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 1. Wstęp. 

  



 Niniejsza historia jest tak ważna ponieważ posiada znaczenie dla przyszłości. Kościół Pana 

Jezusa Chrystusa pozostaje żywy poprzez Przebudzenia. 

 Chiny ssą dobrym przykładem dla naszych czasów. Chociaż kongregacje Pana Jezusa 

Chrystusa przechodzą przez najsroższe prześladowania, to jednak nie zostały wymazane z 

powierzchni ziemi jak to miało miejsce z innymi w historii. Jedną z przyczyn tego jest 

Przebudzenie które miało miejsce na początku zeszłego stulecia. Dr. Jonathan Goforth pisze o 

Bożym działaniu w Chinach w książce ,,By My Spirit,” (Moim Duchem. przyp. tłumacza).  

 Wszystkie Przebudzenia mają podobne znaki charakterystyczne: przekonanie o i 

wyznawanie grzechów, wolność od grzechu, głoszenie i śpiewanie o zwycięstwie Pana Jezusa 

Chrystusa przez jego krew jako Baranka i potwierdzenie tego wszystkiego z Nieba poprzez znaki i 

cuda. Wszystko to poprzedzone jest modlitwą. 

 Drukuję tę nową książkę na temat Przebudzenia, abyś mógł wiedzieć drogi czytelniku, że 

Południowa Afryka potrzebuje modlitwy. Nie tylko europejczycy w Afryce potrzebują 

przebudzenia. Rozglądając się dookoła można dojść do wniosku, że każdy Kościół potrzebuje 

Przebudzenia. Boże rozwiązanie dla Afryki jest również rozwiązaniem dla całego Kościoła. 

Apartheid nie jest gorszy niż homoseksualizm, cudzołóstwo, mordowanie niewinnych 

nienarodzonych dzieci, obłuda itp. 

  

  

 2 JAK BÓG ORGANIZUJE RZECZY. 

  

 9 Kwietnia 1976r siedziałem w Pretorii  wraz z moim organizatorem planując nasz 

Południowoafrykański objazd z cyklem wykładów. Powiedział on: ,,Musimy dostać się do 

uniwersytetów, tak aby studenci mogli usłyszeć te specjalne przesłanie.” 

 Tamtego wieczoru byłem na pokładzie samolotu Lufthansa lecącego z powrotem do 

Niemiec. To miał być męczący 13h lot. W czasie takiego lotu nogi puchną. Po wyleceniu z Nairobi 

wszystkie 365 miejsc w samolocie było zajętych przez studentów urzędników Niemieckich i 

biznesmenów zmierzających do domu na święta Wielkanocne. 

 Jedna rzecz w czasie tego lotu pomogła mi zapomnieć o mojej niewygodzie. Gdy zająłem 

moje miejsce to pomodliłem się do Pana: ,,Panie Jezus spraw, żeby ktoś usiadł koło mnie, z kim 

mógłbym porozmawiać o Tobie. Proszę daj mi taką możliwość.” 

 Ledwie minęło 10 minut po wystartowaniu, a już człowiek siedzący koło mnie wyciągnął 

swoją Biblię i zaczął czytać księgę Estery. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom, że tak szybko 

Pan odpowiedział na moją modlitwę. 

 Wyraziłem swoją radość mówiąc do tego człowieka: ,,Kilka minut temu prosiłem Pana, aby 

dał mi kogoś z kim mógłbym dzielić się Ewangelią i oto Jego odpowiedź.” 

 Moja radość stała się jeszcze większa, gdy ten uczeń Chrystusa powiedział: ,,Ja też 

modliłem się o to samo.” 

 Ten cudowny wypadek był dopiero początkiem. Gdy przedstawiliśmy się sobie nawzajem, 

mój towarzysz podróży odpowiedział prawie niedowierzająco,: Chyba nie jest pan Dr. Kochem, 

autorem książek?” Odpowiedziałem mu, że byłem nim istotnie. 

 Na co on odpowiedział: ,,Przeczytałem dwie pańskie książki ,,Przebudzenie w Indonezji,” 

oraz ,,Pomiędzy Chrystusem a szatanem.” Jestem wykładowcą na uniwersytecie w Pretorii i 

chciałbym, aby wygłosił pan przemówienie do moich studentów.” 

 To był kolejny cud. Kilka godzin wcześniej organizator moich wykładów przedstawił mi 

swój zamiar zabrania mnie na uniwersytety i oto otwierały się pierwsze drzwi. 

 Podałem mu adres mojego organizatora wykładów, po czym ten wykładowca uniwersytecki 

pogrążył się w czytaniu księgi Estery a ja księgi Kronik, 

  Męczący lot tamtej nocy okazał się być bardziej przyjemny, gdyż mogliśmy podzielić się 

informacjami o cudownym prowadzeniu, który Pan nam darował. Pomiędzy365 pasażerami tego 

samolotu dwaj uczniowie Chrystusa, Niemiec i Południowoafrykańczyk zostali posadzeni obok 

siebie. To było rzeczywiście Boże prowadzenie, i stało się bardziej jasne, gdy zaczęliśmy 



kontynuować naszą rozmowę. Przodkowie mojego nowego przyjaciela Röttchersowie byli 

Niemieckimi emigrantami; dwa z ich trzech pokoleń żyło w Muden w prowincji KwaZulu-Natal, 

przez który kilka dni temu przejeżdżałem . Dowiedziałem się również, że jest daleko spokrewniony 

z Erlo Stegenem, który jest potężnie używanym narzędziem w ręku Bożym w RPA. 

 Gdy żywy Bóg czyni coś, to czyni to gruntownie, tak że tylko dziwimy się Jego 

postępowaniu. 

 2.1 Moja droga do Zulusów. 

 W 1963r. Pastor Albert Brandt z Pretorii organizował mój cykl wykładów w RPA. W czasie 

mego objazdu z wykładami otrzymałem zaproszenie od Dr. Petera Beyerhaus, obecnie Profesora na 

uniwersytecie w Tübingen w Niemczech, abym wygłosił przemówienie w Seminarium 

Teologicznym w Mapumulo. Pamiętam mój ostatni wykład zatytułowany: ,,Realność Ducha 

Świętego w naszym życiu,” bardzo dobrze. Byłem nim sam głęboko poruszony. Gdy modliłem się 

na zakończenie wykładu, prosiłem Boga o Przebudzenie dla Zulusów. Potem, kilku Zulusów 

wyszło naprzód, aby otrzymać poradę duszpasterską, mówiąc, że przesłanie dotknęło ich serca i 

sumienia.  

  Pomiędzy słuchaczami znajdował się pewien biały człowiek, którego nie znałem w tamtym 

czasie. On również zapamiętał ostatnie przesłanie o realności Ducha Świętego w naszym życiu. 

Dwanaście lat później napisał: ,,Pan odpowiedział na pańską  końcową modlitwę. Doświadczamy 

Przebudzenia wśród Zulusów.” 

 W 1975r ten brat Erlo Stegen w czasie objazdu po Niemczech zaprosił mnie, abym 

odwiedził obszar objęty Przebudzeniem w RPA. Słyszałem również o dalszych przypadkach 

Przebudzenia wśród Zulusów. Nasz wspólny znajomy Karl Stöckmann powiedział mi: ,Dzieją się tu 

rzeczy podobne do tych, które mają miejsce w Indonezji.” 

 Było moim zwyczajem odwiedzanie miejsc, które dzięki Panu zostały ogarnięte 

Przebudzeniem. I tak wyruszyłem, aby odwiedzić Zulusów w Marcu 1976r. Nie było przesady w 

rzeczach, które usłyszałem. Po kilku tygodniach pobytu wśród Zulusów, musiałem przyznać tak jak 

kiedyś uczyniła to królowa Saby, że ani połowy nie powiedziano mi z tego co się tam naprawdę 

dzieje. Po wydaniu mojego sprawozdania z Przebudzenia w Indonezji, zostałem ostro zaatakowany 

przez nowych racjonalistów super-ortodoksyjnych wierzących i innych ludzi, którzy byli zazdrośni. 

Z tego powodu dołożyłem starań, żeby mień wiarygodnych świadków i dobrze udokumentowane 

fotografie. 

 Dodatkowo do tego, chcę powiedzieć, że żadne ze świadectw czy doniesień nie zostały 

wymyślone czy przesadzone; wszystkie zostały dobrze zbadane, tak jak w mojej książce o 

Przebudzeniu w Indonezji. Jest rzeczą smutną, że podczas służenia Panu, największy sprzeciw 

otrzymałem ze strony Chrześcijan. Erlo potwierdził mi tę samą rzecz w czasie jednej z naszych 

rozmów. 

 W ciągu ostatnich 10 lat wiele podobnych cudów miało miejsce w Indonezji i RPA. W obu 

przebudzeniach działał ten sam Pan. 

 2.2  Krótka historia Zulusów. 

 Oto krótki przegląd historii Zulusów dla zainteresowanych. Poniższe książki omawiają 

szerzej ich historię: 

 a) ,,The Washing of the Spears” Donald R. Morris. 

 b) ,,40 Years among the Zulus” Tyler.  

 c) ,,500 Jahre Gesichte Südafrikas” Dr. Müller. 

 Obszar plemienny Zulusów sięga od rzeki Pongola na północy do Pondoland na południu, i 

od rzeki Blood River do wybrzeży. Dla tych niezaznajomionych z geograficznymi szczegółami 

powiem, że od Durbanu położonym na Wschodnim Wybrzeżu na północ do granic Swazilandu leżą 

obszary na których żyją Zulusi.  

 Przyglądając się bliżej historii Zulusów stwierdzimy żeokoło 1680r zależny wódz klanu 

Nguni powędrował w kierunku Oceanu Indyjskiego. Towarzyszyło mu około 100 ludzi. Gdy 

Mandalela ten zależny wódz klanu zmarł, jego syn Zulu stał się wodzem tego klanu. I wtedy 

członkowie tego klanu nazwali się: ,,Ama Zulu”, co znaczy: ,,Ludzie Niebios.” Jest to rzeczywiście 



cudowne imię jeśli pomyśli się o wielkim Duchowym Przebudzeniu mającym teraz miejsce wśród 

nich. 

 Około sto lat po przybyciu nad Ocean Indyjski klan ten liczył już około 15000 ludzi. W 

latach 1780-tych wodzem tego klanu, który rozrósł się do wielkości plemienia był Senzangakona. 

Gdy otrzymał wieści, że syn o imieniu Shaka urodził się Nandi, dziewczynie z sąsiedniego 

plemienia, wprowadził ich do swojej królewskiej zagrody. Nandi była trzecią żoną  Senzangakony. 

 Sześć lat później plemię to nawiedził okropny głód. Senzangakona wypędził Nandi i jej 

syna, aby zmniejszyć liczbę ludzi, którzy jadali przy jego stole. Był to początek czasu okropnych 

trudności dla tej dwójki wyrzutków. Ale w końcu znaleźli schronienie wśród swojego plemienia 

Elangeni; jednakże gardzono nimi. Shaka wzrastał bez żadnego locum czy opieki ojcowskiej. 

Dzieci w jego wieku naśmiewały się z niego. Wtedy zaczęła go pożerać nienawiść do plemienia 

ojca i klanu matki. Przysiągł sobie że się zemści na nich, gdy nadarzy się po temu okazja.  

 Rzeczy stały się nieznośne dla tej dwójki wypędzonych i Nandi zadecydowała po raz drugi 

spróbować, aby przyjęto ją do klanu swego wuja Dingiswayo z Mthethwa; i tym razem jej się 

udało. Klan przyjął ich serdecznie. Teraz Shaka stał się pasterzem jak wszystkie dzieci w jego 

wieku, ale górował nad nimi umiejętnościami i odwagą. Dingiswayo, wódz klanu dostrzegł to 

również. Nie było takiego drugiego młodzieńca jak Shaka; szczególnie biegły był we władaniu 

włócznią, którą pewnego razu zabił lamparta na drzewie. Przy innej okazji zadźgał czarną mambę, 

węża znanego ze swoich błyskawicznych ataków i reakcji. Nieznanym było dotąd, aby ktoś dźgnął i 

zabił mambę włócznią. 

 Shaka był nie tylko wojownikiem; często zamyślony odseparowywał się od innych i snuł 

wielkie plany. Nie były one bezowocne. W wieku 23 lat został zwerbowany do wojska swego wuja 

Dingiswayo. W ciągu 6 lat szkolenia Shaka nie tylko stał się niepokonanym wojownikiem, ale i 

zmienił wiele rzeczy taktycznie i strategicznie oraz ulepszył broń. Niektóre ze zmian, które 

wprowadził to użycie jednej cięższej włóczni do przebicia wroga zamiast rzucania 3 lekkimi. Shaka 

wyjaśnił to: ,,Nie wyrzuca się własnej broni.” Również tarcze zostały zagięte w przód przy górnej 

krawędzi. Wojownicy byli szkoleni, aby odsunąć tarczę wroga w lewo wygiętą częścią swojej 

tarczy i w tym samym czasie przebić odsłoniętą pierś wroga włócznią trzymaną w prawej ręce. Była 

to nowa metoda walki wręcz.  Shaka odrzucił swoje sandały i wymagał, aby inni wojownicy 

chodzili na boso również. To było dalsze ulepszenie, które miało sprawić, że wojownicy stali się 

bardziej zwinni. Z powodu rosnących kolczastych krzewów podeszwy ich stóp stawały się bardzo 

twarde. 

 Dingiswayo rozpoznał talent Shaka do przewodzenia innymi dlatego w jego 29 roku życia 

wysłał go z powrotem do plemienia Zulu. Shaka nie widział swego plemienia przez 23 lata. Jego 

ojciec w tym czasie już nie żył. Dingiswayo chciał, aby Shaka został wodzem plemienia Zulu. 

Jednakże nie było to bezinteresowne posunięcie, gdyż chciał on tego tylko dlatego, żeby Zulusi stali 

się militarną siłą stanowiącą strefę buforową pomiędzy klanem Dingiswayo a atakami plemion z 

północy. 

 Shaka nie został przywitany w swoim rodzinnym plemieniu, ponieważ prawie go nie 

pamiętano. W międzyczasie jego przyrodni brat przejął tron zmarłego ojca. Gdy przybył z małą 

eskortą, jego przyrodni brat kąpał się w rzece. Nie zważając na lodowate spojrzenia przywódców 

plemienia podszedł i zasiadł na tronie swego ojca. Wszelki sprzeciw karał śmiercią. Nikt nie śmiał 

się jemu przeciwstawić. Był to początek wielkiej epoki Zulusów. W dwanaście lat, od 1816r do 

1828r, Shaka zbudował wielkie królestwo. Nazywano go ,,Napoleonem Zulusów”, a jego żołnierzy 

,,czarnymi spartanami.”   

 Na początku swego panowania plemię Zulusów miało tylko około 350 słabo wyszkolonych 

wojowników. Rok później Shaka miał 2000 zdyscyplinowanych ludzi, wywołując strach w każdym 

sąsiadującym z nim plemieniu. Gdy po raz pierwszy zakazał noszenia sandałów pojawiły się 

narzekania i szemraniem, które ukarał każąc niechętnym wojownikom tańczyć w rytm muzyki na 

miejscu pokrytym wieloma cierniami. Ci, którzy nie byli wstanie dotrzymać tępa rytmowi muzyki 

byli zabijani bez większych ceregieli. Co prawda każdy wódz plemienia miał prawo skazywania na 

śmierć, ale Shaka uciekał się do tego zbyt często. Najmniejsze uchybienie poddanych mogło 



pociągnąć za sobą tę karę. Morris donosi w swojej książce, że każdy fryzjer, który wyrwał włos 

temu wodzowi podczas strzyżenia został stracony. Tak samo każdy kto kichnął podczas jedzenia 

posiłku był skazywany na śmierć. 

 W przeciągu trzech lat zwiększył liczbę swoich wojowników do 20 000. Było to możliwe 

ponieważ wiele sąsiadujących klanów dobrowolnie przyłączyło się do Zulusów. Szkolenie było tak 

ciężkie, że w wyniku niego wojownicy potrafili maszerować 80 km dziennie na nierównym terenie. 

W tym czasie żołnierze Angielscy i osadnicy potrafili przebyć 24 km w ciągu dnia. Jednakże Shaka 

nie wymagał niczego co sam nie był wstanie zrobić czy spełnić. Gdy jego matka Nandi poważnie 

zachorowała znajdował się 128 km od jej zagrody. Po otrzymaniu wiadomości przez posłańca 

przebył ten dystans w 20h idąc bez przerwy. 

 Shaka miał wiele możliwości, aby udowodnić swoje wspaniałe taktyczne umiejętności. Gdy 

plemię Ndwandwe zaatakowało go w sile 18000 ludzi była to największa armia, która najechała na 

jego teren, przeciwko której musiał walczyć. W jaki sposób przeprowadził obronę swego 

terytorium? Otóż pierwszego dnia nie atakował. W nocy wysłał wiele małych oddziałów, aby nie 

dały spać wrogowi, oraz usunął wszystkie bydło i zapasy żywności z zagrożonego obszaru. 

Następnego dnia stoczył bitwę ze zmęczoną i wygłodniałą armią Ndwande zostali ciężko pobici. Za 

pomocą swojej przemyślnej strategii zdołał nawet zdobyć zagrodę królewską. Podczas drugiej nocy 

wysłał swoich wojowników do zagrody króla i kazał im śpiewań zwycięski hymn Ndwande. 

Zwinde, król Ndwande myślał, że to jego ludzie wrócili jako zwycięzcy; zanim uświadomił sobie 

swój błąd było już za późno.  

 Celem niniejszej książki nie jest opisanie wszystkich wojen plemiennych i podbojów 

Zulusów. W wieku 29 lat, Shaka kontrolował obszar 16 km2.  W końcu panował nad obszarem, 

mówiąc w kategoriach Europejskiego porównania, wielkości połowy Szwajcarii. Wiele klanów i 

plemion dobrowolnie przyłączyło się do Shaki nazywając siebie Zulusami, aby pławić się w chwale 

niepokonanego króla. Ale zwycięstwa Shaki uderzyły mu do głowy. Doświadczenia ze swego 

dzieciństwa spowodowały w nim taką nienawiść, że stawał się coraz bardziej despotyczny i 

tyranem. 

 Po śmierci matki Nandii wydawało się, że stał się niepoczytalny. Podczas ceremonii 

pogrzebowej, kazał połamań ramiona i nogi 10 z jego pomocników i pochować ich żywcem z jego 

zmarłą matką. Następnego roku każda kobieta, która zaszła w ciążę została zabita wraz ze swoim 

mężem. Potem kazał otworzyć brzuchy około setki kobiet w ciąży, aby mógł zobaczyć 

nienarodzone dziecko. Te okropne rzeczy są opisane na stronach 98-107 w książce Morrisa. 

 Koniec Shaki był taki jak koniec wielu tyranów. Jego brat przyrodni wraz z 2 wspólnikami 

napadli na niego z zasadzki i zabili go. Miało to miejsce w 1828r gdy Shaka miał 41 lat. Panował 

12 lat podczas których poprowadził swoich ludzi, aby stali się wielkim narodem. Ale królestwa 

założone przez tyranów nigdy nie są trwałe. 50 lat po zabójstwie Shaki, Anglicy i inni Europejscy 

osadnicy podbili Zulusów. 

 Nie można za wiele powiedzieć o stanie religijnym Zulusów. Od urodzenia są spętani 

pogańskimi czarami. Shaka i wszystkie jego klany składały ofiary duchom swoich przodków. Po 

tym, gdy jego matka umarła, Shaka zabił 40 wołów aby ułagodzić duchy przodków, tak aby przyjęli 

ją w godny sposób. 

 W tym miejscu wypadałoby podać krótką historię działalności misjonarskiej na tym 

obszarze, jednakże nie jest celem niniejszej książki publikowanie sprawozdania z ich pracy, 

ponieważ napisano już kilka książek na ten temat. Wystarczy, iż powiem, że około 50 różnych 

większych i mniejszych grup misjonarzy trudziło się pracą misyjną w Południowej Afryce, przez 

okres 150 lat. 

 W 1858 przebywał w obszarze Zululand europejski misjonarz nazwiskiem Mereński z 

Berlińskiej misji. W tym samym roku misjonarze z misji Hermannsburg przebywali w prowincji 

Transwal, a później w prowincji KwaZulu-Natal. W miejscowości w pobliżu Pietermaritzburga 

założyli placówkę misyjną i szkołę, w której dzisiaj uczy się ponad 300 dzieci. W tamtym czasie 

były to przeważnie dzieci Niemieckich osadników. 

 Wiele miast w prowincji KwaZulu-Natal posiada niemieckie nazwy jak na przykład: 



Hermansburg, New Hanover, Harburg, Lüneburg, Uelzen, Wittenberg, Wartburg etc. Można 

zrozumieć dlaczego nie było trudno Luterańskiej Misji z Zachodu zdobyć przyczółek pomiędzy 

osadnikami, którzy potrzebowali duchowej opieki. Erlo Stegen i jego bracia również uczęszczali do 

szkoły w Hermannsburgu. Rodzina Stegenów, która jest dalej zaangażowana w aktywną pracę 

misyjną posiada swoje korzenie W Kościele Luterańskim w Lilienthal. 

  

 

 3. PAN UWIELBIONY. 

  

  

 Niniejsza książka jest sprawozdaniem z duchowych wydarzeń mających miejsce wśród 

Zulusów w obecnym czasie. Nasze oczy muszą być skoncentrowane na wywyższonym Panu a nie 

na człowieku. Jest to bałwochwalstwem i szydzeniem z Boga, gdy uwielbia się człowieka.  

 Wymieniając nazwiska ludzi używanych przez Boga, uczyniłem to dla jasności i prostoty 

stylu pisania. Chociaż wydawałoby się że cześć jest czasami oddawana człowiekowi, to jednak 

tylko Panu jest składany hołd przez pokornych ludzi. 

 Paweł pisze w 1 liście do Koryntian 4:7: ,,Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” Rzeczy, które 

zdarzyły się i dalej zdarzają się wśród Zulusów, są czynione przez wywyższonego Pana. Z tej 

przyczyny nasze oczy muszą być  skoncentrowane na Inicjatorze tego Duchowego Przebudzenia, 

Panu Jezusie Chrystusie. 

 Gdzie człowiek jest wywyższany na sposób kultowy, tam Przebudzenie kończy się 

gwałtownie. Z tej przyczyny Przebudzenie darowane od Boga nie przychodzi łatwo, i może być 

szybko utracone. Biblia mówi:  

 ,,Będę bowiem głosił imię PANA. Uznajcie wielkość naszego Boga” (Pwt  32:3 UBG). 

 ,,Stawiam PANA zawsze przed oczami” (Ps 16:8 UBG). 

 ,,Nie nam, PANIE, nie nam, ale twemu imieniu daj chwałę” (Ps 115:1  UBG). 

 ,,Ja, PAN, to jest moje imię, a mojej chwały nie oddam innemu” (Iz 42:8  UBG). 

 ,,Oni zaś, podniósłszy oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa” (Mat  17:8 UBG). 

 ,,Godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć, i moc” (Obj 4:11 UBG). 

 Podam teraz krótki przykład, który podkreśla znaczenie powyższych fragmentów Pisma. 

Otóż wiele lat temu prowadziłem Chrześcijańskie spotkanie wysoko w górskim regionie Czarnego 

Lasu w Niemczech. Po spotkaniu, pewien Chrześcijański brat towarzyszył mi w drodze pochyłymi 

zboczami w dół ku dolinie. Było tak ciemno, że ledwie mogliśmy dostrzec nasze ręce przed 

naszymi oczyma. Dlatego złapaliśmy się za ręce, ażeby nie przewrócić się i spaść na dno wąwozu. 

Aby odnaleźć drogę patrzyliśmy w Niebo. Między koronami drzew mogliśmy dostrzec trochę 

jaśniejsze Niebo, które pomagało nam utrzymywać właściwy kierunek naszego marszu po ciemnej 

jak smoła drodze. 

 Te małe doświadczenie stało się wielką przypowieścią dla mnie. Czasy w których żyjemy 

stają się ciemniejsze i ciemniejsze. Z tego względu potrzebujemy pomocy towarzysza i znaków 

orientacyjnych, które otrzymujemy patrząc na Pana.  

 W odniesieniu do Przebudzenia wśród Zulusów ta prawda stała się jasna. Jak Pan Jezus 

Chrystus wysłał swoich uczniów po dwóch tak Zulusi robią to samo. Dodatkowo potrzebujemy być 

prowadzeni przez patrzenie na Pana. Erlo Stegen posiada dużo współpracowników, z których każdy 

patrzy na Pana, aby otrzymać prowadzenie, a nie jeden na drugiego. W niniejszej książce będzie 

widać jak takie prowadzenie przynosi jedność i chwałę Bogu we wszystkim co się wydarzyło. 

 Filipian 2:9 UBG ,,Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest 

ponad wszelkie imię.” 

  

  

 4. PAN SĄDZĄCY.  

  

    



 W księdze Sędziów, rozdział 7 czytamy o wojnie z Madianitami. Gdy zabrzmiał okrzyk 

wojenny: ,,Miecz PANA i Gedeona,” armia Madianitów uciekła w nieładzie oszołomiona. Czytamy 

w wersecie 22: ,,PAN obrócił miecz jednego przeciw drugiemu w całym obozie.” 

 Był to Boży sąd, który spowodował zamieszanie wśród Madianitów i to, że zaczęli zabijać 

jeden drugiego. 

 W księdze Izajasza 37:37-38, czytamy o kolejnym sądzie Bożym. Sennacheryb stał ze swoją 

armią przed Jerozolimą szydząc z żywego Boga. Dlatego Pan zabił całą jego armię w liczbie 

185000 wojowników w jedną noc, tak że Sennacheryb wycofał się do swego kraju. Jednakże nie 

uniknął sądu na sobie samym. Gdy oddawał cześć w świątyni swoich bożków Adramelek i Sareser, 

jego synowie zabili go. 

 W przypadku Madianitów sąd polegał na tym, że członkowie tego samego plemienia 

wyciągnęli miecze jeden przeciwko drugiemu i pozabijali się nawzajem. 

 W przypadku Sennacheryba miecze wyciągnęli członkowie jego własnej rodziny i zabili go. 

 W przypadku pogańskich walczących klanów Zulusów, ma się wrażenie, że wszystko to się 

dzieje z powodu Bożego sądu, ponieważ nie są przygotowani, aby otworzyć się na ewangelię. 

Rozpatrzmy ich wojnę plemienną prowadzoną w obecnym czasie. 

 Ja osobiście znam 3 takie przypadki. 

 4.1  Zamordowanie księcia. 

 W marcu 1976r podróżowałem wraz z Erlo i zespołem do Mahambeni w Transkei. W czasie 

drogi gdy mijaliśmy osadę murzyńską, Erlo opowiedział jak pewien człowiek został zamordowany 

przez swoją żonę. 

 Otóż pewien wódz plemienia zaprosił Erla i jego zespół ewangelizacyjny, aby głosili 

ewangelię jego plemieniu. Miało to duże znaczenie, ponieważ ten wódz plemienia miał pod swoimi 

rozkazami 30 wodzów klanów, którzy mu służyli. Zajmowali duży obszar, który mogła dosięgnąć 

Ewangelia. 

 Gdy byli w drodze od kilku godzin minęli osadę w której ludzie kopali grób. Jeden ze 

współpracowników Erla powiedział mu: ,,Mam wrażenie, że Pan chce, żebyśmy tu wysiedli.” Inni 

współpracownicy także opowiedzieli się za tym. Jednak Erlo odpowiedział: ,,Jesteśmy spóźnieni, 

wódz plemienia oczekuje nas, nie mamy czasu.” 

 Gdy przybyli na miejsce wódz plemienia zaczął przepraszać ich i mówić, że jest 

niemożliwe, aby teraz zorganizować spotkanie ewangelizacyjne i że nie ma dla nich teraz czasu, 

ponieważ przybyli do niego urzędnicy rządowi.. Erlo odpowiedział: ,,Nie ma sprawy; wiemy gdzie 

Pan chce, abyśmy się udali.” 

 Zespół udał się z powrotem do osady w której kopano grób. Gdy przybył tam był już na 

miejscu samochód policyjny. Erlo zapytał: ,,Co się stało?” Policjant odpowiedział: ,,Zamordowano 

człowieka.” 

,,Czy macie kogoś kto zająłby się pochówkiem?” 

,,Nie.” 

,,Czy możemy się tym zająć?” 

,,Oczywiście!” 

 Niektórzy z pomocników Erla pomogli ukończyć kopanie grobu, podczas gdy policjanci 

poszli wyciągnąć zwłoki zabitego z samochodu. Erlo poprosił o możliwość obejrzenia zmarłego, 

dlatego odkryto prześcieradło i Erlo zobaczył ciało mężczyzny z bardzo pokiereszowaną czaszką i 

okaleczoną twarzą. Policjanci opowiedzieli mu co się wydarzyło. 

 Otóż syn króla zakochał się w dziewczynie z wrogiego plemienia i zgodził się spotkać z nią. 

Powiedział: ,,Dziś w nocy przyjdę do ciebie.” 

 Tego wieczoru zapukał do drzwi jej okrągłej chaty. Każdy członek plemienia ma swoją 

własną chatę, z wyjątkiem małych dzieci. Upragniona dziewczyna otworzyła drzwi i natychmiast 

wyszła mówiąc, że wróci za chwilę. 

 Dziewczyna pośpieszyła do sąsiadujących chat i powiedziała: ,,Syn króla jest tutaj, chodźcie 

ze swoimi maczetami!”Był to moment zemsty przeciwko rodzinie królewskiej, której nienawidzili, 

gdyż kilka lat wcześniej krewny rodziny królewskiej zamordował człowieka z tego wrogiego 



plemienia. Kobiety wzięły maczety i weszły do chaty dziewczyny. Książe zgodnie ze zwyczajem 

zostawił swoją broń na zewnątrz chaty. Kobiety zmasakrowały młodzieńca gruchocząc jego czaszką 

tak bardzo, że wypłynął mu mózg. Potem zaciągnęły jego ciało w pobliże jego wioski.  

 Rozwiązanie tej sprawy było proste dla policji. Musieli tylko iść po śladach krwi. Po drodze 

znaleźli części jego ciała, kawałeczki czaszki, kości i mózgu. Aresztowali kilka kobiet. 

 Żadnej kobiecie nie zezwolono na uczestniczeniu w tym pogrzebie, ponieważ było hańbą 

bycie zabitym przez kobietę. Erlo głosił Ewangelię i zdarzył się wielki cud, otóż żona i matka króla 

i wielu innych ludzi z tego plemienia nawrócili się. Współpracownicy Erla poszli do chat, aby 

głosić w nich Słowo Boże, gdyż kobiety nie uczestniczyły w tym pogrzebie. 

 Rezultaty głoszenia pokazują dobitnie, że współpracownik Erla który powiedział, że ma 

wrażenie że Pan chciał, aby się zatrzymali w tej osadzie był prowadzony przez Ducha Świętego. 

 W Przebudzeniu wśród Zulusów często ma miejsce, a nawet dominuje prowadzenie i 

kierowanie przez wywyższonego Pana. 

 4.2  24 lata waśni plemiennych. 

 W czasie tej samej podróży misyjnej ze współpracownikami w Marcu 1976r pojechaliśmy 

na farmę Hogarta Joostena, farmera pochodzenia Holenderskiego. Farma nazywa się Górą Eliasza i 

obejmuje 256 hektarów ziemi. 

 Osiem kilometrów dalej dwa klany, które poprzednio tworzyły jeden klan były w stanie 

wojny. Mniejsze plemię Ntanzi żyło w otoczeniu większego Ngubane. 

  Mniejsze plemię nie ma prawie żadnej wolności poruszania się po tym terenie, co jest 

przyczyną dlaczego mnożą się zabójstwa od 1952r. Mówiono, że w zeszłym roku zawarto pokój, 

jednakże następnego roku 1975 nienawiść wybuchła ponownie. Oznacza to, że mężczyźni nie mogą 

odpoczywać w nocy, gdyż stale muszą pilnować się przed atakami.  

 Ludzie z tych plemion w dalekich miastach takich jak Johannesburg czy Durban kontynuują 

walkę w tych miastach. Jeśli robotnik należący do któregoś z tych zwaśnionych plemion wraca do 

domu to musi czuwać, aby nie zostać zabitym. 

 Hogart Joosten doniósł mi, że pewien robotnik wracał z Durbanu do domu i został 

ostrzeżony przed atakiem. Jednakże nie przyjął ostrzeżenia i dlatego napadnięto na niego i zabito 

go. Gdy przebywaliśmy na farmie Góra Eliasza w Marcu 1976r powiedziano nam, iż kolejnych 

trzech ludzi zostało zabitych w pierwszej połowie bieżącego miesiąca. Jeden z tych przypadków był 

szczególnie tragiczny. 

 Pewien młodzieniec uciekał wraz z wieloma kobietami i dziećmi gdy dosięgła go kula. Żył 

jeszcze, gdy jego matka zakryła go własnym ciałem błagając o jego życie. Jednakże wrogie plemię 

odciągnęło ją na bok i zadźgało tego chłopca. W tej wojnie kobiety i dzieci nie są zabijane, tylko 

mężczyźni. 

 Wojna obejmuje czasem i farmy. Hogart powiedział mi, że pewnego dnia na farmie pojawiło 

się 7 Zulusów szukając traktorzysty, który należał do wrogiego plemienia. Włamali się do domu i 

oddali 10 strzałów, z których tylko 4 były poprawne, a w przypadku 6 dalszych mechanizm 

strzałowy nie zadziałał poprawnie i naboje posypały się na podłogę. Ofiara, ojciec pięciorga dzieci 

został postrzelony w rękę i musiał się od tego czasu ukrywać. Kilku białych farmerów zaoferowało 

mu pracę na innej farmie, chociaż ryzykowali, że zostaną zabici za ukrywanie poszukiwanego 

człowieka. 

 Po serii tych morderstw wódz Ngubane został przesłuchany przez szefa policji. Został 

zganiony za te wszystkie morderstwa; jednakże na to zaśmiał się tylko i powiedział: ,,To się dzieje 

od 1952r i niewiele można zrobić w tej sprawie.”Ale od tego dnia zwiększył swoją osobistą 

ochronę. 

 Wielu wodzów plemion widziało moc Ewangelii, i uświadamia sobie, że tylko Ewangelia 

Pana Jezusa Chrystusa może zakończyć te waśnie plemienne. Różni wodzowie prosili Erlo Stegena, 

aby przyszedł do nich, aby Ewangelia położyła kres całym tym waśniom i wojnom.  

 4.3 Wojna stuletnia. 

 Wiemy z historii o wojnie trzydziestoletniej która trwała od 1618r do 1648r w Europie i o 

wszystkim złu, które spowodowała. Starsze pokolenie pamięta I i II wojnę światową i horror, który 



im towarzyszył. 

 Z kolei, Zulusi prowadzili między sobą wojnę stuletnią trwającą od 1872r do 1972r. Ta 

wojna nie skończyła się wybuchem bomby atomowej, ale przez nawrócenie pewnego króla. Z 

powodu jej wyjątkowości, ta historia musi być tutaj przedstawiona. 

 Jestem wdzięczny, że dzięki miłosiernemu prowadzeniu Pana, mogłem przeżyć 

Przebudzenie wśród Zulusów, a szczególnie, że mogłem zapoznać się z  Chrześcijańskim królem. 

 Oto przyczyny które doprowadziły do wojny. Plemię Tembu liczące 13000 głów mieszkało 

na południu od rzeki Tugela. Z kolei plemię Mabaso liczące 6000 głów żyło na południe od tej 

rzeki. 

 W 1872r. Tembu chcąc powiększyć swój teren zamieszkania z powodu dużej populacji udali 

się do Sir Theophilusa Shepstona, urzędnika rządowego i poprosili go o przyznanie im obszaru 

Jozini należącego do Mabaso; na co uzyskali zgodę. Jednakże ta wymuszona zmiana własności tego 

obszaru stała się zarzewiem wojny. Od tamtego dnia te dwa plemiona stały się śmiertelnymi 

wrogami. 

 W 1898r właściwy urzędnik rządowy chciał załagodzić tę sprawę i oddał z powrotem 

plemieniu Mabaso ich byłą ziemię, co z kolei rozgniewało plemię Tembu, którzy stale napadali na 

teren Jozini i Mabaso zabijając ludzi i paląc ich chaty. 

 Wszystko odbywało się jak następuje. Koło północy atakujący stukali do drzwi, a wtedy 

mieszkańcy chaty wychodzili na zewnątrz, wiedząc, że chaty zostaną podpalone. Kobiety i dzieci 

były puszczane wolno podczas gdy mężczyźni byli zabijani strzałem lub zadźgani nożami. Czasami 

zabijano nawet 11 letnich chłopców. 

 Podczas tych napadów niektórzy mężczyźni przebierali się za kobiety. Z tego powodu każdy 

był zmuszany, aby się rozebrać. Kobiety z niemowlętami musiały pokazywać płeć swoich dzieci. 

Czasami zabijano wszystkich męskich potomków. 

 W 1922r Tembu atakujący Mabaso zdołali przedrzeć się do zagrody Króla Cikazi. Jednakże 

ponieważ nie było go w chacie bo był na polowaniu ruszyli w ślad za nim. Cikazi był sam ze swoim 

koniem, mimo to zdołał zabić 12 Tembu.  Po tym, aby uniknąć pojmania przez wrogów wjechał na 

krawędź urwiska i skoczył na dno wąwozu. 

 Śmierć króla spowodowała kolejną serię morderstw. Około 120 ludzi padło po obu stronach 

w następstwie potyczek które miały miejsce po śmierci króla. Co dwa, trzy lata nowe fale 

morderstw, przemocy i podpaleń wstrząsały tym obszarem. Ziemie Tembu i Mabaso były obszarami 

największych niepokojów w RPA. 

 Rząd Południowoafrykański dokładał wszelkich starań, aby zakończyć te krwawe mordy. 

Przy jednej okazji policja przybyła wzmocniona 4 helikopterami i 70 policjantów przeszukało 

chaty. Pistolety i karabiny zostały skonfiskowane, a ich właściciele zostali zabrani do aresztu. 

 Jedna z największych policyjnych akcji w którą zaangażowanych było 200 policjantów była 

próbą całkowitego powstrzymania morderstw. Miała miejsce na obszarze Xobonayawo, gdzie 21 

ludzi z wrogiego klanu było ściganych nad przepaścią. 

 Oficjalnie potwierdzono, że od lutego do czerwca 1972r zostało podpalonych 921 chat, a 16 

osób zostało zabitych. Rzeczywista liczba ofiar między plemionami jest nieznana.  

 Toczące się napady i mordy, które im towarzyszą spowodowały wielką niepewność wśród 

Zulusów. Często mężczyźni i ich rodziny szukali ochrony w domach i budynkach należących do 

białych ludzi. W nocy spali w szpitalnych korytarzach, na posterunkach policji, budynkach 

sądowych lub w ogrodach białych ludzi. To powodowało problemy sanitarne i powstanie potrzeby 

szczepienia przeciwko tyfusowi. Uciekinierom nakazywano korzystania z toalet, gdyż ekskrementy 

w ogrodach nie tylko śmierdziały, ale i przyciągały robactwo i szczury. Sklepy sprzedawały tylko 

jedzenie i nic innego. Uciekinierzy mówili: ,,Wszystko zostanie zniszczone albo spalone podczas 

następnego napadu.” 

 Nie tylko Zulusi cierpieli z powodu tych niepewnych okoliczności. Biali również byli przez 

nie dotknięci. Urzędnicy rządowi robili wszystko co tylko mogli, aby nie wysyłano ich w obszary 

dotknięte tymi napadami; a gdy zostali do tego zmuszeni to domagali się aby ich zmieniono na tym 

stanowisku już po trzech miesiącach. Życie publiczne i handel wydawały się całkowicie zamierać. 



Było bardzo niebezpiecznym poruszanie się po wioskach, a stałe zatrudnienie było prawie 

niemożliwe. 

 Podczas tych okropnych czasów Erlo przybył do Tugela. Miało to miejsce w 1966r. 

Prawnik, który rozpoznał go, jak Erlo przejeżdżał, zatrzymał go i powiedział: ,,Chodź ze mną- w 

tym budynku znajduje się wiele ciał. Czy wy ludzie Ewangelii nie możecie coś zrobić, aby ta rzeź 

zakończyła się?” Erlo podejrzewał, że coś było nie tak, jak mijał wiele dymiących zagród. 

Odpowiedział, że przyprowadzi swoich współpracowników i rozpocznie krucjatę ewangelizacyjną 

w Tugeli. Wkrótce rozbito tam namiot dla spotkań ewangelizacyjnych i stał tam przez następne dwa 

miesiące. 

 W ten sposób rozpoczęło się nawiedzenie Boże. Na kilka godzin przed rozpoczęciem 

spotkania, członkowie zespołu ewangelizacyjnego przeszukali namiot, gdyż przy poprzednich 

okazjach poganie organizowali ataki celem zniszczenia namiotu. Chociaż spotkanie miało się 

zacząć kilka godzin później, wielu tubylców już zgromadziło się pod namiotem, czekając na 

przesłanie. Czy doświadczenia spowodowały, że będą gotowi i podatni, aby przyjąć ewangelię?” 

 Kobieta odziana w tradycyjny ubiór zapytała: ,,Czy to jest miejsce, w którym możemy 

pozbyć się naszych grzechów? Nie znalazłam nigdzie indziej pomocy. Czy otrzymam ją tutaj?” 

Chociaż ta pogańska kobieta nie potrafiła pisać ani czytać kupiła sobie Biblię, którą zabrała do 

kogoś, kto umiał czytać i prosiła: ,,Przeczytaj mi to! Pan powiedział, że powinnam tego słuchać.” 

Zrobiła tak samo na spotkaniach Kościelnych prosząc kaznodzieję, aby przeczytał jej pewne urywki 

z Biblii. Co było niesamowite, te fragmenty zawsze odpowiadały treści kazania. Był to znak, że 

Duch Święty był inspiratorem tego. Od 1964r do 1966r nawracały się tylko kobiety na obszarze 

Tugela. Dopiero, gdy nastąpił początek Przebudzenia Ewangelia pochwyciła również serca 

mężczyzn. 

 W 1967r. przeprowadzane było spotkanie ewangelizacyjne w odległości 40 km od Tugeli. 

Po spotkaniu, które trwało aż do północy, kaznodzieja poszedł rozejrzeć się dookoła domu, aby się 

pomodlić. Gdy modlił się, poczuł jak niewidzialna dłoń podniosła jego ramiona i skierowała w 

stronę Tugeli. Po czym usłyszał głos mówiący: ,,Tam gdzie masz skierowane ręce będę działał 

potężnie. Teraz mężczyźni będą przychodzić i przyjmować zbawienie.” 

 4.4 Nawrócenie Gabajana Mabaso. 

 Następujące sprawozdanie przekazał mi osobiście Gabajano, gdy odwiedzałem zespół 

ewangelizacyjny w Tugelii. 

 Gabajano pochodzi z królewskiej rodziny. W 1967r Erlo wrócił do plemienia Mabaso aby 

głosić wśród nich Ewangelię. Gdy Gabajana usłyszał przesłanie, to uświadomił sobie, że to było to 

czego potrzebował i przyjął Pana Jezusa Chrystusa za swego Zbawiciela. 

 Zanim się nawrócił, chodził od jednego czarownika do drugiego. Posiadał tak wiele bożków 

i czarnoksięskich fetyszy, że mógłby wypełnić nimi cały jeden pokój. Praktykował oddawanie czci 

przodkom i składał w ofierze krowy i kozły duchom przodków. Jednakże nic to nie pomagało, nic 

nie mogło przynieść mu spokoju; stawał się coraz bardziej i bardziej niespokojny. 

 Na krótko przed nawróceniem miał dwa sny. W pierwszym zobaczył dwie Biblie schodzące 

na dół i głos mówiący: ,,Czytaj to! Idź do Chrześcijan!” Jakiś czas później miał drugi sen w którym 

powiedziano mu: ,,Nie idź do Chrześcijan, pozostań wierny przodkom!” 

  Gabajana zadecydował posłuchać pierwszego snu i próbował przyłączyć się do jakiegoś 

Kościoła. Jednakże był zdegustowany tym, że podczas nabożeństw w których uczestniczył 

proszono o pieniądze; więc przestał tam chodzić. 

 W tym czasie Erlo przybył do Tugeli z krucjatą ewangelizacyjną. Na swoich spotkaniach 

Erlo nigdy nie zbiera datków. Tak nawiasem mówiąc Zulusi często mówią o Ewangelii, którą 

Kościoły, które zbierają datki głoszą jako martwą; a żywą Ewangelią, tą którą głosi Erlo i jego 

zespół. Ale żeby wszystko było jasne, decyzja żeby nie zbierać datków wyszła od Zulusów a nie od 

białych. 

 To przypomina mi o przykładzie, który miał miejsce w moich rodzinnych stronach. 20 km 

od miejsca mego urodzenia, w wiosce o nazwie Spöck miało miejsce Przebudzenie dzięki pracy i 

modlitwom pewnego Reformowanego pastora. Ludzie przychodzili z bliska i z daleka do jego 



kościoła. To opowiadała mi moja babcia. Pastorowie i kaznodzieje z okolicznych miejscowości 

oskarżyli tego pastora nazwiskiem Henhöfer, że odbiera im wiernych. W tamtym czasie Arcyksiążę 

Badenii był również Biskupem Reformowanego Kościoła. Henhöfer i jego oskarżyciele musieli 

udać się na zamek celem zbadania tej sprawy. Gdy główne oskarżenie odczytano, Henhöfer bronił 

się mówiąc: ,,Karmcie swoje kurczęta a pozostaną z wami. Rozpoznają czy pokarm, który im się 

daje jest piaskiem czy pszenicą.” To zakończyło sprawę. Nie zduszono Przebudzenia.   

 Zulusi również rozróżniają piasek od pszenicy, albo wyrażając się w kategoriach Biblijnych 

rozróżniają czym są plewy, a czym ziarno. Oto dlaczego idą tam, gdzie otrzymują chleb a nie 

kamienie. Takie są też Biblijne prawdy. 

 ,,I zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym” (Mat 3:12 

UBG). 

 ,,I czy jest wśród was człowiek, który da synowi kamień, gdy ten prosi o chleb?” (Mat 7:9 

UBG). 

 Gdy Gabajana przyjął Ewangelię nastąpiła niesamowita zmiana w jego życiu. W 

posłuszeństwie Panu zniszczył wszystkie swoje bożki i wyznawał wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. 

Gdy w 1972r stał się królem, jego wpływ rozszerzył się.  

 Jego poprzednik był pijakiem i pozostał poganinem. Pewnego dnia ten pijak poszedł do 

szamana, ale ten nie mógł mu pomóc i pijak zmarł w jego zagrodzie.  Szaman błagał tych, którzy 

nieśli zmarłego króla: ,,Proszę zabierzcie go natychmiast do szpitala i powiedzcie, że zmarł w 

drodze, w przeciwnym wypadku pójdę do więzienia.” Rząd RPA w tamtym czasie nie zezwalał na 

żadne czary. Więc niosący zmarłego spełnili prośbę szamana. 

 Wszystkie zastępy żołnierzy i cywile przyszli na pogrzeb, aby pochować swego króla 

zgodnie z pogańskimi rytuałami. Ale Gabajana, który był teraz prawowitym spadkobiercą zmarłego 

króla odmówił przeprowadzenia pogańskiej ceremonii.  Podniósł obie ręce i powiedział wszystkim 

zebranym, włączając w to żołnierzy: ,,W przyszłości nie będziemy grzebać naszych zmarłych 

według zwyczajów pogańskich, ale zgodnie z Ewangelią za pomocą modlitwy i śpiewu.” 

 Niektórzy żołnierze szemrali, ale generałowie kazali im być cicho. Po tej odważnej 

proklamacji, nie było już pogańskich pogrzebów. Bóg udzielił autorytetu temu królowi dlatego 

armia i ludność cywilna zastosowali się do tego co powiedział nowy król. 

 Król również usunął wszystkie inne złe tradycje. W czasie przyjęć weselnych, z powodu 

pitego alkoholu zazwyczaj wybuchały bójki i walki na noże. Jednakże odkąd Gabajana został 

królem nastał kres tym rzeczom w jego plemieniu. 

 Król ten zakończył również stuletnią wojnę. Jest to niemałą sprawą, że  położono kres 

mordowaniu, plądrowaniu i paleniu chat. A jak do tego doszło? Otóż pewnego wieczoru, król 

usłyszał, że grupa młodych ludzi zamierzała zaatakować plemię Tembu następnego ranka. Dlatego 

po odszukaniu tych młodych ludzi opowiedział im jak wiele nieszczęść spowodowała ta stuletnia 

waść i surowo zakazał im napadania na Tembu. 

 Tembu dowiedzieli się o tym i wysłali posłańców do króla dziękując mu. Powiedzieli: 

,,Nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy, żeby król był trzeźwo usposobiony i chciał położyć kres 

temu mordowaniu. Szanujemy to i również nie będziemy więcej napadać.” To przyniosło pokój 

między tymi dwoma z tradycji już wrogimi plemionami. Wszystko to miało miejsce w połowie 

1972r, nie długo po tym, gdy Gabajana został królem. 

 Te cudowne rzeczy nie były rezultatem dyplomatycznych negocjacji, ani sukcesu operacji 

wojskowej, ale łaską Pana dla swego wiernego sługi. Przypomina to obietnicę z księgi Zachariasza: 

,,Nie wojskiem ani siłą, ale moim Duchem, mówi PAN zastępów” (Zach 4:6). 

  Te waśnie plemienne objawiają głupotę różnej maści globtroterów, etnografów i 

przeciwników Chrześcijańskich misji. Jak często słyszymy gdy powiadają oni: ,,Niech poganie żyją 

szczęśliwie między sobą; nie wymuszajmy by przyjęli zachodnią kulturę i religię. Dwie rzeczy są 

niewłaściwe w tym rozumowaniu. Po pierwsze nie zmusza się tych pogan do wierzenia w Pana 

Jezusa Chrystusa. A po drugie widzimy jak ,,szczęśliwe,” są te prymitywne rasy bez Ewangelii. 

Przecież to właśnie Ewangelia zakończyła wszystkie te morderstwa. Wielu ludzi wskazuje na 

okropne wojny toczone w krajach ,,Chrześcijańskich,” i powiada, że Chrześcijaństwo nie było 



wstanie im zapobiec. Łatwo zaprzeczyć takim argumentom, proszę wymienić kraj Chrześcijański. 

Nie ma żadnego. Istnieją Chrześcijanie, ale nie kraje Chrześcijańskie. Prezydenci rzadko są 

Chrześcijanami. Jest ich bardzo niewielu jak na przykład pierwszy prezydent Korei południowej 

Syngman Rhee i król Gabajana Mabaso. 

  

  

 5. PAN PLANUJĄCY. 

  

  

 Należy ponownie podkreślić, że niniejsza książka została napisana mając na oku 

wywyższonego Pana. Wszystkie służby w Kościele mają swój początek w Panu Jezusie Chrystusie.  

 Tytuł niniejszego rozdziału mówi o planowaniu. Boże planowanie opisane w Biblii, w 

Kościele i na niwie misyjnej jest cechą dominującą. Jeśliby napisano książkę o całym planowaniu i 

poszczególnych dziełach planowania Pana, to czytałoby się ją ze zdumieniem. Doszlibyśmy do tego 

samego wniosku co apostoł Jan, który napisał: ,,gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, 

sądzę, że i cały świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które byłyby napisane. Amen (Jan 21:25 UBG). 

 Oto kilka przykładów Bożego planowania. W księdze Rodzaju Bóg obiecuje Abrahamowi: 

,,Twemu potomstwu dam tę ziemię, od rzeki Egiptu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat” (Rdz 15:18 

UBG). Z powodu Bożego planowania dalej wielkie rzeczy oczekują Izrael- kraj który będzie się 

rozciągał od Nilu do Eufratu zgodnie z Bożą obietnicą; i żaden Arab ani Rosjanin nie przeszkodzą 

temu. 

 Rozważmy teraz przykład planowania z Nowego Testamentu. Pan Jezus Chrystus obiecał 

swoim uczniom: ,,Ale gdy was wydadzą, nie martwcie się, jak i co macie mówić. Będzie wam 

bowiem dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wym mówicie, ale Duch waszego Ojca mówi 

w was” (Mat 10:19-20 UBG). Od tego momentu, przy wielu okazjach, w czasie prześladowań 

świadkowie Jezusa Chrystusa doświadczyli bycia jakby ustami Bożymi. 

 W niniejszej książce często piszę o Erlo Stegenie, a czynię to z tej przyczyny, że Bóg użył 

go jako głównego instrumentu w Przebudzeniu między Zulusami. Przejdę teraz do opisania jego 

duchowego rozwoju. Tak nawiasem mówiąc, powiedziałem Erlowi, że jeśli on, albo któryś z jego 

współpracowników stanie się pyszny z powodu otrzymania wielu błogosławieństw Bożych, to 

będzie to oznaczało śmierć dla Przebudzenia. 

 5.1 Młodość i nawrócenie Erlo Stegena. 

 Dzięki Luterańskiej pracy misyjnej zostały założone Kościoły takie jak kongregacja w 

Lilienthal, położonym około 55km od Pietermarizburga. 

 W pobliżu Kościoła w Lilienthal znajdowała się farma zwana Paardefontein, dom Karla 

Stegena i jego rodziny. Jego przodkowie emigrowali z  Lüneburger Heide  w Niemczech. Byli 

gorliwymi Luteranami przywiązanymi do Misji Hermannsburg. Pięciu synów (włączając w to Erlo) 

i jedna córka Karla Stegena uczęszczali do szkoły prowadzonej przez Misję Hermannsburg, w 

której otrzymali niemieckie wykształcenie. 

 Pewnego dnia w wieku czterech lat, Erlo przeżył straszny upadek. Był nieprzytomny, miał 

poważny wstrząs mózgu i był sparaliżowany przez osiem dni. Minęło kilka dni zanim odzyskał 

świadomość; od tego czasu cierpiał na nawracające ostre bóle głowy. To pogrzebało jego całą 

karierę szkolną gdyż musiał rzucić edukację szkolną po ukończeniu dziewiątej klasy, chociaż 

bardzo pragnął uczyć się dalej. 

 Kongregacja w Lilienthal posiadała w 1949 i 1950r głęboko wierzącego pastora, którego 

przesłanie ewangeliczne poruszyło ich serca. W 1950r, dzięki posłudze tego pastora Erlo nawrócił 

się mając piętnaście lat. W następnych latach pracował na farmie ojca. Pewnego dnia, jego matka 

podarowała mu książkę W. Heukelbacha ,,Vom Gottesleugner zum Evangelisten” (Od Ateisty do 

Ewangelisty), która była wielkim błogosławieństwem dla niego. W tym czasie Erlo zaczął 

odczuwać powołanie, aby służyć Panu. Podzielił się swoimi myślami ze swoim pastorem, który 

wkrótce potem zabrał go na Chrześcijańską konferencję w Transvaalu. 

 Podczas tej konferencji miała miejsce wielka walka w sercu Erla. Pytaaał siebie samego: 



,,Czy naprawdę powinienem zostać pastorem, czy nie raczej lepiej będzie, abym zarabiał pieniądze 

jako farmer i wspierał dzieło Pańskie finansowo?” W zacisznym miejscu na terenie kompleksu w 

którym konferencja miała miejsce przedłożył swoje plany Panu. ,,Panie, połóż swoją pieczęć na 

tym, abym został farmerem. Chciałbym przekazać mój plan mojemu pastorowi i moim rodzicom 

jako moją ostateczną decyzję. Proszę daj mi werset z Biblii potwierdzający, że to jest prawidłowa 

droga, którą powinienem obrać.” Mówiąc to otworzył Biblię na chybił trafił i jego wzrok spoczął na 

wersecie z ewangelii Mateusza 4:19: ,,I powiedział im: ,Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami 

ludzi.’ ” 

 Po przeczytaniu tych słów Erli zbuntował się. Powiedział mi później jak relacjonował mi ten 

incydent, że to była łaska Boża, że w tamtym czasie nie wyrzucił Biblii. Był tak rozzłoszczony, że 

w myślach mówił do Boga: ,,Pokaże Tobie, że nie zamierzam tego posłuchać. Pójdę swoją drogą 

bez Ciebie.” Wkrótce po tym poszedł do swojego pastora i powiedział mu, że wraca do domu. Na 

co pastor zapytał: ,,Czy jesteś absolutnie pewny, że to jest Boża droga dla ciebie?” Erlo 

odpowiedział że tak. 

 Tak więc Erlo pojechał do domu. Po przybyciu na miejsce, jego matka zapytała go: ,,Czy 

jesteś pewien, że jest to właściwa droga dla ciebie?” Na co tak się zdenerwował, że odpowiedział 

szorstko: ,,Czy nie potrzebujesz mnie już w domu?” i poszedł do swego pokoju trzaskając 

drzwiami. 

 Od 1950r do 1952r Erlo przeszedł przez okropne duchowe męki. Świadomie sprzeciwił się 

Bożemu powołaniu. Gdy usłyszał jakiś niezwykły hałas gdziekolwiek to wyobrażał sobie, że nastał 

dzień ostatecznego rozrachunku. 

 Pewnego dnia, gdy klęczał w swojej sypialni czytał tekst o miłości Bożej. Gdy uświadomił 

sobie, że Bóg w dalszym ciągu go miłuje, pomimo jego nieposłuszeństwa i buntu opór w sercu Erla 

zniknął, a on sam wybuchnął płaczem ogarnięty miłością Bożą. Wkrótce potem będąc w swoim 

pokoju poprosił Pana o prowadzenie i otworzył Biblię. Jego wzrok spoczął na wersecie z Ewangelii 

Jana 21:15-17 mówiący: ,,Paś moje owce.” Na co powstał, poszedł do swoich rodziców i 

powiedział: ,,Bóg mnie powołał.” Po tym wydarzeniu nie wątpił w to. Zapisał się do Szkoły 

Biblijnej w Pretorii i uczył się na pastora i ewangelistę. Jednakże jego wewnętrzny rozwój duchowy 

nie był jeszcze wcale ukończony. 

 5.2 Rozczarowania w służbie. 

 Pierwsza działalność ewangelizacyjna Erla trwała przez okres około 12 lat od 1954r do 

1966r. W 1955r Szkoła Biblijna została przeniesiona do Claridge w pobliżu Pitermaritzburga. Te 

śliczne miejsce poznałem podczas moich dwóch wizyt w RPA; a prowincja KwaZulu-Natal w 

którym jest położone jest znana jako ogród RPA. 

  Erla pierwszym deprymującym odkryciem w swojej pracy było to, że głoszenie Słowa 

Bożego i rezultaty tego, w dzisiejszych czasach nie zgadzały się z tym co mówi Pismo. Porównał 

Dzieje Apostolskie z dzisiejszym życiem Chrześcijańskim i musiał przyznać, że jest o wiele poniżej 

standardów Nowego Testamentu. W miarę jak badał Biblię zatrzymywał się na pewnych 

obietnicach, zadając sobie pytanie, dlaczego nie są więcej spełniane w naszych czasach, szczególnie 

chodziło mu o trzy wersety z Ewangelii Jana.  

 ,,Jeżeli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście, o cokolwiek 

chcecie, a spełni się wam” (Jan 15:7 UBG). 

 ,,Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza” (Jan 7:38 

UBG). 

 ,,Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on 

będzie dokonywał, i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca” (Jana 14:12 UBG). 

 Erlo szukał klucza do takiego życia jakie wiedli pierwsi Chrześcijanie. Przeczytał każdą 

książkę na temat Przebudzenia jaką mógł dostać. Szukał w biografiach wielkich mężów Bożych 

sekretu ich autorytetu i mocy. Praktykował intensywną modlitwę i używał każdej okazji do 

głoszenia Ewangelii. 

 Kilku wierzących przekazało pieniądze w celu zakupu namiotu ewangelizacyjnego. Po jego 

zakupie Erlo rozpoczął swoje namiotowe krucjaty ewangelizacyjne. Pragnął Przebudzenia. 



Przedłużał krucjaty do 10, 12 a nawet 14 miesięcy, myśląc, że w ten sposób wymusi nastanie 

Przebudzenia. 

 Być może nie było to całkiem dobre, aby wydłużać te krucjaty Ewangelizacyjne do 52 a 

nawet 60 tygodni z dwoma nabożeństwami dziennie. Elias Schrenk, na przykład, głosił Słowo Boże 

przez maksimum 6 tygodni. Łatwo można, jeśli można tak powiedzieć, ,,zagłosić ludzi Ewangelią 

na śmierć.”  W każdym razie bardzo niepokoiło Erla to, że w miarę upływu czasu coraz mniej ludzi 

przychodziło na spotkania. 

  W czasie objazdu misyjnego przez Południowo-zachodnią Afrykę (dzisiejszą Namibię) Erlo 

nauczył się bardzo ważnej lekcji od jednego z tamtejszych farmerów. Otóż pokazał mu on odwiert z 

którego jego farma czerpała wodę i powiedział: ,,Ta woda jest tak bogata w minerały i w związki 

chemiczne, że jeśli podlewa się nią stale rośliny, to te umierają..” Erlo pomyślał sobie: ,,To jest tak 

jak z moją służbą. Im dłużej głoszę, tym mniej ludzi jest przyciąganych przez Ewangelię.” 

 Młody kaznodzieja uświadomił sobie, że to co mu brakuje to moc w służbie i w 

poradnictwie duszpasterskim. Pewnego dnia pewna matka przyszła do Erlo po nabożeństwie i 

zapytała: ,,Czy to prawda, że Pan Jezus Chrystus jest dalej taki sam dzisiaj i w dalszym ciągu 

odpowiada na modlitwy?” Erlo potwierdził jej, że to prawda. Na to ta matka uradowała się i 

powiedziała: ,,Proszę uzdrów moją córkę.” Zulusi są jak dzieci jeśli chodzi o wiarę, przyjmują 

Biblię tak jak jest napisana. 

 Erlo towarzyszył tej kobiecie w drodze do jej domu. Tam zobaczył, że jej córka jest 

przywiązana do słupa drutem. Drut wżął się głęboko w jej ciało, ponieważ obłąkana dziewczyna 

szarpała nim, aby się uwolnić. Erlo zapytał matkę: ,,Dlaczego związaliście dziewczynę drutem?” 

Matka wyjaśniła: ,,Moja córka (miała około 20 lat) biega dookoła nago po szkołach, włamuje się do 

domów, wyrywa warzywa z sąsiednich ogrodów i jest agresywna. Na co Erlo odpowiedział: ,,Ale 

czy nie możecie użyć sznura, który nie będzie wżynał się w ciało jak drut?” Wtedy matka 

powiedziała: ,,Moja córka zrywa wszystko inne czym ją wiążemy.” Erlo zadecydował, aby zabrać 

dziewczynę do domu swoich rodziców, aby modlić się za nią nieprzerwanie. Jej matka była bardzo 

wdzięczna. 

 W domu swoich rodziców Erlo i trzej jego współpracownicy zaczęli modlić się. Ponieważ 

dziewczyna nie była spętana szybko sprawiła zamieszanie. Potłukła meble, stoły, krzesła, szyby w 

oknach a nawet połamała łóżko. Z tego powodu zamknięto ją w pustym pokoju, aby zapobiec 

zniszczeniu wszystkiego w domu. 

 Czterej ludzie modlili się prawie nieprzerwanie dzień i noc przez trzy tygodnie. Erlo był 

prawie wrakiem człowieka i na granicy wyczerpania fizycznego. Był wyczerpany również 

duchowo. Nikt nie był wstanie odpowiedzieć na pytania i wołania jego serca: ,,O Panie, dlaczego 

jesteśmy dzisiaj tak zupełnie bezsilni?” 

 Taka była sytuacja po 12 latach służby. Erlo myślał w sobie: ,,Znajduję się z jednej strony, a 

z drugiej znajduje się wczesny kościół, który żył w pełni Jezusa i Ducha Świętego. O Panie, jeśli 

nie ma dostępu do rzeczy, które posiadał wczesny Kościół, jeśli nie ma pomostu między XX a I 

wiekiem, to czy nie będzie lepiej po prostu zrezygnować ze wszystkiego?” Erlo zaczął wątpić tak 

jak to miało miejsce w jego życiu 14 lat wcześniej. Czy krytycy Biblijni i moderniści pomimo 

wszystko nie mieli racji, gdy twierdzili, że wszystkie te cuda opisane w Biblii nie były niczym 

innym jak tylko mitologicznymi bzdurami, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości? 

 Jednakże te duchowe bankructwo było w Bożym planie. Tak długo jak upieramy się, aby 

robić rzeczy po naszemu, i nawet jeśli działamy w najlepszej intencji, spełniając obowiązki z całych 

sił, to jednak moc uwielbionego Pana nie może być zamanifestowana w naszej służbie. Dopiero, 

gdy dojdziemy do ślepej uliczki, do kresu naszych własnych sił, gdzie poleganie na samych sobie 

jest już niemożliwe, wtedy i tylko wtedy Pan może zacząć działać. Erlo miał tego doświadczyć. Pan 

nie opuścił go w jego zwątpieniu i udręce. 

  

  

 6. PAN BŁOGOSŁAWIĄCY. 

  



 W Biblii opisano przykłady ludzi, którzy ciężko zmagali się, aby otrzymać 

błogosławieństwo Boże. Przedstawię teraz dwóch z nich. 

 W 1 Księdze Kronik 4:10 (UBG) czytamy: ,,I Jabes wzywał Boga Izraela, mówiąc: Obyś mi 

naprawdę błogosławił i rozszerzył moje granice, oby twoja ręka była ze mną, obyś zachował mnie 

od zła, abym nie był utrapiony. I Bóg spełnił to, o co go prosił.” 

  Te zmaganie się o otrzymanie błogosławieństwa Bożego jest bardziej widoczne w Księdze 

Rodzaju 32:26 (UBG), gdzie opisano jak Jakub zmagał się  z aniołem Bożym w Penuel. Jakub 

powiedział aniołowi: ,,Nie puszczę cię, aż mi pobłogosławisz,” i jego modlitwa stała się zachętą dla 

wierzących od tamtego czasu przez wszystkie wieki. 

 6.1  Zmaganie się o Boże błogosławieństwo. 

 Erlo został wciągnięty w tą walkę o Boże błogosławieństwo. Gdy podróżował ze swoim 

namiotem szukając wierzących, którzy poprzednio uzyskali od niego porady duszpasterskie, 

odnajdywał ich w pożałowania godnym stanie duchowym. Często tacy ludzie kłócili się i byli 

wrogami wobec siebie nawzajem. Czasami zabierało to mu dwa tygodnie, aby doprowadzić do 

zgody między nimi. Tych, którzy nie należeli do Kościoła zorganizował w grupy Biblijne. Często 

podczas następnych odwiedzin musiał przedsiębrać te same środki korygujące co poprzednio. Z tej 

przyczyny stroskany ewangelista niejednokrotnie pytał Pana: ,,Czy te rzeczy muszą być 

kontynuowane w ten bezsilny i bez życia sposób? Ani jednego zwycięstwa po drugim, lecz 

zazwyczaj jedna porażka za drugą?” 

 A jednak nastąpił czas Boskiego nowego początku. 

 Jesienią 1966r Erlo był w Mapumulo. Po wszystkich gorzkich doświadczeniach zeszłych lat, 

rozpoczął studium Biblijne z Chrześcijanami, tak by mogli zbadać swoje życie w świetle Pisma 

Świętego. Rozpoczęli czytanie Dziejów Apostolskich. Miejscem w którym zbierali się była stara 

obora, z której wyrzucili gnój i pobielili ściany. 

 W 3 rozdziale przeczytali o uzdrowieniu człowieka chromego od urodzenia. Wtedy Erlo 

zrelacjonował historię, którą wcześniej ktoś mu opowiedział. Otóż pewien znany ksiądz odprawiał 

mszę w katedrze i ludzie dawali hojne datki na tacę. W zakrystii znajdował się stół, a na nim duży 

stos banknotów gotowych do przeliczenia. Ksiądz powiedział do młodego kapłana: ,,Piotr nie 

mógłby już dłużej powiedzieć ,,Srebra i złota nie mam...’"  Na co młody kapłan odpowiedział: ,,Ale 

w takim wypadku nie mógłby też powiedzieć ,Wstań i chodź.’"  

  Ten czas studium Biblijnego stał się czasem badania siebie samego dla wszystkich 

uczestników włączając w to Erla. Obora w której miały miejsce ich spotkania posiadała okno 

skierowane na korty tenisowe, na których często grali lepiej usytuowani materialnie ludzie z miasta. 

Ponieważ ich modlitwy i błagania można było łatwo usłyszeć na zewnątrz Erlo chciał zamknąć 

okno. Pan napomniał go i powiedział: ,,Wtedy pozostanę na zewnątrz, skoro wydaje ci się żenujące, 

aby słyszeli to wszystko ludzie na zewnątrz. Martwisz się tym co pomyślą inni.” Przy innej okazji 

Erlo szedł obok miejsca spotkań w którym inni zebrali się już na modlitwę. Chciał szybko ogolić 

się i zmienić ubranie przed wejściem. Jednakże został napomniany w swoim sercu: ,,Ciągle jest w 

tobie pycha. Wstydzisz się pojawić przed ludźmi nieogolony!” 

 Wywyższony Pan rozpoczął oczyszczanie swoich dzieci. Godziny modlitwy stawały się co 

raz bardziej godzinami pokuty i płakania nad swoimi grzechami. Rzeczy stały się tak intensywne, 

że wszystko inne zostało zapomniane. Uczestnicy zapominali o jedzeniu, piciu i spaniu, a nawet 

święta Bożego narodzenia zostały zapomniane w tym okresie modlitwy. Oto było dwudziestu do 

trzydziestu ludzi pochwyconych przez ducha pokuty i modlitwy. 

 6.2 Niebiosa otwierają się. 

 Na kilka tygodni przed wylaniem Ducha Świętego jedna kobieta spomiędzy modlących się 

powstała i powiedziała: ,,Nie mogę dłużej znieść tego stanu bezsilności.. Czy mogą się pomodlić na 

głos? Na co wszyscy zgodzili się. Wtedy ta kobieta, która nawróciła się do Pana dopiero przed 

trzema miesiącami, prosiła ze łzami, aby Pan zechciał objawić się im tak jak objawił się w Biblii. 

Ta modlitwa poruszyła Erla. Później powiedział swojemu bratu: ,,Moje serce pałało we mnie, tak 

jak miało to miejsce w przypadku uczniów w drodze do Emaus, gdy Pan Jezus mówił do nich. 

Wierzę, że ta modlitwa pochodziła od Ducha Świętego, a jeśli tak było, to wkrótce doświadczymy 



tego co doświadczył pierwszy Kościół.” 

 Wrażenie Erla zostało potwierdzone. W kilka tygodni po modlitwie tej kobiety, zebrani na 

modlitwie przeżyli coś czego nie da się opisać. Duch Boży zstąpił na nich, odczuli mocny wiatr i 

usłyszeli szum. Ogarnęło ich niesamowite przekonanie o grzechu, a równocześnie przekonanie nie 

dającej się wyrazić pewności obecności Bożej. Wszystkie doświadczenia i udręki przez które 

przeszli zostały usunięte na bok przez moc Ducha Świętego. Nastąpił nowy rozdział w służbie Erla 

i jego współpracowników. 

 Gdy używane jest wyrażenie ,,Wylanie Ducha Świętego,” to często w kręgach 

konserwatywnych i ortodoksyjnych ma miejsce krytyka, gdyż utrzymują oni, że wylanie Ducha 

Świętego miało miejsce tylko raz, 33 lata po narodzeniu Chrystusa i nigdy więcej nie miało być 

powtórzone. Ponad to powiadają, że Duch Święty jest żywy w swoim Słowie i w swoim Kościele. 

Nie zaprzeczam tej teologii, jednakże chciałbym powiedzieć kilka rzeczy w odniesieniu do niej.  

 Dlaczego tak jest, że rzeczy, które mają miejsce podczas wielkich Przebudzeń przypominają 

nam wydarzenia, które miały miejsce w Jerozolimie około 2000 lat temu. Na przykład, w czasie 

spotkania Chrześcijańskiego na Wyspach Salomona w sierpniu 1971r Duch Święty zstąpił na 

zgromadzenie 3000 ludzi jak wiatr. Ludzie leżeli na ziemi płacząc nad swoimi grzechami. 

Amerykańscy teologowie, którzy byli zwolennikami teologii dyspensacyjnej oświadczyli, że te 

doniesienie jest nieprawdziwe. Dla mnie jest to niepojęte, że duchowe przeżycia, które były 

rzeczywistością w życiu kilku tysięcy ludzi mogą być tak po prostu zdyskredytowane przez kilku 

ludzi, którzy są zaplątani w swoją bezowocną teologię. 

 Wielkie wydarzenie które miało miejsce w Jerozolimie nie musi być powtarzane w tak 

potężny sposób. Jednakże to co chcę powiedzieć to to, że Duch Święty przychodzi do martwych 

kongregacji, do nominalnych Chrześcijan i do pogan. Żaden ortodoksyjny teolog nie może 

dyktować Duchowi Świętemu jak ma działać. Często zapominamy lekcji, którą Nikodem otrzymał 

od Pana Jezusa Chrystusa opisaną w ewangelii Jana 3:8: ,,Wiatr wieje, gdzie chce,….” (wiatr tutaj 

symbolizuje działanie Ducha Świętego). Moglibyśmy dodać do tego: ,,...kiedy i gdzie chce.” 

Osobiście mam wrażenie, że pewni teolodzy chcą ukryć swoją duchową jałowość za swoją teologią. 

 Nie tylko ortodoksyjni Chrześcijanie ale i niektórzy duchowi entuzjaści będą chcieli zadać 

pytania w odniesieniu do wylania Ducha Świętego w Mapumulo. Będą chcieli wiedzieć czy 

zamanifestowały się jakieś dary Duchowe? Na co odpowiedź jest twierdząca. Wiele ich przykładów 

będzie poruszonych w dalszej części. 

 Wielkie wydarzenia w Mapumulo na początku 1967r zostały powtórzone na mniejszą skalę 

w innych miejscach. Co jest w pełni zgodne z Biblią. W Dziełach Apostolskich, w rozdziale 2, 

czytamy o wylaniu Ducha Świętego w Jerozolimie. Potem w Dz 4:31 czytamy: ,,A gdy oni się 

modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i wszyscy zostali napełnieni Duchem 

Świętym, i z odwagą głosili Słowo Boże.” Było to powtórzenie wydarzenia z Dz Apost. 2, ale w 

mniejszym wymiarze. 

 Tak więc ci, którzy utrzymują, że wydarzenie z Dziejów Apostolskich, rozdział 2 nie może 

być powtórzone są korygowani przez kolejne rozdziały tej księgi. Ci, którzy nie doświadczyli 

wylania Ducha Świętego w swoim życiu mogą tego doświadczyć. Jest to wyraźnie przedstawione w 

Dz 8:17, 10:44 i 19:6. Apostoł Paweł pisze do Efezjan (którzy otrzymali Ducha Świętego jak to 

przedstawiono w Dz 19) ,,...bądźcie napełnieni Duchem” (Ef 5:18 UBG). Jednakże w niniejszej 

książce nie zajmuję się wszystkimi teologicznymi problemami dotyczącymi otrzymania Ducha 

Świętego, gdyż wyjaśniłem je w mojej innej książce zatytułowanej ,,Charismatic Gifts” (,,Dary 

Charyzmatyczne”).  

 6.3 Rezultaty wylania Ducha Świętego. 

 Wielkie Duchowe doświadczenie w Mapumulo zaczęło natychmiast przynosić bogate żniwo 

błogosławieństw, które mogą być porównane z Łuk 9:1-2 (UBG). Władza i moc o których mowa w 

powyższym fragmencie Pisma zamanifestowały się na trzy sposoby: w głoszeniu Słowa Bożego, w 

uzdrawianiu i w uwalnianiu. 

 a) Głoszenie. 

 Moc Ewangelii stała się tak widoczna, że ludzie schodzili się z daleka i bliska, aby słuchać 



Słowa Bożego. Czasami, gdy Erlo wychodził ze swego domu, to już czekało dwustu ludzi i to bez 

jakiegokolwiek wcześniejszego zaproszenia, którzy przychodzili po prostu z wewnętrznego 

przekonania, aby słuchać Ewangelii. Po głoszeniu wielu z nich zostawało na miejscu, aby uzyskać 

poradę duszpasterską, wyznawali swoje grzechy i porządkowali swoje życie przed Bogiem. 

Pokutowanie i wyznawanie swoich grzechów jest praktykowane do tej pory. Gdy podróżowałem z 

Erlo i jego zespołem byłem osobiście świadkiem jak setki, a nawet tysiące grzeszników 

przychodziło do Pana. Jeden ze współpracowników, który poprzednio był sprzedawcą, naliczył w 

sumie 3900 ludzi, którzy zostawali po kazaniach tylko w okresie 9 dni, aby otrzymać porady 

duszpasterskie. Ale nie chcę skupiać się na liczbach. Aniołowie w Niebie radują się nad jednym 

grzesznikiem, który się upamięta. Liczby po prostu pokazują jak potężnie Pan działa w tym 

Przebudzeniu. 

 Pewnego razu byłem w miejscowości Nyanisweni w Traanskei. Pewien biały Południowy 

Afrykanin przebył daleką drogę aby się ze mną spotkać. Czytał moje książki i chciał mnie poznać 

osobiście. Gdy setki ludzi po kazaniu zostały aby wyznać swoje grzechy i otrzymać poradę 

duszpasterską powiedział do mnie: ,,Tylko Bóg to potrafi zrobić- takie rzeczy zdarzają się tylko 

podczas Przebudzenia.” 

 Doświadczyłem tego samego na jednym z innych spotkań.W sobotę 27 marca 1976r Erlo 

poprosił mnie, abym wygłosił kazanie w KwaSizabantu. Mówiłem na temat czarów, gdyż wszyscy 

nienawróceni Zulusi mają z nimi do czynienia już od dzieciństwa. Po kazaniu, powiedział do 

zebranych około tysiąca osób: ,,Wszyscy, którzy nie wyznali swoich grzechów czarów niech 

zostaną celem ich wyznania i otrzymania porady duszpasterskiej.” W Niemczech być może 

pozostało by 4 lub 5 osób, ale na tym spotkaniu pozostało pomiędzy 400 a 500 osób. Nie było to na 

pewno rezultatem mojego kazania, ale obecnością Ducha Bożego i atmosfery Przebudzenia, 

których doświadczali Erlo i jego zespół. Erlo podróżuje z dużym zespołem współpracowników 

ponieważ wielu ludzi chce wyznawać swoje grzechy i otrzymać poradę duszpasterską. 

 b) Uzdrowienie. 

 W Nqutu Maposwane dwie chore kobiety mieszkały obok siebie. Jedna z nich cierpiała na 

ostre wewnętrzne bóle. Wymagała, aby samochód zabrał ją na spotkanie ewangelizacyjne i odwiózł 

z powrotem po spotkaniu. Gdy usłyszała ewangelię, otworzyła swoje serce dla Pana Jezusa 

Chrystusa. W późniejszym czasie Martin Stegen zabrał ją na nabożeństwo do Tugela Ferry, gdzie 

Erlo pomodlił się o nią i została natychmiast uzdrowiona ze swojego bólu. 

 Te natychmiastowe uzdrowienie zachęciło jej sąsiadkę, aby poprosić o modlitwę również. 

Była ona całkowicie sparaliżowana i nie była w stanie opiekować się jej szóstką małych dzieci. 

Poprosiła, aby ktoś z zespołu ewangelizacyjnego przyszedł i pomodlił się za nią. W tym czasie Erlo 

prowadził spotkania ewangelizacyjne w pobliżu Kranskop, więc Martin Stegen zaoferował, że 

zabierze ją tam. Wraz z kilkoma współpracownikami Martin zaniósł sparaliżowaną kobietę na 

skórach do ciężarówki, która zabrała ją do Kranskop. Gdy jechali wiatr porwał jej chustę, dlatego 

wrócili się po nią i pojechali ponownie w kierunku Kranskop. Zdążyli na sam początek spotkania, 

które odbywało się na wolnym powietrzu. Z ciężarówki zaniesiono tę sparaliżowaną kobietę 

między słuchaczy kazania. Słuchała przesłania, a potem czekała, aby wyznać swoje grzechy i 

otrzymać pomoc duszpasterską. Jedna z kobiet współpracownic Erla porozmawiała z nią, a później 

cały zespół pomodlił się o jej uzdrowienie. Po modlitwie wstała i sama poszła do ciężarówki. Gdy 

przyjechała z powrotem do domu późną nocą, jej krewni wyszli, aby zanieść ją do domu. Jednakże 

kobieta ta zeszła z ciężarówki sama bez niczyjej pomocy i przeszła się kilka razy tam i z powrotem 

przed przednimi światłami ciężarówki. Z początku nikt nie powiedział ani słowa, a później ktoś 

powiedział: ,,Czy widzicie? Bóg naprawdę istnieje!” Podam więcej takich przykładów w 

późniejszych rozdziałach. 

 c) Uwolnienie. 

 Erlo nie posiadał wcześniej doświadczeń w niesieniu pomocy duszpasterskiej ludziom 

opętanym demonicznie. Po wylaniu Ducha Świętego w Mapumulo, pewna czarownica przyszła po 

duchową pomoc. Prowadziła szkołę dla młodych czarownic i była silnym medium spirytystycznym. 

Gdy poprosiła o pomoc Erlo wezwał 5 swych współpracowników do pokoju. Tam usiedli wokoło, 



modlili się i śpiewali pieśń: ,,Mój Jezus żyje, dlaczego mam się lękań?” Gdy śpiewali czarownica 

wstała i weszła  w środek między nich i stanęła na rękach i kolanach, a twarz przybrała wygląd 

dzikiego zwierzęcia. Spirytyści nazywają to transfiguracją, to znaczy zmianą wyglądu. Przykłady 

tego opisane są w mojej innej książce ,,Ocult ABC” (Kregel Publications, Grand Rapids, MI, USA, 

www.kregel.com). 

 Gdy tych sześciu wierzących mężczyzn i kobiet zobaczyło ten diabelski wygląd na jej 

twarzy, strach ścisnął ich za serce, tak że jeden współpracownik zerwał się na nogi, aby uciec. 

Jednakże, Erlo zawołał: ,,Pan jest Zwycięzcą! Nie uciekaj!” 

 Czarownica pochodziła z obszaru w którym nie mówi się po angielsku, tak że sama z siebie 

nie znała tego języka. Pomimo tego, podczas gdy zespół kontynuował modlitwę czarownica nagle 

zaczęła mówić doskonałym angielskim. Następnie zaczęła wydawać z siebie odgłosy wielu 

zwierząt. Najpierw było to szczekanie psa, a potem chrząkanie świń. W tym momencie Erlo nakazał 

w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, aby złe moce opuściły tę kobietę. Na co szyderczy głos 

powiedział: ,,Nie wyjdziemy, żadna moc nas nie przepędzi!” 

 Zespół modlił się dalej, a Erlo powtórzył nakaz by demony wyszły z opętanej w imieniu 

Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wtedy demony odpowiedziały: ,,Znamy Boga Ojca i Boga Syna, ale 

dotychczas nie napotkaliśmy Ducha Świętego, ale ponieważ On teraz przyszedł i z powodu Trój-

jedynego Boga jesteśmy jakby w ogniu. Musimy opuścić pole bitwy.” 

 Wtedy oblicze czarownicy zmieniło się natychmiast. Jej twarz jaśniała i wołała: ,,Jak 

cudownie! Jestem całkowicie wolna!” 

 Złe duchy nigdy nie wróciły, a wiele czarownic, które usłyszały o zwycięstwie Chrystusa 

Jezusa przyszło, aby być uwolnionymi. 

 Zbawienie- uzdrowienie- uwolnienie. To było trojakie przesłanie i władza, które posiadali 

pierwsi uczniowie Chrystusa. Niektórzy teologowie często utrzymują, że to nie odnosi się już do 

XX stulecia. Ale niech się trzymają swojej wydumanej teologii. My zaś trzymajmy się lepiej 

żywego Pana- ,,Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Heb 13:8 UBG). 

  Doświadczamy błogosławieństwa Pana jako spełnienie Bożego Słowa zapisanego w 

księdze Malachiasza 3:10 (UBG). ,,A doświadczcie mnie teraz w tym, mówi PAN zastępów, czy 

wam nie otworzę okien niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że nie będziecie mieli 

gdzie go podziać.” Rzeczywiście pełnia błogosławieństwa jest wylewana w Przebudzeniu wśród 

Zulusów. 

 d) Rozległe błogosławieństwo Ewangelii Chrystusa. 

 Apostoł Paweł mówi w Rzym 15:29 o pełni błogosławieństwa Ewangelii Chrystusa. Jak 

zauważyliśmy poprzednio te błogosławieństwo ma trojaki wymiar. Jest to wielkim darem Bożym w 

Przebudzeniu wśród Zulusów, że ten trojaki strumień błogosławieństwa manifestuje się w 

rzeczywistych doświadczeniach. Oto jeden z tego przykładów. 

 Czternastoletnia pogańska dziewczynka o imieniu Mjuda leżała chora przez trzy lata. 

Szamani, wróżbici Syjoniści i lekarze byli konsultowani w jej sprawie, ale bez rezultatów. Szamani 

powiedzieli, że przyczyną jej choroby, było to, że Mjuda nie złożyła ofiary za jej zmarłą matkę, i 

jeśli nie zrobi tego obowiązku szybko, to duchy jej przodków będą domagać się, aby ją samą 

złożono na ofiarę. Ta choroba powiedzieli jest początkiem tego. 

 Mjuda miała te same symptomy co jej zmarła matka i babka. Jej siostra również była chora 

przez długi czas. Szaman powiedział, że duchy chciały, aby jej siostra została czarownicą. Chorzy 

Zulusi często szybko zdrowieją, gdy oddają siebie duchom. Jednakże, siostra Mjudy absolutnie 

sprzeciwiała się temu by zostać czarownicą. Z tego względu z siostrą Mjudy zaczęło się dziać coś 

dziwnego, zaczęła chodzić pochylona i powykręcana, a jej skóra poczerniała. Gdy tak się z nią 

działo pewna Chrześcijanka opowiedziała jej o KwaSizabantu; dlatego siostra Mjudy udała się tam 

i doświadczyła nawrócenia, uzdrowienia oraz uwolnienia od ataków diabła. Boska pomoc, której 

doświadczyła miała trojaki wymiar: Zbawienie-Uzdrowienie-Uwolnienie.   

 Uzdrowiona dziewczyna natychmiast pośpieszyła do Mjudy i powiedziała jej o Panu Jezusie 

Chrystusie, że jest jedynym Zbawicielem. Mjuda w tym czasie była pod opieką Syjonisty. Ażeby 

uniknąć wszelkiego nieporozumienia, muszę w tym miejscu powiedzieć, że Syjoniści w RPA nie 
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mają nic wspólnego z Ruchem Syjonistycznym w Izraelu. Syjoniści w Republice Południowej 

Afryki są sektą, która miesza Biblię z okultyzmem. Na przykład uprawiają wróżbiarstwo i nazywają 

to proroctwem, wierząc, że jest to dar Ducha Świętego, co jest groteskowym wykrzywieniem 

prawdy Biblijnej! 

 Mjuda została przywieziona przez swoją siostrę do KwaSizabantu. Gdy zespół 

ewangelizacyjny zaczął modlić się o nią okazało się, że Mjuda była opętana. Gdy nakazano 

demonom, aby ją opuściły, to zaczęły prosić: ,,Pozwólcie nam zabrać Mjudę z nami, ponieważ jest 

naszym schronieniem i naszym domem. Jesteśmy jej prawowitymi właścicielami i mieszkamy w 

niej od jej dzieciństwa.” Po czym zaśmiały się szyderczo. Wyrażenie ,,zabrać ją z nami,” oznaczało, 

że demony planowały zabić Mjudę gdy będą wychodziły z niej. 

  Z wielką determinacją zespół nakazał, aby demony wyszły z Mjudy. Na co demony 

odpowiedziały: ,,Pozwólcie nam przespać się w niej jeszcze jeden dzień, gdyż płoniemy- jest 

bardzo gorąco tutaj. Boimy się tego miejsca KwaSizabantu i wszystkich, którzy tu mieszkają.” 

Zespół ponownie nakazał demonom opuścić Mjudę. Jednakże demony dalej prosiły: ,,Czy nie 

moglibyśmy wrócić przynajmniej do domu jej rodziców? Tam jest miło i chłodno nie tak gorąco jak 

tutaj. Tam będziemy mogli odpocząć.” 

 Wtedy Erlo zapytał Mjudę, czy nie ma jeszcze jakiś sekretnych grzechów. Wtedy wyznała 

jeszcze dwie inne rzeczy, a wtedy po modlitwie Pan Jezus Chrystus uwolnił ją całkowicie i uleczył 

zarazem. 

 Nawrócenie i uwolnienie Mjudy miało ciąg dalszy. Jej ojciec, również poganin, zakazał 

swoim córkom chodzenia do szkoły co spowodowało, że były analfabetkami. Poganie wierzą, że 

edukacja powoduje, że dzieci stają się pyszne, tak że więcej nie szanują rodziców. Ponadto, ojciec 

jej był również przekonany, że pogańskie wierzenia były lepsze od nauk Chrześcijańskich. Mjuda 

cierpiała z powodu wierzeń swego ojca. Przed staniem się Chrześcijanką, próbowała uczyć się od 

swoich koleżanek czytać i pisać, ale bez sukcesu. Nie była zdolna tego nauczyć się. Jednakże, gdy 

oddała swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, zdarzył się cud; odkryła że potrafi czytać, pisać i 

liczyć pieniądze. 

 Historia powyższa pokazuje, że Mjuda i jej siostra doświadczyły potrójnego cudu- 

potrójnego błogosławieństwa Ewangelii: zbawienia z mocy grzechu, uzdrowienia z długiej choroby 

i uwolnienia z mocy demonów. 

  

  

 7. PAN ZBAWIAJĄCY. 

  

  

 Znakiem prawdziwego Przebudzenia jest to, iż tysiące ludzi pokutuje rozpoznając i uznając 

swoje grzechy oraz to, że następnie w wierze przyjmują Pana Jezusa za swego Pana. 

  Zbawienie człowieka ma miejsce przed jego uzdrowieniem. Nie ośmielamy się zmienić 

tego Biblijnego porządku. 

Sztuczna i emocjonalna stymulacja duchowej mocy jest znakiem fałszywego Przebudzenia. 

Zewnętrzny tumult z mnóstwem hałasu często przykrywa wewnętrzne ubóstwo i niezaspokojone 

potrzeby. W swoim życiu napotkałem więcej fałszywych Przebudzeń niż prawdziwych.  

 W wielkim Biblijnym temacie zbawienia prawdziwe Przebudzenie nie idzie na kompromis 

w odniesieniu do prawdy zawartej w ewangelii Jana 3:16 (,,każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, 

ale miał życie wieczne”) przez to, że spełnia również prawdę zawartą w 1 liście Jana 1:9: ,,Jeśli 

wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić 

nas z wszelkiej nieprawości.” I te dwie prawdy Biblijne opisuje jeden i ten sam apostoł.  

  Zapoznałem się ze wszystkimi Przebudzeniami jakie mają miejsce w obecnych czasach. 

Bóg w swoim wielkim miłosierdziu pozwolił mi odwiedzić wszystkie obszary (na 4 kontynentach) 

na których mają one miejsce. W rezultacie czego jestem wstanie porównać je i zauważyć ich różne 

charakterystyki. I tak stwierdzam, że Przebudzenie wśród Zulusów jest szczególnie trzeźwe i  

wolne od sentymentalizmu, oraz że posiada fundamenty Biblijne, a mianowicie, że musimy uznać 



że jesteśmy zgubieni i dlatego musimy przyjąć Chrystusa za naszego Pana i Zbawcę i pozwolić mu 

rządzić naszym życiem. 

 Jestem głęboko wdzięczny Bogu, że pomimo upływu tylu lat Przebudzenie wśród Zulusów 

nie osłabło, podczas gdy wiele Przebudzeń szczególnie na Zachodzie stygło już po krótkim czasie.  

 7.1 Dubulile Zuma. 

 Dubulile była kucharką w Szkockim szpitalu w Tugela Ferry. Latami kradła dużo produktów 

żywnościowych. W sumie uzbierało się tego 15 pełnych worków. W nocy jej matka podchodziła do 

płotu i odbierała je. Ten prosty system okazał się bardzo skuteczny. W miarę upływu czasu ta 

złodziejka- kucharka ukradła dwa tuziny garnuszków i talerzy, 4 do 5 tuzinów noży, widelców i 

łyżek, a nawet 6 stalowych krzeseł. 

 W 1974r jej matka zmarła. Córka miała wtedy 20 lat. Ewangelista Barney, którego 

świadectwo przedstawię później, głosił kazanie na tym pogrzebie. Pomiędzy innymi rzeczami, które 

powiedział był obowiązek człowieka, aby przed śmiercią uporządkować swoje życie przed Bogiem, 

co obejmowało również oddanie skradzionych rzeczy, bo w piekle będzie już na to za późno. 

Ewangelista nie wiedział nic o kradzieżach córki zmarłej matki. Najwyraźniej był prowadzony w 

swoim kazaniu przez Ducha Świętego. 

 Po nabożeństwie pogrzebowym, Dubulile nie mogła znaleźć spokoju. Przez sześć miesięcy 

przechodziła męki przebudzonego duchowo sumienia, dlatego w końcu poszła, aby zobaczyć się z 

Billem Larkanem, jednym z przywódców Chrześcijańskich w Tugela Ferry; który był świadkiem 

poniższych wydarzeń. 

 Dubulile wyznała mu wszystko co zrobiła, po czym poprosiła Bila, który mówił językiem 

Zulusów jak i po angielsku, aby poszedł z nią do szpitala. (Dyrektor szpitala mówił tylko po 

angielsku.) Bill musiał wziąć pick-upa, aby załadować wszystkie skradzione rzeczy. Kucharka 

wiedziała, że może wylądować w więzieniu jeśli policja dowie się o tym co zrobiła. Jednakże 

chciała wyznać wszystko. 

 Kierowniczka, która została wezwana zapłakała z radości i przebaczyła jej wszystko. 

Jednakże dyrektor patrzył na nią surowo. Bill nie mógł rozpoznać jaka będzie jego reakcja, gdy 

dyrektor słuchał wyznania, ale w końcu i on również przebaczył dziewczynie. Przyjął z powrotem 

ukradzione rzeczy: krzesła, talerze, noże i widelce. Następnie Dubulile chciała zapłacić za 

skradzione produkty żywnościowe, jednakże dyrektor darował jej całą kwotę. 

 Potem, dyrektor wezwał cały personel włączając w to sprzątaczki i opowiedział im co się 

stało. Po czym dodał: ,,Jest to pierwszy przypadek kiedykolwiek czarny złodziej przyszedł i 

przyznał się do wszystkiego.”  Do Billa zaś powiedział: ,,Każdego roku kradzione są rzeczy warte 

tysiące randów. Nie wiemy jak temu zapobiec.”  

 Podczas tego publicznego wyznania dyrektor okazał się duchowo ukierunkowanym 

człowiekiem. Przed wszystkimi obecnymi wziął kamień i umieścił go na swoim biurku mówiąc: 

,,Położyłem ten kamień na moim biurku, aby stale mi przypominał to, co powiedział Pan Jezus 

Chrystus: ,,Kto jest bez grzechu między wami niech pierwszy rzuci w nią kamieniem.” 

 Wracając do Dubulile. Jej wyznanie i oddanie rzeczy  miało trzy konsekwencje. Od tego 

momentu powierzono jej odpowiedzialne stanowisko w szpitalu; kierowniczka obdarzyła ją 

wielkim zaufaniem. Z drugiej strony inni złodzieje w szpitalu sprawiali jej kłopoty, z tego względu, 

że nie mogli kraść jak poprzednio, gdyż nadzór zacieśnił się. 

 Jednakże wyznanie Dubulile zachęciło niektórych innych pracowników szpitala, aby 

przyznać się do kradzieży i rozpocząć nowe życie z Chrystusem. 

 Szpital został ubłogosławiony przez nawrócenie tej kucharki.  Gdy Bill Larkan odwiedzał 

wioskę położoną 300 km od szpitala, pytano go, czy Dubulile dalej naśladuje Pana Jezusa 

Chrystusa. Bill był wstanie potwierdzić to. Oto jak daleko rozprzestrzeniły się wieści o jej uczynku. 

Później, gdy do tej wioski zawitał Erlo ze swoim namiotem ewangelizacyjnym nastąpił wielki 

połów dusz. Wielu ludzi przyszło do wiary w Chrystusa; co było między innymi, owocem 

nawrócenia Dubulile. 

 Kucharka ta pracowała w szpitalu jeszcze jeden rok, gdy została wezwana do pełnoetatowej 

służby, i od tego czasu jest w służbie Pańskiej do tej pory. 



 7.2 Barney Caasuyise. 

 Barney jest członkiem zespołu Erla i miałem przywilej bycia z nim przez kilka dni.  Był on 

człowiekiem, który odprawił nabożeństwo na pogrzebie matki Dubulile Zumy. 

 Barney powiedział mi, że jego ojciec był jednym z przywódców oddawania czci przodkom. 

Jako poganin nosił pogańskie ubranie, a  nawet zmusił swoje dzieci do noszenia pogańskich skór 

zamiast zwyczajowego ubrania. Gdy Barney przychodził ze szkoły musiał natychmiast przebierać 

się. Gdy był posyłany do sąsiedniej wioski, to również musiał nosić na sobie te skóry. Na drodze 

przebierał się za drzewem w spodnie, które sekretnie brał ze sobą. Idąc z powrotem do domu 

przebierał się ponownie. Pewnego razu, gdy szedł do sąsiedniej wioski spotkał pewnego chłopca z 

którym pokłócił się. To zdarza się powszechnie między dumnymi, agresywnymi i nienawróconymi 

Zulusami. Ten chłopak uderzył go maczetą w głowę zadając mu głęboką ranę, której bliznę ma do 

dzisiaj. 

 Pewnego dnia namiot Erla zagościł w jego wiosce i Barney otworzył swoje serce na 

Ewangelię, ale okropnie bał się stania się Chrześcijaninem, gdyż jego ojciec, który pracował w 

Johannesburgu, zagroził, że zadźga nożem każde ze swoich dzieci, które porzuci oddawanie czci 

duchom przodków. 

 Gdy namiot ewangelizacyjny zawitał po raz drugi do jego wioski, Barney zdecydował się 

pójść za Panem Jezusem, zapominając o groźbach swego ojca. Gdy jego ojciec przyszedł do domu 

Barney poprosił go o przebaczenie za wszelkie zło, które uczynił i wyznał wszystko.  Jego ojciec 

był pod takim wrażeniem, że zapomniał o swojej groźbie. 

  To była pierwsza osoba w rodzinie, która nawróciła się do Chrystusa, i stała się żywym 

przykładem dla pozostałych domowników.  Z czasem wszyscy siedmioro braci i sióstr przyszli do 

Chrystusa, a Barney zaczął pracować na pełen etat w głoszeniu Ewangelii, pomagając Erlo w 

różnych ewangelizacyjnych kampaniach. Ojciec Barneya jest obecnie również nawrócony.    

 7.3 Thembani. 

 Thembani odwiedziła mnie ze swym synem, a Erlo był tłumaczem. Jej mąż był 

alkoholikiem, dlatego rodzina cierpiała skrajną nędzę nie mając nawet koców, aby się nimi 

przykryć w czasie snu. Nie byli wstanie kupić sobie jedzenia ani ubrania. Ich pierwsze troje dzieci 

zmarło z głodu, bo nie było co jeść. Przed śmiercią zbadał ich lekarz i stwierdził, że dzieci były 

niedożywione. 

 Gdy mąż przychodził do domu to często bił żonę i dzieci, dlatego uciekali oni do lasu. Po 

śmierci trojga dzieci, zdarzyło się, że namiot ewangelizacyjny został rozbity w wiosce w której 

mieszkała Thembani. Thembani uczestniczyła w spotkaniach i została duchowo poruszona i poszła 

po pomoc duszpasterską do Erlo. Ten sługa Pański powiedział jej: ,,Nie patrz na męża. Ufaj w pełni 

Panu, a Bóg zaopiekuje się i poprowadzi twego męża. I w ten sposób Thembani nawróciła się.  

 Druga zmiana miała miejsce w tej rodzinie, gdy Thambani poprosiła męża o przebaczenie, 

za to że często była zdenerwowana na niego. W następstwie tego wyznania jej mąż nie mógł 

znaleźć spokoju. 

 Poszedł do Erlo i powiedział: ,,Jestem chory.” Jednakże nie był chory w ogóle tylko na wpół 

pijany. W swojej marynarce dalej miał pół butelki wódki. Erlo nie wiedział o tym, ale dowiedział 

się tego później. 

 Wtedy Erlo powiedział do niego: ,,Jeśli jesteś chory, to pomódlmy się i poprośmy, aby Pan 

Jezus cię dotknął.” Po czym uklęknęli i pomodlili się razem. 

 Gdy ten alkoholik poszedł do swego domu, oddał resztę wódki sąsiadowi, który zdumiony 

zapytał go: ,,Dlaczego dajesz mi tę wódkę?” Na co odpowiedział ,,Pewien człowiek modlił się ze 

mną i nie mogę już pić alkoholu.” Potem uwolniony pijak poszedł do namiotu ewangelizacyjnego i 

oddał swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. 

 Thembani miała kolejną trójkę dzieci i modliła się: ,,Panie daj mi znak i pozwól, aby 

przynajmniej jedno z dzieci nawróciło się i w ten sposób rozpaliło ogień między pozostałymi.” Jej 

modlitwa została wysłuchana. Najstarszy syn nawrócił się do Pana, a wkrótce  potem reszta 

rodzeństwa. Ogień nawrócenia idzie jednak w tej rodzinie dalej. Wnuk, syn najstarszego syna 

Thembani, jest czterolatkiem, który już pracuje dla Pana Jezusa.   



 Również poznałem męża Thembani, byłego pijaka. Po rzuceniu swego picia, zaczął pilnie 

pracować. Dzisiaj jest bogatym człowiekiem. 

 Jest to przykład znalezienia zbawienia przez trzy pokolenia. Przypomina to 2 list do 

Tymoteusza 1:5 w którym Paweł apostoł pisząc do swego współpracownika Tymoteusza wymienia 

jego matkę Eunice i babkę Lois, które obie były wierzące. 

 7.4  Świadectwo analfabety. 

 Pewien młody człowiek często uczęszczał na spotkania ewangelizacyjne Erlo, ale nie 

pokutował. Przeciwstawiał się temu sposobowi głoszenia Ewangelii. Pewnego dnia, na farmie, 

gdzie pracował przeżył niesamowite doświadczenie w jasny dzień. Otóż, nagle dookoła niego stało 

się ciemno i zobaczył tabliczkę na której wypisane były wszystkie jego grzechy. Ponieważ ten 

człowiek jest analfabetą to nie potrafił czytać, jednakże w tamtym momencie uświadomił sobie 

wszystkie swoje grzechy. Ogarnęło go głębokie przekonanie o grzechu, a jego całe ciało zadrżało. 

Po czym dookoła niego stało się znowu jasno. 

 Ze względu na te przeżycie natychmiast postanowił uporządkowań swoje życie przed 

Bogiem. Chciał pójść i zobaczyć się z pewnym Chrześcijaninem mieszkającym w pobliżu, ale 

uświadomił sobie iż najpierw jako wierny pracownik musi ukończyć przydzieloną mu pracę przez 

pracodawcę. Dopiero po pracy pośpieszył do tego Chrześcijanina, który potrafił pisać i opowiedział 

mu swoje przeżycie. Następnie poprosił: ,,Napisz wszystkie moje grzechy na papierze. Chcę wysłać 

to Erlo.”Po uczynieniu tego, następnym jego krokiem było naprawienie wszystkich złych rzeczy, 

które uczynił. Aby pojednać się ze swoją rodziną i krewnymi przeszedł 172 km. 

 Przeciwnicy Przebudzenia mówią, że Erlo zmusza ludzi do wyznawania swoich grzechów. 

Ale to jest oszczerstwo. Często takimi przeciwnikami przeciwstawiającymi się wyznawaniu 

grzechów są nominalni Chrześcijanie, nie przygotowani, aby wywieść swoje grzechy na światło jak 

to napisano w 1 Jana 1:9. 

 7.5 Nawrócenie pastora. 

 W miejscowości Nxamalala mieszkał pastor służący w Kościele, ze swoją żoną również 

pomagającą w poradnictwie duszpasterskim. Pewnego dnia ten pastor miał wylew i został 

sparaliżowany z jednej strony. 

 Pewna Chrześcijanka powiedziała o tym Barneyowi, a on i Bill wyruszyli, aby odwiedzić 

tego pastora i przeprowadzić studium Biblijne w jego domu. W domu pastora zebrało się 10 do 12 

osób. Nagle pastor wybuchnął płaczem i wyznał: ,,Nie rozumiałem i nie pojmowałem Ewangelii aż 

do teraz. Po raz pierwszy stała się dla mnie jasna.” 

 Następnie wyznał wiele swoich grzechów i powiedział: ,,Nie mogę głosić Słowa Bożego 

dopóki całkowicie nie uporządkuje swego życia przed Bogiem.” Po tym wyznaniu pastor ten 

otrzymał przebaczenie i zbawienie. Jego paraliż zniknął również. Od tego czasu, jest zmienionym 

człowiekiem i jego życie świadczy, że Pan jest z nim. 

 7.6 Szkoły doświadczają Ewangelii. 

 Podczas jednej z moich podróży z Erlo zamieszkaliśmy u jego brata Heino w pobliżu 

Mtunzini, skąd jeździliśmy z Ewangelią do różnych szkół. 

 Pewnego popołudnia zespół ewangelizacyjny przybył do szkoły średniej Impande High 

School. Po przedstawieniu Ewangelii, Duch Boży poruszył serca uczniów i niektórych nauczycieli, 

tak że zaczęli wyznawać swoje grzechy. Taki smutek z powodu popełnionych grzechów ogarnął 

słuchaczy i tak bardzo płakali, że Erlo musiał pocieszać ich. Wszyscy uczniowie wyznali swoje 

grzechy. Zespół ewangelizacyjny liczący 40 współpracowników został przywieziony przez Friedela 

Stegena (brata Erlo) busem. Pomagali oni udzielając porad duszpasterskich wszystkim, którzy 

wyznali swoje grzechy, co zabrało 3,5h. Jedna osoba nigdy by nie dała sobie z tym rady. Porad 

duszpasterskich udzielali Erlo, Friedel, Joe, Horst, Trevor oraz współpracownicy Zuluscy. 

 Friedel zauważył jak pewna dziewczyna po uporządkowaniu swojego życia poszła do swego 

chłopaka w tej samej szkole i powiedziała: ,,Teraz wszystko skończone,” 

 Uczniowie mieli od 14 do 20 lat. Dyrektor szkoły poprosił Erlo i jego zespół, aby przybyli 

do nich w niedługim czasie ponownie. 

 Wieczorem, tego samego dnia zespół udał się do szkoły średniej Kwa Dlangezwa. Była to 



również szkoła tylko dla Zulusów. 

 Dyrektor z którym byłem wstanie zamienić parę słów był szanowanym człowiekiem między 

uczniami. Żaden uczeń nie widział go nigdy, żeby stracił panowanie nad sobą. W szkole panowała 

wzorowa dyscyplina. Zapytałem go, ile uczniów było zebranych, a on odpowiedział: ,,640- cała 

szkoła jest obecna.” 

 Po skończeniu głoszenia Ewangelii, Erlo jak to miał w zwyczaju, powiedział: ,,Ci, którzy 

chcą oddać swe życie Panu Jezusowi Chrystusowi niech zostaną.”    

 Na to tylko około 30 uczniów opuściło salę. Nie było rzeczą łatwą dla 40 członków zespołu 

ewangelizacyjnego, aby wysłuchać wyznania grzechów i pomodlić się o przyjęcie Pana Jezusa do 

swego życia indywidualnie z tak dużą ilością osób w jeden wieczór. Więc Erlo powiedział: 

,,Ponieważ tak wielu ludzi czeka, aby wyznać swoje grzechy i na poradę duszpasterską to 

proponuję, aby część z was napisała na kartkach swoje wyznanie grzechów, bo jest niemożliwe, 

żeby wysłuchać każdego i udzielić mu porady duszpasterskiej indywidualnie w jeden wieczór. 

Niech zostanie na sali tylko ta część, która naprawdę wymaga pomocy duszpasterskiej.” Na co 

pozostało około 70 osób, którym udzielili pomocy duszpasterskiej członkowie zespołu Ponieważ 

nie mówię językiem Zulusów czekałem obok. Jednakże natychmiast przyszło do mnie kilku 

studentów po pomoc duszpasterską i zaczęło mówić po angielsku. Wszyscy uczniowie tej szkoły 

średniej mówili po angielsku. 

 Doświadczenie które mieliśmy w przypadku trzeciej szkoły wymaga zrelacjonowania. Otóż 

dyrektor tej szkoły nie był przygotowany na to, aby zespół ewangelizacyjny ją odwiedził, jednakże 

z powodu nalegania wicedyrektora, pozwolono zespołowi przemówić do uczniów przez 15 minut, 

ale bez późniejszego udzielania pomocy duszpasterskiej. 

 Thoko, 22 letnia współpracownica wygłosiła przesłanie.  Na zakończenie powiedziała: 

,,Wszyscy, którzy chcą uporządkować swoje życie przed Bogiem mogą napisać do naszego 

zespołu.” Po czym podała uczniom adres misji. 

 Co się potem wydarzyło? Otóż zespół otrzymał 611 listów, wszystkie zawierały wyznania 

grzechów od osób pragnących uporządkować swoje życie przed Bogiem. Ponieważ było 

niemożliwe, aby odpowiedzieć na nie wszystkie, uczniowie otrzymali jeden list ogólny do nich 

wszystkich. 

 Nigdy nie słyszałem wcześniej o takich wydarzeniach, aby po jednym spotkaniu setki 

młodych ludzi w tak krytycznym wieku nawracały się do Pana jak to miało miejsce podczas 

Przebudzenia wśród Zulusów. 

 Tylko nasz wywyższony Pan i tylko Duch Święty mogli działać z taką mocą, aby sprawić, 

aby młodzi ludzie ukorzyli się przed Bogiem. Nie ma tutaj miejsca na żadną ludzką chwałę. Każdy 

człowiek, który zarzekałby się, że ma w tym dziele jakikolwiek udział znieważałby Pana.  

 Proszę wszystkich czytelników, aby modlili się, ażeby żadna chwała ludzka nie miała 

miejsca w tym Przebudzeniu, gdyż taka rzecz spowodowałaby szybki koniec tego Ruchu 

Duchowego.  

 Tylko wywyższony Pan jest Zbawicielem, a nie żaden odnoszący sukcesy misjonarz. 

  

  

 8. PAN UZDRAWIAJĄCY. 
  

  

 Często uzdrowieniu przez wiarę towarzyszą fałszywe doktryny. Ekstremiści odrzucają 

lekarzy całkowicie, chociaż Bóg dał nam rozum do używania go. Inni czynią uzdrowienie przez 

wiarę kryterium decydujące o tym, czy dany Kościół jest żywy czy nie. A niektórzy z kolei, 

ośmielają się twierdzić, że choroba jest wynikiem określonego grzechu. 

 Erlo i jego współpracownicy odrzucają takie skrajności; z czym zgadzam się najzupełniej. 

Podczas Przebudzeń ma miejsce wiele uzdrowień, szczególnie wśród biednych niepiśmiennych 

ludzi. Takie podobieństwa zauważono podczas Przebudzenia na Timorze, w Indonezji, a także 

wśród Zulusów. 



 Biblia często opisuje niezwykłe uzdrowienia; tylko w samym Nowym Testamencie 

wzmiankowanych jest 125 uzdrowień. Ja skoncentruję się na dwóch Biblijnych uzdrowieniach. 

Pierwszym jest uzdrowienie z trądu Naamana Syryjczyka (2 Król 5); a drugim uzdrowienie dwóch 

ślepych (Mat 9:27-31 UBG). Podobne uzdrowienia miały miejsce wśród Zulusów. Ale zanim je 

opiszę chcę powiedzieć, że nie jest możliwe, aby opisać wszystkie uzdrowienia dokonane przez 

żyjącego Pana wśród Zulusów. Dlatego rozpocznę od zrelacjonowania dwóch cudów, których 

potwierdzenie usłyszałem od samych uzdrowionych osób. 

 Dnia 29 marca 1976r towarzyszyłem zespołowi ewangelizacyjnemu w drodze do 

Mahambeni w Transkei.  Po spotkaniu ewangelizacyjnym, wódz plemienia Sibizani, Erlo i ja 

usiedliśmy w małym namiocie.  Nagle młody 22 letni człowiek przyszedł i powiedział do Erlo: ,,5 

tygodni temu byliście tutaj i podczas kazania uświadomiłem sobie, że coś się ze mną dzieje. 

Wcześniej byłem epileptykiem i od tamtego spotkania ewangelizacyjnego zostałem uzdrowiony. 

Przyszedłem ci podziękować.” Na co Erlo odpowiedział: ,,Musisz podziękować Panu. To On cię 

uzdrowił; od teraz naśladuj Pana Jezusa Chrystusa.” 

 Drugi przypadek uzdrowienia w Mahambeni podekscytował mnie nawet bardziej. Oto 

przyjechał konno pewien człowiek i zatrzymał się przed Erlem i mną mówiąc: ,,Gdy byłeś tutaj pięć 

tygodni temu otrzymałem wzrok podczas nabożeństwa. Przyjechałem podziękować ci. Chcę 

naśladować Pana Jezusa.” Po czym uporządkował swoje życie przed Bogiem wyznając swoje 

grzechy i modląc się o przyjęcie Pana Jezusa do swego życia przed jednym, ze współpracowników 

Erla, który udzielił mu w tym pomocy duszpasterskiej bo Erlo był zajęty czymś innym.  

 Wielu Chrześcijan w Europie i Ameryce nie wierzy w takie relacje. Jednakże ani Erlo, ani 

jego współpracownicy, ani też ja nie jesteśmy kłamcami. Sąd Boży spada na tych, którzy nie wierzą 

prawdzie. Z powodu swej niewiary tacy ludzie nie doświadczają pełni błogosławieństwa zbawienia 

Pańskiego. 

 Teraz chciałbym przedstawić relacje z różnego rodzaju uzdrowień. 

 8.1 Uzdrowienie z trądu. 

 Na jednym, ze spotkać ewangelizacyjnych w Kranskop miało miejsce następujące 

wydarzenie. Miejsce zebrań było szczelnie wypełnione. Martin Stegen stał przy drzwiach, aby 

wpuszczać poważnie chorych. Nagle przyszedł trędowaty, którego całe ciało było pokryte 

wrzodami. Martin chciał ostrzec innych ludzi, aby nie dotykali trędowatego, żeby się nie zarazili, 

ale nie zdążył, gdyż tłum ludzi po prostu wepchnął tego chorego naprzód. Martin modlił się: ,,Panie 

spraw, aby nikt nie zaraził się.” 

 Gdy trędowaty odszedł ze spotkania został uzdrowiony i promieniał radością. Był cały 

pokryty bliznami, ale jego skóra błyszczała jak skóra małego dziecka.  

 Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 10:8 (UBG): ,,….oczyszczajcie 

trędowatych….”Dlaczego tak wielu Chrześcijan, szczególnie tych, którzy trzymają się teologii 

dyspensacyjnej, wierzy że nakaz Pana Jezusa odnosi się tylko do I stulecia? Czy Biblia musi być 

dzielona na czas pierwszych Chrześcijan i czasy współczesne? Diabeł jest pełen przebiegłości i 

podstępu; dobrze wie jak użyć na pierwszy rzut oka Biblijnej teologii, aby podkopać Biblię, co 

obrabowuje Kościół Chrystusa z wielu fundamentalnych prawd. 

 Tacy Chrześcijanie i teolodzy powinni bezwarunkowo przeczytać księgę Objawienia 22:19 

werset (UBG), który stwierdza: ,,A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie 

też Bóg jego dział z księgo życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze.” 

 8.2 Uzdrowienie Choroby nerek. 

 Martin Stegen jest moim sprawozdawcą, nie jest krewnym Erlo, ale jest błogosławionym 

współpracownikiem. 

 Otóż Ewangelia rozeszła się po dolinie Mfolozi, gdyż ludzie usłyszeli o cudach, które działy 

się w czasie Przebudzenia. I tak, pewien chory człowiek powrócił z Johannesburga, zwolniony ze 

szpitala. Lekarze nie mogli mu już więcej pomóc. Chory był tak słaby, że nie był wstanie chodzić, i 

krew pojawiła się w jego moczu. Krewni chorego usłyszeli o namiotowych kampaniach 

ewangelizacyjnych i postanowili zabrać go do Erlo. 

 Przetransportowanie tego człowieka było niezwykle trudne. W czasie pierwszej części 



transportowania chorego trasa wiodła przez miejsca w których nie było dróg. Chory był 

przewożony na saniach ciągniętych przez wołu po wyboistym terenie w kierunku drogi. Odległość 

do tej drogi wynosiła 18 km i przejechanie jej miało zabrać wiele godzin. Po jakimś czasie jazdy 

tym wyboistym szlakiem chory stracił przytomność. Krewni zastanawiali się czy wracać, czy 

kontynuować transport chorego? Opinie były podzielone, jednakże większość opowiedziała się za 

kontynuowaniem. Powiedzieli: ,,Jeśli chory ma umrzeć to niech umrze tam, gdzie głoszone jest 

Słowo Boże.” 

 W końcu dotarli do głównej drogi. Stamtąd do centrum Przebudzeniowego w KwaSizabantu 

było jeszcze 260km drogi. Jednakże co było niesamowite ten krytycznie chory człowiek przeżył tę 

podróż. 

 W KwaSizabantu usłyszał Słowo Boże. Następnego dnia udzielono mu duchowej pomocy 

duszpasterskiej. Po 24h odzyskał czucie w swoich stopach.  Wysunął swoje nogi z łóżka, 

wyprostował je i poczuł, że ma siłę, aby iść. Następnie wstał, ubrał się i chodził. Został uzdrowiony. 

 Po usłyszeniu o tym cudzie, wielu ludzi z doliny Mfolozi, włączając w to chorych, zostało 

przyciągniętych, aby słuchać Słowa Bożego i doświadczyć mocy Pana.  

 Pewna rodzina nazwiskiem Sibiya przyprowadziła swego 15 letniego syna, który był 

obłąkany. Martin wziął go z ich rodzinnej wioski i wziął go do domu by go przenocować. 

 Ale przed pójściem spać, Martin nagle pomyślał: ,,Co stanie się z tym młodym chłopcem 

jeśli umrze bez usłyszenia Ewangelii?” Dlatego wstał i porozmawiał z nim o jego zbawieniu. 

Młodzieniec był przygotowany, aby uporządkować swoje życie przed Bogiem, ale nie wyznał 

wszystkiego. Jednakże gdy poszedł do toalety z rana to wyszły z niego robaki. 

  Martin przywiózł chłopca do KwaSizabantu, gdzie chłopiec wyznał wszystkie grzechy. 

Wtedy jego umysł został uzdrowiony i poszedł on do domu zdrowy.  

 8.3 Uzdrowienie z puchliny wodnej i kaleki. 

 Pewien człowiek, który wyrastał w Chrześcijańskim domu odrzucił wiarę rodziców i 

powrócił do czarów. Używał czarnej magii w leczeniu czarnych i białych, ale powiedział, że było 

szczególnie trudno leczyć białych ponieważ w ich przypadku potrzebował bardzo mocnych leków. 

Gdy zapytano go jakie to były leki, odpowiedział: ,,ciało, tłuszcz i włosy białych ludzi.” 

 ,,Skąd bierzesz te rzeczy? Z pewnością nie mordujesz białego by zdobyć te rzeczy?” zapytał 

go jeden z członków zespołu ewangelizacyjnego. 

 Na co odpowiedział: ,,Dałem łapówkę czarnemu pomocnikowi pracującemu na sali 

operacyjnej, aby dostarczał mi tych rzeczy. Następnie z tych rzeczy preparuję ,,lekarstwo,” które 

dodaję do jedzenia białego człowieka. To naprawdę działa.” 

 Skuteczność tego ,,lekarstwa,” jednakże widać po fakcie, że ten czarownik nie mógł uleczyć 

swojej własnej choroby. Jego puchlina stawała się coraz gorsza i gorsza; jego ciało tak nabrzmiało, 

że nie można było znaleźć na niego odpowiednich spodni. W końcu musiał nosić wielki płaszcz. 

Jego stan spowodował, że zaczął szukać pomocy u Chrześcijan. Po wyznaniu grzechów i deklaracji, 

że bezwarunkowo porzuci czary, jego choroba zaczęła ustępować. W ciągu jednego dnia wypłynęło 

z niego dużo wody. 

  Jednakże, po pozbyciu się głównego problemu, jego wiara zaczęła ziębnąć, a wtedy 

natychmiast puchlina wróciła. Człowiek ten uświadomił sobie, że ma do czynienia ze świętym 

Bogiem, więc ponownie wyznał swoje grzechy i uporządkował swoje życie duchowo oraz zaczął 

traktować poważnie bycie uczniem Chrystusa. 

 Zaprzestał wszelkich czarów, a gdy ludzie przychodzili do niego po pomoc, mówił im o 

Chrystusie i polecał im udać się do KwaSizabantu. W taki sposób pomógł kobiecie, która była 

chora przez 23 lata. Złożył jej świadectwo o uzdrowieniu przez Pana Jezusa, co zachęciło ją by 

szukała pomocy u Chrystusa również. 

 Oto jej historia. 

 Kobieta ta pochodziła z wioski Busisiwe położonej 20 km od Tugela Ferry. Cierpiała na 

reumatoidalne zapalenie stawów i była z tego powodu tak zniedołężniała, że aby przejść z jednego 

pokoju do drugiego, musiała być wspierana po obu stronach. Jeśli nie było nikogo w pobliżu, kto 

mógłby jej pomóc, to musiała czołgać się cierpiąc wielki ból. Jej mąż był słynnym szamanem, 



zarabiający, dużo pieniędzy na swych czarach. Wydawał około 30 Randów miesięcznie na leki dla 

swojej żony ale to nie pomagało. 

 W 23 roku choroby miała sen, w którym zobaczyła wielki namiot w którym biały człowiek 

głosił Słowo Boże. Był tylko jeden czy dwaj biali a pozostali ludzie wypełniający namiot byli 

Zulusami. Wśród nich znajdowało się wiele kobiet uczesanych na sicolos (piękna, ale niewygodna 

fryzura noszona przez Zuluskie zamężne kobiety). We śnie usłyszała głos mówiący: ,,Odnajdź tego 

człowieka, a on wskaże ci drogę zbawienia.” To zmartwiło ją trochę, ponieważ nie wiedziała jak 

zabrać się za tą sprawę. Wtedy właśnie spotkała byłego czarownika uzdrowionego z puchliny 

wodnej, który wyjaśnił jej sen i głosił jej Ewangelię. Na koniec obiecał, że skontaktuje się z nią, 

gdy tylko namiot ewangelizacyjny zostanie ponownie rozbity w Tugelii. Musiała na to czekać dwa 

lata. 

 Gdy Erlo powrócił z zespołem do Tugela Ferry, to były czarownik uzdrowiony z puchliny 

wodnej poprosił jednego ze współpracowników Erla, aby pojechał po tę chorą kobietę. Z początku 

ten współpracownik wahał się, czy jechać tak daleko tylko po jedną osobę, ale w końcu zgodził się.  

 Tak więc ta kobieta została przywieziona samochodem, a następnie wniesiona do namiotu 

ewangelizacyjnego. Rozpoznała, że to był namiot widziany we śnie dwa lata temu. Teraz w 

namiocie pomimo że nikt o nią nie modlił się, moc Boża zstąpiła na nią i mogła chodzić bez żadnej 

pomocy. Jednakże była trochę rozczarowana, gdy powiedziano jej, że nie będzie specjalnej 

modlitwy za chorych na koniec tego spotkania. Ale Bill wyjaśnił jej: ,,Nie martw się, twój czas 

nadejdzie. Poproś Boga, aby objawił ci grzechy w twoim życiu, a potem zerwij z nimi.” Bill 

odwiedził ją kilka razy, a ona wyznała mu swoje grzechy i po każdym takim wyznaniu jej zdrowie 

się polepszało. Trzy tygodnie później miało miejsce spotkanie ewangelizacyjne w Kranskop na 

które została przywieziona. Jeszcze w czasie jazdy tam Pan dotknął ą i została w pełni uzdrowiona 

bez niczyjej modlitwy za nią. 

 To całkowicie zmieniło jej życie. Nie potrzebowała więcej żadnych leków i otworzyła swój 

dom dla ewangelistów. 6 miesięcy później złożyła świadectwo przed dużą kongregacją oraz 

przyniosła wszystkie swoje fetysze, aby je spalić. 

 Jej mąż był uszczęśliwiony z uzdrowienia żony i z tego, że Ewangelia była głoszona w jego 

domu. Jednakże sam nie był jeszcze gotowy by podjąć decyzję pójścia za Panem Jezusem. Kobieta 

nie zrażona tym zaczęła całym sercem naśladować Pana. Pomagało jej to, że jej mąż rzadko bywał 

w domu, ponieważ pracował w Johannesburgu.  

 Martin Stegen opowiedział mi o jeszcze innym przypadku uleczenia z puchliny wodnej. Gdy 

Przebudzenie dosięgło obszar dookoła góry Usinga w pobliżu mieszkało blisko siebie troje chorych 

ludzi. Jeden był ślepy, drugi chromy, a trzeci cierpiał na puchlinę wodną i z powodu zaawansowania 

choroby był już przykuty do łóżka. Pierwszym dwóm pomagała rodzina, tak że ślepy miał kogoś, 

kto go prowadził, a chromy kogoś, kto się o niego troszczył. Stan trzeciego był tak poważny, że nie 

oczekiwano, żeby żył dłużej. 

 Ci trzej ludzie dowiedzieli się, że kaznodzieja prowadzi nabożeństwa w ich okolicy i że nie 

przyjmuje żadnych datków na tacę, ale radzi ludziom, aby wydawali swoje pieniądze na zakup 

biblii i śpiewników Chrześcijańskich. Z tego względu ci trzej chorzy powiedzieli jeden do drugiego: 

,,Jeśli ten człowiek nie lubi pieniędzy to musimy go posłuchać.”    

 Wszyscy trzej przyszli na spotkanie ewangelizacyjne. Było to bardzo trudne szczególnie dla 

chorego na puchlinę, który ledwie oddychał nie mówiąc już o chodzeniu. 

 Wszyscy trzej poprosili o modlitwę. Ale, naturalnie powiedziano im, że najpierw należy 

uporządkować swoje sprawy duchowe. Pierwsza sesja modlitwy za chorego na puchlinę wodną nie 

przyniosła natychmiastowego efektu. Po jakimś czasie przyszedł ten chory ponownie wyznał swoje 

grzechy i ponownie modlono się o niego i tym razem w ciągu jednego dnia został uzdrowiony 

całkowicie ze swojej choroby. Z jego ciała wypłynęło dużo wody. 

 Jednakże po swoim uzdrowieniu, ten człowiek poluzował sobie w życiu, aby naśladować 

Pana Jezusa i jego brzuch z powrotem zaczął puchnąć. To spowodowało u niego wielki strach, tak 

że po raz trzeci udał się do Chrześcijan, tym razem do KwaSizabantu. Pozostał tam przez kilka 

tygodni, podczas gdy Duch Święty objawił mu wiele grzechów i zaniedbań. Będąc w wielkim 



poczuciu winy uporządkował swoje sprawy przed Bogiem i został ponownie uzdrowiony. Od tego 

czasu wiernie naśladuje Chrystusa i uczęszcza regularnie na nabożeństwa. Uzdrowiony był w stanie 

także pracować i zatrudniono go jako sprzedawcę w sklepie. 

 Jego żona również otrzymała pomoc od Pana. Od czasu do czasu miała napady złości 

podczas których łamała meble i inne rzeczy. Po tym, kiedy jej mąż ostatecznie zadecydował, aby 

naśladować Chrystusa ona również została dotknięta przez Ducha Świętego nawróciła się i została 

uzdrowiona. Oboje uczęszczają wiernie do KwaSizabantu, a dwoje ich dzieci są pełnoetatowymi 

misjonarzami. 

 Ale nie powiedziałem jeszcze zakończenia historii pozostałej dwójki chorych chromego i 

ślepego. Otóż chromy na nowo mógł chodzić i pracować. Co się tyczy niewidomego to otrzymał 

pomoc tylko częściową. Nie został mu przywrócony wzrok, ale za to okropny ból który mu 

towarzyszył zniknął. Nie zawsze ma miejsce całkowite uzdrowienie, ale nikt nie odchodzi po 

modlitwie bez chociaż małej miary błogosławieństwa Pana. Zawsze gdy ktoś szuka Pana Jezusa z 

całego serca, to coś się wydarza, nawet jeśli nie wszystkie pragnienia są spełniane.       

 8.4 Uzdrowienie z choroby serca. 

 W Kwahlati Elenge pewna rodzina nawróciła się do Chrystusa. Członek tej rodziny cierpiał 

na chorobę serca i pragnął być zabrany do KwaSizabantu, pomimo tego, że jego stan był poważny. 

W KwaSizabantu wyznał swoje grzechy i pomodlono się o niego, ale po tym poprosił aby zabrano 

go do domu, gdyż tam pragnął umrzeć.  

 Kilka dni później wpadł do niego z wizytą Martin Stegen. Wtedy ten chory człowiek wyznał 

kolejne grzechy, które przypomniał sobie. Martin sądził, że człowiek ten wkrótce umrze, dlatego 

postanowił odwiedzić go dwa dni później. Jednakże z powodu natłoku spraw zdołał odwiedzić go 

dopiero dwa tygodnie później. Był zdumiony, gdy zobaczył że ten człowiek, który poprzednio miał 

tak napuchłe kolana wyglądał normalnie i chodził swobodnie dookoła domu. Ten starszy człowiek, 

żył po tym jeszcze jakiś czas i umarł w wieku 76 lat. Jego śmierć nie była spowodowana jego 

poprzednim stanem serca. 

 Dwoje z jego dzieci pracują w służbie Chrześcijańskiej na pełen etat.  

 8.5 Uzdrowienie głuchoniemych. 

 Wiele różnych form uzdrowienia ma miejsce w KwaSizabantu. Niektórzy ludzie są 

uzdrawiani po wyznaniu swoich grzechów, gdy zespół ewangelizacyjny pomodli się o nich z 

nałożeniem rąk. Inni są uzdrawiani podczas nabożeństwa często nawet bez wiedzy kaznodziei 

głoszącego Słowo Boże.  Zazwyczaj ci ludzie proszą o pomoc duszpasterską (wyznanie grzechów, 

uporządkowanie swego życia przed Bogiem i poprowadzenie w modlitwie do oddania życia Panu) 

po nabożeństwie, Trzecia forma uzdrowienia ma miejsce w czasie podróży chorych do 

KwaSizabantu. A jeszcze inna ma miejsce później. Zdarza się niejednokrotnie, iż chorzy nawracają 

się w KwaSizabantu, potem wracają do domu i po przybyciu na miejsce zostają uzdrowieni.  

 Jednakże, nie powinniśmy zapominać, że zdarzało się również, że chorzy nie zostali 

uzdrowieni wcale. Uzdrowienie nie zależy od woli duszpasterza, czy pragnienia chorego, ale tylko i 

wyłącznie od Bożej woli.  

 Poniżej zostały przedstawione przykłady głuchoniemych, którzy zostali uzdrowieni. 

 a) Pewna głuchoniema dziewczyna została zabrana samochodem do KwaSizabantu. Gdy 

wysiadła z samochodu jej usta i uszy otworzyły się. Zdarzyło to się przed udzieleniem jej pomocy 

duszpasterskiej. Następnie otrzymała tę pomoc i wyznała swoje grzechy oraz oddała swoje życie 

Panu Jezusowi. 

 b) Pewna matka przybyła do KwaSizabantu ze swymi trzema dziećmi, które wszystkie były 

głuchonieme. Otworzyła swoje serce na Ewangelię i otrzymawszy pomoc duszpasterską przyjęła 

Pana Jezusa za swojego osobistego Zbawiciela. Następnie współpracownicy Erla modlili się o tę 

kobietę i jej dzieci. Wskutek tego jedno z dzieci natychmiast zaczęło mówić, jednakże dwaj 

pozostali nie. Po jakimś czasie matka i jej dzieci szły na spotkanie po raz drugi i gdy przechodzili 

przez rzekę jedno z pozostałych dwóch głuchoniemych dzieci nagle powiedziało: ,,To jest zła droga 

musimy przejść przez rzeką w innym miejscu.” Trzecie dziecko również zostało uzdrowione. Widać 

z tego, że uzdrowienia nigdy nie mają miejsca według tego samego wzoru. 



c) Pewne cudowne uzdrowienie miało miejsce kilka tygodni przed spisaniem tych doniesień.  

 Otóż pewien mężczyzna ślepy, niemowa i chromy został przyprowadzony do KwaSizabantu 

29 lutego 1976r. Pewien brat Chrześcijański przywiózł go samochodem. W środku kazania ten 

chory zaczął rozglądać się zdumiony; jego oczy i usta otworzyły się. Wszyscy cieszyli się razem z 

nim, a gdy pojechał do domu, to po przyjeździe wysiadł z samochodu bez żadnej pomocy. Podczas, 

gdy przebywałem w KwaSizabantu uczestniczył w nabożeństwie ponownie. W drugiej księdze 

Kronik 20:6 (UBG) napisano: ,,PANIE, Boże naszych ojców! Czy ty nie jesteś sam Bogiem na 

niebie? Czy nie ty panujesz nad wszystkimi królestwami narodów? Czy nie w twoich rękach jest 

moc i siła, tak że nie ma nikogo, kto by mógł się ostać przed tobą?” Czyż to nie wypełniło się w 

życiu tego człowieka? 

 Powyższe uzdrowienia rozchodziły się coraz szerzej i szerzej chociaż na niektórych 

obszarach nie było nowoczesnych środków komunikacji. 

 Pewnego razu poproszono Martina Stegena, aby zabrał ludzi samochodem na nabożeństwo. 

Pojechał tam małą półciężarówką, która mogła zabrać 15 osób. Jednakże, gdy przybył na miejsce 

czekało na niego około stu ludzi. Pewien człowiek powiedział mu: ,,Nie rozczaruj tych ludzi,. 

Proszę pomóż im.” Więc Martin poprowadził krótkie nabożeństwo dla nich. Po nabożeństwie 

planował zabrać 15 z nich do KwaSizabantu. Jednakże to było tylko ludzkie planowanie, gdyż po 

tym krótkim nabożeństwie, duch pokuty ogarnął ich i wszyscy chcieli wyznać swoje grzechy. Więc 

Martin musiał zostać tam od rana do wieczora udzielając pomocy duszpasterskiej tym wszystkim 

ludziom. Miejscowość w której to miało miejsce nazywa się Maposwane.  

 Nawrócenie tej setki ludzi stało się kolejnym kamieniem węgielnym na drodze 

Przebudzenia. Coraz więcej i więcej ludzi pragnęło zbawienia. Uzdrowienia nie były celami 

samymi w sobie, ale tylko służyły Duchowi Świętemu, aby pociągnąć ludzi, aby pojednali się z 

Bogiem 

 Pewnego razu miała miejsce namiotowa kampania ewangelizacyjna w Efaye w prowincji 

KwaZulu-Natal. Martin przywiózł wielu ludzi z daleka. Jednakże, z powodu doświadczenia w 

Maposwane postanowił używać większego pojazdu. Pomimo to duża ciężarówka którą użył była 

tak pełna ludzi, że matki musiały trzymać swe dzieci w górze na rękach, aby nie zostały zgniecione 

w tym tłoku i ścisku. 

 W tym miejscu powiem coś co zauważyłem osobiście. W Mahambeni , ciężarówka 

przyjechała na nabożeństwo z około 200 ludźmi na pace. Niektórzy z młodych ludzi, dla których 

nie było miejsca stali na burtach zewnętrznych. Martin jechał samochodem z tymi ludźmi 250 km, 

dlatego niektórzy z nich mieli opuchnięte stopy. Erlo głosił Słowo Boże w wyniku czego setki ludzi 

nawróciło się i przyjęło Pana Jezusa za swego Zbawiciela, a wielu chorych zostało uzdrowionych, a 

pomiędzy nimi ci, którzy mieli problemy z sercem. 

 Jedną z bardziej wyczerpujących podróży warto przedstawić bardziej szczegółowo. Otóż po 

nabożeństwie zakończonym o 16:30 Martin odwoził ludzi do domu. Ostatnią osobę, którą odwiózł 

do domu był starzec, który przybył na miejsce o 6:45 następnego ranka. Nikt nie narzekał, wszyscy 

śpiewali pieśni i byli pełni radości; pomimo tego, że niektórzy z nich podróżowali 14h. Oto co 

dzieje się, gdy Boże błogosławieństwo wieje jak wiatr poprzez kraj. 

 Często mówiłem o Martinie i jego ciężarówce. Martin jest farmerem na 680ha 

pagórkowatego terenu obejmującego głównie plantacje i pastwiska. Jest właścicielem pick-upa i 

dużej ciężarówki o których mówiłem wcześniej. Jednam z owoców Przebudzenia jest to, że  

farmerzy i biznesmeni są dostępni dla Bożej pracy przez cały czas. W kampaniach 

ewangelizacyjnych w prowincji KwaZulu-Natal i w Transkeii wraz z nami byli biznesmeni Horst 

Witthöft, Trevor Dahl i Friedel Stegen wraz z farmerem Joe Newlandsem. Niektórzy z braci brali 

swoje żony ze sobą, aby pomogły z gotowaniem dla całego zespołu ewangelizacyjnego. 

Priorytetami tych ludzi nie były ich własne biznesy, ale sprawy Pańskie. Ludzie którzy posiadali 

pick-upy i ciężarówki udostępniali je do użytku dla celów Bożych. Przewożono nimi za darmo 

Zulusów. Nikt nie pyta o koszty, ale Pan je zna.  

 Pewnego razu Pan Jezus zapytał swoich uczniów czy brakowało im czegokolwiek. Na co 

odpowiedzieli, że nie. Wszystko co mamy jest nam powierzone, abyśmy mogli używać to w służbie 



Bożej ku chwale Pańskiej. Błogosławiony jest człowiek, który czyni to z radością. Błogosławiony 

jest tu na ziemi i otrzyma wielką nagrodę w Niebie, chociaż nie trudzimy się ze względu na 

nagrodę. 

 8.6 Uzdrowienie bezpłodności. 

 Wśród kobiet Zuluskich bezpłodność jest uważana za hańbę. Tak więc, gdy bezpłodna 

kobieta nawraca się do Pana, to zazwyczaj gorliwie modli się o dzieci, a Bóg często odpowiada, 

nawet zanim zostanie o to poproszony. Często zdarza się, że gdy kobieta nawraca się to jej 

bezpłodność jest uleczana. 

 Znam jedną taką kobietę, która pochodzi z Tugela i słyszałem jej świadectwo. Była mężatką 

od kilku lat, ale nie mogła mieć dzieci. W czasie nabożeństwa prowadzonego przez zespół 

ewangelizacyjny nawróciła się do Pana Jezusa. Od tego czasu miała dziecko każdego roku i teraz 

ma ich piątkę. 

 Jej mąż był dalej niewierzący, i jego przyjaciele stale nakłaniali go, aby zakazał swojej 

żonie, aby nie żyła według religii białych.  Na co odpowiedział: ,,Cóż mogę powiedzieć przeciw 

Chrystusowi po doświadczeniu tych cudów?” 

 W plemieniu Mabaso był dalej odłam który prowadził walkę z sąsiednim plemieniem w 

1971r, i jak wiemy Gabajana zakończył je w 1972r jak to wcześniej opisałem. Jednakże policja 

zdobyła w ciągu dwóch lat nazwiska wszystkich ludzi z tego odłamu którzy byli wcześniej 

zamieszani w walkę i w 1973r aresztowała 80 ludzi, a między nimi męża kobiety, która została 

uzdrowiona z bezpłodności. 

 Gdy był w więzieniu ze swoimi kompanami, opowiedział im o wierze i doświadczeniach 

swojej żony, stwierdzając, że: ,,Istnieją ludzie, którzy oddają cześć żywemu Bogu.” Potem napisał 

list do swojej żony podając jej nazwiska wszystkich kompanów i prosząc ją by wzięła ich 

marynarki do KwaSizabantu, aby się nad nimi pomodlono. Według swego pogańskiego poglądu 

miał nadzieję, iż otrzyma dzięki temu pomoc on i 79 jego kompanów. 

 Kobieta przekazała prośbę Erlo. Na co on odpowiedział: ,,Nie modlimy się za marynarki 

tylko za ludzi.” Jednakże zespół zebrał się i modlił za 80 uwięzionych ludzi. Wtedy zdarzył się cud 

i wszyscy, 80 aresztowanych, zostali zwolnieni. 

 To wywarło wielkie wrażenie na tych 80 poganach, a szczególnie na mężu Chrześcijanki, 

który był napełniony wdzięcznością. Wrócił do pracy w Johannesburgu, a następnie kupił używany 

samochód i użyczył go za darmo kaznodziei w Tugela Ferry. I chociaż był poganinem nazwał swój 

samochód: ,,Arką Noego.” Jak wyjaśnił: ,,Arka Noego przewoziła Bożych ludzi. Natomiast mój 

samochód będzie przewoził żołnierzy Chrystusa.” 

 W maju 1975r Barney odebrał samochód z Johannesburga. Tak nawiasem mówiąc Barney 

jest kaznodzieją w Tugela Ferry i jednym ze współpracowników Erlo. Samochód był używany w 

służbie Chrześcijańskiej do grudnia 1975r, wtedy właściciel samochodu odebrał samochód bo 

potrzebował go dla siebie. 

 Ten samochód był narzędziem do uczenia wielu lekcji jego pogańskiego właściciela. 

Pewnego razu Barney powiedział mu: ,,Powinieneś oddać swoje życie w ręce Boże, tak jak 

poświęciłeś ten samochód do służby Bożej i porzucić oddawanie czci duchom przodków. Nie 

dziękuj im za uwolnienie z więzienia, ale Bogu. Ani nie wieszaj woreczka żółciowego w swoim 

samochodzie jako ochronę przed złymi duchami, ale zaufaj Panu Jezusowi.”  

 Właściciel samochodu miał kierowcę, poganina, ponieważ sam nie posiadał prawa jazdy. 

Zanim uruchomili samochód pierwszy raz, właściciel poprosił duchy przodków o ochronę, po czym 

kierowca przekręcił stacyjkę, ale silnik nie chciał się uruchomić. Wtedy właściciel przypomniał 

sobie co powiedział Barney, a mianowicie, że: ,,Ten samochód należy do Pana i jest święty.” 

Dlatego powiedział kierowcy: ,,Ten samochód zawsze uruchamiano modlitwą, więc pomódl się do 

Boga Chrześcijan!” Pogański kierowca powiedział: ,,Ja nie potrafię.” Jednakże właściciel zmusił go 

mówiąc: ,,Musimy jechać. Wynająłem cię, abyś prowadził ten samochód.” Wtedy protestując 

kierowca pomodlił się, ale nic się nie stało. Wtedy właściciel powiedział: ,,Nie modlisz się 

prawidłowo. Muszą poprosić żonę, aby to zrobiła.” Gdy żona przyszła i pomodliła się samochód 

zapalił.  Właściciel pod wrażeniem modlitwy swojej żony powiedział kierowcy: ,,Widzisz, ten 



samochód uruchamia się tylko po modlitwie do Boga Chrześcijan.” Od tego dnia pogański 

kierowca musiał modlić się do Boga Chrześcijan zanim ruszyli. 

 Dla europejskich Chrześcijan którzy są przesiąknięci racjonalizmem to wszystko wydaje się 

być albo dziecinne albo nie możliwe do uwierzenia. Jednakże taka jest natura Zulusów są prości i 

dziecinni w swojej wierze, szczególnie gdy widzieli i doświadczyli co Bóg może zrobić.  

 Zespół ewangelizacyjny dalej się modli, aby ten właściciel pojazdu stał się Chrześcijaninem. 

Nie jest on daleki od królestwa Bożego, a jego żona jest żywym świadectwem dla niego. 

 8.7 Uzdrowienie kalekich. 

 Wśród Zulusów jest dużo chorych ludzi. Są przyzwyczajeni od dzieciństwa chodzić do 

szamanów, gdzie nie otrzymują prawdziwej pomocy medycznej tylko zostają coraz bardziej 

związani czarami. 

 Ponieważ mamy miłosiernego Boga, to zajmuje się on też uzdrawianiem. Jak to miało 

miejsce na Timorze w Indonezji ludzie są uzdrawiani w tym samym czasie gdy nawracają się. Na 

wyspie Timor około 30 000 osób zostało uzdrowionych w okresie dwa i pół roku od początku 

Przebudzenia. Te liczby zostały mi podane przez dwóch sług Bożych, Daniela z Timoru i Petrusa 

Oktavianusa z Batu. 

 Posłuchajmy dalszych doniesień o uzdrowieniach wśród Zulusów. 

 a) Pewna 50 letnia kobieta miała sparaliżowaną jedną stronę ciała. Została przywieziona na 

taczce (ze stalowym kołem) po drodze długości 30 km przez kilku mężczyzn po nierównym terenie 

przez góry i doliny. Kiedy dowieziono ją do Mapamuli jej ciało było poranione i bolało ją. Po 

duszpasterskiej pomocy i modlitwie wstała, ale jeszcze lekko ciągnęła jedną nogę za sobą. Ale 

pomimo to była uradowana i podziękowała Panu za to co się stało. Jednakże częściowe uzdrowienie 

nie było końcem tej historii. 

 Nie minął jeszcze ten dzień, a już ożywiona cyrkulacja krwi w chromym ramieniu i nodze 

zaczęły przynosić skutek, tak że w końcu kobieta zaczęła ruszać palcami chromej ręki i nogi, i 

przed opuszczeniem Mapumulo została całkowicie uzdrowiona. Jasnym dowodem jej uzdrowienia 

było to, że była wstanie iść pieszo całą drogę do domu po tej samej męczącej drodze przez góry i 

doliny. Gdy była około 2 km od domu jej mąż rozpoznał ją idącą z góry i zawołał: ,,To moja żona. 

Jest uzdrowiona!” 

 Jej mąż był również chory. Z powodu źle funkcjonujących gruczołów był tak gruby, że 

ledwie mógł chodzić, a jego kolana były opuchnięte i bolały go.  Po zobaczeniu cudu, który 

doświadczyła żona poprosił ją, aby pokazała mu drogę do miejsca, gdzie otrzymała pomoc. 

  Wyruszyli w poniedziałek rano, jednakże była to dla niego bardzo męcząca podróż. Była 

już środa, gdy dotarli do miejsca, w którym mogli wynająć samochód, aby zawiózł ich dalej.  

 Po przybyciu na miejsce, mężczyzna poprosił, aby pokazać mu drogę do Pana Jezusa. Po 

czym oddał swe życie Panu Jezusowi, a wtedy współpracownicy Erla pomodlili się o chorego i 

nałożyli na niego ręce. Gdy to zrobili usłyszeli jak jego kolana jakby pękały, a on sam powiedział 

potem, że czuł jakby ktoś przycinał jego kolana nożem. Następnie wstał i poruszał nogami we 

wszystkich kierunkach z łatwością i poczuł jak gdyby jego ciało stało się lżejsze. 

 Podczas Przebudzenia wśród Zulusów zauważono, że często jedno uzdrowienie ma miejsce 

po drugim i że często mąż nawraca się po żonie lub odwrotnie. 

 b) Praktycznie nie mogąca zatroszczyć się o siebie kobieta została pewnego dnia 

przywieziona do KwaSizabantu podczas gdy miało miejsce nabożeństwo dla młodzieży. I zdarzyło 

się, że biały nauczyciel, który słyszał o cudach mających miejsce w KwaSizabantu, przyszedł aby 

odwiedzić swego syna, który uczestniczył w tych nabożeństwach. Ten nauczyciel przechodził gdy 

ta kobieta po modlitwie o nią radośnie opowiadała wszystkim, że właśnie została uzdrowiona; tak 

że był świadkiem działania mocy Bożej w przypadku tej kobiety. 

 b) Pewne rodzeństwo z Efaye było chore. Brat był chromy i nieporadny, a jego siostra 

musiała być karmiona jak niemowlę. Obu z nich przywieziono do KwaSizabantu. Erlo najpierw 

rozmawiał z chłopcem, który wyznał swoje grzechy. Następnie, gdy pomodlono się o niego 

nastąpiła lekka poprawa, jego paraliż częściowo zniknął. 

 Następnie Erlo rozmawiał z siostrą tego chłopca, która wydawała się być totalnie ślepa 



duchowo. Gdy została zapytana: ,,Czy kiedykolwiek oddałaś życie Panu Jezusowi?” 

Odpowiedziała: ,,Nie. Nie mam żadnych grzechów.” Wkrótce potem stała się bardzo chora i 

poprosiła Erlo o modlitwę, ale nie było przełomu. Następnego dnia leżała na podłodze wymiotując, 

czując jak gdyby miała umrzeć. Wtedy zaczęła uświadamiać sobie swoje grzechy i poszła do Erla 

po raz trzeci. Tym razem wyznała wszystkie swoje grzechy, po czym natychmiast poszła do swego 

brata, aby przeprosić go za pewne sprawy. Od tego momentu wszystkie jej problemy zdrowotne 

zniknęły i została uzdrowiona. 

 Wtedy jej brat wyznał drugi raz grzechy, które sobie przypomniał; i po kolejnej modlitwie 

został całkowicie uzdrowiony. 

 W tym miejscu może powstać myśl, że łatwo jest nawracać Zulusów, i że łatwo jest im 

doświadczać uzdrowienia. Jednakże musimy pamiętać, że Zulusi są dumnym narodem, a ich 

narodowa duma sięga wstecz do czasów ich przodka Shaki. Z tego względu misjonarze 

doświadczyli, że jest trudno dotrzeć do serc i sumień Zulusów z Ewangelią. 

 Cuda i uzdrowienia wśród Zulusów wskazują na to, że doświadczają oni jak nigdy w swojej 

historii czasu Bożej łaski. 

 Podobne lecz mniejsze wydarzenie miało miejsce niedawno podczas innego Przebudzenia 

które ma miejsce wśród Buszmenów na obszarze, w którym działa misja Dorothea. Jeśli Bóg 

pozwoli, odwiedzę to miejsce, gdy będę z następną wizytą w RPA. Pisałem już o misji Dorothea w 

innej mojej książce zatytułowanej ,,Jesus auf allen Kontinenten (Jezus na wszystkich 

Kontynentach) (Bibel- und Schriftenmission Dr Kurt E. Koch, www.schriftenmission.de).  

 d) Uzdrowienie 18 letniej Anny Grety Khumalo było zdumiewającym wydarzeniem. Bill 

Larkan z firmy rekrutującej pracowników dla firmy wydobywczej w Johannesburgu opowiedział mi 

tę historię, a Erlo podał szczegóły. 

 Anna Greta była całkowicie sparaliżowana, leżała w łóżku nie mogąc nawet odpędzić much. 

Od dzieciństwa musiała być noszona na toaletę również. Chrześcijanie, którzy wiedzieli o niej, 

odwiedzali ją od czasu do czasu i opowiedzieli o niej Billowi Larkanowi, który odwiedził ją. Pomoc 

duszpasterska, w jej przypadku wydawała się prawie niemożliwa, ponieważ mogła tylko szeptać a 

czasem nie mogła i tego robić. Jednakże w jakiś czas potem jeden ze współpracowników Erla 

udzielił jej pomocy duszpasterskiej zadając pytania na które odpowiadała ,,Tak” lub ,,Nie,” poprzez 

mruganie oczami. 

 Jej rodzice próbowali wszystkiego aby jej pomóc. W szpitalu w Baragwanath była leczona 

przez 3 miesiące, lekarze myśleli, że jest obłąkana, Potem została przeniesiona do szpitala w 

Dundee, ale nie polepszyło jej się. W końcu zabrano ją do specjalistów do szpitala Edendale w 

Pitermaritzburgu. Ale nic się nie zmieniło; nie było poprawy. Od czasu do czasu jej rodzice również 

próbowali korzystać z pomocy szamanów nie zdając sobie sprawy z tego, że tylko pogarszali stan 

rzeczy.  

 Jeden z szamanów użył oryginalnej, ale całkowicie absurdalnej terapii. Zgolił kilka włosów 

z głowy sparaliżowanej dziewczyny, potem ugotował żabę i zawiązał ją gorącą do głowy 

dziewczyny. Nie ma potrzeby komentować takich okropnych metod leczenia, które nie przynoszą w 

ogóle ani pomocy ani ulgi. 

 Bill odwiedził ją ponownie i powiedział, że Erlo przybędzie do Tugela Ferry ponownie z 

ewangelizacyjną misją namiotową. Anna zgodziła się, aby ją tam zabrać. 

 Zaniesiono ją na materacu do samochodu Bila, a potem z samochodu w ten sam sposób do 

namiotu ewangelizacyjnego. Po nabożeństwie Erlo mówił do niej, podczas gdy zespół 

współpracowników wstawiał się za Anną w modlitwie. Gdy przemawiał do niej Erlo został 

natchniony, aby powiedzieć: ,,W imieniu Jezusa, wstań!” Gdy to usłyszała, zawahała się, ale gdy 

Erlo ponowił nakaz wstała.  Bill powiedział mi, że on i inni dosłownie pobiegli do miejsca, w 

którym zdarzył się cud. 

 Tej samej nocy zawiadomiono jej siostrę w Dwaleni, aby przyjechała do domu, ale nie 

powiedziano jej o uzdrowieniu. Myślała, że ludzie, którzy przekazali jej tę wiadomość, chcieli 

powiedzieć jej w ten sposób że Anna Greta zmarła. Gdy dotarła do domu i szła do pokoju, w 

którym znajdowała się Anna, jej uzdrowiona siostra ukazała się na progu. Nauczycielka myślała, że 



to duch i szarpnęła rękami do góry uciekając w szoku. Nic dziwnego, ponieważ ostatni  raz widziała 

jak siostra chodzi trzy lata temu, a przez ostatnie 6 miesięcy Anna Greta była całkowicie niezdolna 

do poruszania się. 

 Następnego dnia kilku współpracowników zespołu ewangelizacyjnego pojechało z Anną 

Gretą, aby odwiedzić jej ojca, który pracował jako strażnik więzienny w miejscowości Pomeroy 

położonej około 25 km od Tugela Ferry. Po przybyciu na podwórze więzienne, poprosili pewnego 

człowieka, aby zawołał jej ojca. Gdy otworzył on drzwi, współpracownicy i Anna Greta poszli 

spotkać się z nim. Jej ojciec stał jakby skamieniał, albo zobaczył ducha. Potem uświadomił sobie, 

że to naprawdę była jego córka. ,,Co się stało?” zapytał, gdy płacząc objęli się wzajemnie. ,,Jezus 

mnie uzdrowił” odpowiedziała. ,,Chodź do mojego pokoju,” powiedział ,,i opowiedz mi wszystko 

co się zdarzyło.” Z radości zapomniał zamknąć bramę więzienia. 

 Uzdrowienie miało niesamowity wpływ na wiele osób. Najpierw przyszli trzej urzędnicy 

sądowi, aby zbadać sprawę i przepytać dziewczynę. Dowodami jej poprzedniego stanu były 

oczywiście wypisy i zaświadczenia ze szpitali. Badający sprawę byli pod wrażeniem tego 

uzdrowienia, chociaż byli nie wierzący i powiedzieli do dziewczyny: ,,Czy wiesz kto cię uzdrowił? 

To Ten który może zabić i wskrzesić z martwych!” Zachęcili ją i powiedzieli jej: ,,Lgnij do Boga, 

który to uczynił.” 

 Duchowe efekty uzdrowienia Anny Grety były o wiele większe niż prosty fakt, że trzej 

wątpiący urzędnicy sądowi stanęli wobec przekonania o prawdzie. Wielu ludzi przybiegło, aby 

zobaczyć Annę Gretę i nastąpiło wielkie otwarcie na Ewangelię. Setki ludzi ustawiło się w kolejce 

po pomoc duszpasterską, a około 200 poprosiło o modlitwę. Naturalnie tylko na małą liczbę z tylu 

zgromadzonych można było modlić się z nałożeniem rąk, jak to opisano w Jak 5:14. Dlatego 

modlono się tak tylko o poważnie chorych i ślepych, a za pozostałych modlono się grupowo. 

Niektóre z wielu uzdrowień zostaną opisane poniżej. 

 Takie uzdrowienia jak Anny Grety potwierdzają prawdziwość prawdy zapisanej w Psalmie 

68:20: ,,Nasz Bóg jest Bogiem zbawienia, Pan BÓG wybawia od śmierci.” (UBG). 

 8.8 Uzdrowienie ślepych. 

   Niniejsza relacja jest powiązana z poprzednią. Po uzdrowieniu Anny Grety wielu chorych 

płynęło strumieniem z odległych miejsc. A z całkowicie pogańskich obszarów przybyli posłańcy z 

prośbą: ,,Przyślijcie nam ludzi, którzy mają żywą Ewangelię. Usłyszeliśmy co się wydarzyło 

między wami.” 

  Naturalnie, takie okresy czasu są niebezpieczne dla uczniów Chrystusa. Pamiętamy 

nakarmienie 5000 ludzi opisane w Ewangelii Mateusza 14:21 (UBG):  ,,A tych, którzy jedli, było 

około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.” Uczniowie byli w niebezpieczeństwie 

stania się zbyt zaabsorbowanymi ich uczuciami, dlatego Pan Jezus ,,wyciszył” ich, przymuszając, 

aby wsiedli do łodzi i nakazując im, aby przepłynęli Morze Galilejskie przed nim. Wiedział co ich 

czekało- sztorm, który miał spowodować lęk i desperację w uczniach. Miała to być korzystna lekcja 

dla nich powodująca wewnętrzną korektę w ich duszach. 

 Erlo zna niebezpieczeństwo wielkich cudów. Jest to jedna z przyczyn, dlaczego często 

zabiera swój zespół na ubocze, aby się wyciszyć, by mogli podziękować Panu za wszystko czego 

doświadczyli, i przygotować się w modlitwie na to co ich czeka. Jednym z takich miejsc jest stary 

dom położony w pobliżu Kranskop w którym zbierają się na modlitwę. 

 Ale wracając do tematu opiszę teraz co Pan uczynił dla ślepych. 

 a) Uzdrowienie jedenastu ślepych. 

 Na drugi dzień po uzdrowieniu Anny Grety, przyprowadzono jedenastu ślepych. Moc Boża 

była tak potężnie obecna, że jak tylko ślepi weszli to zawołali: ,,Widzę.” Każdy z nich, kobiety i 

mężczyźni odzyskali wzrok. 

 Tego samego dnia Martin Stegen przywiózł grupę ludzi z Elandskraal położonego 40 km od 

Tugela Ferry. Samochód był już pełen ludzi, i jak jechali Martin zobaczył ślepą kobietę z córką 

stojące na poboczu drogi. Pomachały ręką, aby samochód się zatrzymał i prosiły usilnie Martina, by 

zabrał je na nabożeństwo do Tugela. Martin odpowiedział, że było mu przykro, ale nie było 

miejsca, a nikt z jadących nie chciał wysiąść aby ustąpić jej miejsca. Z tego powodu, zapłakana 



kobieta została pozostawiona. 

  W niedzielę Martin usłyszał, że ta ślepa kobieta pozostawiona na drodze została 

uzdrowiona. Gdy zbadano, aby dowiedzieć się w jakim dokładnie czasie to miało miejsce 

stwierdzono, że było to w tym samym momencie w którym 11 innych ślepych ludzi zostało 

uzdrowionych. 

 b) Babcia Ntjali. 

 Pewna stara, ślepa kobieta z Elenge została przywieziona do KwaSizabantu. Pozostawała 

tam jakiś czas, a potem pojechała z powrotem do domu nie zostawszy uzdrowioną. Przybyła po raz 

drugi do tego błogosławionego miejsca, ale dalej nie była gotowa na Boże działanie, Podczas swego 

pobytu ani nie szukała pomocy duszpasterskiej, ani nie oddała swego życia Panu Jezusowi 

Chrystusowi. Ponownie wróciła do domu rozczarowana. Pewnego dnia kilku Zulusów przyszło po 

pomoc, Gdy zapytano ich: ,,Skąd wiecie, że Pan Jezus objawił się na tym miejscu?” Odpowiedzieli: 

,,Babcia Ntjali  powiedziała nam o tym; po wizycie tutaj jej wzrok powrócił.” Wkrótce potem Ntjali 

sama przyszła do jednego ze współpracowników Erla po pomoc duszpasterską w czasie której 

oddała swoje życie Panu Jezusowi. 

 Uzdrowienia zdarzają się nie tylko gdy Erlo modli się o chorych; jego współpracownicy 

mają podobne doświadczenia. 

 Pewnego razu, gdy Erlo nie był obecny w KwaSizabantu, przybyła pewna ślepa kobieta i 

chciała, aby Erlo się za nią pomodlił. Jednakże z powodu jego nieobecności jeden ze 

współpracowników zaoferował pomoc duszpasterską. Gdy w jej trakcie ślepa kobieta wyznawała 

swoje grzechy nagle powiedziała: ,,Widzę ścianę.” Po czym rozejrzawszy się dookoła, uświadomiła 

sobie, że otrzymała wzrok i że została całkowicie uzdrowiona. Było to szczególne 

błogosławieństwo od Boga, gdyż była całkowicie ślepa, a jej oczy nigdy w pełni się nie rozwinęły. 

  

 A oto kolejny przykład. Martin był z wizytą w KwaSizabantu. Gdy tam był udzielał pomocy 

duszpasterskiej dwóm ślepym, którzy leżeli jeden obok drugiego w szpitalu misyjnym. Najpierw 

porozmawiał z jednym w osobnym pokoju. Gdy ten pierwszy wyszedł z pokoju jego sąsiad zapytał 

go: ,,Czy widzisz?” Na co ten pierwszy odpowiedział: ,,Widzę duchowo i to jest najważniejsza 

rzecz. Nasze życie musi być uporządkowane przed Bogiem.” Drugi ślepiec uradował się tym, ale 

nie uświadamiał sobie, że miał doświadczyć czegoś dodatkowo. Gdy wyznał swoje grzechy i 

pomodlono się o niego, jego oczy otworzyły się, a jego kulawość znikła. Ten człowiek znalazł 

Chrystusa, otrzymał wzrok i został uzdrowiony z chromości. Powiedział wszystkim przychodzącym 

do KwaSizabantu: ,,Byłem ślepy od 1941r, a chromy od 1942. Pan dotknął mnie na trzy sposoby.” 

Każdy radował się wraz z nim, i ten człowiek stał się imponującym świadkiem dla pogan i 

chrześcijan. 

 c) Uzdrowienie ze ślepoty podczas udzielania pomocy duszpasterskiej. 

 Pewien ślepy został pewnego dnia przyprowadzony do KwaSizabantu. Chciał, aby Erlo z 

nim porozmawiał, jednakże z początku Erlo odmówił ponieważ był zajęty sprawą dotyczącą 

jednego współpracownika. W końcu jednak uległ prośbie ślepego, a wtedy ślepy poprosił go: 

,,Proszę otwórz moje oczy.” 

 Na co Erlo odpowiedział: ,,Jak możesz prosić mnie o taką rzecz? Nie potrafię uzdrowić 

nikogo. Tylko Pan Jezus potrafi to uczynić.” Wtedy ślepy powiedział: ,,Ale ja słyszałem o ślepych 

ludziach, którzy otrzymali wzrok tutaj w KwaSizabantu.” Erlo odpowiedział: ,,Nie, to nie działa w 

ten sposób. Najpierw muszą być otworzone twoje duchowe oczy. Czy kiedykolwiek widziałeś i 

zrozumiałeś co Pan Jezus uczynił dla ciebie?” Ale ślepy nie mógł tego pojąć. Wtedy Erlo wyjaśnił 

mu Ewangelię: ,,Bóg jest święty. My jesteśmy grzesznikami, dlatego Bóg w swojej miłości posłał 

swego Syna, aby zmarł za nas.” Zanim Erlo skończył mówić, ślepy zawołał: ,,Teraz rozumiem co 

masz na myśli!” I  natychmiast zaczął wyznawać swoje grzechy. W trakcie tego, nagle podskoczył i 

zawołał: ,,Widzę! Dzięki Panu. On otworzył moje oczy.” 

 Psalmiści śpiewają dużo o cudach Bożych. Niech ten, kto się raduje, raduje się w Panu. 

 Słowo ,,sam” pojawia się wiele razy w Biblii i podkreśla, że nigdy nie powinniśmy 

obrabowywać Pana z Jego chwały. 



 Psalm 72:18 (UBG) mówi: ,,Błogosławiony niech będzie PAN Bóg, Bóg Izraela, który sam 

jeden czyni cuda.” 

 Psalm 136:3-4 (UBG): ,,Wysławiajcie Pana panów, bo na wieki jego miłosierdzie; Tego, 

który sam czyni wielkie cuda, bo na wieki jego miłosierdzie.” 

 Ks Pwt 32:3 (UBG): Będę bowiem głosił imię PANA. Uznajcie wielkość naszego Boga.” 

 Nehemiasz 9:6 (UBG): ,,Ty, ty jedynie jesteś PANEM.” 

 Podam jeszcze małą perełkę na zakończenie relacji dotyczących ślepych. Otóż pewna ślepa 

kobieta jadąca do KwaSizabantu powiedziała: ,,Nie chcę otrzymać wzroku. Pierwszą rzeczą, którą 

chcę zobaczyć to Pan Jezus w swoim Królestwie.” 

 8.9 Uzdrowienie nowotworu 

 Krótko po rozpoczęciu się Przebudzenia zespół ewangelizacyjny zebrał się na modlitwę. 

Nagle usłyszeli głośny trzask na zewnątrz. Wybiegli na zewnątrz i zobaczyli, że przednia szyba 

jednej z ciężarówek misyjnych została stłuczona. Było oczywistym, że żaden zewnętrzny wpływ 

nie spowodował uszkodzenia szyby, gdyż nie było nikogo w pobliżu, ani nie było oczywistego 

wyjaśnienia jak to się stało. Zespół powrócił na modlitwę i zapytał Pana co to znaczyło. Na co Pan 

odpowiedział im, iż powinni oczekiwać czegoś niezwykłego. 

 Wkrótce potem 44 letni mężczyzna został przyniesiony przez kilka kobiet do Mapumulo. 

Był chory i nie mógł chodzić, ponieważ miał duży złośliwy nowotwór w brzuchu i ponieważ jego 

obie nogi były sparaliżowane. 

 Tego dnia tak wielu ludzi przyszło na spotkanie ewangelizacyjne, że namiot był za mały i 

wielu ludzi musiało siedzieć na trawniku na zewnątrz. Słyszeli Ewangelię i wezwanie, aby 

uporządkować swoje pycie przed Bogiem. Po tym wezwaniu ludzie jeden za drugim podchodzili po 

pomoc duszpasterską. Jednakże, ten chromy człowiek siedział na miejscu, bo nie mógł chodzić. 

Wtedy jeden z członków zespołu ewangelizacyjnego podszedł do chromego i udzielił mu pomocy 

duszpasterskiej. Mężczyzna wyznał wszystkie swoje grzechy i wyjawił, że chce naśladować Pana 

Jezusa. Współpracownik Erla pomodlił się z chromym i ledwie powiedział: ,,Amen” a już 

nowotwór pękł. Spowodowało to okropny smród, który przeniknął całe miejsce, powodując, że 

ludzie, którzy byli w pobliżu szybko odsunęli się. 

 Wielu ludzi było zdumionych, gdy zauważyli uzdrowionego stojącego bez żadnej pomocy w 

miejscu, w którym czekano na modlitwę. Jego chromość została uzdrowiona całkowicie!  Ludzie 

uwielbiali i chwalili imię Pana, śpiewając: ,,Pan jest potężny; nie ma jemu podobnego.” 

 8.10 Uzdrowienie bólu zęba. 

 W liście skierowanym do mnie, Erlo napisał: ,,Kilka lat temu zostałem wezwany do starszej 

pani. Powiedziano mi, że była chora i chciała, aby się o nią pomodlić. Gdy przybyłem zobaczyłem, 

że jedna strona jej twarzy była napuchnięta. Zapytałem co mogę uczynić dla niej. Powiedziała, że 

ząb ją bolał okropnie. Na co poradziłem jej by poszła do dentysty i usunęła zęba. To była mało 

ważna sprawa. Nie spodobał jej się mój komentarz i odpowiedziała mi raczej ostro, że nie wezwała 

mnie, abym wysyłał ją do dentysty, ale żebym pomodlił się za nią. Przyjąłem to z poczuciem 

humoru i stwierdziłem, że było mi trudno pozostać poważnym. Więc pomodliłem się: ,,Panie Jezu, 

widzisz tę kobietę. Chciałaby, abyś uleczył jej zęba, Amen.” To była z pewnością bardzo krótka 

modlitwa, a jednak Pan na nią odpowiedział. Ból zęba i opuchlizna zniknęły całkowicie. Od tego 

czasu minęło wiele lat i ta kobieta nie miała więcej bólu zęba.” 

 8.11 Uleczenie jelit. 

 Pewna 54 letnia kobieta imieniem Xobisile cierpiała od długiego czasu na uporczywą 

biegunkę. Jej stan pogarszał się i żaden lekarz nie mógł jej pomóc. W końcu musiała leżeć w łóżku, 

a na domiar złego zachorowała także na zapalenie żyły. Jej noga napuchła i zsiniała, powodując 

okropny ból. Jej sąsiedzi słyszeli jej głośne jęki. Wydawało się, że traciła rozum.  

 Pewnego wtorku przyszedł do niej ktoś, kto powiedział jej, że niedaleko był biały człowiek, 

który modlił się za chorych. Po czym zapytał czy chciałaby  zostać tam zabrana. 

 Erlo prowadził nabożeństwa dla chorych w co drugą środę w sąsiedniej wiosce, więc tam ją 

zabrano, pomimo że podróż była trudna. Najpierw Xobisile musiała być niesiona po stromym 

wzgórzu, a stamtąd do drogi z której mogła być zabrana samochodem. 



 Wielu chorych było już zebranych na miejscu, gdy przywieziono ją. Przed głoszeniem 

Ewangelii, Erlo powiedział chorym, że najpierw muszą uporządkować swoje pycie przed Bogiem i 

uczynić to szczerze. Po tym śpiewano pieśń, którą prowadził młody współpracownik Erlo. 

 Podczas śpiewania, Xobisile nagle poczuła, że jej opuchlizna na nodze pękła i natychmiast 

wypłynęła duża ilość ropy. Powiedziała potem, że ropa wypłynęła w 4 różnych kolorach i że 

opuchlizna od razu zniknęła. Jej jelita zostały również uzdrowione. Dodatkowo, skóra na jej 

uzdrowionej nodze zaczęła odpadać płatami i pojawiła się na niej nowa skóra. Wszystko to działo 

się w 1967r. 

 Dziewięć lat później ta uzdrowiona kobieta miała inne doświadczenie. Ponieważ jest 

analfabetką nie potrafi czytać Biblii. Oto dlaczego Pan czasami przemawiał do niej we śnie. 

Pewnego razu powiedziano jej we śnie, że  zanim cokolwiek uczyni powinna się pomodlić. 

Pewnego dnia zapomniała tej lekcji. Otóż chciała by ciężarówka ją podwiozła i gdy biegła za nią, 

gdy ciężarówka cofała, skręciła sobie stopę, która została uzdrowiona 9 lat wcześniej. Stopa spuchła 

i bardzo ją bolała. Wtedy pomodliła się i zapytała się siebie co Bóg chciał przez to powiedzieć jej? 

Objawiono jej, że rozpoczęła tę podróż bez modlitwy. Pokutowała i poprosiła Pana o przebaczenie, 

a Pan zmiłował się nad nią, gdyż opuchlizna i ból natychmiast zniknęły. 

 8.12 Uzdrowienie wewnętrznego krwawienia. 

  Siostra Helga pracowała przez kilka lat w RPA i brała udział w Przebudzeniu. Po powrocie 

do Niemiec poczuła nagle mocne bóle w obu jej nogach i miała wysoką gorączkę; rany zaczęły się 

tworzyć w jej zewnętrznych częściach stóp i miała krwotok w jelitach. Zabrano ją do szpitala. Po 

tygodniu jej nogi zostały sparaliżowane od kolan w dół; nie mogła ruszać palcami u nóg. Lekarze 

nie potrafili postawić dokładnej diagnozy ani leczyć niezrozumiałych symptomów. Stanęli podczas 

medycznej zagadki. Wszystkie próby terapii i podane leki nie pomogły i siostra Helga była 

przenoszona z jednego szpitala do drugiego bez znaczących wyników. 

 W tej wydającej się na beznadziejną sytuacji Helga poinformowała Erlo Stegena. Erlo 

modlił się o nią intensywnie, i zamierzał odwiedzić ją w czasie planowanej podróży do Niemiec. 

Wtedy jeden ze współpracowników Erla zadzwonił do szpitala w Tübingen i był zdumiony, że 

Helga sama podeszła do telefonu. Powiedziała radośnie, że z powrotem może chodzić, i że ustały 

jej wewnętrzne krwawienia. Dodając: ,,Pewnego dnia poczułam, że Pan mnie dotknął. Uczucie 

ciepła przepłynęło przez moje całe ciało. Od tego dnia rozpoczął się mój proces zdrowienia i mój 

stan poprawiał się bardzo szybko. Profesor, który mnie leczył jak również lekarze i pielęgniarki byli 

pod wielkim wrażeniem mojego uzdrowienia. Powiedzieli: ,,Doświadczyła pani cudu!”” Było to 

spowodowane tym, że wykluczyli wcześniej wszelką możliwość poprawy i oczekiwali, że umrze. 

 8.13 Kapeć. 

 Następująca historia bez wątpienia rozgniewa wielu Chrześcijan. Erlo dał mi spisane 

sprawozdanie o niej. Gdybym sam w nią nie uwierzył nie umieściłbym jej tutaj. Ale dla tych, którzy 

stale krytykują, podam zawczasu inny przykład. 

 W Dz 19:12 opisane jest, że chustki i apaszki należące do Pawła kładziono na chorych i byli 

oni uzdrawiani. 

 Ten urywek prawdziwie znajduje się w Biblii i ja takiego postępowania nie krytykuję. 

Jednakże w historii kościoła był często nadużywany i takie postępowanie nadużywające go trzeba 

odrzucić kategorycznie. Zamiast wielu tego przykładów na 5 różnych kontynentach podam jeden 

przykład z USA. 

 Pewien znany uzdrowiciel ze skrajnej grupy Chrześcijańskiej powiedział po nabożeństwie: 

,,Zbierzemy teraz kolektę. Jednakże nie potrzebuję żadnych pieniędzy tylko waszych chusteczek i 

nie ważne czy są czyste czy brudne. Potem jak się nad nimi pomodlę odzyskacie je.” Pomocnicy 

uzdrowiciela zebrali wszystkie chusteczki, a on pomodlił się nad nimi. Po czym ten cwany 

biznesmen-uzdrowiciel powiedział: ,,Możecie kupić wasze chusteczki z powrotem po 25 centów za 

sztukę. Wystarczy, że położycie waszą chusteczką na chorym miejscu waszego ciała i zostaniecie 

uzdrowieni, zgodnie z Dz 19:12.” Jednakże zabrakło chusteczek dla wszystkich, ponieważ ci, 

którzy byli pierwsi w kolejce kupili po kilka sztuk. 

 Jest to nie tylko łotrostwo, ale i nadużywanie Biblii; można to nawet zaklasyfikować jako 



białą magię. 

 Od tej negatywnej historii przejdźmy do pozytywnej. W Madras, Chrześcijański lider, 

Ojciec Daniel, opowiadał mi o swojej przyjaźni ze znanym mężem Bożym Sadhu Sundar Singhiem. 

Nawiązał ją w swoich młodych latach. Zanim Sadhu zniknął w Himalajach, podarował młodemu 

Danielowi swój koc, na którym spał i który dawał mu ochronę przed zimnem i deszczem. Jest to 

historia podobna do historii Eliasza i jego następcy Elizeusza. Pewnego dnia Brat Daniel został 

wezwany do bardzo chorej osoby. Modlił się o tego człowieka, kładąc koc Sadhu na niego i ten 

człowiek wyzdrowiał. Ponieważ ta historia wydawała mi się trochę dziwna pomimo że Biblia w Dz 

19:12 mówi o podobnych rzeczach, zapytałem Brata Daniela: ,,Jak często tak postępowałeś?” Na co 

odpowiedział: ,,Tylko raz. Nigdy tego nie powtórzyłem.” Ta odpowiedź zadowoliła mnie. 

 Ponieważ Brat Daniel jest trzeźwym mężem Bożym, pozostawię tę historię tak jak jest bez 

krytykowania jej. Brat Daniel umarł kilka lat temu, jednakże w swojej służbie doświadczył wielu 

cudów. Opisałem jego biografię w poprzednio wymienionej książce zatytułowanej: ,,Jesus auf allen 

Kontinenten (Jezus na wszystkich Kontynentach). 

 Istnieje wielu Chrześcijan, którzy krytykują Sadhu Sundar Singha. Jednakże ja ze swej 

strony muszę powiedzieć, że w życiu tego wielkiego męża Bożego miały miejsce rzeczy, które nie 

zawsze mogę zrozumieć. Ale nie jestem jego krytykiem ani sędzią. Każdy człowiek zda za samego 

siebie sprawę przed Panem. 

 Teraz przejdźmy do historii, którą przekazał mi Erlo, a która jestem przekonany, że jest 

prawdziwa, gdyż w przeciwnym wypadku, jak powiedziałem wcześniej, nie opublikowałbym jej.  

 Otóż zdarzyło się, że Erlo był w podróży, podczas gdy do szpitala w KwaSizabantu przyjęto 

bardzo chorą osobę. Chociaż wielu ludzi modliło się za nią, jej stan się pogarszał, i stało się jasne, 

że umierała. Osoba ta musiała byś przeniesiona do innego pokoju ponieważ umierała. Niektórzy 

współpracownicy Erla uklęknęli w tym pokoju i wołali do do Pana. Jedna ze współpracownic 

zobaczyła kapcie Erla pod łóżkiem: Wspomniała na Dz 19:12 i modliła się: ,,Panie, gdyby twój 

sługa był tutaj to użyłby daru, którym go obdarzyłeś.” Po czym wzięła jeden z kapci Erlo i 

trzymając nad chorym rzekła: ,,Panie Jezu, Ty działałeś przez chusty twego sługi Pawła. Proszę 

zadziałaj przez to co teraz czynię.” Od tego momentu zdrowie tego pacjenta zaczęło się poprawiać. 

Współpracownicy radowali się niewysłowioną radością. Uwielbiali Pana za to, że jest taki sam 

dzisiaj jakim był 2000 lat temu. Należy podkreślić, że te postąpienie nie było traktowane lekko, ale 

zrodziło się pod wpływem głębokiej udręki i nigdy nie zostało powtórzone. Skrajni Chrześcijanie 

nadużywający Dz 19:12 nie mają prawa używać opisanego przykładu, aby usprawiedliwić swoje 

działania. Chociaż dwoje ludzi może czynić tę samą rzecz, to jednak nie wynika z tego, że czynią ją 

z tej samej postawy serca. Niech ci, którzy są mądrzy w swoich własnych oczach, i którzy szydzą 

arogancko z powyższych rzeczy wspomną na słowa Pana Jezusa Chrystusa: ,,Zaprawdę powiadam 

wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego” (Mar 10:15 UBG). 

 Wiele uzdrowień zostało opisanych w niniejszej książce, jednakże musimy zawsze 

pamiętać, że najważniejszą sprawą jest zbawienie człowieka. Nowo narodzenie z Ducha Bożego 

jest nieskończenie razy bardziej ważne niż uzdrowienie fizyczne. A jednak łaskawy Pan pomaga 

swoim dzieciom i duchowo i fizycznie. W Ewangelii Mateusza 9:36 UBG napisano: ,,A widząc 

tłumy ludzi, użalił się nad nimi...” Służba Pana była pełna współczucia. 

 Istnieje wiele form uzdrowienia, ale jedną rzecz mają wspólną. Otóż często, w przypadku 

uzdrowionych ludzi, którzy nie oddają swego życia w pełni Chrystusowi ma miejsce nawrót 

choroby.  

 Nie wszyscy chorzy są uzdrawiani. Czasami Pan kładzie na nas ciężary i nie zabiera ich; 

jednakże pomaga nam je dźwigać. Istnieje wielu błogosławionych ludzi, którzy ,,dźwigają ciężary.” 

Takie ciężary, których Pan nie zabiera, mają za zadanie przygotować nas na wieczność.   

 Nie powinniśmy przeoczać faktu, że w czasach Przebudzenia zdarzają się wielkie rzeczy, 

które my Zachodni Chrześcijanie o duchowo ,,twardych karkach” znamy tylko z doniesień.  

 Być może czytelnik zrozumie co znaczyło dla mnie doświadczenie wszystkich tych 

wydarzeń mających miejsce w różnych Przebudzeniach. 

 Naśladując w moim życiu Pana Jezusa Chrystusa, często doświadczałem jak Pan prowadził 



mnie do krajów, w których zastawałem otwarte drzwi. Na przykład przy jednej okazji, gdy 

czekałem na samolot w Dżakarcie (Indonezja), obok mnie czekał pewien człowiek na ten sam 

samolot. Kiedy przedstawiliśmy się sobie nawzajem, powiedział, że muszę mieć imiennika w 

Niemczech, który napisał książki ,,Christian Counseling and Ocultism” (Chrześcijańskie 

Poradnictwo i Okultyzm) oraz ,,Between Christ and Satan” (Pomiędzy Chrystusem a Szatanem). 

Był zdumiony, gdy się dowiedział, że jestem ich autorem. Następnie zaprosił mnie natychmiast do 

swego Kościoła w Australii w Melbourne, abym poprowadził 8 dniowe wykłady. Podczas mojej 

drugiej podróży do Australii spełniłem jego życzenie. Często doświadczyłem tego typu 

prowadzenia Pańskiego.  

 Miałem również inne podobne doświadczenia. Otóż posiadam absolutny wstręt do pisania 

książek. Istnieje tak wiele nudnych napisanych książek, że- proszę wybaczyć mi wyrażenie- 

buntowałem się, gdy proszono mnie, aby spisał swoje doświadczenia. Pewien Chrześcijanin na 

wysokim stanowisku nakłaniał mnie, abym wszystko to przelał na papier. Często powiadał: ,,Po 

prostu napisz tak jak to opowiadasz.” Dwa lata później przestałem się buntować i napisałem książkę 

zatytułowaną ,,Höhenflug” (Szybując Wysoko), która została wydana 11 lub 12 razy. Zawsze byłem 

nakłaniany do pisania; nigdy nie pochodziło ono z mojej własnej inicjatywy. 

  Trzeci rodzaj doświadczeń wypełnia mnie wdzięcznością dla Pana. Otóż, gdy już 

zabierałem się do pisania książki, to Pan posyłał mi materiał, który potrzebowałem. Ludzie, których 

nie znam przysyłali mi sprawozdania z wielu kontynentów, o które nie prosiłem, a ich materiał 

często odpowiadał dokładnie tematowi nad którym pracowałem. Takie doświadczenie było 

przyczyną dla której dodałem do niniejszego rozdziału o uzdrowieniach materiał z Indonezji.  

 8.14 Dodatek. Uzdrowienia w Indonezji. 

 Podczas, gdy pisałem w poprzednim rozdziale o uzdrowieniu chromych i ślepych dotarł do 

mnie list z wyspy Rote (Indonezja) ze sprawozdaniem, które dokładnie pasuje do tego tematu. Oto 

jak Pan pracuje ze mną. Nie żebym zasługiwał na to, ale że przez sposób w który dostarcza mi 

materiał mam potwierdzenie, że to On chce, abym pisał. 

 Przejdźmy teraz do tego listu, którego autorem jest pastor Mus Zacharias z Baa Rote, NTT. 

Rote jest wyspą położoną około 60 km od wyspy Timor. Te dwie wyspy doświadczają wielkiego 

Przebudzenia od 1965r. Opisałem historię pastora Zachariasa i Przebudzenie na Rote w mojej innej 

książce zatytułowanej: ,,Uns, Herr, wirst Du Frieden Schaffen” (Dasz nam pokój Panie) (Bibel- und 

Schriftenmission Dr Kurt E. Koch, www.schriftenmission.de).   

 List jest datowany na 12 lwietnia 1976r, a dotarł do mnie 28 kwietnia tego samego roku. W 

pierwszych dwóch częściach listu pastor Zacharias donosi, że Przebudzenie trwa nadal i podaje 

szczegóły. Jest bardzo dokładny w tym i dlatego podzielił listy na trzy rozdziały: A, B, C, które 

podzielił na pod rozdziały numeryczne, a te z kolei  alfabetycznie. Poniższy materiał pochodzi z 

rozdziału C, 1-9, do którego nic nie dodałem, ani od którego nic nie odjąłem. 

 (1) Pewna kobieta w wiosce Oehandi była w 8 miesiącu ciąży. Od 6 miesiąca nie czuła 

ruchów dziecka. Wydawało się, że jej dziecko było martwe od trzech miesięcy. Zespół 

ewangelizacyjny odwiedził ją i modlił się za nią i martwe dziecko urodziło się. Nic się nie stało 

matce i czuje się dobrze. 

 (2) Pewien członek Kościoła w Oehandi był opętany. Często padał na ziemię wijąc się 

nieprzytomny. Zespół modlił się o niego i wypędził demony. Człowiek ten został uwolniony.  

 (3) Chris Mooy, 18 latek był chromy od dzieciństwa. Mieszkał w wiosce Oeseli położonej 

około 16 km od wioski Lidamanu.  Wezwano zespół, aby przyszedł i pomógł temu chromemu 

chłopcu. Więc wyruszyli do Oesli. Po modlitwie ten młody człowiek został natychmiast 

uzdrowiony. 

 (4) Oci Modok, kobieta z Dengka położonego również około 16 km od Lidamanu, była 

obłąkana. Miała w zwyczaju zrywać ubranie i tarzać się w grząskim błocie, krzycząc głośno bez 

żadnej przyczyny. Została uzdrowiona po 7 dniach modlitwy. 

 (5) Saa Henuk w Dengka była również obłąkana. Z rozczochranymi włosami, miała w 

zwyczaju krzyczeć bez przyczyny i straszyć ludzi biegnąc za nimi. Była wychudzona. Zespół nie 

ustawał- modlił się za nią przez trzy miesiące, i po tym czasie została uzdrowiona. Teraz kobieta 



pracuje i chodzi do kościoła jak wielu innych. Również przybyła na wadze. 

 (6) Pelipus Merukh w wiosce Oedai był chromy od 4 lat. Zespół, który przybył do tej wioski 

modlił się o niego. Tydzień później otrzymali wiadomość, że był wstanie znowu chodzić. Został 

uzdrowiony. 

 (7) 2 letni chłopiec z wioski Oehe był chromy. Gdy pomodlili się za niego został 

uzdrowiony. 

 (8) Zespół wyruszył do Della, położonego około 24 km od Lidamanu. Głosili Ewangelię i 

pokazali przedstawienie. Wielu ludzi rozpoznało swoją grzeszność, płakało nad swoimi grzechami i 

nawróciło się. Pewien szaman poprosił zespół o duchową pomoc. Wszystkie jego fetysze i 

materiały okultystyczne takie jak amulety i czerwone ubranie zostały spalone. Zespół również 

odwiedził pewnego pastora, mówił bezkompromisowo do niego o Słowie Bożym, i pomógł temu 

pastorowi zostać uwolnionym z mocy ciemności. 

 (9) W drodze powrotnej do Lidamanu, zespół przechodził przez wioskę Oeseli, położonej 

około 16 km od Lidamanu. Odwiedzili pastora i członków jego Kościoła i głosili Ewangelię. Pastor 

i osiem rodzin pokutowali. 

  Taka była trzecia część listu pastora Zachariasa. Powinniśmy być zdumieni tym, że takie 

same rzeczy dzieją się na wyspie Rote i wśród Zulusów w RPA. Rote jest położona około 600 km 

od wybrzeży Australii i około 10 000 od RPA. Ludzie z Rote nic nie wiedzą o Przebudzeniu wśród 

Zulusów, a Zulusi z kolei, nie wiedzą, gdzie znajduje się mała wyspa Rote. Jak cudownym jest to, 

że często te same cuda zdarzają się w całkowicie różnych miejscach na kuli ziemskiej! 

 Jedynym wyjaśnieniem jest, to że Duch Święty działa w podobny sposób w Swoim 

Kościele. Erlo powiedział kiedyś: ,,Żyjemy w tym samym czasie łaski co pierwsi Chrześcijanie. 

Dlaczego nie mielibyśmy doświadczać tego samego?” 

 Dlaczego tak jest, że tak wielu nominalnych Chrześcijan, profesorów teologii, 

wykładowców na seminariach teologicznych, jak również niektórzy wierzący Chrześcijanie, 

zaprzeczają temu co się dzieje na obszarych ogarniętych Przebudzeniem? Jest wiele tego przyczyn.  

 (1) Diabeł jest zainteresowany tym, aby uczynić wszystko, żeby to co dzieje się w Bożym 

Królestwie wyglądało na kłamstwo. 

 (2) Wielu Chrześcijan na Zachodzie próbuje usprawiedliwić swoją niewiarę, ponieważ żyje, 

w odniesieniu do swojej wiary, na przerażająco niskim poziomie. 

 (3) Nasi profesorowie i wykładowcy są ogólnie nieświadomie zarażeni racjonalizmem, który 

obrabowuje ich z ich dziecięcej wiary, tak że nie są wstanie pojąć Biblijnych wydarzeń w naszych 

czasach. 

  (4) Wielu tworzy swoją własną teologię, która wyklucza wierzenie w cuda. Poprzednio 

wymieniona teologia dyspensacyjna istniejąca obecnie w USA twierdzi, że cuda i znaki miały 

miejsce tylko w pierwszym stuleciu.Robert Summer pisząc w magazynie ,,Biblical Evangelist” 

(Biblijny Ewangelista) powiada: ,,Wiemy co Duch Święty może uczynić, ale tego nie czyni!” 

Jestem w posiadaniu tego wydania tego magazynu zawierającego ten artykuł. Tak więc pan 

Summer wie co Duch Święty czyni albo nie czyni. 

 (5) Sposób w jaki wydarzenia mające miejsca podczas Przebudzeń są badane jest 

katastrofalny. Zauważyłem to na przykładzie wykładowcy z Dallas i pewnego wierzącego profesora 

z Europy. Odwiedzili obszary ogarnięte Przebudzeniem, aby upewnić się co do prawdy moich 

doniesień. Najpierw odwiedzali Przewodniczącego Rady Kościoła lub Biskupa, którzy często są 

niewierzącymi nominalnymi Chrześcijanami, będącymi w opozycji do Przebudzenia. Istnieją 

również dyrektorowie misji i liderzy Szkół Biblijnych, którzy są bliżej nominalnego 

Chrześcijaństwa niż bycia narodzonymi z Ducha Świętego. Wracając do tych odwiedzających z 

zagranicy, otóż ich własne poglądy są potwierdzane przez takich nominalnych Chrześcijan, ich 

niewiara jest wzmacniana i po powrocie do domu propagują nieprawdziwe raporty o 

Przebudzeniach. W ten sposób diabeł osiąga swój cel. A kogo używa za swoje narzędzia? Na pewno 

nie ludzi tego świata, ale tych,: ,,Którzy przybierają pozór pobożności,podczas, gdy życie ich jest 

zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj” (2 Tym 3:5 BW). 

 Był to wielki dar Boży dla mnie, ze w czasie pisania o Przebudzeniu wśród Zulusów 



otrzymałem doniesienie z wyspy Rote. I jak powiedziałem na pierwszych stronach niniejszej 

książki, tak i powtarzam teraz, tak działa Bóg. 

   

  

 9. PAN POMAGAJĄCY. 

  

  

 W błogosławieństwie Mojżesza (Pwt 33:26 UBG) czytamy o Bogu: ,,który jeździ po niebie, 

by tobie pomóc...” A król Dawid stwierdza: ,,Od PANA jest zbawienie. Twoje błogosławieństwo 

jest nad twoim ludem” (Ps 3:8 UBG). Z kolei, jedną z wielkich modlitw mężów Bożych 

znajdujemy w Psalmie 121. ,,Oczy moje podnoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Moja 

pomoc jest od PANA, który stworzył niebo i ziemię” (Ps 121:1-2 UBG).   

 KwaSizabantu jest narzędziem w ręku Bożym, które przynosi Bożą pomoc tym, którzy jej 

potrzebują. KwaSizabantu znaczy ,,Miejsce w którym ludzie doznają pomocy.” Prawdę mówiąc ten 

obszar położony pomiędzy Mapumulo a Kranskop, leżący około 145 km na północ od Durbanu 

posiadał tę nazwę zanim misja Chrześcijańska przeprowadziła się tam w 1971r. 

 KwaSizabantu w ostatnich latach stało się duchowym centrum o lokalnym wpływie na 

obszar o średnicy około 650 km od niego. Kilka geograficznych obserwacji może być użytecznych 

w definiowaniu granic obszaru ogarniętego Przebudzeniem. Na południe sięga ono Portu 

Shepstone, Harding i Riverside; na zachodzie Pitermaritzburga i Drakensbergu; na północny zachód 

i na północ ta misja sięga Ladysmith, Newcastle, Paulpietersburga i Vryheid; a na północny wschód 

sięga Eshowe i Mtunzini. Obszar ogarnięty Przebudzeniem leży pomiędzy 27 a 31 stopniem 

szerokości geograficznej, od Traanskeii do południowych granic Swazilandu. 

 Większe miasta takie jak Durban w czasie pisania niniejszej książki nie były jeszcze 

dotknięte Przebudzeniem. Podobnie było podczas Przebudzenia w Indonezji. Kościoły krajowe były 

pierwotnie przeciwko temu Przebudzeniu w KwaSizabantu. Jednakże te sztywne postawy zmiękły 

do tego stopnia, że Erlo jest często zapraszany, aby przemawiać w tych Kościołach. Ja sam miałem 

możliwość przemawiania w Holenderskim Kościele Reformowanym w Greytown, chociaż było 

powszechnie znanym, że popierałem Przebudzenie w KwaSizabantu. Po moim przemówieniu na 

koniec nabożeństwa pewien starszy tego Kościoła powiedział mi, że również miał nadzieję, że 

Duch Przebudzenia ogarnie swoją mocą także jego Kościół. 

 Po tym ogólnym wstępie, chciałbym opisać sześć obszarów, w których doświadczono Bożej 

pomocy pasywnej lub aktywnej w KwaSizabantu. 

 9.1 Boża Pomoc w szpitalu. 

 Gdy odwiedzałem obszar Przebudzeniowy wśród Zulusów mieszkałem u Erlo. Drugiego 

dnia mego pobytu opowiedział mi o szpitalu. Natychmiast skojarzyłem to sobie z lekarzami, 

pielęgniarkami, salą operacyjną, lekami itp. Jednakże, gdy zwiedzałem szpital szybko 

wyprowadzono mnie z błędu. 

 W szpitalu tym nie ma pomocy medycznej jest tylko duszpasterska i modlitwa. Oczywiście 

ci, którzy życzą sobie zobaczyć się z lekarzem mają taką możliwość. W Kranskop znajduje się 

Chrześcijański lekarz, który udziela konsultacji, jednakże to zdarza się bardzo rzadko. 

 Budynek tego szpitala, zaopatrzenie i opieka nad pacjentami jest długą serią cudów. 

Zaopatrzenie będzie opisane w osobnym rozdziale. Najpierw powiem parę słów o pacjentach.  

 Wiele miejsca poświęciłem dotychczas uzdrowieniom dlatego ograniczę się teraz tylko do 

tego co osobiście zobaczyłem podczas mojej wizyty. 

 Uzdrowienie ropienia. Przedstawiono mi pewną kobietę, która miała duży ropień na biodrze, 

z którego powodu ledwie mogła się poruszać. W takim stanie była od roku. Po modlitwie za nią 

twarde kule ropy wielkości kurzych jajek wypłynęły z rany, która potem zagoiła się bardzo szybko. 

Kobieta była szybko wstanie chodzić jak mi to sama pokazała. 

 Pijak. Pewien starszy nauczyciel stracił wszystko z powodu uzależnienia od alkoholu- pracę, 

majątek i rodzinę. Jego żona mieszkała w Cape Town z ich pięciorgiem dzieci i chciała umieścić go 

w zamkniętym zakładzie celem leczenia. Käthe Vick, niemiecka misjonarka z Gödenstorf 



(Lüneburger Heide) pracuje między Hindusami, to dzięki niej ten były nauczyciel trafił do szpitala 

w KwaSizabantu. Z początku był zdeterminowany, aby wyjechać, ale zaczął odczuwać wielki pokój 

w tym centrum Przebudzenia i został. Siedział koło mnie przy stole. Został uleczony ze swego 

uzależnienia od alkoholu i teraz studiuje Biblię, o której nic wcześniej nie wiedział.  

 Podpalacz. Młody człowiek podpalił fabrykę. Policja nie była wstanie rozwiązać tej sprawy. 

Ten człowiek został przyprowadzony do KwaSizabantu i spotykałem go codziennie przy stole. Był 

uzależniony od palenia papierosów. Gdy Erlo odkrył to powiedział: ,,Nie możesz tego tu robić. 

Albo oddasz życie Panu Jezusowi i rzucisz palenie, albo nie będziesz mógł tu zostać.” Na co ten 

młodzian spakował swoje rzeczy i wyjechał natychmiast. Był w drodze tylko kilka kilometrów od 

centrum, gdy został napadnięty przez kilku Zulusów, którzy mu powiedzieli: ,,Albo oddasz nam 

wszystko co posiadasz, albo cię zabijemy.” Tak więc stracił wszystko i stał na drodze bez niczego. 

Po kilku dniach zadzwonił do Erło pytając czy może wrócić dodając: ,,Nie palę już. Nauczyłem się 

swojej lekcji.” Wrócił do centrum, został przyjęty i rozpoczął nowe życie z Panem Jezusem.  

 9.2 Nowe ubranie. 

 Nawrócona czarownica wróciła do swego starego życia. Erlo odwiedził ją więcej niż raz. 

Była brudna i śmierdziała okropnie.Jej sąsiedzi używali ostrzejszych wyrażeń na jej opisanie; 

nazywali jó odrażającą śmierdzącą wiedźmą. Chodziła w łachmanach i nigdy się nie myła.  

 Pewna Chrześcijanka ulitowała się nad nią i załatwiła nową suknię dla niej, którą dała Erlo, 

aby jej przekazał. Gdy czarownica otrzymała dar była bardzo uradowana i tak wdzięczna, że 

przyszła na następne nabożeństwo ubrana w swoją nową suknię. Ale co zobaczyli inni ludzie? Oto 

łachmany wystawały poniżej i powyżej tej sukni. Jedna osoba z kongregacji powiedziała jej: 

,,Musisz ściągnąć łachmany zanim założysz nową suknię!” Na co czarownica odpowiedziała: ,,To 

nie twoja sprawa, one należą do mnie.” A gdy poproszono ją, aby przynajmniej się umyła, 

odpowiedziała: ,,Moja skóra nie może ścierpieć żadnej wody.” 

 Erlo chciał pomóc tej kobiecie materialnie i duchowo, ale ona nie chciała tego przyjąć. 

  W swoich kazaniach Erlo często używa tego przykładu mówiąc: ,,Bóg oferuje nam szatę 

zbawienia i płaszcz sprawiedliwości (Iz 61:10 UBG), ale wielu ludzi odmawia ściągnięcia swoich 

łachmanów.” 

 9.3 Zepsucie samochodu. 

 Pewien poganin napisał z Johannesburga do swojej żony Chrześcijanki, że przyjedzie z 

szamanem, aby rzucić ochronne zaklęcie na jego dom i rodzinę. W tym celu będzie potrzebował 

trochę krwi jej żony i wszystkich dzieci, która będzie wymieszana z czarodziejskim lekarstwem, 

które z kolei zostanie pomalowane na ścianach domu. Kobieta ta podzieliła się tymi informacjami 

ze swoim pastorem. Przedłożyli tę sprawą Panu w modlitwie i poprosili Go o Jego pomoc. I ta 

pomoc nadeszła. Oto gdy mąż tej kobiety jechał z Johannesburga do Tugela taksówką wraz z 

szamanem, samochód zepsuł się i nie chciał zapalić.  Do dzisiaj szaman nie pojawił siŁ w ich 

domu. Jej mąż przybył sam nie mówiąc żonie nic o zepsutym samochodzie. Wiedział, że jego żona 

nie chciała mieć nic wspólnego z szamanami i ich diabelskimi praktykami i rozpoznał, że zepsucie 

taksówki było sądem Bożym.  

 9.4 Problemy małżeńskie. 

 Kobiety często przychodzą do Erlo lub do jego współpracowników dzieląc się swoimi 

problemami. Często zdarza się, że zamężni mężczyźni pozostają w miastach z dala od swych żon 

przez 5 lub 6 lat, nie korespondując z nimi ano nie wspierając ich finansowo. Zazwyczaj doradzane 

jest żonom, aby najpierw uporządkowały swoje życie przed Bogiem, a wtedy Bóg zajmie się resztą.  

Porady duszpasterskie napotykają również historie o synach i córkach, którzy porzucili swój dom 

szukając świata i jego uciech. Ale wróćmy do przykładu żon; oto dwa przykłady z poradnictwa 

duszpasterskiego Erlo. 

 Pewien mąż był poza domem przez 6 długich lat. Jego żona przyszła do Erlo i opowiedziała 

swoją skargę na męża, ale wskazano jej na Pana Jezusa. Powiedziano jej: ,,To nie grzechy innych 

przeszkadzają Bogu w niesieniu tobie pomocy, ale twoje własne, które nie są przebaczone.” 

Zrozumiała tę lekcję, wyznała swoje grzechy i znalazła pokój z Bogiem. Wtedy w jej życiu 

zdarzyły się trzy cuda jeden po drugim. Najpierw jej mąż napisał do niej list, potem przysłał jej 



pieniądze, czego nigdy przedtem nie robił, a na koniec wrócił do domu. Oto jak Pan rozwiązał jej 

problemy, gdy ta kobieta w pełni oddała Jemu swoje życie. 

 Następny przykład jest trochę bardziej skomplikowany. Pewien mąż nie wracał do domu od 

lat. Gdy jego żona potrzebowała pieniędzy,to wtedy musiała jechać do miasta, aby go odszukać, a 

wtedy on często ją źle traktował. Z tego względu ta strapiona kobieta przyszła po poradę 

duszpasterską. W trakcie porady powiedziano jej, że to nie grzechy jej męża, ale jej własne 

spowodują, że zginie w piekle, dlatego musi oddać swoje życie, rozczarowania i kłopoty Panu 

Jezusowi. A on nigdy jej nie zawiedzie. Ta kobieta posłuchała tej rady i oddała swoje życie Panu 

Jezusowi. 

 To z początku nie rozwiązało jej wszystkich problemów. Powiedziała swemu doradcy 

duszpasterskiemu, że jej mąż żył teraz z inną kobietą, z którą miał troje dzieci. Troską tej 

przygnębionej żony było jaką postawą powinna zająć wobec tej kobiety. Na co powiedziano jej, 

żeby miłowała ją, gdyż Boże Słowo nakazuje: ,,Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, 

którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy 

wam wyrządzają zło i prześladują was” (Mat 5:44 UBG). 

 Ta przygnębiona żona doświadczyła wspaniałych rzeczy. Otóż kilka dni później jej mąż 

przyszedł do domu i zapytał ję czy czasem nie nawróciła się i nie chodziła teraz z Bogiem. 

,,Dlaczego zadajesz mi takie pytanie?” zapytała zdumiona. Na co on odpowiedział: ,,zamierzałem 

nigdy nie wracać do ciebie i byłem przekonany, że nic mnie nie zmusi do tego. A jednak znalazł siŁ 

ktoś kto to uczynił. To Bóg. Od pewnego dnia nie mam spokoju z powodu naszej separacji. Głos 

mojego sumienia powtarzał mi ,,Musisz wrócić do swojej żony i dzieci.”” Po wypytaniu swej żony 

odkrył, że jego brak pokoju zaczął się tego dnia, w którym jego żona oddała swoje życie 

Chrystusowi. 

 Gdy ten jej mąż wrócił do miasta, Bóg zainterweniował po raz drugi. Matka jego trojga 

dzieci, z którą żył w mieście zmarła. Dlatego człowiek ten wziął tych troje dzieci do żony i zapytał 

czy nie chciała by się nimi zaopiekować.  Jego żona z dobrym sercem przyjęła dzieci zmarłej 

kobiety tak jakby to były jej własne. Małżeństwo to na nowo połączone żyje teraz szczęśliwym 

życiem rodzinnym.  

 Kolejną godną uwagi historię dotyczącą pomocy Bożej opowiedział mi Bruno Engelbrecht 

mieszkający przez pewien czas w Ladysmith.    

 Pewna rodzina, która poprzednio mieszkała w Tugela Ferry, teraz mieszka około 30 

kilometrów od Ladysmith. Żona Meti uczęszczała na nabożeństwa. Jej wielką udręką było to, że jej 

mąż zniknął przed 10 laty i nie wiedziała gdzie on się znajduje. 

 Meti odnalazła Pana Jezusa przez słuchanie głoszonej Ewangelii. Pokutowała z wszystkiego 

co Duch Święty objawił jej, że jest grzechem i winą. Jednakże była jedna rzecz, która ją kłopotała. 

Nie zgłosiła swej przeprowadzki z Tugela do Ladysmith władzom. Chciała pracować w Ladysmith i 

używała dokumentów tożsamości swego syna, który tam już pracował. Na domiar tego wszystkiego 

oświadczyła władzom, że jej mąż nie żył. W sercu wiedziała, że trzeba to uporządkować ale bała 

się. Bruno i inni bracia modlili się, żeby Pan pomógł jej, i żeby jej mąż powrócił do niej. Wtedy ta 

kobieta poszła do władz i wyznała wszystko. Po wysłuchaniu jej, urzędnik powiedział: ,,Kobieto, 

niech Bóg cię błogosławi.” Meti była zdumiona jak rzeczy zaczęły się zmieniać. 

 Jej zdumienie powiększyło siŁ gdy kilka dni później dowiedziała się, że jej mąż powrócił do 

Tugela, nie wiedząc, że jego rodzina przeprowadziła się do Ladysmith. Najstarszy syn pojechał, aby 

przywieźć swego ojca. Natychmiast po przyjeździe mąż zapytał żonę: ,,Gdzie jest ten potężny 

szaman, który dał ci fetysz, który zaczarował mnie, abym powrócił?” Muti powiedziała, że to Bóg 

był jej ,,szamanem”, i złożyła świadectwo o mocy Ewangelii przed mężem. 

 Mąż powiedział jej, że pracował w kopalniach, aż zachorował. Gdy był w szpitalu miał sen, 

w którym zobaczył swoją żonę,piękną i czystą oraz usłyszał głos ,,Co powiedziałbyś Bogu w 

odniesieniu do swojej rodziny, gdybyś miał umrzeć?” Od tego momentu miał silne pragnienie, aby 

powrócić do swojej rodziny. Skoro tylko podjął decyzję o powrocie do rodziny, jego stan zdrowia 

szybko się poprawił. 

 Teraz, gdy na nowo połączył się ze swoją rodziną, towarzyszył żonie na nabożeństwa, na 



których jego sumienie zostało przebudzone. Pewnego dnia poszedł zobaczyć się z Brunem, i z 

oznakami prawdziwych wyrzutów sumienia pokutował ze swoich grzechów i przyjął Pana Jezusa 

za swego Pana i Zbawiciela. Jego żona usłyszawszy to radowała się z całkowitej zmiany w jego 

życiu. Został on też uwolniony z picia i palenia. Oddał jej wszystkie swoje fajki, mówiąc jej, aby je 

schowała i nigdy mu ich nie oddawała nawet jeśli będzie o to prosił. Dodał, że: ,,Pan pokazał mi, że 

muszę odrzucić te rzeczy.” Później fajki zostały spalone, a uzależnienie od alkoholu i papierosów 

ustało. 

 Krótko po swoim nawróceniu, Eliphas- takie było jego imię- zachorował. Chociaż jego 

choroba postępowała nigdy nie narzekał. Gdy pytano jak się czuje, odpowiadał że świetnie. W 

końcu musiał byś zabrany do szpitala. Gdy jego żona i inni Chrześcijańscy przyjaciele odwiedzili 

go powiedział: ,,Czuję się dobrze, ponieważ moje życie jest uporządkowane przed Bogiem i jestem 

z Nim pojednany, dlatego nie boję się śmierci.” Potem powiedział swojej żonie by nie nosiła 

żadnych szat żałobnych, gdy on umrze: ,,To nie pomoże,” powiedział ,,Idę do domu, aby być z 

Panem.” Następnie zakazał swemu synowi przeprowadzania jakichkolwiek pogańskich ceremonii i 

składania ofiar. Następnego dnia umarł. 

 9.5 Pomoc po ukąszeniu przez węża. 

 Pewnego dnia Erlo zawiózł mnie do góry Kranskop. Ma ona kształt kuli ze stromymi 

zboczami unoszącymi się ponad cudowny krajobraz. Erlo powiedział mi, że liczne pawiany 

ukrywające się w rozpadlinach góry wyrządzają duże szkody farmerom. Plądrują drzewa owocowe, 

zabierają wszystko co wpadnie im w ręce, powodując spustoszenie. Farmerzy muszą stawiać straże, 

aby chroniły ich pola i drzewa. 

 Zapytałem wtedy Erla o cieszącego się złą sławą jadowitego węża zwanego mambą. W RPA 

znajdują się zielone i czarne mamby. 

 Joe Newlands z zespołu Erla powiedział mi, że pewien farmer stracił 8 krów zabitych przez 

czarną mambę. Ten wąż ukrył się na drzewie i stamtąd atakował krowy. Zapytałem Joego w jakim 

wypadku mamba atakuje. Odpowiedział, że w dwóch wypadkach. Gdy ma młode lub gdy ktoś 

stanie pomiędzy nią a jej kryjówką. 

 Erla odpowiedzią na moje pytanie było: ,,Zapomnij o wężach, one boją się ludzi, a my 

jesteśmy pod ochroną Pana. W KwaSizabantu nie mamy nawet serum przeciwko ukąszeniu węża.” 

Ktoś mógłby nazwać to lekkomyślnością, ale tak nie jest. Ci, którzy doświadczają Bożego 

prowadzenia i Jego stałej pomocy posiadają relację zaufania do Boga, która jest często o wiele 

głębsza niż w przypadku wielu wierzących. Poza tym serum jest bezużyteczne w przypadku 

ukąszenia przez czarną mambę, gdyż jej jad działa tak szybko, że jest prawie niemożliwe, aby 

podać serum na czas. W KwaSizabantu nikt nigdy nie umarł na ukąszenie od węża. Erlo 

opowiedział mi o 2 przypadkach ludzi ukąszonych przez węże. 

 Pewna niewierząca kobieta przyszła na nabożeństwo do Mtunzini. W czasie drogi została 

ukąszona przez węża. Gdy przybyła na miejsce, jej stopa była tak napuchnięta i tak ją bolała, że nie 

była wstanie położyć jej na ziemi. Czuła jak gdyby igły wkłuwały się w jej stopę. Po tym, gdy 

wyznała swoje grzechy i pomodlono się o nią, ból ustąpił i była wstanie chodzić. Znalazła Pana i 

otrzymała pomoc w swoim nieszczęściu. Nalepy zaznaczyć, że ta kobieta nie została ukąszona 

przez mambę, ale przez innego jadowitego węża. Jednakże to nie umniejsza faktu, że Bóg pomógł 

jej. 

 Inny przypadek był o wiele bardziej niebezpieczny. Pewna wierząca kobieta została 

ukąszona przez węża. Miała być przywieziona do KwaSizabantu, ale było to niemożliwe, ponieważ 

droga stała się nieprzejezdna- ulewny deszcz uszkodził most. Kobiecie założono opaskę uciskową, 

aby zapobiec temu, by jad przedostał się do górnej części jej ciała. Ukąszenie miało miejsce w 

obrębie stopy; noga opuchła a rana stała się zaogniona. Tkanka rany zaczęła obumierać i utworzył 

się około 5 cm otwór, tak że widać było ścięgna i nerwy. Jednakże po modlitwie za tę kobietę 

nastąpiła natychmiastowa poprawa. W kilka dni później rana zasklepiła się i kobieta została 

całkowicie uzdrowiona. Teraz na stopie znajduje się mała blizna.    

 9.6 Pomoc przeciwko kradzieży. 

 KwaSizabantu posiada około 10 hektarów ziemi na której uprawiane są ziemniaki i warzywa 



dla szpitala. Pewnego dnia zauważono, że duża liczba ziemniaków została wykopana. Wezwano 

Erla, który wraz ze współpracownikami poszli na miejsce i modlili się: ,,Panie to jest twoja 

własność. Ziemniaki należą do Ciebie. Prosimy ukruć te kradzieże, ale nie w gniewie. Wystarczy, że 

kradzieże ustaną.” 

 Tej samej nocy nastąpiła odpowiedź na ich modlitwę. Jacyś ludzie zastukali do Erla drzwi, 

który zapytał: ,,O co chodzi?” Na co odpowiedzieli mu: ,,Mamy złodzieja. Ziemniaki zostaną 

zwrócone.” 

 Co się wydarzyło? Otóż pewien młody człowiek odwiedził swoją narzeczoną pewnej nocy. 

Zobaczył ziemniaki w jej domu i zapytał skąd je wzięła. Powiedziała, że wykopała je z ogrodu 

białego człowieka. Przeprosił ją i powiedział, że zaraz przyjdzie. Pośpieszył szybko do swego ojca, 

który był pomocnikiem wodza plemienia i powiedział: ,,Chodź szybko złapałem złodzieja!” 

 Jego ojciec wziął włócznię i poszedł za swoim synem, który zaprowadził go do swojej 

narzeczonej. Ojciec zabrał złodziejkę na policję i została aresztowana. Ziemniaki musiały zostać na 

policji jako dowód w oczekiwaniu na proces. 

  Młody człowiek zerwał zaręczyny mówiąc swojej byłej narzeczonej: ,,Nie chcę mieć 

złodziejki za żonę.” Gdy Erlo otrzymał w końcu ziemniaki darował je pomocnikowi wodza jako 

prezent. 

 Ta historia posiada wiele zdumiewających wydarzeń. Po pierwsze, Pan odpowiedział na 

modlitwę Erla i jego współpracowników bardzo szybko. Po drugie, okradanie białych nie jest 

uważane za coś złego przez Zulusów, a jednak w tym przypadku, kradzież została zgłoszona przez 

Zulusa. Po trzecie, pomocnik wodza jest poganinem, a jednak postąpił właściwie i w interesie 

białych. I po czwarte, młodzieniec odwołał swoje zaręczyny. Uczciwość znaczyła więcej dla niego 

niż miłość do swej narzeczonej. Czy nominalny Chrześcijanin postąpiłby w ten sam sposób?   

 Na zakończenie tego podrozdziału posłuchajmy co Dawid uczy nas o Bogu. 

 ,,Tylko w Bogu spoczywa moja dusza, od niego pochodzi moje zbawienie” (Ps 62:1 UBG). 

 ,,Nasza dusza oczekuje PANA, on jest naszą pomocą i tarczą” (Ps 33:20 UBG). 

 ,,….bo ty jesteś Bogiem mego zbawienia;….(Ps 25:5 UBG). 

 9.7 Pomoc w burzy gradowej. 
 Zespół ewangelizacyjny przebywał w pewnym regionie, aby zobaczyć czy możliwe jest 

przeprowadzenie tam kampanii namiotowej. Wódz plemienia tamtego obszaru usilnie odradzał 

tego, gdyż cały ten region był wrogi ewangelii. Już od wczesnego ranka mężczyźni i kobiety upijali 

się i bardzo powszechną rzeczą były kradzieże nawet bydła. Z powodu tych rzeczy wódz stanowczo 

odradzał ewangelizacji namiotowej. 

  Jednakże żaden z tych negatywnych czynników nie zraził zespołu, gdyż byli przekonani, że 

Bożą wolą było, aby tam byli. 

 I tak pewnego ranka zespół wyruszył do tego plemienia, które mieszkało 300 km dalej. 

Jednakże wydawało się że wszystkie moce piekła zaatakowały zespół. Oto przed rozpoczęciem 

ewangelizacyjnej kampanii zaczął padać tak mocno grad, że ludzie nie byli wstanie przyjść. 

Zniechęcony zespół zwinął namiot i pojechał do domu. Często zdarza się, że Pan zamienia ataki 

diabelskie w owocne błogosławieństwo dla swego Królestwa, i tak stało się i tym razem.  

 PO kilku tygodniach zespół spotkał kilku Chrześcijan z tamtego obszaru. Donieśli, że po 

wydającej się na bezowocną kampanię wydarzyły się wielkie rzeczy. Otóż powiedzieli oni: ,,Taka 

burza gradowa na naszym obszarze jest czymś bardzo niezwykłym, szczególnie zimą. Grad padał 

wzdłuż wąskiego pasa pozostawiając nietkniętym miejsce w którym rozbity był namiot. Chociaż 

wszędzie na ziemi leżały duże kulki gradu, to jednak praaaaktycznie nie było żadnych szkód.”Ta 

niezwykła burza gradowa była znakiem z Nieba dla tych zabobonnych pogan, i wielu z nich się 

nawróciło. 

 Podobny cud zdarzył się później.  Namiot został już rozbity, gdy spadł silny i uporczywy 

deszcz na cały region z wyjątkiem miejsca, w którym zespól ewangelizacyjny rozpoczął kampanię. 

Deszcz w tamtym rejonie często powodował, że drogi stawały się nieprzejezdne, a ścieżki nie do 

przejścia. Samochody zapadają się po osie, a ludzie nie są wstanie iść po grząskim błocie. 

 Podobne rzeczy działy się w Indonezji podczas tamtejszego Przebudzenia. Posiadamy Boga, 



który jest również Panem pogody. Pamiętamy co uczniowie Chrystusa powiedzieli o Chrystusie w 

Ewangelii Mateusza 8:27 (UBG): ,,….Cóż to za człowiek, że nawet wichry i morze są mu 

posłuszne?” 

  

  

 10. PAN UWALNIAJĄCY. 
  

  

 Nowy Testament posiada przesłanie o uwolnieniu. Które jest ogłaszane ponownie i 

ponownie. 

 ,,Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie….abym uwięzionym zwiastował 

wyzwolenie….” (Łuk 4:18 UBG). 

 ,,Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni” (Jan 8:36 UBG). 

 ,,I rozbroiwszy zwierzchności i władze, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego 

odniósł triumf nad nimi” (Kol 2:15 UBG). 

 Wolność dla jeńców. Oto Biblijne przesłanie radości, które jest przedstawione w niniejszym 

rozdziale. 

 10.1 Uwolnienie dla pijaków! 

 Pewna kobieta z Efaye miała wyjątkowego syna. Żył życiem wstrzemięźliwym, był 

oszczędny, nie pił i nie palił. Jednakże jego matka była palaczką o pijaczką. Jej syn często 

powtarzał jej: ,,Gdybyś tylko przestała pić i palić.” 

 Pewnego dnia jego matka kupiła mu parę butów, ale syn oddał je jej mówiąc: ,,Nie będą ich 

potrzebował.” 

 ,,Dlaczego?” zapytała go. 

 ,,Wyjeżdżam, aby gdzieś pracować.” 

 ,,Gdzie?” 

 ,,Nie wolno mi mówić o tym.” 

 ,,Jak tam jest?” zapytała. 

 ,,Cudownie- zawsze jest tam zielono.” 

 ,,Kiedy wyjeżdżasz?” 

 ,,W sobotę i wrócę w poniedziałek, aby się z tobą zobaczyć po raz ostatni.” 

 W piątek poszedł do pracy i poprosił swoją siostrę, aby mu towarzyszyła. W sklepie kupił 

artykuły spożywcze i tytoń dla swojej matki. Jednakże powiedział swojej siostrze: ,,Powiedz 

mamie, że tylko dlatego kupiłem tytoń, bo tego chce, ale że ja sam nienawidzę palenia.” 

 Jego siostra wróciła do domu i uczyniła tak jak jej powiedział. Następnego dnia przyszła 

wiadomość, że zniknął. Późnym popołudniem znaleziono jego ciało. Został napadnięty, albo miał 

wypadek. Wydaje się, że syn miał przeczucie że umrze.  

 Matka była całkowicie zdruzgotana jego śmiercią. Rozmowa, którą miała ze swoim synem 

przed jego śmiercią parzyła jej sumienie, tak bardzo, że szukała porady duszpasterskiej, aby mogła 

wyznać swe grzechy. Pastor do którego poszła odesłał ją z kwitkiem mówiąc, że ludzie nie wyznają 

grzechów w jego Kościele pastorowi. Rozczarowana matka odeszła i powiedziała: ,,Nigdy więcej 

nie chcę uczęszczać do jego Kościoła.” 

 Jednakże, jej sumienie kłopotało ją coraz bardziej, a jej zdrowie fizyczne pogorszyło się. 

Cierpiała na bezdech i nie mogła normalnie spać. Ponieważ miała powykręcane stopy spała na 

kolanach. 

 Pewnego dnia usłyszała o KwaSizabantu. Dowiedziała się, że tam można wyznać swoje 

grzechy i tamtejsi Chrześcijanie modlą się o chorych. Tak więc udała się tam i wyznała swoje 

grzechy i odkryła, że jej bezdech minął. 

 Tydzień później jej poprzednie dolegliwości wróciły i zastanawiała się co to może znaczyć. 

Wtedy przypomniała sobie że przechowywała w domu butelkę czarodziejskiego lekarstwa. Wyznała 

ten grzech natychmiast i obiecała zniszczyć te lekarstwo. Jej dolegliwości ustąpiły zupełnie. Rzuciła 

palenie i picie alkoholu i rozpoczęła nowe życie naśladując Pana Jezusa Chrystusa. 



 Inny przypadek dotyczy alkoholika z Lusikisiki, który został przywieziony do 

KwaSizabantu przez swoją rodzinę w stanie upojenia alkoholowego. To był jego stan od 18 

miesięcy- stały stan delirium. Cudem było, że był jeszcze żywy. W KwaSizabantu oczywiście nie 

dostawał alkoholu, dlatego symptomy odstawienia, które przechodził były okropne. Jego umysł był 

tak pomieszany, a on sam tak buntowniczy, że trzech mężczyzn musiało go pilnować i okiełznać. 

Udzielono mu pomocy duszpasterskiej i modlono się za niego. Dzięki łasce Bożej osiągnięto 

całkowite zwycięstwo i człowiek ten został uwolniony. Po dwóch latach Erlo dowiedział się, że ten 

człowiek nigdy już nie dotknął alkoholu. Pan użył go jako świadectwa dla innych alkoholików i 

wielu uzależnionych znalazło drogę do Pana Jezusa przez niego. 

 Niektórzy pijacy mówią: ,,Chcemy zobaczyć czy ten Bóg naprawdę ratuje i uwalnia.” Piją 

alkohol i stają się bardzo chorzy i często uświadamiają sobie: ,,Tak to prawda. Nie możemy dalej 

pić. Lepiej jest porzucić picie całkowicie.” 

 Pewna stara kobieta tak postąpiła. Po udzieleniu jej pomocy duszpasterskiej i przedstawieniu 

jej drogi do Chrystusa, chciała sprawdzić czy rzeczywiście jest uwolniona. Po tym gdy pomodlono 

się za nią poszła do pierwszego lepszego baru i wypiła dużo piwa. Normalnie czarni piją piwo 

zwane ,,Tshwala.” Jednakże alkoholicy piją mocniejsze piwo zwane ,,Gavien.” Jest naprawdę 

mocne. Po wypiciu tego piwa, ta stara kobieta opuściła bar i poczuła się bardzo niedobrze. Wtedy 

uświadomiła sobie i przyznała, że Ewangelia stwarza nowych mężczyzn i nowe kobiety. Nie trzeba 

dodawać, że uwolnionym alkoholikom nigdy nie doradza się, aby testowali swoje możliwości picia. 

 Innym przypadkiem jest człowiek, który zaczął pić w 1945r i pozostawał uzależniony do 

1972r. Był bez pracy i nie był wstanie utrzymać swojej rodziny. Krewni opiekowali się jego 

dziećmi, a jego żona musiała pracować, aby utrzymać jego i siebie. Było to męczeństwo dla tej 

kobiety. Jeśli dawała mu jedzenie to pluł nim w jej twarz. Ponieważ nie chciał się myć, próbowała 

go myć, ale on po prostu wylewał wodę na nią. 

 Wtedy ta pogańska kobieta poprosiła Chrześcijan, aby pomodlili się za jej męża. 

Chrześcijanie odwiedzili ich i zaprosili na nabożeństwo. Kobieta zgodziła się, ale jej mąż z 

początku sprzeciwił się. Jednakże, w końcu zdołali przyprowadzić pijaka na nabożeństwo. Pod 

wpływem kazania uświadomił sobie, że był grzesznikiem.   

 Niektórzy Chrześcijanie z KwaSizabantu zaprosili go, aby przyszedł do misji. Powiedzieli 

mu: ,,Po prostu wypróbuj tego człowieka zwanego Jezusem, który zbawia i uwalnia, tych którzy 

znajdują się w rynsztoku.” Na co alkoholik zgodził się i przyszedł do misji 16 grudnia. Powiedział, 

że chciał być zbawiony i uwolniony. Modlono się za niego i Pan dokonał potężnej rzeczy. Po 12 

dniach ten niewolnik alkoholu został uwolniony. 

 Ale miał on też inny problem; był również uzależniony od palenia. Gdy siedział na zewnątrz 

szpitala misyjnego, próbował zapalić. Zapalił papierosa, ale nie mógł ścierpieć jego smaku. Był 

zdeterminowany, aby wypalić go do końca, jednakże było to tak niesmaczne, że wyrzucił go. 

Poszedł do swego pokoju i wyrzucił paczkę papierosów. Zaszła w nim głęboka zmiana. Wyszedł na 

zewnątrz i zaczął skakać z radości. Poprzednio był tak sztywny, że ledwie mógł chodzić, a teraz 

podskakiwał i hasał z dziećmi. 

 Inni pacjenci myśleli, że oszalał, ale on odpowiedział: ,,Nie, nie jestem szalony. Znalazłem 

Jezusa.” Jego życie odmieniło się. Wkrótce potem jego żona została zbawiona również i rozpoczęli 

żyć nowym życiem w swoim małżeństwie. On znalazł dobrą pracę i zaczął zarabiać na życie. Wziął 

pożyczkę z banku i zbudował dom z dwoma mieszkaniami. Potem wynajął je oba i spłacił swoją 

pożyczkę. 

 Człowiek ten posiadał reputację najgorszego pijaka w Eshowe. Dzisiaj jest szanowany przez 

współobywateli. Ma 6 dzieci trzech chłopców i trzy dziewczynki. Jego moralne prowadzenie się i 

świadectwo stały się wyraźnym znakiem drogowym prowadzącym innych do Chrystusa. Dzięki 

Bożej łasce ten człowiek nadal jest uwolniony od swoich nałogów: alkoholu i papierosów. 

 10.2 Uwolnienie opętanych. 

 Pewnego razu, pewna Europejska rodzina poprosiła Erla o pomoc. Mieli kłopoty z 3 letnim 

synem. Podczas bawienia się często ranił się w sposób nienaturalny, tak, że nawet łamał swoje 

kości. Rodzice musieli stale go pilnować. Rzadko mieli pokój w nocy, ponieważ dziecko krzyczało 



i wołało, że widzi czerwoną piłkę. Wydawało się, że dziecko było obłąkane. Nawet jego rodzice nie 

byli wstanie utrzymać dziecka, gdy Erlo próbował podnieść je na swoje kolano. Wtedy Erlo modlił 

się w imieniu Trój-jedynego Boga, i w tym momencie siedem demonów przemówiło ustami 

chłopca, okazując szacunek i cześć dla imienia Jezus. Opuściły chłopca, który uwolniony stał się 

zupełnie inny, grzeczny, dobrze zachowujący się i wdzięczny za wszystko. 

 Erlo powiedział mi, że wkrótce po rozpoczęciu Przebudzenia przez kilka miesięcy 

przychodzili do nich opętani i szamani. Współpracownicy i Erlo w tym czasie nigdy nie byli 

zmęczeni zajmując się wszystkimi, którzy przychodzili, chociaż często pracowali bez snu i 

pożywienia, ponieważ otrzymali moc z wysokości, jak to napisano w księdze Izajasza 40:29 UBG: 

,,On dodaje siły spracowanemu i przymnaża mocy temu, który nie ma żadnej siły.” 

 ,,….i przymnaża mocy….” Tak było w przypadku Koreańskich wierzących, którzy modlili 

się przez wiele nocy. 

 ,,….i przymnaża mocy….”- Tego doświadczyły zespoły ewangelizujące na Timorze, były 

często bez jedzenia po 36h, wędrując przez dżunglę i głosząc Ewangelię w odległych wioskach. 

 ,,….i przymnaża mocy….” I to przeżyli również Chrześcijanie w KwaSizabantu, gdy Duch 

Święty zstąpił na nich i moc Boża zamanifestowała się w działaniu misji. 

 Oto przypadek doświadczenia tego przez 1  roczne dziecko Zuluskie. 

 Pewna matka położyła swoje 1 roczne dziecko na łóżku, tak aby mogła posprzątać dom. 

Wtedy jak gdyby usłyszała głos mówiący: ,,Popatrz na ramię dziecka!” Gdy popatrzyła, zobaczyła, 

że ramię zwisało bezwładnie. Gdy wzięła ramię dziecka w swoje ręce poczuła że nie ma ono żadnej 

siły, wydawało się zwisać sztywne jak wahadło zegara. Nigdy wcześniej tak z nim nie było.  

 Podczas, gdy matka zastanawiała, co to może znaczyć, usłyszała głos Boży mówiący: 

,,Zabierz swoje dziecko na nabożeństwo, a doświadczysz mocy Bożej.” Po nabożeństwie matka 

poprosiła, aby Erlo pomodlił się nad dzieckiem. Erlo położył rękę na czole dziecka i zaczął się 

modlić. Ale oto dziecko zaczęło okropnie wrzeszczeć i kręcić głową pod Erla ręką. Jednakże Erlo 

kontynuował modlitwę, aż dziecko uspokoiło się. Potem dziecko zachowywało się spokojnie, a 

nawet zaczęło się śmiać, a jego ramię zostało uzdrowione. Gdy Bóg zaczyna działać to 

,,…...przymnaża mocy….” 

 Pewnego razu pewna krzepka kobieta przyszła po pomoc duszpasterską. Powiedziała, że 

nawiedzają ją złe duchy. Gdy modlono się o nią wybuchła straszna walka i wezwano zespół 

współpracowników Erla by pomogli w modlitwie. Po kilku godzinach zmagania się w modlitwie, 

demony ujawniły się i powiedziały: ,,Jest nas wielu i nie wyjdziemy bez przelania krwi.” Podczas, 

gdy nakazano im być cicho, kobieta zaczęła wymiotować dużą ilością krwi. W końcu została 

uwolniona. 

 Erlo opowiedział mi kilka rzeczy, które zdarzają się, gdy opętani ludzie są uwalniani. 

Potwierdził, to co już opisałem w moich wcześniejszych książkach.   

 Otóż niektórzy ludzie padają na ziemię. Języki innych ludzi poruszają się jak język węża. 

Jeszcze inni sztywnieją, a gdy zostają uwolnieni ich ciało rozluźnia się. Niektórzy pienią się na 

ustach jak epileptycy. 

 Niektórzy uwolnieni powiedzieli, że odczuli jakby kora drzewa została zdarta z ich klatki 

piersiowej. 

 W przypadku jeszcze innych po uwolnieniu czuć zapach siarki lub odór gnijącego ciała. 

 O tych symptomach doniósł mi Erlo. W moich niektórych książkach przedstawiłem ich 

więcej. Jednakże jedna rzecz jest całkowicie oczywista i jasna- opętania demoniczne w RPA 

posiadają tę samą charakterystykę co opętania w innych krajach i na innych kontynentach. Opinie 

psychiatrów, że opętania demoniczne nie istnieją, ale że są tylko histerią i zaburzeniem umysłu nie 

mają w ogóle pokrycia w faktach. Istnieją symptomy opętania demonicznego, które nie wchodzą w 

zakres zaburzenia umysłowego. Opisałem te sprawy w mojej książce: ,,Occult ABC” (Kregel 

Publications, Grand Rapids, MI, USA, www.kregel.com). Dodatkowo moja inny książka 

,,Demonology Past and Present”, podaje dalsze wyczerpujące informacje.  

 10.3 Uwolnienia czarownic i szamanów. 

 Poganie między Zulusami są uwikłani w czary od wielu pokoleń. To co nazywają 

http://www.kregel.com/


oddawaniem czci przodkom nie jest niczym innym jak tylko spirytyzmem, ponieważ składają ofiary 

duchom przodków. Kontaktują się z nimi, proszą o rady i modlą się do nich. Matki w ciąży 

poświęcają im swoje nienarodzone dzieci i proszą ich o ochronę i pomoc. Dlatego, gdy pogański 

Zulus staje się Chrześcijaninem, musi zostać uwolniony z więzów okultyzmu swoich przodków. 

 To samo jest prawdą w przypadku czarów. Zazwyczaj jest to połączone z homeopatią. 

Oczywiście nie ma nic złego w używaniu ziół i korzeni w których Bóg umieścił substancje 

lecznicze.  Jednakże mieszanie homeopatii z czarami na pewno kala duchowo każdego pacjenta 

używającego czarodziejskich leków. 

 Około 14 lat temu rozmawiałem z Dr Beyerhausem, który w tamtym czasie dawał wykłady 

w Mapumulo na temat uwikłania Zulusów w czary. Powiedział mi, że 99% z nich dalej praktykuje 

czary. 

 W odniesieniu do czarów następujący przypadek jest przykładem z tysięcy podobnych 

mających miejsce w Niemczech, Anglii, na Bałkanach, Szwajcarii i gdzie indziej. 

 Kulawa dziewczyna została przyprowadzona do ,,prorokini”, która uleczyła dziewczynę za 

pomocą czarów. Nazwa prorokini jest niczym innym jak przykrywką dla osoby pracującej jako 

czarownica. Potem Erlo spotkał tę dziewczynę i próbował udzielić jej pomocy duszpasterskiej, ale 

była ona duchowo martwa i twarda jak skała. 

 Tak zdarza się w tysiącach przypadków. Z zasady tacy ludzie ssą fizycznie uzdrawiani, ale 

duchowo zamknięci na ewangelię. Ale gdy czarownica albo szaman są uwalniani przez Pana 

Jezusa, albo gdy pacjent czarownicy czy szamana przychodzi do Chrystusa, to jest to często 

potężnym świadectwem w otaczającym obszarze i wielu ludzi jest prowadzonych do Pana. 

Widzimy to w następującym przykładzie. 

 10.4 Była czarownica Magakanye. 

 Gdy byłem w KwaSizabantu, Magakanye odwiedziła mnie. Heino Stegen był jej tłumaczem. 

Ta kobieta pracuje dla niego na farmie jako nadzorca, i jest wielkim błogosławieństwem dla 

pracujących kobiet. Oto jej historia. 

 Magakanye była wróżbitką i uzdrowicielką. Używała czarów i ziół. Ponieważ sama była 

chora i bezpłodna to składała ofiary duchom przodków. Tak nakazały jej zrobić inne czarownice. 

Potem miała troje dzieci. Aby stać się czarownicą musiała złożyć ofiary z krwi. Następnie zaczęła 

ubierać się w skóry ponieważ zaczęła nabywać magicznych zdolności i aby być szanowaną przez 

ludzi dookoła niej. To powiększyło jej uczucie ważności. 

 Potem Boża ręka dotknęła ją. Piorun zniszczył jej dom i wszystko co posiadała. Ponieważ 

cały jej dobytek został zniszczony stała się biedna. To właśnie w tym czasie spotkała Erla, który 

powiedział jej: ,,Być może następnym razem piorun uderzy w ciebie, jeśli nie porzucisz swoich 

czarów.” I od tego czasu obawiała się, że to może się jej przytrafić. 

 Właśnie w tym czasie Erlo prowadził namiotową kampanię ewangelizacyjną w Kingscliff. 

Setki ludzi przyszło po pomoc duszpasterską, jednakże gdy Magakanye usłyszała o tym to 

szyderczo powiedziała: ,,Co, miałabym wyznawać swoje grzechy przed białym? To się nigdy nie 

stanie!” 

 A jednak ciekawość zaprowadziła ją do namiotu, w którym przesłanie Ewangelii poruszyło 

jej serce. I poszła po pomoc duszpasterską, wyznając wszystkie swoje grzechy przed Erlo. Potem 

poszła naprawić rzeczy, które mogła, to znaczy oddanie skradzionych rzeczy etc. 

 Wiem jakie obiekcje będą wysuwane przez Europejczyków w odniesieniu  do spraw 

doktrynalnych, a w szczególności Niemców, którzy będą twierdzić, że jest to naruszenie poufnej 

natury wyznania. Ale tak nie jest. Gdy Zulusi przychodzą do Pana, to publicznie wyznają wszystko 

w szczegółach i z pewnością może być to powtórzone w książce. Ten trwający duch krytycyzmu 

jest jedną z przyczyn, dlaczego Bóg nie może objawić się wielu białym ludziom i udzielić im 

Przebudzenia. Erlo potwierdził mi, że jest rzeczą trudną, aby zdobyć białych dla Pana. Gdy Zulusi 

są zbawiani, to akceptują Biblijne prawdy w prosty, dziecięcy i ufny sposób bez destrukcyjnego 

polegania na własnym rozumie. Dla nich, duchowa prawda jest sprawą serca, a nie czymś nad czym 

trzeba debatować jak to często czynią biali. 

 Podczas, gdy Erlo udzielał jej pomocy duszpasterskiej, stało się jasne, że ta czarownica była 



opętana. Gdy Erlo zaczął modlić się, to demony zaczęły mówić: ,,Nie możemy wytrzymać tutaj 

dłużej- wracamy tam skąd przyszliśmy.” 

 Po swoim uwolnieniu, Magakanye powróciła do swego męża, pełna radości, wyznając Pana 

Jezusa Chrystusa. Co zaskakujące, jej mąż był wyrozumiały dla niej i zachęcał ją by chodziła z 

Bogiem, otrzymawszy takie błogosławieństwo. W niedługi czas potem, jej mąż również 

uporządkował swoje życie przed Bogiem. 

 Od swego uwolnienia, Magakanye ma serce płonące chęcią prowadzenia innych do Pana 

Jezusa. Jej byli pogańscy przyjaciele, szczególnie czarownice i szamani, z którymi przedtem 

zadawała się, mówią, że została zaczarowana przez białych. Jednakże równocześnie są zdumieni jej 

nowym życiem i odwagą w świadczeniu o Chrystusie. 

 Magakanye jest analfabetką, dlatego nie potrafi czytać Biblii. Jednakże kiedy grzeszy 

odczuwa to w sercu i wyznaje to Bogu. Tak jak w przypadku wielu innych niepiśmiennych 

Chrześcijan, także i ona ma od czasu do czasu wizje i sny. Pewnego dnia powiedziała swemu 

synowi, potrafiącemu czytać: ,,Miałam wizję człowieka zwanego ,Słowem Bożym.” Czy jest to 

zapisane w Biblii?” Syn powiedział: ,,Tak, w Objawieniu 19:13 jest napisano: ,….a jego imię 

brzmi: Słowo Boże.”” Jej mąż i jej troje dzieci są również naśladowcami Pana Jezusa. Ponieważ jej 

dzieci chodzą do szkoły to potrafią czytać i czytają jej Biblię. 

 Codziennie Magakanye doświadcza nowych rzeczy z Bogiem. Jako nadzorca na plantacji 

cukrowej Heino Stegena, posiada wiele możliwości, aby rozmawiać z pracownikami o ich 

zbawieniu. Nie mija żaden dzień w którym nie opowiadałaby komuś o Chrystusie i nie modliła się z 

kimś. 

 Pewnego razu miała wizję na plantacji trzciny cukrowej. Zobaczyła człowieka, który został 

uczyniony grzechem dla ludzkości.  Wieczorem zapytała swego syna czy jest taki urywek Biblijny? 

I syn przeczytał jej 2 Kor 5:21 (UBG): ,,On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem 

uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.” 

 Na koniec naszej rozmowy czekała mnie niespodzianka. Magaakanye wyjaśniła, że była 

pobłogosławiona moją służbą, i chciała wręczyć mi pieniądze jako podziękowanie. Z początku 

odmówiłem, mówiąc, że bardzo doceniam jej dobrą wolę, ale nie przyjmuję żadnych pieniędzy z 

pól misyjnych, ale raczej przywożę ofiary tam, gdzie misje są prowadzone. Jednakże nalegała, 

żebym przyjął jej pieniądze i dała mi 15 randów, co było niezłą sumką dla Zulusa. Jej towarzysz dał 

mi kolejne 10. Byłem poruszony ich datkiem, który pozostał w RPA i podziękowałem im 

serdecznie, mówiąc: ,,Po ośmiu czy dziewięciu podróżach po Afryce, po raz pierwszy otrzymałem 

misjonarski datek od czarnych mieszkańców Afryki. Znaczy on dla mnie o wiele więcej niż jego 

wartość pieniężna.”    

 10.5 Ksiądz Anglikański. 

 Pewien Anglikański ksiądz zachorował, a jego żona przez lata cierpiała na poważną 

wewnętrzną dolegliwość. Podczas jednego z nabożeństw w Kranskop przyjęła Chrystusa, a gdy się 

o nią pomodlono, została całkowicie uzdrowiona. 

 Potem poprosiła Martina Stegena, aby porozmawiał z jej mężem. Martin, człowiek świecki, 

wyjaśnił drogę zbawienia kapłanowi i doradził, aby pojednał się z Bogiem. Ten Anglikański ksiądz 

był szczery, wyznał swoje grzechy i przyjął Pana Jezusa Chrystusa za swego osobistego Zbawiciela. 

Wkrótce po tym jego zdrowie polepszyło się. 

 W tej rodzinie nastąpiła reakcja łańcuchowa. Córka księdza, która mieszkała w Durban była 

czarownicą zanim się nawróciła. Teraz jest żywym Chrześcijańskim przykładem dla swego 

pogańskiego męża. Nawet jej dzieci nawróciły się do Pana z powodu jej przykładnego życia jako 

matki i przez służbę zespołu ewangelizującego. 

 Jeśli sąd Boży sięga trzeciego i czwartego pokolenia, to o ile bardziej sięga Jego 

współczucie i miłosierdzie? 

 10.6 Szaman w kostnicy. 

 W 1974r pewien szaman został zabrany do szpitala Króla Edwarda w Durban. Jego stan 

pogorszył się i zmarł. Lekarze po stwierdzeniu zgonu oddali go do kostnicy. 

 Potem, gdy przechodziła pielęgniarka zauważyła, że zmarły poruszył się. Pobiegła do 



lekarza i to zgłosiła. 

 Szaman po odzyskaniu świadomości poprosił o wypisanie ze szpitala, aby załatwić ważne 

rzeczy w domu. Poważnie chory, pojechał do domu do swych ukochanych, którym doniósł, czego 

doświadczył, gdy znajdował się pomiędzy życiem a śmiercią. Powiedział: ,,Bóg przemówił do mnie 

i objawił mi wszystkie moje grzechy. Pokazał mi, że umrę na zawsze jeśli umrę w moich grzechach. 

Pan powiedział mi, abym uporządkował swoje życie, a także pokazał mi człowieka, który może 

wskazać mi drogę zbawienia.” To wyznanie miało wielki wpływ na jego rodzinę. Jednakże 

pozostawało pytanie, jak odnaleźć człowieka, którego pokazał mu Bóg. 

  Gdy Pan planuje, aby zbawić jakiegoś człowieka to nie przeoczy niczego, niezależnie od 

tego, jak bardzo nieprawdopodobne może się to wydawać. 

 W sąsiedztwie szamana znajdował się sklep. Właściciel był kiedyś pijakiem. Stracił swoje 

pieniądze, które odziedziczył po swoim bogatym ojcu w mniej niż dwa lata na alkohol i prostytutki. 

Sklep, który prowadził zbankrutował, a zdrowie utracił bo jego nerki nie pracowały prawidłowo. 

Jego nogi były tak napuchnięte, że prawie pękały. To był koniec jego zdrowia i sklepu. Wtedy 

przywieziono go KwaSizabantu, gdzie wyznał swoje grzechy, pokutował i dzięki łasce Bożej został 

uzdrowiony. Rozpoczął swój biznes na nowo i z Bożym błogosławieństwem odniósł sukces. 

 Bóg użył tego sklepikarza, aby pomóc temu poważnie choremu szamanowi. Gdy dowiedział 

się o wizji szamana, i że szaman wisiał między życiem a śmiercią, powiedział mu: ,,Zabiorę cię do 

człowieka, którego widziałeś w swojej wizji- on mieszka w KwaSizabantu.” Następnie sklepikarz-

Chrześcijanin zawiózł szamana 144km do KwaSizabantu.  Widząc Erla, szaman zawołał: ,,To jest 

człowiek, którego widziałem w mojej wizji-on mi pokaże Boże zbawienie..” Następnie wyznał 

swoje bardziej poważne grzechy i przyjął Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela. 

 Tej nocy szaman spał smacznie. Następnego ranka przyszedł do Erla i zapytał?: ,,Czy mogę 

wyznać inne grzechy? Więcej grzechów objawiono mi.” Po czym wyznał wszystko co przeoczył 

poprzedniego dnia i powiedział radując się: ,,Teraz mogę wrócić do domu i umrzeć w pokoju. 

Doświadczyłem mocy tego, który za mnie zmarł na krzyżu.” Zbawiony szaman pojechał do swojej 

rodziny. Wkrótce po tym przyszła wieść, że umarł w pokoju. Przed śmiercią, zażyczył sobie, aby 

jego pogrzeb poprowadził człowiek który wskazał mu drogę do Chrystusa. I tak się też stało. Wielu 

byłych przyjaciół i szamanów przyszło na jego pogrzeb i chociaż wielu było pijanych, niektórzy z 

nich nawrócili się. 

 10.7 Krew Jezusa Chrystusa. 

 Czołowa czarownica, która miała pod swoim wpływem wiele innych czarownic złożyła 

ofiary duchom przodków. W zamian za to, duchy dały jej niezwykłe ,,zdolności.” Powiedziały 

czarownicy: ,,Idź do rzeki, zaczerpnąć wody, tam ciebie odpowiednio wyposażymy,” co zrobiła. 

Tam nad rzeką otrzymała niezwykłe zdolności. Miała zdolności jasnowidzenia, widzenia i słyszenia 

na duże odległości. Gdy, na przykład, ludzie stracili kozę, to podawała  dokładną informacją, gdzie 

znajduje się zwierzę. Zanim ludzie zadali pytanie znała już odpowiedź. 

 Wyglądało na to, że czarownica miała bezpośredni kontakt z demonami i nie potrzebowała, 

żadnych magicznych formułek. Otwarcie mówiła, że ma kontakt z trzema różnymi demonami.  

 Jednakże Bóg szukał, tej zagubionej ciężko opętanej kobiety. Gdy się zestarzała miała sen, 

w którym jej powiedziano: ,,Idź do miejsca, gdzie jest rozbity ten namiot. Tam powiedzą ci co 

robić.” 

 Kobieta ta odnalazła namiot, a wewnątrz niego ewangelistę Erlo. Podeszła do niego i 

zapytała ,,Co muszę zrobić?” 

 Erla odpowiedzią było: ,,Musisz oddzielić się od tych duchów i przyjść do Pana Jezusa, 

przyjmując go za swego Zbawiciela.” W momencie, gdy  usłyszała tę radę zaczęła histerycznie 

krzyczeć gdyż wywiązała się w niej straszna walka. 

 W końcu kobieta powiedziała: ,,Nie mogę oddzielić się od tych duchów, bo mnie zabiją 

natychmiast.” Erlo odpowiedział: ,,Tak długo jak nie oddzielisz ich od siebie nie będą mógł się za 

ciebie modlić.” 

 Rozczarowana kobieta opuściła namiot, ale Pan nie pozwolił jej zginąć. Gdziekolwiek szła 

ta kobieta widziała krew. Nie mogła tego zrozumieć i pytała ludzi: ,,Czy wy również widzicie 



krew?” Odpowiedzieli jej, że nie. Kobieta ta nie była wstanie pozbyć się tej wizji, którą widziała 

dzień i noc. Wszędzie dostrzegała krew. 

 W końcu tak się tym przeraziła, że poszła do Erlo i powiedziała: ,,Jestem gotowa, aby duchy 

ode mnie odeszły i stać się Chrześcijanką.” 

 Erlo odpowiedział jej: ,,Krew, którą widzisz wszędzie jest krwią Chrystusa, przelaną za 

wszystkie twoje grzechy.” Wtedy ta czarownica wyznała wszystkie swoje okropne grzechy, po 

czym wszystkie jej czarodziejskie artefakty zostały spalone, Pan Jezus Chrystus okazał się 

zwycięzcą nad wszystkimi mocami ciemności. 

 1 Jan 1:7 mówi: ,,….krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego 

grzechu.” 

 10.8 Pastor a zarazem szaman, 

 Istnieje wielu nominalnych Chrześcijan, którzy są duchowo ślepi, i wystawiają się na 

działanie złych duchów. Tak było w przypadku pewnego Anglikańskiego księdza, który był 

jednocześnie szamanem. Chociaż jego ojciec był również pastorem w Anglikańskim Kościele, to 

jednak także nie miał absolutnie żadnego duchowego rozeznania. 

 Córka pastora szamana oddawała cześć duchom przodków; pozbyła się normalnych ubrań i 

nosiła pogański ubiór. Stała się również czarownicą i medium spirytystycznym. 

 Ta kobieta nie miała ani małżeńskiej ani intymnej relacji ze swoim mężem, co nie jest 

niczym niezwykłym między czarownicami Zuluskimi, które często pozwalają swoim mężom mieć 

konkubinę, chyba że demony pozwolą, aby miały normalną małżeńską relację ze swoimi mężami. 

W tym wypadku, jednakże mąż odmówił posiadania konkubiny. 

 Pewnego dnia usłyszała o innej czarownicy, która uzyskała uwolnienie w KwaSizabantu 

przez pracę misyjną Erla. Kobieta ta przyszła na spotkanie z Erlo w Johannesburgu, a on 

przedstawił jej drogę zbawienia. Wtedy ona wyznała wszystkie grzechy i zniszczyła wszystkie 

swoje czarnoksięskie artefakty. Od tego dnia była wolna, a jej życie małżeńskie zmieniło się 

kompletnie w wyniku jej nawrócenia. Potem zostali pobłogosławieni pięciorgiem dzieci. 

 10.9 Tancerka w klubie nocnym i czarownica. 

 W nocnym klubie w którym występowała ta tancerka stałymi bywalcami byli ludzie obyci w 

świecie. Z powodu jej atrakcyjnego i wygimnastykowanego ciała jej występy były udane. Jej mąż 

był szanowanym urzędnikiem rządowym.  

  Jednakże wkrótce po wyjściu za mąż zachorowała fizycznie i psychicznie. Przez okres 

trzech lat śniła o wężach i rzekach  i kąpaniu się z nieznanymi dziećmi i wężami. W swojej 

desperackiej sytuacji szukała pomocy u ludzi, którzy potrafili się modlić. Odwiedziła różne 

kongregacje ale nie znalazła pomocy. Przez krótki czas przyłączyła się do grupy praktykującej 

oddawanie czci duchom przodków, ale to jej nie pomogło. Następnie szukała pomocy u różnych 

szamanów, ale bezskutecznie. Na koniec przyłączyła się do spirytystów. 

 Spirytyści wyjaśnili jej sny o wężach. Powiedziano jej że to był dar jej babki i że była 

predestynowana, aby być wróżbitką. Potem zachęcono ją by rozwijała te zdolności i uczęszczała do 

szkoły Umlasi dla czarownic. 

 Ta młoda kobieta przyjęła ich radę i poszła do szkoły dla czarownic. Podczas gdy innym 

czarownicom zabierało jeden do dwóch lat by rozwinąć zdolności medium i ukończyć szkołę jako 

wróżki, jej zabrało to siedem lat.  

 Jej córka zaczęła wykazywać zdolności wieszcze, a jej syn stracił zdolność mówienia. 

Zgodnie z tym co mówi Biblia dzieci zostały opętane przez złe duchy- dziewczynka przez 

nieczystego ducha wieszczego (Dz 16:16-18 UBG), a chłopiec przez ducha niemego i głuchego 

(Mar 9:25 UBG). 

 Od czasu do czasu ta nieszczęsna kobieta szła do kościoła, szukając pokoju. Ale nie mogła 

usiedzieć na żadnym nabożeństwie, ponieważ skoro tylko usłyszała Chrześcijańskie pieśni albo 

modlitwy natychmiast padała nieprzytomna. 

  Często słyszałem o sytuacjach, gdzie ludzie pod wpływem mocy spirytystycznych padali 

nieprzytomni lub wpadali w trans jak tylko napotkali pobożne duchowe rzeczy. 

 Jednakże Bóg miał plan, aby pomóc tej kobiecie, która nie miała pokoju. Przy jednej z 



okazji, po nabożeństwie na którym straciła przytomność spotkała kilku ludzi, którzy opowiedzieli 

jej o KwaSizabantu. Pojechała tam, spotkała Erla, wyznała swoje grzechy, a potem publicznie 

spaliła swoje artefakty używane w czarach. Wtedy znalazła pokój i uwolnienie przez Pana Jezusa 

Chrystusa.  Potem poszła do wielu ludzi i naprawiła wiele rzeczy które zawiniła wobec nich.  

 Następnie miały miejsce dalsze cuda. Jej córka została uwolniona z niewoli okultyzmu, a jej 

syn znowu zaczął mówić. W ten sposób Chrystus wniósł wielkie zwycięstwo do tej udręczonej 

rodziny. 

 10.10 Symbol węża. 

 Przez tysiące lat czary zawsze były kojarzone z symbolem węża. Jednakże laska Eskulapa 

nie ma nic wspólnego z czarami i magią. Tysiąc lat przed Chrystusem pewien słynny lekarz grecki 

zwany Eskulap używał metod leczenia, które odkryto ponownie dopiero w XIX wieku. Używał 

jadu pszczoły i węża do leczenia reumatyzmu. Do tego celu trzymał węże w kamiennych dołach i 

używał ich jadu. Dokonał wielu odkryć farmaceutycznych i to było przyczyną, dla której był 

uważany za boga nauk medycznych w swoim czasie. Jego znak, wąż owinięty na laskę jest dalej 

używany w Europie na oznaczenie rzeczy związanych z lekarstwami, leczeniem i lekarzami.  

 Symbol węża znajdujemy już w opisie rzeczy, które wydarzyły się w ogrodzie Eden. Adam i 

Ewa zostali zwiedzeni przez diabła, który przybrał postać węża. Wiadomo również, że Egipcjanie 

dokonywali rzeczy magicznych używając do tego lasek które zamieniły się w węże (Wyj 7:10-12 

UBG). Dalej w Biblii odkrywamy że Izraelici palili kadzidło miedzianemu wężowi, którego 

sporządził jeszcze Mojżesz, w czasie plagi wężów, aby każdy ukąszony przez węża Izraelita, który 

spojrzy na niego pozostał przy życiu (Li 21:8 UBG). 600 lat po tych wydarzeniach lud Izraela 

zaczął używać tego miedzianego węża jako swego bożka w swoich czarach. Rytuały wężowe miały 

miejsce w każdym stuleciu na przestrzeni historii ludzkości. Jedną z najbardziej wpływowych sekt 

poświęconych wężowi była sekta Ofitów, która łączyła w sobie pogańską filozofię z 

Chrześcijaństwem. Rytuały czczenia węży są w dalszym ciągu znane i dzisiaj między wieloma 

pogańskimi plemionami, takimi jak na przykład w Liberii, gdzie spotkałem grupę znaną jako kult 

kobry.   

 Czarownice mają często sny i wizje dotyczące węży. 

 Następująca historia jest tego przykładem. Otóż pewna kobieta z plemienia Zulusów, po 

długiej chorobie i wychudnięciu nie była wstanie wstać z łóżka. To dla Zulusów był znak, że 

musiała zostać czarownicą. Podczas przygotowań do tego, kandydatki śnią sny o wężach i wodzie,  

jak już wcześniej o tym wzmiankowałem. Kobieta ta miała sen o głębokiej wodzie z której 

wynurzyła się z wężem w swojej ręce. Potem miała jeszcze inny sen ale tym razem o białym 

mężczyźnie, który podszedł do niej, położył swoją rękę na nią i ostrzegł ją: ,,To są moce ciemności. 

Nie mogą ci pomóc. Musisz szukać pomocy u Pana Jezusa.” Następnego dnia odwiedziła ją 

całkowicie obca jej osoba, która jej powiedziała: ,,Istnieje miejsce w którym ludzie otrzymują 

pomoc. Ty też możesz znaleźć tam pomoc.”Zrozpaczona kobieta nigdy nie słyszała o takim 

miejscu, jednakże skontaktowała się z jednym ze współpracowników Erla, który zabrał ją do 

Claridge, gdzie miało się odbyć nabożeństwo ewangelizacyjne w następną niedzielę. Tamtej 

niedzieli rankiem Erlo poprowadził nabożeństwo w języku angielskim, którego jednak kobieta nie 

znała. 

 Jednakże widząc Erla oświadczyła: ,,To jest człowiek, którego zobaczyłam w moim śnie, w 

którym słyszałam też jego kazanie.” Po nabożeństwie zwróciła się do Erla o pomoc duszpasterską. 

Erlo mówi biegle czterema językami: angielskim, afrikaans, niemieckim i zuluskim. Po wyznaniu 

swoich grzechów i oddaniu swojego życia Panu Jezusowi Chrystusowi, ta kobieta została 

uzdrowiona. Do dzisiejszego dnia jest żywym świadectwem Pańskim. 

  

  

 11. PRZYKŁADY Z WARSZTATU SZAMANA. 

  

 Pewien szaman miał 14 żon. Jego syn, który był chory, nawrócił się i wyzdrowiał. Ten syn 

wraz z Martinem Stegenem odwiedził swego ojca. W domu  spotkali częściowo sparaliżowanego 



człowieka, który szukał pomocy u tego szamana. Martin opowiedział temu choremu o dziele 

Pańskim w KwaSizabantu. Na co ten chory człowiek odpowiedział radośnie: ,,Oto miejsce do 

którego chcę się udać.” W KwaSizabantu ten człowiek otrzymał częściową pomoc. Wracając do 

szamana, był on potężnym czarownikiem, posiadającym moc nawet nad siłami natury. Potrafił 

nawet zapalić ogień za pomocą czarów. Jednakże, te rzeczy nie przyniosły mu pożytku, gdyż umarł 

jako biedny człowiek.  

 W przypadku czarownic, czarowników i szamanów można zauważyć następującą 

prawidłowość. Otóż zarabiają szybko pieniądze i stają się szybko bogaci. Ale są to rzeczy, które 

łatwo przychodzą i łatwo odchodzą. Co diabeł im   przynosi to i łatwo zabiera. Na koniec swego 

życia każdy szaman czuje się oszukany i pozbawiony złudzeń. 

 A oto inna prawidłowość. Otóż, pewien szaman chciał zabić kobietę za pomocą magii. 

Zaatakowana czarami kobieta stała się bardzo chora, ale ponieważ słyszała o KwaSizabantu, że to 

jest miejsce duchowej pomocy, udała się tam. Tam modlono się o nią i Pan uzdrowił ją. Potem, gdy 

wróciła do domu, szaman zachorował i powiedział: ,,Chciałem zabić tę kobietę, ale ludzie, którzy 

się modlili za nią są mocniejsi ode mnie.”  Zanim zmarł poprosił: ,,Spalcie wszystkie moje 

czarodziejskie artefakty. Chciałbym także udać się do KwaSizabantu, aby otrzymać pomoc.” 

Niestety śmierć zabrała go zanim mógł tam się udać. 

 Gdy magiczny atak szamana jest odparty poprzez modlitwę, to często zdarza się, że atak 

uderza z powrotem w szamana. Słyszałem więcej przykładów tego rodzaju. 

 Przerażające zło czarów między czarnymi mieszkańcami Afryki jest praktycznie poza 

kontrolą. Są oni urodzeni wraz z tym i jest to część ich życia. Ci z nich, którzy wybierają aktywne 

zaangażowanie w czary często nabywają mocnych zdolności i mocy okultystycznych. Potrafią 

nawet zabić na odległość za pomocą czarnej magii lub znaleźć ukryte rzeczy. 

 Wśród Zulusów istnieje dużo oszukaństwa, zabobonów i manipulacji. Na przykład, 

kiedykolwiek ktoś zachoruje to szaman uparcie twierdzi, że spowodowane to jest przez jakiegoś 

człowieka.  Wtedy niewinni ludzie stają się podejrzani i w następstwie tego powstają niekończące 

się spory i konflikty. Krwawe bójki i zemsta są tego wynikiem, które ciągną się z pokolenia w 

pokolenie, a początkiem ich jest bezpodstawne podejrzenie. Dlatego można zrozumieć, dlaczego 

Erlo mówi do wierzących, że podejrzewanie jest grzechem. Z powodu takich fałszywych oskarżeń 

wielu szamanów ma krew na rękach. 

 Oto inny przykład działania podejrzenia. Oto dom pewnego człowieka zapalił się i spłonął. 

Poszkodowany człowiek zapytał szamana: ,,Kto to uczynił?” Na co szaman odpowiedział: ,,Twój 

sąsiad.” Po czym dał poszkodowanemu czarodziejskie lekarstwo, które przepędzi tego sąsiada. 

Wtedy osoba podejrzana, na skutek działania czarów, nie była wstanie mieszkać dłużej w tym 

miejscu i poszukał sobie nowe miejsce zamieszkania. 

 Po pięciu czy sześciu latach od tych wydarzeń, Erlo przeprowadził kampanię 

ewangelizacyjną w pobliżu tego miejsca. I stało się, że córka człowieka, którego dom spłonął 

wyznała, że to ona podpaliła ten dom, aby zemścić się na swym ojcu. Widzimy więc, że szaman 

rzucił podejrzenie na niewinnego człowieka i swoimi czarami spowodował, że ten człowiek został 

przepędzony ze swego domu. 

 Chrześcijanie tutejsi nazywają podejrzenie ewangelią diabła. 

 Gdy szamani się nawracają niszczą swoje wszystkie rzeczy używane w czarach. Przykładem 

jest pewien szaman z Nqutu, który był bardzo upośledzony przez częściowy paraliż i ślepotę. Te 

upośledzenia spowodowały, że stał się podatny na Ewangelię. Gdy Martin Stegen głosił Ewangelię, 

serce szamana ożywiło się, tak że stopniowo stał się gotowy, aby zniszczyć wszystkie swoje fetysze 

i amulety. Wypełnił dwa worki swoimi czarodziejskimi artefaktami i zaniósł je nad rzekę. Rzucił 

jeden worek do rzeki, gdy uderzyła go myśl: ,,Te rzeczy powinny zostać spalone.” Dlatego zapytał 

w KwaSizabantu, czy może przynieść tam drugi worek. Po otrzymaniu zezwolenia, zorganizował 

transport dla siebie i swego worka. W KwaSizabantu, miejscu gdzie Bóg dalej działa, szaman udał 

się po pomoc duszpasterską i po tym jak się nad nim pomodlono został uzdrowiony, tak że mógł 

chodzić i widzieć na nowo. Spalenie jego worka miało miejsce 4 kwietnia 1976r; byłem przy tym 

obecny osobiście i zrobiłem tego kilka zdjęć. 



  

  

 12. DEMONICZNE ATAKI. 

  

  

 Pewien wierzący, który wiódł wzorowe moralnie życie przybył pewnego dnia do 

KwaSizabantu. Wydawał się być w stanie depresji i zamieszania, jak gdyby obca moc pochwyciła 

go. Tak przy okazji ten przykład stawia pytanie, czy wierzący mogą być opętani przez złego ducha. 

Jednakże wysłuchajmy całej historii. 

 Podczas pierwszego tygodnia pobytu modlono się o niego niejednokrotnie, ale nie było 

znaczącej poprawy. Podczas drugiego tygodnia, ataki demoniczne wydawały się koncentrować na 

jego twarzy, tak że mięśnie twarzy napięły się i wykrzywiły wyraz jego twarzy. Jego twarz była tak 

napuchnięta, że wyglądała jak gdyby została pobita pięściami. Ale wraz z tą zmianą jego umysł 

zaczął znowu pracować normalnie. 

 Następnie atak z twarzy przesunął się na usta, które zostały otwarte i w żaden sposób nawet 

z pomocą innych ludzi nie można było w ogóle zamknąć. Ten trzeci atak był tak bolesny, że 

człowiek ten nie mógł się powstrzymać od łez. Jego szczęka była jak gdyby mocno trzymana w 

pozycji otwartej przez niewidzialną moc. Gdy przy jednej okazji udało się z pomocą zewnętrzną 

zamknąć jego szczękę to nie mógł on jej ponownie otworzyć i czuł potworny ból. Istniało ryzyko, 

że się zrani poprzez ugryzienie swego języka, ust lub wewnętrznej części swoich policzków. 

Zamknięcie jego ust spowodowało, że nie było mowy aby można go było nakarmić. Jednakże po 

modlitwie ten okropny skurcz szczęki ustąpił. 

 Po kilku dniach skurcz przesunął się w dół i pochwycił jego gardło. Dotknął jego strun 

głosowych, tak że stracił głos i nie mógł mówić. Było trudnym zrozumieć co ten człowiek chciał 

wyszeptać. Jego szyja i żyły zaczęły nabrzmiewać. 

 Po kilku kolejnych dniach atak przesunął się z szyi do jego serca, które zaczęło bić 

nieregularnie i prawie zatrzymywało się. Wtedy ten człowiek zaczął uderzać się w pierś chcąc jak 

gdyby pobudzić serce do bicia. 

 Z serca atak przesunął się na płuca, tak że ten człowiek prawie udusił się. Musiano otworzyć 

wszystkie okna i drzwi w pokoju, aby ten wierzący mógł nabrać wystarczającą ilość powietrza, 

gdyż dusił się.  

 Następnie atak dotknął kręgosłupa, tak że ten wygiął się do tyłu prawie łamiąc się. Wierzący 

ten padał do tyłu na głowę i było niemożliwym, aby wygiąć jego kręgosłup z powrotem do przodu. 

Po kilku minutach sytuacja unormowała się ponownie.  

 Teraz ataki stały się tak ostre i niebezpieczne, że nie było mowy, aby pozostawić tego 

człowieka samego, dlatego towarzyszyło mu stale dwoje ludzi. 

 Wierzący, który musiał przejść to wszystko okazywał dużą pomoc w tej walce, gdyż badał 

swoje życie szukając niewyznanych grzechów jako przyczyny tych ataków, i bardzo pragnął żeby 

wszystkie uczynki ciemności wyszły na światło dzienne. Strzegł swego serca poprzez modlitwę i 

błaganie i dokładał starań, aby nic nie stanęło na drodze pomiędzy nim a Panem. Tak, że zawsze 

dobrze współpracował z Erło. Ta walka trwała trzy tygodnie i po tym czasie ten atakowany 

człowiek został całkowicie uwolniony. 

 Jest jasnym, że błogosławieństwo Pana spoczywa na tym bracie. Jest człowiekiem znanym 

ze swego chodzenia z Panem. 

 Tę historię napisałem dokładnie tak jak opowiedział mi ją Erlo, chociaż mogą istnieć drobne 

różnice z powodu tłumaczenia jej na język angielski. Teraz z powodu mojego obszernego 

doświadczenia w takich sprawach, chciałbym skomentować ten przypadek. 

 Jeśliby jakiś psychiatra otrzymał powyższe sprawozdanie, to najprawdopodobniej uznał by 

je za bezwarunkowe spowodowane psychologicznie manifestacje histerii, co jest całkowicie błędną 

diagnozą. Każdy komu brakuje doświadczenia w dziedzinie opresji okultystycznych nie jest wstanie 

osądzić tej sytuacji prawidłowo. 

 To nie było zaburzenie umysłowe, ale opresja, albo jak napisano w tytule tego rozdziału atak 



demoniczny. 

 Takie ataki zdarzają się w rodzinach w których rodzice lub dziadkowie aktywnie oddawali 

cześć przodkom, albo w których przekazywali moce okultystyczne swoim dzieciom. Jednakże te 

ataki zdarzają się tylko wtedy, gdy docelowi odbiorcy tych mocy okultystycznych wyrzekają się ich 

i idą za Chrystusem. 

 Widzimy wszystkie te rzeczy w przypadku wyżej wymienionego brata, który cierpiał takie 

straszne ataki. Jego dziadek był aktywnym szamanem, który popełnił wiele zła. Jego wnuk był 

wierzącym Chrześcijaninem, który odrzucił te odziedziczone moce magiczne. Istnieje o wiele 

więcej spraw, które można by powiedzieć na powyższy temat. 

  

  

 13. ZAKLĘCIE POWODUJĄCE ŚMIERĆ. 
  

  

 Niniejszy rozdział częściowo wyjaśnia demoniczne ataki o których pisałem w poprzednim 

rozdziale. Szaman w niniejszej historii był dziadkiem wierzącego o którym powiedziałem powyżej.  

 Ten szaman miał cztery żony. Pewnego dnia miała miejsce kłótnia rodzinna dwóch żon 

przeciwko pozostałym dwu dotycząca śmierci 22 letniej córki. Zulusi nie uznają czegoś takiego jak 

naturalna śmierć; w każdym przypadku śmierci ktoś jest jej winny. To również odnosi się do tego co 

poprzednio opisałem a co dotyczyło podejrzenia. 

 Po śmierci tej dziewczyny zapytano szamana: ,,Kto jest tego winien? Kto spowodował tę 

śmierć?”  

 Szaman odpowiedział: ,,Podejrzewam, że jest to mthakathi.” Mthakathi jest to osoba, która 

morduje za pomocą czarów. 

 Było to bezpodstawne podejrzenie posiadające diabelskie motywy. Między podejrzanymi 

kobietami znalazła się Chrześcijanka. Wiele czarownic i szamanów bezpodstawnie czyni kozła 

ofiarnego z Chrześcijan. 

 Następnie szaman wezwał słynnego i bardziej potężniejszego od siebie szamana z innego 

Afrykańskiego plemienia, aby przybył do niego. Ten słynny szaman był tak potężny, pe posiadał 

moc nad siłami natury. W Tybecie byłby uważany za Lamę , który osiągnął trzeci stopień 

wtajemniczenia. Jogini, którzy stają się mistrzami trzeciego stopnia również zyskują pewną 

kontrolę nad siłami natury. 

 Ten potężny szaman miał określić kim była osoba, która rzuciła czar śmierci. Najpierw 

spowodował swoimi czarami potężną burzę z błyskawicami i gradem, która spowodowała wielkie 

szkody wyrywając nawet drzewa z korzeniami. 

 W tym czasie Chrześcijanka, która była jedną z podejrzanych klęknęła w swojej chacie wraz 

ze swoją córką i płacząc zawołała do Boga: ,,Jeśli to musi być moja ostatnia godzina, jeśli to jest 

Twoja wola, abym umarła, to jestem gotowa. Proszę tylko o jedną rzecz, Panie. Oszczędź moje 

małe dziecko. Ona jest wszystkim co posiadam.”  

 W tym samym momencie kobieta z przeciwnej strony, ze strony która wezwała tego 

potężnego szamana nakładała drewno do ognia. Nagle błyskawica uderzyła w nią. Poczuła się tak 

jakby ktoś uderzył ją w głowę młotkiem. Dlatego zawołała: ,,Zaprzestań tego, ponieważ w 

przeciwnym razie sami zginiemy.” 

 Tutaj mamy przypadek czegoś co już powiedziałem wcześniej w niniejszej książce, a 

mianowicie, że atak magiczny zablokowany duchowo uderza w tych, którzy go zainicjowali. 

 Po burzy mąż tej kobiety Chrześcijanki poszedł do niej by zobaczyć czy ona i mała córka 

jeszcze żyją. Był zaskoczony, że czar nie zadziałał. Jednakże oddzielił się od tej Chrześcijanki i 

drugiej kobiety, które były podejrzane oraz od ich dzieci. Powiedział im: ,,Nie chcę mieć nic z 

wami wspólnego. Nie będę się o was troszczył, ani moja stopa nie przekroczy progu waszych chat. 

Idźcie precz!” 

 Następnie zabrał każdy mebel z chaty i odesłał je z pustymi rękami, chociaż Chrześcijanka 

prosiła go, aby przebaczył jej wszystko co zrobiła źle i żeby się pojednali. Jednakże on odrzucił to i 



pozostał twardy jak głaz. 

 Dwa lata później, ten człowiek poważnie zachorował i musiał być zabrany do szpitala. I gdy 

tak leżał na swoim łóżku otrzymał wizję. Zobaczył dwie kobiety z ich dziećmi które porzucił. 

Następnie głos powiedział do niego: ,,Ci ludzie są niewinni. Wyrządziłeś im wielką krzywdę 

porzucając ich; dlatego z tego powodu nie ma dla ciebie miejsca w Niebie.” 

 Gdy tak leżał w szpitalu, jego przyszłość wydawała mu się strasznie przerażająca. 

Opowiedział o wszystkim jednemu z krewnych, który go odwiedził i poprosił go, by ten zarżnął 

bydło na wielką pojednawczą ucztę. Wypędzone kobiety z dziećmi miały zostać sprowadzone z 

powrotem. Prosił je usilnie, aby pojednały się z nim i jedna z drugą. 

 W czasie tych złych okoliczności ręka Pańska spoczywała na Chrześcijance i jej dziecku, 

które jest obecnie dorosłe i  pracuje na pełen etat z zespołem Erla. Tak więc to nie diabeł, ale Bóg 

miał ostatnie słowo w tej sprawie. 

  

  

 14.  UWOLNIENIE OD ZŁOŚLIWEGO I HAŁAŚLIWEGO DUCHA. 

 

 Złośliwe i hałaśliwe duchy występują na wielu kontynentach, ale ich działanie jest różnie 

oceniane przez różnych ludzi. Racjonaliści, z ich ograniczonym polem widzenia, wyśmiewają się z 

zamieszania, które czynią te złośliwe duchy, jako nierealne. Inni uważają je za żart. A nie-

Chrześcijańscy psychiatrzy uważają takie wydarzenia jako tylko wytwór wyobraźni w umyśle 

chorych psychicznie ludzi, który nie ma miejsca w świecie rzeczywistym. Wszystkie te wyjaśnienia 

mają mało wspólnego z rzeczywistym wyjaśnieniem tych paranormalnych zjawisk. Nie ma 

wątpliwości, że takie duchy rzeczywiście, obiektywnie istnieją i są związane z osobami i miejscami 

jak również ze zwiedzionymi ideami paranoików. 

 Oto przypadek ze służby Erla. Pewna Zuluska kobieta imieniem Nontshaka przybyła w 

nieszczęsnym stanie do Mapumulo i opowiedziała następującą historię. 

 Jej sąsiadka umarła, i od tego czasu stale pojawiała się oświadczając, że jest Duchem 

Świętym. Nontshaka była przerażona i przyprowadziła swoje dzieci do swego pokoju, tak aby nie 

były same. Mimo to wraz z tym duchem zaczęły się pojawiać inne duchy, tak że Nontshaka ze 

strachu straciła mowę. Świecący  węgielek, który był również widziany przez dzieci latał po 

pokojach domu. Dom Nontshaki stał się tak nawiedzany przez duchy, że nie mogła spokojnie spać 

we własnym domu. Tak, że na noc pozostawała u przyjaciół i krewnych, ale duch szedł tam w ślad 

za nią. Tak, że nawet gospodarze udzielający jej noclegu widzieli te same rzeczy. 

 Nie było wątpliwości, że był to duch, który był osobowy i rzeczywisty. W końcu nikt nie 

ośmielał się udzielać noclegu Nontshakce, ponieważ jak mówili ludzie: ,,Przynosisz nam 

nieszczęście i śmierć. Z twego powodu nie możemy więcej spać normalnie.” 

 Więc musiała wrócić do swego domu. W nocy duch nie pozwalał jej na żaden odpoczynek. 

Wchodził do jej pokoju przez zamknięte drzwi, otwierał szuflady, a nawet wyjmował rzeczy, które 

Nontshaka kupiła od sąsiadki zanim ta zmarła. Te rzeczy były w pewien sposób pomostem 

kontaktowym pomiędzy duchem, a nawiedzaną kobietą. Rzeczy sprzedawane przez szamanów i 

opętanych ludzi powodują powstanie tego typu ,,komunikacji”, i są podstawą kontaktu lub 

związania istniejącego pomiędzy kupującym, a sprzedawcą lub jak w tym przypadku ze złym 

duchem.  

 Pewnego dnia doradzono jej, aby udała się do Erła w Mapumulo; co też zrobiła. W 

Mapumulo pewien wierzący Zulus zaoferował jej swój dom celem udzielenia jej noclegu. 

Nontshaka została na noc w tym domu wraz z wieloma innymi ludźmi. Następnego ranka, wszyscy 

ci, którzy byli w domu powiedzieli: ,,Przez całą noc był okropny hałas w tym domu, a na domiar 

złego we wszystkich pokojach ukazywały się latające świecące węgle. Nie mogliśmy spać!” 

 Następnego dnia Erlo zapytał wierzących ze swego zespołu, kto będzie towarzyszył tej 

kobiecie następnej nocy. Na co dwie wierzące Zuluski zgłosiły się na ochotnika. Następnej nocy 

usadowiły dręczoną kobietę między sobą i modliły się żarliwie do Boga o ochronę. Modlitwa 

została wysłuchana. Ta dręczona kobieta wyjaśniła następnego dnia, że była to jej pierwsza noc, 



którą całą przespała nie będąc nawiedzaną przez złego ducha. Również nie pojawił się żaden 

płonący węgiel. Następnie kobieta otrzymała pomoc duszpasterską, modlono się o nią i została 

całkowicie uwolniona. Żaden duch więcej nie nawiedzał jej. 

 Sytuacja ta była wypełnieniem Słowa Bożego zapisanego w 1 Jana 3:8 UBG ,,Po to objawił 

się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła.” 

  

  

 15.  OCZYSZCZENIE NAWIEDZONEGO DOMU. 
  

  

 Pewnego dnia wierząca Chrześcijanka posłała po Erla, ponieważ dom, gdzie mieszkała wraz 

z rodziną był nawiedzany przez duchy. Wiele rodzin, które mieszkały w tym domu przed nimi 

doświadczało tego, że bardzo szybko po wprowadzeniu jeden członek rodziny umierał. Potem 

zmarła osoba była widziana jako duch przez wszystkich mieszkających w tym domu. Następnie 

opowiedziała Erlowi o wielu dziwnych i przerażających wydarzeniach, które miały miejsce w tym 

domu. 

 Chrześcijanka doniosła o następujących rzeczach. Gdy pokojówka sprzątała korytarz, to z 

tyłu za nią w miejscu, które było już posprzątane pojawiła się brązowa kartka papieru na podłodze. 

Chrześcijanka chciała z początku zwrócić uwagę pokojówce, ale zaniechała tego i schyliła się by 

podnieść ten papier. Ale zanim zdążyła go pochwycić, to papier wzniósł się do góry, bez żadnego 

porywu wiatru, i zniknął za balkonem. Za innym razem ta Chrześcijanka zobaczyła potwora w 

domu. 

 Jednakże rzeczywistą przyczyną dlaczego Erlo został wezwany było przerażające zdarzenie 

które wydarzyło się noc wcześniej. Otóż, zanim syn tej Chrześcijanki poszedł spać, wypił trochę 

wody z dzbanka, który położył na stole przykrytym białym obrusem. Gdy rodzina wstała 

następnego ranka, to woda w dzbanku zamieniła się w krew. Krawędzie dzbanka  miały również 

plamy krwi na sobie. Na obrusie znajdowały się trzy krople krwi, które nie mogły kapnąć z 

dzbanka. Jedna kropla była na prawo, druga na lewo, a trzecia była przed dzbankiem. 

 Wszystkie drzwi i okna zostały sprawdzone, aby upewnić się, że nikt nie wszedł w nocy do 

tego domu. Były one dalej zamknięte. Wezwana policja nie była wstanie określić skąd wzięła się ta 

krew. 

  Historia ta została mi przekazana na piśmie przez Erla, który napisał w niej również cytując 

list do Kolosan 2:15, że pomodlili się do Tego, który rozbroił moce i władze, wystawiając je na 

pokaz i odniósł tryumf nad nimi. Chrystus wygrał walkę przeciw nim poprzez swoją śmierć na 

krzyżu. Pan Jezus okazał swoje zwycięstwo także w przypadku tej Chrześcijanki. Gdyż od 

momentu, gdy przejął ochronę nad tym domem, nie widziano już więcej żadnych duchów. 

 Apostoł Paweł napisał w 1 liście do Koryntian: ,,Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam 

dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa” (1 Kor 15:57 UBG). 

  

  

 16. UWOLNIENIE CÓRKI PASTORA. 

  

  

 Następująca historia także została mi podana na piśmie, ale tym razem przez Billa Larkana 

w którego domu przebywałem. Przypadek, który opisał wydarzył się podczas gdy podróżowałem z 

Erlo po prowincji KwaZulu-Natal. 

 Otóż, pastor H. z miasta L. w KwaZulu-Natal, który miał córkę uczęszczającą do szkoły od 

10 lat, a która była opętana. Gdy miała atak szału to nikt nie mógł jej poskromić, zachowywała się 

tak furiacko, że gryzła nawet własny język i usta. Jej ojciec wzywał wielu mężów wiary, aby się za 

nią modlili, ale nie było poprawy. 

 W tamtym czasie przeprowadzana była namiotowa kampania ewangelizacyjna w 

Hammersdale. Pastor zabrał swoją córkę na spotkania i ponownie pomodlono się za tę opętaną 



dziewczynę. Jednakże jej stan się nie poprawił. Pomimo to ewangelista prowadzący tę kampanię 

ewangelizacyjną nie rezygnował. Powiedział: ,,Proszę zostawić córkę u nas. Może chodzić do 

szkoły z tego miejsca, a my będziemy się o nią modlić codziennie.” Jej ojciec zgodził się i 

dziewczyna została w Hammersdale. 

 Po jakimś czasie pastor otrzymał telefon z Hammersdale. Ewangelista powiedział: ,,Pańska 

córka miała wiele demonów, z których wiele zostało wypędzonych przez modlitwę. Jednakże 

pozostał jeden stanowczo odmawiający opuszczenia jej. Ponieważ namiot zostanie przewieziony do 

innego miasta nie możemy zostawić pańskiej córki samej. Proszę przyjechać i ją odebrać.” 

 Rozczarowany pastor powiedział swojej żonie ,,Słyszałem tak wiele o KwaSizabantu, 

pozwól, że ją tam zabiorę.” Gdy ojciec dziewczyny przyjechał do Hammerdale, aby ją odebrać, 

wszystko wydawało się być w porządku z córką. Powiedziała ojcu: ,,Czuję się tak dobrze, pozwól 

mi pójść do szkoły dzisiaj.” Na co jej ojciec zgodził się i czekał w pobliżu czytając Biblię. Nagle 

usłyszał jak samochód zatrzymuje się w pobliżu. To nauczyciel przywiózł wrzeszczącą i 

zachowującą się niezrównoważenie córkę pastora. Wydawało się, że wszystkie demony wstąpiły na 

powrót w tę dziewczynę, ponieważ krwawiła, a jej język oraz wargi były znowu pogryzione. Z 

nauczycielem przyjechał silny uczeń, który trzymał szamoczącą się dziewczynę. 

 Teraz pastor zadecydował, że nie zabierze córki z powrotem do domu do L., ale prosto do 

KwaSizabantu. Poprosił tego silnego ucznia, żeby pojechał z nim, ponieważ on sam nie będzie 

wstanie bezpiecznie kierować samochodem i jednocześnie przytrzymywać szamoczącą się 

gwałtownie córkę. W KwaSizabantu powiedziano mu, że Erlo wyjechał do Tugela Ferry. Pomimo 

tego pastor zadecydował, żeby zostawić córkę w KwaSizabantu a sam wrócił do domu do L. 

 Po kilku tygodniach pastor otrzymał wiadomość, że może zabrać córkę z powrotem do 

domu. Pastor powiedział do żony: ,,Pojadę sam i zobaczę co się dzieje z córką.”  W KwaSizabantu 

pastor spotkał Erla i zapytał go jak się miewa córka. Na co Erli odpowiedział z uśmiechem: ,,Proszę 

zapytać swojej córki!” 

 Było to niezapomniane doświadczenie dla pastora, gdy ujrzał swoją córkę. Powiedziała mu: 

,,Ojcze pozbyłam się wszystkich moich ciężarów i grzechów. Wyznałam je i uporządkowałam moje 

życie przed Bogiem tak dalece, jak to tylko możliwe.” Oboje ojciec i córka wrócili do domu. Córka 

zaczęła chodzić do szkoły i nigdy więcej nie miała nawrotów ataków demonicznych.  

 W domu dziewczyna ta wyznała grzechy które popełniła  w odniesieniu do rodziców i 

naprawiła swoje relacje z nimi. Rodzicom wydawało się prawie niemożliwe, że ich córka mogła 

grzeszyć tak poważnie. 

 Pastor H., wręczył opisaną historię swojej córki Billowi Larkanowi w czasie pewnego 

pogrzebu i powiedział: ,,W mojej córce nastąpiła cudowna zmiana. Nigdy wcześniej nie była tak 

posłuszna i dobra jak teraz. Jak cudownego i wspaniałego mamy Boga. Prowadzi nas cudowną 

drogą.” 

 Od tego czasu ten pastor i jego żona są bliskimi przyjaciółmi Erla. Modlą się, aby Pan 

kontynuował wyposażanie go w służbie w Bożym Królestwie. 

  

  

 17. PAN WSKRZESZAJĄCY Z MARTWYCH. 

  

  

 Poniższy rozdział jest bardzo kontrowersyjny. Czy ludzie dalej są wskrzeszani z martwych 

w naszych czasach? Stawiając te pytanie pamiętajmy o jednym, a mianowicie, że duchowe 

zmartwychwstanie jest definitywnie ważniejsze niż fizyczne. W Ewangelii Łukasza, 15:24 (UBG) 

czytamy: ,,Ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje, zaginął, a został znaleziony.” Realność 

nawrócenia, bycia nowo-narodzonym z Ducha, duchowe zmartwychwstanie i nowe stworzenie, są o 

wiele bardziej ważne niż zmartwychwstanie ciała.  

 W Ewangelii Jana czytamy: ,,Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, 

dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do 

mego Ojca” (Jan 14:12 UBG). Słowa te stoją niewzruszone jak skała, niezależnie od tego jak 



krytycy interpretują sprawę wskrzeszania z martwych w naszych czasach. 

 W historii Kościoła oraz misji istnieją przykłady ludzi, którzy umarli i powrócili do życia, 

po tym, gdy pomodlono się za nich. To odnosi się do ludzi, którzy nie zostali pochowani. Istnieją 

przypadki w których nie ma dowodów medycznych, że osoba była martwa, gdyż przeciętny 

człowiek, który nie jest lekarzem nie potrafi odróżnić tak zwanego stanu ataku kataleptycznego 

osoby od stanu w którym osoba jest rzeczywiście martwa. Jednakże istnieją przypadki w których 

martwi byli wskrzeszani. 

 Wiemy z historii życia Johna Knoxa, Szkockiego reformatora (1505-1572), iż posiadał on 

przyjaciela, młodego arystokratę, który aktywnie wspierał sprawę ewangelii. Ten młody człowiek 

zmarł i pozostawił pustym miejsce, które nie mogło być zastąpione nikim innym. Knox był bardzo 

strapiony tą stratą i przez 36h klęczał obok zmarłego ciała, błagając Pana, aby oddał mu go z 

powrotem. Po tym długim modlitewnym czuwaniu, życie powróciło do martwego ciała. Dla 

większości uniwersyteckich wykładowców teologii, jest to sprawa kłopotliwa, ponieważ nie mogą 

w nią po prostu uwierzyć. Czy jest coś niemożliwe dla Pana? Czy Stwórca wszelkiego stworzenia 

nie potrafiłby przywrócić życia zmarłemu? 

 Kilka lat temu, miałem przyjemność odwiedzenia Ojca Daniela w Madrasie, o czym 

napisałem w mojej innej książce wydanej w języku Niemieckim, zatytułowanej ,,Jesus auf allen 

Kontinenten” (Jezus na wszystkich Kontynentach). W trakcie posługi duchowej sprawowanej przez 

Ojca Daniela i jego syna Joego pewna martwa dziewczynka została przywrócona do życia. Gdy 

Joshua Daniel powiedział o tym w czasie pobytu w Hoechst (Niemcy), to uznano go za 

Zielonoświątkowego fanatyka. Ale powstaje pytanie, czy przyszywamy komuś etykietkę 

Zielonoświątkowego fanatyka ponieważ ufa on Bogu we wszystkim, i bierze Boga za Jego słowo? 

W takim przypadku nie jest to etykietka wstydliwa, ale zaszczytna. Ze swej strony, tak przy okazji, 

mogę powiedzieć, iż w moim długim życiu naśladowania Pana Jezusa Chrystusa, nauczył mnie On 

nie zważać na religijne etykietki. 

 Istnieją Zielonoświątkowcy inspirowani przez Ducha Świętego, ale i tacy, którzy są 

inspirowani przez diabła. To samo dotyczy Luteran, Metodystów, Kalwinistów, Prezbiterian, 

wiernych Kościoła Anglikańskiego i wszystkich innych denominacji Kościelnych. Należy pamiętać, 

że przy bramach wieczności nie będzie liczyć się przynależność do określonej denominacji 

Kościelnej, ale wyłącznie stan naszych serc przed Bogiem. Żaden chrzest, czy finansowy wkład w 

Kościół czy też praca społeczna nie dają wstępu do Królestwa Bożego, a tylko nowo-narodzenie z 

Ducha Świętego (Jan 3:3 UBG).  

 Wracając do tematu wskrzeszeń z martwych, kilka lat temu odwiedziłem ,,Mission 

Biblique” na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Misjonarz, Sahli, opowiedział mi o swoich 

doświadczeniach wśród plemienia Gueré. Niektóre z jego doświadczeń są zapisane w mojej innej 

książce zatytułowanej ,,Name uber alle Namen, Jesus” (Jezus, Imię Ponad Wszelkie Imię). Otóż 

Chrześcijanie w tym plemieniu byli prześladowani i zabijani. I zdarzyło się, że pewien 

Chrześcijanin, który zmarł został po modlitwie wierzących przywrócony do życia.  

 Przypadki takie zdarzały się również na wyspie Timor na której od 1965r panuje głębokie i 

daleko sięgające Przebudzenie. W Książkach: ,,The Wine of God” (Boża Winnica) i w ,,Uns, Herr, 

wirst du Frieden schaffen” (Nam Panie Udzielisz Pokoju), również napisałem relacje o 

wskrzeszaniu z martwych. Otóż pewna dwuletnia dziewczynka zmarła w szpitalu i ciało wydano jej 

rodzicom, aby je pochowali. Jednakże rodzice posłali po pewną Chrześcijankę z obszaru 

ogarniętego Przebudzeniem, która przybyła po dwóch dniach. W tym czasie małe ciałko 

dziewczynki zaczęło już okazywać znaki rozkładu jak to bywa w gorącym tropiku. Pomimo tego, 

Pan wysłuchał modlitwy tej Chrześcijanki i przywrócił dziecko do życia. Doniesienie to pochodzi 

od pewnego Europejskiego misjonarza, który wcześniej tego nie upublicznił z obawy przed krytyką.  

 Poniżej przedstawię trzy przykłady, które wskazują na stan pomiędzy życiem a śmiercią.  

 Apostoł Paweł napisał w 2 Kor 12:2-4 UBG: ,,Znam człowieka w Chrystusie, który przed 

czternastu laty-czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie- został porwany aż do 

trzeciego nieba. I znam takiego człowieka- czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie; Który 

został porwany do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno mówić.”   



 W tym miejscu podam przypadek, który wywoła wielką krytykę ze strony nominalnych 

Chrześcijan i racjonalistów. 

 Otóż gdy prowadziłem ewangelizację w Chicago, usłyszałem historię o Dr Otto Hunt, który 

był prawnikiem w tym kosmopolitycznym mieście. Był on wierzący i służył jako skarbnik w misji 

Pacific Garden Mission, która działała wśród biednych, alkoholików i osób uzależnionych od 

narkotyków w tym mieście. Informacje te zaczerpnąłem z książki Lee Bryanta zatytułowanej 

,,Come fill the Cup.” 

 W wieku 63, Dr Hunt znalazł się w szpitalu z powodu nieuleczalnej choroby. Stracił tak 

dużo krwi, że lekarze nie chcieli już podjąć trudu, aby go ratować. Hunt został po prostu przykryty 

białym prześcieradłem i wysłany do kostnicy. 

 W tym czasie Hunt doznał wspaniałego przeżycia. Odczuł jak jego duch czy też dusza 

wyszły z jego ciała i zaczęły wznosić się do góry. Potem usłyszał cudowny śpiew aniołów, i stało 

się jasne dla niego, że odchodził z tego świata. Wtedy, zaczął się modlić do Pana Jezusa Chrystusa 

mówiąc: ,,Panie, nie znalazłem następcy. Co stanie się z moim biurem?” Na co Pan odpowiedział: 

,,W porządku, zgadzam się. Wyślę cię z powrotem.” 

 W czasie gdy to się działo z Huntem, pielęgniarka przechodziła przez kostnicę i zauważyła, 

że rzekomo martwa osoba porusza się pod prześcieradłem. Wtedy Hunt ponownie został zbadany. 

Po odzyskaniu pełnej świadomości, wkrótce wyzdrowiał. 

 Następnie ożenił się po raz pierwszy w życiu z 35 letnią Niemką i w wieku 70 lat stał się 

ojcem. Tak więc Pan Jezus udzielił temu człowiekowi całkowicie nowej jakości życia. Podczas 

mojego pobytu w Chicago, Dr Hunt, był dalej zaangażowany w pracę dla misji. 

 Po tym wstępie i duchowym przygotowaniu, możemy teraz przyjrzeć się historii Lidii 

Thofozi, którą znam dobrze. 

 Lidia jest jedną ze współpracownic Erla. Przyjęła do swego życia Pana Jezusa w 1968r. Od 

tego czasu jej duchowe życie odznaczało się stałym postępem. Gdy spotkałem ją w 1974r., miała 24 

lata. Rok wcześniej, w 1973r., stała się poważnie chora. 

 Pierwsi lekarze, z którymi się skonsultowała leczyli ją na pewnego rodzaju infekcję 

spowodowanej zapaleniem wątroby. Jednakże jej stan znacznie się pogorszył. Następnie drugi 

znany lekarz zbadał ją i zdiagnozował pewnego rodzaju motylicę. Potem jeszcze jeden lejarz zbadał 

ją i stwierdził zawał serca i przyjął ją do szpitala.  

 Jednakże Lidia poprosiła, aby ją zabrano do ,,szpitala wiary i modlitwy” w KwaSizabantu. 

Po czym zabrano ją do Kranskop, gdzie odbywały się spotkania modlitewne. Jednakże jest stan 

jeszcze bardziej pogorszył się, tak że mogła tylko przyjmować pokarmy w postaci płynnej. Na 

krótko zanim zmarła zwymiotowała wszystko co wypiła nawet mleko. Wiele modlitw zaniesiono za 

nią; jej przyjaciele zmieniali się co noc, aby czuwać przy niej oraz modlić się. 

 Za dnia członkowie zespołu ewangelizacyjnego zbierali się razem, na modlitwę, ale nie 

mogli zatrzymać choroby. Wkrótce paznokcie Lidii zsiniały i śmiertelna bladość ukazała się na jej 

twarzy. Gdy zbadano jej puls, nie było żadnego. Jej twarz i ręce stały się zimne, Lidia zmarła.  

 Współpracownicy Erla zebrali się w pokoju zmarłej, pogróżeni w głębokim smutku i na 

modlitwę: ,,Panie, ona była taką pomocą dla nas. Jak się rzeczy potoczą bez niej teraz?” 

 A co w tym czasie przeżywała Lidia? Otóż zobaczyła ona Pana Jezusa Chrystusa z rękami 

wyciągniętymi w jej kierunku; znalazła się w cudownym miejscu. Czy to był raj? Było tam 

obecnych wielu wierzących, a wszyscy odziani na biało i posiadali całkowitą harmonię i cudowną 

jedność z Panem. Nie było nic ukrytego, nie zadawano żadnych pytań, wszystko było jasno 

objawione. Pan Jezus był światłem penetrującym i oświecającym wszystko. 

 Następnie Pan Jezus powiedział do Lidii: ,,Poślę cię z powrotem na ziemię.” Lidia nie 

oponowała, chociaż preferowała by zostać z Panem. Miała tylko jedną prośbę: ,,Panie, aby nic 

nigdy nie stanęło na przeszkodzie między Tobą a mną.”  

 W międzyczasie Erlo i jego współpracownicy wyszli z pokoju po spędzeniu wielu godzin na 

modlitwie i płaczu, pozostała tam tylko jedna przyjaciółka. 

 Po jakimś czasie współpracownicy powrócili do pokoju, gdzie leżała zmarła. Gdy zaczęli się 

modlić, Lidia przebudziła się. Nikt z tego zespołu nie modlił się o jej zmartwychwstanie, ani nawet 



nie myślał o tym. Wszyscy bowiem zdali się na wolę Pana Jezusa Chrystusa. 

 Lidia mogła teraz wstać, co przedtem było niemożliwe. Opowiedziała wszystko co przeżyła, 

po czym poprosiła, aby jej dano coś do jedzenia i picia.  Nie wymiotowała już tego co zjadła. 

Szybko odzyskała siły i teraz jest żywym świadectwem dla Pana Jezusa. Jej świadectwo jest żywo 

przyjmowane wśród jej rodaków Zulusów, którzy teraz mówią: ,,Teraz wiemy, że Niebo i Raj nie są 

rzeczami, które dotyczą tylko religii białych, ale są prawdą, która stosuje się również do nas, gdyż 

Lidia jest jedną z nas.” 

  

  

 18. PAN POWOŁUJĄCY. 
  

  

 W Biblii odkrywamy wielu ludzi, którzy zostali powołani: Abrahama (Rdz 12), Mojżesza 

(Wyj 3), Gedeona (Sędz 6), Samuela (1 Sam 3), Amosa (Am 7), Jeremiasza (Jer 1), uczniów 

Chrystusa (Mat 10), i wielu innych. Zabrakło by mi czasu, aby ich wszystkich tutaj wymienić. 

 Powołanie Pańskie rozlega się i w naszych czasach. Wszyscy znani mężowie Boży 

doświadczyli podobnego Bożego powołania. Wielu misjonarzy, ewangelistów i wierzących sług 

Kościoła w pewnych okresach czasu i miejscach stało się świadomymi tego powołania.  

 W moim życiu nie było inaczej. W szkole średniej planowałem, że będę studiował 

leśnictwo. Kocham Czarny Las (w Niemczech) z jego jodłami. Ludzie, którzy odwiedzili mnie, 

wiedzą że posiadam wiele drzew iglastych w moim ogrodzie. Uzbierałem 150 gatunków z całego 

świata. Ta kolekcja była punktem kulminacyjnym moich planów co do mojej przyszłej kariery.   

 Moje młodzieńcze ambicje, połączone z głęboką miłością do natury, roślin i zwierząt 

skończyły się nagle.  

 W przeddzień moich 17 urodzin, 15 listopada 1930r., Pan  zmienił moje plany co do mojej 

przyszłości za pomocą trojakiego doświadczenia. 

 Moim pierwszym odkryciem było to, że byłem zgubionym grzesznikiem, sprawiedliwie 

zasługującym na potępienie w Piekle. Drżałem ze strachu przed Bogiem, uświadamiając sobie że 

zginę marnie, jeśli On nie zmiłuje się nade mną. 

  Moim drugim odkryciem było, że sam Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za mnie 

niegodnego grzesznika. Było zdumiewającym doświadczeniem uświadomienie sobie, że Pan Jezus 

zabrał moją winę i dokonał przebłagania za moje grzechy. Groza sądu ustąpiła wewnętrznemu 

pokojowi. Wielkimi błogosławieństwami dla mnie były: świadomość, że moje grzechy zostały mi 

przebaczone, posiadanie pewności zbawienia, a także pewność, że zostałem zaakceptowany jako 

dziecko Boże. 

 Po trzecie, odkryłem, że Pan chciał, żebym był w jego służbie. W mgnieniu oka 

uzmysłowiłem sobie jasno, że moim zadaniem zleconym przez Pana było głoszenie Ewangelii. 

Ktokolwiek wchodzi do mojego gabinetu dzisiaj konfrontowany jest przez baner szeroki na 5 

metrów na którym napisano: ,,Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu” 

(Mar 16:15 UBG). 

 Jako siedemnastolatek, w tamtym czasie nie zdawałem sobie sprawy do jakiego zakresu Pan 

Jezus spełni swoje Słowo. Przez 22 lata mojej służby, czekałem niecierpliwie i nie wiedziałem co 

Pan uczyni. Potem, nagle drzwi otworzyły się na cały świat. Gdy moja pierwsza książka 

zatytułowana ,,Between Christ and satan” została przetłumaczona na język angielski (nowy tytuł: 

,,The Lure of the Occult”, Kregel Publications, Grand Rapids, MI, USA, www.kregel.com),  to 

otrzymałem wiele zaproszeń, aby podzielić się Ewangelią i aby wykładać Słowo Boże. Około 90 

Kościołów z Kalifornii, jak również inne z Australii, Wschodniej Azji, Afryki, Ameryki 

Południowej i z wysp Morza Południowego wysłały mi zaproszenia. W sumie podróżowałem po 

135 krajach. Odwiedziłem setki pól misyjnych, w których mogłem usłużyć Ewangelią. Mogę się 

tylko zdumiewać tym co Pan czyni. 

 Jak często byłem niewierny i przyniosłem ujmę Jego imieniu, a jednak On pozostał wierny. 

Rozczarowałem wielu ludzi, przez co nie zasługiwałem na całą Jego dobroć względem mnie. A 



jednak On nie zaprzestał wylewania Swoich błogosławieństw na mnie. Jak niepojęta jest Jego 

litość, i jak stała jest Jego wierność, jak to wyraża Niemiecka pieśń: ,,Ich bete an die Macht der 

Liebe (Uwielbiam moc miłości). Całymi latami przed moimi oczami znajdował się werset Biblijny: 

,,A one podeszły, objęły go za nogi i oddały mu pokłon” (Mat 28:9 UBG). Wiele razy w czasie 

ostrych pokuszeń, przywierałem do stóp Pana znajdując tam pokój i odpoczynek. Z powodu tych 

doświadczeń napisałem księżkę zatytułowaną ,,Bei Ihm” (Z nim) (Bibel-und Schriftenmission Dr 

Kurt E. Koch, www.schriftenmission.de). Wydałem ją pod pseudonimem Peter Distel. 

 Doświadczyłem to, co Bóg obiecał Izraelowi; Boże dary i powołanie są nieodwołalne. Pan 

nie odwołał mego powołania, chociaż wielu wierzących tak zrobiło. 

 Boże powołanie, aby pracować w Jego Królestwie jest czymś, co jest doświadczane przez 

wielu Zulusów. Opisałem już tego przykłady w niniejszej książce. A oto kolejny tego przykład. 

 Pewna 15 letnia dziewczyna, która podjęła decyzję naśladowania Chrystusa, otrzymała Boże 

powołanie na misje. Jednakże gdy córka powiedziała o tym swojej matce, ta nie zezwoliła jej na to. 

Powiedziała, że chciała, aby jej córka kontynuowała naukę, ponieważ córka posiadała dobre stopnie 

w szkole. Ale córka nie miała pokoju i nie mogła spać w nocy. Pan stale dawał jej jasno do 

zrozumienia, że potrzebuje ją w służbie. Na co córka podzieliła się tym z matką, wyjaśniając całą 

sytuację. Jednakże odpowiedzią matki było: ,,To są tylko dziecięce marzenia. Jesteś po prostu zbyt 

leniwa, aby ukończyć szkołę. Noe pozwolę ci odejść.” 

 Po tej rozmowie z matką, ta młoda dziewczyna miała wypadek. Podczas podróży, drzwi 

samochodu w którym jechała otworzyły się i wypadła z samochodu, ale nie miała żadnych obrażeń. 

Jej matka nie rozumiała, że to przemawiał Bóg. Wtedy Pan przemówił przez okoliczności po raz 

drugi. Dziewczyna poważnie zachorowała i ani modlitwa, ani pomoc medyczna  nie spowodowały 

żadnej poprawy. Wręcz przeciwnie jej stan się pogorszył. Czasami dziewczyna traciła przytomność. 

Jej rodzice zaczęli bać się o jej życie. 

 Zespół Erla zaczął wołać do Pana, pytając co Bóg chce przez tę chorobę powiedzieć. Wtedy 

Pan objawił im, że była to wina matki, która nie pozwalała swej córce być posłuszną Bożemu 

powołaniu. Matka przyjęła odpowiedź Bożą i pokutowała ,,w worze i popiele.” Przyszła do Erla, 

padła na kolana i zawołała trzykrotnie: ,,Panie jestem gotowa dać ci moją córkę. Jestem gotowa, 

aby się stała twoja wola.” 

 W tym momencie poważnie chora dziewczyna odzyskała świadomość i została natychmiast 

uzdrowiona. Nie pozostało śladu po jej chorobie. Do dzisiaj ta dziewczyna jest błogosławionym 

instrumentem Pana. Jej matka raduje się, że Pan używa jej córki w służbie. 

  

  

 19. PAN OCZYSZCZAJĄCY. 

  

 Oczyszczanie Chrześcijan jest bardzo ważnym tematem w Biblii. Oto kilka przykładów. 

 W księdze Ezechiela napisano: ,,I pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści. Oczyszczę 

was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków” (Ezech 36:25 UBG). 

 Wielu Chrześcijan posiada pewne obszary w swoim życiu które nie są poddane Panu. 

Jednakże ktokolwiek posiada znak zakazu mówiący Bogu ,,Zakaz Wstępu” do danego obszaru 

swojego życia, ten traci wszystkie  błogosławieństwa przygotowane przez Boga dla takiego 

człowieka. 

  Istnieją nawet Chrześcijanie, którzy ustawiają znaki zakazu nie tylko w swoim własnym 

życiu, ale i w życiu innych Chrześcijan. Nie uznają Bożego przebaczenia w życiu innych ludzi, 

którzy pokutowali, jest to tak jak gdyby żądali, aby Bóg najpierw poprosił takich legalistycznych 

Chrześcijan o pozwolenie, aby wybaczyć innym ich grzechy. Weźmy na przykład Dawida. Bóg 

przebaczył Dawidowi, a później nawet powiedział, że Dawid jest człowiekiem według Bożego 

serca. A jednak Szymei przeklinał Dawida słowami: ,,Wyjdź wyjdź krwawy człowieku, człowieku 

Beliala” (2 Sam 16:7 UBG). Bóg powiedział Piotrowi w Dz 10:15 UBG: ,,Tego, co Bóg oczyścił, ty 

nie uważaj za nieczyste.” Jednakże trudno jest przekonać Legalistycznych Chrześcijan, gdyż 

wszystko wiedzą o wiele lepiej, przeoczając Biblijne prawdy i wyjaśniając je po swojemu niweczą 
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je. A czynią to, aby pokazać, że są lepsi od przeciętnych grzeszników w swoich oczach. W liście 

Jakuba 2:13 UBG jest napisane: ,,Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie 

czynił miłosierdzia, a miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi.”  

 Oczyszczenie jest  wstępnym warunkiem do owocnej służby w Królestwie Bożym. Pan 

Jezus powiedział w Ewangelii Jana 15:2 UBG: ,,Każdą latorośl…..która wydaje owoc, oczyszcza, 

aby wydawała obfitszy owoc,”W liście do Hebrajczyków 9:14 UBG zawarte jest podobne 

przesłanie:To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego 

siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu.” Nasze 

oczyszczenie jest również warunkiem wstępnym pozwalającym na to by Pan objawił nam samego 

siebie i odpowiedział na nasze modlitwy. Oto kilka przykładów tego. 

 19.1 Oczyszczenie prowadzi do uzdrowienia zapalenia jelit. 

 Tę historię przekazał mi Bruno Engelbrecht. Gdy jego najmłodsza córka  miała 3 miesiące, 

to poważnie zachorowała. Lekarze zdiagnozowali u niej zapalenie jelit. Podano jej leki, ale okazały 

się bezskuteczne, dlatego jej ojciec poszedł do lekarza po bardziej skuteczne leki. Bruno nie pytał 

Pana czy to była Jego wola. (Nawiasem mówiąc jedną z cech Przebudzenia wśród Zulusów jest to, 

że konsultują się z Panem we wszystkich decyzjach.)    

 Jednakże mocniejsze leki tylko pogorszyły stan zdrowia dziecka, tak że rodzice bali się o jej 

życie. Błagali Pana, prosząc Go aby powiedział im w czym zgrzeszyli. Choroba trwała cały 

miesiąc. Gdy dziecko miało 4 miesiące, to ważyło tylko 28 gram więcej niż gdy się urodziło. 

 W czasie modlitwy ci rodzice uświadomili sobie, że nie szukali woli Pana w tej sprawie, z 

tego powodu ukorzyli się i pokutowali. Wtedy Pan natychmiast zainterweniował i wyrwał to 

dziecko z objęć śmierci. Od tego momentu rodzice musieli karmić dziecko co dwie godziny z 

powodu jego apetytu. W ciągu trzech dni dziewczynka przybrała na wadze 400 gram i całkowicie 

wyzdrowiała. Jest ona oczkiem w głowie swoich rodziców, które miłuje Pana Jezusa. 

 19.2  Oczyszczenie prowadzi do uzdrowienia z zapalenia nerek. 

 Historia ta pochodzi także od Bruno Engelbrechta. Oto jego własne słowa. ,,Nasz drugi syn 

zachorował na zapalenie nerek i został zabrany do szpitala. To spowodowało, że jego stan zdrowia 

w pewnej mierze się polepszył, jednakże nie można było unormować jego wysokiego ciśnienia 

krwi.  

 Pewna pielęgniarka powiedziała, że obawiano się o zdrowie chłopca. Zacząłem badać moje 

życie uważnie w świetle Bożym. Uporządkowałem wszystkie rzeczy, które Pan mi objawił, i 

podzieliłem się moimi spostrzeżeniami z moim duszpasterzem, którym był Erlo. Po tym 

pomodliliśmy się razem. Była godzina 15:45. Po powrocie do domu, odwiedziłem mojego syna w 

szpitalu i okazało się że stan jego zdrowia poprawił się. Następnego ranka znowu udałem się do 

szpitala i zapytałem się o stan mego syna. Pielęgniarka powiedziała mi, że poprzedniego dnia o 

17:00 zmierzyła jego ciśnienie krwi i odkryła, że się unormowało. W kilka dni później syn został 

zwolniony ze szpitala. Pozostałe testy wykazały że syn został całkowicie wyleczony i jak lekarz 

powiedział: ,,Młodzieniec jest całkowicie zdrowy, jego nerki nie zostały trwale uszkodzone.” 

 19.3  Przebaczenie powoduje zmianę w stanie zdrowia. 

 Pewnego dnia Bruno został wezwany do chorej kobiety w szpitalu. Była chora od jakiegoś 

czasu. Chora znała Ewangelię, gdyż uczęszczała wcześniej na nabożeństwa. Pragnęła, aby udzielić 

jej duchowej porady duszpasterskiej i w jej trakcie wyznała swoje grzechy.. Po kilku dniach Bruno 

otrzymał od niej wiadomość, że od czasu jego duszpasterskiej wizyty jej zdrowie poprawiło się. 

Powiedziała pewnej odwiedzającej ją osobie: ,,Nie wiedziałam, jaką przeszkodą mogą być grzechy 

w życiu. Teraz to zobaczyłam po wyznaniu moich grzechów i uświadomieniu sobie, że zostały mi 

odpuszczone. W moim życiu nastąpiła wielka zmiana.” 

 19.4 Komplikacje po operacji. 

 Pewna pielęgniarka ze szpitala Greya w Pietermaritzburga zadzwoniła do Erlo i poprosiła 

go, aby odwiedził szpital. Pewna europejka musiała przejść operację i usunięto jedną z jej piersi. 

Jednakże nastąpiły komplikacje po operacji i lekarze powiedzieli, że nie było nadziei, by pacjentka 

długo pożyła. 

 Pacjentka nie znała Erla. Erlo z powodu bardzo dużej ilości pracy nie mógł natychmiast 



odwiedzić jej w szpitalu. 

 W międzyczasie jeden ze współpracowników Erla miał wizję, że Erlo miał odwiedzić 

europejkę w szpitalu, i że gdy tam przybędzie i usiądzie obok niej to ta kobieta wyciągnie swą 

brudną nogę w kierunku jego twarzy. Ta odpychająca wizja powstrzymała Erla od pojechania do tej 

chorej. Wydawało mu się, że wizja wskazuje na to, że ta pacjentka szpitala jest przeciwna 

Ewangelii. Jednakże po jakimś czasie pielęgniarka zadzwoniła ponownie, pytając Erlo, kiedy 

będzie miał w końcu czas, aby przyjechać do tej chorej. Erlo podzielił się tą wiadomością ze 

swoimi współpracownikami, którzy nakłonili go, aby udał się jak najszybciej do szpitala, dlatego 

też pojechał, chociaż z mieszanymi uczuciami, do Pietermaritzburga, aby odwiedzić chorą kobietę. 

 Chora kobieta przeprosiła, że go wezwała. Uważała, że modlitwa o jej uzdrowienie nic nie 

pomoże. Na co Erlo zapytał ją,,Dlaczego nie? Dlaczego pani wątpi?” Kobieta odpowiedziała, że to 

z powodu jej doświadczeń z nie odpowiedzianymi modlitwami w sprawie jej małej córeczki. Otóż 

posiadając już dwóch synów urodziła jeszcze bardzo piękną córkę, która po narodzeniu poważnie 

zachorowała. Ponieważ była wierzącą Chrześcijanką prosiła Pana by zachował jej dziecko. Ale 

modlitwy nie zostały odpowiedziane i dziecko zmarło. 

 Od tego dnia wątpiła czy Bóg odpowiada na modlitwy.  Od czasu do czasu rozmawiała z 

duszpasterzami i pytała dlaczego jej córka musiała umrzeć. Odpowiedzi, które otrzymywała nie 

były dla niej zadowalające. Jeden z duszpasterzy powiedział jej: ,,Powinna pani zaakceptować 

śmierć córki jako Bożą wolę.” 

 Podczas wizyty Erla, zadała mu te same pytanie: ,,Dlaczego Pan nie odpowiedział na moją 

modlitwę? Czy ma jakiś sens modlenie się o mnie teraz? Czy to nie będzie powtórzenie mojego 

poprzedniego doświadczenia?” 

 Chora w dalszym ciągu chciała żyć. Nie była jeszcze gotowa, aby pożegnać się ze swoim 

mężem, dziećmi i przyjaciółmi. Powiedziała: ,,Jest to zbyt ciężkie, aby teraz odejść. Kocham ich tak 

bardzo.” 

 Z początku Erlo nie wiedział co odpowiedzieć. Jeśli inni nie mogli jej pomóc to co on mógł 

jej powiedzieć? Dlatego modlił się cicho w sercu, pytając Boga co ma powiedzieć? Nagle przyszły 

mu do głowy słowa z księgi Izajasza 59:12. ,,Panie,” powiedział ,,jak mam powiedzieć, że 

przyczyną tego jest jej grzech?” Erlo nie mógł zapomnieć wizji z wyciągniętą brudną nogą w 

swoim kierunku. Bał się, że zostanie wyrzucony przez tę kobietę z pokoju, jeśli poda jej ten werset. 

Pomimo tego, choć z wielkim drżeniem, zacytował jej ten fragment Pisma: ,,Rozmnożyły się 

bowiem nasze przestępstwa przed tobą i nasze grzechy świadczą przeciwko nam, ponieważ nasze 

nieprawości są przy nas i uznajemy nasze przestępstwa.”  

 Chora kobieta słuchała, po czym powiedziała: ,,To jest odpowiedź na moje pytania. Nawet 

wiem co stoi na przeszkodzie w relacji między mną a Panem. Teraz rozumiem dlaczego Bóg nie 

odpowiedział na moje modlitwy.” Po czym, bez bycia poproszoną o to, zaczęła wyznawać swoje 

grzechy. Jej wyznanie grzechów potwierdziło, że wizja była prawdziwa. Na koniec chora 

powiedziała że natychmiast listownie załatwi rzecz w której zawiniła. 

 W swoim sprawozdaniu Erlo powiedział, że była to mała sprawa w której kobieta zawiniła. 

Ale Bóg ma inne miary. W oczach Świętego Boga nawet małe grzechy są wielkie. 

 Erlo pomodlił się z tę chorą kobietą, a wtedy otrzymała Boże przebaczenie i natychmiastowe 

uzdrowienie. Od tego momentu jej stan zaczął poprawiać się. Kuracja radiacyjna zniszczyła raka w 

jej ciele. Personel szpitala był zdumiony, gdy zobaczył taką zmianę na lepsze. W niedługi czas 

potem wypisano ją ze szpitala.  

 Sześć lat później przyjechała do KwaSizabantu ze swoim mężem, pełna radości. Zapytała 

Erla czy to jest grzech proszenie Pana, aby zabrał ją do Nieba. Tak bardzo pragnęła być z Panem. 

Na co Erlo odczytał jej fragment listu do Filipian 1:21-23 UBG: ,,Dla mnie bowiem życie to 

Chrystus, a śmierć to zysk. Lecz jeśli życie w ciele  jest dla mnie owocem mojej pracy, to nie wiem 

, co mam wybrać. Jedno i drugie bowiem mnie naciska: chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o 

wiele lepsze.” Na co odpowiedziała, że to jest jej pragnienie. 

 Sześć miesięcy po tej wizycie w KwaSizabantu, Pan powołał ją do Nieba.  

 19.5 Wyrzucony. 



 Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 15:6 (UBG): ,,Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie 

wyrzucony precz jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia, i płoną.” Ta prawda 

wypełniła się w przypadku pewnego młodego człowieka. W pewnej miejscowości Duch Boży 

rozpalił ogień Przebudzenia. Między ludźmi uczęszczającymi na nabożeństwa znajdował się 

pewien młody człowiek. Bystrzy Chrześcijanie bardzo szybko odczuli, że coś było z nim nie tak. 

Brakowało temu młodzieńcowi determinacji, aby porzucić ten doczesny świat. Spotykał się 

sekretnie z dziewczętami i w końcu został całkowicie zauroczony przez ten doczesny świat. 

Czasami, gdy widział jak inni chrześcijanie zmagali się w modlitwie z Panem miał w zwyczaju 

mówić: ,,Nie trzeba być zbyt radykalnym w odniesieniu do rzeczy. Powinniśmy być trochę bardziej 

otwarci na świat- nie ma potrzeby, aby rezygnować ze wszystkiego.” Pastor często napominał tego 

człowieka, ale bez powodzenia. Coraz bardziej i bardziej stawał się narzędziem w ręku diabła, aż 

doszło do tego, że został skonfrontowany z prawdą i powiedziano mu, że albo będzie pokutował i 

naśladował Chrystusa, albo niech się trzyma z dala od kongregacji. Młody człowiek miał dosyć 

napomnień i odszedł z kongregacji. Jakiś czas później jechał ciężarówką na pace z trzema innymi 

ludźmi. I stało się, że podczas jazdy ciężarówka dachowała i przygniotła go na śmierć, natomiast 

trzem innym pasażerom nic się nie stało. 

 19.6 Ralph Witthöft. 

 W poprzednim przypadku dowiedzieliśmy się jak młody człowiek nie przyjął prawdy, że 

potrzebował oczyszczenia i został odrzucony. 

 Następująca natomiast historia opowiada o tym jak inny młody człowiek pozwolił się 

oczyścić i został przyjęty do Nieba. 

 Ralf został powołany do wieczności w wieku 21 lat. Historia jego życia jest wypełnieniem 

słów zapisanych w liście do Tytusa 2:14 (UBG): ,,Który wydał samego siebie za nas, aby nas 

wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych 

uczynków.” W przypadku Ralfa widzimy nową perspektywę w odniesieniu do tego jak Pan 

przygotowuje, oczyszcza i uświęca Swoje dzieci, aby mogli żyć z Nim w wieczności.  

 Zanim opowiem historię Ralfa opiszę inną historię która wiąże się z tematem oczyszczania 

wierzącego. Otóż miałem pewnego przyjaciela nazywającego się Fritz Rienecker.  Miałem wielki 

szacunek dla tego człowieka, który żył naprawdę uświęconym Chrześcijańskim życiem. Gdy 

nadchodził czas, w którym miał pożegnać się ze swoim życiem, zaczął się do tego przygotowywać. 

Gdy myślał o wieczności, ten naśladowca Chrystusa ogarnięty został duchem głębokiej pokuty. 

Przez kilka miesięcy przechodził przez proces badania samego siebie wyznając i naprawiając 

wszelkie nawet małe rzeczy. Pokutował  głęboko i gruntownie chociaż był uczniem Chrystusa od 

lat. To miał być jego ostatni czas oczyszczania przed odejściem z tego świata. Gdy to usłyszałem 

ogarnął mnie lęk. Jeśli taki brat, który żył takim przykładnym i uświęconym życiem tak długo 

przygotowywał się, aby spotkać się z Panem, to gdzie znajdowałem się ja? Gdzie się znajdę? 

Poczułem, że nie mogłem się z nim porównywać? 

 Wracając do historii Ralfa; jego ostatnie dwa tygodnie życia były charakteryzowane przez 

cztery następujące oznaki jego przygotowań do odejścia. 

 a) Wiedział, że nadchodził czas jego odejścia do Nieba. 

 b) Był ogromnym błogosławieństwem dla otoczenia. 

 c) Naprawiał wiele ,,błahych” rzeczy. 

 d) Jego serce wypełniała wielka radość. 

 Pewnego dnia zawołał Thembi, jedną z pomocnic i powiedział jej ,,Thembi żyj tylko dla 

Pana Jezusa.” Na co ona odpowiedziała: ,,Nie mam daru wysławiania się. Nie jestem wstanie głosić 

Ewangelii.” Ralf odpowiedział ,,To nie jest to, co mam na myśli. Myślałem o tym co napisano w 

Kol 3:23 (UBG): ,,A wszystko co czynicie, z serca czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi.”Wykonuj 

swoje obowiązki z oczami skierowanymi na Panu! Rób je stale w odniesieniu do Pana Jezusa.” 

 Patrykowi, wierzącemu bratu z pobliskiej miejscowości, powiedział ,,Pilnuj się, mój bracie, 

żeby nic nie zostało w twoim życiu co będzie musiało być załatwione. Jeśli przypomnisz sobie o 

czymś, gdy słuchasz kazania, to nie opuszczaj miejsca bez wyciągnięcia tej sprawy na światłość. 

Nie pozwól sobie być zwiedzionym przez Chrześcijan, odchodzących z nabożeństwa z 



nieprzebaczonymi grzechami.” 

 Uczył Wiktora, kierowcę ciężarówki, jak pozbyć się powietrza z systemu paliwa diesla. 

,,Jeśli tego nie zrobisz, to nie uruchomisz silnika.” Wtedy Wiktor zapytał go: ,,Dokąd się wybierasz 

Nkosana (Szefie)?” Ralf odpowiedział mu: ,,Nie zostajemy na ziemi na zawsze.” Przez cały dzień 

śpiewał: ,,Błogosław, moja duszo, PANA, i całe moje wnętrze – jego święte imię” (Ps 103:1 UBG). 

 Kilka dni potem powiedział pomocnicy domowej w domu Friedela Stegena ,,Mam taką 

wspaniałą radość w moim sercu.” Gdy słyszał jak dziewczęta mówią o bezwartościowych rzeczach, 

to napominał je i mówił: ,,Przynieście mi Biblię.” Następnie otworzył ją na psalmie 23 i zaznaczył 

kilka wersetów we fragmencie, który był ważny dla niego. Po czym powiedział ,,Gdy odejdę, 

czytajcie te wersety i myślcie o nich.” Na co jedna mała dziewczynka zapytała: ,,Czy ty 

wyjeżdżasz, Nkosana?” Ralf nie odpowiedział. Poszedł pod drzewo mangowe i kontynuował 

śpiewanie z psalmu 103. Wtedy inna dziewczynka podeszła do niego i powiedziała: ,,Jesteś taki 

dziwny dzisiaj, Nkosana.” Ralf odpowiedział: ,,Czuję taką radość we  mnie; nie potrafię ci jej 

wytłumaczyć.” 

 W ostatnie trzy dni przed śmiercią wstawał o czwartej z rana i słyszano jak śpiewał i się 

modlił. Niejednokrotnie powiadał Zuluskim pomocnikom: ,,W moim sercu jest taka ogromna 

radość.” Potem poprosił pomocników, aby posprzątali jego pokój. Następnie dodał: ,,Proszę 

wyczyśćcie moje buty i wyciągnijcie wszystkie pieniądze z moich kieszeni. Monety mogą być dane 

moim 3 małym kuzynom. Weźcie mój brązowy garnitur i dajcie go Mandli (jeden ze 

współpracowników Erla). Moją najpiękniejszą koszulę dajcie Arno (syn Friedela). Jedna z 

pomocnic domowych zapytała zdumiona: ,,Dokąd wyjeżdżasz? W co się ubierzesz w niedzielę? 

Oddajesz swoją najnowszą koszulę.” Ralf odpowiedział: ,,Nie mam czasu do stracenia.” Wtedy 

dziewczyna drżąc zapytała: ,,Nkosana, dokąd wyjeżdżasz?” Na co rzekł: ,,Nie zadawaj mi takich 

pytań. Jestem zajęty rzeczami Bożymi.” Po czym dodał: ,,Weź 30 randów i daj je mojemu bratu 

Edmundowi, a 5 randów daj Wiktorowi. Nie chcę mieć długów.” 

 Pomocnice domowe dziwiły się co się dzieje z Ralfem- zachowywał się tak dziwnie. 

Śpiewał o radości którą otrzymał od Pana Jezusa. 

 Ostatniego dnia poradził jednemu ze współpracowników: ,,Weź moją latarkę i połóż ją obok 

łóżka cioci Rity. Będzie jej pomocna jeśli światła zgasną z powodu zepsucia się generatora.” Po 

czym dalej śpiewał i mówił: ,,Płońmy dla naszego Pana Jezusa. Powtarzam, żyjmy tylko dla Pana- 

bądźmy pełni ognia dla Boga.” Słuchający go odpowiedzieli: ,,Yebo, Nkosana” (Tak, szefie.). 

 Pod wieczór przygotował się, aby pojechać do Muden, aby odebrać zieloną fasolę. Jeden z 

pomocników, Mjolozili, bliski przyjaciel Ralfa prosił go: ,,Nie jedź Nkosana. Zostań dzisiaj tutaj – 

może pojedziesz kiedy indziej.” Ralf odmówił i pożegnał się następującymi słowami: ,,Sala kahle, 

Mtaka Baba.” (Żegnaj, miej się dobrze dziecię mego ojca).   

 Ralf odjechał, aby nigdy już nie powrócić. W podróży towarzyszył mu młody człowiek. Gdy 

wracali do domu wjechali w gęstą mgłę. Wtedy jadąca przed nimi ciężarówka z przyczepą zaczęła 

skręcać w boczną drogę. Ralf zobaczył ją zbyt późno i uderzył w przyczepę. Zginął na miejscu, a 

jego towarzysz przeżył. 

 Erlo pokazał mi te miejsce i sam osobiście zrelacjonował mi tę historię, częściowo w formie 

pisemnej. Ja skróciłem tę historię, bo w przeciwnym razie niniejsza książka byłaby zbyt gruba. 

 Pogrzeb Ralfa okazał się wielkim błogosławieństwem. Jego życie było potężnym 

świadectwem wskazującym na Pana Jezusa. Ralf nigdy nie głosił kazań, pomimo to jego życie było 

jednym potężnym kazaniem. Ukończył swój Chrześcijański bieg wcześnie. Ludzie nawracają się do 

Pana aż do dzisiaj, gdy czytają lub słyszą historię jego życia. Można powiedzieć o Ralfie, to co 

napisał Paweł w Biblii o wierzących: ,,Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na 

chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za 

sprawą Ducha Pana” (2 Kor 3:18 UBG). 

  

 20. PAN DZIAŁAJĄCY. 
  

  



 Mówi się w USA, że Paul Tillich, profesor Teologii, był inicjatorem teologii zwanej ,,Bóg-

jest-martwy.” Jego zwolennicy postępują tak jakby Bóg dał Swoje zawiadomienie o odejściu od 

Swojego stworzenia. Utrzymują, że zestarzał się, i że traci rządzącą kontrolę nad naszą ziemią. Ta 

herezja pochodząca od tych pół-ateistów nie jest niczym nowym. 

 Propagatorzy światopoglądu deizmu głosili to już od stuleci. Jednakże   deizm sam w sobie 

nie jest dzieckiem epoki oświecenia. Albowiem już w starożytnej historii, jak również i w czasach 

Starego Testamentu wysuwane były twierdzenia, sugerujące, że chociaż Bóg był rzeczywiście 

Stworzycielem nieba i ziemi, to jednak teraz wycofał się z ingerowania. 

 Takie poglądy w Starym Testamencie są przedstawione jako znaki niewiary i buntu 

przeciwko Bogu. Pismo powiada: ,,Czy widziałeś, synu człowieczy, co starsi domu Izraela czynią w 

ciemności, każdy w swoich komnatach pełnych obrazów? Mówią bowiem: PAN nas nie widzi, PAN 

opuścił tę ziemię. Ponadto powiedział do mnie: Odwróć się znowu i zobaczysz jeszcze większe 

obrzydliwości, które oni czynią” (Ezech 8:12-13 UBG). 

 W księdze Izajasza 40:27-28 (UBG) ponownie jest uczynione odniesienie do tej samej 

postawy: ,,Czemu więc mówisz, Jakubie, i twierdzisz Izraelu: Zakryta jest moja droga przed 

PANEM, a moja sprawa nie dociera do mego Boga? Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś, że wieczny 

Bóg, PAN, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy i że jego mądrość jest 

niezgłębiona?” 

 Powyższe wersety wskazują, że jest to bezmyślnością, a nawet bluźnierstwem mówienie, że 

Bóg wycofał się z ingerowania w Swoje stworzenie czy w życie Swego ludu. 

 Nie, Biblia posiada zupełnie inne przesłanie dla nas. W Księdze Izajasza 43:13 (UBG) jest 

napisane: ,,Gdy coś uczynię, któż to odwróci?” Z kolei 1 Kor 12:6 (UBG) stwierdza: ,,….ten sam 

Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.”  

A Mar 16:20 powiada: ,,Oni zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał 

ich słowa znakami, które im towarzyszyły.” 

 To jest ten sam Pan, który działa we wszystkich duchowych Przebudzeniach, i jest 

doświadczany realnie przez każdego prawdziwego naśladowcę żyjącego Pana Jezusa Chrystusa. 

 W tym rozdziale, powyższy fragment z Ewangelii Marka będzie uwypuklony. Znaki idą za, 

a nie poprzedzają Słowo Boże. Oczywiście może zdarzyć się, iż Pan może uczynić cud przed 

nawróceniem człowieka, ale musi  być z tym związane głoszenie Słowa. List do Hebrajczyków 1:3 

(BW) powiada o Chrystusie: ,,….podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy.” Z kolei Luter kładł 

wielki nacisk na głoszenie Słowa powiadając: ,,Sola Scriptura” (Tylko Pismo).  

 20.1 Dary Ducha Świętego. 

 Na początku Przebudzenia, które Erlo i jego zespół ewangelizacyjny nazwali wylaniem 

Ducha Świętego, zamanifestowały się różne dary Ducha Świętego. 

 Erlo głosił z Boskim autorytetem, prowadząc tysiące do nawrócenia. Ja sam mogę 

zaświadczyć, że setki ludzi pozostawały po nabożeństwach, aby uzyskać pomoc duszpasterską. Nie 

zawsze tak było. Przed przebudzeniem często pogrążał się w rozpaczy widząc tylko niewielu ludzi 

na nabożeństwach i garstkę nawróconych. 

  Erlo wyjaśnił to w ten sposób: ,,To Bóg udziela darów- my nie możemy ich sobie 

przywłaszczyć. Jak tylko nasze życie jest uporządkowane przed Bogiem to  udziela On darów. 

Posiadacze tych darów nie muszą wiedzieć o tym. Wystarczy, że kongregacja jest tego świadoma. 

Tak więc jak tylko dar zamanifestuje się, modlimy się i prosimy Pana, aby go uświęcił i wzmocnił.” 

 Był przypadek, że pewnego człowieka z częściowym paraliżem ciała i ducha 

przyprowadzono do Erla. Chory musiał być przyniesiony, ponieważ nie był wstanie chodzić. Był 

Chrześcijaninem. W czasie udzielania mu pomocy duszpasterskiej wyjawił, że gdy pewnego razu 

modlił się o człowieka opętanego przez ducha nieczystego sam został udręczony oraz bardzo 

duchowo obciążony, To pokazało, że ten wierzący nie był wyposażony czy też namaszczony do 

tego rodzaju służby. Po tym jak Erlo pomodlił się o niego paraliż i depresja zniknęły. 

 Również jeden ze współpracowników Erla myślał, że posiada dar wypędzania demonów, 

dlatego modlił się za troje opętanych ludzi. W następstwie tego popadł w wielką niedolę i 

pokuszenie oraz nabył tej samej charakterystyki co opętani za których się modlił. Nastąpił duchowy 



transfer. To często zdarza się w walce duchowej nad opętanymi, jeśli duszpasterz czy osoba 

wypędzająca demony nie ma duchowego autorytetu lub ochrony krwi Chrystusa. Ten 

współpracownik również potrzebował modlitwy i po niej został uwolniony, 

 Pewne miejsce pogrążone było w wielkiej ciemności duchowej, ludzie tamtejsi zajmowali 

się czarami i spirytyzmem. Zdarzyło się, że pewna 17 latka, która często zakłócała nabożeństwa 

została przyprowadzona celem otrzymania   pomocy duszpasterskiej. Podczas gdy się modlono o 

nią wpadła w szał. Siedmiu mężczyzn musiało trzymać tę dziewczynę czasami bezskutecznie, gdyż 

posiadała taką demoniczną moc. Ale gdy żona pastora była obecna wystarczyło, że dotknęła 

opętanej dziewczyny, a ta natychmiast uspokajała się.  Współpracownicy Erla zauważyli to i 

poprosili, aby opiekowała się dziewczyną w trakcie modlitwy. Ale ta Chrześcijanka odpowiedziała: 

,,Nie potrafię tego robić.” Jednakże inni rozpoznali, że była ona wyposażona w moc potrzebną do 

tego rodzaju służby. 

 Erlo podkreśla, iż gdy określony dar duchowy jest rozpoznawany przez innych w określonej 

osobie, to taka osoba powinna zostać namaszczona do danej służby. 

 Pewien wierzący u którego inni wierzący rozpoznali dar wypędzania demonów modlił się o 

opętaną osobę ale nie będąc jeszcze namaszczonym do tej służby. Wtedy natychmiast coś 

przeskoczyło z opętanej osoby na niego.  Nigdy nie powinniśmy brać na siebie poważnej służby 

jaką jest udzielanie pomocy duszpasterskiej bez ochrony duchowej. I to jest przyczyna dla której 

Erlo rozróżnia pomiędzy posiadaniem służby, a byciem namaszczonym do jej wykonywania. 

 20. Mówienie językami i ich tłumaczenie. 
 W Chrześcijańskim Kościele toczy się spór o mówienie językami (glossolalia). Niektórzy 

wierzący są mocno za nimi a niektórzy równie mocno przeciw. Kto ma tak naprawdę rację? 

 W moim poprzednim manuskrypcie niniejszej książki przedstawiłem mój punkt widzenia na 

tę sprawę. Jednakże Erlo poprosił mnie, abym pominął to, ponieważ zagadnienie to zostało 

omówione w wielu innych książkach dotyczących ruchu charyzmatycznego. Posłuchajmy jednak co 

sam Erlo sądzi na ten temat. 

 Otóż uważa on, że dary duchowe dalej istnieją w naszych czasach. On sam i jego 

współpracownicy są codziennie konfrontowani z rzeczami, które nasz wywyższony Pan czyni w 

dzisiejszych czasach. Erlo podkreśla: ,,W dalszym ciągu żyjemy w tym samym okresie miłosierdzia 

i łaski i desperacko potrzebujemy określonych duchowych darów. Potrzebujemy daru rozróżniania 

duchów, w przeciwnym wypadku zagubimy się. Potrzebujemy daru mądrości, aby udzielić 

właściwej porady duszpasterskiej. Jedna osoba nie posiada wszystkich darów duchowych. Są one 

dawane różnym wierzącym. Przed przebudzeniem byłem indywidualistą, po wylaniu Ducha 

Świętego zacząłem współpracować z moimi współpracownikami. Tworzymy jedno duchowe ciało; 

jesteśmy zależni jeden od drugiego. Dary duchowe są kalane przez pychę, a nawet tracone przez 

zarozumiałość.” 

 Zapytałem także Erlo o jego opinię dotyczącej światowej debaty na temat mówienia 

językami. Oto jego odpowiedź: ,,Przed Przebudzeniem przeciwstawiałem się temu darowi, ale 

wtedy Pan zapytał mnie ,,Dlaczego jesteś temu przeciwny?” Odpowiedziałem, że z powodu, że są 

tak bardzo nadużywane i powodują zamieszanie. Na co Pan rzekł: ,,Czyż nie mają miejsca tysiące 

wypadków samochodowych na drogach, a jednak jeździsz swoim samochodem pomimo 

wszystko?””  

 Chciałem również dowiedzieć się od Erla czy był jakiś przypadek mówienia językami na 

początku Przebudzenia. Na co on odpowiedział: ,,Tylko jedna osoba mówiła językami. Nie 

pochodziła z Zielonoświątkowego, ale z Luterańskiego Kościoła. Mówienie językami było dla nas 

marginalnym problemem. Jesteśmy czujni i dopilnowujemy, aby porządek w czasie nabożeństw 

opisany w 1 Kor 14:28 (UBG) był zachowywany: ,,A jeśli nie ma tłumacza, niech milczy w 

kościele.” Nie zezwalamy na żadne mówienie językami bez tłumaczenia.” 

 Erlo podał mi kilka przykładów nadużywania daru mówienia językami. 

 Pewien młody człowiek usilnie modlił się o otrzymanie daru mówienia językami i otrzymał 

to o co się modlił. Przez następne trzy dni modlił się na językach i nie mógł przestać. Przyjaciele 

nie mogli z nim rozmawiać normalnie. Aby nie modlić się na językach musiał milczeć. Nawet w 



pracy kontynuował mówienie innymi językami stając się pośmiewiskiem dla każdego. Mówienie 

językami w jego przypadku stało się obsesją. W końcu poszedł po pomoc duszpasterską, pokutował 

ze swojej pychy i został uwolniony. Drugi raz już się nie modlił o ten dar. 

 W niektórych wypadkach trzeba było rozprawić się z demonicznym mówieniem językami.  

 Otóż pewna kobieta miała dar mówienia językami. Współpracownicy Erla uświadomili 

sobie, że pewne rzeczy w jej Chrześcijańskim życiu sprzeciwiały się Biblii, więc modlili się w tej 

sprawie i otrzymali wyjaśnienie. Z tego względu, gdy ta kobieta ponownie zaczęła mówić językami 

bracia nakazali fałszywemu duchowi języków odejść od niej, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Na 

co demony odpowiedziały: ,,Nie oczekiwaliśmy tego- myśleliśmy, że będziemy mogli przeszkadzać 

wam w waszej pracy.” 

 Żona jednego ze współpracowników Erla zaczęła mówić innymi językami, jednakże nie 

była zadowolona z nich i modliła się, aby otrzymać bardziej atrakcyjny język. Jej motywami były 

pycha i arogancja – chciała po prostu być lepsza od innych. Jej mąż został wciągnięty w te 

nieduchowe postępowanie. Doniósł wierzącym w KwaSizabantu że Pan działał cudownie w życiu 

jego żony. Na to Erlo wraz z innymi braćmi w wierze udali się do tej kobiety. Skoro tylko weszli do 

jej domu, kobieta ta przywitała ich mówiąc innymi językami. Nikt jej nie rozumiał. Wtedy jej 

pokojówka, która była poganką wyjaśniła: ,Pani mówi, żebyście zamknęli drzwi.” Tłumaczenie 

przez pogankę? Czy to wszystko pochodzi od Ducha Świętego? Każdy mówił o tej kobiecie w 

tamtym regionie. Doszło do tego, że ta kobieta odwiedzała ludzi w szpitalu i mówiła do nich 

językami bez tłumaczenia. Na koniec całkowicie odeszła od Biblijnych zasad i już więcej nie 

współpracuje z Erlem. 

 Sprawa powyższa jeszcze bardziej podkreśla fakt, że najbardziej ważną rzeczą w naszych 

czasach jest posiadanie daru rozróżniania duchów. 

 20.3 Dar proroctwa. 
 W odległym miejscu, jakieś 300 km od KwaSizabantu zespół Erla przygotowywał kampanię 

ewangelizacyjną. Rozbili namiot w sobotę. Z powodu nawału pracy Erlo nie mógł być tam obecny 

osobiście. 

 W poniedziałek rano inny współpracownik powiedział Erlowi: ,,Bóg objawił mi, iż musimy 

pojechać natychmiast na miejsce, gdzie prowadzona jest kampania ewangelizacyjna.” 

 Wielu jeśli nie większość teologów powiedziało by w tym miejscu: ,,To jest fanatyzm!” Ale 

posłuchajmy co się wydarzyło dalej. 

 Te objawienie Erlo i jego współpracownik potraktowali poważnie, dlatego porzucili 

wszystko i wyjechali o 16:00. Na miejsce przyjechali o północy przejechawszy 300 km po 

kiepskich drogach. Gdy przybyli zastali współpracowników na modlitwie. Głosy modlitwy 

pochodziły z namiotu ewangelizacyjnego i przeplatane były płaczem z radości. Wołali: ,,Czy taki 

jesteś Panie?” Przybycie Erla do nich było jak sen – nie mogli tego pojąć. A jaka była tego 

przyczyna? 

 Otóż w niedzielę, kilku ze współpracowników odczuli w sobie aby jeździć samochodem z 

głośnikiem zamontowanym na nim, po okolicy i ogłaszać: ,,Pastor (Erlo) będzie tutaj we wtorek 

modlił się za chorych!” Nikt nie wiedział o tym w KwaSizabantu, ale Pan uczynił niemożliwe 

możliwym. Pan, dał tym ludziom jak i współpracownikowi Erla w KwaSizabantu dar proroctwa. W 

ten sposób wielka radość i modlitwy pełne zdumienia słyszał Erlo gdy wchodził do namiotu. 

 We wtorek rano przyszło wielu ludzi. Erlo i jego zespół byli zajęci cały dzień, głosząc o 

Panu Jezusie i modląc się nad ludźmi potrzebującymi uzdrowienia. Wielu ludzi zostało zbawionych, 

a obecna moc Boża była tak potężna, że ślepi zostali uzdrowieni, niemowy zaczęli mówić i wiele 

innych cudów miało miejsce.  

 Wobec takich dowodów, nie ośmielam się mówić, że czasy darów duchowych przeminęły w 

pierwszym stuleciu naszej ery. 

 20.4 Dar uzdrawiania. 

 Pewien młody człowiek o imieniu Mangalelwa zachorował na bolesną chorobę. Cierpiał ból 

dzień i noc. W tym czasie dowiedział się, że Erlo ma przemawiać w Nqutu, a droga do Nqutu 

prowadziła przez wioskę w której mieszkał ten chory. Wyraził pragnienie krewnym, aby Erlo się o 



niego pomodlił, dlatego krewni zanieśli go do drogi i przejeżdżająca ciężarówka zabrała go do 

Nqutu. Podróż samochodem była dla niego torturą. 

 Po nabożeństwie w Nqutu człowiek ten miał okazję porozmawiać z Erlo. Chory wyznał 

swoje grzechy i oddał swoje życie Panu Jezusowi. Wtedy zdarzył się cud i został całkowicie 

uzdrowiony. 

 Jednakże w jakiś czas potem jego duchowe życie stało się płytkie, stał się letni i niedbały. 

Wtedy natychmiast powrócił ostry ból, i człowiek ten zaczął wymiotować krwią i ropą. Zakażone 

były jego żołądek, jelita, nerki i woreczek żółciowy. Poprosił doktora o przeszczep nerki, ale lekarz 

odmówił, mówiąc, że to nie przedłuży jemu życia. 

 Chory poprosił, aby zabrać go do KwaSizabantu, gdzie znowu modlono się o niego. Wtedy 

ponownie Pan okazał miłosierdzie choremu i uzdrowił go. 

 Wielu ludzi przyszło, aby zobaczyć ten cud, gdy wrócił do domu. Jego krewni stracili 

nadzieję, że zostanie uleczony i myśleli, że nie zobaczą go żywego więcej. Ale czy jest coś 

niemożliwego dla Boga? 

 Do dzisiaj ten człowiek jest całkowicie zdrowy i pracuje. 

 A oto inny przykład. Podczas jednej z kampanii ewangelizacyjnych w Msumbe, pewien 

starzec o imieniu Donqabe przychodził na nabożeństwa. Po kampanii Erlo poleciał do Europy. W 

międzyczasie Donqabe został ugryziony przez węża, na skutek czego jedna z nóg starca została 

sparaliżowana. Aby chodzić musiał ciągnąć swoją jedną nogę. Gdy usłyszał wiele cudownych 

rzeczy o KwaSizabantu, chciał się tam udać, aby uzyskać pomoc.  

 Pewnego deszczowego dnia dotarł tam i został wprowadzony do ślicznej ciepłej kuchni. 

Ponieważ jakiś czas temu został kopnięty przez osła, to teraz nie tylko był chromy na jedną nogę, 

ale i miał sztywną szyję. 

 Kampania namiotowa w której poprzednio uczestniczył przygotowała go duchowo. Zaczął 

mówić już w kuchni, że nie chce posiadać żadnych złych i nieczystych rzeczy w swoim życiu. Tego 

samego dnia poprosił jednego ze współpracowników Erla o pomoc duszpasterską, po której poszedł 

spać. Następnego ranka obudził się i stwierdził, że sparaliżowana noga została uzdrowiona. 

Natychmiast podziękował Panu za te uzdrowienie, ale nie poprzestał na tym. Pragnął otrzymać 

więcej z rzeczy duchowych i uzdrowienia szyi, dlatego wyznał grzechy, które zostały mu 

objawione. Po tym, pewnego ranka obudził się i stwierdził, że jego szyja została także uleczona.  

 W krótki czas potem pojechał do domu. Tam przeszukał wszystkie swoje rzeczy, aby 

odszukać te, które nie podobały się Panu. Znalazł dwa bębny zawierające rzeczy do wróżenia i 

trochę literatury od świadków Jehowy. Wszystkie te rzeczy zostały spalone, ponieważ ten człowiek 

nie chciał mieć więcej w domu nic bałwochwalczego. 

 Przykład powyższy pokazuje, że w życiu tego człowieka uzdrowienie nie było 

spowodowane tylko przez dar uzdrowienia, ale że kilka rzeczy przyczyniło się do tego. Szczerość 

tego sparaliżowanego człowieka, chęć  uporządkowania wszystkiego przed Bogiem, wyznanie 

grzechów, modlitwa współpracownika Erla i duchowa atmosfera panująca w KwaSizabantu, miały 

wszystkie w tym udział. 

 A oto kolejny przykład działania daru uzdrawiania. Pewna młoda nauczycielka nagle 

oszalała. Stała się tak dzika w zachowaniu, że było prawie niemożliwym, aby ją poskromić. Po 

sprowadzeniu jej do KwaSizabantu, współpracownicy Erla modlili się za nią, aby Pan dotknął jej 

rozumu, aby mogła podjąć samodzielnie decyzję, by przyjąć Pana Jezusa Chrystusa do swego życia. 

  To jest sposób w jaki współpracownicy Erla w KwaSizabantu modlą się i postępują z 

chorymi psychicznie ludźmi. Najpierw modlą się o przejaśnienie rozumu takich ludzi, żeby mogli 

świadomie podjąć decyzję opowiedzenia się za Chrystusem. Gdy ten etap zostanie osiągnięty, 

wtedy chorzy jednają się z Bogiem i wyznają swoje grzechy. Następnie Pan zaczyna objawiać 

swoją moc. 

 Tak się też stało z poprzednio wymienioną nauczycielką. Po tym jak jej rozum został 

przejaśniony, wyznała wszystkie swoje grzechy. Wtedy współpracownicy modlili się za nią 

kilkakrotnie, aż została w pełni uzdrowiona. Tak, że dwa dni później podjęła swą pracę na nowo. 

 Przypadek powyższy nie ma nic wspólnego z darem uzdrawiania udzielonym pojedynczemu 



człowiekowi, ale ze wstawiennictwem wierzących. Mężowie Boży mówią, że dary duchowe nie są 

dane pojedynczym osobom, ale kościołowi. Oczywiście nie dzieje się tak zawsze, ponieważ w 

czasie Przebudzeń zdarza się, że duchowe dary są udzielane i pojedynczym ludziom, i całemu 

Kościołowi. 

W przypadku Tymoteusza był to dar dany pojedynczemu człowiekowi. Apostoł Paweł napisał w 1 

liście do Tymoteusza: ,,Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo 

wraz z nałożeniem rąk starszych” (1 Tym 4:14 UBG). 

 20.5 Dar czynienia cudów. 
 W tym rozdziale zwrócimy naszą uwagą na analfabetów. Poruszyłem już, chociaż w 

niewielkim stopniu, tej sprawy omawiając historię Magakanye, która była niepiśmienna. Teraz 

rozwinę ten temat. 

 Otóż wszyscy prawdziwi ewangeliści twierdzą, że Słowo Boże jest podstawą naszego 

wyznania i życia. Ale co mają zrobić analfabeci, którzy nie potrafią czytać? Takich ludzi było 

tysiące podczas Przebudzenia na Timorze, i jest takich wielu między Zulusami. Pan rozwiązuje taki 

problem na cztery różne sposoby. 

 W Soe, centrum Przebudzeniowym na Timorze wersety Biblijne są czytane analfabetom tak 

długo, aż znają je na pamięć. To jest zazwyczaj nabyta cecha, którą analfabeci rozwijają od 

dzieciństwa. 

  Drugim sposobem w jaki Pan prowadzi takich ludzi to sny i cud słyszenia Bożego głosu. 

Erlo opowiedział mi w odniesieniu do tego następującą historię. Pewna wierząca dziewczyna, przez 

którą Pan działał potężnie, pewnego dnia odczuła w duchu, że coś było nie tak w jej życiu. 

Wydawało jej się, że jej pierwsza miłość oziębła. Była analfabetką. Jednakże została pobudzona w 

duchu do modlitwy, w której pytała Pana: ,,Panie dlaczego nie możesz działać przeze mnie jak na 

początku?” Na co Pan odpowiedział jej we śnie mówiąc: ,,Przeczytaj księgę Izajasza 59:1-2.” Po 

przyjściu do Erla dziewczyna zapytała: ,,Czy jest w Biblii księga Izajasza?” Gdy Erlo potwierdził 

to, zapytała dalej: ,,Czy jest w niej rozdział 59?” ,,Tak” odpowiedział. ,,To proszę przeczytaj mi 

wersety 1 i 2” poprosiła. 

 Erlo przeczytał: ,,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). 

 To było potwierdzenie dla tej dziewczyny, że sen pochodził od Pana. Słysząc to pokutowała.  

 Podobne rzeczy miały miejsce w Przebudzeniu Indonezyjskim. Często w zespołach 

ewangelizacyjnych znajdowała się tylko jedna osoba, która potrafiła czytać. Dlatego słowa 

mówione przez Pana do osób, które nie umiały czytać, były im czytane. 

 Trzeci sposób w jaki Bóg prowadzi osoby nie umiejące czytać jest cudem sam w sobie. Otóż 

zdarzało się często, że osoby nie umiejące czytać, które posiadały Biblię prosiły Pana, aby uzdolnił 

ich do jej czytania. I Pan sprawiał, że gdy otwierali Biblię to byli wstanie ją czytać i rozumieć; ale 

gdy zamknęli Biblię ta zdolność znikała. Nie mogli czytać w ten sposób żadnej innej książki, ani 

czasopisma tylko Biblię. 

 Takie rzeczy zdarzały się nie tylko podczas Przebudzenia wśród Zulusów, ale i na innych 

polach misyjnych. 

 Oto przykład z Egiptu. Pewna przeciętna Egipcjanka stała się Chrześcijanką. Pomimo, że 

była analfabetką bardzo chciała czytać drukowane Słowo Boże. Pan dał jej sen, w którym anioł dał 

jej czerwony Nowy Testament w twardej oprawie. Gdy się obudziła to modliła się bardziej gorliwie 

o otrzymanie Słowa Bożego. W niedługi czas potem otrzymała Nowy Testament dokładnie taki jaki 

widziała we śnie. Nie potrafiła czytać, ale nie poddawała się. Modliła się: ,,Panie, proszę otwórz 

mój rozum na Twoje Słowo. Pomóż mi czytać.”  Nie stało się to nagle, ale po kilku tygodniach, bez 

żadnej pomocy zdołała nauczyć się czytać Nowy Testament, jednakże nie potrafiła czytać żadnej 

innej literatury. 

 Czwarty sposób w jaki nasz wywyższony Pan pomaga analfabetom jest innym wielkim 

cudem. Aby zilustrować go podam przykład Mabangi, opowiedziany mi przez Erla. Otóż Mabanga 



nigdy nie chodził do szkoły. Krewni wyjaśnili, że był nie normalny. Na domiar tego był chorowity. 

Jego ojciec, który posiadał moc uzdrawiania wielu ludzi za pomocą czarów i magii, nie był wstanie 

pomóc własnemu synowi. Z tego powodu rodzice wysłali go do sekty, która mieszała rzeczy 

duchowe z okultyzmem. W tamtym czasie Erlo głosił ewangelię w tamtejszej okolicy. I zdarzyło się 

wtedy, że ten syn szamana miał sen, w którym ktoś wręczył mu Biblię i jakiś głos powiedział mu, 

aby przeczytał określony werset Biblijny. Ten młody człowiek nie potrafił czytać, ale pomimo to 

następnego ranka wziął Biblię otworzył ją i potrafił czytać. Werset który miał przeczytać pochodził 

z Jak 5:16, a dotyczył wyznawania grzechów. 

 Potem współpracownicy Erla przyjechali do tej miejscowości, aby zabrać ludzi na 

nabożeństwa w Nqutu. Ten młody człowiek pojechał z nimi i słuchał Słowa Bożego. Po 

nabożeństwie miał możliwość wyznania swoich grzechów, po czym modlono się o niego,  w 

rezultacie czego wyzdrowiał i od tego momentu potrafił czytać i pisać. 

 Mabanga stał się wiernym sługą Pana. Często zajmuje się ludźmi upośledzonymi, 

prowadząc ich do Pana. 

 Dla nominalnych Chrześcijan to brzmi niewiarygodnie, dlatego odsyłam ich do Erlo, 

ponieważ on jest świadkiem tych cudów. 

 Wszystkie przykłady wymienione w tym rozdziale świadczą o Panu, który dalej dokonuje 

cudów. Żaden z tych darów nie został dany posłańcom Pana, aby go udzielali, gdyż w tych 

przypadkach mamy do czynienia z samym wywyższonym Panem w działaniu.  

 ,,Twoja prawica PANIE, jest uwielbiona w mocy. Twoja prawica PANIE, starła 

nieprzyjaciela” (Wyj 15:6 UBG). 

 ,,Który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone” (Hi 5:9 UBG). 

 Niech to nie będzie źle zrozumiane; istnieje wiele przykładów w Bożym działaniu w których 

Pan udziela swoim sługom specjalne namaszczenie, aby mogli dokonywać cudów. Nie oznacza to, 

że taki mąż Boży posiada je na stałe. Jest ono tylko wyposażeniem go do wykonania specjalnego 

zadania. Mógłbym podać tutaj o wiele więcej tego przykładów, jednakże niniejsza książka zawiera 

wystarczającą ilość tego co nominalni Chrześcijanie i ,,okopani” teolodzy uważają za 

,,niemożliwe.” 

 20.6 Nadnaturalne światło. 

 Często słyszałem doniesienia z obszarów ogarniętych Przebudzeniem dotyczące 

nadnaturalnego światła. Zobaczmy co Pismo mówi na ten temat. 

 W Ewangelii Łukasza czytamy ,,I oto stanął przy nich anioł Pana, a chwała Pana zewsząd 

ich oświeciła. I ogarnął ich wielki strach” (Łuk 2:9 UBG). Pasterze byli przestraszeni, kiedy 

zobaczyli te nadnaturalne światło. Gdy apostoł Paweł spotkał Pana, to miał miejsce podobny cud. 

,,A gdy jadąc zbliżał się do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba” (Dz 9:3 UBG). 

  Apostoł Piotr jest trzecim świadkiem, który widział te cudowne światło: ,,Wtedy zjawił się 

anioł Pana i w więzieniu zajaśniało światło Trącił Piotra w bok i obudził go, mówiąc wstań szybko. 

I opadły łańcuchy z jego rąk” (Dz 12:7 UBG). 

 Żal mi racjonalistycznych teologów, którzy uważają cuda Biblijne za dodatki mitologiczne, 

a także tych Chrześcijan, którzy ograniczają wszelkie cuda do  pierwszego stulecia naszej ery.  

 W czasie Przebudzeń w naszych czasach zdarzają się te same cuda, które zdarzyły się i 

zostały zapisane w Dziejach Apostolskich. 

  W czasie Przebudzenia na Timorze wędrujący zespół ewangelizacyjny zobaczył oświetlony 

kościół w dżungli. Kongregacja zebrała się w kościele, który był oświetlony światłem z nieba. 

 Przy innej okazji zespół podróżował przez dżunglę idąc szlakiem mułów. Nie było widać ani 

księżyca, ani gwiazd na niebie, tylko światło z nieba świeciło i wskazywało im drogę do ich miejsca 

docelowego. 

 Podobny przypadek zdarzył się między Zulusami. Bruno Engelbrecht doniósł mi: 

 ,,Przywiozłem kilku Chrześcijan w pobliże ich domu samochodem późno w nocy, było 

bardzo ciemno. Z miejsca w którym wysiedli musieli iść do swego domu przez jeszcze około 

kilometr. Później powiedzieli mi, że ich cała droga była oświetlona przez Pana.” 

  Pan, który prowadził lud Izraelski poprzez słup ognia w nocy, żyje i dzisiaj. W czasach 



mojej młodości miało miejsce Przebudzenie w Pfinztal i uczestniczyłem w wielu nabożeństwach. 

Jeden refren który uwielbialiśmy śpiewać brzmiał: ,,Ten sam, tak, ten sam, Bóg jest dalej ten sam!” 

 W historii stworzenia opisanej w Biblii czytamy: ,,I Bóg powiedział: Niech stanie się 

światłość. I stała się światłość” (Rdz 1:3 UBG). 

  

  

 21. PAN SAMO OBJAWIAJĄCY SIĘ. 

  

  

 Po wylaniu Ducha Świętego w Jerozolimie, apostoł Piotr mówił do zebranych: ,,Ale to jest 

to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela: I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg 

– że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi 

młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny” (Dz 2:16-17 UBG). 

 Ten fragment Pisma jest źle rozumiany na dwa sposoby z powodu sztuczek diabła, który 

próbuje zastopować albo chociaż ograniczyć działanie Ducha Świętego. 

 Jakie są te dwie skrajności, które prowadzą ludzi na manowce? 

 a) Skrajni Chrześcijanie używają tego urywka Pisma do potwierdzenia tego, że ich 

najgłupsze fantazje są specjalnymi objawieniami pochodzącymi od Ducha Świętego. Profesor Dr 

Hans Rohrbach podsumował to w ten sposób: ,,99% wszystkich wizji, objawień i snów nie jest 

inspirowanych z góry.” I ja podpisuję się pod tym również. 

 b) Większość teologów (szczególnie Amerykańskich dyspensacjonalistów)  wpada w drugą 

skrajność twierdząc, iż powyższy fragment Pisma odnosi się tylko do ery apostolskiej. Innymi 

słowy utrzymują oni, że proroctwo Joela zostało ostatecznie wypełnione w dzień Pięćdziesiątnicy i 

nie odnosi się do nas dzisiaj. 

 Wyjaśnieniem nie jest złoty środek lecz tylko prawda Biblijna. 

 Muszę ponownie powołać się na Przebudzenie w Indonezji, widząc, że istnieje wiele 

podobieństw pomiędzy nim a Przebudzeniem wśród Zulusów. 

 Otóż na początkowym etapie Przebudzenia w Indonezji we wrześniu 1965r., pastor Daniel 

był bardzo sceptyczny. Gdy siedział koło kazalnicy w kościele w Soe podczas jednego z wielkich 

nabożeństw Przebudzeniowych jego serce było pełne krytycyzmu. Pomyślał sobie: ,,To jest po 

prostu fanatyzm!” Wtedy natychmiast pewne dziecko w wieku szkolnym powstało i powiedziało: 

,,Pastorze Danielu, Pan objawił mi twoje myśli. To wszystko nie jest fanatyzmem! Przeczytaj Dz 

2:17!” Podczas tych pierwszych nabożeństw Przebudzeniowych  zdarzyło się, że dzieci  trzykrotnie 

napomniały dwóch pastorów za pomocą wersetów Biblijnych. (Napisałem o tym w mojej innej 

książce pod tytułem ,,Uns, Herr, wirst du Frieden schaffen” (Nas, Panie, obdarzysz pokojem).          

 Ponieważ dzieci zostały wymienione powyżej jako odbiorcy Bożego objawienia podczas 

Przebudzenia w Indonezji, to opisując Przebudzenie wśród Zulusów opiszę również dzieci używane 

przez Pana podczas tego Przebudzenia. Psalm 8.2 UBG mówi: ,,Przez usta niemowląt i ssących 

ugruntowałeś swą potęgę….” 

 21. Czterolatek Kwasi. 

 Poznałem babkę Kwasiego, Thembani, oraz jego ojca podczas pobytu w domu Erla. Ich 

historia została opisana wcześniej w niniejszej książce. 

 Ten czterolatek jest niezwykłym dzieckiem potężnie używanym przez Pana.  

 Oczywiście dorośli wysuną obiekcję mówiąc: ,,Co, takie małe dziecko?” Inni, z kolei, będą 

utrzymywać, że dzieci udowadniają, że są nawrócone dopiero gdy trochę podrosną i staną się 

młodzieńcami i pannami. Co jest prawdą, jednakże Pan powiedział: ,,...Pozwólcie dzieciom 

przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę 

powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego” (Mar 

10:14-15 UBG). 

 Kwasi nawrócił się do Pana Jezusa i świadczył o swoim Panu gdziekolwiek mógł. Zbierał 

dzieci, nawet starsze niż on sam, i opowiadał im historie o Panu Jezusie. Nie zapominał również 

składać swoje świadectwo również dorosłym! Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że pewien poganin 



poszedł do swojego pracodawcy i przyznał się do wszystkich swoich kradzieży i innych przewinień. 

Szef był zdumiony i zapytał tego pracownika: ,,Co się dzieje? Dlaczego przyznałeś się do tych 

wszystkich rzeczy?” Na co ten mężczyzna odpowiedział: ,,Słyszałem czterolatka Kwasiego 

mówiącego o Panu Jezusie, i było to dla mnie porywające serce doświadczenie.” 

 Kwasi chodził również od domu do domu w swoim sąsiedztwie odwiedzając sąsiadów. 

Zbierał ich razem i mówił o wierze. Z powodu jego świadectwa dorośli ludzie oddali swoje życie 

Panu Jezusowi. 

 22.  Jedenastoletnia Lindiwe. 

 Niniejsza książka nie będzie tłumaczona na język Zuluski. Co jest dobrą rzeczą, ponieważ 

Lindiwe nie wpadnie przez to w niebezpieczeństwo stania się pyszną. Jestem w pełni świadom 

faktu, że diabeł kusi i atakuje nie tylko dorosłych, ale i dzieci, których świadectwa zostają 

opublikowane. I to jest przyczyną dlaczego sugerują, aby wszyscy, którzy zostali pobłogosławieni 

przez niepostępowanie Lindiwe wstawiali się za nią w modlitwie. 

 Zuluskie imię Lindiwe oznacza: ,,Czekaj na Pana.” Ta dziewczynka nawróciła się mając 9 

lat. Napisała list do Erla, który dotknął jego serca. W liście tym pisała: ,,Proszę Boga, aby stworzył 

we mnie święte życie. Proszę pomóż mi i naucz mnie, jak pokonać grzech i żyć w zwycięstwie. Nie 

chcę spędzić mojego życia w grzechu.” 

 Lindiwe często miała sny i wizje. Zanim rozpoczęło się Przebudzenie, Erlo kazał przeciwko 

snom, mówiąc, że codzienne doświadczenia życia wpływają na sny, albo że mogą być one 

wynikiem dziecięcych pragnień. Jednakże w późniejszym czasie zmienił swoje poglądy na ten 

temat. 

  Pewnego razu Lindiwe zobaczyła we śnie Pana Jezusa Chrystusa. Jego szaty jaśniały tak 

bardzo, że oślepiały jej oczy. W tej jasności do której dołączyło poczucie świętości Chrystusa, 

uświadomiła sobie jakimi wstrętnymi były jej grzechy.  Przedtem myślała o sobie, że była dobrą 

Chrześcijanką jak się nawróciła i każdy, nawet jej rodzice myśleli o niej tak samo. Po tym śnie 

zaczęła głęboko pokutować z płaczem. Jej Chrześcijańscy rodzice nie byli wstanie jej pocieszyć. 

Była tak świadoma swoich grzechów, że wątpiła, czy kiedykolwiek zostaną jej przebaczone. Trzy 

dni potem wyznała wszystkie grzechy, które objawiono jej we śnie. Wtedy jej poczucie winy 

zniknęło. 

 Pierwsza seria jej snów i wizji dotyczyła grzechu, pokuty i oczyszczenia. Pan Jezus 

powiedział do niej w innym śnie: ,,Uporządkuj wszystko w swoim życiu, a potem powiedz innym 

by uczynili to samo. Grzech ludzkości jest tak wielki. Grzechy wyglądają na tak małe i niewinne, że 

łatwo wkradają się do waszego życia. Pokażę ci ludzi, którzy beztrosko oddali się grzechowi. Czy 

widzisz tego człowieka, który mną gardzi? Czy widzisz tamten dom z powodu, którego cierpię? 

Mąż kłóci się ze swoją żoną, a dzieci nie słuchają swoich rodziców. Czy widzisz tych bezczelnych 

uczniów szkolnych, frywolnych ludzi i innych stale przeklinających?” 

 W innej wizji 11 marca 1975r, Lindiwe została zaprowadzona do miejsca, w którym jej 

ziemskie ubranie zostało z niej zdjęte a nowe nałożone. Następnie Pan zaprowadził ją do 

niebiańskich mieszkań, o których mowa w Jan 14:2-3 (UBG): ,,W domu mego Ojca jest wiele 

mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy 

odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i 

wy byli.” Pan poprowadził ją przez wiele pokojów i powiedział do niej: ,,Jeśli będziesz wierna do 

końca otrzymasz swój własny pokój.” 

 Erlo zawsze dokładnie bada sny i wizje, porównując je z Biblią czy są zgodne z nią. 

Wszystko zostaje zapisane skrupulatnie, szczególnie ukryte rzeczy, które zostają objawione. Te sny 

i wizje są badane, czy są prawdziwe, czy się spełniły i czy nie były zwykłymi fantazjami. Dla tych, 

którzy unikają takich wizji i snów i uważają je za zwykłe dziecięce fantazje podaję poniższe 

przypadki. 

 a) Wizja uczennicy. 

 Pewnego razu Lindiwe miała sen w Kranskop. We śnie Erlo miał powiedzieć pewnej 

europejskiej uczennicy szkolnej w Durbanie, aby przyjechała do KwaSizabantu. Następnie po 

obudzeniu się Lindiwe dała Erlo adres pod którym przebywała ta uczennica, który zobaczyła we 



śnie. Przypadek ten był łatwy do sprawdzenia; czy sen był prawdziwy czy nie? Erlo wątpił w ten 

sen. 

 Jednakże modlił się: ,,Panie, ta dziewczyna jest w szkole. Nie będzie mogła przyjechać.” Na 

co Pan odpowiedział: ,,Dlaczego miałoby to być niemożliwe? Czy nie mogę zrobić tak jak 

chcę?Wtedy Erlo powiedział: ,,Nie mogę tak po prostu zabrać dziecka ze szkoły. Jest to możliwe 

tylko w weekendy.” Pan znowu odpowiedział: ,,A co jeśli dziecko jest chore? Czy w takim 

wypadku też pójdzie do szkoły? Poza tym czy choroba jest potężniejsza ode mnie?” Na co Erlo 

powiedział: ,,Nie, Panie. Jesteś potężniejszy od wszelkiej choroby. Ale w tym wypadku nie jest 

możliwe, abym zabrał te dziecko. Szkoła na pewno się nie zgodzi.” Wtedy Pan rzekł: ,,Nazywasz 

mnie Panem. Czy jestem nim, czy nie?” 

 Brat Erla, Friedel przyszedł zobaczyć się z Erlo następnego ranka. Erlo powiedział mu: ,,Źle 

spałem zeszłej nocy. Czy nie zechciałbyś zadzwonić do rodziców tej dziewczynki i zapytać czy ich 

córka mogłaby przyjechać tutaj?” Friedel zadzwonił i otrzymał następującą odpowiedź: ,,Chętnie 

wysłalibyśmy naszą córkę, ale problem leży w tym, że połknęła zbyt dużo tabletek nasennych 

zeszłej nocy próbując popełnić samobójstwo. Jest w dalszym ciągu nieprzytomna, jednakże jak 

tylko odzyska przytomność możecie przyjechać i ją odebrać.”   

 Gdy Erlo to usłyszał poczuł jak gdyby ziemia się pod nim zapadła. Gdyby posłuchał Bożego 

nakazu zeszłego dnia to ta próba samobójcza nie miałaby miejsca. Dziewczynka miła 14 czy też 15 

lat. W końcu pojechano do Durban, odebrano tę dziewczynkę i zawieziono do Kranskop, w którym 

uporządkowała swoje życie przed Bogiem i stała się wierzącą osobą. 

 Czy dalej ktoś może wątpić w prawdziwość snu Lindiwe? 

 b) Wizja przestępcy. 

 Za innym razem Lindiwe miała wizję dotyczącą młodej kobiety Zuluskiej pochodzącej z 

Durbanu. Gdy ta młoda kobieta była małą dziewczyną przeprowadziła się do Durbanu i przyłączyła 

do grupy gangsterów. Teraz w wieku 24 lat czatowała nocami, aby popełniać przestępstwa. Z 

powodu nocnych wypadów rzadko bywała w domu. Jej wierząca matka modliła się stale za swoją 

błądzącą córką. 

 Dzieło zbawienia tej młodej kobiety rozpoczęło się od wizji Lindiwe. W wizji otrzymała 

Lindiwe jej nazwisko oraz adres zamieszkania. Erlo miał  rozmawiać z tę młodą kobietą, dlatego 

wysłał współpracownika, aby zabrał tę młodą przestępczynię i przywiózł do Erla. Gdy 

współpracownik znalazł ją w domu zapytała: ,,Skąd wiedziałeś, że dzisiaj będę w domu? Kto ci to 

powiedział?” Współpracownik odpowiedział: ,,Bóg mnie posłał.” 

 Młoda kobieta była gotowa, aby natychmiast pojechać do KwaSuzabantu i pojechała. Erlo 

rozmawiał z nią jak ojciec, pytając: ,,Czy twoje życie jest uporządkowane wobec Boga? Bóg woła 

ciebie. On cie szuka.” Po tych słowach natychmiast ogarnęło tę kobietę głębokie przekonanie o 

grzechu i powiedziała: ,,Zadecydowałam dzisiaj, aby chodzić Bożymi drogami.” Wyznała swoją 

winę i wszystkie grzechy, które zostały jej objawione. Następnie powiedziała Erlowi, że ma wiele 

rzeczy w Durbanie, które musi uporządkować 

 Dzień po dniu szukała ludzi, którym wyrządziła krzywdę i prosiła o przebaczenie. Potem 

przyszło najtrudniejsze. Otóż musiała pójść na policję i przyznać się do swoich przestępstw. 

Pewnego ranka o 8:00 zjawiła się w sądzie przyznając się do przestępstw i świadcząc o Panu 

Jezusie. Na co powiedziano jej: ,,To są poważne przestępstwa będzie pani musiała zostać w 

więzieniu przez długi czas.” Następnie wysyłano ją od jednego biura do drugiego, za każdym razem 

wyższej instancji, wyznając za każdym razem swe przestępstwa i świadcząc o Panu Jezusie. Za 

każdym razem otrzymywała tę samą odpowiedź: ,,Spędzi pani za to wiele lat w więzieniu:” Przez 

cały dzień wysyłano ją od jednej osoby do drugiej, aż w końcu stanęła przed sędzią.  

 Było oczywistym, że Bóg stał za tym wszystkim, gdyż w każdym biurze wyznała swoje 

przestępstwa i świadczyła o Panu Jezusie. Przez to cały personel sądu zobaczył, że Ewangelia 

odmienia ludzi. 

 W biurze sędziego ta kobieta zapytała czy może się pomodlić.(Nawiasem mówiąc w RPA i 

niektórych innych krajach wszyscy sędziowie i policja są negatywnie nastawieni negatywnie wobec 

wartości Chrześcijańskiej, jak to ma miejsce w Europie i kilku innych krajach zachodu.). 



 Po jej modlitwie sędzia zapytał ją: ,,Co Bóg powiedział pani teraz?” Na co odpowiedziała: 

,,Bóg szybko słucha naszych modlitw, ale może minąć jakiś czas zanim odpowie.” Potem sędzia 

powiedział do niej: ,,Musi pani oczekiwać surowej kary.” Wtedy kobieta odpowiedziała: ,,Tak. 

Wiem o tym. Popełniłam wszystkie te przestępstwa ponieważ nie znałam Pana Jezusa Chrystusa.” 

Po czym złożyła świadectwo o tym co Pan Jezus uczynił dla niej. 

 Na co sędzia odpowiedział: ,,To mnie mało interesuje. Chciałbym wiedzieć, dlaczego 

przyszła pani i doniosła na samą siebie?” Wtedy była gangsterka powiedziała: ,Powiedziałam panu. 

Ponieważ znalazłam Chrystusa.” Sędzia znowu powtórzył: ,,Musi pani oczekiwać surowego i 

długiego wyroku.” Na to kobieta rzekła: ,,Cóż, jeśli to jest Boża wola, to jestem gotowa, aby 

świadczyć o Panu Jezusie we więzieniu.” 

 Po gruntownym przepytaniu byłej gangsterki prawnicy badali całą sprawę i zastanawiali się, 

co uczynić w takim przypadku? W końcu doszli do wniosku, że nie wysuną żadnego oskarżenia 

wobec byłej gangsterki. 

 Szczęśliwa i z wielką ulgą ta odważna Chrześcijanka odeszła wolno. Pojechała z powrotem 

do KwaSizabantu i podziękowała Panu za jego kierownictwo i pomoc. 

  Niech mi będzie wolno zapytać jeszcze raz: ,,Czy może ktoś wątpić w prawdziwość wizji 

Lindiwe?” 

 c) Wizja pracownicy szpitala. 

 Pewnego razu Lindiwe miała jeszcze inny sen, dotyczący pracownicy szpitala. Kobieta ta 

była znana w szpitalu z tego, że była bardzo władcza. Pan Jezus Chrystus powiedział 11 letniej 

Lindiwe: ,,Czas, aby ta kobieta nawróciła się. Przekaż wiadomość Erlo, że należy odwiedzić tę 

kobietę.” 

 Jak w przypadku poprzednich wizji, Lindiwe otrzymała w niej nazwisko i adres 

zamieszkania tej kobiety, które przekazała Erlo. Wtedy on wziął kilu współpracowników i pojechali 

odszukać tę kobietę. Jak jechali do jej domu to jeden ze współpracowników Erla powiedział, że 

lepiej będzie jak pojadą do szpitala, bo może jej nie być w domu. Ale w wizji nie było mowy o 

szpitalu, tylko o jej domu.” 

 I rzeczywiście znaleźli ją na podwórzu jej domu, patroszącą kurczaka na posiłek. Jej mąż 

przyjechał z Johannesburga i miał wrócić tam tego samego dnia. Powiedział jej: ,,Usmaż tego 

kurczaka i zapakuj do mojej walizki. Chcę pójść i odwiedzić przyjaciół zanim odjadę.” 

 Kobieta ta zapytała Erla dlaczego ją odwiedził? Na co on odpowiedział: ,,Pan Jezus posłał 

mnie, abym zapytał panią czy pani relacja z żywym Bogiem jest prawidłowa.” Wtedy ta kobieta 

wybuchła płaczem i rzekła: ,,Jestem wielką grzesznicą i idę drogą do piekła.” 

 Erlo kontynuował: ,,Pan Jezus woła panią. Niech pani przyjdzie do niego.” Wtedy kobieta 

powiedziała: ,,Zostawię wszystko i pójdę uporządkować moje życie.” 

 Na to rzekł Erlo: ,,A co z pani mężem? Wróci a nic nie będzie ugotowane!”  

 Kobieta odpowiedziała rezolutnie: ,,Gdy Bóg woła, to nie radzę się ciała i krwi. Napiszę 

notkę mojemu mężowi, że zmieniam swoje drogi dzisiaj i jadę z pastorem, aby uporządkować moje 

życie.” 

 Erlo był zdumiony, że kobieta rzuciła wszystko i poszła za Jezusem, tak jak to opisano w  

Ewangelii Łukasza 5:28. 

 Kobieta ta spakowała swe rzeczy i miała już jechać, gdy jej mąż nieoczekiwanie wrócił i 

zapytał co się dzieje? 

 Szybki powrót jej męża był częścią Bożego doskonałego planu. Móż wyjaśnił dlaczego 

wrócił tak szybko. Gdy jechał, aby odwiedzić swego przyjaciela przejeżdżał przez wąską przełęcz. 

W pewnym miejscu była rozpadlina, dziura przez którą mógł zobaczyć poprzez skały swój dom 

znajdujący się cztery km dalej. Gdy popatrzył w jego kierunku zobaczył coś świecącego przed 

domem. To promienie słońca odbijały się od przedniej szyby samochodu. Coś przymusiło go, aby 

zawrócił. Tak więc wrócił i zapytał swojej żony co się dzieje. 

 Kobieta powiedziała mu, że zadecydowała pójść za Panem Jezusem, i dlatego odjeżdżała z 

pastorem i jego współpracownikami.  

 Na to odpowiedział jej mąż: ,,Gdy Bóg woła cię, nie mogę cię zatrzymywać Jedź za swoim 



powołaniem!” Pan Jezus dał temu człowiekowi właściwe słowa, pomimo tego, że ten człowiek jest 

poganinem po dziś dzień. 

 Po nabożeństwie udzielono tej kobiecie pomocy duszpasterskiej i uporządkowała swoje 

życie wobec Boga. Jej życie zmieniło się kompletnie i nastąpiła wielka sensacja, gdy poszła do 

swoich sąsiadek i przyjaciół porządkując z nimi swoje relacje. Cały personel szpitala dziwił się, że 

taka twarda władcza osoba została tak przemieniona. Wielu ludzi nawróciło się, a nawet zajadli 

przeciwnicy Ewangelii oddali swoje życie Panu Jezusowi. W okolicy miało miejsce jak gdyby małe 

Przebudzenie. 

 Trzy powyższe wizje zostały jasno potwierdzone przez wypadki które po nich miały 

miejsce. Jednakże Pan używał Lindiwe także w inny sposób. Służyła ona Panu poprzez pracę 

misyjną wśród dzieci oraz od czasu do czasu składała świadectwo dorosłym o Panu Jezusie. 

 21.3 15-letnia Nokutula. 

  Wszystkie imiona Zulusów mają jakieś znaczenie. Nokutula znaczy ,,ta, która znalazła 

pokój.” Ta dziewczyna, która jest sierotą, przyszła pewnego dnia do Erla, pytając czy mogłaby 

pomóc w czymś w jego domu. Gdy dyskutowano nad tą sprawą Nokutula powiedziała: ,,Nie chcę 

żadnej zapłaty.” Na co Erlo zapytał: ,,Dlaczego nie? Każdy pracownik ma prawo do otrzymania 

zapłaty.” Wtedy odpowiedziała: ,,Jest pan moim duchowym ojcem. Czy dzieci otrzymują zapłatę za 

pomaganie rodzicom?” Na tym sprawa się zakończyła. 

 Nokutula jest bardzo nieśmiałą i cichą dziewczyną. Jeśli się jest blisko niej to można 

pomyśleć, że nie potrafi mówić. 

 Pewnego dnia ta młoda Chrześcijanka powiedziała: ,,Pan powołał mnie, abym poszła w 

niebezpieczne miejsce, aby głosić o Nim. Erlo zaśmiał się. Pod koniec tygodnia przyszła do Erla 

ponownie i powiedziała: ,,Jak będę mogła stawić się przed Panem, jeśli nie jestem posłuszna Jego 

wezwaniu?” Wtedy Erlo pozwolił jej pójść. Towarzyszyła jej starsza dziewczyna. Wielu 

niebezpiecznych kryminalistów mieszkało w tym miejscu o złej reputacji. Ale zdarzył się cud; ci 

niebezpieczni ludzie pokutowali, nawracali i porzucili swoje życie w przestępstwach. 

 W ten sposób działa Duch Święty. Zanim przyszło Przebudzenie głoszenie Ewangelii było 

bardzo trudne, natomiast po nastaniu Przebudzenia prowadzenie ludzi do Pana Jezusa Chrystusa 

stało się łatwe.    

 21.4  Objawienie cudzych myśli. 

 Jak już powiedziałem wcześniej podczas przebudzenia na Timorze krytyczne myśli pastora 

Daniela zostały objawione pewnemu dziecku Podobne rzeczy miały miejsce podczas Przebudzenia 

wśród Zulusów. 

 Otóż pewna grupa ludzi zbierała się na spotkania modlitewne, podczas których również 

śpiewali pieśni. Podczas modlitwy jeden z uczestników pomyślał sobie: ,,Kiedy to się skończy, to 

trwa tak długo.” Natomiast podczas śpiewania inna osoba pomyślała: ,,Dlaczego ludzie stale 

powtarzają te same pieśni?” Pan objawił te krytyczne myśli pewnemu dziecku i myśli te zostały 

upublicznione. 

 Pan objawił przez to, że zna myśli i zamiary serca ludzkiego. Następujące dwa wersety 

Pisma to potwierdzają. 

 a) (Ps 7:9 UBG): ,,Boże sprawiedliwy, ty, który badasz serca i nerki.” 

 b) (Heb 4:12 UBG): ,,Słowo Boże jest….zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca.” 

 21.5 Wizja Emanuela. 

 Wizje, które tutaj opiszę spowodują powstanie krytyki.  Ludzie, którzy są zaznajomieni z 

historią sekt i skrajnych grup religijnych będą wiedzieli, że tacy duchowi ,,separatyści” często 

powołują się na ich wewnętrzne światło, w celu propagowania swoich własnych szalonych idei. To 

co uważają, że pochodzi od Ducha Świętego jest po prostu jak gdyby kwiatem bagiennym 

wyrastającym z dżungli ich własnych religijnych fantazji. Natomiast wizje opisane w niniejszym 

rozdziale nie posiadają tej charakterystyki. Są udzielone przez wywyższonego Pana i udowadniają, 

że są prawdziwe poprzez rezultaty do których prowadzą. 

 Wierzący z obszarów Przebudzeniowych często używają figury retorycznej typu: ,,Pan 

przemówił do mnie,” której należy się tutaj przyjrzeć. Jak takie wiadomości przychodzą na 



obszarze objętym Przebudzeniem od Pana? Otóż Pan przemawia do ludzi na kilka sposobów. 

 Niektórzy ludzie mają sen, w którym Bóg mówi do nich. Inni mają wizje, jak ludzie 

wymienieni poniżej. Jeszcze inni słyszą słyszalny głos Pana; zazwyczaj to się zdarza w przypadku 

analfabetów, którzy nie potrafią czytać Biblii. I ostatni sposób, ale nie mniej ważny jest taki, że Pan 

używa Ducha Świętego, aby pobudził rozum, wolę i intuicję, tak aby osoba, którą tak dotknie była 

bezdyskusyjnie pewna co do woli Bożej. 

  Zanim przejdę do opisania wizji Emmanuela przedstawię przykład z Przebudzenia w 

Indonezji, który szerzej opisałem w innej książce zatytułowanej: ,,Uns, Herr, wirst du Frieden 

schaffen” (Nam Panie udzielisz pokoju.). Tak nawiasem mówiąc wiele cudów które zdarzyły się w 

czasie Przebudzenia na Timorze miało miejsce także podczas Przebudzenia wśród Zulusów.  

 Oto jak Pan poinformował ludzi nie potrafiących czytać ani pisać, o nadchodzącej 

konferencji. W 1969r, byłem członkiem międzynarodowego zespołu, który miał odwiedzić Timor. 

Było nas w sumie 10 obcokrajowców. Pastor Daniel powiedział o naszym przyjeździe swojej 

kongregacji, ale większość zespołów ewangelizacyjnych była w tym czasie w dżungli zajęta pracą 

misyjną i nic nie wiedziała o planowanej konferencji, ani o przyjeździe naszego międzynarodowego 

zespołu. W dżungli nie było telefonów, poczty ani posłańców. 

 Kilka dni przed konferencją, pewien zespół powrócił do Soe po długiej nieobecności. 

Później osobiście poznałem ten zespół. Donieśli oni pastorowi Danielowi, że: ,,Pan powiedział 

nam, że konferencja odbędzie się w Soe z udziałem 7 obcokrajowców, mężów Bożych.” Ten zespół 

nie miał możliwości otrzymania zawiadomienia o tym, a w dodatku wszyscy jego członkowie z 

wyjątkiem jednej osoby byli analfabetami. Pastor Daniel powiedział im: ,,Będzie 10 

obcokrajowców nie 7.” 

 W oznaczonym czasie przyjechałem wraz z innymi obcokrajowcami, ale było nas tylko 

siedmiu, ponieważ 3 Japończyków nie otrzymało wiz wjazdowych. Pastor Daniel, który również 

obsługiwał urząd pocztowy otrzymał list informujący go o przyjeździe 10 obcokrajowców. Ten 

zespół składający się w większości z analfabetów dzięki Duchowi Świętemu wiedział lepiej ilu 

obcokrajowców miało przybyć na konferencję. 

 Doświadczyłem tego osobiście, dlatego ta historia ma specjalne znaczenie dla mnie. Takie 

rzeczy zdarzały się często między Zulusami; ludzie byli poruszani przez Ducha Świętego, aby 

przyjść na miejsce spotkań. Później opowiem o tym szerzej. 

 To jasno wskazuje na to, iż uczniowie Chrystusa słyszą głos swego Pana; to nie jest 

fanatyzm. 

 Erlo zna wiele podobnych przypadków, jak również przeciwnych, gdy otrzymywał fałszywe 

informacje. Oto dlaczego uważnie sprawdza wszystko. Jak już wcześniej powiedziałem wizje są 

starannie zapisywane, aby można je było potem sprawdzić czy się spełniły czy nie. 

 Na początku Przebudzenia, Erlo został zachęcony przez wizję Emanuela, aby być ostrożnym 

i czujnym. 

 Cała rzecz miała miejsce późną jesienią 1966r. Erlo przebywał ciągle jeszcze w Mapumulo. 

30 wierzących zebrało się na modlitwie o Przebudzenie. Jak powiedziałem na początku niniejszej 

książki oczyścili oborę i wybielili jej ściany. Pewnego wieczoru jeden z zebranych braci imieniem 

Emanuel zobaczył dwa słowa napisane na wybielonej ścianie: ,,badajcie” i ,,doświadczajcie.”  

Następnego ranka Emanuel zapytał Erla: ,,Co się stało ze słowami, które zobaczyłem zeszłego 

wieczoru na ścianie: ,,badajcie” i ,,doświadczajcie?” 

 Erlo odpowiedział: ,,Nie było żadnych napisanych słów. Przecież wybieliliśmy ściany.  

Jednakże Emanuel upierał się przy tym, że je widział. 

 Po tej rozmowie, Erlo poszedł do domu i otworzył swoją Biblię. Jego wzrok padł na 2 Kor 

13:15: ,,Badajcie….doświadczajcie” (UBG). Wtedy Erlo uświadomił sobie, że wizja Emanuela była 

prawdziwa. Była to pierwsza wizja, którą otrzymali podczas Przebudzenia. Została dana temu, kto 

niechętnie mówił i był tak nieśmiały, że nie potrafił popatrzeć nikomu w oczy. Jednocześnie ta 

wizja była nakazem, aby badać i doświadczać wszystkie wizje i sny, aby rozróżnić, które z nich 

pochodzą od Ducha Świętego, a które od złych duchów. Od tamtego czasu ten nakaz został wzięty 

na poważnie. 



 21.6 Wizja potwierdzona przez sen. 

 Erlo był w Kranskop na krucjacie ewangelizacyjnej. Tam, Pan pokazał mu w wizji, że 

pewna młoda kobieta powinna zostać zabrana na nabożeństwo. Dlatego Erlo i jeden z jego 

współpracowników pojechali by przywieźć tę kobietę. Mieszkała około 30 km od Kranskop. 

Ostatnią część drogi, ostrą pochyłość trzeba było przejść na piechotę. Erlo wraz ze 

współpracownikiem przybyli na miejsce po północy. Jednakże w domu w dalszym ciągu paliły się 

światła. Po zapukaniu zostali wpuszczeni do środka. Powiedzieli tej młodej kobiecie, że przybyli z 

Bożego polecenia, aby zabrać ją na nabożeństwo w Kranskop. 

 Na to ta kobieta odpowiedziała: ,,Wiedziałam, że przyjedziecie. Czekałam na was.” Obaj 

bracia w wierze zdumieli się i zapytali: ,,Kto powiadomił panią? Nie ma tu przecież telefonu ani 

poczty.  Wtedy kobieta odrzekła: ,,Pan Jezus poinformował mnie przez sen. Po prostu wstałam 

przed północą spakowałam moje rzeczy i przygotowałam rzeczy dla mojego małego dziecka.” 

Bracia chcieli wiedzieć więcej i zapytali: ,,W jaki sposób Pan przemówił do ciebie?” Kobieta 

odpowiedziała: ,,Pewien człowiek we śnie powiedział mi: ,,Wstań i przygotuj się. Ktoś odzie, aby 

zabrać cię do Kranskop.” 

 Po obudzeniu się przed północą, w jej umyśle kłębiły się pytania i wątpliwości. Co oznaczał 

ten sen? Jakie to dziwne, by ktoś przyjeżdżał, aby zabrać ją po północy? Jednakże pomimo tych 

pytań i wątpliwości postąpiła zgodnie z instrukcją otrzymaną we śnie i oto przed nią stali dwaj 

wierzący. 

 W tym momencie wszyscy troje padli na kolana i podziękowali Panu za jego cudowne 

prowadzenie. 

 Ta kobieta jest teraz wielce błogosławionym pełnoetatowym pracownikiem misyjnym, wraz 

ze swoim mężem. 

 21.7 Wizja Syjonistycznego pastora. 

 Około 100 km na północ od Durbanu w okręgu Chibini żył Syjonistyczny pastor o imieniu 

Magubane. Jak powiedziałem wcześniej Zuluscy Syjoniści nie mają nic wspólnego z Syjonistami w 

Izraelu, są bowiem tylko sektą mieszającą Chrześcijaństwo z pogaństwem i czarami. 

 Pewnego dnia Magubane poinformował swoją kongregację, że Pan mu objawił, że przyjdzie 

do nich biały człowiek, który pokaże im drogę prawdy. Magubane nie wiedział kim był ten biały 

człowiek, pomimo tego szukał go. Niektórzy członkowie jego kongregacji poradzili Magubane, aby 

pojechał do Durbanu i poszukał go między białymi misjonarzami. Jednakże tak się nie stało. 

 W trzy miesiące później Erlo i jego zespół rozbili swój namiot ewangelizacyjny w Chibini. 

Widząc to, wielu Zulusów mówiło: ,,To jest ten biały, o którym mówił Magubane. Słuchajmy co ma 

do powiedzenia. 

 Magubane nie był obecny podczas pierwszych dni namiotowej kampanii ewangelizacyjnej, 

jednakże gdy powrócił, to nie opuszczał nabożeństw i uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Następnie 

podjął radykalną decyzję i spalił swoje wszystkie oficjalne kościelne szaty liturgiczne jak i krzyż 

noszony przez Syjonistycznych pastorów. Ten krzyż nie był mały, mierzył 1,5 m długości, zrobiony 

był z drewna, przywiązany był łańcuchem i noszony na ramieniu. Magubane zniszczył również 

miedzianego węża zwanego Nehustanem (Li 21:8; 2 Król 18:4 UBG). Ponadto spalił ,,Laskę 

Mojżesza,” wraz z Syjonistycznymi bębnami. 

 To był koniec starego życia Magubane. Zerwał on swoje więzy z sektą i oddał swoje życie 

Panu Jezusowi. Obecnie pracuje z Erlo i jego zespołem. 

 21.8 Wizja katolika. 
 W czasie, gdy podróżowałem z Erlem przez obszar ogarnięty Przebudzeniem, zauważyłem 

że po kilku deszczowych dniach, w weekendy panuje wspaniała pogoda, ułatwiająca ludziom 

przychodzenie na nabożeństwa. Gdy pada, to często drogi stają się tak błotniste, iż wielu ludzi nie 

jest wstanie przyjść na spotkania ewangelizacyjne. Erlo powiedział mi, że zauważył, iż Pan już od 

lat dawał im dobrą pogodę na nabożeństwa. 

 W czasie jednej z ewangelizacyjnych krucjat rzeczy miały się inaczej. Otóż w pewnym 

miejscu, po rozbiciu namiotu ewangelizacyjnego zerwała się gwałtowna burza z piorunami. 

Pogańscy Zulusi boją się błyskawic, dlatego zespół nie oczekiwał, że przyjdzie ich wielu. Jednakże, 



pomimo burzy tłum w namiocie rósł w miarę jak schodzili się przemoczeni Zulusi co radowało 

wierzących. Wielu Zulusów znalazło drogę zbawienia podczas kazania Słowa Bożego. 

 Między nawróconymi była katoliczka. Kilka lat wcześniej we śnie spotkała Pana Jezusa, 

który prorokował jej, że pewnego dnia przyjdzie biały człowiek i pokaże jej drogę zbawienia. 

Kobieta ta nienawidziła białych, ale miała tak wielkie pragnienie, aby być zbawioną, że przyszła na 

ewangelizacyjne spotkanie namiotowe. W tym śnie powiedziano jej również, że   dnia, w którym 

przyjdzie biały człowiek będzie okropna burza z piorunami. Gdy tak stała tamtego wieczoru w 

namiocie przypomniała sobie dokładnie sen i doświadczyła jego spełnienia.  

 Nasz Bóg jest tak wielki! Nie brakuje mu dróg i sposobów zbawiania ludzi.  Jego myśli i 

plany są niezgłębione i niezbadane. 

 21.9 Wizja w Pelotas. 

 Pewnego dnia pastor Müller zaprosił mnie, abym wygłosił serię wykładów w Kościele 

Luterańskim. Na specjalne życzenie zacząłem w Niedzielę mówić na temat spirytyzmu. W mieście 

tym znajdowali się spirytyści. Było tak wielu ludzi na moich wykładach, że musieliśmy przenieść 

się do sąsiadującej hali. Trzeciego dnia ludzie zaczęli przychodzić po pomoc duszpasterską. W 

środę rano pewien Katolik opowiedział zdumiewające rzeczy. Oto jego opowieść. 

  ,,Trzy tygodnie przed rozpoczęciem tych wykładów, miałem wizję. Zobaczyłem krzyż, pod 

którym człowiek głosił Słowo Boże w obcym języku. Następnie ten człowiek zniknął, i usłyszałem 

głos Pana Jezusa mówiący: ,,Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem; nikt nie przychodzi do Ojca, jak 

tylko przeze mnie.” Podczas następnych trzech tygodni zapomniałem o tym śnie. Nie pamiętałem 

go w ogóle. Ale w międzyczasie ktoś dał mi zaproszenie na te wykłady. Nabożeństwa w 

Luterańskim Kościele nie interesowały mnie. Jestem Katolikiem i spirytystą. Jednakże było coś co 

mnie zainteresowało Tytuł na zaproszeniu brzmiał: ,,Spirytyzm w świetle duchowego poradnictwa.” 

To zainteresowało mnie, więc przyszedłem na wykład i zostałem nim poruszony. Wszystko miało 

miejsce tak jak widziałem w mojej wizji.” 

 Ze swej strony dodam, że ten Katolik i spirytysta uczestniczył we wszystkich wykładach i w 

końcu stanął przede mną wyznając swoje grzechy i oddając swoje życie Panu Jezusowi. 

 Tak więc jego przypadek był podobny do przypadku Katoliczki o którym powiedziałem 

wcześniej. 

 Rzadko kto nie żyjący w Brazylii zauważyłby, że opisany powyżej przypadek Katolika nie 

miał miejsca podczas Przebudzenia wśród Zulusów. Pelotas jest bowiem położony w południowej 

Brazylii. Geograficznie, oba przykłady, Durbanu, w RPA i Porto Alegre, w Brazylii, leżą na 30 

stopniu szerokości geograficznej i są oddalone od siebie o 8000 km. 

 Za dwoma powyższymi przykładami stoi Duch Święty, który działa w ten sam sposób na 

różnych kontynentach. Przykład 4 dotyczył Timoru w Azji, 7 dotyczył RPA w Afryce, a wizja w 

Pelotas miała miejsce w Ameryce Południowej. Mamy opisane trzy bardzo podobne doświadczenia 

mające miejsce na trzech różnych kontynentach – tak działa ten sam Bóg, ten sam Pan i ten sam 

Duch Święty. 

 Ktokolwiek chce odrzucić te doświadczenia przez krytykowanie ich może tak zrobić. Ale 

czyniąc tak będzie musiał udowodnić, że Erlo i ja jesteśmy kłamcami. Jednakże to nie spowoduje, 

w nas w ogóle jakichkolwiek kompleksów cierpiętniczych. 

 21.10 Pomoc duszpasterska przez sen. 

 Pewien młody Zulus uczęszczał do seminarium teologicznego w pobliżu Pietermaritzburga. 

Zamierzał zostać pastorem. Podczas swoich studiów zakochał się w dziewczynie. Wkrótce była z 

nim w ciąży. Oboje ukrywali to dopóki nie stało się to oczywiste. Wtedy ten młody człowiek został 

wezwany do dyrektora i przepytany. Przyznał się do wszystkiego i musiał odejść z seminarium.  

 Młody desperat szukał pracy i znalazł ją, ale szybko ją stracił. Następnie pożyczył pieniądze, 

aby się utrzymać, obiecując że je wkrótce zwróci. Jednakże ponieważ nie był wstanie ich zwrócić, 

to musiał pożyczyć pieniądze ponownie. Jego długi rosły i rosły. Od czasu do czasu znajdował 

pracę, ale szybko tracił ką. Rodzice dziewczyny domagali się, aby ożenił się z dziewczyną, ale nie 

mógł tego zrobić nie mając pieniędzy. Zulusi mają tradycję w ramach której muszą zapłacić okup za 

pannę młodą. Młody człowiek był w takich kłopotach, że nawet myślał o popełnieniu samobójstwa. 



 Pewnego dnia będąc około 50 km od Mapumulo usłyszał Chrześcijan śpiewających pieśni.  

Z tego względu pomyślał, że może Bóg będzie miał rozwiązanie dla niego. Późną nocą odwiedził 

Erlo, który był już w łóżku i podzielił się z nim swoimi problemami. Erlo nie wiedział co 

odpowiedzieć, więc tylko rzekł: ,,Nie ma możliwości, abym pomógł ci finansowo. Jednakże będą 

modlił się, aby Pan pokazał ci drogę wyjścia.” 

 Wcześnie następnego ranka młodzieniec przyszedł znowu do Erla, przepraszając że 

przeszkadza mu tak rannej porze i rzekł: ,,Miałem dziwny sen zeszłej nocy, po którym nie byłem 

wstanie spać. Być może Bóg chce pokazać mi drogę wyjścia.” Oto jego sen. 

 Szedł samotnie po ścieżce, a jego cała sytuacja kłopotała go. Więc modlił się: ,,Boże, gdzie 

jesteś? Czy mi nie pomożesz?” Ścieżka, którą szedł prowadziła wprost do kamiennego muru. Nie 

było żadnej bramy w nim przez którą mógłby przejść. 

 Popatrzył na górę czy mógłby przejść przez mur. Ale nie mógł. Było niesamowitym, że jego 

ścieżka była otoczona dookoła tak wysokim murem. Wydawało mu się, że Bóg jest po drugiej 

stronie muru. Więc modlił się, ale jego modlitwa nie mogła przebić się przez mur. Najwyraźniej 

Bóg chciałby mu coś powiedzieć. W końcu usłyszał głos we śnie. ,,Czy wiesz co to znaczy? To ty 

zbudowałeś ten mur; każdy kamień jest położony przez ciebie.” 

 Wtedy młodzian odpowiedział: ,,Ale ja nie jestem murarzem.” 

 Na to Pan rzekł: ,,Każdy kamień jest grzechem, który popełniłeś.” 

 W tym momencie ten młody człowiek przypomniał sobie największy grzech który popełnił 

w życiu i powiedział: ,,Panie Jezu, nie powinienem był nigdy tego popełniać.” Gdy to powiedział, 

to duży kamień oderwał się od muru i wpadł w bezdenną otchłań. Następnie następny grzech został 

mu objawiony i wyznał go, a wtedy kolejny kamień oderwał się od muru. Raz za razem jak 

wyznawał grzechy kamienie spadały i w murze pojawiła się dziura. Wtedy obudził się i zaczął 

notować wszystkie swoje grzechy, które sobie przypomniał. Z tą zapisaną kartką przyszedł 

wczesnym ranem do Erla, wyznając przed nim wszystkie grzechy, które popełnił. 

 Erlo modlił się z nim i młody człowiek został napełniony radością; czuł się jakby mógł latać. 

 Następnego dnia młodzian przyszedł znowu.Pan objawił mu kolejne grzechy, które wyznał 

przed Erlo. I tak działo się przez cały tydzień; dzień po dniu Pan objawiał mu jego grzechy. Z 

końcem tygodnia wszystkie grzechy zostały w ten sposób wywiedzione na światło. Wtedy 

przebaczenie grzechów zmieniło życie a nawet wygląd tego młodego człowieka 

 Po oczyszczeniu jego życia Boże błogosławieństwo spoczęło na tym młodzieńcu. Otrzymał 

pracę od biznesmena, którego nigdy przedtem nie znał. Człowiek ten powiedział mu: ,,Jeśli masz 

długi ja spłacę je za ciebie.” Trzy miesiące później młodzian ożenił się z matką jego dziecka. Jego 

żona również znalazła Pana i stała się wielkim błogosławieństwem dla innych. Po pierwszym roku 

obrachunkowym właściciel biznesu (który miał jeszcze sześć innych firm oprócz tego) powiedział: 

,,Ten młody człowiek przyniósł największy zysk ze wszystkich 7 firm.” 

 Ten młody Chrześcijanin, który chciał być pastorem stał się biznesmenem ale równocześnie 

głosił też ewangelię. On i jego żona oboje współpracują z Erlo. 

 Podczas udzielania pomocy duszpasterskiej Erlo wyjaśnił temu młodemu Chrześcijaninowi, 

że przeszedł on przez dwa etapy: 

 a) Grzechy tego młodzieńca oddzieliły go od Boga jakby murem (Iz 59:1-2 UBG). 

 b) Wyznanie i porzucenie grzechów przyniosło mu odpuszczenie i błogosławieństwo, 

ponieważ napisano, że błogosławiony ten, którego przestępstwa są przebaczone i którego grzech 

został zakryty (Ps 32:1 UBG). 

 21.11 Sny ostrzegawcze. 

 Pewien młody człowiek o imieniu Tkomu nawrócił się. Jednakże wkrótce potem stał się 

letni i gnuśny w swoim Chrześcijańskim życiu. Miał 18 lat i uczęszczał do szkoły średniej.  

 Pan próbował ostrzec go i skorygować jego duchowe życie poprzez sen, w którym Tkomu 

zobaczył olbrzymi ogień w pewnej odległości. Wielu ludzi stało w kolejce, a ogień zbliżał się 

bardziej i bardziej tak, że ludzie stojący na przodzie kolejki już płonęli. Gdy ogień przybliżył się do 

Tkomu ten podniósł swoje ręce wołając: ,,Proszę zaczekaj, nie wrzucaj mnie w ten ogień jeszcze!” 

Wtedy rozległ się głos: ,,Przesuń się na bok.” Potem Tkomu obudził się. Jednakże ten sen nie 



poruszył go; gdyż kontynuował on powodowanie dużego smutku sercom wierzących. 

Powstrzymywał on świeżo nawróconych ludzi przed Ewangelią i powodował zamieszanie. 

 Wtedy Pan spróbował skorygować go za pomocą drugiego snu. Tym razem Tkomu zobaczył 

we śnie ludzi stojących w kolejce na sąd. Ludzie ci byli chwytani za nogi i wrzucani głową w dół 

we wrzącą wodę. Gdy nadeszła jego kolej, błagał: ,,Proszę przebacz mi. Daj mi trochę więcej 

czasu!” Znowu został przesunięty na bok. Po czym obudził się. 

 Jednak i ten sen nie spowodował zmiany postępowania tego zwodziciela. Dalej kontynuował 

bycie skałą zgorszenia dla wierzących. Dlatego Pan dał mu ostatni sen, w którym go ostrzegł: ,,Jeśli 

nie zmienisz swego życia całkowicie to skończysz w ciemnościach i w ogniu.” 

 Ten ostatni sen poruszył go bardzo. Tkomu znalazł się w sytuacji Hioba, gdy ten był 

straszony i przerażany Bożymi wizjami (Hiob 7:14 UBG). Tkomu wiedział, że znalazł się na 

krawędzi wielkiego niebezpieczeństwa, ale nie chciał nawrócić się. Po tym ostatnim śnie poszedł do 

sklepu szkolnego, w którym posprzeczał się z pewnym człowiekiem. Gdy kłótnia wzmogła się 

Tkomu wyciągnął swój nóż i próbował dźgnąć tego człowieka. Jednakże człowiek ten wyrwał mu 

nóż z ręki i dźgnął nim Tkomu, tak że ten został poważnie ranny i upadłszy na ziemię wył głośno z 

bólu prosząc o pomoc. Niestety ludzie stojący dookoła nie zrobili nic. Tak czasami zdarza się w 

takich wypadkach. Młody człowiek wykrwawił się na śmierć. Czas łaski dla niego przeminął. 

Odrzucił trzy ostrzeżenia. 

 21.12 Wizja Joe Newlanda. 

 Znam tego brata osobiście. Pewnego razu byłem gościem w jego domu, a ponadto 

podróżowaliśmy razem przez prowincję KwaZulu-Natal. Jest trzeźwym praktycznym 

Chrześcijaninem. 

 Około 7 lat temu ten brat modlił się do Pana. Nagle, w wizji, zobaczył pewne miejsce w 

górach na którym ludzie patrzyli w niebo z podniesionymi rękami, chwaląc Boga, i odczuł, że Bóg 

był bardzo zadowolony z nich. Na krótko zanim odwiedziłem Transkei, rozbito tam namiot 

ewangelizacyjny celem prowadzenia tam po raz pierwszy kampanii ewangelizacyjnej. Przed jej 

rozpoczęciem zerwała się nagle potężna burza z grzmotami, piorunami i rzęsistym deszczem, 

dlatego Joe wrócił do swego domu. Ale w miarę jak burza wzmagała się, Joe stawał się niespokojny 

o namiot czy nie został uszkodzony, czy rozdarty. Dlatego działając pod wpływem wewnętrznego 

impulsu pojechał z powrotem, aby to sprawdzić. Namiot znajdował się 45 km od jego domu.  

 W czasie jazdy zatrzymał się przed wezbraną rzeką. Dzień wcześniej zespół 

ewangelizacyjny widział jak pochłonęła ona konia. Zazwyczaj ta rzeka była mała i mierzyła 2 do 3 

metrów szerokości, ale teraz na skutek ulewnego deszczu mierzyła 80 do 100 metrów szerokości. 

Joe nie zaryzykował jechania przez nią samochodem, dlatego wysiadł i szedł w bród, aby zobaczyć 

czy będzie mógł przejechać samochodem, jednakże rzeka była zbyt głęboka. Podczas gdy Joe stał w 

jednym z najgłębszych miejsc rzeki wydało mu się, że niebiosa się otworzyły i usłyszał głos: ,,Pan 

zamierza uczynić wielkie rzeczy w namiocie.” Na to Joe stał się tak pełen radości, że zaczął 

śpiewać: ,,Panie Jezu rozpal Twój ogień i pozwól mu płonąć.” Wracając do samochodu Joe chwalił 

Pana. Jednakże droga do domu została mu także odcięta przez wzmagającą się powódź. Z tego 

powodu Joe nie miał żadnego innego wyboru jak tylko czekać w samochodzie dopóki 

niebezpieczny nurt rzeki nie zmniejszy się, tak by mógł kontynuować jazdę do namiotu. 

 Następne dni potwierdziły jego wizję. Setki ludzi oddało swoje życie Panu Jezusowi; miały 

też miejsce cuda. Pewna niewidoma kobieta odzyskała wzrok. Dziewczyna, która prowadziła tę 

niewidomą kobietę była także chora. Gdy niewidoma kobieta odzyskała wzrok, powiedziała do tej 

dziewczyny: ,,Teraz widzę i nie potrzebuję więcej twojej pomocy. Idź do KwaSizabantu, aby się o 

ciebie pomodlono.” I tak poprzednio niewidoma kobieta, której wzrok Pan przywrócił poszła do 

domu bez opiekunki. 

 Kiedyś będąc w USA usłyszałem następujące zdanie: ,,Nasza teologia jest związana z 

normalnym życiem.” To może być również źle rozumiane. 

 Całymi latami kazałem przeciwko snom, wizjom i innym duchowym doświadczeniom, 

dopóki osobiście nie zetknąłem się z nimi podczas różnych Przebudzeń. Od tego czasu stałem się 

bardziej ostrożny i powściągliwy w moim osądzie. 



 Chociaż posiadamy spisane Słowo Boże, to jednak w pewnych wypadkach Pan przemawia 

do ludzi przez wizje i sny. 

 Z tego powodu posiadanie daru rozróżniania duchów pozostaje jedną z palących potrzeb 

wśród Chrześcijan w naszych czasach. 

  

  

 22. PAN PRZEMAWIAJĄCY. 

  

  

 Wiemy z Pisma Świętego, że Bóg często przemawiał bezpośrednio do ludzi, jak to widać w 

następujących przykładach: 

 ,,I PAN powiedział do Abrama….” (Rdz 12:1 UBG).  

 ,,….zawołał do niego Bóg ze środka tego krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu!” (Wyj 3:4 UBG). 

 ,,Pan zawołał Samuela” (1 Sam 3:4 UBG).  

 ,,….A Pan [rzekł] do niego: Wstań i idź do miasta….” (Dz 9:4-6 UBG). 

 ,,I odezwał się do niego głos….” (Dz 10:13 UBG). 

 Czy Bóg w dalszym ciągu mówi bezpośrednio do ludzi? Na te pytanie istnieją różne 

odpowiedzi. 

 a) Pewna Amerykańska gazeta stwierdziła ,,Bóg może tak postąpić, ale nie czyni tego.” 

Zdumiewa mnie to, że edytor takiej gazety jest tak pewny swego zdania. 

 b)  Wielu teologów uważa, że Boże bezpośrednie mówienie do człowieka ustało z chwilą 

spisania całej Biblii. Twierdzą, że uformowanie się kanonu Pisma Świętego było końcem 

bezpośredniego przemawiania Boga do człowieka. 

 Oczywiście istnieje sporo prawdy w powyższym teologicznym punkcie widzenia. Nic nie 

może być już dodane do Pisma Świętego. Jest ono kompletne, zatwierdzone przez Boga i wystarcza 

do naszego życia i zbawienia. Jednakże, to nie zmienia faktu, że Bóg czasami przemawia do 

człowieka bezpośrednio, szczególnie do analfabetów i oczywiście do innych ludzi także.  

 Mężowie Boży pracujący na niwach Pańskich również doświadczyli tego. Niniejsza książka 

zawiera wiele przykładów tego rodzaju. Niech mi będzie wolno w tym miejscu zaprezentować takie 

przemawianie Boga do człowieka poprzez przedstawienie tego w różnych obszarach 

Przebudzeniowych. 

 Oto, na przykład, wiele lat temu odwiedziłem ojca Daniela w Madrasie. Bóg używał tego 

człowieka, który jest teraz w wieczności, w potężny sposób. Ojciec Daniel poświęcił mi wiele 

czasu, abym mógł spisać jego doświadczenia. We wczesnym czasie bycia Chrześcijaninem wielce 

kłopotało go to, że Bóg nie przemawia do nas w naszych czasach tak jak przemawiał za dni 

Abrahama. To poprowadziło go do pokuty i jego błagania i modlitwy zostały wysłuchane. Bóg 

przemawiał do niego bezpośrednio. Ale oprócz przykładów, które słyszałem od Daniela niech mi 

będzie wolno przedstawić jeden z przykładów, który usłyszałem od jego syna, Joshuego. 

 Otóż Joshua wiózł swoich rodziców samochodem. Jego rodzice siedzieli z tyłu. Jego ojciec 

czytał Pismo Święte, gdy nagle powiedział: ,,Joshua, Pan powiedział mi, że przed nami jest 

niebezpieczeństwo.” Syn pomyślał logicznie: ,,Dlaczego miałoby być niebezpiecznie tutaj?  Nie ma 

żadnego ruchu samochodowego, droga jest wspaniała i wiedzie absolutnie na wprost.” Dlatego 

Joshua nie zmniejszył szybkości. Gdy zbliżyli się do małego zakrętu to, mówiąc po ludzku, nie było 

żadnego niebezpieczeństwa; a jednak Joshua stracił kontrolę nad pojazdem i samochód 

przekoziołkował kilka razy. Nic się nie stało rodzicom,  ale sam Joshua musiał być hospitalizowany 

z powodu obrażeń. Samochód stał się wrakiem. Tak więc słowa: ,,Pan powiedział mi….” nie były 

wymysłem, lecz rzeczywistością tego, że Bóg przemówił do Ojca Daniela.  

 Mało jest przykładów bezpośredniego Bożego mówienia do człowieka na Europejskim 

kontynencie. Wierzący na Zachodzie są ogólnie tak wyniośli i skostniali w swoich poglądach, że nie 

wiedzą co znaczy mieć otwartą postawę wobec Pisma Świętego. Jednakże, pomimo tego czasami 

doświadczają Bożego bezpośredniego mówienia do nich. Kilka lat temu pisałem o Matce Knies, jak 

często doświadczała takiej rzeczy. Ale opisywanie jej doświadczeń wypada poza zakres niniejszej 



książki. 

 Podam tylko jeden przykład z życia mojego najlepszego przyjaciela Gottlieba Weilanda, 

który już jest u Pana. We wczesnych latach 1930-tych, jako młody ewangelista otrzymał słowa od 

Pana: ,,Weź swój rower i jedź doliną.” Nie wiedział dokąd jechać, ale posłuchał, niewiedząc co 

będzie miał zrobić. W miarę jak przejeżdżał przez różne wioski, pytał Pana: ,,Panie czy chcesz, 

abym się tu zatrzymał?” W końcu w pewnej wiosce, Pan wskazał mu dom do którego miał wejść. 

Gdy to zrobił zastał zmartwioną i wynędzniałą kobietę, która była absolutnie oszołomioną jego 

odwiedzinami. Podczas udzielania jej pomocy duszpasterskiej, która nastąpiła wyszło na jaw, że 

chciała popełnić samobójstwo przez powieszenie się. Gdy Weiland wszedł do jej domu szybko 

ukryła sznur za firanką, jednakże w trakcie rozmowy wzięła sznur i pokazała ewangeliście. Tak 

więc przez bezpośrednie przemówienie przez Boga, zapobieżono samobójstwu. Strach pomyśleć co 

by się stało, gdyby Weiland nie podsłuchał Pana. 

 22.1 Z natchnienia Ducha Świętego. 

 W Ewangelii Łukasza 2:27 (UBG) czytamy: ,,Przyszedł on [Symeon] prowadzony przez 

Ducha Świętego do świątyni.” To znaczy, że Symeon był człowiekiem do którego przemawiał Trój-

jedyny Bóg.  

 Również apostoł Paweł i jego współpracownicy byli między tymi ludźmi, którzy układali 

swoje plany podróży zgodnie z wolą Bożą. W Dz 16:6-7 napisano, że Duch Święty skorygował ich 

plan dwukrotnie. 

 W czasie Przebudzenia wśród Zulusów miało miejsce wiele podobnych rzeczy. Zdarzało się, 

iż dwustu lub więcej ludzi zbierało się w jednym miejscu bez bycia poproszonymi o to. Czekali, aż 

Erlo ze współpracownikami przyjdą do nich z Ewangelią. Ludzie, którzy tak się zbierali byli jak 

gdyby wybrani przez Ducha Świętego, ponieważ byli gotowi na przyjęcie Ewangelii. Wielu zostało 

nawróconych, a liczni chorzy uzdrowieni. 

 To wydarzyło się również w Madlala. Ludzie z odległych miejsc położonych nawet 25 km 

od tej miejscowości, przyszli na piechotę na spotkanie ewangelizacyjne nie będąc o to poproszeni. 

To samo działo się w szpitalu Erla. Pan przysyłał ludzi nie przypadkowych, ale wybranych. 

  Erlo wyjaśnił: ,,W pewnych okresach czasu przychodzi wielu ludzi, którzy są chorzy 

psychicznie. Wielu jest niebezpiecznych i muszą być pilnowani dzień i noc. Czasami uciekają i 

musimy ich szukać – czasami godzinami lub dniami. Po dwóch czy trzech dniach modlitw za nich 

są uzdrawiani i przy zdrowych zmysłach.” 

 Ja ze swej strony nie znam ani jednej psychiatrycznej kliniki, w której chorzy psychicznie 

byliby uzdrawiani w kilka dni. Erlo dodał: ,,Jest dla nas oczywistym, że Bóg działa według 

Swojego planu. Chorzy psychicznie przychodzą z czterech różnych kierunków; niektórzy podróżują 

ponad sto km. Często są zabierani przez krewnych bez pytania nas do KwaSizabantu. Po tym jak 

chorzy psychicznie otrzymają pomoc i odjeżdżają do domu, przybywają pijacy, a po nich zaś 

opętani przez duchy nieczyste. Widać z tego, że Pan przysyła ich grupami, ułatwiając nam przez to 

pracę. Ludzie, którzy przybywają po pomoc nie komunikują się wcześniej z nami. Nie dzwonią ani 

nie przysyłają listów, po prostu Duch Święty przysyła ich falami. 

 Praca z młodzieżą rozpoczęła się podobnie. Pewnego dnia zadzwoniła pewna dziewczyna z 

Durban, pytając czy może przyjechać. Durban, oczywiście jest dużym miastem, posiadającym 

telefoniczną komunikację. Następnego dnia przybyło więcej młodych ludzi. Pod koniec tygodnia 

było 80-cioro dzieci, dla których Pan uczynił uczynił cudowne rzeczy. Podczas ferii szkolnych 

przyjechało 200 dzieci. W następnych wakacjach było ich już 400. Potem było ich 1000. 

 Inny przykład pochodzi z Przebudzenia na Timorze w Indonezji. Tam plan marszruty 

zespołów ewangelizacyjnych jest określany przez Pana. Pan decyduje dokąd mają iść i kiedy. 

Zespoły te nie wysyłają do dżungli posłańców, aby powiadomić z góry mieszkańców osad i wiosek, 

że w danym dniu tam przybędą; a jednak gdy zespoły te przybywały do tych osad i wiosek, 

stwierdzały, że wszyscy mieszkańcy byli już powołani i zebrani przez Pana czekając na zespół. 

 Poniżej podaję wspaniały tego przykład. 

 Otóż jeden z zespołów ewangelizacyjnych był w drodze do odległej wioski. Gdy zbliżali się 

do miejsca docelowego, z daleka zobaczyli światło w kościele. Tam nie było elektryczności, 



mieszkańcy używali lamp naftowych. (W niektórych przypadkach zebrane kongregacje były 

oświetlane przez nadnaturalne światło pochodzące od Pana.). Gdy zespół dotarł na miejsce, był 

zdumiony, gdy zobaczył, że kościół był wypełniony ludźmi. Dlatego zapytał: ,,Kto poinformował 

was, że przyjdziemy?” Kongregacja odpowiedziała: ,,Słyszeliśmy głos waszych trąb na górze, więc 

zebraliśmy się w kościele i czekaliśmy na was. Gdzie są wasze instrumenty?” Na co zespół rzekł: 

,,Nie posiadamy żadnych trąb i nie wzywaliśmy was.” 

 Obie strony były zdumione. Gdyż nigdzie w okolicy nie było żadnych trąb. Mieszkańcy 

wioski są bardzo biedni, o wiele biedniejsi niż Zulusi. Tak więc to musiał sam Pan albo Jego 

aniołowie zebrać tych ludzi. 

 22.2 Misja nocna. 

 Pewnego razu otrzymałem od Erla wiadomości o tym jak został wezwany przez Pana na 

nocną misję. Erlo napisał jak następuje: ,,Pewnej nocy Pan powiedział do mnie: ,,Jedź do Z., on cię 

potrzebuje.” Ten stary człowiek, którego to dotyczyło mieszkał 145 km od Erla. Nie rozumiałem co 

te wezwanie oznaczało, gdyż ludzie o północy już spali, jednakże pomimo tego pojechałem 

natychmiast. Około pierwszej w nocy, gdy miałem jeszcze 1,5 km do przejechania natknąłem się na 

tego człowieka siedzącego w jego samochodzie, ponieważ silnik mu się zepsuł. Człowiek ten 

posiadał tylko jedną nogę, i oto utknął na drodze w głębokim wąwozie z pochyłym wzgórzem przed 

nim była to trudna sytuacja dla niego, szczególnie ponieważ noc była bardzo zimna. Ten poganin 

zapytał mnie: ,,Skąd się tu wziąłeś?” Na co odpowiedziałem: ,,Pan Jezus mnie posłał, abym tobie 

pomógł.” Przybyłem na czas. Silnik jego samochodu właśnie wyzionął ducha i nie chciał zapalić; 

więc zabrałem tego człowieka do jego domu. W domu usiedliśmy razem ten dotychczas 

zatwardziały i obojętny na ewangelię człowiek i ja. Teraz ten człowiek był przygotowany, aby 

przyjąć Ewangelię. Po prostu powiedział: ,,Bóg jest nieopisanie wszechmocny; nie mogę dłużej żyć 

bez Niego. Ewangelia którą głosisz jest prawdziwa i teraz nie ma nic innego czego bardziej bym 

pragnął posiadać niż życie o którym mówisz.” Tej nocy aniołowie radowali się z powodu pokuty 

tego człowieka. 

 22.3 Duchowe poradnictwo poprzez otrzymanie informacji od Ducha Świętego. 

 Dwie Zuluskie kobiety miały naprawić szkody, które wyrządziły pewnym ludziom. Modliły 

się ponieważ sumienia ich nie dawały im spokoju. Pewnego dnia obie powiedziały Martinowi 

Stegenowi: ,,Pan dał nam znać, że odnajdziemy ludzi którym wyrządziłyśmy zło.” Wieczorem 

powróciły z radością i doniosły Martinowi: ,,Stało się dokładnie tak jak Pan przewidział. 

Odnalazłyśmy ludzi, wobec których zawiniłyśmy i załatwiliśmy te sprawy.” 

 Erlo i jego współpracownicy często doświadczają, tego że z natchnienia Ducha Świętego 

wypełniają różne zadania i udzielają pomocy duszpasterskiej ludziom. 

 Pewnego dnia wywyższony Pan powiedział Erlowi, aby posłał po pewną siedemnastolatkę, 

która mieszkała 130 km od KwaSizabantu, aby pokazać jej drogę zbawienia. Ta dziewczyna 

prowadziła bardzo grzeszne życie. 

 Kilku współpracowników Erla natychmiast wyruszyło w drogę i dojechawszy do niej 

powiedziało jej co Bóg chciał, aby zrobiła. 

 Gdy to usłyszała prawie zemdlała, i zgodziła się natychmiast pojechać do KwaSizabantu. Po 

gruntownym oczyszczeniu swego życia znalazła Pana i uporządkowała swoje życie. 

 Na podstawie powyższego przykładu widać, jak dokładnie Bóg zaplanował wszystkie 

okoliczności, gdyż przed przybyciem współpracowników Erla, ta dziewczyna właśnie skończyła 

przygotowania, aby uciec do Johannesburga. Pan udaremnił jej plan we właściwym momencie.  

 Poniższy przykład jest podobny. Otóż Pan objawił zespołowi Erla że było troje ludzi, którzy 

mieli pojednać się z Bogiem, i że Pan przyprowadzi je, aby uczestniczyły w niedzielnym 

nabożeństwie porannym. Pierwszą osobą była kobieta posiadająca pracę w Durbanie, położonym 

145 km od KwaSizabantu. Drugą była nauczycielka mieszkająca 60 km od KwaSizabantu. Trzecia 

zaś kobieta mieszkała z kolei 30 km na północny-wschód od KwaSizabantu. 

 Erlo nie mógł głosić Słowa Bożego w tamtą niedzielę w KwaSizabantu, gdyż musiał być w 

tym czasie gdzieś indziej, dlatego powiedział współpracownikom: ,,Gdy te kobiety przyjdą, proszę 

powiedzieć im, aby zaczekały do mojego powrotu. Chcę porozmawiać z nimi.” 



 I rzeczywiście wszystkie trzy te kobiety zjawiły się na porannym nabożeństwie w tamtą 

niedzielę. Chociaż spieszyły się to jednak zaczekały do wieczoru, do powrotu Erla. Wszystkie trzy 

nawróciły się do Pana. 

 22.4 Pan zapobiega małżeństwu. 

 Pewna dziewczyna nawróciła się przed swoim ślubem. Zgodnie ze zwyczajem Zuluskim 

przyszły mąż musi zapłacić 11 krów jako ceną za pannę młodą, oprócz dania innych prezentów. I 

stało się, że pan młody zapłacił 8 krów i miał jeszcze dać trzy krowy, po czym miał nastąpić ślub. 

Po nawróceniu ta przyszła panna młoda zaczęła mieć wątpliwości co do tego małżeństwa, ponieważ 

człowiek, który chciał ją poślubić był poganinem i ona miała być jego drugą żoną. Z tych względów 

modliła się do Pana o to pytając: ,,Panie, czy to jest Twoją wolą, abym wyszła za tego człowieka?” 

Na co otrzymała kategoryczną odpowiedź ,,Nie.” 

 Pytanie teraz było czy ta dziewczyna posłucha głosu Pana? Czy też postąpi jak wielu 

młodych ludzi, którzy zakochawszy się stali się głusi na głos Pana i posłuchali swoich własnych 

pragnień? 

 Ta dziewczyna poszła zobaczyć się z jednym z doradców duszpasterskich i powiedziała: 

,,Pan nie zgadza się na to małżeństwo.” Po czym zadeklarowała, że sama spłaci osiem krów. Wola 

Boża była ważniejsza dla niej niż małżeństwo. Dlatego rozpoczęła spłacanie długu. Miało jej zabrać 

kilka lat, aby spłacić całą kwotę. 

 Po rozmowie z doradcą duszpasterskim poszła porozmawiać ze swoimi braćmi i 

narzeczonym informując ich o swojej decyzji. Rozczarowany narzeczony wpadł w furię i poszedł 

do jej pogańskich braci, mówiąc im, że się nie zgadza z jej decyzją. Jej bracia po prostu 

powiedzieli: ,,Nie mamy nic wspólnego z decyzją naszej siostry. Możesz postąpić jak chcesz.” 

 Nowo nawrócona kobieta była zdeterminowana, aby za wszelką cenę na śladować Pana 

Jezusa, nawet jeśli będzie to kosztować jej życie. Od tego czasu znajdowała się w stałym 

niebezpieczeństwie bycia napadniętą przez byłego narzeczonego i jego rodziny. Jednakże Pan 

trzymał swoją dłoń nad nią. Ta wierna Chrześcijanka codziennie powierzała swoją ochronę w ręce 

Pana. Rankami i wieczorami musiała chodzić do pracy i z pracy do domu. 

 Były narzeczony był wściekły i groził: ,,Gdybym tylko miał broń, to bym zastrzelił 

wszystkich Chrześcijan na miejscu.” Ustawicznie groził Chrześcijanom. 

 W końcu, oto co się jemu przytrafiło. 

  Był strażnikiem fabryki w Johannesburgu. Pewnej nocy złodzieje włamali się do fabryki i 

postrzelili go poważnie go raniąc. Jednakże, po leczeniu, wyzdrowiał ze swoich ran. Było to 

ostrzeżeniem dla niego, ale on nie zwracał na to w ogóle uwagi i dalej żywił nienawiść wobec 

Chrześcijan. 

 Z tej przyczyny ręka Pańska dosięgła go po raz drugi. Będąc w innym miejscu w 

Johannesburgu został napadnięty i dźgnięty nożem. Rany od noża na jego ciele znajdowały się w 

dokładnie tym samym miejscu, w którym został postrzelony poprzednio. Przewożono go z jednego 

szpitala do drugiego, aż w końcu zmarł w 1976r w szpitalu Edendale w Pietermaritzburgu.  

 Pogański ojciec tego syna poprosił Erla, aby poprowadził nabożeństwo żałobne. Erlo 

zapytał: ,,Dlaczego ty będąc poganinem prosisz mnie Chrześcijanina, abym poprowadził 

nabożeństwo żałobne?” Na co ten ojciec odpowiedział: ,,To jest trzeci pogrzeb w ciągu tego roku. 

Dlatego proszę cię, abyś wstawił się u Boga za nami, żeby nie było już takich nieszczęść w naszej 

rodzinie.” 

 Żona zmarłego nie zgadzała się na to. Będąc poganką chciała urządzić mężowi pogański 

pogrzeb, z tego względu zażądała, aby ciało jej męża zostało wyciągnięte z trumny i zawinięte w 

materiał, albo skórę, jak nakazuje pogańska tradycja. Jednakże pogańscy karawaniarze odmówili, 

ponieważ mąż tej kobiety był martwy od trzech dni i ciało zaczęło się już rozkładać w Afrykańskim 

upale. 

 Pogrzeb miał miejsce w Tugela Ferry, w miejscu, w którym wydarzyło się wiele rzeczy 

opisanych w niniejszej książce. Wielu prawdziwych Chrześcijan mieszka w tym mieście. Na 

pogrzebie było dużo ludzi, co dało cudowną możliwość dla rozprzestrzeniania się Ewangelii.  

 Pewna anegdota jest powiązana z tym przypadkiem śmierci. Otóż jak wcześniej pisałem w 



niniejszej książce w Tugela Ferry jeździł samochód nazwany ,,Arką Noego.” Po śmierci wyżej 

wymienionego człowieka, przed jego pogrzebem, czterech mężczyzn i trzy kobiety wyruszyło tym 

samochodem, aby odebrać ciało zmarłego. Ponieważ leczono go w kilku szpitalach to powstało 

nieporozumienie, w odniesieniu do tego, gdzie znajdowało się ciało. Tak więc zamiast do 

Pietermaritzburga pojechali do Durbanu. W drodze powrotnej do Pietermaritzburga samochód 

zepsuł się. ,,Arka Noego” zatrzymała się i nie chciała ruszyć z miejsca. Sprowadzono mechanika, 

ale nie był wstanie naprawić pojazdu, więc siódemka pasażerów musiała nocować w Durban. 

 Następnego ranka sprowadzono człowieka, który był znany jako dobry mechanik 

samochodowy. Sprawdził wszystko i powiedział: ,,Samochód jest w porządku, powinien zapalić.” 

Ale ,,Arka Noego” nie chciała uruchomić silnika. 

 Między tymi siedmioma osobami był Zondo, ojciec zmarłego, który powiedział: ,,Czy nie 

wiecie, że ten samochód odpala tylko w odpowiedzi na modlitwę?” Wtedy cała siódemka sześciu 

pogan i jedna Chrześcijanka uklękli obok drogi i modlili się do Boga za ,,Arkę Noego.” Po 

modlitwie kierowca powiedział: ,,Spróbujmy zapalić ponownie.” Po przekręceniu kluczyka w 

stacyjce silnik zapalił natychmiast i w czasie dalszych 210 km, które musieli przejechać, nie było 

żadnych problemów z samochodem. 

 W ten sposób, wiele dobrych rzeczy wydarzyło się tylko dlatego, że ta zaręczona 

dziewczyna posłuchała głosu wywyższonego Pana. Wielu pogan, którzy słyszeli wszystko to, co się 

wydarzyło, od zaręczyn do pogrzebu, zaczęło rozumieć, że słuchanie i bycie posłusznym 

przemawiającemu Panu jest kluczową lekcją w życiu Chrześcijanina. 

  

  

 23. PAN PROWADZĄCY I KIERUJĄCY. 

  

  

 W psalmie 4:3 (UBG) król Dawid wyznaje: ,,Wiedzcie, że PAN oddzielił dla siebie 

pobożnego. PAN wysłucha gdy zawołam do niego.” Warunkiem wstępnym jest to, że pozwolimy 

się być prowadzonymi. Nawet apostoł Piotr musiał nauczyć się tego. Pan Jezus powiedział do niego 

w Ewangelii Jana 21:18: ,,Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i 

chodziłeś, gdzie chciałeś. Gdy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny cię opasze i 

poprowadzi dokąd nie chcesz.” (UBG). 

 Oto kilka przykładów prowadzenia Pańskiego podczas Przebudzenia wśród Zulusów.  

 23.1 Historia z tytoniem. 

 Tę historię opowiedział mi jeden ze współpracowników Erla. Na przełomie 1951/52r był 

sprzedawcą w sklepie w okręgu Matatiele w pobliżu Drakensbergu. Pewnego dnia, pewien starszy 

człowiek wszedł do sklepu i kupił sobie tytoń za 15 centów. Podczas, gdy ten starzec był jeszcze w 

sklepie, sprzedawca sprzedał coś innemu klientowi. Po czym wrócił do tego starca i zażądał 

ponownie zapłacenia 15 centów. Starszy człowiek bronił się mówiąc: ,,Zapłaciłem już za tytoń.” Na  

co młody sprzedawca zaprzeczył temu, uchwycił starca za kołnierz i powiedział: ,,Nigdzie pan nie 

pójdzie dopóki pan nie zapłaci.” Tak więc ten starszy klient nie miał wyboru jak tylko zapłacić za 

tytoń po raz drugi. 

 Sprzedawca był Luteraninem od dzieciństwa, bo taka była religia jego rodziców. Jednakże 

nie posiadał on osobistej relacji z Panem Jezusem Chrystusem. Pewnego dnia spotkał pastora, który 

pokazał mu drogę zbawienia. Przez to zrobił kluczowy krok w swoim życiu. 

 Kilka lat później Pan dał mu jasno do zrozumienia, że ta sprawa z tytoniem musi być 

załatwiona. Jednakże ten były sprzedawca pozostawał uparty i mówił: ,,Panie, jak mogę jechać 800 

km, wydając 30 randów na paliwo, tylko po to, aby oddać 15 centów? Poza tym nie wiem kim był 

ten klient?” Ale jego sumienie nie dawało mu spokoju. 

 W końcu będąc posłusznym swemu wewnętrznemu głosowi, który nakłaniał go do tego 

wyruszył w drogę. Podczas gdy jechał przypomniał sobie także swoją nieuczciwość dotyczącą kilku 

jabłek, dlatego zadecydował, aby załatwić tę sprawę również. 

 Najpierw poszedł do sąsiadującego sklepu z jego sklepem w którym kiedyś pracował, aby 



załatwić sprawę jabłek. Potem zapytał sprzedawcę, o starca któremu sprzedał tytoń i opowiedział 

całą historię z tym związaną. Sprzedawca ledwie mógł uwierzyć, że po tak długim czasie, ktoś 

przyjeżdżał, aby naprawić taką drobną sprawę. Była to dobra okazja do świadczenia temu 

sprzedawcy o Panu Jezusie. 

 Następnie ten współpracownik Erla poszedł do sklepu w którym dawno temu pracował i 

wypytał sprzedawcę o starca, który kupował tytoń. Dowiedział się, że ten stary człowiek zmarł, ale 

że jego syn mieszkał gdzieś w pobliżu.  

 Z tego względu poszedł zobaczyć się z wodzem plemienia, aby dowiedzieć się w której 

wiosce mieszkał syn zmarłego klienta. Wódz poinformował go, że był obecny, gdy ten były 

sprzedawca zmusił starca do zapłacenia ponownie za tytoń. Na co współpracownik Erla powiedział, 

że przyszedł, aby naprawić tę sprawę, ponieważ znalazł Pana Jezusa. Następnie wręczył wodzowi 

15 centów plus wszystkie odsetki. Ponieważ syn zmarłego starca nie był dostępny w tamtym 

momencie, to współpracownik Erla poprosił wodza, aby ten oddał to synowi zmarłego starca. 

 Idąc z powrotem współpracownik Erla poszedł z powrotem do sąsiadującego sklepu i 

powiedział sprzedawcy jak sprawa została załatwiona. 

 Słysząc te wyznanie, sumienie sprzedawcy zostało poruszone i sprzedawca wyznał, że 

ostatnio powiedział w modlitwie do Pana: ,,Panie, chcę w pełni należeć do Ciebie.” Na co Pan 

odpowiedział mu, że pokaże mu drogę. To zdarzyło się kilka razy. Teraz sprzedawca wiedział co 

robić i pomocy duszpasterskiej udzielił mu współpracownik Erla. 

 Po tym błogosławionym dniu, ten Chrześcijański współpracownik Erla poszedł zobaczyć się 

ze starym przyjacielem, ponieważ jazda powrotna była zbyt długa, aby ją było można wykonać tego 

samego dnia. Będąc u niego otrzymał telefon od sprzedawcy, który zapytał: ,,Czy mogę zobaczyć 

się z panem jutro,? Pan Jezus objawił mi, że mam więcej rzeczy do załatwienia.” Następnego ranka 

sprzedawca złożył wyznanie swoich dalszych grzechów, po czym zapytał: ,,Czy mogę dać panu 

datek?” ,,Mi nie,” odpowiedział współpracownik Erla. ,,Ale jeśli Pan Jezus chce, aby pan dał coś na 

misję to może to pan uczynić.” 

 Wtedy sprzedawca dał mu czek na ponad 500 randów. Wsżółpracownik Erla przypomniał 

sobie wykłócanie się z Panem Jezusem o 30 randów; a oto teraz jechał do domu z ponad 500 

randami. 

 15 centów przyniosło wysokie odsetki po obu stronach, a dodatkowo do tego, trzech ludzi 

zostało skonfrontowanych z Ewangelią. 

 Dawid mówił w psalmie 23:3 UBG: ,,….prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze 

względu na swoje imię.” 

 23.2 Pół korony. 

 Odkąd Przebudzenie ma miejsce wśród Zulusów zmieniają się nawet zwyczaje zawierania 

małżeństw. Pogański zwyczaj zawierania małżeństwa przez Zulusów zaczyna się poprzez 

odwiedzenie przez chłopaka dziewczyny którą kocha w nocy. Oficjalna ceremonia ślubna ma 

miejsce później, gdy cena za pannę młodą zostanie zapłacona. 

 Chrześcijanie Zuluscy zmienili ten zwyczaj poprzez danie dobrego przykładu i świadectwa. 

Otóż gdy Chrześcijanin Zuluski chce się ożenić, to najpierw idzie do swego duszpasterza i mówi 

mu o tym. Wtedy duszpasterz idzie do dziewczyny którą chce poślubić Zuluski Chrześcijanin i 

prosi ją o rękę w jego imieniu. Wtedy dziewczyna modli się o to i po otrzymaniu odpowiedzi od 

Pana, przekazuje przez duszpasterza swoją odpowiedź. Młodzi nie kontaktują się bezpośrednio. 

Zachowują się w czystości względem siebie, aż do dnia ślubu. A oto przykład. 

 Pewien Chrześcijanin przyszedł do Erla i powiedział, że chciałby ożenić się z pewną młodą 

Chrześcijanką. Poprosił Erla, aby porozmawiał z nią. Erlo odpowiedział temu młodzieńcowi, aby 

najpierw zapytał Pana czy taka jest naprawdę jego wola. 

 Po kilku dniach młodzieniec ten przyszedł do Erla ponownie i powiedział: ,,Mam naprawdę 

wrażenie, że Pan chce, abym się z nią ożenił.” Więc Erło poszedł do tej dziewczyny i zapytał czy 

zgodziłaby się wyjść za tego młodzieńca za mąż?” Na co ona odpowiedziała: ,,Nie mam ambicji, 

aby wychodzić za mąż w ogóle; zamierzam pozostać w służbie na pełny etat. Erlo powiedział jej: 

,,To co planujesz robić nie ma znaczenia. To co ma znaczenie to to jaka jest Boża wola. Dlatego 



módl się i dowiedz co Bóg mówi na ten temat.” 

 Dziewczyna ta poprosiła Pana o jasny znak i Jego prowadzenie w tej sprawie. Otrzymała 

odpowiedź przez sen. We śnie znalazła się w dziwnym pokoju ze stołem znajdującym się w środku. 

Na stole znajdowała się szklana miska. Jakieś dziecko weszło do pokoju i dało jej pół korony. W 

tamtych czasach była to powszechna moneta w obiegu. Potem jakiś mężczyzna wszedł do pokoju i 

włożył pół korony do miski nie patrząc na dziewczynę. Wtedy dziecko powiedziało jej: ,,Włóż 

swoją półkoronówkę do miski również.” Posłuchała i zobaczyła wtedy, jak dwie półkoronówki stają 

się całą koroną. Po tym, gdy to się stało dziecko zniknęło. Przez to dziewczyna ta otrzymała 

odpowiedź. Należy dodać, że teraz ona i jej mąż są oboje współpracownikami Erla. 

 23.3 Małżeństwo wbrew jej woli. 

 Pewnego razu Erlo przyszedł do pewnej Chrześcijanki Zuluskiej imieniem Grema i 

powiedział jej, że pewien młody człowiek, chciał się z nią ożenić. Następnie poprosił, aby Grema 

modliła się o to, tak by mogła dać mu odpowiedź w tej sprawie. Idee Gremy dotyczące małżeństwa 

były trochę ekscentryczne. Powiedziała Erlowi : ,,Ten człowiek musiał popaść w grzech, jeśli jego 

myśli zajmuje chęć ożenienia się. Chrześcijanin, który płonie dla Pana nie traci myśli na 

małżeństwo.” Erlo musiał skorygować ten punkt widzenia. 

 Po jakimś czasie Erlo przyszedł do niej ponownie i zapytał ją czy modliła się o tę sprawę. 

Na co Grema odpowiedziała jak za pierwszym razem: ,,Nie, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. 

Nie tracę czasu na małżeństwo.” Erlo zapytał jej czy wiedziała jak Bóg może odpowiedzieć. Na co 

powiedziała: ,,Przez Swoje Słowo, albo przez sen, wizję lub bezpośrednio do serca człowieka.” 

 Po drugiej wizycie Erla dziewczyna ta zaczęła się żarliwie modlić o sprawę małżeństwa. Pan 

odpowiedział jej, mówiąc, aby otworzyła Biblię. Grema otworzyła Biblię na 10 rozdziale Dziejów 

Apostolskich, i przeczytała werset 15: ,,Tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za nieczyste.” Teraz 

Grema uświadomiła sobie, że gardziła małżeństwem będąc zbyt pobożną.  Pan dał jej jasno do 

zrozumienia że ustanowił małżeństwo, a ona uważała je za nieczyste. Grema zrozumiała tę lekcję. 

 Po tej duchowej korekcie, poszła do Erla i dała mu swoją odpowiedź. Para pobrała się i 

została pobłogosławiona przez Boga czterema dziećmi. Imiona ich wszystkich dzieci mają pewne 

znaczenie zgodnie ze zwyczajem Zuluskim. Pierwsze dziecko zostało nazwane Mfihlo co znaczy 

,,sekret” albo ,,tajemnica.” Drugie nazwano Nontando co znaczy: ,,wola Boża.” Trzecie nazwano 

Nhlakanipho co znaczy ,,mądrość.” A czwarte ma na imię Kwenzaokwenkosi co znaczy ,,to jest od 

Pana.” 

 Oboje rodzice znajdują się w służbie Pana. 

 Mąż jest jednym ze współpracowników Erla, a jego żona pracuje w szpitalu. Oboje żyją w 

cudownej harmonii i cieszą się ze swojej pracy w służbie dla Pana. Kobieta ta jest zadowolona, że 

była posłuszna chociaż jej mąż często wyjeżdża. Oboje z nich wykonują swoją pracę w wierze, że 

Pan ich zaopatrzy. Czasami zdarzało się, że było mało albo brakło jedzenia. Wtedy Grema modliła 

się do Pana, a Pan zaopatrywał ją i jej dzieci. Małżeństwo miało miejsce dzięki prowadzeniu Pana; 

jednakże Grema musiała się nauczyć iść za Jego kierownictwem. 

 23.4 Niechęć do wyjścia za mąż. 

 Pewien współpracownik przyszedł pewnego dnia do Erla i powiedział, że miał przekonanie, 

że ma ożenić się z pewną młodą dziewczyną. Erlo odesłał go, mówiąc żeby się modlił o zupełną 

pewność. Po jakimś czasie młodzieniec  wrócił do Erla mówiąc, że miał pewność w tej sprawie. 

 Więc Erlo poszedł do tej dziewczyny, ale ona nie była zainteresowana małżeństwem w 

ogóle. Po jakimś czasie Erlo przyszedł do niej znowu i zapytał ją czy miała pewność co robić w tej 

sprawie. Na co odpowiedziała: ,,Nie.” Nie wzięła tej sprawy przedtem na poważnie. Po drugiej 

wizycie Erla zaczęła się modlić gorliwie do Pana w tej sprawie. 

 Pan odpowiedział jej przez sen. We śnie zobaczyła pewnego mężczyznę w pewnym miejscu. 

Następnego dnia przyszła do tego miejsca i zobaczyła tego mężczyznę rzeczywiście tam stojącego. 

Ale dziewczyna chciała być zupełnie pewna dlatego poprosiła Pana o drugi znak. Pan udzielił jej 

go. W wizji zobaczyła białego gołębia stojącego na kryształowym szkle i usłyszała głos: ,,Bądź 

bardzo ostrożna wobec tego gołębia, on należy do ciebie. Czy nie widzisz, że z powodu swojego 

uporu i niechęci zraniłaś go w nogę?” Obok gołębia znajdowało się wiele Biblii. Gdy ta dziewczyna 



zobaczyła tę wizję i usłyszała ten głos , zrozumiała, że Bożą wolą było, żeby wyszła za mąż za tego 

człowieka. Biblie oznaczały że ten człowiek głosił Ewangelię. Małżeństwo to było nie tylko 

szczęśliwe, ale i stało się również wielkim błogosławieństwem w Królestwie Bożym.  

 23.5 Problemy z poligamią. 

 Pewien poganin stał się Chrześcijaninem, ale miał dwie żony. Z pierwszą ożenił się z 

powodu rodziców; jego druga żona natomiast była jego pierwszą miłością, którą sam wybrał. 

Wszystkie pieniądze, które zarabiał dawał drugiej, ukochanej żonie. Pierwsza żona nie otrzymywała 

niczego w ogóle i była całkowicie zaniedbywana. Żył tylko ze swoją drugą żoną w rzeczywistej 

małżeńskiej relacji. Teraz ten poganin, który był zawziętym przeciwnikiem Ewangelii nawrócił się i 

pytał Pana co powinien zrobić? Czy będzie musiał odesłać swoją drugą żonę, tę którą tak bardzo 

kochał czy nie? 

 Takie problemy małżeńskie są różnie rozwiązywane w różnych placówkach misyjnych. W 

liberii, na przykład, poznałem nawróconego poganina, który pozostawił sobie główną żonę, a trzy 

inne obdarował pieniędzmi i odesłał od siebie. W Nowej Gwinei i na wyspach Morza 

Południowego, natknąłem się na przypadki w których nadgorliwi Chrześcijanie nalegali na nowo 

nawróconych tubylców, aby ci zostawiali sobie jedną żonę a inne odsyłali do ich rodzin. To okazuje 

się przeszkodą dla rozprzestrzeniania się Ewangelii, gdyż te odesłane żony mogą mówić: 

,,Chrześcijaństwo jest brutalną religią, odbiera nam naszych mężów, dzieci domy i środki 

utrzymania. Czy misjonarze przybywają w takim celu? 

 Wiedząc o tym wszystkim, zapytałem Erla, jak ten problem jest rozwiązywany wśród 

Zulusów? Czy nowo nawróceni Zulusi muszą odsyłać od siebie wszystkie żony z wyjątkiem jednej? 

Na to Erlo odpowiedział w następujący sposób: ,,Nie mamy żadnych praw odnośnie tej sprawy. 

Mówimy takim mężom, aby pytali Pana jaka jest jego wola w ich konkretnym przypadku.” Po 

czym dodał: ,,Nie słyszałem o żadnej żonie, który została odprawiona przez swego męża. 

Oczywiście w tym miejscu należy dodać, że gdy nawraca się pogańska dziewczyna Zuluska, to Pan 

nie pozwala jej wychodzić za mąż za poganina.” Powyżej opisałem już taki przypadek. 

 Ale wracając do poganina, opisanego powyżej, który miał dwie żony, a który się nawrócił. 

Szczerze pytał Pana jaka była wola Pana w jego przypadku. I co się wydarzyło? Otóż poszedł on do 

swojej pierwszej żony, którą całkowicie zaniedbywał i poprosił ją o przebaczenie. Odtąd dawał obu 

żonom tę samą ilość pieniędzy i żył w rzeczywistej relacji małżeńskiej z obiema żonami, a nie tylko 

z jedną. To wywarło wielkie wrażenie w okolicy gdzie mieszkał ten człowiek i mówiono: ,,To jest 

prawdziwa Ewangelia ponieważ oddaje sprawiedliwość zaniedbywanym żonom.” 

 23.6 Gorliwość mająca dobre intencje, a jednak zła. 

 Dwie młode kobiety Zuluskie nawróciły się do Chrystusa. Były pełne ognia pierwszej 

miłości dla Pana. Gdy ich mężowie powrócili z pracy w Durbanie obie oświadczyły im: 

,,Znalazłyśmy Pana Jezusa i z tego powodu nie wolno nam więcej warzyć piwa.” Tak nawiasem 

mówiąc jest powszechnym zwyczajem między Zuluskimi kobietami, że warzą piwo dla swoich 

mężów i ich przyjaciół. Jednakże Zuluskie Chrześcijanki nie robią tego.  

 Obaj mężowie byli oburzeni i nie przyjmowali tego do wiadomości. Ich żony broniły się 

przed nimi powołując się na następujący werset Biblijny: ,,Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi” 

(Dz 5:29 UBG). 

 Rozczarowani mężczyźni pojechali z powrotem do Durbanu i w odpowiedzi zaprzestali 

dawania ich żonom pieniędzy. Przestali również przyjeżdżać do domu na weekend i pozostawali w 

Durbanie z innymi kobietami. 

 Erlo usłyszał o tym, dlatego poprosił te dwie żony, aby przyszły do niego porozmawiać o 

tym. Powiedział tym gorącym głowom: ,,Duch Święty jest duchem pokoju, a nie kłótni. Wasze 

zachowanie spowodowało, że wasi mężowie popełnili cudzołóstwo, i jeszcze bardziej radykalnie 

przeciwstawiają się Ewangelii. Idźcie do nich i poproście ich o przebaczenie. Bądźcie uległe im i 

módlcie się, żeby Pan uwolnił ich z grzechu.” 

 Obie kobiety postąpiło tak jak nakazał Erlo i ich mężowie byli głęboko poruszeni. Jeden z 

nich powiedział swojej żonie, że nie będzie musiała już nigdy warzyć piwa dla niego. A drugi 

powiedział swojej żonie: ,,Po prostu warz piwo tylko dla mnie, a nie dla moich przyjaciół i gości.” 



 Różne postawy tych mężów spowodowały różne rezultaty. Ten pierwszy mąż przychodzi na 

nabożeństwa, podczas gdy drugi został sparaliżowany i pozostaje takim po dziś dzień.  

 Tylko mądrzy zdobywają dusze, ale to oczywiście nie znaczy, że pobożna mądrość idzie na 

kompromis. Gdyby wyżej wymienione kobiety poprosiły na początku Pana, aby ich prowadził to 

uniknęłyby wielu utrapień i konfliktów. 

 Boże prowadzenie wymaga cichości. 

 Tam, gdzie nasze stopy dalej chcą iść, 

  Wola naszego Przedwiecznego Ojca, 

 Zmienia naszą wolę. 

 Głębokie i pobożne sprawy, 

 Nie pozwalają na nic, 

 Co człowiek wymusiłby biorąc to siłą, 

 Ale raczej prowadzą go do Jego pokoju. 

 Pozwalanie Panu na prowadzenie i kierowanie nami w każdej sytuacji jest niemal większą 

decyzją niż powzięcie decyzji nawrócenia się. Dla mnie nie było tak trudnym nawrócenie się do 

Pana, mówiąc w kategoriach porównania, jak bycie gotowym, aby być przez Niego prowadzonym 

w każdym czasie. W tej sprawie jestem w dalszym ciągu początkującym. Mówię to z głębokim 

smutkiem. 

23.7 Prowadzenie w życiu modlitewnym. Gdy pisałem niniejszą książkę doszedł mnie list od Erlo. 

W nim napisał kilka ważnych rzeczy, które pobudzają do myślenia. ,,Gdy mówimy o modlitwie, to 

powinniśmy pamiętać, że Pan Jezus najpierw każe czuwać, ponieważ sam powiedział: ,,Czuwajcie i 

módlcie się!” (Mat 26:41). Istnieją Chrześcijanie, którzy w modlitwie doszli do martwego punktu. 

Wróg może zaatakować naszą modlitwę i spowodować nasze odejście od modlenia się o to co jest 

kluczową sprawą. Można podążać ku własnej zgubie na kolanach.” 

 Istnieją formy modlitw, które nie przyciągają nas bliżej do Pana, lecz odciągają dalej od 

Niego. Pan Jezus określił modlitwy Faryzeuszy jako obłudę. Obłudne i bezmyślne Faryzejskie 

modlitwy nie wymarły wraz z Faryzeuszami. Jednakże nie chcę wymieniać tu wszystkich różnych 

form modlitwy, które nie przynoszą pomocy. 

 Istnieje wielu Chrześcijan ogarniętych Zuluskim Przebudzeniem, którzy żyją cały czas w 

nastawieniu modlitewnym. Modlą się bez ustanku dzień i noc. Nie tylko przy pewnych okazjach lub 

w pewnych okresach czasu, ale zawsze, gdy Duch Święty pobudzi ich do tego. Wszystko inne ma 

dla nich drugorzędne znaczenie i jest jakby w tle. 

 Nie tylko dorośli posiadają tę modlitewną postawę, ale jest ona również znajdowana między 

dziećmi. Pan często objawiał się 11-letniemu dziecku i pokazywał mu stan kilku Chrześcijan, a 

nawet Kościołów. Z tego powodu dziecko to modliło się gorliwie, aby Bóg zmiłował się nad nimi – 

i Pan odpowiedział na te modlitwy! 

 Zdarza się również, że Duch Święty prowadzi Chrześcijan, do tego, aby w cichości się 

modlili w samotności. Tacy wierzący modlą się dzież albo więcej, czasami nawet tydzień, aż Bóg 

odpowie. 

 Znam takie przykłady z historii życia misjonarzy. Na przykład, pewnego razu Eva von Tiele-

Winckler modliła się przez 10 dni za pewną Chińską prowincję, nie posiadając żadnych bliższych 

informacji dlaczego się o nią modliła. Po jakimś czasie dowiedziała się, że gang rabusiów groził 

placówce misyjnej w tamtej prowincji, w czasie w którym Eva się modliła o tę prowincję. W 

wyniku modlitwy misjonarze tamtej placówki zostali oszczędzeni. 

 Wracając do listu Erla, to napisał on w nim kilka innych rzeczy. ,,Posiadamy tutaj ludzi 

modlitwy, którym nic nie jest w stanie przeszkodzić we wstawianiu się w modlitwie, nawet ważne 

wizyty. Goście muszą czekać, aż czas modlitwy się zakończy. Znam przypadki w których goście 

przybyli wczesnym rankiem i musieli czekać cały dzień. Gdy mówiono modlącym się ludziom, że 

goście czekają, to odpowiadali: ,,Mamy umówione spotkanie z Bogiem.” Społeczność z Panem jest 

dla nich ważniejsza niż jakikolwiek człowiek lub sprawa. Goście, którzy czekają cierpliwie są 

obficie błogosławieni przez Pana. Z kolei, ludzie dla których inne rzeczy są bardziej ważne lub 

pilne, tracą te błogosławieństwo. Te życie z Panem nie może być porównane z czymkolwiek 



innym.” 

 W tym samym liście Erlo podał bardzo jasny przykład takiego życia modlitewnego. 

,,Pewien pastor przybył do nas z miejsca położonego około 145 km od KwaSizabantu. Jego 

pragnieniem i tęsknotą było życie życiem wypełnionym ogniem i Duchem Bożym. Z tego względu 

pojechaliśmy do pewnej wierzącej, niejakiej pani B., o której wiedziałem że prowadzi prawdziwe 

życie modlitewne. Nie było możliwe, aby dojechać samochodem do samego jej domu, dlatego 

ostatni kawałek drogi szliśmy na piechotę. Gdy przybyliśmy do jej domu i staliśmy przy jej 

drzwiach, usłyszeliśmy jak pani B modliła się. Usłyszeliśmy jak wymieniła moje i pastora 

nazwiska, modląc się, aby Pan udzielił nam to czego potrzebowaliśmy. Nie wiedziała nic o moim 

przybyciu, ani o tym, że ten pastor był ze mną. Modliła się już od kilku godzin, ponieważ Pan 

położył ciężar na jej sercu, aby wstawiać się za nami.”  

 Psalmiści często mówią o prowadzeniu Bożym. Dawid mówi w psalmie 31:3 UBG: ,,Ty 

bowiem jesteś moją skałą i twierdzą; dlatego przez wzgląd na twoje imię kieruj mnie i prowadź.” 

Również w dobrze znanym psalmie 23, Dawid  mówi: ,,….prowadzi mnie nad spokojne wody. 

Posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię (Ps 23:2-3 

UBG). Pan prowadzi mnie! Tego trzeba się nauczyć; należy pozwolić sobie na bycie prowadzonym 

w całkowitym posłuszeństwie i wrażliwości na bodźce pochodzące od Ducha Świętego, aby 

przestrzegać i nie stracić Jego prowadzenia. 

  

  

 24. PAN CHRONIĄCY. 

  

  

 Konsekrowane dzieci Boże są zawsze w ogniu: 

-Diabeł nigdy nie da im odpocząć. 

-Nominalni Chrześcijanie przyprawiają ich o ból serca i udrękę. 

-Zimni ortodoksyjni ludzie gardzą nimi. 

-Racjonaliści wyśmiewają ich. 

-Letni Chrześcijanie uważają ich za ekscentryków.  

-Teologowie z podciętymi skrzydłami nazywają ich sektą.  

 Ale przeciwstawianie się i ataki służą do tego, aby wzmocnić naszą wiarę i pomóc nam 

trzymać się Pana jeszcze mocniej. 

 Ludzie opisani w Piśmie Świętym również cierpieli prześladowania. To dlatego mamy tak 

wiele cudownych psalmów, które mówią o Bożej ochronie. Pamiętajmy o Psalmie 46, który 

zainspirował Marcina Lutra do napisania wielkiego Reformacyjnego hymnu: ,,Potężną twierdzą jest 

nasz Bóg.” 

 Albo rozważmy Psalm 91, który często był wielką pomocą dla mnie. ,,Kto mieszka pod 

osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmogącego przebywać będzie. Będę mówił o PANU: Moja 

ucieczka i twierdza, mój Bóg, jemu będę ufał. Zaprawdę, on wybawi cię z sideł łowcy i od zgubnej 

zarazy…..Ponieważ PANA, moją ucieczkę i Najwyższego, uczyniłeś swoim mieszkaniem….” (Ps 

90:1-3,9 UBG). 

 Erlo, jego zespół i w ogóle całe Przebudzenie często napotykali wielką opozycję z różnych 

stron, ale doświadczali równocześnie pomocy i ochrony Bożej. 

 24.1 Ochrona przed władzami Kościoła. 
 W prawie każdym Przebudzeniu istniała opozycja pochodząca ze strony uznanych przez 

państwo Kościołów i pastorów. Często po kilku latach, ten antagonizm ustępował i Przebudzenie 

zaczynało penetrować takie Kościoły.  To często było z korzyścią dla Kościołów, chociaż z drugiej 

strony wpływało negatywnie na samo Przebudzenie. Posiadam wiele tego przykładów, które 

mógłbym zacytować. Oto jeden przypadek, który sam doświadczyłem. 

 W latach 1930-tych miało miejsce małe Przebudzenie na obszarze doliny Pfinz i w okręgu 

Hardt dzięki pracy Ewangelisty Gottliba Weilanda. Pastorowie i inni słudzy różnych Kościołów byli 

w mniejszej lub większej opozycji drwiąc ze społeczności Chrześcijan, którzy przyszli do Pana 



poprzez te ewangelizacje i nazywając ich fanatykami. Szczególnie jeden pastor i jego żona nie 

znajdowali w nich nic dobrego w ogóle. W tamtym okresie czasu nastała Trzecia Rzesza (era 

Hitlera), i nikt w Kościołach nie był na tyle odważny, aby przyjąć urząd starszego. Wtedy dopiero 

bracia ze społeczności, którzy nawrócili się poprzez wcześniejszą ewangelizację zostali uznani za 

wystarczająco dobrych aby wypełnić urzędy starszych w Kościołach. Jednam z tych starszych był 

mój ojciec. I to był, przynajmniej na zewnątrz, koniec opozycji wobec społeczności Chrześcijan.  

 Na początku również Erlo i jego zespół doświadczyli opozycji ze strony uznanych 

Kościołów. Na przykład, w mojej obecności pewien duchowny wykładowca w południowej Afryce 

opisał Erla i jego zespół jako najgorszą sekciarską grupę. Do tej pory ten wykładowca nie odwołał 

tego co powiedział. Gdy niniejsza książka zostanie wydana, otrzyma on jej jeden egzemplarz. 

 Wierzący i Chrześcijańscy pracownicy, którzy nigdy nie wyznawali swoich grzechów, będą 

zawsze sprzeciwiać się ich wyznawaniu. 

 Chrześcijanie, którzy nie przejawiają mocy Bożej w swoim życiu, będą zawsze próbować 

krytykować ją w innych, którzy ją posiadają. 

 Pastorzy i inni słudzy Kościoła, którzy widzą, że członkowie ich kongregacji odchodzą, 

ponieważ otrzymują kamień zamiast duchowego chleba, są pełni zazdrości i sieją demoniczne 

nasiona ustnych obelg. Tacy ludzie nie uświadamiają sobie, że są narzędziami w ręce diabła. 

 Wielu wierzących nie potrafi pojąć znaczenia słów Pana Jezusa opisanych w Ewangelii 

Mateusza 12:36 UBG, które mówią: ,,Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które 

wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu.” 

 24.2 Ochrona przed władzami świeckimi. 

 Pewnego razu Erlo chciał głosić Słowo Boże w pewnym okręgu, K. Jednakże na skutek 

nakazu sądowego nie wolno mu było głosić Słowa ani postawić stopy w tamtym okręgu. Tak więc 

kazał poza zakazanym okręgiem. Na spotkanie ewangelizacyjne przyszło tylko dwie osoby, co było 

zniechęcającym doświadczeniem. Wydawało się, że, że nie było nadziei, aby coś mogło tam się 

zmienić. Wszyscy tamtejsi mieszkańcy byli przeciwni tej ewangelizacji. W swojej udręce, Erlo 

zwrócił się do Pana prosząc Go o słowo z Biblii i otrzymał taką obietnicę: ,,Bo całą ziemię, którą 

widzisz, dam tobie i twemu potomstwu” (Rdz 13:15 UBG). To wielce zachęciło Erla, a w niedzielę 

słuchał kazania radiowego na temat psalmu 2:1 UBG: ,,Dlaczego poganie się buntują, a narody 

knują próżne zamysły?” 

 Erlo był pocieszony a zarazem zaintrygowany tym, jak Pan zmieni sytuację. Wkrótce potem, 

pewien człowiek który przed śmiercią zażyczył sobie, aby Erlo poprowadził jego pogrzeb zmarł i 

poproszono Erla, aby poprowadził nabożeństwo żałobne. Jednakże Erlo odpowiedział, że nie może 

tego zrobić dopóki władze nie dadzą mu na to zezwolenia. W odpowiedzi na prośbę krewnych 

zmarłego lokalne władze przekazały tę sprawę wyższej instancji administracyjnej, która uprzednio 

zakazała Erlowi głoszenia kazań w tym okręgu.  Władze te nie miały wyboru i musiały uwzględnić 

wolę zmarłego i jego krewnych, dlatego wydały Erlowi zezwolenie na jeden dzień głoszenia Słowa 

Bożego. Kilka dni później zmarł inny człowiek, który przed śmiercią też zażyczył sobie, aby Erlo 

go pochował, dlatego cała procedura uzyskania zezwolenia dla Erlo rozpoczęła się na nowo. I znów 

Erlo uzyskał zezwolenie na głoszenie Słowa Bożego na jeden dzień. W ciągu krótkiego czasu 

zmarło dziesięcioro ludzi, którzy przed śmiercią zażyczyli sobie by Erlo ich pochował. W ten 

sposób Bóg obszedł zakaz i umożliwił głoszenie Ewangelii w tamtym okręgu. Boże 

błogosławieństwo dotknęło ludzi i wielu zostało zbawionych. 

 24.3 Ochrona przed niewierzącymi krewnymi. 
 U proroka Micheasza czytamy: ,,...wrogami człowieka są jego domownicy” (Mich 7:6 

UBG). A w Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza 10:21 UBG, napisane są następujące 

słowa: ,,I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna. Dzieci powstaną przeciwko rodzicom i 

spowodują ich śmierć.” Ewangelia rozróżnia duchy, i tak się dzieje w każdym narodzie. 

 Gdy pisałem niniejszy rozdział, pewien pastor z Kościoła w Mosbach poprosił o modlitwę o 

pewną Katolicką dziewczynę. 16-letnia Brigit nawróciła się i chciała się ochrzcić w kongregacji 

ewangelicznej. Jednakże jej Katoliccy rodzice nałożyli na nią areszt domowy i przeszkodzili jej, 

aby poszła na nabożeństwo i została ochrzczona. Powiedzieli jej pastorowi, że w dobie 



ekumenizmu nie ma miejsca na uwodzenie kogoś do innego Kościoła. Ta odpowiedź ujawnia 

charakter nie tylko ekumenizmu, ale i Kościoła Katolickiego oraz wskazuje na to, że nie wiedzą 

czym jest nawrócenie i ponowne narodzenie z Ducha Świętego. 

 Teraz przejdę do przypadku pewnej Zuluskiej Chrześcijanki. Ta siedemnastoletnia 

dziewczyna uczęszczała do Chrześcijańskiego Kościoła od 1968r, ale nie została przebudzona 

duchowo. Pewnego dnia została zaproszona na spotkania ewangelizacyjne które prowadził Erlo i 

odnalazła Pana Jezusa Chrystusa. Jednakże jej matka i jej dwaj starsi bracia nie chcieli zezwolić jej 

na uczęszczanie na te spotkania. Dziewczyna była często bita. Pewnego dnia jeden z braci 

wychłostał ją biczem ze skóry hipopotama, a drugi laską bambusową, aby wypędzić ze swej siostry 

jej wiarę Chrześcijańską. Była tak ciężko pobita, że do dzisiaj ma blizny na sobie. Jej matka z kolei 

próbowała ją udusić. Chociaż ciężko doświadczona i cierpiąca, dziewczyna powiedziała: ,,Nie 

porzucę Pana Jezusa.” Jej matka rzuciła jej wyzwanie, aby wybierała między porzuceniem spotkań 

ewangelizacyjnych, albo wyniesieniem się z domu. Ponownie dziewczyna pozostała wierna swemu 

Panu. Z tego powodu jej matka zdarła z niej ubranie i wygnała ją z domu nagą. 

 Dziewczyna uciekła do sąsiadującego domu, ale wróciła po przepaskę na biodra. Gdy 

żegnała się po raz drugi, to powiedziała: ,,Nawet jeśli nienawidzicie mnie ja będę dalej was 

kochać.” I tak opuściła swą wioskę i swój dom na długi czas. 

 Po tym wszystkim jej matka zachorowała. W międzyczasie córka znalazła pracę i 

pieniędzmi, które zarabiała wspierała miesiącami swoją rodzinę zyskując jej względy przez to. Jej 

matka jest teraz Chrześcijanką, a jeden z jej braci uczęszcza na nabożeństwa. 

 Ta młoda Chrześcijanka pokonała nienawiść miłością. 

 24.4 Ochrona przed swoimi mężami. 

 Dwie kobiety z Tugela Ferry nawróciły się do Pana. Ich mężowie, pracujący w 

Johannesburgu dowiedzieli się o tym. Obaj zareagowali na to groźbami mówiąc: ,,Kiedy wrócimy 

do domu wybijemy wam z głowy wiarę białych.” Kobiety przestraszyły się i zapytały swego 

duszpasterza co mają robić. Ten zachęcił je, aby się nie bały, ponieważ Pan Jezus będzie je chronił. 

 Gdy mężczyźni przyjechali do Tugela Ferry, napotkali przemienione żony, które okazywały 

im szacunek; nie zachowywały się jak przedtem. Traktowały ich jak królów. Poprzednio przynosiły 

zimną wodę, do obmycia stóp mężów, teraz zaś przyniosły ciepłą. Gniew mężów zniknął bardzo 

szybko. 

 Ich koledzy od kieliszka pytali ich: ,,Czy wypędziliście religię białych z waszych żon? Czy 

zbiliście je?” Ale mężczyźni odpowiedzieli: ,,Jeśli Bóg białych potrafi uczynić coś takiego z życiem 

kobiet, to nie mamy nic przeciwko temu.” Następnie powiedzieli o wielkich zmianach, które zaszły 

w ich żonach. 

 Gdy ci mężowie mieli wrócić do Johannesburga powiedzieli żonom: ,,Nie zabraniamy wam 

chodzić do Kościoła. Możecie trwać w tej żywej Ewangelii.” Nie tylko ich mężowie, ale i ich 

rodzice również zostali poruszeni przez Ewangelię dzięki tej zmianie w życiu tych dwóch żon. 

 Pewna pogańska Zuluska uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa po stracie pierwszego dziecka. 

Następnie urodziła drugie dziecko, a gdy miało ono 3 lata, mąż tej kobiety zażądał, żeby wróciła do 

pogaństwa. Zakazał, ponadto, jej uczęszczać na nabożeństwa i społeczności Chrześcijańskie. 

Następnie przyniósł bożki i złożył ofiary duchom przodków, tak aby duch przodków pobłogosławił 

ich dziecko. Potem ubrał dziecko na sposób pogański w skórę zwierząt. Jednakże dwa miesiące 

później dziecko zmarło. Pogański ojciec był tak tym wstrząśnięty, że pozwolił żonie uczestniczyć z 

powrotem na nabożeństwach Chrześcijańskich. 

 Po tych wydarzeniach to małżeństwo miało jeszcze troje dzieci, które wszystkie są zdrowe. 

 24.5 Ochrona przed gangsterami. 
 Pewna Zuluska kobieta o imieniu Esther mieszkała w Johannesburgu i usłyszała po raz 

pierwszy Ewangelię. Jednakże, nie uporządkowała swego życia przed Bogiem, dalej pracowała z 

gangsterami, którzy szmuglowali diamenty. Była ich tłumaczką. Gangsterzy używali następującego 

triku. Oferowali swojej ofierze sprzedaż diamentów, ale jak tylko wzięli pieniądze do ręki uciekali z 

pieniędzmi klienta i diamentami. I w taki sam sposób oszukiwali następną osobę. 

 Jeden ze współpracowników Erla przedstawił Esther drogę do Pana Jezusa Chrystusa. Esther 



powiedziała, że jeśli porzuci gang, to zostanie zamordowana, ponieważ wie zbyt dużo. Jednakże 

współpracownik zachęcił ją mówiąc: ,,Esther, lepiej jest zginąć niż porzucić Pana Jezusa 

Chrystusa.” Wtedy Esther odważyła się podjąć tę trudną decyzję, mając ufność w Panu.  

 Następnego dnia, gdy szef gangu przyszedł do niej była przerażona na śmierć. Jednakże on 

zachowywał się bardzo uprzejmie i powiedział jej: ,,Esther, wiemy, że nie chcesz już więcej 

pracować z nami. Oddaj mi po prostu wszystkie dokumenty!” Na co wręczyła mu dokumenty bez 

słowa, a wtedy szef gandu odszedł nie czyniąc jej krzywdy; nawet włos nie spadł z jej głowy. 

 Historia męża Esther jest również ciekawa sama w sobie. Nawrócenie Esther wywarło także 

wpływ na niego. Wcześniej chorował na gruźlicę przez siedem lat, gdy po tym czasie poszedł do 

lekarza i zrobiono mu prześwietlenie płuc, to lekarz stwierdził że płuca były uleczone z gruźlicy. 

 Teraz po nawróceniu żony doświadczył również drugiego cudu. Wcześniej podobnie jak 

jego żona był zaangażowany w nielegalne interesy. Był handlarzem narkotyków z długą listą 

wyroków. Gdy złapano go po raz kolejny, to sędzia wyciągnął jego listę poprzednich wyroków i 

zastanawiał się co zrobić przez długi czas. W końcu podarł jego akta i powiedział Jimowi, mężowi 

Esther: ,,Zacznijmy wszystko od nowa:” Jim nie musiał iść do więzienia, a tylko zapłacić grzywnę.  

 24.6 Ochrona przed magią. 

 W miejscowości Hammersdale położonej między Durbanem a Pietermaritzburgiem 

mieszkał pewien młody człowiek, który zakochał się w dziewczynie, która miała chłopaka, który 

był szamanem. Ten szaman rzucił klątwę na swego rywala, tak że rywal zachorował. Jednakże 

chociaż obłożony klątwą młodzian był poganinem, to jednak wołał do Pana. 

 Pan odpowiedział mu we śnie mówiąc: ,,Pomiędzy Kranskop a Mapumulo znajduje się 

miejsce, gdzie możesz otrzymać pomoc.” 

 Wtedy ten poganin poszedł na posterunek policji i zapytał się, gdzie dokładnie leży 

KwaSizabantu. Po pokazaniu mu drogi udał się tam i znalazł tam drogę zbawienia. Wyznał swoje 

grzechy i przez to znalazł się pod ochroną Pana Jezusa Chrystusa; w ten sposób szaman nie mógł 

mu już nic zrobić. 

 24.7 Synowe. 

 Pewna pogańska kobieta z wielkiej zagrody liczącej 18 chat nawróciła się do Pana. Jej życie 

zostało tak zmienione, że po pewnym czasie obie jej synowe przyszły do niej i powiedziały: ,,Twoje 

życie i wiara przemawiają do nas. Chciałybyśmy również zostać Chrześcijankami.” 

 Obie synowe wyszły za mąż za tego samego człowieka, który był synem wyżej wymienionej 

pogańskiej kobiety, która się nawróciła. Gdy dowiedział się o nawróceniu swoich żon i matki wpadł 

w furię i napisał list do matki, że przyjedzie i wypędzi z nich tę nową wiarę. A jeśli po tym nie 

wyprą się tej nowej wiary to przepędzi je. 

 Po otrzymaniu tego listu, matka udała się do KwaSizabantu, aby pościć i modlić się przez 

trzy tygodnie. PO tym czasie wróciła do domu i powiedziała: ,,Bóg usłyszał moją modlitwę.” Gdy 

jej syn wrócił z Johannesburga, jego gniew minął. Powiedział matce i żonom: ,,Po napisaniu tego 

listu moja nienawiść przeciwko Chrześcijanom znikła. Teraz patrzę na to inaczej.” 

 Następnie dał swojej matce i żonom po 40 randów każdej i wysłał je do miasta mówiąc: 

,,Idźcie i kupcie sobie ubrania. Chcę byście trwali w wyznawaniu tej nowej Ewangelii. Nie wolno 

wam uczestniczyć więcej w pogańskich uroczystościach. Jeśli nie będziecie wierne tej nowej 

Ewangelii to was wypędzę z domu.” 

 Ten człowiek potem przyszedł do KwaSizabantu z obiema żonami i oddał swoje życie Panu 

Jezusowi. Poprosił również Erlo, aby wstawił się za jego żonami w modlitwie u Pana, z tej 

przyczyny że obie poroniły. Wkrótce po tym jedna z żon urodziła duże zdrowe i silne dziecko. 

Druga żona jeszcze nie zaszła w ciążę. Cała ta historia miała miejsce niedawno. 

 Od swego nawrócenia, ten człowiek wspiera swoją matkę i żony bardziej obficie, dając im 

więcej pieniędzy niż kiedykolwiek przedtem. Cała ta rodzina będzie chodzić na nabożeństwa w 

kwietniu 1976r przygotowujące ich do chrztu, ponieważ zamierzają się wkrótce ochrzcić.  

 W ten sposób Pan przemienił ,,Saula” w ,,Pawła.” 

 24.8 Aniołowie czuwają. 

 W liście do Hebrajczyków napisane jest o aniołach: ,,Czy nie są oni wszyscy duchami 



służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?” (Heb 1:14 UBG). 

Wierzę, że aniołowie strzegą wierzących. Słyszałem wiele historii o tym, gdy odwiedzałem różne 

placówki misyjne. 

 Niech mi będzie wolno przedstawić najpierw historię dotyczącą tego tematu, która miała 

miejsce w Niemczech. Jako młody pastor przebywałem w Hornberg w Czarnym Lesie. 

Kongregacja tamtejsza była moją pierwszą miłością. Kochałem również region Czarnego Lasu i z 

tego powodu stałem się prawie fanatykiem natury. 

 Dlatego opieka nad 146 farmami leżącymi w moim okręgu, w regionie Czarnego Lasu nie 

była ciężkim obowiązkiem, ale formą rekreacji dla mnie. Jestem bardzo wdzięczny regionalnemu 

Biskupowi Kühlewein, który umieścił mnie w tym cudownym miejscu, abym pomagał w pracy jego 

synowi.  

 Objeżdżając te obszerne probostwo, często przejeżdżałem przez górzyste Huberfelsen. Z 

jego skałami związana jest pewna historia. Pewnego wieczoru kilku młodych ludzi czaiło się w 

zasadzce na pastora kongregacji Bluma. Zamierzali pobić go kijami i za miejsce zasadzki wybrali 

góry Huberfelsen.  Gdy wielebny Blum przejeżdżał pozdrowił tych młodych ludzi. Jednakże żaden 

z nich nie odpowiedział, ani się nie poruszył. Gdy po pewnym czasie wracał tę samą drogą, 

młodzieńcy dalej stali na skałach ze swoimi maczugami. Wielebny Blum znowu ich pozdrowił, ale 

znowu nie odpowiedzieli ani nie poruszyli się. Dlatego  pastor Blum powiedział im: ,,Czas, abyście 

poszli do domu.” 

 Trzy miesiące później wielebny Blum został wezwany do pewnego młodzieńca leżącego na 

łożu śmierci. Ten młody człowiek wyznał pastorowi, że on i jego przyjaciele zamierzali obić go 

kijami w Huberfelsen, jednakże nie mogli tego uczynić, gdyż zobaczyli białą postać idącą obok 

niego. A poza tym byli kompletnie sparaliżowani. Dlatego zaplanowali, że zrobią to, gdy pastor 

będzie wracał. Ale gdy pastor wracał wydarzyła się ta sama rzecz. Biała postać trzymała swoje ręce 

ponad głową wielebnego Bluma, i młodzieńcy znowu zostali sparaliżowani. 

 Powyższa historia jest jednym z wielu dowodów na istnienie aniołów chroniących 

wierzących ludzi. Mógłbym w tym miejscu wymienić kilka podobnych osobistych przypadków z 

mego życia, ale nie sądzę, aby to było stosowne, żebym wystawił się na drwiny racjonalistycznych 

teologów. 

 Kolejny przykład pochodzi z Chin. Zanim Mao objął władzę w Chinach wiele grasujących 

gangów terroryzowało mieszkańców i placówki misyjne. Pewnego dnia kilka gangów otoczyło 

małe miasto w prowincji Kweichow. Wtedy w placówce misyjnej, znajdującej się w tym mieście, 

wierzący uklękli na kolana prosząc Boga o ochronę. W odpowiedzi na to po kilku dniach gangi 

odstąpiły od miasta nie czyniąc nikomu szkody. Kilka miesięcy później pewien człowiek, który 

opuścił gang wyjaśnił misjonarzom dlaczego gangi odstąpiły od miasta. Otóż widzieli oni, że całe 

miasto było otoczone przez jeden czy dwa rzędy ,,białych żołnierzy.” Rabusie myśleli, że to byli 

zachodni żołnierze, dlatego nie ośmielili się atakować miasta. My wiemy kim byli ci ,,biali 

żołnierze.” To byli posłańcy Boga, który wysłał ich, żeby chronili tych, którzy prosili Boga o 

pomoc. 

 Teraz podam doświadczenie z życia Erla. Otóż zespół ewangelizacyjny prowadził kampanię 

misyjną w miejscowości Ladysmith, położonej w prowincji KwaZulu-Natal. W czasie spotkań 

ewangelizacyjnych nawróciło się wiele dziewcząt ujawniając swoje nieczyste relacje z pewnymi 

mężczyznami. Mężczyźni, których to dotyczyło wpadli w wielki gniew i postanowili zemścić się. 

Zaplanowali, że przyjdą w nocy i zniszczą namiot ewangelizacyjny. Jednakże, gdy przyszli w nocy, 

zobaczyli, iż cały namiot był otoczony żołnierzami, dlatego ludzie ci uciekli natychmiast. W tym 

miejscu należy zauważyć, że zespół Erla  w ogóle nie prosił władz o ochronę żołnierzy, ani też nie 

widział koło namiotu żadnego żołnierza. 

 Widzimy więc tutaj w powyższym przypadku podobieństwo wydarzeń z doświadczeniem, 

które miał wielebny Blum. Pod wpływem kazań Bluma nawróciło się wiele dziewcząt do 

Zbawiciela. I od tego czasu uczęszczały na wykłady biblijne zamiast odwiedzać chłopców z 

którymi miały relacje. W Prechtal, w regionie Czarny Las, w Niemczech i w Ladysmith w RPA 

przyczyny zamierzonej zemsty były takie same. 



 W księdze Izajasza 37:35 UBG, Pan powiada: ,,Będę bowiem bronił tego miasta i ocalę je ze 

względu na siebie i ze względu na Dawida, swego sługę.” A w Psalmie 91:14 UBG, znajdują się 

słowa, które pomogły mi nie jeden raz: ,,Wybawię go…..bo poznał moje imię.” 

  

  

 25. ŚWIĘTY PAN. 
  

  

 Słowa: ,,Bądźcie święci, bo ja PAN, wasz Bóg, jestem święty” (Kpł 19:2 UBG), są 

prawdopodobnie najbardziej zdumiewającymi słowami w całej Biblii. Nowy Testament dopełnia 

powyższe oświadczenie Boże następującymi słowami: ,,Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga 

żywego” (Heb 10:31 UBG). 

 Jak my grzesznicy mamy żyć w obecności Świętego Boga? ,,Bo PAN, twój Bóg, jest ogniem 

trawiącym” (Pwt 4:24 UBG). 

 Podczas Przebudzenia wśród Zulusów Boża świętość często manifestowała się w 

przerażający sposób.  

 Oto kilka przykładów. 

 25.1 Kista Pollay. 

 Świadkami poniższej historii jest Erlo i siostra Käthe z Gödenstorfu położonemu w 

Niemczech. 

 Kista był członkiem tajnej policji w Pietermaritzburgu, ale często stacjonował w Benoni, w 

pobliżu Johannesburga. Jego matka usilnie prosiła go: ,,Wracaj; w Johannesburgu zabiją cię.” Z 

początku sprzeciwiał się temu, ponieważ miał dobrą pracę, ale w końcu odszedł z policji i wrócił do 

Pietermaritzburga.  Uporczywość jego matki w końcu przekonała go. 

 Kista znalazł pracę w pewnym hotelu, w którym z powodu złodziei należało pilnować 

zaopatrzenia. Pierwszego tygodnia pracy Kisty miała miejsce kradzież i następnego tygodnia 

również. Kierownik hotelu wezwał Kistę i zagroził, że zwolni go, jeśli nie ukróci kradzieży. Kista 

poprosił o jeszcze jedną szansę mówiąc: ,,Jestem nie winny. Znajdę złodzieja.”Trzeciego tygodnia 

miała miejsce kolejna kradzież, ale tym razem Kista złapał złodzieja. Był to Zulus; Kista uderzył go 

i zaciągnął do kierownika, który zwolnił go na miejscu. Jednakże Zulus był czarownikiem i to 

spowodowało dla Kisty złe konsekwencje. 

 Kista był Hindusem i od tego dnia gdy złapał czarownika złodzieja miał pełno kłopotów. W 

nocy był bity przez niewidzialne moce. Pewnego wieczora miał miejsce hałas na dachu jego domu i 

Kista wyszedł, aby to zbadać. Gdy nie wracał, jego żona wyszła tylnymi drzwiami do swoich 

rodziców, którzy mieszkali w sąsiedztwie. Wszyscy oni wrócili razem i znaleźli Kistę 

nieprzytomnego, leżącego obok frontowych drzwi. Poza tym, od tego czasu Kista nie mógł jeść 

stałego pokarmu, bo stale taki pokarm zwymiotowywał. Podczas następnych 8 miesięcy mógł 

spożywać tylko pokarm płynny. Noc po nocy był bity przez niewidzialne moce. Kista skonsultował 

się z wieloma lekarzami w tym z 5 specjalistami, ale nie zdiagnozowali u niego żadnej choroby. 

 Tak przy okazji w tym miejscu chcą powiedzieć, że znam dużo takich przypadków. Należą 

one do zjawiska zwanego czarami prześladowczymi. Racjonaliści będą śmiać się z tego, ale oni 

śmieją się również z Chrześcijan, którzy są świadomi istnienia diabła. Pewnego dnia przestaną się 

śmiać, gdy przekonają się o realności istnienia tego, w którego istnienie wątpili. Byłoby lepiej, 

gdyby pokutowali teraz, gdy jest czas po temu. 

 Wracając do tematu, po wszystkich tych okropnych nawiedzeniach słynny lekarz z Cape 

Town przyszedł odwiedzić Kistę i powiedział mu zarozumiale: ,,Jeśli ja nie będę mógł panu pomóc, 

to nikt inny także nie będzie w stanie tego uczynić.” Na co ten Hindus odpowiedział: ,,A jednak 

słyszałem o jednaj Osobie, która może pomóc, gdy wszyscy lekarze zawiodą.” ,,Któż to taki” 

zapytał doktor. Kista odpowiedział: ,,To Pan Jezus, Bóg Chrześcijan. On może pomóc.” Jednakże 

lekarz odrzucił tę sugestię, mówiąc, że nie wierzy w to. Wtedy Kista, który wyglądał już jak ,,skóra 

i kości,” odpowiedział mu: ,,To jest przyczyna dla której pan nie może mi pomóc.” I rzeczywiście 

okazało się, że i ten słynny lekarz nie mógł mu pomóc. 



 Będąc w tym stanie Kista zaznajomił się z siostrą Käthe, która doradziła mu, aby pojechał 

do szpitala Erla w KwaSizabantu. Kista zgodził się, aby go tam zabrano. Gdy jego żona usłyszała o 

tym, to błagała go, aby porzucił ten pomysł. Następnie odszukała świątynię hinduską i spytała 

wróżki co powinna zrobić. Wróżka ostrzegła ją: ,,Jeżeli twój mąż pojedzie tam dzisiaj, to jutro 

będzie martwy.” 

 Jednakże proroctwo te nie spełniło się, gdyż Kista przybył do KwaSizabantu i nie umarł! 

Ale nawet w tym miejscu modlitw dalej nawiedzały go złe moce. Powtarzał się hałas na dachu, 

stukanie w drzwi, kroki w korytarzu, skrobanie szyb okien i bicie przez niewidzialne moce. Kiście 

przedstawiono drogę do Pana Jezusa i Kista był gotowy podążać jego śladem. Wtedy zdarzył się 

cud. Po ośmiu miesiącach mógł znowu jeść stały pokarm i nie zwracał go. 

 Ale ataki powtarzały się do pewnego stopnia. Wtedy Erlo zapytał go: ,,Czy masz jeszcze 

jakieś ukryte rzeczy w swoim życiu których nie jesteś gotów porzucić?” Kista odpowiedział, że nie 

wie o takich rzeczach. 

 Pewnej nocy Kista poszedł do toalety. Idąc tam w rogu korytarza zobaczył mały stół z Biblią 

na nim. Gdy przeszedł za róg korytarza zobaczył ducha przypominającego Zuluskiego czarownika. 

Zjawa powiedziała mu: ,,Myślałeś że mi umkniesz, ale przyszedłem w ślad za tobą tutaj. Nigdy nie 

wymkniesz się z mojej mocy.” Kista nie wiedział co robić; nagle chwycił Biblię i wyciągnął ją w 

kierunku ducha, który natychmiast uciekł. 

 Ponieważ ataki powtarzały się Erlo ponownie powiedział Kiście: ,,Musi istnieć coś w twoim 

życiu co daje zezwolenie przeciwnikowi, aby cię atakował.” Na co Kista znowu odpowiedział: ,,Nie 

mam niczego takiego.” Wtedy Erlo poczuł zapach papierosów i zapytał: ,,Czy palisz?” ,,Tak. Ale 

jeśli jest to coś złego, to rzucę to natychmiast” odpowiedział Kista. 

 Kista pokutował i rzucił palenie natychmiast. Wtedy również ustały ataki czarownika. 

 W tym miejscu chciałbym skomentować ten przypadek. Otóż wielu Chrześcijan w Europie i 

Ameryce Północnej będzie uważać, że jest to przesadą, aby palenie papierosów było tak złą rzeczą, 

że wystawiałoby człowieka, który to robi na działanie mocy ciemności. Niektórzy nawet zauważą, 

że niektórzy ze słynnych mężów Bożych byli również palaczami. Oczywiście wiem o tym. 

Jednakże na obszarach objętych Przebudzeniem świętość Boża jest tak przemożna, że złe nawyki, 

traktowane jako słabostki na innych kontynentach, są uważane przez nią za grzech. Letniość i 

gotowość pójścia na kompromis występujące wśród Chrześcijan w Europie są jednymi z przyczyn 

dla których Pan nie może zesłać Przebudzenia na tym kontynencie. 

 Ale wróćmy do Kisty. Diabeł zaatakował go znowu i to bardzo ostro. Otóż pewnej nocy, 

elegancko ubrany człowiek przyszedł do jego pokoju, usiadł przy łóżku i zaoferował mu papierosa. 

 Jednakże Kista odmówił i powiedział: ,,Nie, ja nie palę.” Wtedy ten człowiek powiedział: 

,,Nie ma nic złego w paleniu. Jeśli ja palę to i ty możesz.” Na to Kista odpowiedział: ,,Ty palisz, 

ponieważ nie jesteś wierzący. Ja nie palę ponieważ należę do Pana Jezusa.” 

 Wtedy ten człowiek zaczął bić go zajadle. Kista myślał, że to musiało trwać od trzech do 

czterech godzin. W końcu Kista leżąc na brzuchu modlił się: ,,Panie Jezu, Ty oczyściłeś mnie. 

Proszę, czy nie zechciał byś mnie wziąć pod ochronę Twojej krwi?” 

 W tym momencie gość pobiegł do drzwi. Kista zobaczył jak on biegł i spostrzegł długi 

ogon. Od tego dnia ataki ustały. Kista wrócił do swego domu, do Pietermaritzburga i złożył 

świadectwo o Panu Jezusie przed swoimi Hinduskimi krewnymi. Wielu z nich nawróciło się i 

przyszło do Erla po pomoc duszpasterską. 

 Kilka miesięcy później Erlo zapytał siostry Käthe jak się miewał Kista. Odpowiedziała, że 

coś było nie tak w życiu Kisty, gdyż ponownie wymiotowywał to co zjadł, tak jak to miało miejsce 

przedtem i powiedziała, że chce go odwiedzić. 

 Jak powiedziała tak zrobiła. Gdy Kista ją zobaczył szybko odrzucił papieros, który palił. 

Znowu znalazł się w poważnym stanie. Käthe powiedziała mu jasno: ,,Myślałeś, że możesz oszukać 

Boga. Bóg przyłapał cię na grzeszeniu znowu. Czy nie chcesz wrócić do KwaSizabantu? Będę 

musiała pozapytać pastora Erlo, czy nie zechce cię przyjąć po tym twoim odstępstwie.” Kista 

zgodził się na to. 

 Tak więc siostra Käthe zadzwoniła do Erla i spytała czy KIsta może przyjechać do niego. 



Erlo odpowiedział, że tak długo jak Kista żyje może pokutować i wrócić do Boga. Siostra Käthe 

zaniosła tę odpowiedź Hindusowi i uzgodniła z nim dzień w którym przyjedzie do niego, aby go 

zabrać do KwaSizabantu. Jednakże, gdy przyjechała w oznaczonym dniu mieszkanie Kisty było 

zamknięte. Hindusi zazwyczaj zamykają swoje domy na zewnątrz, na kłódkę, ale ponieważ nie było 

kłódki na zewnątrz, Käthe przypuszczała, że Kista zmienił swoje zdanie i zamknął drzwi od 

wewnątrz. Wszystkie wołania i pukania w drzwi były daremne. Nikt nie odpowiadał. 

 Erlo wkrótce musiał wyjechać do Europy. W międzyczasie stan zdrowia Kisty pogorszył się, 

i Kista zmarł, gdy Erlo był za granicą. Kista zmarnował ofiarowaną mu łaskę. 

 Podczas Przebudzeń Boże błogosławieństwa są wspaniałe; jednakże Jego sądy są wtedy 

przerażające. 

 W księdze Malachiasza 1:14 UBG, Pan powiada:  ,,...moje imię jest straszne między 

narodami.”  Czasami jest ono również straszne dla odstępców (tych, którzy odstępują od Boga). 

 25.2 Odstępcy. 

 Pewien niewidomy szaman został uzdrowiony w Tzgela Ferry. Po swoim uzdrowieniu 

poszedł w góry zrywać zioła. Podczas gdy je wykopywał, ponownie stracił wzrok. Nie był wstanie 

wrócić do domu, ponieważ nic nie widział, dlatego zaczął wzywać głośno pomocy. Gdy usłyszano 

jego wołanie pewni ludzie pomogli mu zejść z góry. Teraz były szaman uświadomił sobie, że nie 

można igrać z Bogiem. Z tego powodu poszedł do Chrześcijan i poprosił o modlitwę, ale nie został 

uzdrowiony po raz drugi. 

 Może istnieć nieporozumienie w odniesieniu do zbierania ziół- że jest to grzeszne. Jednakże 

musimy wiedzieć, że szamani Zuluscy używają ziół w swoich magicznych praktykach. Dlatego, 

gdy wyżej wymieniony szaman wrócił do swoich poprzednich praktyk, to ponownie stracił wzrok.  

 Pewien stary człowiek miał źle ukształtowane i strasznie wykręcone nogi. Jego jedynym 

sposobem na poruszanie się, było użycie rąk; odpychał się nimi będąc w pozycji siedzącej na ziemi. 

Po wyznaniu swoich grzechów i pomodleniu się o niego jego nogi wyprostowały się i następnego 

dnia poszedł do domu. Gdy jego pogańscy krewni zobaczyli ten cud, to zasugerowali, aby złożyć w 

ofierze duchom przodków krowę jako wyraz podziękowania. Uzdrowiony zgodził się na to, i 

podczas gdy składano ofiarę jego nogi powykręcały się do poprzedniego stanu i po jakimś czasie 

człowiek ten umarł. 

 Pewna alkoholiczka nawróciła się do Pana. Po pewnym czasie stała się letnia i bezczynna w 

swoim życiu Chrześcijańskim. Gdy poważnie zachorowała, to skonsultowała się z lekarzami a 

nawet szamanami, ale nikt nie mógł jej pomóc. Wtedy posłała po ewangelistę, i jeden ze 

współpracowników Erla przyszedł do niej. Jej zamiarem było wyznać grzechy przed tym 

współpracownikiem Erla, jednakże za każdym razem, gdy próbowała wyznawać grzechy to 

niewidzialna ręka dusiła ją. Mogła mówić o wszystkim innym bez przeszkód, ale w momencie, gdy 

próbowała wyznawać swoje grzechy to nie mogła mówić. Niewidzialna ręka dusiła ją 

uniemożliwiając jej normalne oddychanie. Kobieta ta zmarła bez pojednania z Bogiem i bez 

uporządkowania swojego życia. 

 Pewien chory na epilepsję nawrócił się do Pana i został całkowicie uleczony. Będąc 

odpowiednim i przemienionym człowiekiem, a także świadectwem mocy Pana Jezusa, poprosił czy 

nie mógłby pracować w KwaSizabantu. Jednakże potem stał się odstępcą. Pewnego wieczora w 

niedzielę wrócił do domu pijany i wtedy powróciły jego ataki epilepsji. Tym razem modlitwy 

zespołu ewangelizacyjnego nie były wstanie mu pomóc. Ten epileptyk stracił przytomność i zmarł 

po dwóch dniach. 

 Odstępcy są poważnym problemem dla duszpasterzy. Jeśli o mnie chodzi, to gdy udzielam 

porad duszpasterskich próbuję wskazać na miłosierdzie Boże dla odstępczych Chrześcijan. W tym 

celu używam 2 wersetów Biblijnych. 

 a) Nawróćcie się, odstępczy synowie, a uleczę wasze odstępstwa” (Jer 3:22 UBG). 

 b) ,,Uzdrowię ich odstępstwo” (Oz 14:4 UBG). 

 Oba wyżej wymienione fragmenty Pisma mówią, że odstępca może wrócić do Pana, czego 

byłem świadkiem, że się wydarzyło. Istnieją ludzie, którzy zdołali powrócić. 

 Z drugiej strony, często obserwuje się że wyższe standardy obowiązują podczas Przebudzeń. 



Gdy Boża chwała jest tak potężnie objawiana, że zgubieni grzesznicy są uwalniani, ślepi widzą, 

chromi chodzą, a trędowaci są oczyszczani, wtedy świętość Boża i jego objawienia przybierają 

nowy wymiar. Tak się działo podczas Przebudzenia w Indonezji, i podobnie dzieje się Podczas 

Przebudzenia wśród Zulusów.   

 25.3 Połowiczność. 

 Pewna czarownica została przyprowadzona do KwaSizabantu. Postradała rozum, wściekała 

się i krzyczała. Nie było wiadomo czy była chora psychicznie,  czy też opętana. Została zamknięta 

sama w pokoju, jednakże jej krzyki można było słyszeć z daleka. Waliła w ściany i nawet 

próbowała wspinać się na nie. Jedzenie, które jej przynoszono rozrzucała dookoła, tak że jej pokój 

wkrótce wyglądał jak chlew. 

 Po tym gdy zespół ewangelizacyjny wstawił się za nią w modlitwie, jej stan poprawił się, 

tak że można było z nią rozmawiać. Udzielono jej pomocy duszpasterskiej i pojednała się z 

Bogiem. Gdy zobaczyła obsmarowane ściany to zapytała: ,,Czy ja to zrobiłam? Jakże mogłam 

zrobić taką rzecz? Dajcie mi wodę, mydło i szczotkę, abym mogła usunąć brud.” Wzięła się do 

pracy, zaczęła sprzątać i szorować ściany. 

 Była gotowa, aby spalić swe czarodziejskie artefakty, ale pomiędzy nimi była jedna rzecz z 

którą nie chciała się rozstać. Ta rzecz była zbyt cenna dla niej. Powiedziała: ,,Nie mogę z tego 

zrezygnować. Jest to zbyt cenne dla mnie!” I co się wtedy stało? Otóż jej stan się pogorszył, szalała 

więcej niż kiedykolwiek i w tym stanie została zabrana z KwaSizabantu. 

 Oddanie swego życia w 90% Panu Jezusowi nie jest oddaniem lecz całkowitym Jego 

odrzuceniem. 

 25.4 Utracona moc. 

 Przedstawię tu historię dwóch błogosławionych Chrześcijan. 

 Pewien farmer, który nawrócił się, posiadał dobre zdolności duszpasterskie. Tak że wielu 

ludzi dzięki jego świadectwu przyszło do Pana Jezusa Chrystusa. Pewnego dnia przyszedł do Erlo 

płacząc.  Powiedział: ,,Nie przyprowadziłem do Chrystusa nikogo w ostatnich dwóch tygodniach. 

Jest coś nie tak z moim życiem. Diabeł odniósł zwycięstwo w moim życiu.” Następnie farmer 

wyznał swoje grzechy i otrzymał pokój i przebaczenie na nowo. Gdy wrócił wieczorem zobaczył 

ludzi czekających na pomoc duszpasterską. Zapytał czekających, dlaczego przyszli. Na co 

odpowiedzieli: ,,Chcemy uporządkować nasze życie przed Bogiem.”Od tej samej godziny w której 

farmer uporządkował swoje życie przed Bogiem, Duch Święty zaczął ponownie działać przez 

niego. Bóg wstrzymuje swoje błogosławieństwo, gdy coś jest nie tak w naszym życiu. Nawet mała 

niewierność powoduje, że Jego moc przestaje płynąć. 

 Pewien biały Chrześcijanin był pobłogosławiony w swojej pracy dla Pana i codziennie 

prowadził ludzi do Pana. Nagle wszystko ustało. W przeciągu 3 miesięcy ani jedna osoba nie 

zgłosiła się po pomoc duszpasterską. Nawet jego bracia Chrześcijanie unikali go. Człowiek ten 

zgrzeszył sekretnie i nikt nie wiedział o tym, ale Duch Święty, który widzi wszystko wiedział o tym 

i dlatego wstrzymał swoje błogosławieństwo. Brat ten błagał Pana codziennie na kolanach przez 

trzy miesiące o przebaczenie. Trzy lub cztery razy wyznał Panu swój grzech mówiąc: ,,Panie 

przebacz mi bez wyznania przed kimkolwiek mojego grzechu. Bo co pomyśli o mnie osoba, przed 

którą wyznam co zrobiłem?” Jednakże brat ten nie znalazł pokoju i Duch Święty nie działał przez 

niego. W końcu brat ten powiedział Panu: ,,Panie, nawet jeśli stracę moje stanowisko, to nie mogę 

dłużej tak żyć. Potrzebuję pokoju w moim sercu.” Następnie człowiek ten poszedł do Erlo i wyznał 

swoje złe uczynki, po czym zapytał: ,,Czy muszę przestać wykonywać moją służbę?” Na to Erlo 

odpowiedział: ,,Ten kto wyznaje i pokutuje ze swego grzechu otrzymuje przebaczenie od Pana. A 

jeśli Pan przebacza, to i ja przebaczam również.” I tak po tym, ten brat ruszył w swoją drogę do 

domu z lekkim i radosnym sercem. Gdy doszedł do domu, zastał trzech ludzi czekających na niego. 

Gdy zapytał ich po co przyszli, odpowiedzieli, że trapiły ich grzechy, i że szukali przebaczenia i 

pokoju. Następnie jeden po drugim wyznali swoje grzechy i wszyscy nawrócili się do Pana Jezusa 

Chrystusa. Od tej godziny w której ten biały Chrześcijanin wyznał swoje grzechy wypłynęły z 

niego ponownie potoki żywej wody. Tak przy okazji, tych trzech ludzi czekający na niego nie 

wiedziało, kiedy przyjdzie on do domu; zostali przyprowadzeni przez Ducha Świętego! 



 Przez pokutę i wyznanie grzechów powróciła utracona moc. 

 25.5 Nie wykorzystana szansa. 
 W pewnej miejscowości, pewna kobieta zachorowała tak bardzo, że straciła przytomność. 

Gdy ją odzyskała, to powiedziała: ,,Pokazano mi, że muszę udać się do Kwasizabantu, aby 

uporządkować moje życie przed Bogiem. Jestem gotowa, by jechać. Jej krewni zanieśli ją do 

samochodu i pojechali. W czasie jazdy jej stan się poprawił, tak że gdy dotarli na miejsce kobieta ta 

z małą pomocą mogła chodzić. Jej stan zdrowia poprawiał się bardzo szybko i po kilku godzinach 

trudno było zauważyć, że poprzednio była bardzo chora. Kobieta mogła siedzieć na łóżku i 

rozmawiać. Ale najwyraźniej zapomniała po co tam przyjechała.  

 Jeden ze współpracowników Erla zapytał, czy chciałaby skorzystać z pomocy 

duszpasterskiej zanim się o nią pomodlą? Na co wyznała że nie ma nic do wyznania. 

Współpracownik zachęcał ją do wyznania, mówiąc, że przybyła tu, aby się o nią pomodlić. Krewni 

wcześniej przed przyjazdem powiedzieli, że chora kobieta chciała uporządkować swoje życie przed 

Bogiem. Ale ona unikała rozmowy na ten temat, powiedziała tylko: ,,Ale czuję się teraz dobrze.” 

 Godzinę później ten współpracownik poinformował zespół ewangelizacyjny, że stan 

zdrowia tej kobiety pogorszył się. Zespół natychmiast poszedł, aby ją zobaczyć i zobaczył że to 

prawda. Jej stan wymagał, aby umieścić ją w pokoju jednoosobowym.     

 Chora kobieta oświadczyła: ,,Pobłądziłam. Jestem zgubiona i znajduję się w ciemnym 

świecie. Jest tak ciemno, że nie wiem do czego to porównać. Módlcie się za mnie!” Na to zespół 

pomodlił się, ale to nie pomogło. Erlo powiedział jej, aby też się modliła, dlatego zaczęła odmawiać 

modlitwę Pańską.  Jęczała: ,,Biada mi, gdzie ja jestem?”Uchwyciła mocno rękę Erla zawodząc 

znowu: ,,Nie potrafię opisać jak straszny jest świat w którym teraz się znajduję.” Następnie 

wypowiedziała kilka zdań modlitwy i potem zawołała: ,,Ciemność jest zbyt wielka. Czy nie ma 

nikogo kto mógłby mi pomóc? Bóg dał mi szansę, ale ja nie skorzystałam z niej.” 

 Wszyscy współpracownicy modlili się, ale daremnie. Chora kobieta odeszła do wieczności 

niezbawiona. 

 W księdze Hioba jest napisane: ,,Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy 

razy, Aby wywieźć jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących” (Job 33:29-30 BW).  

 Nie wiemy czy Bóg udzielił wyżej wymienionej kobiecie więcej niż jednej szansy 

zbawienia, jednakże być może w czasie Przebudzenia warunki co do posłuszeństwa Bogu są 

bardziej surowe. Kobieta ta słyszała Ewangelię w potężny sposób i doświadczyła uzdrowienia w 

KwaSizabantu. Otrzymała by przebaczenie swoich grzechów i uwolniona zostałaby od poczucia 

winy, gdyby pokutowała i wyznała swoje nieprawości. 

 25.6 Mandlenkosi. 

 Mandlenkosi był synem wierzącej matki i niewierzącego ojca. Gdy jego matka nawróciła się 

do Pana to jego ojciec pobił ją prawie na śmierć. Leeżała na ziemi nie mogąc chodzić. W nocy 

zdołała wyczołgać się na czworakach i ukryć się w wysokiej trawie. Pomimo całego sprzeciwu jej 

męża i bicia ta matka pozostała wierna Panu Jezusowi. Od tego czasu, stała się wielkim 

wojownikiem w modlitwie, wstawiając się za swoimi dziećmi i powierzając je Panu.   

  Jako dziecko, Mandlenkosi odczuł, że Pan powołuje go do służby. Dlatego w czasie wakacji 

i ferii przychodził i pomagał Erlowi. 

 Pewnego dnia jego ojciec powiedział: ,,Dobra, dosyć się nauczyłeś. Teraz jedź do miasta i 

zarób na swoje utrzymanie.” Z tego względu Mandlenkosi  udał się do Durbanu. 

 Nie wrócił już do KwaSizabantu. Po dwóch latach, jego matka przyszła do Erla i 

powiedziała mu, że jej syn jest w więzieniu, i poprosiła o modlitwę za niego. Co się stało? 

 Otóż Mandlenkosi został bezwiednie wciągnięty do gangu młodych przestępców. Pewnego 

dnia, podczas gdy szedł po drodze natknął się na grupę młodych przestępców, którzy napastowali 

go. Zagrozili mu, że jeśli nie pójdzie z nimi to zostanie zabity. Potem zapytali go czy ma scyzoryk. 

Przywódca gangu wziął go i Mandlenkosi poszedł z nimi.       

 Wkrótce potem, ci przestępcy natknęli się na pewną wdowę towarzyszącą swemu synowi w 

drodze do pracy. Nikt z gangu ich nie znał. Przywódca gangu użył scyzoryka Mandlenkosiego i 

dźgnął tego młodego człowieka prosto w serce. Było to czyste morderstwo bez żadnej przyczyny 



popełnione po prostu z chęci zabijania. Tego samego dnia gang zamordował drugą osobę. 

Przywódca zagroził, że ktokolwiek wygada o tym zostanie zabity. 

 Mandlenkosi nie zgłosił na policję tych morderstw, co było jego obowiązkiem. Jednakże 

ktoś inny to zrobił. Cały gang został aresztowany i skazany na śmierć przez powieszenie. Prawo 

karne RPA w dalszym ciągu przewiduje karę śmierci dla czarnych i białych za pewne przestępstwa.

  

 Skazani mordercy zostali zabrani z więzienia w Durban do Johannesburga. Tam musieli 

czekać prawie rok zanim kara została wykonana. W tym czasie oczekiwania na wykonanie kary 

Mandlenkosi powrócił do Pana. Otrzymał Biblię, którą wiernie czytał. Potem napisał list do Erlo i 

poprosił, aby został odczytany przed kongregacją. 

 Gdy wyrok był ogłaszany, przywódca gangu ostrzegł członków gangu: ,,Nie płakać. Nie 

jesteśmy babami.” Ta odwaga znikła, gdy ustalono dzień egzekucji. Pewien urzędnik sądowy 

przyszedł do ich celi pewnego dnia i powiedział im, że zostaną powieszeni następnego dnia. W tym 

momencie skończyła się ich odwaga; załamali się i płakali jak małe dzieci, tylko Mandlenkosi 

zachowywał się pogodnie. 

 Jeden ze współpracowników Erla towarzyszył Mandlenkosiemu do miejsca egzekucji. 

Mandlenkosi śpiewał jak szedł na szubienicę. 

 Sędzia powiedział, że gdyby nie było to podwójne morderstwo, i gdyby Mandlenkosi 

doniósł o tym na policję, to miałby szansę uniknięcia kary śmierci, ale tak jak się rzeczy miały nie 

mógł jej uniknąć. 

 Erlo odczytał list Mandlengkosiego wielu kongregacjom. Jego ostatnie świadectwo stało się 

błogosławieństwem dla wielu letnich i bezczynnych chrześcijan. Oto co napisał. 

 ,,Baba Umfundisi (Wielebny Pastorze) i bracia w Chrystusie, 

 Pozdrawiam was w imieniu Pana Jezusa. Dziękuję Bogu, że dzięki Jego miłosierdziu 

pozwolił mi na końcu mojego życia odnaleźć drogę do Niego i nazywać się Jego dzieckiem.  

 Dziękuję Jemu również za możliwość napisania do was. Proszę powiedzcie wszystkim 

braciom i siostrom w Panu, aby nigdy nic nie obiecywali bez dotrzymywania tego. (Pwt 23:21 

UBG: ,,Jeśli złożysz PANU, swemu Bogu, jakiś ślub, nie zwlekaj z jego spełnieniem, gdyż PAN, 

twój Bóg, z pewnością będzie się tego domagał od ciebie, a na tobie będzie ciążył grzech.”).             

 Ja obiecałem coś czego nie dotrzymałem i dlatego jestem w sytuacji w jakiej jestem. Chcę 

powiedzieć wam, żebyście żyli dla Pana. Pozdrawiam was wszystkich następującą pieśnią: 

 Radujmy się, że jesteśmy dziećmi Bożymi, 

 Należymy do Pana, 

 Posiadamy Jego świadectwo, 

 Dziękujemy Tobie, Ojcze, za Twoją miłość, 

 I że możemy znać naszego Zbawiciela, 

 Bracia, ruszajmy naprzód, 

 Aby spotkać naszego Oblubieńca, 

 Prowadzeni przez Ducha Świętego, 

 Zwyciężymy wraz z Panem. 

 To Chrystus pokonał śmierć, 

 I zniszczył moc piekła, 

 Powstał z grobu, Alleluja! 

 Wszystkie zasuwy są połamane. 

 Proszę pozdrówcie moją rodzinę i powiedźcie im, aby nie płakali, ponieważ idę do domu 

mego Ojca. Powiedzcie moim braciom i siostrom, aby się nawrócili i nie czynili tego, co ja 

uczyniłem. Pozdrówcie mojego małego braciszka – proszę pomóż mi Umfundisi – powiedz mu, 

żeby żył tylko dla Pana Jezusa. Powiedz moim siostrom, mojemu dziadkowi i mojej babci, aby nie 

płakały i nie smuciły się z powodu mojej śmierci, ponieważ Bóg dał mi jeszcze jedną szansę, abym 

pokutował i nawrócił się. Jestem Mandlenkosi (co znaczy ,,Moc Pana”). 

 Ten rozdział pokazuje świętość Bożą. Przykłady wzięte z Przebudzenia wśród Zulusów są 

tego ilustracją i wywołują bojaźń. Jak wielu Chrześcijan rozpoczęło swój bieg wiary dobrze, a 



potem utknęło w połowie drogi, jak wyżej wymieniona kobieta z Ntumjambili! Wielu utraciło 

swoją pierwszą miłość. Inni nie byli gotowi, żeby poddać swoje zarezerwowane dla siebie obszary 

życia lub rzeczy Panu, tak jak to uczyniła wyżej wymieniona czarownica, która nie chciała rozstać 

się ze swoim ulubionym czarodziejskim amuletem i skończyła okropnie. Wszystkie powyższe 

przykłady powinny oświecić i pobudzić nas do wiary. Czy Pan Jezus uzyskał dostęp do wszystkich 

pomieszczeń w naszych sercach? Czy Pan Jezus jest prawdziwie naszym Panem, czy też my sami 

decydujemy i określamy co robimy? List do Hebrajczyków 12:14 UBG, powiada: ,,Dążcie do 

pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie nie ujrzy Pana.” 

 Któż może żyć uświęconym życiem? Nikt! Czy zatem mamy rozpaczać? Nie! Miłosierny 

Pan przygotował dla nas drogę. Czytamy w 1 liście do Koryntian 1:30 UBG: ,,Lecz wy z niego 

jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i 

uświęceniem, i odkupieniem:” To jest nasz ratunek! Jednakże cena uświęcenia jest bardzo wysoka. 

Wymaga naszego całkowitego oddania się jemu. W tym miejscu proszę każdego czytelnika 

niniejszej książki, aby modlił się za mnie, aby takie oddanie było udzielone także mi.  

  

  

 26. PAN KARCĄCY. 

  

  

 Wielu ludzi posiada błędne pojęcie o Bogu. Świadczą o tym wyrażenia typu: ,,od naszego 

miłującego Boga.” Jednakże my nie mamy tylko miłującego Boga, ale i świętego i sprawiedliwego. 

Jego wiele sądów o których mowa w Biblii są tego wyrazem. 

 Posiadamy Boga, który nagradza, dokonuje pomsty i kara. Na dowód tego podam dwa 

Biblijne fragmenty. 

 Pierwszy pochodzi z księgi Nahuma 1:2 UBG: ,,PAN jest Bogiem zazdrosnym i mściwym; 

PAN jest mściwy i pełen gniewu; PAN mści się nad swoimi przeciwnikami i zachowuje gniew 

wobec swoich wrogów.”  

 Drugi zaś z 1 listu do Tesaloniczan 4:3,6 UBG: ,,Taka jest bowiem wola Boga, wasze 

uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu;….I aby nikt nie wykorzystywał i nie 

oszukiwał w żadnej sprawie swego brata, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak wam to 

przedtem mówiliśmy i zaświadczaliśmy.” 

 Przebudzenie wśród Zulusów obfituje w potężne przykłady Bożego działania jak i sądów 

karcących wobec niepokutujących ludzi. 

 26.1 Sąd nad nominalnymi Chrześcijanami. 

 Jesienią 1966r Erlo poprosił Chrześcijan w swoim okręgu, aby modlili się o Przebudzenie. 

Na prośbę odpowiedziało 20 do 30 ludzi, którzy zbierali się codziennie na modlitwę. 

 Inni Chrześcijanie sprzeciwiali się temu, podając różne powody na swoją apatię. Jednym z 

nich było zadowolenie z tego co mieli. Czegoż im więcej było potrzeba? 

 Erlo odpowiedział im: ,,Czy nie widzicie, że nasze nabożeństwa i nasze kongregacje nie 

posiadają mocy ani duchowego autorytetu. Parkiety taneczne, boiska piłki nożnej i alkohol są 

ważniejsze dla Chrześcijan, aniżeli działanie Ducha Świętego.” 

 Drogi tych Chrześcijan rozdzieliły się w tym momencie. Jedni kontynuowali wierne i 

żarliwe modlenie się o Przebudzenie, podczas gdy drudzy szli za swoimi ziemskimi 

przyjemnościami. 

 Bóg nie kazał czekać tym dwóm grupom na odpowiedź. Jedna grupa doświadczyła 

cudownego duchowego błogosławieństwa i Przebudzenia, podczas gdy drugą dotknął sąd Boży. 

Oto kilka tego przykładów. 

 Pewna Chrześcijanka miała cztery córki, z których każda miała nieślubne dzieci.  

 Inna kobieta miała dwie córki, których oba małżeństwa były burzliwe. 

 Pewna matka poprosiła Erla, aby się pomodlił za jej syna, który wylądował we więzieniu. 

 Syn innego Chrześcijanina stał się pijakiem, często bijącym swoją żonę i dzieci, a także 

wypędzającym ich z domu. 



 Wiele innych rzeczy wydarzyło się, których nie można tutaj wymienić. 

 Powiem tylko, że jednemu z Chrześcijan, którzy szydzili z prośby Erlo urodziło się 

nienormalne dziecko. 

 Apostoł Paweł pisze w liście do Galacjan 6:7 UBG: ,,Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie 

naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie.” 

 26.2 Sąd nad prostytutką. 

 Pewna młoda dziewczyna nawróciła się w 1967r. Była gorliwa i prowadziła innych do Pana, 

a nawet ostrzegała ich, aby nie traktowali lekko Pana. 

 Jednakże jej pierwsza miłość zaczęła gasnąć, a jej gorliwość słabnąć. W końcu wróciła z 

powrotem do grzechów świata. Stała się prostytutką i żyła niegodziwym życiem. Nie widziano jej 

w kościele przez 9 lat. 

  W marcu 1976r przyszła do KwaSizabantu i uczestniczyła w nabożeństwie odbywającym 

się w wielkim garażu. Obecnych było więcej niż 1000 ludzi. W czasie nabożeństwa zerwała się 

okropna burza. Dziewczyna ta siedziała w środku tłumu ludzi, gdy nagle błyskawica uderzyła w nią 

powalając ją nieprzytomną na ziemię. Nikt inny nie został zraniony. Dziewczynę zabrano do 

szpitala, gdzie po kilku godzinach odzyskała przytomność, jednakże nie mogła mówić. 

 Po kilku dalszych godzinach zaczęła z wolna mówić. Poprosiła o rozmowę z pastorem i 

powiedziała: ,,To wydarzyło się z mojego powodu. Jak apostoł Paweł przed nawróceniem upadł na 

ziemię (Dz 9) tak i ja. Sprowadziłam to na siebie z powodu mojego grzesznego życia.” 

 Następnie miało miejsce niewiarygodne wyznanie grzechów. Udzielający pomocy 

duszpasterskiej powiedział, że nie pamięta, aby kiedykolwiek słyszał takie przerażające wyznanie 

grzechów. Można by było napisać książkę na temat grzesznego życia tej kobiety. Jedna strona ciała 

kobiety była sparaliżowana. Gdy Erlo w tym czasie wrócił do domu z nabożeństwa w innym 

regionie, zauważył że padało tylko w KwaSizabantu. We wszystkich regionach dookoła 

KwaSizabantu świeciło słońce i niebo było niebieskie. Pewien Chrześcijanin mieszkający trzy 

kilometry od miejsca uderzenia pioruna nie doświadczył burzy. Wydawała się ona być ograniczona 

do małego miejsca w KwaSizabantu.  

 Wracając do dziewczyny uderzonej przez piorun chciała ona natychmiast rozmawiać z Erlo. 

Powiedziała: ,,Poprosiłam Pana o przebaczenie; i chcę poprosić pastora Erla o nie również.” Erlo 

modlił się z nią i jej paraliż zniknął. Następnie chciała zobaczyć się również ze swoją matką 

(chciała ją także prosić  o przebaczenie) oraz z wieloma innymi ludźmi, którym wyrządziła 

krzywdę. 

 W tym przypadku sąd Boży zamienił się w sąd miłosierdzia. 

 ,,Lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała” (Rzym 5:20 UBG). 

 Ponieważ Pan dał tej prostytutce drugą szansę; to nie znaczy, że my możemy polegać na 

drugiej szansie.” 

 ,,….Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos; Nie zatwardzajcie waszych serc”….(Heb 3:7-8 

UBG). ,,Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga” (Heb 12:15 UBG). 

 26.3 Sąd nad szamanem. 

 Pewien bardzo stary człowiek przybył ze swoją żoną do KwaSizabantu. Niektórzy ze 

współpracowników poinformowali Erla, że to jest znany szaman. 

 Erlo zapytał szamana: ,,Czego pan tutaj szuka?” ,,Bóg mnie przysłał tutaj i kazał mi 

uporządkować moje pycie zanim umrę,” odpowiedział szaman. 

 ,,W jaki sposób Bóg to powiedział panu?” spytał Erlo. 

 ,,We śnie,” odpowiedział szaman. 

 Erlo był zajęty czymś innym w tym momencie, dlatego jego współpracownik przedstawił 

szamanowi drogę zbawienia. Szaman powiedział, że będzie szedł drogą Chrystusa. Potem Erlo 

pomodlił się z nim o uwolnienie od złych mocy, którym szaman dotychczas służył.  

 Następnego ranka starzec powiedział, że czuł się bardzo dobrze i chciał wrócić do domu. 

Erlo zapytał go, czy nie zechciałby zostać dłużej, był przecież tylko jeden dzień. Jednakże starzec 

uważał, że osiągnął swój cel i nie było sensu pozostawać dłużej. 

 3 tygodnie później zadzwonił do Erla pewien lekarz mówiąc, że pewien starzec prosił, aby 



zabrano go do KwaSizabantu. Erlo myślał, że jest to jakiż bezdomny starzec, który szukał miejsca 

schronienia. Dwa dni później przyjechał samochód z pacjentem od lekarza, który wcześniej dzwonił 

do Erla. Pacjentem tym był były szaman, który wyglądał na umierającego. 

 Erlo zapytał go co się stało? Starzec odpowiedział, że gdy wszedł do swego domu, to 

wróciła jego poprzednia choroba. Uważał że to była wina jego domu. Wtedy Erlo powiedział mu: 

,,Nie wierzę w to. Albo pan zgrzeszył znowu, albo nie wyznał pan wszystkich grzechów za 

pierwszym razem. Czy Duch Święty nie objawił panu niczego?” Na to poważnie już chory szaman 

powiedział, że nie wie o niczym takim. W tym miejscu Erlo postawił jasny warunek: ,,Jeśli nie 

potraktuje pan poważnie spraw związanych z Bogiem, to ja nie będę się z panem modlił.” 

 Przez trzy lub cztery dni chory szaman leżał nie wyznając żadnych grzechów. Różni 

współpracownicy Erla rozmawiali z nim, zachęcając go do wyznawania grzechów, ale było to 

daremne. Szaman był twardy jak skała. 

 Po upływie jeszcze kilku dni nagle rozległ się głośny krzyk w szpitalu. Współpracownicy 

Erla porzucili wszystko i udali się do pokoju z którego dochodziły te straszne krzyki. W pokoju tym 

zebrało się wielu ludzi, gdy współpracownicy przepchali się do przodu, aby zobaczyć co się 

dzieje..To szaman siedział na swoim łóżku z tak bardzo wytrzeszczonymi oczyma, jakby miały 

wypaść z oczodołów. Wyglądał jakby widział coś przerażającego. 

 Szaman wołał: ,,Biada mi. Krew woła. Pan Bóg mówi, że wierny i prawdziwy świadek był 

obecny, gdy mordowałem człowieka.” Erlo zapytał szamana co to wszystko znaczy. Na to szaman 

kontynuował wołanie: ,,Biada mi. Krew woła.” I wtedy wymienił imię drugiej osoby, którą 

zamordował. Po czym znowu wołał: ,,Biada mi. Krew woła.” Następnie wymienił imiona 

wszystkich  kobiet z którymi cudzołożył i dziewcząt, które uwiódł. Erlo próbował go uspokoić, ale 

szaman zaczął wołać jeszcze głośniej, tak, że Erlo musiał wyprosić dzieci z pokoju. 

 Gdy starzec uspokoił się trochę, Erlo próbował udzielić mu pomocy duszpasterskiej cytując 

werset: ,,...krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” (Jan 1:7 UBG). 

Jednakże szaman potrząsnął przecząco swoją głową. 

 Gdy imię pierwszej zamordowanej osoby zostało wykrzyczane, żona szamana wybiegła z 

pokoju. Później powiedziała Erlowi: ,,Moi bracia oskarżyli mego męża o zabicie tej osoby a ja 

mocno zaprzeczałam temu i broniłam mego męża. A teraz on powiedział, że to uczynił. Co 

powiedzą moi bracia?” 

 Stary szaman był przytomny jeszcze przez kilka następnych dni. Wielu współpracowników 

Erla, jak również żona szamana prosiło go, aby przyszedł pod krzyż i prosił Pana Jezusa o 

przebaczenie, ale on odmawiał. Co chwilę wykrzykiwał nowe wyznania grzechów. ,,Wydoiłem 

cudzą krowę” przyznał się za pewnym razem. Zanim stracił przytomność, pewna młoda pracownica 

przyszła i prosiła go, aby uporządkował swoje życie. Gdy mijała jego łóżko szaman wyciągnął 

swoje ręce by złapać ją pod spódnicę. Wtedy odskoczyła i zapytała: ,,Dziadku, co ty robisz?” Na co 

odpowiedział: ,,Nie mogę inaczej, wydano mnie w moc moich grzechów. Znajduje się tu ktoś, kto 

mówi: ,,Dopełnij miary swoich grzechów.” Na krótko zanim umarł uczynił ruchy rękami, jak gdyby 

zwijał tytoń między palcami czyniąc czary. 

 W ten sposób stary szaman odszedł z tego świata. Rzeczy, które ukrył i nie wyznał, gdy po 

raz pierwszy udzielano mu pomocy duszpasterskiej zostały wykrzyczane w taki sposób, że wielu 

ludzi usłyszało to co uczynił. Umarł w swoich grzechach. Czas łaski dla niego skończył się zanim 

umarł. W księdze Rodzaju 4:10 czytamy: ,,Głos krwi twego brata woła do mnie z ziemi.” 

 26.4 Sąd nad kaznodzieją. 

 Pewien murzyn z Rodezji (dzisiaj Zimbabwe) był kaznodzieją w prowincji KwaZulu-Natal. 

Jego praca wśród jego kongregacji była bezproduktywna, ponieważ był niewierzący. 

 Znalazł drogę do Pana w 1956r, i od tego czasu jego kongregacja kwitła. Wielu ludzi 

przyszło do Pana Jezusa dzięki niemu, i niewolnicy grzechów byli uwalniani. 

 W 1966r ten kaznodzieja miał kontakt z Erlo, i uczestniczył w spotkaniach modlitewnych w 

Mapumulo. Jednakże miał dziwny sposób modlenia się. Otóż wkładał głowę między kolana i 

kołysał się na podłodze jak wąż. A nawet przyciskał swą głowę do podłogi, jak wielki wąż gotowy 

do ataku. Na jednym ze spotkań modlitewnych wyznał, że dookoła niego znajduje się ciemność, i 



prosił o modlitwę. 

 Po tym, gdy Przebudzenie rozpoczęło się, w 1967r, ten kaznodzieja sprzeciwiał się i 

atakował Erla i jego zespół gdziekolwiek mógł. 

 Po pewnym czasie wyszła na jaw przyczyna dziwnego zachowania się tego kaznodziei w 

czasie modlitwy. Otóż powiedział on swojej żonie, że jego dziadek był słynnym szamanem, który 

wiedział na początku każdego dnia, co się wydarzy w ciągu dnia. Ojciec kaznodziei również był 

szamanem. Jako młody chłopiec kaznodzieja nosił torbę swego ojca ze wszystkimi amuletami i 

fetyszami, gdy chodzili polować na węże. Jego ojciec wymyślił sposób łapania dużych wężów 

żywcem. Używał długiej klatki, która zwężała się na końcu. Podłoga tej klatki posiadała kawałki 

zaostrzonego metalu, skierowane ostrzem ku górze. A na końcu klatki znajdowała się przynęta. Wąż 

pełzał w kierunku przynęty raniąc się o metalowe ostrza. Wtedy ojciec kaznodziei łapał łeb węża, a 

chłopiec ogon i zanosili węża do domu, aby robić z niego fetysze i amulety. Te czynienie czarów za 

pomocą węży było najprawdopodobniej przyczyną dla której kaznodzieja zachowywał się tak 

dziwnie podczas modlitw.  

 Pewnego ranka przy śniadaniu kaznodzieja powiedział żonie, że śnił o dziadku i że pragnął 

odwiedzić miejsce swego urodzenia, Rodezję, ponownie. Dodał przy tym, że chciał przestać głosić 

Słowo Boże i zarabiać pieniądze poprzez pracę na traktorze. Jego żona odpowiedziała na to: ,,Nie 

zgadzam się z tym w ogóle. Powiedziałeś kiedyś, że Bóg powołał cię do głoszenia Ewangelii,” 

 Od tego dnia kaznodzieja zaczął przeciwstawiać się dziełu Bożemu. W końcu powiedział: 

,,Moje sumienie pali mnie jak rozżarzone żelazo. Nie ma już dla mnie przebaczenia.” 

 W kilka dni później ten kaznodzieja powiesił się na drzewie. 

 Jego kongregacja była zdruzgotana tym co się stało; że ich pastor odebrał sobie życie i tak 

skończył, a przecież był człowiekiem, który poprowadził tak wielu ludzi do Pana Jezusa Chrystusa. 

Wielu ludzi potknęło się i zaczęło wątpić z tego powodu. 

 Jego żona, której potem Erlo udzielił pomocy duszpasterskiej wyjawiła wiele ukrytych i 

nieczystych rzeczy, które działy się w życiu jej męża.  

 To , że ten kaznodzieja tak skończył  spowodowane było w przeważającej mierze przez 

czary praktykowane przez jego dziadka i ojca. Okropne rzeczy przytrafiają się potomkom w 

rodzinach w których praktykowano czary. Oczywiście ten kaznodzieja też ponosi wielką 

odpowiedzialność, ponieważ stale krytykował Przebudzenie. 

  Trzy rzeczy przyczyniły się do tego samobójstwa. PO pierwsze czary przodków. Po drugie, 

przeciwstawianie się w swoim życiu działaniu Ducha Świętego w Przebudzeniu. I, po trzecie, 

nieczyste motywy w służbie dla Najwyższego. 

 Ale strzeżmy się, by nie rzucać kamieniami w tego kaznodzieję. Ponieważ nie do nas należy 

sąd! 

 ,,Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi” (Jan 5:22 UBG). 

  

  

 27. PAN ZAOPATRUJĄCY. 

  

  

 Król Dawid posiadał złotą zasadę w odniesieniu do zaopatrywania przez Pana: ,,Przerzuć 

swój ciężar na PANA, a on cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy” 

(Ps 55:22 UBG). 

 Istnieje taka rzecz, jak życie bez realności, i na odwrót istnieje realne życie wiary. Kilka 

miesięcy temu otrzymałem list, w którym była opisana, następująca historia. 

 Pewna chora kobieta napisała do znanego uzdrowiciela przez wiarę (nie wymienię jego 

nazwiska bo nie chcę go zniesławiać czy demaskować, chociaż spowodował duże szkody w 

Królestwie Bożym), prosząc o modlitwę, ponieważ cierpiała na chroniczną chorobę. Na co 

otrzymała list od żony lub matki tego uzdrowiciela proszący o wpłacenie 500 marek Niemieckich, 

po uczynieniu czego nastąpi modlitwa o jej zdrowie. 

 To nie jest życie wiary, ale życie uważające: ,,że pobożność jest zyskiem cielesnym” (1 Tym 



6:5 UBG). 

 Istnieją również inne formy zbierania pieniędzy i błagania. Gdy objeżdżałem Florydę z 

wykładami pewien znany pastor, powiedział, że nigdy więcej nie poprosi J. W., aby głosił Słowo 

Boże w jego Kościele, Gdyż J. W. głosił przez 45 minut na temat zbierania datków, a 15 minut 

poświęcał na głoszenie Słowa Bożego. Byś może, że wydaje się to być przesadzone, ale jest typowe 

u tego rodzaju ewangelistów, których kazania słyszałem w innych miejscach. 

 Istnieją inne sposoby na wycyganienie pieniędzy od ludzi, takie jak na przykład ogłaszanie 

minimalnej kwoty jaką wierni mają złożyć na tacy. Sam byłem obecny na nabożeństwie w Pacific 

Palisade (USA), na którym podczas zbierania kolekty zachęcano ludzi, aby nie dawali mniej niż 

10$. 

 Erlo nie szuka pieniędzy, ale dusz ludzkich. To jest z pewnością jedna z przyczyn, dlaczego 

tak wielu ludzi nawraca się na jego nabożeństwach do Pana. Pan dostarcza wszystko co jest 

potrzebne, tak że nawet o wiele więcej niż setka wierzących ma zaspokojone swoje codzienne 

potrzeby. Na spotkaniach młodzieżowych na których spotyka się nawet do 1000 młodych ludzi, i na 

konferencjach na których uczestniczy nawet więcej ludzi wszyscy zasiadają do obfitych posiłków i 

są w pełni nasyceni. 

 Ci, którzy opierają się w wierze na Bogu, doświadczą, że czasami jest ciężko, ale na końcu 

widzą pełnię Jego cudów. Sam doświadczyłem czegoś takiego. 

 Było mi bardzo trudno wydobyć od Erla informacje w jaki sposób jest ta wielka praca 

finansowana. Próbowałem przez ponad 2 tygodnie, aby się o tym dowiedzieć. W końcu Erlo wysłał 

mnie do kilku swoich współpracowników, aby przekazali mi trochę informacji. Powiedzieli mi: 

,,Jest pan pierwszym gościem, który otrzymuje takie informacje.” 

 27.1 Łóżka dla szpitala Erla. 

 Zanim wyleciałem do RPA w marcu 1976r, aby odwiedzić Erla miałem możliwość zobaczyć 

jak Pan zaopatruje. Po południu, w czwartek 18 marca 1976r, jechałem do Frankfurtu, aby stamtąd 

polecieć do Johannesburga i Durbanu. Na kilka godzin przed moim lotem kurier z pieniędzmi 

wręczył mi 1000 marek w gotówce, jako przekaz od brata E. mieszkającego we Frankfurcie. 

Wiedziałem, że te pieniądze mają zostać przekazane Erlowi na działalność jego misji. Wziąłem je z 

sobą i wręczyłem Erlowi. Ktoś może w tym miejscu zacytować mi werset z Ewangelii Mateusza 6:3 

UBG: ,,….niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa.” Ale ten fragment nie odnosi się do tego 

przypadku, ponieważ ja byłem tylko pośrednikiem. Później zobaczyłem, jak ten dar  wpasowywał 

się w Boże planowanie. 

  Podczas mojego drugiego tygodnia pobytu w RPA, Friedel, brat Erla, powiedział, że pewien 

szpital w Dundee wyprzedawał łóżka w dobrym stanie, i że będzie musiał tam pojechać i je 

zobaczyć. Były pilnie potrzebne do szpitala Erlo.  Friedel pojechał do Dundee i kupił 20 łóżek za 

ekwiwalent 1000 marek. 

 To jest tylko połowa tej historii. Erlo powiedział mi, że muzułmanie z Durbanu odwiedzili 

jego misję. A niektórzy z nich przyszli po pomoc duszpasterską. Gdy zobaczyli misję i pracę, która 

się tu odbywa, to przesłali 48 materaców z Durbanu. 

 Podczas, gdy jesteśmy przy temacie szpitala misyjnego podam kilka innych faktów z nim 

związanych. Otóż, na początku pracy misyjnej wrogowie Erla, mówili, że Chrześcijanie chcieli 

tylko wyciągnąć pieniądze od ludzi. Erlo, że tak powiem, nie dał podstaw do krytykowania wrogom 

przez to, że nigdy nie prosił o wsparcie finansowe. Wtedy niektórzy religijni ludzie zamienili kota 

ogonem mówiąc, że ludzie będą przychodzić do szpitala Erla tylko po to by zostać wymytymi i 

nakarmionymi pustymi słowami miłości. Diabeł będzie zawsze powodował, że jego pomocnicy, 

będą krytykować posłańców Chrystusa. 

 Po tym, gdy Erlo ze swoją misją osiedlili się w KwaSizabantu i wybudowali szpital, czarni 

Chrześcijanie powiedzieli Erlowi: ,,Ty zajmij się głoszeniem Ewangelii i udzielaniem pomocy 

duszpasterskiej, a my zajmiemy się dostarczaniem jedzenia.” Wtedy Erlo zapytał ich: ,,Czy wiecie 

co to znaczy karmić stu ludzi dziennie?” Na co czarni przyjaciele Erla odpowiedzieli: ,,Czy Pan 

tego nie wie?” 

 Szpital Chrześcijański jest prowadzony od 1970r. Często wiara czarnych Chrześcijan była 



wypróbowywana, ale nigdy nie rozczarowali się. 

 Jak wygląda rachunek, gdy pacjent zdrowy na ciele, duszy i duchu opuszcza szpital? 

 Wynagrodzenie lekarza -     0,00 

 Badania laboratoryjne -      0,00 

 Leki -         0,00 

 Opłata za szpital -       0,00 

 W sumie        0,00 

 

 Nie ma takiego drugiego szpitala, w którym wszystko jest za darmo. Oczywiście żadne tego 

rodzaju rachunki nie są wysyłane pacjentom po wyjściu z tego szpitala, ponieważ w tym szpitalu 

nie ma lekarzy, laboratorium ani leków. Czarne i białe pielęgniarki nie otrzymują wynagrodzenia, 

wszystkie polegają w tym względzie na Panu. Gdy potrzebują butów lub koszuli to modlą się po 

prostu o to. Podam mały przykład. 

 1 kwietnia 1976r nocowałem na farmie Joe Newlanda w Creighton. Mężczyźni przebywali 

w jednym budynku, a kobiety w drugim. Jedna z kobiet prała sweter córki na którym puściły 

kolory. Wyglądał jakby przygotowano go na karnawał. Córka powiedziała tej matce: ,,Mamo proszę 

kup mi nowy sweter. Nie mogę chodzić w czymś takim.” Wtedy, matka powiedziała jej: ,,Czy 

jestem Bogiem? Idź do Niego i poproś Go o nowy sweter.” Wtedy córka podziękowała jej, mówiąc, 

że właśnie tak postąpi. 3 kwietnia, przyszła pewna biała kobieta i przyniosła kilka swetrów dla 

zespołu Erla. I dziewczynka otrzymała jeden z nich. Gdy go wzięła wybuchnęła płaczem, poszła do 

matki i powiedziała: ,,Pan dał mi już sweter.” Obie podziękowały Panu za szybką odpowiedź.  

 27.2 Transport jest ważny. 

 Coraz więcej ludzi uczestniczyło w nabożeństwach odbywających się w Tugela Ferry, o 

którym mówiłem wcześniej. Jeden z wierzących braci, który posiadał Land Rovera musiał jeździć 

12 razy tam i z powrotem, aby zabrać wszystkich chętnych mieszkających w okolicy. 

Współpracownicy powiedzieli Erlowi, że modlili się o przyczepę, ażeby nie musieć jeździć tak 

dużo. Erlo powiedział, że w KwaSizabantu modlili się od trzech tygodni, aby Pan dał im 

ciężarówkę. Trzy dni później, na nabożeństwo przyszła nieznana biała kobieta. Nie rozumiała słowa 

w języku Zuluskim w jakim było prowadzone nabożeństwo, ale na koniec powiedziała: ,,Odczułam 

obecność Ducha Świętego w taki sposób, że ledwie mogę w to uwierzyć.” Po czym, ze łzami w 

oczach, powiedziała: ,,Chciałabym coś uczynić dla tych czarnych Chrześcijan.” Współpracownicy 

Erla myśleli, że być może kobieta ta daruje im kolka Biblii, ale ku ich zaskoczeniu podarowała im 

ciężarówkę. Kobieta ta nie należała nawet do misji. Ciężarówka była tak obszerna, że mogła 

pomieścić 200 dzieci. 

 Wierzący w KwaSizabantu modlili się przez 3 tygodnie i 3 dni o ciężarówkę dla braci w 

Tugela Ferry, i Pan wysłuchał i posłał im nieznaną im kobietę, aby zaspokoiła ich potrzebę.  

 Jak wiadomo ciężarówka nie jeździ na wodzie, ale na oleju napędowym. Wielu Chrześcijan, 

którzy mieszkali 100 km od Tugela Ferry chciało przybyć na tamtejsze nabożeństwa. Bill Larkan, 

jeden z czołowych tamtejszych Chrześcijan, zamierzał ich zabrać, ale nie miał pieniędzy na paliwo. 

Więc modlił się: ,,Panie, proszę daj nam konieczne pieniądze przed piątkiem, abyśmy mogli 

zakupić paliwo, abyśmy mogli pojechać po wierzących.” Nastał piątek po południu, ale dalej nie 

było pieniędzy. Nagle Bill usłyszał kogoś wołającego go po imieniu 3 razy. Pewna kobieta podeszła 

do niego i powiedziała: ,,Mieszkam 18 km stąd i mieliśmy spotkanie modlitewne. Odczuliśmy, żeby 

przekazać wam pewną sumę pieniędzy” Następnie dała Billowi 9,60 R. Bill natychmiast pojechał 

na stację benzynową i napełnił bak ciężarówki olejem napędowym. Gdy bak był pełen , to 

wskaźnik cenowy wskazał 9,60 R. Jak dokładnie Pan odpowiada! 

 Naprawie tej ciężarówki również towarzyszyła cudowna historia. Barney załadował trawę 

dla lepianek na ciężarówkę i jechał z Tugela Ferry do KwaSizabantu, gdy ciężarówka zepsuła się 11 

km od Greytown. Barney poinformował Erlo, który powiedział mu: ,,Zostaw ciężarówkę, gdzie jest 

i wracaj do domu. Możesz zabrać ją jutro.” Barney wrócił o 2:00 nad ranem. Z rana kilku 

współpracowników Erla pojechało, aby naprawić ciężarówkę. Gdy przybyli na miejsce, gdzie się 

zepsuła, ciężarówki nie było. Byli zaszokowani, ale modlili się, aby mogli ją odnaleźć. Myśleli, że 



złodzieje być może popchali ciężarówkę w dół po zboczu. Erlo zapytał Pana: ,,Czy działałem 

wbrew Twojemu prowadzeniu Panie?” W końcu zgłosili kradzież na policję i smutni wyruszyli w 

drogę do domu. Nie odjechali daleko, gdy policja nadjechała i zatrzymała ich. Po czym policjant 

powiedział: ,,Ciężarówka się odnalazła. Została naprawiona w warsztacie samochodowym.” Gdy 

współpracownicy pojechali do tego warsztatu wyszedł do nich kierownik i bardzo przepraszając, 

wyjaśnił: ,,Zaszło kompletne nieporozumienie. Zeszłego wieczora inna ciężarówka tej samej marki 

również zepsuła się w pobliżu Greytown. Właściciel zadzwonił, abyśmy przyjechali, zabrali 

ciężarówkę i ją naprawili. Po wyjechaniu z warsztatu znaleźliśmy najpierw waszą ciężarówkę, więc 

przyholowaliśmy ją do warsztatu i naprawili. Wtedy właściciel drugiej ciężarówki zadzwonił i 

zapytał dlaczego jeszcze nie zaholowaliśmy jego ciężarówki do warsztatu. Wtedy uświadomiliśmy 

sobie nasz błąd i poinformowaliśmy policję. Oto wasza ciężarówka, proszę weźcie sobie ją.” Gdy 

współpracownicy Erla zapytali o koszt naprawy, kierownik odpowiedział, że mają dosyć kłopotów i 

że nie trzeba nic płacić. Erlo i współpracownicy podziękowali Panu za wysłanie aniołów, którzy 

naprawili samochód za darmo. Użyli również tej okazji, aby porozmawiać z białym kierownikiem 

warsztatu o Ewangelii. 

 Pan nie tylko troszczy się o pojazdy, ale i to o wiele więcej o ludzi, którzy ich używają. 

Pewnego razu Erlo z grupą 5 osób z jego zespołu jechał do miejsca położonego około 100 km od 

KwaSizabantu. Droga była żużlowa z wieloma zakrętami, nierówna i wyboista. Było również 

gorąco i jadący byli spragnieni. W czasie podróży, w porze lunchu zjedli trochę chleba, ale nie mieli 

nic do picia. Obszar był nieznany im i nie wiedzieli skąd wziąć coś do picia. Nagle jeden z jadących 

powiedział: ,,Zatrzymajmy się. Tutaj znajduje się coś do picia!” Ponieważ Erlo jechał bardzo 

szybko to zajęło mu trochę czasu, aby zatrzymać samochód. Po tym gdy zatrzymali się i otworzyli 

tylne drzwi zobaczyli kran z wodą, usytuowany około 1 m od drzwi, na poboczu drogi. Erlo był 

zdumiony i zapytał: ,,Czy wiedziałeś, że tutaj był kran?” Współpracownik odpowiedział: ,,Nie 

wiedziałem, ale odczułem jakby Pan chciał dać nam wodę tutaj.” Wtedy wszyscy sześciu 

podziękowali Panu za jego cudowną opiekę i prowadzenie. Potem, gdy Erlo relacjonował te 

doświadczenie, to powiedział: ,,Nigdy wcześniej nie widziałem kranu z wodą zamontowanego obok 

drogi. Gdy jechaliśmy dalej minęliśmy jeden dom. Być może rura z wodą była pociągnięta stamtąd, 

ale w jakim celu, nie wiemy.”  

 Podczas, gdy jesteśmy już przy temacie pojazdów, to opiszę historię związaną z prawem 

jazdy. Jeden ze współpracowników Erla zdawał egzamin na prawo jazdy upoważniające do 

kierowania autobusami. Egzaminator był bardzo surowy i bano się go. Egzaminator i zdający 

wsiedli do autobusu. ,,Ruszaj” powiedział egzaminator do zdającego, który poprosił czy najpierw 

może się pomodlić. Po czym pomodlił się głośno, prosząc Pana, aby był z nim i pomógł mu i 

chronił ich. Po otworzeniu oczu, zdający zobaczył, że egzaminator zgasił papierosa. Po egzaminie, 

zdający podziękował Panu za chronienie ich. Wtedy bez żadnych dalszych pytań zdający otrzymał 

prawo jazdy. Potem, gdy egzaminator odszedł, kilku Zulusów powiedziało do zdającego: ,,Musiałeś 

użyć mocnego zaklęcia, że wszystko poszło tak dobrze.” Na co on odpowiedział: ,,Nie 

zaczarowałem tego człowieka. Nie rzucam uroków. Robię tylko jedną rzecz- o wszystkim 

rozmawiam z Panem Jezusem Chrystusem.” 

 Gdy mówimy w tym miejscu o jeździe, to przypomina mi się 4-letni Kwasi. Chociaż jest 

małym dzieckiem to posiada dziecięce ale za to intensywne życie modlitewne. Pisałem wcześniej, 

jak Pan go potężnie używał. Pewnego dnia Kwasi jechał z pewną kobietą w samochodzie, gdy 

nagle powiedział do niej: ,,Ma pani szczęście, że ma pani mnie ze sobą. Mogę być pani bardzo 

pomocny.” Kobieta zaśmiała się i powiedziała: ,,Jak możesz byś mi pomocą? Czy potrafisz 

kierować samochodem?” ,,Nie” powiedział ,,ale mogę modlić się, gdy samochód nie zapala, a 

wtedy zapala.” Kobieta pomyślała, że dziecko przesadza, jak to mają dzieci w zwyczaju. PO 

podróży kobieta ta rozmawiała z matką Kwasiego o tym. Jego matka odpowiedziała: ,,Może pani 

mu wierzyć” po czym opowiedziała jej, co wydarzyło się poprzedniej nocy. Otóż mieli właśnie 

jechać do domu, ale silnik nie chciał zapalić i nie działały światła. Zamierzała wezwać mechanika, 

ale Kwasi powiedział jej, że powinni się pomodlić. PO wypowiedzeniu ,,Amen”, Kwasi powiedział 

jej: ,,Mamo zapal silnik, będzie teraz działał.” Nie chciała uwierzyć temu, ale spróbowała najpierw 



włączyć światła i była zdumiona, że się zapaliły. Potem przekręciła kluczyk zapłonu i silnik zapalił! 

Dojechali do domu bez żadnych problemów. 

 W Ewangelii Mateusza 18:3 UBG, Pan Jezus powiada: ,,Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się 

nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.” Nasza 

pycha, zarozumiałość i arogancja przeszkadzają mocy Pana. 

 Pewnego razu doświadczyłem podobnej rzeczy, gdy przeprowadzałem różne wykłady w 

Szwajcarii. W sobotę wieczorem miałem przemawiać w Zurichu, a w niedzielę rano w Pruntrut do 

kongregacji pastora Dr Küllinga. Wyruszyłem wcześnie w niedzielą rano, aby przybyć na czas do 

Pruntrut położonego 150 km dalej. Warunki jazdy były trudne, ponieważ tego ranka na drogach 

była szadź. Na jednym z zakrętów przed Wollhusen, furgonetka pocztowa jechała po niewłaściwej 

stronie drogi. Nie mogłem ominąć jej, ponieważ obok mnie jechał konwój samochodów 

wojskowych, a po prawej stronie był mur. Nie było innej alternatywy; furgonetka wyprzedzała na 

ślepym zakręcie i musiałem zderzyć się z nią czołowo. Próbowałem zwolnić ostrożnie, ale wtedy 

mój samochód zaczął ślizgać się na lodzie. Próbowałem skontrować kierownicą poślizg, ale wtedy 

uderzyłem w mur moim prawym przednim kołem i mój samochód zatrzymał się. Furgonetka także 

zatrzymała się, ale jak tyko pojawił się odstęp w konwoju wojskowym, natychmiast ruszyła. 

Spisałem numer rejestracyjny furgonetki, ale nie zgłosiłem niebezpiecznej jazdy jej kierowcy na 

policję. Gdy chciałem kontynuować jazdę to nie byłem wstanie kierować samochodem poprawnie, 

gdyż skręcał bezwiednie najpierw w lewo, a po chwili w prawo, tak jakby układ kierowniczy był 

uszkodzony. Przy drugiej próbie jazdy nastąpiło to samo. Wtedy zacząłem się modlić mówiąc: 

,,Panie, co mam zrobić? Jest niedziela rano. Warsztaty samochodowe są zamknięte, a za dwie 

godziny mam przemawiać w Pruntrut. Przejechanie drogi na której jest szadź zajmie mi cały 

dostępny czas. Czy nie mógłbyś naprawić teraz mojego samochodu? Nie ma lepszego mechanika 

niż Ty!” Po skończeniu tej modlitwy ruszyłem ostrożnie. Mój układ kierowniczy działał tal jak 

gdyby nigdy nie był uszkodzony i przybyłem do Pruntrut na czas, bogatszy o jedno doświadczenie 

wiary. Na prawa układu kierowniczego nie była potrzebna. Zaś cudowne doświadczenie 

spowodowało, że zapomniałem mojej złości na kierowcę furgonetki, który jechał tak niebezpiecznie 

w pobliżu Wollhusen. Prawdę mówiąc stało się coś przeciwnego. Byłem wdzięczny mu za to, co się 

stało. Gdyby nie jego niebezpieczna jazda to nie doświadczył bym pomocy Pana. 

 27.3 Pomaganie sobie samemu. 

 Życie z wiary nie oznacza założenia rąk i czekania, aż Pan wszystko zrobi. Apostoł Paweł 

pisał: ,,Kto nie chce pracować, niech też nie je” („ Tes 3:10 UBG)., oraz ,,…i pracować własnymi 

rękami, jak wam nakazaliśmy” (1 Tes 4:11 UBG). 

 Zadaniem współpracowników Erla zajmujących się dostarczaniem żywności jest nie tylko 

proszenie Pana o zaopatrzenie, ale i pracowanie i posiadanie udziału w ciężkiej pracy i to nie tylko 

40 czy 45h w tygodniu. Ludzie ci uprawiają ponad 10 hektarów ziemi ornej w KwaSizabantu, i 

troszczą się o wielu chorych w szpitalu misyjnym. Chrześcijanie mieszkający daleko są zabierani 

do szpitala i odwożeni z powrotem do domów czasami późną nocą a nawet w bardzo wczesnych 

godzinach rannych następnego dnia. Samochody są naprawiane przez współpracowników Erla, 

którzy są uzdolnieni technicznie. Wszystko to odbywa się w bezinteresowny sposób bez szemrania i 

narzekania. 

 Ci którzy wspierają tę misję mają tę samą postawę. Kobiety kupują wełnę i robią swetry na 

drutach, a pieniądze zarobione w ten sposób darują na działanie tej misji. Inni uprawiają warzywa i 

przynoszą zbiory do KwaSizabantu.  Jeszcze inni kupują towary za dobrą cenę na targu i sprzedają 

je z małym zyskiem w obszarach wiejskich, a swój niewielki zysk przynoszą dla Pana.  

 W tym miejscu przypominają mi się Koreańscy Chrześcijańscy farmerzy uprawiający ryż, 

którzy sprzedawali drogi ryż, a kupowali tańsze proso, aby się nim żywić, a pieniądze zarobione w 

ten sposób przynosili Panu. 

 W KwaSizabantu panuje nie tylko modlitwa, ale i wierna praca. Oto dlaczego 

błogosławieństwo Pana spoczywa na wszystkim co robią. 

 Czasami w ślad za samopomocą idzie bezpośrednie wsparcie Pana. Oto jeden z tego 

przykładów. 



 Kilku współpracowników Erla przyszło do niego i poprosiło go, aby dał im sadzonki 

ziemniaków, które zamierzali posadzić. Erlo był zaskoczony i zapytał dlaczego chcieli sadzić 

ziemniaki o tej porze roku, dodając: ,,Jestem synem farmera i znam się na uprawie roli. Teraz nie 

jest sezon na sadzenie ziemniaków.” Jednakże współpracownicy upierali się przy swoim, mówiąc, 

że Pan im tak kazał uczynić. Na to Erlo poddał się i dostarczył im sadzonki ziemniaków, które 

zostały posadzone i przyniosły wspaniały plon. Dodatkowo, ceny ziemniaków poszły w górę, tak że 

uzyskano dobry zysk ze sprzedaży oraz poosiadano wystarczającą ilość jedzenia. 

 Wspaniały plon ziemniaków przypomina cudowny połów ryb Piotra opisany w Ewangelii 

Łukasza w rozdziale 5, gdzie Pan Jezus powiedział do Piotra: ,,Wypłyń na głębię i zarzućcie wasze 

sieci na połów” (Łuk 5:4 UBG). Piotr mógł powiedzieć: ,,Panie jesteśmy rybakami. Zapewniamy 

ciebie, że to nie jest dobry pomysł, aby zarzucać sieci za dnia. Wiemy, że jesteś wspaniałym 

nauczycielem, ale znamy się na łowieniu ryb lepiej od ciebie.” Jednakże, zamiast tego powiedział: 

,,...na twoje słowo zarzucę sieć.” Rezultatem tego było to, że złapali tak wielką ilość ryb, że rwały 

się ich sieci. Erlo wyjaśnił mi, że wychowawszy się na farmie wiedział dobrze, że początek zimy 

nie byą czasem na sadzenie ziemniaków. Ale Pan nakazał: ,,Zasadź ziemniaki!” wynikiem czego 

był obfity zbiór. 

 27.4 Bezpośrednia pomoc. 

 Istnieją jednak sytuacje w których dobra wola i ciężka praca nie wystarczają, i w których 

można tylko modlić się ufając i zawierzając Panu oraz czekać na spełnienie Jego obietnic. 

 Zanim Erlo ożenił się doświadczył takiego dnia, w którym on i jego współpracownicy nie 

mieli nic do jedzenia z wyjątkiem małej ilości mąki. Wtedy udali się do swojego miejsca modlitwy 

położonego w lesie i modlili się mówiąc: ,,Drogi Panie, prosimy pomóż nam. Wszystko co mamy to 

trochę mąki i nie wiemy jak przygotować nasz następny posiłek.” W drodze powrotnej do domu 

jedna z kobiet zobaczyła pewne chwasty i powiedziała: ,,Te chwasty są jadalne, możemy zerwać ich 

liście i ugotować je na lunch.” Zerwali więc liście i ugotowali je na odrobinie tłuszczu. Wtedy nagle 

przyszedł pewien biały człowiek na lunch. Byli bardzo zażenowani bo woleliby poczęstować go 

czymś lepszym. Pomodlili się przed jedzeniem prosząc Pana, aby błogosławił ten pokarm. Po 

posiłku ten biały człowiek rozpłakał się i powiedział, że nie może znieść tego że żyją w takiej 

biedzie. Następnie wziął jednego ze współpracowników Erla ze sobą do sklepu i kupił mu artykuły 

spożywcze, a nawet mięso, tak że zarówno chorzy jak i współpracownicy Erla mieli co jeść. 

Spiżarnia została ponownie napełniona. Wtedy współpracownicy poszli z powrotem na swoje 

miejsce modlitwy i podziękowali Panu za Jego obfite zaopatrzenie. Erlo powiedział mi jeszcze, że: 

,,Tak działo się przez wiele lat. Nie było dnia w którym nie mielibyśmy jedzenia.” 

 Kriki Eliasza żyją i w naszych czasach. Tak samo obietnice Starego Testamentu zachowały 

swą moc po dzień dzisiejszy. 

 W 1 księdze Królewskiej 17:16 UBG, czytamy: ,,Nie skończyła się mąka w dzbanie ani nie 

zabrakło oliwy w baryłce według słowa PANA, które wypowiedział przez Eliasza.” 

 Pewnego dnia, gdy Erlo był w Niemczech wydarzyła się podobna rzecz. Otóż zapasy 

wyczerpały się. Wtedy wszyscy współpracownicy zebrali się na modlitwę, gdyż nie mieli jedzenia 

na następny dzień. Po modlitwie tuż przed zachodem słońca przyjechał pewien biały człowiek z 

samochodem pełnym artykułów żywnościowych. A wkrótce po nim przyjechał murzyn też z 

samochodem załadowanym żywnością. I w ten sposób ponownie potrzeby zespołu 

ewangelizacyjnego zostały zaspokojone. 

 Podczas pierwszych kilku miesięcy 1976r misja posiadała niewiele pieniędzy. Zwyczajowo 

misja płaciła rachunki za żywność na koniec każdego miesiąca. Tak samo postępował szpital 

misyjny. Pewnego wieczoru, Kay, żona Erla, przyszła do współpracowników i powiedziała im, że 

rachunek miesięczny za artykuły spożywcze jest wysoki i nie ma wystarczającej ilości pieniędzy w 

kasie, aby go zapłacić. Nie można było już więcej nic zamawiać. Na to współpracownicy zamknęli 

drzwi i padli na kolana, błagając Pana o pomoc. W kilka dni później przyszedł miesięczny rachunek 

za artykuły spożywcze, który był wyższy niż zwykle, bo opiewał na 6006 randów. Wtedy nieznany 

darczyńca przekazał misji 6000 randów, tak że misja dopłaciła tylko 6 randów. To był niewątpliwie 

cud od Pana!  



 Problemy z zaopatrzeniem powstają, gdy duże konferencje są przeprowadzane w 

KwaSizabantu. Byłem obecny na jednej z takich konferencji odbywającej się 4 kwietnia 1976r. 

Przed takimi wydarzeniami zespół zbiera się na modlitwę, prosząc Pana, aby zaopatrzył ich we 

wszystko co potrzebują na przyjęcie ludzi, którzy przybędą na konferencję. Potem kupują tyle 

artykułów spożywczych na ile starcza im pieniędzy. Niektórzy ludzie przekazują pieniądze lub 

żywność na ten cel. Jednakże tamtego dnia, gdy byłem na tej konferencji było tak dużo ludzi, że 

współpracownicy Erla, którzy zajmowali się gotowaniem posiłków obawiali się nie starczy dla 

wszystkich. Dlatego modlili się: ,,Panie, niech cud rozmnożenia chleba i ryb powtórzy się tutaj, tak 

aby nikt nie odszedł stąd głodny.” Modlili się podczas gotowania i wydawania posiłków mówiąc: 

,,Panie weź łyżkę i nałóż jedzenie.” Podczas gdy byli zajęci wydawaniem talerzy z jedzeniem, 

pewien gość, który przyjechał na konferencją popatrzył na jedzenie i zapytał czy wystarczy dla 

wszystkich. Na co oni odpowiedzieli: ,,Proszę nas nie zniechęcać. Modliliśmy się, aby starczyło!” I 

Pan odpowiedział na ich modlitwy. Zostało tak dużo mięsa, chleba i kukurydzy, że starczyło na 

następny dzień. Zanim ciężarówki i prywatne samochody odjechały personel kuchni pytał wielu 

kierowców czy najedli się. Na co opowiedzieli, że mieli więcej jedzenia niż potrzeba.  

 Problemy z zaopatrzeniem powstają w tym dziele wiary w głównej mierze z tego powodu, 

że rośnie liczba ludzi, którzy przybywają do KwaSizabantu, a którzy otrzymują darmowy posiłek i 

nocleg. Wyżywienie nie tyle setek co tysięcy ludzi nie jest łatwym zadaniem. 

 W maju 1976r powstał podobny problem. Kilku starszych współpracowników doniosło 

Erlowi, że młodsi współpracownicy i pacjenci szpitala nie mają już prawie nic do jedzenia. 

Pozostało im tylko trochę kukurydzy i liści chwastów wymienionych wcześniej, a które są prawie 

niejadalne na początku zimy. Tak przy okazji to zima w RPA przypada w innym czasie niż w 

Europie. 

 Erlo był zaszokowany, gdy to usłyszał. Minęło już właściwie kilka dni odkąd pacjenci w 

szpitalu jedli tę kukurydzą i ledwie jadalne liście chwastów. Pozwolę, aby Erlo opowiedział o tym 

wszystkim własnymi słowami. Przesłał mi informacje na ten temat w czasie gdy niniejsza książka 

miała już iść do druku. Oto co zawierał jego list. 

 ,,Powiedziałem moim współpracownikom, aby natychmiast złożyli duże zamówienie na 

artykuły spożywcze w sklepie, pomimo tego, że nie było pieniędzy. Nasza kasa była pusta, ale ja 

powiedziałem przez wiarę, aby współpracownicy tak postąpili. Myślałem, że jeśli Pan nie prześle 

nam pieniędzy, to z pewnością zaopatrzy nas w jakiś inny sposób. Wysłałem samochód bez 

pieniędzy do sklepu. Właśnie wyjechał, gdy otrzymałem telefon od pewnego człowieka, który 

powiedział mi, że ma 500 randów na zakup artykułów żywnościowych dla szpitala i 

współpracowników. Po czym dodał: ,,Jeśli potrzebuje pan czegoś natychmiast, to niech im pan da 

znać, że ja zapłacę.” Po tym telefonie nie byłem wstanie mówić, dlatego poszedłem do pokoju, 

padłem na kolana przed Panem Jezusem płacząc łzami wdzięczności i radości. Potem, gdy 

opowiedziałem współpracownikom co Pan uczynił natychmiast zaczęli śpiewać pieśni chwały dla 

Pana.” 

 Tego samego miesiąca zdarzył się podobny przypadek. Kilku młodych współpracowników 

przyszło do Erla i powiedziało: ,,Mamy wrażenie, że Pan chce, abyśmy udali się, aby głosić 

Ewangelię do różnych miejsc.” Na to Erlo odpowiedział: ,,Jeśli Pan dał wam takie prowadzenie, to 

módlcie się o nie i proście Go o dostarczenie koniecznych pieniędzy, tak abyście nie byli ciężarem 

dla nikogo.” W tamtym czasie nie mieliśmy pieniędzy. Po kilku dniach, pewien Chrześcijanin 

odwiedził KwaSizabantu i powiedział Erlowi: ,,Otrzymałem instrukcje od Pana, aby przekazać 

tobie pewną kwotę pieniędzy dla współpracowników, aby mogli udać się w różne miejsca, albo jak 

Pan poprowadzi.”Erlo odpowiedział mu, że rzeczywiście współpracownicy modlili się od pewnego 

czasu o środki na taką właśnie rzecz, więc to prowadzenie które miał musiało pochodzić od Pana. 

Radość była po obu stronach. Gdy Erlo otworzył kopertę zobaczył, że zawierała ona 1000 randów.  

 Erlo podał mi inny cudowny przykład tego, jak Pan zaopatruje w liście napisanym 9 

czerwca 1976r. Otóż został on poproszony przez pewnego poganina, aby odwiedzić jego krewnych, 

bardzo stare kobiety, które nie mogły już chodzić. Ta podróż poprowadziła go do nowego terenu w 

którym nigdy jeszcze nie był. Erlo przez kilka godzin siedział z tymi kobietami świadcząc im o 



Panu Jezusie. Czas minął prawie niezauważalnie, aż  w końcu Erlo powiedział swemu 

towarzyszowi podróży: ,,Musimy się pospieszyć. Mam dzisiaj przemawiać na nabożeństwie 

namiotowym dzisiejszego wieczoru. Nie wiem jak zdołamy coś zjeść. Nie możemy zjeść tutaj; 

rozpalenie ognia i ugotowanie czegoś spowodowałoby, że przybylibyśmy za późno. Czy masz coś 

przeciwko temu, abyśmy pojechali bez jedzenia?” I tak ruszyli. Nie ujechali 200 metrów, gdy 

zatrzymała ich jakaś dziewczyna. Erlo zapytał co chciała, na co ona odpowiedziała: ,,Moja mama 

posłała mnie, aby powiedzieć, że jedzenie jest gotowe, więc proszę przyjść i jeść.” Erlo zapytał 

gościnną kobietŁ skąd wiedziała, że nie jedli, i że przejeżdżali przez te miejsce. Na co ona 

odpowiedziała: ,,Gdy jedzenie zostało ugotowane i zobaczyłam nadjeżdżający samochód, 

odczułam, że Bóg mówił mi, abym zaprosiła was ni poczęstowała jedzeniem. Tak więc tak to się 

wydarzyło.” Erlo uświadomił sobie, że był to cud, ponieważ kobieta ta była poganką i w ogóle się 

nie znali. Tak więc Pan zastawił stół dla swego sługi, jak to jest napisane w psalmie 23:5 UBG: 

,,Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów.”Erlo z wdzięcznością przyjął posiłek, który 

Pan przygotował dla niego. 

 Zaopatrzenie misji takiej jak w KwaSizabantu jest nie tylko sprawą dotyczącą dostarczania 

żywności. Obejmuje ono także dostarczenia wielu innych większych lub mniejszych rzeczy.  

 Misja ta, w czasie pisania niniejszej książki, posiadała autobus, dwie ciężarówki i osiem 

samochodów, które jeździły na duże odległości i wymagały olbrzymiej ilości paliwa i oleju 

napędowego. Ludzie, którzy są wożeni tymi pojazdami nigdy nie są proszeni, aby zapłacili za to, 

ale Pan opiekuje się swoimi dziećmi. Opisałem już historię białej kobiety, która zasponsorowała 

ciężarówkę dla misji, ponieważ odczuła moc Ducha Bożego na spotkaniu w Tugela Ferry. W tym 

miejscu muszę powiedzieć, że Erlo woził mnie na znaczne odległości samochodem, który został mu 

podarowany. 

 Relacja o budowie płotu dookoła szpitala wywarła na mnie wielkie wrażenie. Często 

zdarzało że pacjenci chorzy psychicznie uciekali ze szpitala misyjnego i zajmowało wiele godzin, a 

nawet kilku dni by ich odnaleźć. Dlatego prosili Pana, aby dał im pieniądze na zakup wysokiego 

płotu, aby mogli go postawić dookoła szpitala. Potrzebowali w przybliżeniu 400 metrów  

ogrodzenia. Wtedy ktoś dał im pieniądze, i kupili za nie materiał ogrodzeniowy. Postawili 

ogrodzenie rozwijając rolki siatki drucianej, którą kupili, a które były dokładnie takiej długości jaką 

potrzebowali. Nikt nie mierzył ogrodzenia, a jednak Pan dostarczył dokładnie taką ilość jaka była 

potrzebna. 

 Powyższa relacja jest ostatnią z mojego sprawozdania z Przebudzenia wśród Zulusów. 

Jednakże chciałbym zakończyć niniejszą książkę epilogiem. 

  

  

 28. CHWAŁA PANU. 
  

  

 Suwerenna praca Pana w ciągu ostatnich 10 lat wśród Zulusów, Hindusów i białych w 

KwaSizabantu jest absolutnie pełna cudów. Chwalimy i uwielbiamy Boga z dziękczynieniem 

słowami Psalmu 95:1-8 UBG: ,,Chodźcie, śpiewajmy PANU, wykrzykujmy radośnie skale naszego 

zbawienia. Przyjdźmy przed jego oblicze z chwałą, radośnie śpiewajmy mu psalmy. PAN bowiem 

jest wielkim Bogiem i wielkim Królem nad wszystkimi bogami. W jego rękach są głębiny ziemi i 

jego są szczyty gór. Jego jest morze, bo on je uczynił, i jego ręce ukształtowały suchy ląd. 

Chodźcie, oddajmy pokłon i padajmy przed nim; klęknijmy przed PANEM, naszym Stwórcą. On 

bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk. Dzisiaj, jeśli jego głos 

usłyszycie; Nie zatwardzajcie waszych serc.” 

 Milionkrotne błogosławieństwa trzech tysiącleci są zawarte w pieśni dziękczynnej Dawida, 

którą każdy Chrześcijanin powinien znać na pamięć. 

 Jakże często recytowałem powyższy psalm w bezsenne noce, albo gdy jechałem 

samochodem! Cytowałem również psalm 103:1-8 UBG: ,,Błogosław, moja duszo, PANA, i całe 

moje wnętrze - jego święte imię. Błogosław, moja duszo, PANA, i nie zapominaj o wszystkich jego  



dobrodziejstwach. On przebacza wszystkie twoje nieprawości, on uzdrawia wszystkie twoje 

choroby; On wybawia twoje życie od zguby, on cię koronuje miłosierdziem i wielką litością. On 

nasyca dobrem twoje usta i odnawia twoją młodość jak u orła. PAN wymierza sprawiedliwość i sąd 

wszystkim uciśnionym. Dał poznać swe drogi Mojżeszowi, a synom Izraela swoje dzieła. Łaskawy 

i litościwy jest PAN, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia.” 

 Jest to niesamowitą inspiracją, nie tylko dla Zulusów, ale również dla wszystkich 

Chrześcijan, którzy słyszą o tym, jak wywyższony i zmartwychwstały Pan zszedł na ziemię i 

objawił chwałę Swego imienia. 

 Ogień Przebudzenia Ugandyjskiego zapoczątkowanego w 1931r prawie wygasł, podczas 

gdy płomień Przebudzenia wśród Zulusów dalej płonie jasnym świecącym światłem. 

 Kiedy my, zatwardziali ludzie Europy będziemy mieli Przebudzenie? Nie było żadnego 

większego Przebudzenia na naszym kontynencie, jeśli się nie mylę, od czasu Przebudzenia w Walii 

w 1905-1909r, które było bardzo krótkie i nie miało większego wpływu na Europę jako całość. 

Było co prawda jeszcze Przebudzenie na Hybrydach (1949r) ale ograniczyło się tylko do populacji 

mówiącej językiem celtyckim. Rosja z jej splamioną i nasiąkniętą krwią ziemią posiadała 

niewielkie przekazywane od jednej osoby do drugiej Przebudzenie pod opresją Bolszewicką, ale nie 

miało ono wielkiego zasięgu.  

  

 29. TĘSKNOTA ZA PRZEBUDZENIEM. 

  

   

 Istnieje wielu Chrześcijan na całym świecie, którzy pragną i modlą się o Przebudzenie. 

Często zadajemy sobie pytanie: ,,Co musimy zrobić, aby Pan udzielił nam Przebudzenia?” 

 Wiemy bardzo dobrze co wstrzymuje Przebudzenie, ale pozostaje dla nas w dalszym ciągu 

tajemnicą jakie warunki należy spełnić aby Pan darował nam ten wielki duchowy przełom jakim 

jest Przebudzenie. 

 Chociaż Duch Święty jest wstanie bezwarunkowo objawić się człowiekowi, to jednak często 

czeka, aż pewne warunki wstępne zostaną spełnione.  

 Jest niemożliwe, aby w jednym rozdziale wymienić wszystkie warunki , które należy 

spełnić, aby Bóg darował Przebudzenie, dlatego przedstawię tylko kilka ważniejszych cech 

charakterystycznych z Przebudzenia wśród Zulusów. 

 29.1 Stała modlitwa. 

 Długie okresy modlitwy poprzedzały wszystkie Przebudzenia. 

 Koreańskie Przebudzenie zostało darowane przez Boga Koreańczykom po tym jak wszyscy 

Chrześcijanie zbierali się na codzienną modlitwę w Pyongyang od Wielkanocy do Zielonych Świąt 

Na początku modlono się dwie godziny dziennie, potem od pięciu do siedmiu, a nawet ośmiu 

godzin. Koreańskie Przebudzenie pozostało modlitewnym Przebudzeniem. Opisałem to w mojej 

broszurze zatytułowanej ,,Koreas Beter” (Modlitwy Korei). 

 Przebudzenie na Hybrydach zostało darowane przez Boga po tym jak dwie kobiety modliły 

się o nie przez 30 lat. 

 Przebudzenie w Indonezji ogarnęło Sie i Timor dzięki modlitwom grup modlitewnych, które 

modliły się o to przez wiele lat bez wiedzy swoich dwóch czołowych pastorów. 

 Kanadyjskie Przebudzenie w 1971r poprzedzała modlitwa tysięcy ludzi. Ernest Manning 

sprawujący urząd Gubernatora prowincji Manitoba przez 30 lat, był Chrześcijaninem. W 1966r 

wezwał przez radio wszystkich Chrześcijan, aby się zjednoczyli celem świętowania 100- lecia 

istnienia Kanady, a w szczególności wezwał ich do modlitwy o Przebudzenie. 

 Przebudzenie wśród Zulusów rozpoczęło się od wylania Ducha Świętego na wierzących 

modlących się o to na początku 1967r. Erlo wraz z 30 innymi Chrześcijanami, modlili się 

codziennie przez długie tygodnie, doświadczając procesu oczyszczania, co opisałem w jednym z 

początkowych rozdziałów niniejszej książki. 

 29.2 Przemożne przekonanie o grzechu. 

 Erlo powiedział mi: ,,Doświadczamy jak, poprzez działanie Ducha Świętego, głęboka 



świadomość grzechu dotyka ludzi. Pewnego dnia spotkałem ogromnego, dobrze zbudowanego ale 

zatwardziałego człowieka. Łkał i płakał jak małe dziecko, które zostało ukarane kijem 

bambusowym. Zapytałem go co się stało, a on odpowiedział: ,,Jestem okropnym grzesznikiem. 

Zgrzeszyłem przeciwko Bogu i stoję na krawędzi piekła.” Ten człowiek miał złamane serce. Gdy 

Bóg przekonuje człowieka o grzechu, to nawet najmniejsze grzechy stają się wielkimi ciężarami.” 

 Zdarza się czasami na nabożeństwach, że ludzie nie mogą wytrzymać ciężaru poczucia winy 

spowodowanego popełnionymi grzechami i wstają i zaczynają na głos wyznawać swoje grzechy.  

 To zdarzało się również podczas Koreańskiego, Indonezyjskiego i Kanadyjskiego 

Przebudzenia. Przez to można zauważyć, że Duch Święty jest taki sam na wszystkich kontynentach 

świata i często przekonuje ludzi o grzechu w ten sam sposób. 

 Erlo próbuje powstrzymać te publiczne wyznawanie grzechów w czasie trwania 

nabożeństwa, i wysyła takich ludzi z jednym ze współpracowników do pokoju udzielania pomocy 

duszpasterskiej, albo prosi wyznających swoje grzechy, aby zaczekali, aż nabożeństwo się 

zakończy. Czasami publiczne wyznawanie grzechów powoduje problemy. 

 Zdarza się także, na nabożeństwach, że ludzie padają z płaczem na podłogę pod ciężarem 

poczucia winy z powodu popełnionych grzechów, co powtarza się prawie w każdym Przebudzeniu. 

Erlo nie jest kimś, kto pobudza swoich słuchaczy emocjonalnie; uważam że w jego przypadku jest 

wprost przeciwnie- dla mnie jest on najbardziej trzeźwym i nie emocjonującym się kaznodzieją 

Przebudzeniowym jakiego kiedykolwiek słyszałem. 

 Takie głębokie i radykalne przekonanie ludzi o grzechu jest powodowane przez Ducha 

Świętego. Zwykła powierzchowna wiedza o grzechu prowadzi do płytkich nawróceń, ale im 

większe poczucie grzechu osoba odczuwa, tym jest lepiej, gdyż tylko ten, komu przebaczono wiele 

może prawdziwie miłować całym sercem. Ten, kto nie doświadczył wielkiego przebaczenia 

grzechów, nie może tak naprawdę wiedzieć czym jest prawdziwa miłość. 

 Pewnego razu Erlo napisał mi w liście: ,,Pewnego dnia zdarzyło się podczas nabożeństwa, 

że ktoś pociągnął mnie za marynarkę. Gdy rozejrzałem się dookoła, zobaczyłem pewnego 

człowieka, bardzo zdeterminowanego, który powiedział drżącym głosem: ,,Proszę pójść ze mną!” 

Wtedy poszedłem za nim zastanawiając się co ma mi do powiedzenia. Następnie powiedział mi: 

,,Nie mogę znieść tego dłużej. Moje grzechy są tak wielkie. Czy mogą kiedykolwiek otrzymać 

przebaczenie?” Wtedy wskazałem mu na księgę Izajasza 1:18 UBG: ,,Choćby  wasze grzechy były 

jak szkarłat, jak śnieg wybieleją.” 

 Zdarzało się, że przebiegli i okrutni mordercy uświadamiali sobie swoje grzechy i 

przychodzili, aby pokutować. 

 29.3 Gotowość do wyznawania grzechów. 
 Przebudzenie wśród Zulusów jest Przebudzeniem wyznawania grzechów, jak to zostało 

wcześniej na wielu przykładach opisane. Ludzie, którzy nie są gotowi, ażeby poddać się Bogu 

całkowicie i wyjawić wszystko to, co nie może ostać się w świetle Bożym nie otrzymują pomocy. 

Ludzie, którzy nie przyznają się do swoich grzechów, albo którzy wyznają je połowicznie nie 

otrzymują duchowego błogosławieństwa i doświadczają sądów Bożych. Oto dwa tego przykłady. 

 Pewnego razu zespół ewangelizacyjny sprawował wieczerze Pańską na górze Elias. 

Zdarzyło się wtedy, że pewna kobieta przystąpiła do wieczerzy Pańskiej bez wyznania swoich 

grzechów. Z tego względu natychmiast zachorowała, i stan jej tak się pogorszył, że nie mogła iść do 

domu. Było z nią tak źle, że obawiano się, że umrze. Dlatego, natychmiast po nabożeństwie zabrano 

ją do KwaSizabantu. Tam wyznała swoje ukryte grzechy i otrzymała ich przebaczenie. Pan 

powstrzymał swoją karzącą dłoń wobec niej i ta kobieta została natychmiast uzdrowiona. 

 W Claridge  wydarzyła się podobna rzecz. Pewien wierzący przystąpił do wieczerzy 

Pańskiej z radością, ponieważ z jakichś względów długo do nie nie przystępował. Ale było coś nie 

tak w jego życiu, co unikał, aby wyznać przed wzięciem udziału w wieczerzy. Po nabożeństwie 

człowiek ten zachorował, a jego sumienie nękało go. Jednakże trwał w tym stanie przez dwa 

tygodnie. Po tym czasie wyznał swój grzech w obecności Erlo, a Pan zmiłował się nad nim.  

 Takie radykalne rzeczy zdarzają się tylko podczas Przebudzeń. Ja ze swej strony brałem 

udział w wieczerzach Pańskich podczas których żaden ich uczestnik nie wyznawał wcześniej 



swoich grzechów. Osobiste wyznawanie grzechów zostało zniesione w Kościołach narodowych 

ponad sto lat temu. Innym problemem jest to, że nominalni Chrześcijanie, którzy tak naprawdę nie 

należą do Pana Jezusa Chrystusa, uczestniczą w wieczerzy Pańskiej po prostu z powodu tradycji.  

 29.4 Bezkompromisowość. 
 Rozdwojeni Chrześcijanie nie mogą liczyć na doświadczenie Przebudzenia. Oto typowy 

przykład. 

 Lionel Muller współpracownik Erla przyprowadził na nabożeństwo w Kwambonambi 

pewnego człowieka z zaburzeniami psychicznymi. Ten chory psychicznie miał otrzymać duchową 

pomoc duszpasterską po nabożeństwie. 

 Ten człowiek pocierał ręką prawą stronę swojej głowy od tyłu do przodu i z powrotem. Z 

tego powodu włosy po prawej stronie jego głowy zostały wytarte tak, że był łysy z tej strony. Poza 

tym człowiek ten chodził z wielką trudnością, będąc chronicznie koślawy. Jego kolana ocierały 

jedno o drugie i w wyniku tego jego stopy nie były równoległe jedna do drugiej, ale skręcone pod 

pewnym kątem. Dodatkowo do tego, jego ciało od talii w górę przechylało się z boku na bok. 

 Na nabożeństwie powodował duże zamieszanie. Gdy pomodlono się o niego, powiedział że 

jego anteny nadawcze zostały odcięte, i dlatego nie mógł już nadawać. Co oznaczało, że w 

odpowiedzi na modlitwę wstawienniczą zaczął się proces uzdrowienia. Ten chory został całkowicie 

uleczony ze swojej choroby psychicznej, a jego włosy na głowie odrosły ponieważ przestał pocierać 

ręką swoją głowę. Jednakże nie było wzrostu duchowego u niego. Gdy radzono mu, aby oddał 

swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi to wściekał się. Nie mógł znieść gdy mu mówiono, żeby 

wyznał swoje grzechy i uporządkował swoje życie wobec Boga. Po kilku tygodniach pobytu 

powiedział: ,,Jadę do domu. Jak dla mnie jest za dużo całej tej modlitwy. Nie chcę mieć nic 

wspólnego z tym fanatycznym Chrześcijaństwem. Wolę nasz Kościół, który jest przyzwalający i 

kieruje wierzących na drogę pośrednią, pozwalając im robić to co się im podoba.” 

 Erlo odpowiedział mu: ,,Pan uczynił dużo dla ciebie i uzdrowił twój rozum. Czy nie 

chciałbyś, aby uzdrowił także twoje nogi?” Na co ten człowiek odpowiedział przekornie: ,,Nie, 

wolę się trzymać drogi pośredniej i mieć spokojne i wygodne życie.” Nie chciał się zgodzić na 

bezkompromisową i radykalną drogę postępowania wobec grzechów. Opuścił jedyne miejsce w 

którym mógł otrzymać pomoc. 

 Mój przyjaciel Gottlieb Weiland miał w zwyczaju pytać dzieci: ,,Ile całych Chrześcijan 

zrobi się z tysiąca pół-Chrześcijan?”  Wiele dzieci dało się nabrać na te podchwytliwe pytanie, a 

wtedy Weiland śmiał się, mówiąc: ,,Tysiąc pół-Chrześcijan nie da w wyniku dodawania nawet 

jednego całego Chrześcijanina!” 

 Duch Święty nigdy nie zezwoli na kompromis! 

 29.5 Niepodzielne poświęcenie. 

 W centrum Przebudzeniowym w Soe na Timorze, Franz Selan wskazał mi następujący 

werset Biblijny: ,,Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego,” (Jak 4:8 

UBG), albo jak Biblia Berkeley tłumaczy to ,,….ludzie o podzielonych zainteresowaniach.” 

 Podzielone zainteresowania, rozdwojone serca, podzielone zobowiązanie, drugorzędne cele! 

 Oto jeden przykład tego wzięty z Przebudzenia wśród Zulusów. 

 Kongregacja pod nadzorem Erla nie robiła postępów duchowych. Ta sytuacja popchnęła 

Erla i jego zespół do modlitwy. Wkrótce stało się dla modlących się jasnym, że Przebudzenie może 

również ogarnąć tę letnią kongregację, jeśli tylko pozwoli się działać Duchowi Świętemu bez 

żadnych ograniczeń w życiu tych ludzi. 

 Na następnym nabożeństwie Erlo wezwał kongregację, aby dokonała wyboru, mówiąc: 

,,Czy chcecie służyć Panu z niepodzielnym sercem? Czy dacie Duchowi Świętemu wolny dostęp do 

waszego życia i poddacie się mu? Jeśli nie będziecie chcieli podążać tę drogą, to jestem gotów  

ustąpić miejsca innemu kaznodziei. Proszę mi odpowiedzieć co zadecydowaliście?”  

 Następnej niedzieli Erlo przemówił do kongregacji: ,,Nikt z was nie przyszedł do mnie i nie 

poprosił mnie, abym odszedł z kongregacji, więc teraz ja proszą, aby wszyscy, którzy nie są gotowi 

iść za Panem w niepodzielny i bezkompromisowy sposób, opuścili tę kongregację. Wolę pracować 

z dwoma wierzącymi, którzy naśladują Pana całym sercem niż z 200 letnimi. Dwóch szczerych 



Chrześcijan czci Pana bardziej niż wszyscy inni Chrześcijanie, którzy podążają za tłumem.  

 Następnie Erlo wycofał się ze swoimi współpracownikami do Kranskop, aby się modlić. Pan 

objawił im, że chciał użyć tej kongregacji, ale że istniały rzeczy, z którymi należało się rozprawić w 

życiu ludzi, rzeczami, które powstrzymywały Pana przed działaniem. 

 Te objawienie poprowadziło każdego członka zespołu do zbadania swojego życia i do 

pokuty. Nie mogli oczekiwać rzeczy od letniej kongregacji, których sami nie byli gotowi uczynić. 

Najważniejszą lekcją, którą się nauczyli, było to, że potrzebowali być całkowicie jedno z Panem 

Jezusem Chrystusem, tak jak On jest jedno ze Swoim Ojcem. Bez tej jedności z Nim każda służba 

jest bezowocna. 

 W tych dniach oczyszczania i badania swojego życia, Pan przemawiał kilkukrotnie do 

zespołu przez 11-letnią Lindiwe. Wcześniej już mówiłem o niej. Ta letnia kongregacja miała zostać 

wezwana na zebranie i to wszyscy dzieci i dorośli. Gdy tak się stało, było ich tak wielu, że 

pomieszczenie w którym się znajdowali było za małe dla nich. Trzeba było oddzielić dorosłych od 

dzieci. 

 Następnie zespół podzielił się z kongregacją wszystkim, co Pan objawił im podczas ich 

modlitw. Oto niektóre z tych rzeczy. 

 a) Czy dziękujemy Bogu za wszystko co nas spotyka codziennie? 

 b)  Czy konsultujemy się z Nim podczas podejmowania każdej decyzji? 

 c) Czy nasze postępowanie i życie są świadectwem dla Niego? 

 d) Czy uważamy jeden drugiego za lepszego od siebie? (Jeśli przerywam  komuś 

podczas gdy on czy ona jeszcze mówi, to nie jest to zgodne z tym  Biblijnym standardem.). 

 e) Czy mówimy o cudzych błędach, bez mówienia im o nich? 

 f) Czy jesteśmy z całego serca Chrześcijanami, czy też tylko naśladujemy  zewnętrznie 

tłum? 

 g) Czy mamy wyostrzony zmysł słuchania i dobrą intuicję co do tego, co  Pan chce 

nam powiedzieć? 

 h) Czy Pan rządzi naszym czasem, wolą i majątkiem? 

 i) Czy pycha i egoizm wkradły się niedostrzegalnie do naszego życia? 

 Podczas tych spotkań z kongregacją stało się coś niezwykłego. Liczba osób uczestniczących 

na nabożeństwach malała i malała, aż pozostał tylko sam zespół. Co się działo? Cóż, Duch Święty 

pochwycił kongregację i spowodował, że wierzący porządkowali swoje życie wobec Boga i 

bliźnich. Dzieci szły do rodziców, a rodzice do dzieci, aby się pojednać. Pracownicy szli do 

pracodawców, aby oddać skradzione rzeczy. Ludzie, którzy nie cierpieli się pojednali się. 

Nienawiść zamieniła się w miłość. Ci, którzy złamali prawo szli do władz i donosili na siebie. Długi 

zostały spłacane, a dzieci prosiły o przebaczenie swoich nauczycieli.  

 Bojaźń Pańska ogarnęła kongregację. Wszyscy starzy i młodzi rozpoczęli nowe życie. 

Ludzie nawrócili się ze swoich grzesznych nawyków. Letni i obojętni Chrześcijanie doświadczyli 

prawdziwej miłości do Pana. Czarodziejskie artefakty zostały usunięte z domów. Spalono w ogniu 

pornograficzne zdjęcia a nawet światowe książki. 

 Kongregacja zaczęła żyć życiem miłości. Została im darowana jedność Ducha, która 

przyciągnęła tysiące ludzi. Po roku liczba osób w kongregacji prawie podwoiła się. Został 

rozpalony ogień, który rozprzestrzeniał się w każdym kierunku. 

 Rzeczy, które miały miejsce w tej kongregacji powtórzyły się często i w innych wioskach 

dzięki Duchowi Świętemu, i to bez udziału jakichkolwiek kaznodziei. 

 W tym Przebudzeniu, w tej kongregacji wypełniły się rzeczy, o których pisał apostoł Paweł 

w liście do Filipian 2:1-4 UBG: społeczność w Duchu, współczucie i miłosierdzie, miłość, 

jednomyślność, bycie tej samej myśli, pokora, uważanie jedni drugich za wyższych od siebie i 

dbanie o to co należy do innych. 

 29.6 Ogarnięci ogniem. 

 W Ewangelii Mateusza 3:11 UBG, napisano o Chrystusie: ,,On będzie was chrzcił Duchem 

Świętym i ogniem.” Gdy Erlo z kilkoma Chrześcijanami był w Mapumulo zjednoczony na 

modlitwie, błagając Pana o Jego Świętą Obecność i wylanie Jego Ducha wydarzyło się coś czego 



nigdy przedtem nie doświadczyli. 

 Jeden z modlących się zawołał: ,,Moje oczy! Moje oczy palą się jak ogień!” Inna osoba 

powiedziała: ,,O panie, umieram. Moje wargi i język płoną. Jestem grzeszną kobietą!” Kolejna 

osoba ściągnęła buty ze stóp i odrzuciła je mówiąc, że jej stopy płoną; po czym próbowała poklepać 

je, aby zgasić płomienie, ale naturalnie nie było widać żadnego ognia. Było to duchowe przeżycie. 

Większość z obecnych wołała do Boga, aby się zmiłował nad nimi. Wszyscy, którzy się modli  

doświadczyli tego co napisane jest w liście do Hebrajczyków 12:29 UBG: ,,Nasz Bóg bowiem jest 

ogniem trawiącym.” 

  Te święte spalanie się nie było unikalnym doświadczeniem. Powtórzyło się na innych 

spotkaniach modlitewnych. Oto na jednym z nich pewna kobieta zawołała, że jej całe ciało płonie; 

podskoczyła z miejsca na którym siedziała, jak gdyby była na ognistym ruszcie. ,,Jestem niegodna, 

jestem nieczysta, moje życie nie jest uporządkowane i nie powinnam przychodzić przed obecność 

Bożą z moimi grzechami. Zezwólcie mi na natychmiastowe opuszczenie tego pomieszczenia, abym 

uporządkowała swoje życie, bo w przeciwnym razie umrę. Następnie prawdziwie pokutowała, i 

dzisiaj jest świecącym przykładem prawdziwie wierzącej osoby przed Chrześcijanami i poganami. 

 Nie wszyscy radzą sobie z ogniem Bożej świętości. Niektórzy zostają spaleni. Oto dwa 

przykłady na dowód tego. 

 Na pewnym spotkaniu modlitewnym, pewien wierzący zawołał: ,,Boże, Ty jesteś święty, 

święty!” Później powiedział zespołowi, że podczas gdy się modlił, to miał uczucie jak gdyby 

przecinano go na dwie części od stóp do głów. Erlo był zatrwożony, ponieważ ten brat w wierze 

użył tego samego wyrażenia, które użył Pan Jezus mówiąc o niegodziwym słudze, który bił 

współsługi (Mat 24:48-51 UBG). W niedługi czas potem zostało ujawnione, że ten brat zgrzeszył 

okropnie przeciwko innym braciom. Wkrótce potem zmarł okropną śmiercią. 

 W ogniu Bożym, ludzie, którzy są szczerzy i pokutują wyznając swoje grzechy, znajdują 

miłosierdzie, podczas gdy inni, którzy nie pokutują są przez ten ogień pochłaniani. 

 Do tego co przekazał mi Erlo chciałbym dodać osobiste doświadczenie dotyczące 

omawianej sprawy. Otóż wiele lat temu pewien kaznodzieja przyszedł po pomoc duszpasterską. 

Wyznał, że podczas gdy usługiwał podczas wieczerzy Pańskiej przy ołtarzu miał uczucie jak gdyby 

ktoś rozcinał go na dwie części. Ból tego doświadczenia był tak okropny, że musiał porzucić swoją 

pracę jako pastora. Przyczyną tego wszystkiego było to, że ten pastor zgrzeszył okropnie i nie 

pokutował. 

 Ponieważ podałem powyżej dwa przykłady ludzi, którzy doświadczyli uczucia bycia 

rozcinanym na pół musimy zajrzeć do greckiego tekstu Ewangelii Mateusza 24:51, aby to bliżej 

wyjaśnić. Oryginalny tekst mówi: ,,kýrios dichotomései autón." Luter przetłumaczył to: ,,Pan go 

rozetnie.” Jednakże grecki czasownik dichotoméo oznacza coś więcej. Otóż oznacza on rozszczepić 

na dwoje, rozpiłować, rozciąć na kawałki. 

 Obaj wyżej wymienieni bracia w wierze Afrykańczyk i Europejczyk mieli to okropne 

uczucie bycia rozszczepionymi na pół. 

 Ogień Boży jest albo oczyszczającym procesem ku naszemu zbawieniu albo niszczy nas.  

 Bez tego oczyszczającego procesu i rafinowania w Bożym ogniu nie ma Przebudzenia. 

 Nie wszystko jest omówione w tym ostatnim rozdziale co dotyczy spełnienia podstawowych 

zasad, żeby Bóg mógł darować Przebudzenie osobom modlącym się o nie. Ale ten kto ma uszy do 

słuchania i oczy do widzenia wywnioskuje z przykładów zawartych w tej książce, że wskazują na 

jeden cel – uznanie i wyznanie swojej winy, niepodzielne poświęcenie się Panu, całkowite 

posłuszeństwo, bycie pod Bożą kontrolą, uznanie i postępowanie według Jego prowadzenia i 

chodzenie w Duchu. To jest kilka z prawd, które mają priorytet w Przebudzeniu wśród Zulusów. 

 Podsumowując, musimy wrócić do tych ogólnych prawd wymienionych na początku 

niniejszej książki. Jeśli stracimy z pola widzenia Pana Jezusa to Jego moc odejdzie. Jeśli Pan Jezus 

nie będzie pierwszym i ostatnim celem, to nie będzie mógł objawić swojej mocy i chwały w 

naszym życiu. Niech mi będzie wolno zakończyć ten rozdział dwoma wersetami z Pisma.      

  2 Kronik 20:12 UBG: ,,Nie mamy bowiem żadnej mocy przeciw tak wielkiemu mnóstwu, 

które przyszło na nas, i nie wiemy, co mamy czynić, ale zwracamy nasze oczy ku tobie.” 



 Psalm 25:15 UBG: ,,Moje oczy nieustannie patrzą na PANA,…” 

 ,,Panie, nie przestań błogosławić Zulusów. Zachowaj ogień Ducha Świętego, który 

rozpaliłeś w Przebudzeniach na różnych kontynentach. I przyjdź wkrótce, Panie Jezu! Amen” 

  

  

 30. Epilog. 
 W marcu 2007r Misja w KwaSizabantu obchodziła świętowanie dziękczynne dla Boga za 

Jego działanie w ciągu 40 lat od rozpoczęcia Przebudzenia przy końcu 1966r. Wielkie audytorium 

było wypełnione ludźmi przybyłymi z różnych zakątków świata. Istnieje wiele oddziałów tej Misji 

w różnych krajach, i niektórzy z ich liderów dzieliło się tym co te Przebudzenie znaczyło dla nich 

osobiście, dla ich rodzin i dla ich kraju. Dziękowali Bogu za rzeki żywej wody, które zaczęły 

płynąć w KwaZulu-Natal. 

 Dr. Mangosuthu Buthelezi (Przewodniczący Izby Tradycjonalnych Liderów, KwaZulu-

Natal) powiedział w swoim przemówieniu do słuchaczy: ,,Te miejsce (Misja KwaSizabantu) jest 

miejscem nadziei i uzdrowienia dla niezliczonej rzeszy mężczyzn, kobiet i dzieci w tym również 

dla mojej rodziny, mojej żony i moich dzieci.”  Dr. Zweli Mkhize członek prowincjonalnej Rady 

Wykonawczej do spraw Finansowania i Rozwoju Ekonomicznego, również przemówił do 

audytorium: ,,Przebudzenie które zaczęło się w 1966r dotknęło tysięcy ludzi w prowincji KwaZulu-

Natal jak i w wielu miejscach na świecie. Przyniosło duchowy rozwój naszemu ludowi, 

odbudowało rodziny i wniosło poczucie kluczowych wartości takich jak wiedza o Bogu, pokój, 

troszczenie się o innych oraz szacunek i miłość wobec bliźniego. (Fragment z Biuletynu 

Informacyjnego, Erlo Stegen, Marzec 2007r). 

 Od czasu pierwszego wydania niniejszej książki w 1976r, Misja KwaSizabantu rozrastała się 

z roku na rok. Do 2010r wybudowano wiele nowych budynków, takich jak na przykład halę spotkań 

mieszczącą 10 000 ludzi. Pierwsza hala spłonęła w 2008r, ale dzięki Bożej łasce i Jego pomocy 

odbudowano ją w 2009r. Wybudowano również szkołę Domino Servite, Koledż Cedar, szkołę dla 

dorosłych Tabitha, centrum zabaw Thembalethu, pensjonat dla gości, piekarnię i mały supermarket. 

 Misja jest niezależna jeśli chodzi o jej utrzymanie. Plantacja drzew awokado stanowi jedną 

trzecią z 300 hektarowej farmy należącej do Misji. Owoce tych drzew są sprzedawane zarówno w 

RPA jak i w Europie. Innym projektem są szklarnie produkujące słodką paprykę wysokiej jakości. 

Odkrycie natomiast źródła czystej wody na tej farmie umożliwiło wybudowanie fabryki wody 

butelkowanej. Rocznie produkowanych jest i sprzedawanych setki tysięcy butelek czystej wody 

mineralnej. 

 Misja posiada również mleczarnię, warsztat elektryczny, mechaniczny, stolarnię jak i stację 

radiową zwaną ,,Radio Khwezi” (Gwiazda poranna). 

 W tym miejscu należy wspomnieć o bardzo ważnym projekcie. Otóż ponieważ prowincja 

KwaZulu-Natal posiada jeden z najwyższych wskaźników ludzi chorych na AIDS to Misja 

KwaSizabantu rozpoczęła w 2006r służbę dla takich pacjentów zwaną: ,,Centrum Opieki Emseni” 

(Emseni znaczy Miejsce Łaski). Pacjenci otrzymują tam duchową i fizyczną pomoc. Bóg działa 

wśród nich w Swój potężny sposób. Wielu pacjentów może zaświadczyć o tym jak Pan Jezus 

zmienił ich życie. Poniższe świadectwo Gcinephi Khuzwayo  jest jednym z wielu podobnych.  

  Gcinephi wyrastała w środowisku Chrześcijańskim. Jednakże pomimo tego zadecydowała, 

aby iść własną drogą życia. Była atletycznie zbudowaną dziewczyną ważącą 83 kg. W 2004r 

dostała pracę w Pretorii. Ciesząc się swoim nowym stylem życia, preferowała relacje z żonatymi 

mężczyznami, myśląc że jest to bezpieczniejsze niż relacje z nieżonatymi. Jednakże wkrótce 

straciła na wadze i ważyła tylko 45 kg. Pojechała do domu i po zrobieniu testów u lekarza okazało 

się że ma wirusa HIV. W szpitalu lekarz powiedział jej że medycyna nie może już jej pomóc i 

dlatego nie przepisał jej nawet leków przeciwretrowirusowych. Jej waga spadła do 22-23 kg.  

 Matka Gcinephi zasugerowała, żeby zabrać ją do Misji KwaSizabantu. Pod koniec marca 

2006r Gcinephi przybyła do Centrum Opieki Emseni w stanie krytycznym. Nie kontrolowała już 

wydalania moczu ani wypróżniania się, a także nie mogła wyprostować swoich nóg. Pod wpływem 

Ewangelii i opieki pełnej miłości uświadomiła sobie, że jest grzesznicą, i że umrze i nie pójdzie do 



Nieba będąc w takim duchowym stanie. Poprosiła o pomoc duszpasterską i wyznała, że posiadała 

trzy główne grzechy: pychę, upartość i niemoralność. Pojednała się z Bogiem i natychmiast jej stan 

zdrowia się poprawił. W czerwcu 2006r na Konferencji Młodzieżowej złożyła swoje świadectwo, 

pomimo tego, że w dalszym ciągu siedziała na wózku. W grudniu tego samego roku na takiej samej 

konferencji przemawiała już stojąc przed młodymi ludźmi. Ważyła wtedy już 56,2 kg. 

 Po kolejnym teście wynik CD4 był w granicach normy, a test obciążeniowy wirusem dał 

wynik poziomu HIV tak niski, że był niewykrywalny.  Gcinephi nie może przestać chwalić Boga za 

Jego dobroć jej okazaną. ,,Co mogę powiedzieć o łasce Bożej mi okazanej? Powstałam z umarłych, 

ponieważ lekarz powiedział mi: ,,Jest pani już praktycznie martwa!”” 

 Kierowniczka państwowych szpitali w prowincji KwaZulu.Natal powiedziała: ,,Nie ma 

takiego drugiego szpitala jak  Centrum Opieki Emseni. Nie można stwierdzić, gdy się patrzy na 

nich, że tamtejsi pacjenci są pacjentami, gdyż mają jaśniejące twarze i wyglądają jak okazy 

zdrowia. 

 Niech te krótkie sprawozdanie będzie odpowiedzią na pytanie czy Przebudzenie w 

KwaSizabantu trwa nadal. Zasady działania tej Misji są mocno oparte na fundamencie Biblii i są 

przestrzegane przez tamtejszych liderów i współpracowników. Oby Bóg w Swojej łasce 

kontynuował Swoje dzieło zbawiania ludzi z grzechu i niewoli o wiele obficiej ponad to wszystko o 

co prosimy albo o czym myślimy (Ef 3:20). 
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