, gdy dotknęło ich największe przekonanie o grzechach. 

 Misjonarze w Chowtsun mieli znaczne problemy z ich uczniami szkoły średniej. Chłopcy 



posunęli się do tego, że połamali wszystkie meble w szkole i spalili kukłę misjonarza dyrektora. 

Podczas moich spotkań chłopcy ci zajmowali obszerną wnękę z tyłu nade mną, którą zazwyczaj 

zajmował chór. Chłopcy śpiewali niezwykle dobrze. Jednakże w czasie mojej przemowy 

zauważyłem ślady rozbawienia na twarzach różnych ludzi słuchających mnie. To doprowadziło 

mnie do podejrzenia, że chłopcy źle się zachowują. Po zapytaniu jednego z misjonarzy o tę sprawę 

powiedział, że to prawda. 

 Trzeciego ranka poleciłem, aby wszyscy chłopcy zeszli na dół i zajęli miejsca dokładnie 

naprzeciw mnie. Przyjęli to, jak przypuszczam, jako wielką zniewagę. Gdy zaczęło się śpiewanie 

pieśni wszyscy chłopcy milczeli. Ani jeden z nich nie otworzył swoich ust. Tak rzeczy się miały 

przez cały trzeci dzień. Dyrektor szkoły dla chłopców był bardzo poirytowany tym, i zapytał mnie 

czy nie będzie lepiej, jak nakaże im śpiewać. ,,W żadnym razie,” odpowiedziałem. ,,Duch Boży 

sam spowoduje, że ci chłopcy ukorzą się i uwielbią swego Mistrza; a zrobi to bez naszego udziału, 

tak że nie potrzebujemy nawet ruszyć palcem, aby Mu w tym pomóc.” 

 Również przez cały czwarty dzień chłopcy milczeli jak zaklęci. Sądząc po zimnych upartych 

wyrazach ich twarzy, wydawało się, że dalecy są od poddania się działaniu Ducha Świętego. 

Jednakże piątego ranka, gdy wszedłem do kościoła zobaczyłem, że każdy z chłopców płakał. Kiedy 

zapowiedziałem śpiewanie hymnu, to bardzo spontanicznie i z wielką ochotą zaczęli śpiewać. A 

gdy nastąpił czas na głośne pojedyncze modlitwy to jeden za drugim przybiegali do przodu, aby 

wyznać swoje grzechy. Między innymi rzeczami, które wyznali było picie alkoholu, uprawianie 

hazardu i odwiedzanie domów publicznych. Niektórzy z chłopców byli tak  bardzo pod wpływem 

przekonania o grzechu, że gdy zaczęli modlić się to padli na podłogę w agonii ducha. Po 

zakończeniu spotkań chłopcy chodzili grupami w niedziele i głosili Słowo Boże w pobliskich 

wioskach. 

 Podczas ostatnich czterech dni spotkań każda modlitwa, każde wyznanie grzechów i każde 

świadectwo wydawało się być absolutnie kontrolowane przez Ducha Świętego. Co mnie uderzyło w 

wyznaniach grzechów, to fakt, że wielu Chińskich liderów Kościoła przyznało się do palenia i picia 

whisky. Prawdę mówiąc było to powszechne między nimi. Podczas obiadu, w ostatnim dniu 

prowadzenia spotkań, jedna z misjonarek zapytała mnie: ,,Czy pan naprawdę sądzi, że palenie jest 

grzechem? ,,Nie widzę potrzeby, aby zadawać mi takie pytanie,” odpowiedziałem. ,,Duch Święty 

jasno wskazał w tych dniach jaka jest wola Pana w tej sprawie. Mogę dodać tylko, że w żadnym 

miejscu w którym usługiwałem dotychczas nie słyszałem, żeby tak wielu Chińskich liderów 

Kościoła przyznawało się do palenia i picia whisky jak to ma miejsce tutaj w Chowtsun.” 

,,Jednakże Spurgeon palił cygara!” zareplikowała ,,a był jednym z najlepszych ludzi.” ,,Jestem 

pewien, że nikt z nas nie zaprzeczy, że Spurgeon był dobrym człowiekiem,” powiedziałem ,, ale 

jestem również tak samo przekonany, że gdyby tylko wiedział za swoich czasów jaki użytek ludzie 

zrobią z jego zwyczaju, to pozbył by się go natychmiast. 

 To na razie zakończyło ten temat, jednakże, gdy wyjeżdżałem pewien misjonarz, który był 

obecny przy obiedzie, gdy powyższa rozmowa miała miejsce, pociągnął mnie na bok i powiedział: 

,,Wiem, że jedziesz do Chingchowfu. W tamtym centrum misyjnym przebywają dwaj misjonarze, 

którzy są prawdziwie świętymi ludźmi, ale oboje palą. Pomyślałem sobie, że ostrzegę cię, abyś tam 

nie mówił nic o tytoniu bo to ich zrani i spowoduje więcej szkody niż pożytku.” ,,Przykro mi, że nie 

mogę skorzystać z twojej rady,” odpowiedziałem. Będę wygłaszał zupełnie inną serię kazań w 

Chinchow, od tych, które wygłosiłem tutaj. Nie pamiętam, czy znajduje się w nich jakakolwiek 

wzmianka o tytoniu, ale jeśli znajduje się to będą o nim mówił.” 

 W Chingchowfu, podobnie jak w Chowtsun uczniowie szkół przeciwstawiali się 

Przebudzeniu. Pięćset lub sześćset uczniów i uczennic włączając w to dużą liczbę ze świeckich 

szkół było obecnych na spotkaniach. Pierwszego dnia spotkań Duch Święty zstąpił z przekonującą 

mocą o grzechu na dużą liczbę starszych członków Kościoła. Dzień po dniu poruszenie Duchowe 

zwiększało się i w końcu ogarnęło także uczennice szkolne. Jednakże chłopcy pozostali nie 

skruszeni. Szóstego dnia, gdy wszyscy inni w kościele wydawali się skruszeni, chłopcy siedzieli 

patrząc zimno, nie skruszeni. Gdy wygłaszałem kazania, to stale zauważałem, że uczniowie ze 

świeckich szkół mieli głowy spuszczone czytając książki które trzymali na kolanach. Prosiłem ich 



kilkukrotnie, aby odłożyli na bok to co czytają i słuchali tego, co Bóg, posławszy  mnie, chciał 

abym im powiedział. Na co przez chwilę zwracali na mnie uwagę, a następnie z powrotem 

spuszczali głowy i czytali.     

 Szóstego dnia, wieczorem, gdy miałem rozpocząć kazanie, podszedł do kazalnicy jeden z 

tamtejszych misjonarzy i poprosił o pozwolenie powiedzenia kilku słów ,,Wielokrotnie 

napominałem was ludzie,” powiedział ,,abyście zapierali się siebie, abyście przez to mogli bardziej 

obficie dawać pieniądze na fundusz ewangelizacyjny i w ten sposób przyczynić się do zaniesienia 

Ewangelii milionom ludzi, którzy znajdują się wokół nas. Ale odkąd zaczęły się te spotkania Duch 

Święty wskazuje mi, że tak długo jak palę drogie cygara nie mam prawa mówić wam o zapieraniu 

się samego siebie. Dlatego postanowiłem, aby rzucić ten bezużyteczny luksus, a pieniądze które 

dotychczas na nie wydawałem, od tej chwili będę dawać na fundusz ewangelizacyjny.”  To był 

jeden z tych misjonarzy, o których powiedziano mi że palą i ostrzeżono mnie bym nic nie mówił o 

tytoniu, by ich nie zranić. Misjonarz ten był rzeczywiście święty; jednakże nie okazywał tamtego 

wieczoru, że został zraniony moją przemową; a ci którzy mieli przywilej słuchania jego słów o 

samozaparciu się siebie zostali rzeczywiście ubłogosławieni.  

 Siódmego dnia jeden z uczniów ze szkoły świeckiej przyszedł za kazalnicę niosąc stos 

książek. Rzucił je na podłogę z wyraźnym obrzydzeniem, po czym, zwracając się do kongregacji 

zawołał: ,,To są diabelskie książki. Niektórzy z nas znaleźli je na mieście. Są napisane z jasnym 

zamysłem zanieczyszczenia umysłu nieczystymi myślami. Przez nie, zostałem poprowadzony do 

popełnienia cudzołóstwa. Do tej pory na spotkaniach diabeł pobudzał nas chłopców do czytania 

tych książek, tak żebyśmy nie słyszeli Bożej prawdy i nie zostali przekonani o grzechu.” Opozycja 

ze strony chłopców została złamana. Jeden za drugim wychodzili naprzód i wielce skruszeni 

wyznawali jak zostali zwiedzeni przez tę niegodziwą literaturę. Godzina po godzinie dziesiątkami 

uczniowie przychodzili za kazalnicę. W końcu, gdy spotkanie trwało już pięć i pół godziny, a 

jeszcze dziesiątki uczniów dalej czekało na możliwość wyznania swoich grzechów, misjonarze 

praktycznie zmusili mnie, abym odszedł i odpoczął. 

 Ósmego dnia przed południem strumień wyznawania grzechów był tak długi, że nie byłem 

w stanie wygłosić kazania. Wieczorem drugi misjonarz z tego centrum misyjnego wszedł za 

kazalnicę i wyznał, że on również uświadomił sobie, w czasie tych nabożeństw, że absurdalną 

rzeczą było to, że głosił wierzącym konieczność zapierania się, podczas gdy on sam wydawał tak 

dużo pieniędzy na tytoń. Oświadczył, że jak poprzedni misjonarz porzuci ten zwyczaj palenia, a 

pieniądze tak zaoszczędzone będzie przekazywał na fundusz ewangelizacyjny. 

 Wieczorem, zanim opuściłem Chingchow jadłem kolację w domu tego misjonarza. W 

trakcie jedzenia powiedział do mnie: ,,Mój służący usługujący przy stole nigdy nie wyznał wiary w 

Chrystusa, a podczas tych spotkań Przebudzeniowych nie okazał żadnych oznak bycia poruszonym. 

Zastanawiam się czy nie zechciałbyś porozmawiać z nim?” ,,Dobrze,” powiedziałem ,,gdy 

przyjdzie tu, aby zabrać naczynia ty i reszta twojej rodziny idźcie do pokoju gościnnego, a ja 

zostanę tutaj i porozmawiam z nim.” Gdy służący wszedł i byliśmy sami zapytałem go: ,,Jak to jest, 

że nie oddałeś swego życia Panu Jezusowi Chrystusowi, podczas gdy tak wielu ludzi to uczyniło?” 

,,Ależ ja oddałem,” odpowiedział z uśmiechem. ,,Siódmego dnia wieczorem stałem między 

wieloma innymi ludźmi, aż do wpół do pierwszej w nocy czekając na szansę, aby wyznać swoje 

grzechy; ale wtedy pan zakończył spotkanie. Co kłopotało mnie to to, że  po tym jak 

zadecydowałem się naśladować Chrystusa nie miałem nic co mógłbym mu dać. Wydało mi się to 

nie w porządku, że ten, kto za mnie zmarł nie otrzymał nic ode mnie w zamian. Ale nie wiedziałem 

jak mógłbym zaoszczędzić jakiekolwiek pieniądze, aby Jemu je dać, gdyż zarabiam tylko kilka 

dolarów miesięcznie, a mam żonę i dwoje dzieci na utrzymaniu. Wtedy mój pracodawca powstał na 

spotkaniu i powiedział jak zadecydował rzucić palenie cygar, a wtedy natychmiast powiedziałem 

sobie, że tak samo rzucę palenie, a zaoszczędzone z tego powodu pieniądze po prostu przekażę na 

cele Pańskie. Od tamtego momentu jestem tak szczęśliwy, że ledwie mogę powstrzymać się od 

wyrażania radości.”   

 Gdy powróciłem do pokoju gościnnego i powiedziałem ludziom tam będącym o mojej 

rozmowie z służącym; to mój gospodarz wybuchnął płaczem. ,,Rzucił bym wiele innych rzeczy niż 



palenie,” odpowiedział ,,gdybym tylko mógł pobłogosławić innych podobnie.” 

 Chińscy liderzy Kościoła w Chefoo uzgodnili wcześniej między sobą bez wiedzy 

zagranicznych misjonarzy i mojej, że będą przeciwstawiać się wszystkim publicznym wyznaniom 

grzechów. Doszli do wniosku, że takie emocjonalne Przebudzenia, które były zasadą w Mandżurii i 

Korei, mogły pochodzić tylko od diabła, a nie od Ducha Świętego. Wszyscy wierzący z tamtego 

Kościoła zostali surowo ostrzeżeni, aby pod żadnym pozorem nie wyznawać swoich grzechów 

publicznie. Dlatego gdy czwartego poranka w czasie nabożeństwa kilka kobiet zaczęło okazywać 

ewidentne oznaki przekonania o grzechu, dwóch z diakonów podeszło do nich i powiedziało: 

,,Pamiętajcie co uzgodniliśmy.” Wtedy kobiety natychmiast powstrzymały się od wyznawania 

grzechów. 

 Piątego poranka na spotkaniu, gdy właśnie zacząłem wygłaszać kazanie, nagle jeden ze 

starszych przerwał mi i poprosił mnie, abym dał mu szansę wyznać swoje grzechy. Powiedział, że 

nie może wytrzymać ciężaru grzechów na sumieniu ani chwili dłużej. Wyznał, że kłamał, kradł i 

cudzołożył. Po tym gdy ten starszy wrócił na swoje miejsce, a ja zacząłem ponownie mówić 

tamtejszy ewangelista zawołał, że po prostu nie może powstrzymać się i że muszę mu dać szansę 

wyznania swoich grzechów. Następnie powiedział, że miał poważną kłótnię z innym ewangelistą, i 

że przez długi czas nie rozmawiali z sobą. Pewien zagraniczny misjonarz nieświadom istnienia 

sporu między nimi wysłał ich obu do podległej placówki misyjnej aby poprowadzili wieczerzę 

Pańską. Teraz ten ewangelista uświadomił sobie jak wstrętnym był jego grzech polegający na tym, 

że sprawował wieczerze Pańską, ten święty obrządek podczas gdy żywił nienawiść w swoim sercu 

do swego brata w Chrystusie. Co czyniło ten grzech wstrętniejszym to to, że wszyscy Chrześcijanie 

na tamtym nabożeństwie wiedzieli, że ci dwaj ewangeliści byli sobie wrogami. Ewangelista ten 

zakończył wyznanie uniewinniając tego drugiego z wszelkiej winy i przyjął cały ciężar winy na 

siebie. Następnie zacząłem kontynuować moje kazanie, ale znowu po kilku minutach przerwano mi. 

Drugi ewangelista  wszedł mi w słowo i błagał, bym pozwolił mu mówić. Powiedział, że to on jest 

winny całej tej kłótni; i że ten pierwszy ewangelista jest całkowicie niewinny. Po tym zrozumiałem, 

że kontynuowanie kazania jest bezcelowe; poruszenie Duchowe trwało przez wszystkie pozostałe 

spotkania. 

 Ostatniego dnia spotkań obszerny namiot postawiony specjalnie dla tych spotkań był 

wypełniony po brzegi. Pomiędzy wieloma ludźmi, którzy opowiadali tego dnia, o cudownym 

Bożym działaniu wobec nich podczas tych spotkań, był ten starszy Kościoła, którego wyznanie 

rozpoczęło Przebudzenie duchowe piątego poranka. ,,Wierzę,” zawołał ,,że dzisiaj jestem 

najszczęśliwszym człowiekiem w tym namiocie. Mój starszy brat, jak wielu z was wie, był 

notorycznie niegodziwą osobą. Nie pozwalał mi nawet wymieniać imienia Jezus w jego obecności. 

Dlatego nie ośmielałem się otwierać moich ust, aby mnie nie zabił. Jednakże, dzisiaj, przyszedł do 

mnie i zapytał czy istniała jakakolwiek nadzieja, że Jezus okaże miłosierdzie takiemu wielkiemu 

grzesznikowi jak jemu. Możecie sobie wyobrazić jaką niewysłowioną radością było dla mnie 

wyłożenie mojemu bratu tam i wtedy drogi zbawienia i widzenie jak on przyjmuje Jezusa jako 

swego Pana i Zbawiciela. Czy nie uważacie, że mam dobry powód do bycia dzisiaj 

najszczęśliwszym człowiekiem w namiocie?” 

 Gdy zbliżałem się do Hwanghsien, jadąc wozem, napotkałem Dr. A. z jego dziećmi i 

kilkoma z ewangelistów. Po wymienieniu zwyczajowych grzeczności, jeden z ewangelistów zapytał 

mnie: ,,Czy oczekuje pan, że Duch Święty użyje pana tutaj, aby pobłogosławić nas Przebudzeniem, 

jak uczynił to w Mandżurii?” ,,Cóż, oczywiście,” odpowiedziałem ,,Duch Święty zawsze chce 

przebudzić Duchowo Swój lud niezależnie od położenia geograficznego. To nie zależy od Niego, 

ale od was. Czy jesteście na to gotowi czy nie?” Na to nic więcej nie było opowiedziane odnośnie 

tego tematu, i kontynuowaliśmy naszą jazdę do miasta. 

 Drugiego poranka spotkań Przebudzeniowych w tym mieście, ewangelista, który zadał mi 

powyższe pytanie, skruszył się w czasie swojej modlitwy. Powiedział, iż przekazano mu pod opiekę 

27 osób, mężczyzn i kobiet, aby przygotować ich do chrztu; jednakże był niegodny, aby ich 

nauczać, ponieważ jeszcze nie został napełniony Duchem Świętym. Oświadczył, że potrzebuje, 

żeby najpierw ktoś go nauczył zanim będzie w stanie nauczać innych.  



 Przy śniadaniu, szóstego poranka, Dr. A. powiedział mi, że tamtej nocy dwóch z Chińskich 

liderów Kościoła obudziło go po północy, aby się z nimi modlił. ,,Pan Goforth jest już tutaj 5 dni,” 

powiedzieli ,,a jednak nie ma dotąd żadnej oznaki Przebudzenia. Jesteśmy tak zaniepokojeni myślą, 

że Pan nas może ominąć, że nie możemy spać.” Gdy usłyszałem to, byłem bardzo zachęcony. 

Byłem pewien, że Boży czas okazania łaski był blisko. 

 Jednakże podczas przedpołudniowego spotkania, tamtego dnia dalej nie było oznak 

Przebudzenia. Po południu mówiłem kazanie na temat pomocy Ducha w modlitwie, na podstawie 

listu do Rzymian 8:26-27. Po moim kazaniu nastąpił czas na głośne modlitwy i wyznawanie 

grzechów, podczas którego stałem się świadom wzrastającego napięcia. Przez pierwszych 20 minut 

wierzący wydawali się współzawodniczyć ze sobą w chęci modlenia się. Czasami dwóch, trzech a 

nawet czterech ludzi modliło się na głos w tym samym czasie. Ale, gdy poczucie napięcia 

wzrastało, zaprzestano modlić się. W końcu wydawało się, że nikt nie ośmielał już modlić się. 

Obecność Boża wydawała się całkowicie wypełniać budynek. 

 Nie jestem w stanie powiedzieć jak długo trwała cisza, ale w końcu napięcie zostało 

przerwane przez głos wołający: ,,O Panie, przyszedłeś!” Był to głos ewangelisty o którym mówiłem 

powyżej. Natychmiast podniósł się krzyk w  całej kongregacji. Niektórzy padli na kolana i zaczęli 

wyznawać swoje grzechy. Inni zaczęli śpiewać pieśni uwielbiające. Każdy wydawał się modlić, 

śpiewać albo wyznawać grzechy nie patrząc na drugiego. Chociaż wyglądało to na chaos, to jednak 

wydawało się to przebiegać w najbardziej doskonałym porządku. Po tym jak trwało to przez 

godzinę, odczułem, że powinienem zakończyć te spotkanie. Głośnym głosem wygłosiłem końcowe 

błogosławieństwo i powiedziałem zebranym, że spotkanie się zakończyło. Jednakże wyglądało na 

to, że nikt mnie nie słyszy. W każdym razie nikt nie zwracał uwagi na mnie. Tak więc dalej, jeszcze 

przez następne półtorej godziny trwało te spotkanie. Nigdy nie wiedziałem, że modlitwa 

wstawiennicza może wznieść się na takie wyżyny intensywności jak to miało miejsce podczas 

dalszej części tamtego spotkania. Nawet mali chłopcy ze szkół, ze łzami spływającymi po ich 

policzkach, byli widziani jak się modlą za swoich niezbawionych rodziców i przyjaciół.  

 Jednakże te wielkie poruszenie duchowe zdawało się w największym stopniu dotykać swoją 

mocą chłopców ze szkoły średniej. Chłopcy sekretnie utworzyli klub niewierzących, o czym nie 

wiedzieli misjonarze, ani Chińscy nauczyciele. Wszyscy starsi chłopcy byli członkami tego klubu. 

Na swoich sekretnych spotkaniach czytali pewne agnostyczne książki przedrukowane w Japonii, 

które zdołali przeszmuglować do szkoły. Gdy ogień Przebudzenia dotknął ich serc, to ci chłopcy 

przyszli jeden za drugim i rzucili się na podłogę przed kazalnicą wyznając swój grzech niewiary i 

prosili Boga, żeby odnowił ich wiarę. Przywódca klubu był tak zdesperowany i tak zmagał się sam 

ze sobą, że myślałem, że połamie swoje ręce o tył ławki, która znajdowała się przed nim. ,,Panie 

Jezu!” słyszałem jak wołał ,,przygotuj bicz, zawiąż wiele kawałków sznura na nim i wypędź tego 

demona niewiary z mojego serca.” 

 O trzeciej nad ranem następnego dnia cała kongregacja, mężczyźni, kobiety i dzieci, 

przyszły z powrotem do kościoła, gdzie modlili się i śpiewali pieśni, aż do wschodu słońca. Był 

środek zimy, a w budynku nie było ogrzewania; jednakże wydawało się, że nikt nie zwracał na to 

uwagi. Gdy przyszedłem do nich o godzinie 10:00, aby poprowadzić poranne spotkanie z ich 

twarzy biło nowe światło, ponieważ mieli wizje, gdy się modlili nad ranem. Gdy opuszczałem 

Hwangshien zapewniono mnie, że nie było w tej kongregacji żadnego mężczyzny, kobiety ani 

ucznia, którzy nie byliby nawróceni.  

 Kilka lat później poproszono mnie, przy pewnej okazji, abym wygłosił przemówienie w 

wielkiej szkole oficerskiej w Pekinie. Tematem mojego przemówienia było: ,,Chrześcijaństwo 

Generała Fenga.” Po moim przemówieniu 84 osoby z grona tych młodych ludzi zadeklarowało, że 

będą czytać Biblię, aby odkryć jaki był sekret przemiany, która miała miejsce w życiu tego 

niezwykłego człowieka. Gdy miałem już odejść, zdarzyło się, że zauważyłem jednego z młodych 

oficerów, z otwartym Nowym Testamentem w ręku, jak rozmawiał z grupą swoich kolegów. 

,,Ludzie,” usłyszałem jak mówił ,,nic nie może ocalić naszego kraju z wyjątkiem tej Bożej Księgi!” 

Nagle zauważywszy mnie, ukłonił się i powiedział: ,,Czy pan pamięta mnie?” ,,Obawiam się, że 

nie,” odpowiedziałem. ,,Ale z pewnością pamięta pan Hwangshien,” kontynuował. ,,Uczęszczałem 



do tamtejszej szkoły misyjnej, gdy przeprowadzał pan spotkania Przebudzeniowe kilka lat temu. To 

właśnie tamtego pamiętnego szóstego wieczoru diabeł niewiary został wyrzucony z mojego serca. 

Nigdy nie zapomnę tego dnia.” 

 Każda możliwa przeszkoda, wydawała się być obecna w Pingtuchow, aby przeszkadzać 

dziełu Ducha Świętego. Jedną z nich była sytuacja w szkole średniej dla chłopców, była ona tak zła 

jak to tylko możliwe. Jej dyrektorem był były starszy Kościoła Prezbiteriańskiego. W 1900r zaparł 

się Pana, aby uratować swoje życie. Sprawą zajął się Konsystorz Kościoła; i nawet tak łagodny 

człowiek jak Dr. Corbett doszedł do wniosku, że coś trzeba zrobić z tak poważną sprawą. W trakcie 

dyskusji starszy który zaparł się wcześniej Pana Jezusa wpadł we wściekłość i potępił cały 

Konsystorz. Z tego powodu Konsystorz nie mógł zrobić nic innego jak tylko zawiesić tego 

starszego w prawach członka Kościoła. Jednakże ponieważ człowiek ten był zdolnym uczonym 

humanistą znalazł natychmiastowe zatrudnienie w Misji Baptystycznej i mianowano go dyrektorem 

dużej szkoły średniej dla chłopców w Pingtuchow; co było najbardziej niemądrym posunięciem. 

Człowiek w takim niepokutującym stanie był ostatnią osobą, która nadawała się do objęcia tak 

odpowiedzialnego stanowiska. Kierował szkołą przez kilka miesięcy, a już duch buntu zaczął 

pojawiać się wśród chłopców. Trzeciego dnia spotkań Przebudzeniowych stało się jasnym, że Duch 

Święty dotykał nauczycieli. Ale nie tylko. Dotykał również niektórych chłopców. Jednakże 

kiedykolwiek chłopiec wyznawał grzechy, dyrektor szkoły natychmiast odzywał się modląc się 

słowami: ,,O Panie, pociesz jego serce. On jest dobrym chłopcem. Tak naprawdę nie ma nic czym 

by się mógł martwić.” 

 Chiński pastor Kościoła w Pingtuchow był stale ze mną obok kazalnicy podczas moich 

usług. Jednakże byłem świadomy w jakiś sposób, że nie jest mi pomocny. Jednego dnia na 

zakończenie nabożeństwa przedpołudniowego, ogłosił: ,,Chciałbym, aby wszyscy Chińscy liderzy i 

misjonarze naszego Kościoła pozostali po zakończeniu tego spotkania.” Gdy odszedłem 

powiedział: ,,Przyczyną, abyście zostali jest prośba, aby zanieść specjalną modlitwę za pana 

Gofortha. Jego poglądy na chrzest są niewłaściwe i muszą z pewnością przeszkadzać Panu.” Na to, 

jak mi doniesiono potem, natychmiast zerwał się na nogi jeden z misjonarzy i zawołał: ,,W imię 

Boże, bracia, klęknijmy na kolana. To nie pana Gofortha poglądy na temat chrztu powodują 

przeszkodę w Przebudzeniu, ale nasze własne grzechy.” 

 Szóstego poranka jeden z zagranicznych misjonarzy uświadomił mi co było być może 

największą przeszkodą w przebudzeniu. Oto co powiedział: ,,Uważamy, że działasz po omacku. 

Przeszkoda do przebudzenia tutaj jest o wiele bardziej poważna niż ci się wydaje. Misjonarz, który 

teraz kieruje tym centrum misyjnym jest śmiertelnym wrogiem misjonarza który właśnie wyjechał 

do domu na urlop. Ten, który teraz kieruje centrum misyjnym napisał do Rady Kościoła, prosząc 

ich by nie pozwolili temu drugiemu wrócić do tego centrum; podczas gdy ten, który wyjechał 

pojechał osobiście do Rady i usilnie nakłaniał ją by odwołała misjonarza, który teraz kieruje 

centrum. Kłótnia ta jest powszechnie znana Chińskim liderom, którzy wszyscy się podzielili, jedni 

są za obecnym misjonarzem a drudzy za tym, który wyjechał na urlop. Tutejszy Chiński pastor na 

przykład nienawidzi misjonarza który zarządza teraz Kościołem, a ogłasza wszem i wobec swoją 

lojalność temu który wyjechał. My pozostali misjonarze naradziliśmy się i wysłano mnie, aby 

zapytać ciebie o radę czy powinniśmy uczynić wszystko co w naszej mocy, aby pogodzić 

zwaśnione strony?” Na co odpowiedziałem ,,Nie, nie róbcie tego. Zostawcie tę sprawę w Bożych 

rękach.” 

  Tematem mojego przemówienia na misjonarskim spotkaniu modlitewnym tamtego ranka 

było: ,,Miejcie wiarę w Boga,” (Mar 11:22 UBG). Zanim zakończyłem moją przemowę misjonarz 

prowadzący te centrum misyjne, który był zamieszany w tę kłótnię przerwał mi mówiąc: ,,Dzięki 

łasce Bożej, wszystko co mogę załatwić, zostanie załatwione dzisiaj przed zachodem słońca.” 

Pierwszą rzeczą którą zrobił po zakończeniu spotkania modlitewnego, było posłanie po Chińskiego 

pastora i pojednanie się z nim. Następnie napisał list do Rady Kościoła odwołujący wszystko co 

poprzednio napisał przeciwko misjonarzowi będącym na urlopie.  Natomiast na spotkaniu 

wieczornym Chiński pastor przejął inicjatywę i uścisnął dłoń misjonarza, którego wcześniej 

nienawidził,  na oczach wszystkich obecnych.  



 Siódmego dnia na przedpołudniowym spotkaniu dyrektor Szkoły dla Chłopców przyszedł 

przed kazalnicę i zapytał mnie w dziwny sposób, czy nie wolno by mu było wyznać swoich 

grzechów. Na co odpowiedziałem mu, że może wyznać wszelki przeszkadzający grzech co do 

którego wyznania pobudzi go Duch Święty. ,,Moim wielkim grzechem,” zaczął ,,było to że 

nienawidziłem obcych narodów, zamiast modlić się za nie. Weźmy na przykład Japonię. Jak wielką 

szkodę wyrządziła Chinom!” Po czym zaczął wyliczać wszystkie prawdziwe i wymyślone szkody, 

które jak utrzymywał, były dokonane przez Japonię. ,,Tak,” powiedział ,,moim wielkim grzechem 

było to, że nienawidziłem Japończyków, zamiast modlić się za nich.” Następnie powiedział o 

szkodach jakie Niemcy wyrządzili Chinom. I znowu powtórzył, że jego grzechem było to, że 

nienawidził Niemców zamiast się modlić za nich. Potem mówił o Ameryce, która poprzez swoje 

surowe prawa imigracyjne okrutnie upokorzyła biednych Chińczyków, i że zgrzeszył nienawidząc 

Amerykanów zamiast się modlić za nich. Na zgromadzeniu było także kilku Szwedzkich 

misjonarzy. ,,Nie sądzę,” powiedział protekcjonalnie ,,żebyśmy mieli coś przeciwko Szwedzkiemu 

narodowi. Jakby nie było są za małym narodem, aby wyrządzić nam jakąkolwiek krzywdę, nawet, 

gdyby chcieli. 

 Ale to wszystko było wstępem. Jak prawdziwy orator zmierzał do sedna. Kontynuując 

powiedział: ,,Był w Chinach pewien Anglik nazwiskiem Marjory. Zatrudnił go pewien mandaryn z 

południa, aby odlał mu armatę i dla tego celu dostarczył mu odpowiedniego rodzaju metalu. 

Jednakże ponieważ ten Anglik był zarozumiały, postanowił użyć metalu, który on sam wybierze. W 

końcu armata została odlana i mandaryn wysłał 20 swoich ludzi, aby ją wypróbowali. Jednakże, 

gdy wystrzelili z niej pocisk, armata eksplodowała i zabiła ich wszystkich. Mandaryn tak się 

zdenerwował, że przybył do Anglika wyciągnął swój miecz i zabił go. Wtedy Anglicy napadli na 

Chiny i zmusili je do handlowania tym przeklętym opium. Gdy wojna się skończyła, Anglicy 

wymusili taakże olbrzymie odszkodowanie od Chin, z tego powodu, że mandaryn zabił Marjorego, 

a przez to biedna wdowa po zabitym i jego matka głodowały. Ale nie mogę nie myśleć o 20 

wdowach i matkach, które głodowały z powodu zarozumiałości jednego Anglika. To spowodowało 

wybuch mojej złości przeciwko Anglikom i nie modliłem się o nich.” 

 W tym momencie położyłem moją rękę na ramieniu mówcy, i powiedziałem: ,,Bracie, wiesz 

doskonale, że nie ma ani krzty prawdy w tym co mówisz o Marjorym. Co więcej nie wyznajesz 

swoich grzechów, Duch Święty nie pobudził cię do przemówienia. Po prostu korzystasz z okazji, 

aby dać upust swojej złości przeciwko innym ludziom.” Na to powstali w wielkiej furii chłopcy ze 

szkoły średniej, ponieważ znieważyłem ich przez to, że zakwestionowałem prawdomówność ich 

dyrektora. Krzycząc, wrzeszcząc i kopiąc w drzwi opuścili kościół. Myślałem, że wykopią drzwi 

kościoła z zawiasów. Jednakże, pomimo wyjścia chłopców, potężne przekonanie o grzechu zstąpiło 

na wszystkich, którzy pozostali. 

 Po zakończeniu spotkania rozmawiałem na temat powyższego incydentu z jedną z 

misjonarek. Jej twarz była mokra od łez. ,,Dlaczego pani martwi się?” zapytałem. ,,Czy zapomniała 

pani temat naszego spotkania modlitewnego jednego poranka, którym było: ,,Miejcie wiarę w 

Boga”? Czy pani sądzi, że Bóg pozwoli, aby Jego Syn był pohańbiony przez takie zachowanie 

chłopców? Na pewno nie. Wierzę, że zanim skończą się te spotkania Bóg przyprowadzi tych 

chłopców z powrotem, aby wyznali swoje grzechy i oddali chwałę Chrystusowi. ,,Oh, chciałabym 

mieć pańską wiarę,” odpowiedziała z nutką zwątpienia w głosie. 

 Po opuszczeniu kościoła chłopcy przeszli przez okropny czas przeszukiwania ich sumień 

przez Ducha Świętego. Wielu z nich nie mogło spać tamtej nocy. Ósmego dnia rankiem stawili się 

gromadnie przed kościołem i przyznali się do winy. A ukoronowaniem porażki diabła było to, że 

sam dyrektor szkoły dla chłopców przyszedł do przodu i płacząc wyznał swój grzech.  

 Na końcowym spotkaniu, gdy miałem już odmówić końcowe błogosławieństwo Chiński 

pastor dał mi do zrozumienia, że chciał powiedzieć kilka słów. ,,Panie Goforth;” powiedział 

,,pańskie przemówienia podczas tych spotkań pokazały nam, że posiada pan wspaniałą znajomość 

Biblii. Jednakże niech mi będzie wolno jako mało znaczącemu Chińskiemu bratu, prosić pana, aby 

w przyszłości, gdy będzie pan czytał Pismo Święte, zwrócił pan uwagę na to co Pan Jezus mówi 

odnośnie prawdziwych poglądów na temat chrztu.” Była to niezręczna sytuacja, ponieważ wśród 



zebranych byli liderzy Kościoła Prezbiteriańskiego i przedstawiciele innych denominacji. 

Wyglądało to na zagranie diabła, aby rozpocząć spór i zniszczyć wszystko. Zadecydowałem nie 

odpowiadać publicznie na zaczepkę Chińskiego pastora i odmówiłem końcowe błogosławieństwo. 

Potem dopiero obróciłem się do niego i powiedziałem cicho: ,,Podczas tych wielu lat w czasie 

których prowadziłem spotkania Przebudzeniowe miałem styczność z Episkopalianami, 

Kongregacjonalistami, Metodystami, Prezbiterianami, Baptystami i członkami innych denominacji i 

odkryłem, że żadna ilość wody chrztu wodnego nie potrafi powstrzymać diabła od atakowania serc 

i życia Chrześcijan.  

 Trzy lata po przeprowadzeniu tych spotkań doniesiono mi, że tamten Kościół powiększył się 

o około 3000 nowych wierzących. 

  

  

 12. JAK PRZEBUDZENIE PRZYSZŁO DO SZKÓŁ W PROWINCJI KIANGSU 

  

  

 Wiosną 1909r zaproszono mnie do Nankingu w prowincji Kiangsu, aby przeprowadzić tam 

dziewięciodniową serię spotkań. Tamtejsi Chrześcijanie stanęli wobec problemu znalezienia 

wystarczająco obszernego budynku, który pomieściłby wielkie tłumy, które jak oczekiwano miały 

uczestniczyć w tych spotkaniach. Największy kościół w mieście posiadali Kwakrzy, mógł on 

pomieścić zaledwie 600 osób. Dlatego Chińscy liderzy zaproponowali postawienie dużego 

pawilonu z mat; jednakże misjonarze zaoponowali, że o tej porze roku będzie najprawdopodobniej 

padać codziennie, a w takim wypadku pawilon z mat na nic się nie przyda. Na co Chińscy liderzy 

odpowiedzieli, że będą ufać Panu w sprawie pogody. Z tego powodu misjonarze zgodzili się i 

postawiono pawilon mogący pomieścić 1400 osób. 

 Do Nankingu przybyłem dzień przed rozpoczęciem spotkań. Padało i wyglądało na to, że 

będzie padać przez nieokreślony czas. Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem było przeprowadzenie 

inspekcji namiotu. Przepuszczał wodę jak sito; nie było nawet jednego suchego miejsca na którym 

można by było usiąść. Jednakże od następnego dnia przez całe dziewięć dni spotkań nie spadła ani 

jedna kropla deszczu, chociaż pogoda wyglądała czasami niepokojąco; wydawało się jak gdyby w 

każdej chwili miały lunąć nagromadzone w chmurach potoki wody. Mimo to deszcz nie padał. 

Dopiero, gdy spotkania zakończyły się lunął deszcz i padał przez dwa dni nieprzerwanie. 

 Trzeciego dnia wieczorem głębokie przekonanie o grzechu dotknęło dziewczęta z Misji 

Adwentystycznej, gdy były na nabożeństwie w szkole. Następnego ranka na spotkaniu w namiocie, 

modlitwy tych dziewcząt rozbrzmiewały nową i zdumiewającą nutą. Czwartego wieczoru  zostały 

głęboko poruszone, z kolei, dziewczęta ze szkoły Kwakrów. Następnego dnia ukorzyły się 

wszystkie dziewczęta ze szkoły Prezbiteriańskiej. 

 Siódmego ranka na spotkaniu modlitewnym w szkole średniej dla chłopców prowadzonej 

przez Unię Chrześcijańską pan Meiggs, dyrektor szkoły zapytał chłopców jak to jest, że do tej pory 

nie okazali żadnych oznak przekonania o grzechu. Wtedy jeden z przywódców chłopców powstał i 

powiedział: ,,Skoro nas pan o to zapytał panie dyrektorze, to będziemy szczerzy z panem. Wiemy 

doskonale, że te spotkania są prowadzone, aby przynieść nam korzyść. Jednakże wy zagraniczni 

misjonarze zachowujecie się jak gdyby bylibyście bez grzechu; i jak gdyby jedynymi grzesznikami 

bylibyśmy my Chińczycy. ,,Młodzi ludzie,” odpowiedział dyrektor ,,jeśli widzieliście cokolwiek 

złego we mnie powiedzcie mi, a ja wyznam ten grzech. Jeśli wyrządziłem krzywdę komukolwiek z 

was, wypomnijcie mi to, a ja pójdę i ukorzę się przed taką osobą.” Słysząc te słowa chłopcy 

skruszyli się i ogarnęło ich przekonanie o grzechu, które trwało przez całą godzinę. 

 Ostatnimi których dotknęło przebudzenie były dziewczęta z Episkopalnej Szkoły 

Metodystycznej. Budynki ich szkoły były tuż za kompleksem w którym mieszkałem. Przebudzenie 

miało miejsce w czasie ich spotkania modlitewnego w ich szkole o 20:00 wieczorem. Jednakże 

przeszywające wołania dziewcząt spowodowane przekonaniem o grzechu nie pozwalały mi spać 

jeszcze długo po północy.  

 W dniu mojego przybycia do Nankingu zauważyłem, że podium przy kazalnicy w namiocie 



było wykonane z niezwykłej długości desek sosnowych.  Wyraziłem obawę, wtedy, iż zabiorą zbyt 

dużo miejsca w pawilonie, dlatego zasugerowałem, aby przecięto je na pół. Jednakże 

odpowiedziano mi, że to niemożliwe bo deski zostały pożyczone. Gdy nadszedł ostatni dzień 

spotkań miałem dobry powód, aby być wdzięcznym, że podium było tak obszerne jakim było. W 

namiocie obecnych było 1500 osób tego dnia; a setki musiały odejść z kwitkiem. Spotkanie 

przedpołudniowe trwało cztery godziny. Wygłosiłem krótkie przemówienie, a pozostały czas zajęły 

modlitwa i wyznawanie grzechów. 

  Niezwykłą cechą spotkań owego dnia, było to, że każdy chciał wejść na podium i wyznawać 

grzechy. Jeśli chodzi o mnie to nic nie mówiłem, aby tak postępować. Prawdę mówiąc wolę, żeby 

wyznania grzechów były robione z miejsca w którym osoba wyznająca znajduje się pośród 

kongregacji i żeby przy tym nie przyciągała do siebie uwagi zgromadzenia; o ile to możliwe. 

Jednakże tego dnia wszyscy wyznający grzechy chcieli wejść na podium. Napór ludzi aby wejść na 

podium był tak wielki, że było koniecznym, aby przystawić drugie schody wiodące na nie. Pewien 

misjonarz przyszedł mi z pomocą i stanął na jednym końcu podium, a ja stanąłem na drugim. 

Ludzie wyznawali swoje grzechy zwróceni twarzą do kongregacji, a potem zazwyczaj obracali się 

do nas i prosili mnie lub tego drugiego misjonarza o modlitwę za nich. 

 Tamtego dnia po południu o 14:50 wszedłem na podium za kazalnicę, aby rozpocząć drugie 

spotkanie. W tym czasie setki ludzi tłoczyły się z przodu, pragnąc otrzymać szansę, aby wyznać 

swoje grzechy. Natychmiast zrozumiałem, że jest bez sensu, abym nawet myślał o wygłoszeniu  

jakiegokolwiek kazania. Poprosiłem pięciu innych misjonarzy, aby mi pomogli i ustawiliśmy się w 

różnych miejscach na podium. Czasami było nawet 30 ludzi za jednym razem na podium, wśród 

których było nas 6 misjonarzy. Od czasu do czasu widzieliśmy grupę uczennic, ze skulonymi 

głowami, wstydzącymi się, że były oglądane przez tak duże zgromadzenie. Ale, gdy ich kolej 

nadeszła, to ich głosy rozbrzmiewały nad tłumem. ,,Nie sądzicie chyba ludzie, że przyszłyśmy na te 

podium, aby nas oglądano;” powiedziały. ,,Całymi dniami próbowałyśmy znaleźć pokój przez 

wyznawanie grzechów prywatnie, na osobności przed Bogiem. Ale to nic nie dało. Wiemy, że 

publiczne wyznanie grzechów jest jedyną drogą.” 

 O 20:50, dokładnie sześć godzin po rozpoczęciu spotkania, byłem zmuszony opuścić je, aby 

złapać parowiec płynący do Pekinu, gdzie czekała mnie seria kolejnych spotkań. Gdy opuszczałem 

namiot, to w dalszym ciągu dziesiątki ludzi oczekiwały na możliwość wyznania grzechów. 

 Niektóre z tych wyznań pamiętam dzisiaj tak wyraźnie jak wtedy gdy przysłuchiwałem się 

im, gdy je robiono 20 lat temu. Jedna uczennica szkolna powiedziała: ,,Mój ojciec ma straszny 

charakter. W szkole uwierzyłam w Pana Jezusa Chrystusa, ale tak się bałam mego ojca, że nie 

ośmieliłam się mu powiedzieć o tym. Gdy rodzice wzięli mnie do świątyni, aby oddać cześć 

bożkom, wzięli mnie z sobą, a ja nic nie powiedziałam. Gdy szli do teatru, zawsze prosili mnie, 

abym towarzyszyła im, a ja obawiałam się, aby im odmówić. Gdy uprawiali hazard grając w karty, 

byłam tchórzem i przyłączałam się do tego. Jednakże dzisiaj jadę do domu, aby przyznać się do 

Jezusa wobec mojej rodziny. Czy nie zechcielibyście wszyscy pomodlić się za mnie?  

 Chiński pastor jednego z kościołów w Nanking skruszył się całkowicie na jednym że 

spotkań Przebudzeniowych. ,,Przez pierwsze dwa dni tych spotkań,” powiedział ,,nie 

uświadamiałem sobie, że miałem jakieś niewyznane grzechy. Nic z kazań pana Gofortha nie 

przemawiało do mnie. Jednakże, trzeciego dnia, mówił on o stanie Kościoła w Laodycei. To 

prześwietliło moje sumienie. Po raz pierwszy zobaczyłem siebie jakim jestem. 6 miesięcy temu 

pokłóciłem się z moim synem; w gniewie powiedziałem rzeczy, których nie powinienem był 

powiedzieć. Po tym, byłem zbyt zawstydzony, aby prowadzić nabożeństwa rodzinne, i już od 6 

miesięcy nie mieliśmy żadnego nabożeństwa w naszym domu. Jeśli ktoś z mojej rodziny umarłby w 

swoich grzechach, to wiem, że Bóg uczyniłby mnie odpowiedzialnym za to.” 

 Pewien człowiek, który właśnie miał wyznać swoje grzechy był tak załamany i owładnięty 

przekonaniem o grzechu, że całe podium drżało wraz z jego łkaniem. Pomyślałem sobie, że grzech 

który wyzna będzie musiał dotyczyć morderstwa. W końcu odzyskawszy panowanie nad sobą, 

powiedział: ,,Gdy po raz pierwszy uwierzyłem w Jezusa, diabeł powiedział mi, że nie ma potrzeby, 

abym świadczył lub głosił Ewangelię innym ludziom, ponieważ jest to praca pastorów i 



ewangelistów; przez siedem lat słuchałem tej rady diabła. Wzdragam się na myśl jak wiele dusz 

zamordowałem.” 

 Na spotkaniach był obecny pewien ewangelista, który był używany w znaczący sposób w 

zbawianiu dusz i przebudzaniu Kościołów. Ale od roku, chociaż wydawał się pracować gorliwie jak 

zawsze, brak było wyników w jego pracy. Misjonarze nie mogli sobie tego wytłumaczyć. 

Ostatniego dnia spotkań ten ewangelista przyszedł na podium, wielce skruszony i przyznał się do 

złamania siódmego przykazania. 

 Inny ewangelista wyznał, że sukmana którą nosił została nabyta za pomocą nieprawych 

środków. Ściągnął ją z siebie porwał, rzucił na podium i odszedł bez niej. 

 Były kaznodzieja, który został biznesmenem i dorobił się dużego majątku wołał: Nie można 

określić jak wiele dusz zamordowałem, ponieważ zrezygnowałem z głoszenia Ewangelii na rzecz 

pójścia za pożądliwością mego serca.”  

 Na spotkaniach obecny był też pewien Chiński lider Kościoła, który przeszkadzał 

spotkaniom w niemałym stopniu. Otóż na pierwszych kilku spotkaniach usłyszał wiele wyznań z 

ust Chińczyków, a żadnego z ust zagranicznych misjonarzy. Diabeł podjudził go i lider ten obszedł 

wielu Chińskich wierzących mówiąc: ,,Jesteśmy głupcami. Zagraniczni misjonarze popełniają takie 

same grzechy jak my; ale nie poniżają się, aby je wyznać. Ich reputacja jest dla nich zbyt cenna.” W 

ten sposób, apelując do ich dumy, zdołał zebrać dookoła siebie znaczną liczbę liderów. Jednakże na 

ostatnim spotkaniu ten człowiek został zbadany przez Ducha Świętego jak przez ogień. Gdy stał na 

podium wydawało się, że ten człowiek znajduje się w prawdziwej agonii ducha. Powiedział, że 

widok pięciu czy sześciu misjonarzy czekających, za jednym razem, na swoją kolej, aby wyznać 

grzechy na podium dotknęło go do żywego. Uświadomił sobie wtedy że był instrumentem w ręce 

diabła przeszkadzającym w wyznaniu grzechów. 

 Ale być może najbardziej uderzające wyznanie grzechów pochodziło z ust pewnego 

ewangelisty, który miał na pieczy ważny Kościół w sąsiednim mieście. Prosząc swoją matkę, aby 

powstała; ewangelista ten wyznał wszystkie złe zachowania i niesynowskie postępowanie, którymi 

zgrzeszył przeciwko niej i błagał ją o przebaczenie. Następnie wyznał, że haniebnie traktował swoją 

żonę. ,,Moja żona nie miała edukacyjnych możliwości, dlatego nie umie nawet czytać,” powiedział. 

,,I czasami, gdy porównywałem ją z tymi pięknymi, inteligentnymi dziewczętami ze szkoły 

średniej, myślałem sobie, ah gdyby tak moja żona umarła, to miałbym szansę ożenić się z jedną z 

tych błyskotliwych dziewcząt. Dlatego pojadę teraz do domu i wyznam mój grzech mojej żonie; a  

Bogu przyrzekam, że od teraz będę miłował ją tak jak powinienem.” 

 ,,Miłość Chrystusowa,” kontynuował ,,nie ogarnęła mnie w mojej służbie.  Gdy głoszę 

kazanie w niedzielę, ludzie chwalą mnie i mówią, że dobrze powiedziałem. Nawet zagraniczni 

misjonarze, czasami prawią mi komplementy na temat jak to nazywają mojego wspaniałego 

głoszenia. Ale ono jest tylko takie powierzchownie. Nie mam miłości do dusz w moim sercu. 

Gdyby oni wszyscy poginęli to nie miałoby to dla mnie znaczenia……Przez długi czas, gdy 

zbierano na tacę w kościele, zużywałem te pieniądze na swoje własne potrzeby. Pierwszej niedzieli 

po moim powrocie do domu, wyznam wszystko mojej kongregacji i oddam wszystko…..Mam 

młodszego brata, który jest żebrakiem i uzależniony od opium. Spowodowane to było, że on jest 

taki moją szorstkością. Nigdy nie próbowałem zdobyć go miłością. Nie wiem, gdzie on teraz jest, 

ale nie spocznę, póki go nie znajdę.” 

 Ten ewangelista dotrzymał swego słowa. Po zakończeniu spotkań, pojechał do swojego 

Kościoła i wyznał wszystko przed swoją kongregacją; i o ile wiem niedługo potem rozpoczęło się 

przebudzenie w jego Kościele. Potem zaczął szukać swojego brata. Jeździł od miasta do miasta i w 

końcu znalazł go będącego w ostatnim stadium nędzy na ulicach Yangchow. Ewangelista tak prosił 

swego brata, że ten, chociaż był daleki od Królestwa Niebios, oddał się Chrystusowi. Następnie 

obaj wrócili do domu i ostatnią wiadomość jaką miałem o nich to to, że ten młodszy brat znalazł 

stałe zatrudnienie w szpitalu misyjnym. 

 Jesienią 1915r przybyłem do Hsuchowfu, aby poprowadzić 15 dniową serię spotkań w 

tamtejszym Kościele. Misjonarze tamtejsi mieli wielkie problemy z ich szkołą średnią dla 

chłopców, która liczyła ponad 150 uczniów, z których dwie trzecie pochodziło z rodzin 



niechrześcijańskich. Misjonarz, który był dyrektorem szkoły prawie w ogóle nie mógł utrzymać 

jakiejkolwiek dyscypliny. Prawdę mówiąc sprawy zaszły tak daleko, że zadecydował że na koniec 

roku wyrzuci ze szkoły kilkunastu chłopców. Jednocześnie miał cichą nadzieję, jak mi powiedział, 

że Pan tak zmieni serca tych chłopców, że będzie miał podstawy, aby zmienić tę decyzję.  

 Co powiększało ich kłopoty, to to, że było konieczną rzeczą, aby zwolnić jednego z 

nauczycieli. Człowiek ten czuł się tym wielce upokorzony z powodu utraty ,,twarzy,” i powiedział 

swoim przyjaciołom, że jeśli misjonarze będą kiedykolwiek chcieli przyprowadzić go na nowo do 

Kościoła to będą musieli wziąć pięćset zaprzęgów wołów, aby go tam zaciągnąć. Powiedziano mi 

również, że jeden z uczniów tej szkoły, dowiedziawszy się, że zaproszono mnie, abym poprowadził 

spotkania Przebudzeniowe, powiedział: ,,Jeśli ten człowiek potrafi stopić żelazo za pomocą swoich 

słów, to może mieć nadzieję, że poruszy nas uczniów.”  

 Trzeciego dnia spotkań jeden z uczniów przyszedł za kazalnicę bardzo skruszony. 

Powiedział, że chłopcy z rodzin niechrześcijańskich, którzy chodzą do szkoły nie są zbawiani z 

powodu złego przykładu który on jako Chrześcijanin im dawał. Wyznał pewne rzeczy i ogólnie dał 

do zrozumienia, że nie jest tak bardzo złym chłopcem. Po spotkaniu popytałem o niego ludzi i 

dowiedziałem się, że był synem jednego z diakonów, i że był najlepszym chłopcem w szkole. 

Tamtego popołudnia chłopcy zostali wezwani na godzinę studium Biblijnego. Dyrektor zauważył, 

że miejsce tego chłopca było puste. Zaintrygowany poszedł do pokoju tego ucznia i zastał go we 

łzach modlącego się żarliwie o zbawienie swoich kolegów. Następnego ranka syn diakona znowu 

nie pojawił się na godzinnym studium Biblijnym. Dyrektor znowu poszedł do jego pokoju i zastał 

go modlącego się w ten sam żarliwy sposób. 

 Przez kilka dni tu i tam pokazywały się oznaki mocy Ducha; ale dopiero po upływie pełnego 

tygodnia, zacząłem zauważać niezwykłe rzeczy. Ósmego  poranka na misjonarskim spotkaniu 

modlitewnym wszyscy obecni wydawali się być głęboko poruszeni. Nikt nie mógł się modlić bez 

skruszenia się. Jedna myśl, która przewijała się przez modlitwy misjonarzy była taka, że Kościół 

znalazł się w takim stanie w jakim był, ponieważ w swoim życiu misjonarze okazywali zbyt mało 

miłości Bożej. 

 Dziesiątego dnia na spotkaniu popołudniowym odczuwano niezwykłą obecność i moc Bożą; 

jednakże nie było jeszcze wielkiego skruszenia na duchu u obecnych. Odczuwało się jednak, w 

jakiś sposób, że Duch Boży miał wszystko pod całkowitą kontrolą. Zbliżała się godzina 21:00 gdy 

w końcu zebrani na spotkaniu skruszyli się i zostali dotknięci przekonaniem o grzechach. Tej nocy 

wielu z nienawróconych uczniów płakało przez całą noc nad swoimi grzechami, a Chrześcijańscy 

chłopcy robili co mogli, by ich pocieszyć. 

 Jedenastego ranka, gdy byłem w trakcie wygłaszania kazania  jeden z uczniów nagle 

zawołał: ,,Proszę być cierpliwym przez chwilę, i pozwolić mi wyznać moje grzechy.” Gdy wyznał 

swoje grzechy, zacząłem kontynuować swoje kazanie, jednakże inny chłopiec przerwał mi i 

poprosił, także o szansę, aby wyznał swoje grzechy. Zrozumiałem wtedy, że próbowanie 

kontynuowania kazania było daremne, dlatego ogłosiłem czas na modlitwę i wyznawanie grzechów. 

Wielu z chłopców skorzystało z tej okazji; po skończeniu wyznania grzechów prosili mnie, abym 

pomodlił się za nich. Po tym, jak pomodliłem się nad kilku pierwszymi, odpowiadałem: ,,Czy ktoś, 

kto odniósł zwycięstwo nad grzechem zechciałby się pomodlić nad tym młodym bratem?” Z reguły 

byli to koledzy uczniowie, którzy odpowiadali na ten apel.  

 Na spotkaniu popołudniowym, które było powtórką porannego, dziwnie wyglądający 

człowiek będący pod wpływem wyraźnego przekonania o grzechu powiedział, że Kościół 

znajdował się w nieszczęsnym stanie z powodu jego złego życia. Pewien misjonarz wyszeptał mi 

do ucha podekscytowany, że to wyznanie składał były nauczyciel. Dzień czy dwa później ten 

nauczyciel przeszedł przez trudną próbę. A oto jej szczegóły. Żył w tym mieście pewien lekarz 

odstępca, który był utrapieniem na spotkaniach, przez modlenie się pierwszemu przed wszystkimi 

innymi kiedykolwiek była po temu okazja. Było powszechnie znanym faktem, że pomimo swego 

wyznawania Chrześcijaństwa, żył występnym życiem. Pewnego poranka spóźnił się na spotkanie 

modlitewne, ale niezrażony tym przeciskał się przez tłum do przodu jak zwykle; gdy były 

nauczyciel wyciągnął rękę zagradzając mu drogę, i mówiąc: ,,Bracie siadaj tutaj. Nie przeszkadzaj 



na spotkaniu.” W odpowiedzi otrzymał mocny cios w pierś. A w następnym momencie lekarz uciekł 

z budynku z wielką wściekłością. 

 Zaskakującą rzeczą w tym wszystkim, było to, że ten były nauczyciel nie usiłował oddać 

ciosem za cios; chociaż był wielkim muskularnym człowiekiem podczas gdy lekarz był małym 

osobnikiem o połowę mniejszym od niego, i chociaż ten były nauczyciel był znany ze swego 

dzikiego usposobienia. Mówiąc kilku z nas o całym zajściu potem, powiedział: ,,Wiem, że Duch 

Święty musiał wypełnić mnie tej nocy, gdy wyznałem swoje grzechy. Gdyby tego nie zrobił, to czy 

sądzicie, że przyjąłbym cios od tego nikczemnika bez drgnięcia czy powiedzenia chociaż jednego 

słowa? Gdyby to się stało kilka dni wcześniej skoczyłbym na niego i zadusił.” Na ostatnim 

spotkaniu były nauczyciel złożył wspaniałe świadectwo o tym jak wielkie rzeczy Bóg uczynił dla 

niego i dla jego rodziny. Dookoła niego stali jego ojciec, matka, żona, dzieci i bracia, w sumie 

czternaście osób. ,,Oto jesteśmy,” zawołał ,,wszyscy zbawieni! Wszyscy chwalący Boga!” 

 Dwunastego poranka na misjonarskim spotkaniu modlitewnym dyrektorka szkoły dla 

dziewcząt powiedziała, że o ile wie to każda dziewczyna w szkole została przyprowadzona do 

Chrystusa. Powiedziała też, że jako ostatnia osoba, która oddała się Chrystusowi, była wielka, 

brzydka i niezdyscyplinowana dziewczyna, która złamała każdą zasadę panującą w szkole; 

jednakże, gdy dotknęło ją w końcu przekonanie o grzechu, to prawie nie mogła się opanować. 

Najpierw poszła i przeprosiła wszystkich nauczycieli i ukorzyła się przed nimi. Potem, poszła do 

wszystkich jej koleżanek, które  wcześniej obraziła i poprosiła o przebaczenie. Te jej zmienione 

zachowanie  widział nauczyciel Konfucjanizmu, wybitny stary humanista, który przeciwstawiał się 

wszelkim próbom ewangelizacji mówiąc, że: ,,Był uczniem wielkiego mędrca Konfucjusza, i nie 

potrzebował tego Zachodniego Jezusa,” i dotknęło go to głęboko. Zdumienie nie-do-uwierzenia 

zmianą, która naszła brzydką źle usposobioną dziewczynę, spowodowało, że łzy zaczęły spływać 

po jego policzkach i zawołał: ,,Jezus zwyciężył. Jest Bogiem. Poddaję się.” 

 Gdy dyrektorka szkoły dla dziewcząt zakończyła opowiadać tę historię; ktoś powiedział: 

,,Oh, gdyby tylko ta sama rzecz wydarzyła się w szkole dla chłopców!” Ledwie te słowa zostały 

powiedziane, a już do pokoju wpadła bardzo podekscytowana pani G., żona dyrektora szkoły dla 

chłopców. Zwracając się do mnie, powiedziała: ,,Proszę pójść do szkoły dla chłopców i zobaczyć 

czy mógłby pan coś pomóc. Już od godziny chłopcy leżąc twarzą do ziemi płaczą. Mój mąż i inni 

nauczyciele są w takim stanie jak oni.” Pośpieszywszy do szkoły zastałem wszystko tak jak 

powiedziała pani G. Zapytałem dyrektora jak te poruszenie się zaczęło, a on powiedział: ,,Tego 

ranka powiedziałem wszystkim chłopcom, którzy byli Chrześcijanami, aby poszli na spotkanie 

modlitewne w kościele, natomiast nienawróconych, których było 70, poprosiłem, aby pozostali ze 

mną tutaj. Rozmawiałem z nimi przez chwilę, a potem powiedziałem: ,,Teraz, chłopcy, po prostu 

powiedzcie Bogu o wszystkim.” I wtedy przekonanie o grzechu dotknęło najgorszego chłopca w 

szkole, lidera w robieniu każdego zła i niegodziwości, który zaczął wyznawać swoje grzechy. 

Następnie inni zaczęli wyznawać swoje grzechy, i w niedługim czasie robili to wszyscy 

siedemdziesięciu.” 

 Przez około pół godziny nie próbowałem ingerować, dopiero upewniwszy się, że wyznali 

swoje grzechy, zacząłem śpiewać; i w chwilę potem ten cały tłum chłopców zajął na powrót swoje 

miejsca. Następnie, przez kilka minut mówiłem na temat 2 listu do Koryntian 5:14. Powiedziałem 

im o miłości Chrystusa w tym, że został uczyniony grzechem za nich, i że poniósł karę należną za 

ich przestępstwa. Po czym powiedziałem, że Chrystus powstał z martwych, i że przez wiarę w Jego 

ukończone dzieło możemy powstać wraz z nim. ,,Teraz młodzieńcy,” powiedziałem ,,jeśli chcecie 

opowiedzieć się za Chrystusem dzisiaj, po prostu wstańcie.” Na to każdy chłopiec, z wyjątkiem 

jednego, skoczył na równe nogi.  

 Następnie chłopcy potrzaskali na kawałki fajki, wyrzucili papierosy i tytoń, a scyzoryki, 

ołówki oraz chusteczki oddali prawowitym właścicielom między sobą. Chłopiec, który nie wstał, 

aby opowiedzieć się za Chrystusem był bardzo rozdrażniony przez cały ten dzień i następną noc. 

Gdy ktokolwiek mówił mu o Chrystusie wpadał we wściekłość. Ale około 4:00 nad ranem odniósł 

zwycięstwo nad sobą. Po czym natychmiast poszedł do nauczyciela, aby zezwolił mu pójść do 

domu i przyprowadzić swoją rodzinę na spotkania. Jego ojciec, powiedział on, zmarł trzy miesiące 



wcześniej w niewierze; i on jego syn jakby zamordował duszę jego ojca, ponieważ on syn był w 

Chrześcijańskiej szkole i miał szansę, aby opowiedzieć swemu ojcu o drodze zbawienia, ale nie 

uczynił tego. Jego dom leżał 25 km od kościoła, a jednak ten chłopiec powrócił tego samego dnia i 

zdążył na spotkanie o 13:00, przyprowadzając ze sobą członków swojej rodziny i kilku przyjaciół, 

w sumie 11 osób. 

 Na koniec spotkań, ośmiu chłopców poprosiło mnie o rozmowę. W trakcie której 

dowiedziałem się, że ich pragnieniem było poznanie sekretu otrzymania mocy, która pozwoliłaby 

im pozostać wiernym decyzji, którą podjęli. Modlitwy tych chłopców, tak niedawno wyrwanych z 

niewiary, cechowała bystrość postrzegania. Modlili się z tak jasną świadomością znaczenia 

Chrześcijańskiego uczniostwa, jak ci którzy trwali w wierze od lat. Gdy wyjeżdżałem, nauczyciele 

zapewnili mnie, że nie było w szkołach chłopca ani dziewczyny, którzy nie dawaliby 

przekonywujących dowodów posiadania zbawczej wiary w Pana Jezusa Chrystusa.  

       

  

 13. NIEZBĘDNE CZYNNIKI PRZEBUDZENIA. 

  

  

 Pewien misjonarz powiedział mi usprawiedliwiająco: ,,Zawsze pragnąłem Przebudzenia; 

jednakże moja placówka misyjna jest położona tak daleko od centrów misyjnych, że nie mogę 

skorzystać z usług żadnego Przebudzeniowego ewangelisty.” Mówił tak, jak gdyby Duch Boży był 

ograniczony w swym działaniu do kilku wybranych ludzi! Pragnę oświadczyć z naciskiem, że w 

moim przekonaniu Boże Przebudzenie może mieć miejsce kiedy chcemy i gdzie chcemy. Książę 

ewangelistów C. G. Finney, wierzył, że każda grupa Chrześcijan, pod warunkiem, że całym sercem i 

bez zastrzeżeń wykonuje wolę Bożą, może otrzymać Boże Przebudzenie Duchowe. Z kolei, D. L. 

Moody stale zapewniał, że wylanie Ducha w dzień Pięćdziesiątnicy było tylko przykładem. Tak 

samo nie należy wyciągać pochopnego wniosku czytając powyższą relację, że tylko kraje Orientu 

są szczególnie predestynowane do otrzymania Przebudzenia, ponieważ widziałem na Zachodzie 

zgromadzenia poruszane przez Ducha Świętego w dokładnie ten sam sposób co w Chinach. Prawdą 

jest, że zabierało to zazwyczaj więcej czasu. Jednakże, niezależnie od tego, czy czekanie zajmie 

dzień czy dwa tygodnie, zasada jest taka, że każda grupa Chrześcijan szukająca Przebudzenia może 

otrzymać pełne błogosławieństwo Pięćdziesiątnicy. 

 Moje czytanie Słowa Bożego przekonuje mnie, że jest to niemożliwe, aby Duch Święty 

chciał nawet o jeden dzień zwlekać z wykonaniem swego dzieła. Możemy być pewni, że gdzie 

występuje brak pełni Bożej, tam ma miejsce brak wiary i posłuszeństwa po stronie człowieka. Jeśli 

Bóg, Duch Święty nie uwielbia Pana Jezusa Chrystusa dzisiaj na świecie, tak jak w dniu 

Pięćdziesiątnicy, to jest to spowodowane naszą winą. Bo czym jest Przebudzenie, jeśli nie po prostu 

tym, że Duch Święty w pełni kontroluje poddane mu życie człowieka? A zatem Przebudzenie musi 

być zawsze możliwe wtedy, gdy człowiek poddaje się całkowicie pod działanie Ducha Świętego. To 

tylko grzech naszego nie całkowitego poddania się może powstrzymać nas przed Przebudzeniem.  

 Ale czy jesteśmy gotowi, aby przyjąć go? Czy cenimy sobie wystarczająco Dawcę i Jego 

Dar? Czy jesteśmy gotowi zapłacić cenę za Przebudzenie? Weźmy na przykład modlitwę. Historia 

Przebudzeń pokazuje nam jasno, że wszystkie Wylania Ducha Świętego zaczynały się od modlitwy. 

Jednakże czy to nie właśnie w tym wielu z nas schnie i załamuje się? Biblia nie mówi nam dużo, o 

tym co działo się w górnej izbie w Jerozolimie w okresie pomiędzy wniebowstąpieniem naszego 

Pana, a  dniem Pięćdziesiątnicy. Ale możemy przyjąć to za pewnik, że ta mała grupka uczniów, 

żałowała każdej minuty, której nie spędziła na kolanach, gdyż było tak wiele tego czego trzeba było 

się pozbyć, tak wiele przeszkadzających rzeczy, które trzeba było odłożyć na bok; tak wiele złota 

do oczyszczenia i tak wiele żużla do spalenia. Dzień Pięćdziesiątnicy najlepiej wyjaśnił to co działo 

się przedtem w tej górnej izbie. Wiemy również, że wszystkie następne Wylania Ducha Świętego 

miały związek z modlitwą. ,,A gdy oni się modlili,” relacjonuje nam Łukasz ,,zatrzęsło się miejsce, 

na którym byli zebrani, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i z odwagą głosili słowo 

Boże” (Dz 4:31 UBG). 



 Potężne duchowe przewroty w czasach Reformacji były rezultatem modlitwy. Mówi się o 

Lutrze, że mógł otrzymać wszystko od Boga o co prosił. Z kolei, Maria, Królowa Szkocji bała się 

modlitw Johna Knoxa bardziej niż wszystkich armii Anglii. Także to chwalebne Wylanie Ducha 

Świętego, które zjednoczyło niezgodne elementy między Morawianami w Herrnhut w 1727r, i 

przekształciło ich w to co stało się najpotężniejszą siłą ewangelizacyjną na świecie przez dwa 

stulecia, zostało zrodzone przez modlitwę. ,,Czy kiedykolwiek w historii Kościoła było,” pisał 

biskup Hasse ,,takie zdumiewające spotkanie modlitewne jak te, które zaczęło się w Herrnhut w 

1727r i trwało nieprzerwanie przez sto lat? Było to coś absolutnie unikalnego. Nazywano to 

,,Wstawiennictwem Godzinowym,” gdyż na zmiany bracia i siostry modlili się bez przestanku o 

wszystkie dzieła i potrzeby Bożego Kościoła. Modlitwa takiego rodzaju zawsze prowadzi do 

działania. W tym wypadku rozpaliła gorące pragnienie, aby zanieść poganom zbawienie 

Chrystusowe. Było ono prekursorem powstania nowożytnych misji zagranicznych. Z tej małej 

wiejskiej społeczności Chrześcijańskiej wyjechało na misje w ciągu 25 lat więcej niż 100 

misjonarzy. Daremnie możemy szukać gdziekolwiek na świecie, aby znaleźć cokolwiek co 

dorównałoby temu przedsięwzięciu do takiego samego zakresu.” Ale możemy zapytać, czy istnieje 

jakaś przyczyna dla której nie moglibyśmy powtórzyć dzisiaj poczynań Braci Morawskich? 

Przecież nie jest możliwe, żeby Wieczny Duch Boży zmęczył się. Dlatego z pewnością, możemy 

liczyć na to, że błogosławieństwo Boże czeka na nas, aby być wylane, jeśli tylko klękniemy na 

kolana i poprosimy o nie. 

 Podobnie najbardziej uderzającą cechą Wesleyańskiego Przebudzenia był nacisk, którzy 

jego liderzy kładli na modlitwę. Ich regularną praktyką było modlenie się od 4:00 do 5:00 nad 

ranem i od 17:00 do 18:00 wieczorem. Wielkie postacie takie jak William Bramwell dodatkowo 

spędzały pół nocy na modlitwie, aby potem przejść przez obszar misyjny jak płomień ognia. Jeśli 

by tylko miliony dzisiejszych Metodystów miało w takim poważaniu modlitwę w jakim mieli ją 

wielcy założyciele Metodyzmu, to cóż mogło by się nie wydarzyć! 

 Finney polegał bardziej na modlitwach Nasha i Claryego, aby wyprosić Przebudzenie z 

Ducha Świętego niż na swoim własnym rozumie. Tak przyzwyczajeni jesteśmy dzisiaj do stanu 

Laodycejskiego Kościoła, że zdumiewa nas wszystko penetrujący wpływ modlitwy, który miał 

miejsce w czasach Finneya. 40 kaznodziejów i misjonarzy zostało posłanych na Pańskie pola 

gotowe na żniwo jako wynik modlitwy podczas jednego przebudzenia w Szkole Średniej w 

Rochester! Do 1857r, Finney widział jak tygodniowo 50 000 ludzi nawracało się do Boga. W wielu 

miastach nie było budynków wystarczającą obszernych, aby przeprowadzić w nich spotkania 

modlitewne, tak wielu ludzi chciało w nich uczestniczyć. To właśnie w tym czasie w pokoju na 

zapleczu kościoła przy ulicy Fulton rozpoczęły się spotkania modlitewne, które w kilka tygodni tak 

się rozrosły, że zapełniły ludźmi cały kościół, a nawet objęły sąsiednie kościoły.  

 W 1858r Spurgeon zebrał swoją wielką kongregację i powiedział: ,,Duch Boży zbawia 

mnóstwo ludzi teraz w Stanach Zjednoczonych. A ponieważ Bóg nie ma względu na osoby, to 

będziemy się modlić dopóki nie ześle On podobnego deszczu błogosławieństw na nasz kraj.” 

Odpowiedzią na te modlitwy było potężne Przebudzenie w Anglii w 1859r. Mówi się, że sławny 

ewangelista Moody nie przyjmował zaproszeń, aby przeprowadzać spotkania ewangelizacyjne 

dopóki nie zapewniono go, że zostaną poprzedzone gruntowną modlitwą. Z kolei, na południu 

Walii, na krótko przed wielkim Przebudzeniem na początku XX wieku, zawiązało się dodatkowo 

300 grup modlitewnych. Prawdę mówiąc Walia stała się prawie jakby jednym wielkim spotkaniem 

modlitewnym. A jaki był tego rezultat? W przeciągu dwóch miesięcy 70 000 osób nawróciło się do 

Pana. 

 W Kalkucie, w Indiach, w 1902r dwie misjonarki z misji Khassia Hills słuchały kazania na 

temat modlitwy, wygłoszonego przez Dr. Torreya. Były tym tak poruszone, że gdy wróciły do 

Khassia Hills to jedyne o czym mówiły to modlitwa. W rezultacie tego, do wiosny 1905r nawróceni 

Chrześcijanie w Kassia Hills modlili się wszędzie. Przebudzenie oczywiście było nieuniknione. W 

ciągu kilku miesięcy tamtejszy Kościół powiększył się o ponad 8000 nowych członków. 

 W początkowych rozdziałach niniejszej książki powiedziałem, że to intensywna modlitwa 

wiary, która miała wiele wspólnego z przebudzeniem w Korei, w 1907r spowodowała 



przyprowadzenie 50 000 Koreańczyków do Chrystusa. Jestem przekonany, również, że wszelkie 

działanie Ducha Świętego w Chinach z którym miałem do czynienia spowodowane było modlitwą. 

Po jednej szczególnie poruszającej serii spotkań, pewien misjonarz powiedział mi: ,,Skoro Pan 

uczynił tak wiele, chociaż modliliśmy się tak mało; to czego nie mógłby uczynić, gdybyśmy modlili 

się tak dużo jak powinniśmy?” ,,Jaki jest sekret Przebudzenia?” zapytano pewnego razu, pewnego 

wielkiego ewangelistę. ,,Nie ma żadnego sekretu,” odpowiedział. ,,Przebudzenie zawsze przychodzi 

w odpowiedzi na modlitwę.” 

 Pragnę podkreślić, także, że nie mam nadziei na potężne, obejmujące całą kulę ziemską 

Przebudzenie Ducha Świętego, dopóki nie nastąpi najpierw wśród Chrześcijan powrót do Biblii. W 

naszych czasach Autor Biblii jest wielce znieważany poprzez rzucanie wątpliwości na Jego Słowa. 

Powodem Jego wielkiego smutku jest to, że Księga, która jako jedyna prawdziwie świadczy o Panu 

Jezusie jest tak lekko traktowana przez ludzi. Dopóki Biblia nie będzie dla nas prawdziwie Słowem 

Bożym, to nasze modlitwy nie będą niczym innym jak zwykłą kpiną. Żadne Przebudzenie nie miało 

miejsca dopóki nie znaleźli się Chrześcijanie, mężczyźni i kobiety głęboko wierzący w i całym 

sercem powołujący się na obietnice Boże. 

 Miecz Ducha, którym jest Słowo Boże, jest jedyną bronią, która kiedykolwiek była używana 

potężnie w Przebudzeniu. Tam, gdzie traktowano je jako takie za jakie się uważa, Słowo Boże 

zawsze okazywało się być ostrym mieczem obosiecznym, ogniem i młotem kruszącym skałę na 

kawałki. Gdy Luter przetłumaczył Biblię na język Niemiecki to Rzym stracił Niemcy. Z kolei, 

Moody nie chodził do szkół teologicznych, ale znał swoją Biblię; i jest pewnym, że świat nigdy nie 

znał, i wątpliwe jest czy kiedykolwiek będzie miał apostoła dusz równego jemu.  

 Podczas moich studenckich lat w Toronto moją jedyną bronią w więzieniach i slumsach, 

była Biblia. W Chinach często wygłaszałem, od 35 do 40 przemówień w tygodniu; i praktycznie 

wszystkie z nich były po prostu powtórkami tego co jest napisane w Biblii. Prawdę mówiąc, myślę, 

że mogę bezpiecznie powiedzieć, że podczas 41 lat mojego pobytu za granicą, nigdy nawet raz nie 

przemawiałem do Chińskiego zgromadzenia, bez trzymania otwartej Biblii w mojej ręce, na 

podstawie której mogłem powiedzieć: ,,Tak mówi Pan!” Zawsze uważałem, że proste głoszenie 

Słowa Bożego przyprowadzi ludzi do Chrystusa. I takie głoszenie nigdy mnie do tej pory nie 

zawiodło. Mój Chiński pastor, jeden z najbardziej świętych ludzi jakich kiedykolwiek spotkałem, 

został uratowany od życia w hańbie i występku, przez pierwsze głoszenie Ewangelii przeze mnie.  

  Moim największym żalem, po osiągnięciu 70 lat, jest to, że nie poświęciłem więcej czasu na 

studiowaniu Biblii. Chociaż udało mi się przeczytać w mniej niż 19 lat 55 razy Chiński Nowy 

Testament. Dr Campbell Morgan, książę wykładowców Biblii oświadczył, że nie próbowałby 

wykładać żadnej księgi Biblii dopóki sam najpierw nie przeczytałby jej, przy najmniej, 50 razy. 

Kilka lat temu dowiedziałem się, że pewien człowiek uczestniczył na nabożeństwie w Keswick w 

Anglii i został tak napełniony pragnieniem czytania Biblii, że w 3 lata przeczytał ją 12 razy. Ktoś 

może pomyśleć oczywiście, że należał do ludzi wyższych sfer, którzy mają dużo wolnego czasu. 

Ale było wprost przeciwnie, on zaczynał swoją pracę codziennie o 5:30 nad ranem w Hucie  w 

Motherwell. 

 Biblia nie była tak zaniedbywaną Księgą, gdy wielkie Przebudzenia 1857-59 ogarnęły Stany 

Zjednoczone i Wielką Brytanię. Ani nie była zaniedbywana w czasach Moodyego. Podczas późnej 

dynastii Manchu w Chinach, wymagano od uczonych humanistów żeby znali klasyczne dzieła 

swoich mędrców na pamięć. Jak humaniści tak zwanych Chrześcijańskich krajów wyglądają na tle 

tego Chińskiego standardu w odniesieniu do ,,Wielkiej Klasyki Świata”? Jest to żałosne, jak wielu 

przybywających do Chin i zarzekających się, że reprezentują Pana Jezusa Chrystusa w tym kraju, 

zna tak mało z jego Słowa. Jeszcze 30 lat temu misjonarskim ideałem było znanie Biblii tak dobrze, 

żeby nie trzeba było nosić ze sobą konkordancji. Czy ta dzisiejsza obojętność wobec Biblii ze 

strony tak wielu misjonarzy spowodowana jest faktem, że odkryli, być może,  jakiś lepszy środek za 

pomocą którego można zaspokoić potrzeby świata chorego na grzech? 

 Wezwanie do Przebudzenia, musi być wezwaniem do wywyższenia Pana Jezusa Chrystusa 

w naszych sercach jako Króla królów i Pana panów. Jest On jak szczyt Everestu wznoszący się w 

górę z poziomu równiny. W sercach musi być miejsce tylko dla Niego, jeśli chcemy, aby w ogóle 



przebywał z nami. Każdy bałwan musi być potłuczony na kawałki; każdy ukochany Izaak złożony 

na ołtarzu, a każde poruszenie swego ja odrzucone. Wtedy i tylko wtedy możemy oczekiwać, że 

przed nami otworzą się szersze niwy. Mówi się o Mahmudzie, wielkim Islamskim wojowniku, że w 

czasie podboju Północnych Indii, miał w zwyczaju niszczyć wszystkie posągi, które wpadły w jego 

ręce. Na końcu podbił miasto Guggeratt, w którym stał posąg, znajdujący się w niezwykłym 

poważaniu przez ludzi tego miasta. Najwyżsi dostojnicy tego miasta przyszli do tego generała i 

prosili go usilnie, aby oszczędził ten jedyny posąg. Powiedzieli, że może uczynić ze wszystkimi 

innymi posągami miasta co chce, ale że jeśli zburzy ten posąg ich bożka to nie będzie dla nich 

życia, równie dobrze będą mogli umrzeć. Błagali go tak usilnie, że przez moment serce zdobywcy 

było poruszone. Wydawało mu się okrutnym, aby pozbawiać tych biednych ludzi tego co 

najwyraźniej było sprawą życia i śmierci dla nich. Wtedy przypomniał sobie przysięgę, że nie 

oszczędzi żadnego posągu. Wola allaha była dla niego jasna. Przyniesiono mu młot kowalski i za 

jego pomocą zadał silne uderzenie posągowi. Ku zdumieniu zdobywcy z dziury w posągu wysypał 

się strumień klejnotów i kamieni szlachetnych. Mieszkańcy tego miasta ukryli swoje skarby w 

posągu, mając nadzieję na przekonanie zdobywcy, aby go oszczędził. Proszę wyobrazić sobie jaką 

poniósł by stratę, gdyby powstrzymał swoją rękę przed złożeniem tego posągu na ofiarę.  

 Czy liderzy Chrześcijańscy mieli kiedykolwiek taką nieporównywalną możliwość, aby 

pozbyć się swoich Kościelnych duchowych posągów i otworzyć swoje serca na niezbadane 

bogactwa Chrystusa jak to miało miejsce na Konferencji Misjonarskiej w 1910r? Nie było 

podobnego zebrania Kościelnego w czasach nowożytnych, które byłoby tak przesiąknięte takimi 

oczekiwaniami. Na te spotkanie przybyli liderzy Misjonarscy z całego świata. Wielu z nich było 

przekonanych, że nastała nowa era w misjach Chrześcijańskich. Tematem ostatniego dnia wyżej 

wymienionej konferencji było ,,Baza Misyjna Kraju, Który Wysyła Misjonarzy.” Wywołał on wizje 

niekończących się możliwości. Oto Kościoły Zachodu wyposażone w moc przez potężne 

Przebudzenie od Ducha Świętego miały wysyłać odpowiednio przygotowanych misjonarzy jak to 

było w przypadku apostoła Pawła i Barnaby. Posiadając olbrzymie zasoby ludzkie i środków 

Kościoły Zachodu miały zewangelizować świat w jedno pokolenie. 

 Niestety, wszystko to okazało się mrzonką. Nigdy nie doświadczyłem takiego bólu i 

rozczarowania jaki przeżyłem tamtego dnia. Z wielu, którzy przemawiali na tej Konferencji 

Misjonarskiej tylko trzech ludzi podkreśliło, że Duch Święty jest niezbędnym czynnikiem w 

ewangelizowaniu świata. Słuchając przemówień ostatniego dnia tej Konferencji można było dojść 

do wniosku, że przekazywanie Ewangelii zgubionemu światu było w większej mierze sprawą 

lepszej organizacji, lepszego wyposażenia i posyłania większej liczby misjonarzy i misjonarek. 

Wprawdzie nie brakowało symptomów, które świadczyły, że jeszcze kilka więcej iskier mogłoby 

poprzedzić eksplozję Ewangelizacyjną, jednakże tak się nie stało; detronizacja bałwana Kościelnej 

samowystarczalności była najwyraźniej zbyt wielką ceną do zapłacenia. 

 Bracia, Duch Boży jest ciągle z nami. Pięćdziesiątnica jest w naszym zasięgu. Jeśli 

Przebudzenie nie przychodzi do nas, to jest to spowodowane tym, że jakiś bożek dalej pozostaje na 

tronie naszego serca; i ponieważ dalej nalegamy na poleganie na ludzkich schematach; i ponieważ 

dalej odmawiamy przyjęcia niezmiennej prawdy, że Przebudzenie jest inicjowane: ,,Nie mocą, ani 
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