
Wytrwałość
Tom 10, Numer 5

W numerze:

Strona 2: Wytrwanie do końca
Wytrwałość rozwija charakter Chrystusa w nas, kiedy uczymy się pozostawać 
wiernymi Jemu bez względu na okoliczności czy konsekwencje. Zawodnik, który 
dokończy bieg, otrzymuje nagrodę.

Strona 6: Wiatr w naszą twarz
Wielu dzisiejszych chrześcijan jest winnych tego, że przedstawiają tylko pozytywną 
stronę pójścia za Chrystusem, a nie podają ludziom dokładnego obrazu doświadczeń 
i przeciwności, które są częścią naśladowania niebiańskiego Mistrza.

Strona 9: Jak my sobie poradzimy?
W obliczu wielu doświadczeń i trudności musimy zawsze pamiętać, że Chrystus jest 
naszą siłą i naszą tarczą. On nas przeprowadzi poprzez wszystko, co może będziemy 
musieli przeżywać w nadchodzących dniach.

Strona 17: Bramy piekła nie przemogą
Jeżeli mamy być zwycięzcami nad wrogiem, to musimy uznać istnienie diabła i 
pozwolić, aby krzyż wykonywał swoje dzieło w nas, abyśmy mogli stać na pozycji 
zwycięzców w każdym konflikcie.

Strona 21: Pracujcie aż przyjdę
Jesteśmy powołani, aby pozostać wiernymi w latach zmierzchu tego wieku.

„Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie 
wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.” — Jakuba 1:12



Wytrwałość

Wytrwałość do końca
Kiedy siedzę i to piszę, dzielą nas tylko dwa tygodnie od rozpoczęcia nowego 
milenium. Przygotowania do obchodów sięgają gorączkowego poziomu u wielu 
ludzi:  w międzyczasie  niepewność  dotycząca  Y2K,  albo  „wirusa  tysiąclecia” 
budzi  strach  w wielu  sercach.  Zagrożenia  terroryzmem,  katastrofą  nuklearną, 
chaosem  politycznym,  finansowym  krachem  i  społecznym  niepokojem 
wszystkie  dodają  do  tego  odczucia,  że  coś  katastrofalnego  może  czyhać  za 
rogiem.

Z drugiej  strony rozlega  się  wiele  głosów,  że  wchodzimy w nowy okres 
pokoju  i  materialnej  obfitości  dla  ludzkości.  Jesteśmy na  krawędzi  „nowego 
wieku”, w którym ludzkość osiągnie swój pełny potencjał i będziemy oglądać 
niewyobrażalny postęp w medycynie,  technologii  i  globalnej  współpracy.  Dla 
każdego,  kto  zwraca  uwagę  na  te  pozytywne  nadzieje  dla  naszego  świata, 
przyszłość może wyglądać bardzo jasno.

Wraz z tymi  zróżnicowanymi poglądami na to, co nas czeka jest też coraz 
mocniejsza świadomość tego, że duchowy klimat jest coraz ciemniejszy wokół 
nas.  Określenie  „naród  chrześcijański”  nie  jest  już  właściwe  dla  większości 
krajów, które historycznie za takie się uważały. „Tolerancja” oto jest poselstwo, 
które jest  głoszone coraz mocniej  w tych  czasach. To zazwyczaj  oznacza, że 
należy wszystko  akceptować  i  nic  nie  może  być  uważane  za  jedyną  prawdę 
dotyczącą  Boga  i  Jego  stworzenia.  Kiedy  wszystko  jest  przyjmowane  jako 
prawda,  to  nic  nie  jest  uznawane  jako  Ta  jedyna  prawda;  znika  pojęcie 
absolutnej prawdy.

To otwiera drzwi do każdej formy czci i religii pod słońcem. Ponieważ nie 
ma nic nowego pod słońcem, to widzimy odnowienie różnych form pogaństwa i 
spirytyzmu, wraz z ciągle rosnącą liczbą niezwykłych religii służących samemu 
sobie. Chociaż świat traktuje je jako nieszkodliwe duchowe wysiłki, to ci, którzy 
mają duchowe rozeznanie, wiedzą, że są to „zwierzchności i moce,” przeciwko 
którym Chrześcijanie walczą i przygotowują się na ostateczny krok szatana, aby 
być „taki jak Najwyższy” (Izajasz 14:14).

Te  duchowe  i  religijne  przeciwności,  które  rozwijają  pod  sztandarem 
tolerancji, są w rzeczywistości nietolerancyjne dla chrześcijaństwa i jego wiary 
dotyczącej chwały Jezusa Chrystusa. To oznacza, że wierzący w wielu częściach 
świata  zachodniego  napotykają  na  wrogość,  po  raz  pierwszy  od  wieków. 
Społeczeństwo chrześcijańskie, które było rezultatem reformacji, gwałtownie się 
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Wytrwałość
kończy i bycie uczniem Jezusa Chrystusa może oznaczać osamotnienie, izolację 
i możliwe prześladowanie.

Chociaż może to być bardzo niepewne dla ludzi, to nie powinno powodować 
zniechęcenia czy załamania. Historia uczy nas, że kościół właściwie rozkwita w 
takich  warunkach,  jakie  rozwijają  się  wokół  nas.  Zamiast  tego,  że  nasze 
wyznawanie wiary w Chrystusa kosztuje nas niewiele więcej niż cotygodniowy 
wyjazd do tego czy innego kościoła, naśladowanie Chrystusa w takich czasach 
wymaga  pełnego oddania i  uznania ceny uczniostwa. Oznacza to,  że musimy 
stanąć mocno i wytrwać w obliczu przeciwności i opozycji.

Wytrwanie jest czymś, z czym niewielu wierzących na zachodzie miało do 
czynienia w ostatnich latach, ale nadszedł czas, kiedy będziemy musieli spolegać 
na Panu dzień po dniu,  aby nam dał  łaskę i  siłę  do chodzenia z Nim wśród 
doświadczeń i ucisków. Biblia mówi, że w takim czasie, który jest postrzegany 
jako negatywny, powinniśmy się właściwie radować, ponieważ wytrwałość jest 
wykorzystywana  przez Boga jako główne narzędzie do budowania charakteru 
Chrystusa w nas.

Wytrwałość wytwarza charakter

Paweł powiedział do Rzymian, że „My radujemy się w naszych cierpieniach”, 
ponieważ wiemy, że cierpienie wytwarza wytrwałość, wytrwałość charakter; a 
charakter nadzieję (5:3-4). Jakub powtarza tę myśl, kiedy mówi: „Poczytujcie to 
sobie  za  najwyższą  radość,  bracia  moi,  gdy  rozmaite  próby  przechodzicie, 
wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość,  wytrwałość zaś 
niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie  
mający żadnych braków” (Jakuba 1:2-4).

Oba te fragmenty postrzegają wytrwałość jako nieodzowną część rozwijania 
charakteru  Chrystusa.  Jakub  mówi  nawet,  że  wytrwałość  w  rzeczywistości 
doprowadza nas do dojrzałości i doskonałości. Piotr mówi, że wytrwałość jest tą 
cechą, którą powinniśmy „za wszelką cenę” dodawać do naszej listy duchowych 
wartości. „Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do 
tego, abyście byli  bezczynni  i  bezużyteczni  w poznaniu Pana naszego Jezusa 
Chrystusa” (2 Piotra 1:8).

Tylko poprzez doświadczanie i uczenie się stania mocno wśród tych prób i 
doświadczeń rozwijamy wytrwałość, która umożliwi nam zwycięstwo w każdej 
sytuacji.  Każda  wartość  w nas,  która  pozostaje  niedoświadczona,  nie  jest  w 
rzeczywistości prawdziwą wartością.

Przykładna  wiara  Abrahama  doszła  do  najczystszej  formy,  kiedy  została 
wystawiona  na  próbę  z  Izaakiem.  Mojżesz  pokazał  swoją  pokorę,  kiedy  lud 
Izraelski  i  Korach  i  jego  naśladowcy  w  szczególny  sposób  buntowali  się 
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Wytrwałość
przeciwko  niemu  i  jego  przywództwu.  Dawid  wyszedł  jako  czyste  złoto,  z 
sercem, które podobało się Bogu, po miesiącach i latach w jaskiniach Adullam. 
Lista przykładów jest dużo dłuższa.

Doświadczenie  naszej  wiary  prowadzi  nas  do  miejsca,  gdzie  możemy 
pokazać,  że  nasze  życie  z  Chrystusem  jest  rzeczywiście  szczere.  Jeżeli 
naśladowanie  Chrystusa  nic  nas  nie  kosztuje,  albo  jeżeli  nie  ma  w  tym 
prawdziwego odczucia oddania się,  to można podejrzewać,  że nasza wiara w 
Chrystusa  jest  tylko  psychologiczną  sztuczką,  albo  duchową  metodą,  jakiej 
używamy, aby zdobyć materialne bogactwa. Ale jeżeli wśród trudności i ucisku 
zdecydowanie nie poddamy się ani nie odwrócimy,  to Bóg jest uwielbiony w 
naszym  życiu,  kiedy  pokazujemy  prawdziwość  naszego  oddania  się  Jemu  i 
działaniu w nas Ducha Świętego.

„Weselcie  się  z  tego,  mimo  że  teraz  na  krótko,  gdy  trzeba,  zasmuceni 
bywacie  różnorodnymi  doświadczeniami,  ażeby  wypróbowana  wiara  wasza 
okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i 
czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus”(1 Piotra 1:6,7).

Wartość wytrwałości

Biblia przykłada wielką wartość do tych, którzy wytrwają w doświadczeniach. 
W  liście  do  siedmiu  zborów  (Obj.  2  i  3),  Chrystus  wspomina  pozytywne 
wartości  każdego zboru,  zanim zacznie  wymieniać  sytuacje,  które  wymagają 
korekty. W kilku z tych listów wytrwałość i wierność Jemu są wymieniane na 
pierwszym miejscu.

„Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś” (2:3). „a 
jednak trzymasz  się  mocno mego imienia  i  nie  zaparłeś  się  wiary we mnie” 
(2:13).  „Znam uczynki  twoje i  miłość,  i  wiarę, i  służbę, i  wytrwałość twoją” 
(2:19),  „bo  choć  niewielką  masz  moc,  jednak zachowałeś  moje  Słowo i  nie 
zaparłeś się mojego imienia.” (3:8).

Zbory te miały problemy i dziedziny, które naprawdę potrzebowały pomocy, 
ale Chrystus uznaje fakt, że wielu w tych zborach pozostaje wiernymi Jemu i 
Jego Słowu w obliczu doświadczeń i duchowego odstępstwa. Ich wytrwałość nie 
uchodzi  niezauważona  przez  Tego,  który  przechadza  się  pośród  złotych 
świeczników i  ich  wierność  będzie  we  właściwy  sposób  nagrodzona.  „Bądź 
wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota” (2:10).

Jakub  również  zwraca  uwagę  na  wysoką  nagrodę  obiecaną  w  Biblii  za 
wytrwałość.  „Bracia,  za przykład  cierpienia  i  cierpliwości  bierzcie proroków, 
którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, 
którzy  wytrwali.  Słyszeliście  o  wytrwałości  Joba  i  oglądaliście  zakończenie, 
które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan” (Jakuba 5:10,11).
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Wytrwałość
Prorocy, którzy nie uchylali się od zwiastowania tego poselstwa bez względu 

na konsekwencje,  są pokazani  jako przykład  pozostawania  wiernymi  Panu w 
niesprzyjających  okolicznościach.  W  jakich  warunkach  pokazywali  oni 
cierpliwość  i  wytrwałość?  Autor  Listu  do  Hebrajczyków  opisuje  ich 
doświadczenia: „Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i 
więzienia; byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali 
się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani; 
ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i 
rozpadlinach ziemi” (11:36-38).

Job jest  właściwie wymieniony z imienia.  A jaki  był  poziom wytrwałości 
Joba? „Choćby mnie zabił, ja jednak będę w Nim pokładał nadzieję” (13:15). 
Gdyby to nawet miało  oznaczać śmierć,  Job chciał  wytrwać w Bogu.  Wśród 
strasznych doświadczeń i kiedy otrzymywał objawienie swojej palącej potrzeby 
Bożej  sprawiedliwości,  Job  był  zdecydowany  pozostać  wiernym  Jemu  za 
wszelką cenę.

Wytrwałość zapewnia wieczną obietnicę

W pierwszym liście do Tymoteusza Paweł zachęca go tak: „Pilnuj siebie samego 
i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię 
słuchają (4:16). Tymoteusz miał pozostać wierny zarówno w swojej nauce jak i 
swoim życiu i działaniu. To zapewni wieczne korzyści nie tylko dla niego, ale 
też dla tych, którzy słuchają jego zwiastowania. Jeżeli chce otrzymać  wieczną 
nagrodę  w  królestwie  niebiańskim,  Tymoteusz  musiał  wytrwać  do  końca. 
Chociaż był  zbawiony,  to jednak ważne było,  aby nie odwrócił  się i  aby nie 
ominęła go wieczna nagroda. Paweł wspomniał już  Hymeneusza i Aleksandra, 
którzy zachwiali się i stali się rozbitkami w wierze (1:19,20).

Widzimy również jak Jakub przedstawia wartość wytrwania. „Błogosławiony 
mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, 
obiecany przez Boga tym, którzy go miłują” (1:12).

Zbliżając  się  do  końca  swoich  dni  Paweł  miał  pewność  człowieka,  który 
wytrwał  do końca i  dokończył  swoje  zadanie.  „Dobry bój  bojowałem,  biegu 
dokonałem, wiarę zachowałem; a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, 
który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy,  a nie tylko mnie, lecz i 
wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego” (2 Tym.4:7,8). Wieczna nagroda 
Pawła była pewna, ponieważ pozostał on mocny w wierze i trzymał się mocno 
swojego Mistrza bez względu na koszt czy trudności.

Są określone konsekwencje  odnoszące się  do naszej  nagrody i  wiecznego 
stanu w zależności od tego czy wytrwamy, czy też nie. Tak jak w każdym biegu, 
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nagrodę  otrzymuje  ten,  kto  dokończy  bieg.  Mamy  więc  biegnąć  tak,  aby 
dokończyć bieg i zdobyć nagrodę (1 Kor. 9:24-27).

„Nie porzucajcie więc ufności waszej,  która ma wielką zapłatę. Albowiem 
wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, 
co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie 
będzie zwlekał; a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie 
będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy 
się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę” (Hebr. 10:35-39).

Wytrwałość do końca 

Mając oczy zwrócone na Chrystusa

Co nam da tę moc i siłę do wytrwania w tych trudnych czasach? Nic innego 
tylko objawienie Jezusa Chrystusa. Musimy Go oglądać w Jego chwale i Jego 
pełni. Wszystkie obietnice Boże są w Jezusie Chrystusie i tylko wtedy,  kiedy 
widzimy tę  pełnię  błogosławieństwa jaka jest   w Nim i  wszystko,  czym On 
będzie poprzez cała wieczność, możemy stać mocno do końca. Takie objawienie 
dało Mojżeszowi siłę, aby opuścić Egipt i przygotowywać się w pełni do tego 
wszystkiego, do czego Bóg go powołał. „Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy 
się gniewu królewskiego; trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak 
gdyby go widział” (Hebr. 11:27).

Wiele  rzeczy  będzie  chciało  zwrócić  naszą  uwagę.  Będziemy  zalewani 
wieloma  doniesieniami  i  historiami,  które  będą  w  nas  powodować  strach  i 
będziemy mieć odczucie, że wszystko jest beznadziejne. Mogą być takie dni, 
kiedy będziemy się czuć zupełnie samotni i bezsilni. Możemy się potykać i mieć 
takie odczucie, że Bóg o nas zapomniał. Wśród tych wszystkich rzeczy musimy 
mieć oczy zwrócone na Jezusa. Jedynie On nas przeprowadzi aż do końca. To 
nas również będzie utrzymywało w stanie tęsknoty za Jego przyjściem. Wielu z 
tych,  którzy  już  odeszli  przed  nami,  również  przeżywało  doświadczenia  i 
trudności i tak, jak Mojżesz wytrwali, bo mieli oczy zwrócone na Jezusa.

„Przeto i my,  mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z 
siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, 
który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który 
zamiast  doznać  należytej  mu  radości,  wycierpiał  krzyż,  nie  bacząc  na  jego 
hańbę,  i  usiadł  na  prawicy tronu Bożego.  Przeto  pomyślcie  o  tym,  który od 
grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na 
duchu, utrudzeni” (Hebr. 12:1-3).
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Bruce Garrison  (1999)                                                                      

Wiatr w naszą twarz
„Bóg powołał ciebie, abyś stał u boku Chrystusa,” napisał Rutherford, „a teraz w 
tym kraju wiatr wieje w twarz Chrystusa; a ponieważ jesteś z Nim, to nie możesz 
się  spodziewać,  że  możesz  stać  tylko  po  stronie  słonecznej  czy  po  stronie 
bezwietrznej.”

Tym  pięknym  wyczuciem  słów,  które  charakteryzowały  wypowiedzi 
Samuela Rutherforda, przedstawia on nam tutaj jeden z wielkich faktów życia 
chrześcijańskiego. Wiatr wieje w twarz Chrystusa, a ponieważ idziemy z Nim, to 
również wiatr będzie wiał nam w twarz. Nie powinniśmy oczekiwać mniej.

Wzdychanie do słonecznej strony stoku jest czymś naturalnym i dla takich 
wrażliwych  stworzeń,  jakimi  my  jesteśmy,  jest  to  chyba  zupełnie 
usprawiedliwione. Nikt nie lubi chodzić w zimnym wietrze. Ale kościół musiał 
iść przez całe wieki naprzód, kiedy wiatr wiał mu w twarz.

Obawiam się, że w naszej gorliwości do nawracania ludzi ostatnio jesteśmy 
winni  stosowania  techniki  nowoczesnej  sztuki  sprzedaży,  której  celem  jest 
oczywiście prezentacja tylko tych pożądanych cech w produkcie a ignorowanie 
reszty.  Idziemy do ludzi i oferujemy im przytulny dom po słonecznej stronie 
wzgórza. Jeżeli tylko przyjmą Chrystusa, On im da pokój umysłu, rozwiąże ich 
problemy, zapewni powodzenie w interesach, ochroni ich rodziny i będą zawsze 
szczęśliwi. Ludzie nam wierzą i przychodzą, a pierwszy zimy wiatr posyła ich 
drżących  do  jakiegoś  doradcy,  aby  się  dowiedzieć  co  się  popsuło;  i  to  jest 
ostatnia rzecz jaką słyszymy od wielu z nich.

Nauka Chrystusa objawia jego, jako realistę w najszlachetniejszym znaczeniu 
tego słowa. Nigdzie w Ewangeliach nie znajdujemy nic wizjonerskiego czy zbyt 
optymistycznego. On powiedział swoim słuchaczom całą prawdę, i pozwalał im 
podjąć decyzję. Może smuciło go, kiedy słuchacz odrzucał tę naukę i nie potrafił 
stawić czoła prawdzie, ale nigdy nie biegał za nim i nie próbował go zdobywać 
pięknymi  obietnicami.  Chciał,  aby szli  za nim ludzie,  którzy znali  cenę, albo 
pozwalał im odejść.

To wszystko mówi nam, że Chrystus jest uczciwy. Możemy Mu zaufać. On 
wie,  że  nigdy  nie  będzie  popularny  wśród  synów  Adama  i  wie,  że  Jego 
naśladowcy też nie mogą się tego spodziewać. Wiatr, który wieje w Jego twarz 
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będzie  odczuwany  przez  wszystkich,  którzy  idą  z  Nim  i  my  nie  jesteśmy 
intelektualnie uczciwi, kiedy próbujemy ten fakt ukryć przed nimi.

Poprzez  oferowanie  naszym słuchaczom ewangelii  słodyczy  i  światłości  i 
obiecywanie każdemu, kto ją przyjmie miejsca po słonecznej stronie wzgórza 
nie tylko okrutnie ich oszukujemy,  ale gwarantujemy również wysoki  stopień 
nieszczęść  wśród  nawróconych  na  takich  warunkach.  Na  niektórych  polach 
misyjnych zostało przyjęte określenie „ryżowi chrześcijanie,” które opisuje tych, 
którzy przyjmują chrześcijaństwo dla zysku.  Doświadczony misjonarz wie, że 
nawrócony  człowiek,  który  musi  płacić  wysoką  cenę  za  swoją  wiarę  w 
Chrystusa jest tym, który wytrwa do końca. Rozpoczyna z wiatrem w twarz, a 
jeżeli  burza  się  nasila,  on  się  nie  odwróci,  gdyż  został  zahartowany,  aby to 
znosić.

Poprzez  umniejszanie  ceny  uczniostwa  produkujemy  dziesiątki  tysięcy 
ryżowych  chrześcijan  tu  na  kontynencie  Północnoamerykańskim.  Starsi  będą 
pamiętać  bum  gospodarczy  Florydy  kilka  lat  temu,  kiedy  kilku  brokerów 
nieruchomości,  którzy  nie  mieli  skrupułów,  wzbogaciło  się  sprzedając  duże 
kawałki  moczarów  pełnych  aligatorów  niewinnym  ludziom  z  północy  po 
korzystnych  cenach.  Teraz  jest  taki  bum  w  dziedzinie  religijnej  sprzedaży 
nieruchomości po słonecznej stronie wzgórza. Tysiące ludzi inwestuje, a kilku 
promotorów  bogaci  się;  ale  kiedy  publiczność  zorientuje  się  co  kupili,  to 
niektórzy z tych promotorów stracą pracę. Nie będziemy musieli  na to długo 
czekać.

Co Chrystus ma nam do zaoferowania, co jest zdrowe, uczciwe i pożądane? 
On oferuje przebaczenie grzechów, wewnętrzne oczyszczenie, pokój z Bogiem, 
wieczne  życie,  dar  Ducha  Świętego,  zwycięstwo  nad  pokusami, 
zmartwychwstanie, uwielbione ciało, nieśmiertelność i mieszkanie w domu Pana 
na wieki. To jest kilka korzyści, które staną się naszym udziałem w rezultacie 
wiary w Chrystusa  i  całkowitego  oddania  się  Jemu.  Dodajmy do tego  coraz 
większe  cuda  i  wzrastającą  chwałę,  która  będzie  naszym  udziałem  poprzez 
długie,  długie  wieki,  a  otrzymamy  niedoskonałe  zrozumienie  tego,  co  Paweł 
nazwał „Niedościgłymi bogactwami Chrystusa.” 

Przyjęcie zaproszenia Chrystusa zmienia powracającego grzesznika, ale nie 
zmienia świata. Wiatr nadal wieje w kierunku piekła i człowiek, który idzie w 
przeciwnym  kierunku,  będzie  miał  wiatr  w  twarz.  Lepiej  nam  będzie  jeżeli 
weźmiemy to pod uwagę, kiedy rozmyślamy o rzeczach duchowych. Jeżeli te 
niedościgłe bogactw Chrystusowe nie są warte cierpienia za nie, to powinniśmy 
to wiedzieć teraz i przestać się bawić w religię.

Kiedy  bogaty  młody  człowiek  dowiedział  się  jaka  jest  cena  uczniostwa, 
odszedł smutny. Nie potrafił zrezygnować z tej słonecznej strony wzgórza. Ale 
dzięki Bogu, w każdym wieku są tacy, którzy się nie cofają. Dzieje Apostolskie, 
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jest to historia mężczyzn i kobiet, którzy stawili swoją twarz przeciwko mocnym 
wiatrom prześladowania i strat i poszli za barankiem tam, gdzie ich prowadził. 
Wiedzieli,  że  świat  nienawidził  Chrystusa  bez  powodu i  twali  mocno  na  tej 
drodze.

Może  można  by  to  wszystko  zredukować  do  prostej  sprawy  wiary  czy 
niewiary.  Wiara  widzi  w  odległości  tryumf  Chrystusa  i  jest  gotowa  znosić 
wszelkie  trudy,  aby  mieć  z  Nim udział.  Niewiara  nie  jest  pewna  niczego  z 
wyjątkiem tego, że nienawidzi tego wiatru, a kocha słoneczną stronę wzgórza. 
Każdy człowiek będzie musiał zdecydować sam czy stać go na okropny luksu 
niewiary.

A.W. Tozer (1961)                                                            

Jak my sobie poradzimy?
Mnóstwo  chrześcijan  wstaje  każde  rano  tylko  po  to,  aby  spotkać  się  z 
nieopisanymi  problemami  —  fizyczny  ból,  cierpienia  fizyczne,  problemy 
finansowe. Wielu jest tak przybitych jednym problemem za drugim, że martwią 
się „Tego wszystkiego jest już dla mnie za dużo i nie poradzę sobie z tym. Moje 
problemy mnie całkiem powalą! Nie mam już siły, aby walczyć z tym. Jak ja 
sobie poradzę?”

Nasza  misja  otrzymuje  wiele  listów  od  ludzi  wierzących,  którzy  znoszą 
bardzo trudne okoliczności codziennie. Niedawno razem z żoną spędziliśmy cały 
dzień czytając niektóre z tych listów:

•Jedna bogobojna kobieta  pisała:  „Jestem zamężna  od  35 lat  i  jestem już 
babcią. Ale teraz moja rodzina jest niszczona przez mojego cudzołożnego męża. 
On  był  napełniony  Duchem  i  często  używany  przez  Pana.  Ale  teraz  jest 
zgorzkniałym  kobieciarzem,  pełnym  pożądliwości  pod  koniec  życia.  Proszę, 
módlcie  się  za  mną.  On  zniszczył  we  mnie  wszelką  miłość  i  jestem  taka 
nieszczęśliwa.”

Nad życiem tej kobiety zebrały się chmury cierpienia. Nadal kocha swojego 
męża i chce, aby wrócił do domu — ale on zniszczył w niej wszelkie emocje. 
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Często  sobie  myśli:  „Boże,  to  mnie  zniszczy.  Chyba  już  tego  dłużej  nie 
wytrzymam. Jak mam dalej żyć.”

•Inna droga kobieta pisała: „Żyłam z bolesnym problemem jelit przez ponad 
siedem lat. Mój mąż jest również poważnie chory. Nasze sprawy finansowe są w 
bardzo złym stanie, chociaż nigdy nie wydajemy pieniędzy na zbytki. A teraz 
mój 89 letni ojciec umiera na raka. Prosimy o modlitwę.”

Codziennie  ta  kobieta  musi  patrzeć  na  umierającego  ojca,  chorego  męża, 
zmagać  się  z   dokuczliwym  bólem  fizycznym  i  zmorami  finansowymi. 
Zastanawiam się jak często ona wołała: „Panie,  ci  nieprzyjaciele są dla mnie 
zbyt mocni. Jak może taka słaba, bezradna osoba jak ja, żyć dalej? Jak my to 
wytrzymamy?”

•Pastor  z  Tennessee  pisał:  „W  lipcu  tego  roku  poddałem  się  radykalnej 
operacji prostaty, która była zaatakowana przez raka. Lekarze usunęli również 
mięśnie  moich  zwieraczy.  Wierzą,  że  usunęli  całego  raka,  ale  nie  mogą  być 
pewni. Teraz mam również cukrzycę i wrzody żołądka. Proszę, módlcie się za 
mną.”

Jakich  olbrzymich  wrogów  ten  człowiek  spotyka  każdego  dnia!  Żyje  w 
strachu,  że  mogli  nie  usunąć  całego  raka.  Musi  też  znosić  ból  cukrzycy  i 
wrzodów żołądka.  Zastanawiam się  jak często zadaje  on sobie  pytanie:  „Jak 
mogę dalej z tym walczyć? Jak ja to wytrzymam?”

•Starsza siostra w Panu pisała: „W marcu skończę 81 lat i mam artretyzm i 
cukrzycę.  Mam słaby kręgosłup i  nogi  i  ledwie chodzę.  Ponieważ mieszkam 
sama, muszę sama wszystko w domu robić. Nie mam dużo pieniędzy, ani żadnej 
rodziny w pobliżu. Proszę, módlcie się za mną.”

Ja sobie wyobrażam tę przybitą bólem kobietę, jak ciężko jej każdego ranka 
wstać z łóżka, jak ciężko jej gotować posiłki, sprzątać w domu — bez niczyjej 
pomocy.  Czasami  musi  się zastanawiać, „Jak ja przeżyję  następny dzień? Co 
będzie ze mną rano, kiedy nie będę w stanie wstać z łóżka?”

•Inna droga siostra pisała: „Akurat otrzymałam wiadomość, że mój mąż ma 
nieuleczalnego raka przełyku. Był on bogobojnym mężem i wspaniałym ojcem 
dla naszego 14 letniego syna. Módlcie się, żebym miała siły i żeby przez to moja 
wiara się wzmocniła.”

Tak jak wielu innych, którzy piszą do nas, ta biedna kobieta woła o siłę, aby 
mogła stawić czoła olbrzymim trudnościom każdego dnia.

•Otrzymaliśmy list od kobiety w Texasie, która powiedziała nam o tragedii, o 
której już słyszeliśmy w wiadomościach. Ta droga siostra pisała: 

„Proszę, módlcie się o nas. Przeżyliśmy tragiczne wydarzenie 4 października, 
które zrujnowało nasze życie. Nasz 17 letni syn, Sean, podczas gry w piłkę w 
szkole doznał skomplikowanego złamania nogi. Złamana kość przebiła skórę i 
wbiła się do ziemi. To spowodowało natychmiastowy szok dla jego organizmu i 
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do jego nogi dostała się trawa i brud. Lekarze poskładali kość, ale w szpitalu 
było coraz gorzej.  Wezwany lekarz przyszedł  tylko na dwie minuty,  pomimo 
tego, że nasz syn wymiotował i kaszlał krwią i cały drżał. Sean dostał zakażenia 
i strasznych bólów głowy i przez gips sączyła się krew.

„Lekarz nic z tym nie zrobił.  Powiedział,  że to,  iż Sean kaszle krwią jest 
spowodowane tym, że zostały podrażnione naczyńka włoskowate w jego gardle. 
Powiedział też, że ten ból głowy jest tylko problemem zatok.

„Następnego dnia nasz syn umarł. To nas dobiło. Później powiedziano nam, 
że gdyby tylko podali Seanowi lekarstwo rozrzedzające krew, to by przeżył.

„Mój  mąż  jest  kaznodzieją  w  Zborach  Bożych  i  musiał  zrezygnować  z 
posady w kościele. Potrzebuje czasu na uzdrowienie. Dziękuję wam za modlitwy 
za nami.”

Widzimy tu oddanego Bogu sługę ewangelii i jego żonę, którzy budzą się 
każdego ranka z okropnym bólem, że ich ukochanego syna już nie ma z nimi. 
Każdy  dzień  jest  wypełniony  cierpieniem  i  nie  umieją  się  wydostać  z  tej 
rozpaczy.  Czasami  muszą  myśleć:  „Panie,  to  jest  dla  nas  zbyt  trudne.  Jak 
możemy to przeżyć?”

Nigdy w życiu nie słyszałem o takich kłopotach, cierpieniach i bólu wśród 
chrześcijan  —  problemy  w  małżeństwach,  problemy  finansowe,  problemy 
fizyczne, niekończący się smutek. Ludzie zadają pytanie: „Jak ja to przeżyję? Ci 
wszyscy wrogowie są dla mnie zbyt mocni. Jestem słaby, bezradny i nie jestem 
w stanie nic z tym zrobić. Panie, jak mogę przez to przejść?”

Prawda jest taka, że żadna z tych strasznych rzeczy nie jest niespodzianką dla
Boga.  On  przewidział  każdą  złą  rzecz,  jaka  kiedykolwiek  przydarzy  się 
ludzkości,  włączając w to każdy kryzys  i problem,  jaki przeżywamy obecnie. 
Biblia mówi, że Bóg chce nam pokazać jak sobie z tym radzić.

Pan  przemówił  do  Mojżesza  dwa  słowa  nadziei,  które  są  przeznaczone 
również dla nas dzisiaj. Jeżeli będziemy postępować tak, jak On nam radzi, to 
nie tylko przejdziemy przez te nasze doświadczenia, ale stwierdzimy, że Pan jest 
wierny w spełnianiu dla nas Swoich obietnic.

1. Bóg nam przykazuje, abyśmy się nie bali naszych wrogów

„Nie  będziesz  się  ich  bał…”  (5  Mojż.  7:18).  Dla  Izraela  „Ich”  oznaczało 
potężne, dobrze uzbrojone narody pogańskie, jakie napotkali w ziemi obiecanej. 
Dla nas „Ich” oznacza każdy problem, kłopot i przygniatające trudności, jakie 
napotykamy w życiu.

Dlaczego nie mamy się ich bać? Bóg tak powiedział!  Nie trzeba żadnego 
innego wyjaśniania. Bóg jest wszechmogący i wystarczający — i On wie, jakie 
twierdze  szatańskie  napotkamy.  On  wie  o  każdym  sidle,  doświadczeniu  i 
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pokusie, jakie kiedykolwiek będą rzucone przeciwko nam. I On nam rozkazuje: 
„Nie będziesz się ich bał!”

Bóg dał takie przykazanie Abrahamowi. Człowiek ten żył  w obcym kraju, 
otoczony  potężnymi  królami  i  nie  wiedział  dokąd  dojdzie.  Jednak  pierwsze 
słowa Boga do niego były takie,  „Nie bój  się!” Doszło do Abrahama Słowo 
Pańskie w wizji, mówiące, „Nie bój się Abrahamie; Ja jestem twoją tarczą, a 
nagroda twoja jest wielka” (1 Mojż. 15:1).

Znaczenie  tego  ostatniego  wyrażenia  jest  takie,  „Ja  będę  wokół  ciebie 
murem,  obrońcą i  ochroną.”  W skrócie  Bóg mówił  do Abrahama,  „Będziesz 
przeżywał trudności. Ale Ja ciebie będę w tym wszystkim chronił.” Abraham 
odpowiedział w ten sposób, że uwierzył słowu Bożemu: „Uwierzył Panu; i On 
mu to poczytał za sprawiedliwość” (werset 6).

To samo słowo doszło później do syna Abrahama, Izaaka. On również żył we 
wrogim otoczeniu, otoczony przez Filistynów, którzy go nienawidzili, niepokoili 
i chcieli go usunąć z ich kraju. Biblia mówi, że za każdym razem, kiedy Izaak 
wykopał  studnię  wody,  Filistyni  mu  ją  zasypywali:  „Filistyni  je  zajmowali  i 
wypełniali je ziemią” (26:15).

Wszędzie, gdzie poszedł Izaak, miał ten sam problem. Jedną z tych studni 
nawet  nazwał  „Esek,”  co  oznacza  „spór.”  Okazuje  się,  że  Izaak  całe  życie 
prowadził spór. Musiał sobie myśleć: „Jak ja mam kiedykolwiek nakarmić swoją 
rodzinę i  napoić stada? Jak mogę  wychować swoje dzieci  bez strachu,  kiedy 
Filistyni mogą nas splądrować w każdej chwili bez problemu? Boże, dlaczego 
mnie tutaj zasadziłeś? Jak ja mogę to przeżyć?”
Jak my sobie poradzimy?

Kiedy tak te chmury zwątpienia zbierały się nad Izaakiem, Bóg dał mu to 
samo słowo, jakie dał Abrahamowi: „Jestem Bogiem Abrahama, twojego ojca; 
nie  bój  się,  bo  ja  jestem  z  tobą  i  będę  ci  błogosławił  i  rozmnożę  twoje 
potomstwo ze względu na mojego sługę Abrahama” (werset 24).

Dzisiaj, tak jak Izaak, jesteśmy dziećmi Abrahama. Bóg daje nam tę samą 
obietnicę,  jaką  dał  Abrahamowi  i  jego  potomstwu:  „Jeżeli  jesteście  w 
Chrystusie,  to  jesteście  potomstwem  Abrahama  i  dziedzicami  obietnicy” 
(Galacjan 3:29). Służymy temu samemu, który był tarczą dla Abrahama. On też 
jest z nami w taki sam potężny sposób!

Nasz  niebiański  Ojciec  widzi  każdy  krok  w  naszym  życiu.  I  pomimo 
wszystkich  naszych  kryzysów  i  trudności,  rozkazuje  nam ciągle  na  nowo  w 
Słowie:  „Nie  bój  się!”  Nie  mamy  wierzyć,  że  nasze  problemy nas  powalą  i 
zniszczą — ponieważ mamy wiedzieć, że On jest naszą tarczą.

„Błogo ci, Izraelu! Któż jest jak ty?  Lud wspomagany przez Pana, Tarczą 
pomocy  twojej.  On  też  jest  mieczem  chwały  twojej;  I  schlebiać  ci  będą 
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wrogowie twoi, A ty będziesz kroczył po ich wzgórzach” (5 Mojż. 33:29). Bóg 
mówi nam: „To jest kłamstwo, że Ja was opuściłem! To kłamstwo, że się na was 
gniewam i że was zostawiłem, abyście się sami bronili przed wrogami. To są 
wszystko kłamstwa szatana!”

Chcę się zwrócić do wszystkich chrześcijan,
którzy walczą z nacierającym grzechem

Czy budzisz się każdego dnia z niepokojem z powodu nacierającej pożądliwości 
czy nałogu? Czy żyjesz w udręce i myślisz,  „Ta okropna rzecz jest  nadal we 
mnie żywa?”

Bóg wie wszystko o grzechu, jaki pozostał w twoim sercu. On też wie jak 
tych rzeczy nienawidzisz i płaczesz z tego powodu. Chce, abyś teraz posłuchał 
Jego Słowa: „Nie bój się! Ja jestem twoją tarczą, twoją ochroną, twoją obroną, 
twoim mieczem świętości przeciwko wszystkim wrogom. Znam drogę wyjścia z 
twojej pokusy. Ja cię będę uczył jak masz walczyć!”

Dawid  o tym wiedział.  Dlatego mógł  powiedzieć:  „Zła  się  nie  ulęknę…” 
(Psalm 23:4).  Zdawał sobie sprawę z tego,  że szatan by odniósł  zwycięstwo, 
gdyby udało mu się przekonać króla, aby się bał.

Umiłowani, w taki właśnie sposób działa przeciwko nam wróg. Chce, abyś 
się  bał  swojego grzechu — bał,  że  nigdy nie  będziesz  z  niego  uwolniony i 
wyzwolony. Ale Bóg mówi do wszystkich zasmuconych, zranionych świętych: 
„Nie  bój  się!  Ja widzę i  znam twoje wszystkie  cierpienia.  Nie pozwolę,  aby 
szatan cię zniszczył!”

Może  zapytasz:  „Ale  co  ja  mam  robić?  Jak  mogę  mieć  pokój  Pana  i 
odpocznienie w tym wszystkim?”
Jak my sobie poradzimy?

Odpowiedź  znajdujemy  w  słowie,  jakie  Bóg  dał  Mojżeszowi  i  Izraelowi. 
Kiedy przed  nimi  było  morze,  za  nimi  wróg  i  nie  było  gdzie  uciekać,  Bóg 
rozkazał im: „Nie bójcie się, stójcie spokojnie i oglądajcie wybawienie Pańskie, 
jakie okaże wam dzisiaj. … Pan będzie za was walczył, a wy będziecie milczeć” 
(2 Mojż. 14:13-14).

Co oznacza to ostatnie wyrażenie — „wy zaś milczcie?” To oznacza nigdy 
więcej zmartwienia, nigdy więcej próbowania rozwiązania problemów w swojej 
sile — zamiast tego zaufajcie Bogu, aby On pokazał wam drogę. Wtedy On wam 
daje  swoje  Słowo  wskazujące  kierunek  tak,  jak  dał  Izraelowi:  „…idźcie 
naprzód” (werset 15).

Jozue również napotykał na niemożliwych wrogów. On i jego armia musieli 
iść  przez całą  noc do Gibeonu,  gdzie mieli  stawić czoła  masywnej  machinie 
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wojennej pięciu sprzymierzonych królów. Kiedy Jozue spojrzał na pole walki, 
widział  dolinę  wypełnioną  wozami  wojennymi  i  wyszkoloną  piechotą.  On 
natomiast miał tylko zmęczoną grupę niewyszkolonych ludzi.

W  tym  momencie  nad  Jozuem  musiała  się  zebrać  chmura  rozpaczy. 
Prawdopodobnie  myślał:  „Panie,  myśmy  tu  ledwie  doszli  —  a  teraz  mamy 
walczyć z tym potężnym wrogiem. Proszę, powiedz mi co mamy robić?”

Biblia powiada: „Odpowiedział Pan Jozuemu: Nie bój się ich, gdyż wydałem 
ich w twoje ręce; nikt z nich się przed tobą nie ostoi” (Jozuego 10:8).

Bóg obiecał zwycięstwo jeszcze zanim Jozue wyruszył do walki. Powiedział 
tak: „Zwycięstwo jest już wasze! Ani jeden z tych żołnierzy nie pozostanie żywy 
po bitwie. Teraz idź i walcz, wiedząc, że Ja ci obiecałem zwycięstwo!”

To jest poselstwo krzyża! Zwycięstwo zostało już dla nas wywalczone. Bez 
względu  na  to  jakie  kryzysy  będziemy  musieli  przezywać,  jakie  wielkie 
trudności  leżą  przed  nami,  nasze  zwycięstwo  zostało  zapewnione:  „W  tym 
wszystkim jesteśmy więcej niż zwycięzcami poprzez Tego, który nas umiłował” 
(Rzym. 8:37).

Czy to znaczy, że nie mamy nic robić — że mamy stać z boku i oczekiwać, 
że Bóg pośle swojego anioła, aby pobił  wszystkich naszych wrogów? Nie — 
nigdy! Chociaż Bóg ogłosił nasze zwycięstwo, to On nie zrobi tego, co do nas 
należy.

My nadal musimy brać miecz, aby walczyć z wrogiem. Różnica polega na 
tym, że mamy to robić wierząc, że Bóg obiecał nas wspomogać: „Dzięki niech 
będą Bogu, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 
Kor. 15:57).

Duch Święty odpowiada na naszą wiarę. Kiedy wołamy do Niego, zstępuje 
na nas z nadprzyrodzoną mocą, aby umartwiać uczynki ciała. Z naszej strony 
potrzebna jest wiara — a potem chodzenie w wierze, że Boży Duch będzie się 
sprzeciwiał mocy zła, która nas atakuje.

2. Bóg przykazuje nam, abyśmy pamiętali jak 
On pokonywał wszystkich naszych wrogów w przeszłości. 
Jak my sobie poradzimy?

Mojżesz pouczył Izraela: „Nie bójcie się ich, ale pamiętajcie co Pan wasz Bóg 
uczynił  Faraonowi  i  całemu  Egiptowi  ...  te  wielkie  doświadczenia,  które 
widziały twoje oczy, znaki, cuda, rękę możną i ramię wyciągnięte, którymi Pan, 
Bóg twój, wyprowadził cię. Tak uczyni Pan, Bóg twój, wszystkim tym ludom, 
których się obawiasz” (5 Mojż. 7:18-19).
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Jakie potężne poselstwo! Mojżesz przypominał Izraelitom: „Bez względu na 

to  jakich  wrogów  napotkacie,  Bóg  obiecał  wam  zwycięstwo  nad  nimi.  On 
wybawił waszych ojców z ręki Faraona i uczyni to samo dla was dzisiaj!”

„Pamiętajcie  do  końca  życia  dzień,  kiedy  wyszliście  z  ziemi  Egipskiej” 
(16:3). „Pamiętajcie, że byliście niewolnikami w Egipcie” (werset 12).

Mojżesz tak wołał do ludu: „Pamiętajcie przeszłość! Jeżeli wam się wydaje, 
że  macie  trudny  czas  tutaj  na  pustyni,  pomyślcie  o  całym  terrorze,  jaki 
musieliście znosić w Egipcie. Nie zapomnijcie jak wyglądało wasze życie, kiedy 
byliście  niewolnikami.  I  pamiętajcie  o  wszystkim,  co  Bóg  uczynił,  aby  was 
wybawić — zbawić i uświęcić was od tego wszystkiego!”

Prorok Izajasz również wypowiedział Boże Słowo do ludzi, którzy byli pełni 
strachu. Było to w czasie, kiedy Izrael był przekonany, że Bóg o nich zapomniał. 
Drżeli ze strachu przed tym co mogą z nimi zrobić ich wrogowie. Ale Izajasz 
zapewniał ich: 

„Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który 
ginie jak trawa? A zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela,  który rozciągnął 
niebiosa i założył ziemię? Ustawicznie, dzień po dniu, drżysz przed zawziętością 
gnębiciela,  ilekroć  zamierza  niszczyć.  A  gdzie  się  podziała  zawziętość 
gnębiciela?” (Izajasz 51:12,13).

Bóg powiedział przez proroka: „Boicie się dlatego, że zapomnieliście kim Ja 
jestem.  Patrzycie  tylko  na  swoje  kłopoty,  a  nie  na  moją  moc  i  zdolność  do 
ratowania was. Zapomnieliście, że moja ręka jest nadal nad waszym życiem!”

Możecie  mieć  problem  z  pamiętaniem  Bożych  cudów  w  waszym  życiu. 
Możecie myśleć: „Moje życie było jedną długą, ciężką zmorą. Nie miałem wiele 
powodów  do  radości.  Jak  mogę  pamiętać  Boże  cuda,  kiedy  ich  nie 
przeżywałem?”

Musisz zrozumieć — nasze doświadczenia mogą inspirować wiarę, ale one 
nie mogą być podstawą naszej wiary. Dlatego Boże Słowo zawsze wskazuje nam 
na to, co Jezus uczynił.  Mamy pamiętać Jego zwycięstwo na krzyżu za nas i 
trzymać  się  go wiarą.  Tylko  On posila  nas  ku zwycięstwu poprzez Swojego 
Ducha.

Jezus powiedział: „Wracam do swojego Ojca — 
ale nie zostawię was sierotami”

Chrystus powiedział do swoich uczniów: „Teraz odchodzę do Tego, który mnie 
posłał.  Nie  zostawię  was  bez  pociechy”  (Jana  16:5;14:1).  Greckie  słowo 
„pociechy” 
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Jak my sobie poradzimy?

oznacza „sierotami” — to znaczy „bez ojca, osamotnionych.”
Czasami możesz się czuć tak, jak uczniowie się czuli później — że jesteś sam 

i że Bóg się tobą nie interesuje. Nie widzisz dowodów Jego troski.  A szatan 
okłamuje cię, że Duch Boży opuścił cię z jakiegoś powodu.

Ale  jest  jeden  niesamowity  cud,  którego  nie  możesz  zapomnieć.  Jest  to 
obietnica  Jezusa  dla  wszystkich  Jego  naśladowców:  „Nie  zostawię  was 
sierotami. Zapłaciłem za was wysoką cenę — i należysz do mnie!”

Bez względu na to co przeżywasz, twój Ojciec niebiański nigdy ani na chwilę 
nie przestał o tobie myśleć — i nigdy nie przestanie. Posłuchaj Jego wiecznej, 
niezłomnej obietnicy:

„A jednak Syjon mówi: Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. 
Czy  kobieta  może  zapomnieć  o  swoim niemowlęciu  i  nie  zlitować  się  nad 
dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak Ja ciebie nie 
zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię, twoje mury stoją mi zawsze 
przed oczyma” (Izajasz 49:14-16).

Ten fragment mówi nam: „Twoja potrzeba ochrony jest zawsze przede mną. 
Nie  ma  takiego  momentu,  abym  nie  był  zainteresowany  trzymaniem  moich 
nadprzyrodzonych murów wokół ciebie. Mój płot ochronny jest zawsze wokół 
ciebie!”

Znam takie matki — włączając w to żony pastorów — które zostawiły swoje 
dzieci. Kilka tygodni temu jeden pastor napisał do nas tak: „Jestem żonaty od 25 
lat,  ale  moja  żona  ostatnio  zostawiła  mnie  dla  jakiegoś  mężczyzny,  którego 
poznała przez internet. Po prostu zostawiła dzieci i mnie. Ja nadal ją kocham i 
chcę, żeby wróciła do domu, ale ona nie chce. Jestem taki zraniony i nie mogę 
spać. Nie wiem jak to przeżyję.”

Bóg odpowiada temu człowiekowi: „Jeżeli nawet twoja kochana żona ciebie 
opuściła, to Ja nigdy ciebie nie opuszczę. Moje mury wokół ciebie będą zawsze 
bezpieczne!”

Nasza  misja  otrzymuje  wiele  listów od  kobiet,  które  żyją  z  alkoholikami 
przez  wiele  lat.  Kiedy  tak  czytam  o  ich  rozpaczy,  zadaję  pytanie:  „Panie, 
dlaczego  te  wierne  kobiety  muszą  tak  długo  cierpieć,  bez  cienia  nadziei  na 
zmianę?”

Nigdy nie zrozumiem dlaczego moja  żona musiała przechodzić przez tyle 
cierpień fizycznych. Miała 28 operacji, z czego sześć na raka — ponad 40 lat 
strasznego bólu.  Żaden kaznodzieja  ani  teolog nie  był  w stanie  wyjaśnić  mi 
dlaczego ona nadal tak cierpi.

Ale nie ma znaczenie przez co kto z nas przechodzi, albo jak długo musimy 
to znosić. Jedno jest prawdą ponad wszystko:
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Boża łaska jest wystarczająca, aby nas w tym wszystkim zachować!
Jak my sobie poradzimy?

Apostoł Paweł wołał do Boga: „Panie, proszę uwolnij mnie od tego ciernia w 
ciele!” Ale Pan mu odpowiedział: „Wystarczy ci moja łaska” (2 Kor. 12:9). Bóg 
powiedział Swojemu słudze: „Paweł, będziesz musiał żyć z tym cierniem. Ale w 
tym twoim bólu Ja ci dam łaskę jakiej potrzebujesz. Mam niewyczerpany zapas 
dla ciebie!”

Pan  chce,  abyśmy  wiedzieli,  że  Jego  łaska  jest  mocniejsza  niż  wszelkie 
wybawienie  jakie  On  może  dać  w naszych  okolicznościach.  Dlaczego?  Jego 
łaska zawiera pełne objawienie tego kim On jest! Mówiąc prosto, Boża łaska to 
Jezus Chrystus objawiony w pełni — w całej świętości, a przy tym z łagodnym, 
współczującym sercem.

Nasz  ojciec  niebiański  widzi  każde  nasze  cierpienie.  I  On  daje  nam  te 
wspaniałe obietnice:

•„Zbawienie sprawiedliwych jest od Pana: On jest ich siłą w czasie ucisku” 
(Izajasz 37:39).

•„Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: 
Pan  jest  pomocnikiem  moim,  nie  będę  się  lękał;  Cóż  może  mi  uczynić 
człowiek?” (Hebr. 13:5,6).

•„Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię 
cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. 

„Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na ciebie, 
będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z tobą spierają. Szukać będziesz, lecz nie 
znajdziesz tych, którzy z tobą walczą, będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z 
tobą  wojują.  Bo  Ja,  Pan,  jestem twoim Bogiem,  który  cię  ująłem za  twoją 
prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę! 

„Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z 
pragnienia, Ja, Pan, ich wysłucham, Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę” (Izajasz 
41:10-13,17).

Możesz przejść przez każdą sytuację, kryzys  lub nieszczęście — wszystko 
dzięki łasce Jezusa Chrystusa. Bez względu na to, co cię spotka, On ma więcej 
niż wystarczającą ilość łaski i pociechy Ducha Świętego dla ciebie.

David Wilkerson (1998)                                                             
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Bramy piekła nie przemogą
Moim celem pisania na ten temat jest sprawa praktyczna. Jestem misjonarzem i 
myślę  o  kościele  powszechnym,  szerzeniu  ewangelii  i  zakładaniu 
błogosławionego królestwa Chrystusa w sercach ludzi. Nie poświęciłbym temu 
zadaniu  pięciu  minut,  gdyby  nie  przekonanie  nabyte  poprzez  gorzkie 
doświadczenia  —  rozdzierające  serce  porażki  i  niezapomniane  przeżycia  w 
relacji z wrogiem — przekonania, że z powodu braku światła na jego działanie, 
Kościół  nie  osiąga  tych  wielkich  rzeczy,  jakie  jego  boska  Głowa  chce,  aby 
osiągał.

Nie  będzie  żadnego  wielkiego  ruchu  naprzód  w  zdobywaniu  dusz  dla 
Chrystusa dotąd, aż Kościół obudzi  się i  uświadomi sobie realność Wroga,  z 
jakim  musi  walczyć  i  zwyciężać.  Ponieważ  nie  zdaje  on  sobie  sprawy  z 
okropności swojego wielkiego wroga, to też nie zdaje się w całej pełni na Tego, 
który jest życiem Kościoła, Jezusa Chrystusa. Byłem żołnierzem i wiem, że nic 
tak nie jednoczy armii, jak walka i świadomość obecności wroga. Jeżeli nie ma 
prawdziwego  wroga,  z  którym  trzeba  walczyć,  to  nie  ma  też  prawdziwego 
powodu do dyscypliny i czujności dla armii i całej reszty.

Realność naszej walki

Jeżeli  mamy  ufać  Chrystusowi,  który  jest  Głową  tej  Wielkiej  Armii 
Odkupionych i poważnie Go traktować, to wiedzmy, że jest potężny wróg i nie 
jest to tylko grzech i niesprawiedliwość społeczna czy chciwość. Nie jest to „to” 
ale „on.” Chrystus nie uczył swoich uczniów, aby się modlili: „Wybaw nas od 
zła,”  jak podaje  to  większość naszych  przekładów.  On ich uczył  modlić  się: 
„Zbaw nas od Złego.” (Tego, który jest złem.)

Niektórzy  przywódcy  chrześcijańscy  posuwają  swój  pacyfizm  do  tego 
stopnia,  że  nawołują  przeciwko takim pieśniom jak  „Naprzód chrześcijańscy 
żołnierze.” Ja nienawidzę wojny tak samo jak każdy z nich, gdyż widziałem coś 
z  tego,  kiedy  byłem  kapelanem  w  A.E.F.  Ale  nie  znam  niczego  bardziej 
odpowiedniego  do  złamania  kręgosłupa  chrześcijańskiego  zapału,  czy  to  we 
własnym kraju,  czy obcym,  jak to małoduszne,  lurowate uspokajanie ostatnio 
serwowane  z  teologicznych  rusztów,  a  mianowicie,  że  powinny być  usunięte 
wszelkie wzmianki o wojnie z literatury i muzyki chrześcijańskiej.

W  naszym  gorliwym  dążeniu  do  posiadania  Kościoła  uwolnionego  od 
implikacji systemu wojennego (nic bardziej chwalebnego) nie możemy utracić 
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potrzeby szeroko pobudzonego ducha wojny w odniesieniu do wielkiego Księcia 
tego  świata.  Jeżeli  już  nie  maszerujemy  jak  żołnierze  gotowi  do  walki,  to 
możecie być pewni, że moce ciemności są gotowe.
Bramy piekła nie przemogą 

Obudźcie się żołnierze Chrystusa. Przepaszcie się zbroją światłości. Szatan i 
jego zastępy idą naprzód. Potrzeba agresywnej, bezpardonowej walki z mocami, 
które rządzą tym światem ciemności  jest  teraz  największa.  „Nie  walczymy z 
ciałem  i  krwią,  ale  przeciwko  zwierzchnościom  i  mocom,  przeciwko  złym 
duchom  na  wysokościach”  (Efezjan  6).  „Dlatego  przywdziejcie  cała  zbroję 
Bożą.”

Gdyby Apostoł  Paweł  pisał  dzisiaj  do Kościoła,  to  może  by nie  mówił  o 
mieczach  i  tarczach  i  hełmach,  gdyż  te  narzędzia  wojenne  dzisiaj  są 
bezużyteczne.  Ale  nadal  by  pisał  o  wojnie.  Jego  listy  apostolskie  są  pełne 
porównań  zaczerpniętych  z  walki.  To  było  jego  ulubione  źródło  symboliki. 
Gdyby Paweł żył dzisiaj, to wzywałby nas do walki. Dlaczego? Ponieważ jest to 
fakt wynikający nie z tylko z teologicznych teorii, ale z porządku kosmicznego, 
że „walczymy nie z krwią i ciałem, ale przeciwko … władcom ciemności tego 
świata, przeciwko złym duchom w okręgach niebiańskich.”

Przyczyna naszego niepowodzenia

Spoglądam wstecz na lata wysiłków misyjnych zanim Bóg otworzył moje oczy 
na te fakty i zwieszam głowę ze wstydu; ale już się nie dziwię dlaczego one były 
tak sterylne.  Ach,  jakie nędzne owoce tamtych  lat,  kiedy ślepo uderzałem w 
próżnię.  Chrystus  był  głoszony i  kilka płonących głowni było wyrywanych  z 
ognia. Ale brakowało wizji rzeczywistej natury tego konfliktu i okrutnej natury 
wroga.

Często  się  zastanawiałem  dlaczego  tak  mało  sianego  ziarna  przynosiło 
owoce. Nigdy nie rozumiałem znaczenia słów Zbawiciela: „Wtedy przychodzi 
diabeł i wybiera słowo z ich serc.” Zastanawiałem się nad straszną śmiercią i 
stagnacją,  które pomimo wielu lat  zwiastowania pozostały niewzruszone.  Nie 
zdawałem sobie sprawy z tego, że pan Śmierci trzymał swoje okopy pod moim 
nosem. Nigdy nie widziałem chwały krzyża w pokonaniu zwierzchności szatana.

W jakim innym świecie żyję dzisiaj jako misjonarz. W pewnym sensie jest on 
straszniejszy, gdyż widziałem (Bóg usunął mój płot tak, jak to było w przypadku 
Joba) okropne zbrodnie nieprzyjaciela i  doświadczałem niezliczoną ilość razy 
jego odrażającej mocy.  Ale teraz to jest zwycięstwo, pełne zwycięstwo. Teraz 
widzę  szatana  startego  pod  stopy  dzieci  Bożych.  Teraz  widzę  radość  dusz 
dosłownie uwolnionych spod mocy wroga. Teraz jest radość z oglądania upadku 

19



Wytrwałość
wielkich  murów  Jerycha,  kiedy  wznosi  się  okrzyk  zwycięzców  —  kiedy  w 
imieniu Jezusa i na podstawie zwycięstwa z Golgoty, demony są wyganiane z 
ich okopów. Nie zamieniłbym mojej obecnej pozycji  na poprzednią za nic na 
świecie i za żadną inną teologię protestancką czy Katolicką.

Jest  coś  takiego  co  nazywamy  „trwanie”  w  chrześcijańskiej  walce  z 
pistoletami  zabawkami  wycelowanym w kto wie  co,  kiedy prawdziwy wróg, 
niewidzialnie wchodzi jak powódź.
Bramy piekła nie przemogą

Ja  wierzę  w  społeczne  zastosowanie  ewangelii  i  wierzę  w  ewangelię 
osobistego odrodzenia. Ale pozostawię to ocenie mojego uprzejmego czytelnika, 
czy krzykliwy, diaboliczny, piekielny rodzaj rzeczy, który paraduje poprzez nasz 
cywilizowany  kraj  obecnie  nie  wymaga  tego  rodzaju  broni,  jaką  stosował 
Chrystus.  W Galilei  wyganiał  demony,  a  w Judei  uwalniał  tych,  którzy byli 
dręczeni przez diabła.

Spoza  całej  glazurowanej  chrześcijańskiej  kultury  i  splendoru 
chrześcijańskich  praktyk,  a  nawet  elokwencji  chrześcijańskich  kazalnic  może 
wyglądać  wąż.  Widzimy każdy etap  demonicznej  działalności  od  aktualnego 
opętania do najmniejszej opresji. Ja często jestem atakowany przez te siły — 
zbiera się chmura nad moim duchem, śmiertelny strach ogarnia moje serce, moja 
dusza  wzdycha  jakby się  dusiła,  ogniste  strzały przenikają  moją  wewnętrzną 
istotę i mroczna atmosfera otacza mój umysł. Ale skryty w ranach Tego, który 
umarł za mnie i powstał z martwych,  wkrótce odzyskuję pełne zwycięstwo, a 
mój rozradowany duch śpiewa radośnie dla Boga.

Potrzeba czujności

Nie możemy myśleć, że ponieważ należymy do Chrystusa, to nie ma potrzeby 
czuwania z powodu wroga. Cały Nowy Testament występuje przeciwko takiej 
źle pojętej pewności. Nasza własna „pewność,” że nie możemy zostać oszukani 
przez  nieprzyjaciela,  ma  wszystkie  oznaki  zwiedzenia  już  osiągnięte  przez 
Złego.

Prawda  jest  taka,  że  bez  względu  na  to  jak  doświadczeni  jesteśmy  w 
przeżyciach  chrześcijańskich,  to  nigdy  nie  dojdziemy  do  takiego  poziomu, 
żebyśmy nie potrzebowali czuwać. Wszelkie nieukrzyżowane życie dla samego 
siebie natychmiast  wystawia nas otwarcie na jakieś demoniczne ataki.  Akurat 
przeszliśmy nad zasadzkami Złego i zobaczyliśmy, że aby mógł on wykorzystać 
swoje fortele, wystarczy mu trochę pychy,  jakaś pozostałość starego życia dla 
siebie. On umie wziąć takie rzeczy, gdyż są one jego i zapalić je i stopniowo 

20



Wytrwałość
brać nas na hol. „Ten, który z Boga został zrodzony strzeże go i zły nie może go 
tknąć.”

Nasze jedyne  bezpieczeństwo jest  w ustawicznym przyjmowaniu  tego,  co 
zostało nazwane radem Golgoty. Przez wiarę musimy ustawicznie przyjmować 
śmierć Chrystusa (Rzymian 6:11), z której wypływa życie Nowego Stworzenia. 
Tylko Krzyż,  który jest mocą zmartwychwstania (w Biblii śmierć Chrystusa i 
zmartwychwstanie  są  jednością)  może  wydobyć  życie  z  zasady „dla  siebie.” 
Nasze bezpieczeństwo leży w całkowitym utożsamieniu się z Ukrzyżowanym-
Zmartwychwstałym  Panem.  On  umarł  na  krzyżu  dla  zburzenia  szatańskiej 
hierarchii.

Ale to prawne zburzenie staje się skuteczne w doświadczeniu tylko wtedy, 
kiedy jest przyjęte przez wiarę; wiarę, która przybija życie dla siebie do Krzyża, 
gdzie potencjalnie się ono kończy,  a prawnie zostało uśmiercone.  To ta moc, 
która działała w Chrystusie,  kiedy został  wzbudzony z martwych  i  usiadł  na 
prawicy Bożej w niebie, o której czytamy w Efezjan 1:17-21 działa również w 
nas.

Ponieważ duża część Kościoła nie wchodzi w pełni w posiadanie tego życia, 
które  jest  ukryte  z  Chrystusem  w  Bogu,  to  szatan  może  zwodzić  wielu 
wierzących i okradać ich z mocy do skutecznego wydawania owocu w wolności 
Ducha Świętego. Bóg otrzymuje około dziesięć procent efektywności w służbie 
od Kościoła w budowaniu Jego Królestwa.  Reszta armii  odkupionych jest  na 
stałe  związana  z  różnorodnymi  formami  życia  dla  siebie.  Wolę  to  raczej 
przedstawić w taki sposób, niż mówić o ośmieszającej mocy wielkiego Księcia 
Zwodziciela.

Skuteczne działanie Krzyża

Jest tak wiele rzeczy w służbie chrześcijańskiej, których on się wcale nie boi. 
Nawet  to  popiera,  ponieważ  służy  to  do  zaślepiania  wierzących  na  ich 
prawdziwy  stan.  Jedynym  rodzajem  służby  chrześcijańskiej,  jaka  naprawdę 
wstrząsa fundamentami jego królestwa i wyrywa z jego uścisku ludzkie sprawy 
jest  ta,  która  wypływa  z  żywego  uczestnictwa  w  wielkiej  rzeczywistości 
Golgoty. Kiedy chrześcijanin przyjmuje swoje miejsce w śmierci Syna Bożego i 
mówi Amen na to, co jest napisane w Rzymian 6 — mianowicie, że nasz stary 
człowiek został ukrzyżowany z Chrystusem — i jako nieodłączna konsekwencja, 
z Chrystusem powstaje w mocy Jego zmartwychwstania do miejsca autorytetu 
nad wszelkimi zwierzchnościami, mocami i panowaniem, to tylko wtedy strach 
uderza w szeregi wroga.

Wtedy  też  korzysta  z  autorytetu  Chrystusa  żołnierz  Krzyża,  a  legiony 
demonów  muszą  ustępować.  Za  naszą  społeczną  niesprawiedliwością,  która 
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powoduje takie zamieszanie w świecie nie tylko polityki, ale religii i którą my 
byśmy  tak  chętnie  usunęli  poprzez  zwiastowanie  społecznej  ewangelii,  leży 
okopany Książę Ciemności. „Jezusa znam i wiem kim jest Paweł, ale kim wy 
jesteście?” powiedziały demony do synów Scewy. Tylko wtedy, jeżeli możesz 
odpowiedzieć:  „Jestem  ukrzyżowany  z  Chrystusem,  w  którego  imieniu 
rozkazuję wam odejść,” Zły zostanie pokonany.

Jaka to radość głosić ewangelię w atmosferze Bożej obecności, oświetlany 
światłem z nieba, atmosferze oczyszczonej od obecności demonicznej, poprzez 
zastosowanie zwycięstwa Golgoty, przyjętego przez tego, który jest utożsamiony 
z  Chrystusem.  Jest  to  nasz  przywilej;  powstańmy i  zwiastujmy Ewangelię  w 
„mocy  Ducha  Świętego  posłanego  z  nieba.”  Inaczej  chmury  obecności 
demonicznej (ptaki, które wybierają ziarno) będą knuły porażkę naszych celów.

Kluczowym  słowem  księgi  Objawienia  Jana  jest  wojna.  Szatan  i  jego 
aniołowie jeszcze nie zostali  wrzuceni  do jeziora  ognistego.  „I  była  bitwa w 
niebie.”  Do  siedmiu  zborów  w  Azji,  które  reprezentują  Kościół  wszystkich 
wieków Chrystus ma jedno poselstwo. Jest ono powtarzane wiele razy. Wszelka 
chwała, jaką może się szczycić niebo, nawet sam tron Boga, jest oferowana tym, 
którzy wypełnią to zadanie: „Temu, kto zwycięży.”

Dla Kościoła to zadanie jest przedstawione z obietnicami nagród dotąd, aż 
wreszcie  dochodzimy  do  najbardziej  zdumiewającego  stwierdzenia  w  Biblii. 
„Temu,  kto  zwycięży  dam  zasiąść  ze  Mną  na  moim  tronie,  tak  jak  Ja 
zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie.”

Zwycięży? Kto? Co? W ostatnim rozdziale Objawienia jest zdjęta zasłona i 
widzimy jak ten „stary wąż, diabeł,” który tak długo zwodził  narody,  zostaje 
wrzucony do jeziora  ognistego — piekła,  które  sam stworzył.  W tym czasie 
Przywódca naszego zbawienia woła: „Temu, kto zwycięży!”

F.J. Huegel (1935)                                                                             

Pracujcie aż przyjdę
Kiedy oczekiwałem na Pana na spotkaniu modlitewnym, Duch zaczął dotykać 
mojego serca w takiej ciszy i pokoju, jakich nie odczuwałem od wielu dni. Jest 
taki  wspaniały niebiański  spokój  w ciszy,  jaką On może  dać do skołatanego 
serca.

Kiedy tak siedziałem przed Nim, a mój duch był otulony w ciszę, tak żywą a 
równocześnie tak spokojną, moje serce szukało Go w modlitwie i uwielbieniu. 
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Tenor  mojej  modlitwy  był  taki:  „Drogi  Panie,  Ty  przychodzisz;  uwielbiam 
CIEBIE, Ty jesteś blisko … Ale w tych znamiennych dniach, pełnych potrzeb, 
co chcesz, abym czynił? Co wymaga największej uwagi? Jakie słowo masz dla 
mnie?”

Wtedy dał mi wyraźnie takie słowo: „Pracuj aż przyjdę.” Powiedział to trzy 
razy, a moje serce było tak szczęśliwe, że mogłem słyszeć Jego głos i posłuchać 
Jego  nakazu.  Wtedy  zapytałem  Go  co  miał  na  myśli,  mówiąc  „pracuj.”  W 
odpowiedzi na to dał mi następującą lekcję.

Praktyczna ilustracja

Pozwolił  mi  przeżyć  w  duchu  dzień  mojego  dzieciństwa.  Kiedy  byłem 
dzieckiem w wieku pomiędzy szóstym a jedenastym rokiem życia, miałem 
przywilej żyć na farmie. Tam Bóg mnie uczył pierwszych duchowych lekcji, 
kiedy chodziłem i bawiłem się, pracowałem czy uczyłem się na Jego wielkim 
„podwórku.”

Najbliższe miasto było ponad 20 kilometrów od nas i można było do niego 
dotrzeć  tylko  końmi  po  długich  wiejskich  drogach.  Moi  rodzice  mieli  taki 
zwyczaj,  że  wyjeżdżali  do  tego  miasta  co  dwa,  trzy  miesiące,  żeby  porobić 
potrzebne sprawunki. W takie dni dzieci zostawały w domu, aby doglądać domu 
i  powierzano  im  pewne  zadania  do  wykonania  podczas  nieobecności  ojca  i 
matki. Właśnie taki dzień Pan mi pozwolił przeżyć na nowo w duchu.

Dobrze  pamiętam skrywaną  radość  z  tego,  że  „jesteśmy sami.”  W takich 
chwilach  mama  pozwalała  nam  pójść  do  lasu  zrywać  kwiatki,  albo  prażyć 
kukurydzę, albo nawet bawić się w strumyku. Jacy byliśmy mocni i odważni! 
Nie baliśmy się iść na sam koniec farmy — byliśmy tacy odważni!

Ranek  mijał  szybko,  a  obiad  jedliśmy  z  wielką  wesołością.  Było  to  coś 
nowego,  takie  uczucie,  że  jesteśmy  sami.  Może  moja  najstarsza  siostra 
próbowała swoich zdolności w pieczeniu jakiegoś nowego ciasta — był to czas 
przygody,  eksperymentu  i  niezależności.  Popołudnie  mijało  szybko  i  szybko 
nadszedł  czas  wieczornych  obowiązków.  Moja  rola  była  prosta,  gdyż  byłem 
jeszcze  dzieckiem.  Musiałem  nosić  drewno  i  napełnić  skrzynię  za  piecem 
kuchennym. Potem musiałem przypędzić krowy z dolnego pastwiska.

Kiedy cienie zachodzącego słońca robiły się coraz dłuższe, moje bose stopy 
przyspieszały coraz bardziej po zakurzonej drodze. Chciałem się zatrzymać na 
chwilę  przy  starym  płocie  ze  sztachet,  żeby  zobaczyć  gniazdo  drozda,  które 
zawsze mnie ciekawiło — byłem ciekawy czy z tych pięknych jaj wylęgły się 
już  pisklęta  — ale  robiło  się  coraz  ciemniej  i  musiałem się  spieszyć.  Potem 
musiałem pozbierać  jaja  od kur i  pozamykać  pomieszczenia,  w których  były 
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małe  kurczaki;  albo  może  sprawdzić  czy  wszystkie  kaczki  powróciły  ze 
strumyka. 

A  kiedy  czerwone  słońce  się  schowało,  a  obora  i  szopy  były  otulone 
welonami, które tylko mrok może uprząść, moje małe serce odczuwało dziwną 
tęsknotę za mamą i tatą. Wyglądałem w stronę wzgórza, aby zobaczyć czy już 
jadą.

Ale prace musiały być wykonane i gdyby się ściemniło, mielibyśmy pokusę, 
żeby opuścić najdalej położone gniazda. Niektóre z nich były daleko na sianie, 
albo wysoko w spichlerzu i trzeba było większej odwagi, żeby zebrać jajka w 
tych  miejscach.  Tak więc pomagaliśmy sobie wzajemnie  dotąd,  aż  wszystkie 
prace były  wykonane.  Ileż  razy w tym czasie  nasze  oczy kierowane były  w 
stronę odległego wzgórza, żeby zobaczyć, czy mama i tato wrócili.

Jakie  to  dziwne,  że  całą  ta  odwaga,  jaką  mieliśmy  podczas  słonecznych 
godzin  dnia  gdzieś  znikała.  Znikało  pragnienie  przygód  zapuszczania  się  na 
koniec  farmy;  nawet  nie  chcieliśmy  się  odważyć  pójść  do  końca  ogrodu. 
Purpurowe wzgórza zlewały się z głębszym cieniem; krzaki, słupki w płocie i 
drzewa wszystkie  tak dobrze nam znane zaczęły przybierać  groźne kształty i 
wkrótce  traciły  swoją  tożsamość  w  zalewającej  ciemności.  Mały  świat,  w 
którym spędzaliśmy dzień szybko blednął. Odważny duch przygody mijał wraz z 
nim,  a  nasze  serca  ogarniała  jakaś  dziwna  samotność.  Mieliśmy  tylko  jedno 
życzenie — żeby wróciła mama i tato.

Czasami  przyjeżdżali  późno  i  musieliśmy  sami  przygotować  kolację.  Ale 
jakoś to jedzenie nie smakowało i trudno to było połykać.

Nic nas już nie interesowało, tylko przyjazd mamy.  Żadna zabawa,  nawet 
najbardziej interesująca — żadne zadanie, bez względu na to jak pilne — nie 
były w stanie  odwrócić  naszej  uwagi  od wzgórza,  na  które  spoglądały nasze 
serca tęskniące za powrotem mamy.

Szkoda,  że  nie  potrafię  opisać  radości,  rozkoszy  i  ekstazy  ducha,  kiedy 
wreszcie zobaczyliśmy zjeżdżającego ze wzgórza konia i bryczkę. Jak wszyscy 
wybiegaliśmy na ich spotkanie i  z jaką radością ich witaliśmy zanim jeszcze 
wysiedli z bryczki. Potem, kiedy cicha kurtyna nocy łagodnie opadła, nasz mały 
świat wydawał się znowu takim bezpiecznym miejscem. Noc nie kryła w sobie 
żadnego strachu,  cienie  nie miały znaczenia,  gdyż  byliśmy bezpieczni.  Teraz 
nasze małe serca mogły odpoczywać, gdyż przyjechała mama. Jak rozkosznie 
prosta jest  ufność małego dziecka.  Jak bezpiecznie i  pewnie  się czuje,  kiedy 
ojciec i matka są blisko.

Zmierzch wieku
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Ta mała ilustracja z codziennego życia nie wymaga specjalnej interpretacji. Ci z 
nas, którzy spoglądają w stronę odległego wzgórza znają sekret tęsknoty, która 
wypełnia duszę. Nasz krótki dzień (teraźniejszy wiek) szybko się kończy; mija 
poranek wizji i odwagi. Nasi ojcowie rozpoczęli ten dzień pracy wiele lat temu. 
Nadeszło  i  minęło  południe.  Podczas  tych  długich  godzin  wypełnionych 
cieniem, słońcem i pieśnią została wykonana praca Kościoła. Jesteśmy teraz u 
schyłku wieku.

Długie, mroczne cienie rozciągają się coraz bardziej na polach i  zbliża się 
noc.  To nie  jest  godzina  na  pracę,  która  powinna  była  być  wykonana  wiele 
pokoleń temu. Wieki możliwości już minęły;  jesteśmy w okresie ostatecznych 
porządków.

Używając języka porównań, chociaż nawet niektóre gniazda są daleko poza 
naszym zasięgiem i nasze serca są zmęczone i słabe, nie możemy ich zaniedbać. 
On może ciebie posłać na koniec świata o godzinie jedenastej. On chce, aby te 
„jajka,” które są schowane w najdalszym zakątku świata zostały zebrane. Jeżeli 
powołuje ciebie, to zaufaj Jego mądrości i idź.

„Pracować” oznacza wiernie wracać do stosu drewna po ostatnie dwa czy 
trzy klocki, które są potrzebne do wypełnienia skrzyni. Niech Duch Święty nas 
ożywi, abyśmy słyszeli Jego wołanie i da nam szczęśliwe stopy, które pobiegną, 
aby zanieść to poselstwo.

Na  zachodzie  purpurowe  wzgórze  pogrąża  się  w  mroku;  ten  mały  świat 
wokół nas pokazuje swój prawdziwy charakter — więdnie i przemija. Gdzie jest 
twoja  wizja?  Czy  obserwujesz  odległe  wzgórze?  Jak  dziwnie  wlewa  się  do 
naszego  serca  tęsknota,  kiedy  spoglądamy  wokół  siebie  i  tęsknimy  za  Jego 
przyjściem. Ten świat szybko wypełniają cienie i wydaje się, że wszystko wokół 
nas zmienia swoje miejsce. Zbierająca się  ciemność  sprawia,  że  nawet to,  co 
wydawało  się  dla  nas  dobrze znane, staje się niepewne i wątpliwe.

Nie jest to południe ani też popołudnie — jesteśmy już po zachodzie słońca w 
półmroku. Dlatego niepewność i ciemność wypełniają nasze serca przerażeniem 
na myśl, że mielibyśmy tu pozostać. To jest godzina, kiedy Chrystus wzbudza w 
nas tęsknotę za Jego przyjściem.

John Wright Follette (1883-1966)            
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