
Dom  Modlitwy
Tom 11, Numer 5

W numerze:

Strona 2: Nasza największa potrzeba
Jeżeli święci Boży mają wyjść zwycięsko z doświadczeń i ucisków, jakie przychodzą  
na tę ziemię, to muszą być ludźmi modlitwy.

Strona 3: Zawsze się módlcie
Ustawiczny duch i nastawienie modlitwy musi być podstawą każdego aspektu 
naszego życia, jeżeli mamy być takimi, jakimi Bóg nas pragnie mieć w Chrystusie 
Jezusie.

Strona 7: Nieuświadomiona logika modlitwy
Musimy zrozumieć rolę Ducha Świętego w naszym życiu i w modlitwie, jeżeli mamy  

w 
pełni wejść w wieczne drogi i cele Boże.

Strona 13: Ziemia, pole walki w modlitwie
Poprzez modlitwę Bóg daje nam możliwość połączenia się z Jezusem w 
doprowadzeniu do pokonania Szatana, jakie zostało dokonane na Krzyżu.

Strona 18: „Dom Modlitwy dla wszystkich narodów”
Poprzez modlitwę Kościół ma być instrumentem błogosławieństwa, sprowadzając 
moc Bożą w imieniu Jego ludu w różnych sytuacjach na całym świecie.

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i
błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój

Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych
i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.” — Filipian 4:6-7



Dom  Modlitwy

Nasza największa potrzeba
To, że nasz świat jest w coraz większym chaosie jest oczywiste dla większości ludzi. 
Prawie wszyscy się zgadzają, że natura, polityka, rynki finansowe, nauka i etyka są 
wszystkie w poważnym stanie zagrożenia i niepewności. Opinie co do przyczyn tego 
niestabilnego  stanu  są  mnogie  i  różne,  ale  prawie  każda  myśląca  osoba  jest 
świadoma  tego  trzęsienia,  jakie  jest  odczuwane  praktycznie  w każdym  aspekcie 
życia.

Jedną z alarmujących tendencji wśród chrześcijan jest ich brak zrozumienia 
odnośnie duchowych powodów i implikacji tego wszystkiego, co się dzieje wokół 
nas. Ludzkie rozumowanie i światowa mądrość sprowadzają te wszystkie sytuacje 
do  „poziomu  ludzkiego”  i  często  pozostawiają  Boga  całkowicie  poza  tym. 
Rezultatem podejścia do tego burzliwego czasu z cielesną bronią tego świata jest to, 
że ludzie są nieprzygotowani i źle wyposażeni na doświadczenia i trudności, jakie 
mogą przeżywać. Tragiczną ironią jest to, że w obliczu takich duchowych prądów i 
konfliktów Kościół ogólnie jest prawdopodobnie mniej zaangażowany w prawdziwą 
duchową działalność, niż to miało miejsce kiedyś.

Paweł wyraźnie przypomina nam, że „bój toczymy nie z krwią i z ciałem, 
lecz  z  nadziemskimi  władzami,  ze  zwierzchnościami,  z  władcami  tego  świata 
ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich” (Efezjan 6:12). Przypomina 
nam, że ten niewidzialny świat jest wieczny; to co widzimy — te widoczne efekty 
— to jest tylko tymczasowe (2 Kor. 4:18). Jeżeli  Kościół ma wyjść zwycięsko z 
doświadczeń, o których Jezus  powiedział, że przyjdą na ten świat na końcu wieku, 
to wierzący muszą walczyć bronią, którą nam dał Bóg.

Paweł kończy swój opis  „duchowej  zbroi” z  takim zachęceniem, aby „W 
każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie  
z całą wytrwałością i błaganiem. Mając to na uwadze, bądźcie czujni i módlcie się  
za  wszystkich  świętych”  (Efezjan  6:18).  Paweł  podkreśla  potrzebę  ustawicznej  
modlitwy we wszystkich sprawach i o wszystkich świętych. To modlitwa prowadzi  
nas  do  Tronu  Bożego  i  sprowadza  duchowe  moce,  aby  działały  w  naszych 
okolicznościach i dla Ciała Chrystusowego na całym świecie.

Jezus w Swoim opisie czasów ostatecznych ostrzega swoich uczniów, że te  
dni będą pełne trwogi i niepokoju i że ludzie będą omdlewać z trwogi przed tym, co  
ma  się  stać  (Łukasz  21:25-26).  Oświadcza  również,  że  wiele  serc  będzie  
obciążonych poprzez wiele rzeczy cielesnych — do tego stopnia, że ten dzień ich 
zaskoczy  niespodziewanie.  Aby  z  tym walczyć,  napomina  nas,  „Czuwajcie  więc,  
modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć  
przed Synem Człowieczym” (21:34-36).
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Kiedy  ten  wiek  zbliża  się  coraz  bardziej  do  końca,  największą  potrzebą 

kościoła  jest  to,  abyśmy byli  ludźmi  modlitwy.  Każda  część  naszego pędzącego 
społeczeństwa  walczy  z  tym.  ale  Jezus  uważa  to  za  najważniejszą  rzecz  w tym 
czasie.  To właśnie poprzez  modlitwę przezwyciężymy moce świata,  ciała  i  szatana. 
Modlący się święci będą zwycięskimi świętymi.

Bruce Garrison (2001)   

Zawsze się módlcie
„Mężowie  powinni  zawsze się  modlić  i  nie  ustawać”  (Łuk.  18:1).  Są  to  słowa 
naszego Pana, który nie tylko pragnął odcisnąć na swoich naśladowcach pilność i 
ważność modlitwy, ale zostawił im przykład, którego oni, niestety! nie naśladowali 
tak jak powinni.

Słowo zawsze mówi samo za siebie. Modlitwa nie jest funkcją czy zadaniem 
bez znaczenia, które mają być wtłoczone do naszego zajętego i wymęczonego końca 
dnia.  Nie jesteśmy też  posłuszni  przykazaniu Pana,  kiedy zgodzimy się  na kilka 
minut na kolanach w porannym pośpiechu,  czy późnym wieczorem,  kiedy nasze 
zmysły zmęczone całodziennymi zadaniami wołają o odpoczynek.

Bóg jest zawsze w zasięgu i to jest prawda; Jego ucho jest zawsze otwarte na 
wołanie  Jego  dziecka,  ale  nie  możemy  Go  poznać  jeżeli  używamy  narzędzia 
modlitwy tak, jak telefonu — albo kilku słów rozmowy w pośpiechu. Intymność 
wymaga rozwoju. Nigdy nie poznamy Boga tak, jak to jest naszym przywilejem, aby 
Go  poznać,  poprzez  krótkie,  fragmentaryczne  i  nierozważne  powtarzanie 
wstawiennicze,  które  są  prośbami  o  osobistą  przychylność  i  nic  więcej.  W taki 
sposób nie możemy wejść w komunikowanie się z królem niebios.

„Celem modlitwy jest Boże ucho” cel, który może być osiągnięty poprzez 
cierpliwe i ustawiczne i stałe oczekiwanie na Niego, wylewanie swojego serca przed 
Nim  i  pozwalanie,  aby  On  do  nas  mówił.  Tylko  w  taki  sposób  możemy  się 
spodziewać, że Go poznamy, a kiedy Go lepiej poznajemy, będziemy spędzać więcej 
czasu w Jego obecności i ta obecność będzie dla nas ustawiczną i coraz większą 
rozkoszą.

Natura ustawicznej społeczności

Zawsze nie znaczy, że mamy zaniedbywać nasze zwykłe zajęcia i obowiązki życia. 
Oznacza to, że dusza, która weszła w intymny kontakt z Bogiem w ciszy komory 
modlitwy ani na chwilę nie traci świadomego dotyku Ojca. To oznacza, że serce jest 
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zawsze skierowane do Niego w świętej  społeczności  i  że z  chwilą,  kiedy umysł 
zostanie  zwolniony od zajęcia,  w które  był  zaangażowany,  powraca w naturalny 
sposób do Boga tak jak ptak do swojego gniazda.

Jakie  wspaniałe  pojęcie  modlitwy otrzymujemy jeżeli  tak  ją  traktujemy i 
patrzymy na nią jako na ustawiczną społeczność, nieprzerwaną audiencję z królem. 
Wtedy modlitwa traci wszelki ślad postrachu, jaki może kiedyś miała; nie traktujemy 
jej  już  jako obowiązek,  który musi  być  wykonywany,  ale  raczej  jako przywilej, 
którym możemy się radować, rzadką rozkosz, która zawsze odkrywa jakieś nowe 
piękno.

Gdy w takiej sytuacji otworzymy oczy rano, nasze myśli natychmiast lecą do 
nieba.  Dla  wielu  chrześcijan  te  poranne  godziny  są  najcenniejszą  częścią  dnia, 
ponieważ dostarczają możliwość uświęconej społeczności, która daje kluczową nutę 
do programu dnia. Czy może być lepszy wstęp do niekończącej się chwały i cudów 
nowego  dnia,  niż  czas,  spędzony sam na  sam z  Bogiem?  Słyszałem,  że  Moody 
wtedy, kiedy nie było dostępnego innego miejsca, trwał w modlitwie w szopie na 
węgiel  i  tam  wylewał  swoje  serce  przed  Bogiem  i  w  swojej  Biblii  znajdywał 
prawdziwą „ucztę z rzeczy tłustych.”

George Muller również łączył studiowanie Biblii w modlitwą w tych cichych 
godzinach porannych. Wtedy jego plan przechodził zmiany. On sam opowiadał o 
tym tak:

„Widziałem ,że najważniejszą rzeczą, jaką miałem robić było oddawanie się 
czytaniu Słowa Bożego i rozmyślaniu o nim, aby w ten sposób moje serce mogło 
zostać  pocieszone,  zachęcone,  ostrzeżone,  napomniane,  pouczone.  W ten  sposób 
poprzez  Słowo  Boże,  kiedy  rozmyślałem  o  nim,  moje  serce  mogło  być 
doprowadzone  do  praktycznej  społeczności  z  Panem.  Dlatego  rozpoczynałem 
rozważanie Nowego Testamentu wcześnie rano. Pierwszą rzeczą, jaką robiłem po 
przedstawieniu kilku słów prośby o Boże błogosławieństwo dla Jego drogocennego 
Słowa było rozmyślanie o Słowie Bożym, zagłębianie się w każdy werset,  aby z 
niego wyciągnąć błogosławieństwo. Nie było to studium potrzebne do publicznego 
usługiwania  Słowem  czy  wygłaszania  kazania  o  tym,  o  czym  rozmyślałem,  ale 
celem było  uzyskanie  pokarmu dla  mojej  duszy.  Twierdziłem, że prawie zawsze 
rezultat był taki, że po kilku minutach moja dusza była prowadzona do wyznawania 
lub do dziękczynienia, albo do modlitwy wstawienniczej albo błagania. Chociaż nie 
oddawałem się modlitwie ale rozmyślaniu, to prawie natychmiast przechodziło to w 
modlitwę.”

Rozważanie  Słowa  i  modlitwa  idą  razem  i  tam,  gdzie  jedno  jest 
praktykowane szczerze, drugie jest widoczne w bliskiej więzi.

Konieczność ustawicznej modlitwy

Ale my nie modlimy się  zawsze. To jest problem wielu z nas. Potrzebujemy się 
modlić o wiele więcej niż to robimy i o wiele dłużej niż to robimy.
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Robert Murray McCheyne, obdarowany i bogobojny, o którym powiedziano, 

że „Czy patrzymy na niego jako na syna, brata, przyjaciela czy pastora, to był on 
najlepszym i atrakcyjnym przykładem prawdziwego chrześcijanina, jakiego ludzie 
jemu współcześni widzieli w życiu.” On wiedział co to znaczy spędzać dużo czasu 
na kolanach.  Nigdy nie  zaniechał  napominania  innych  i  przedstawiania  radości  i 
wartości świętej modlitwy wstawienniczej.

„Dzieci  Boże  powinny się  modlić”  powiadał.  „Powinny wołać  do  Niego 
dniem i  nocą.  Bóg  słyszy  każde  wasze  wołanie  w zajętych  godzinach  dnia  i  w 
samotnych godzinach nocnych.” W każdy sposób — poprzez zwiastowanie, zachętę 
osobiście i listy podczas nieobecności — McCheyne podkreślał żywotny obowiązek 
modlitwy, nieustępliwej i nieustającej modlitwy.

W jego pamiętniku znajdujemy takie zdanie: „Rano byłem zaangażowany w 
przygotowanie głowy, a potem serca. To był często mój błąd i zawsze odczuwałem 
to zło, szczególnie w modlitwie. Zmień to więc Panie.”

Podczas  podróży  do  Ziemi  Świętej  napisał:  „Nasze  bezpieczeństwo 
zawdzięczam  modlitwom  mojego  ludu.  Gdyby  została  poniesiona  zasłona 
maszynerii  świata,  dowiedzielibyśmy się  ile  zostało  dokonane  dzięki  modlitwom 
dzieci Bożych.”

W kazaniu ordynacyjnym powiedział do kaznodziei: „Oddaj się modlitwom i 
służbie Słowa. Jeżeli nie będziesz się modlił, Bóg prawdopodobnie odbierze ci twoją 
służbę  tak,  jak to  zrobił  ze  mną,  aby cię  nauczyć  modlitwy.  Pamiętaj  maksymę 
Lutra:  ‘Dobrze się  modlić  oznacza dobrze studiować.’ Otrzymuj  teksty od Boga, 
twoich myśli,  twoich słów. Noś imiona małej trzody na swoich piersiach tak, jak 
Najwyższy Kapłan.  Staczaj  walkę  o nienawróconych.  Luter  spędzał  ostatnie  trzy 
godziny w modlitwie; John Welch modlił się siedem do ośmiu godzin dziennie.”

On zawsze miał na swoim łóżku koc, żeby się mógł otulić, kiedy wstawał w 
nocy. Czasami żona znajdywała go na ziemi we łzach. Kiedy narzekała powiadał: 
„Ach kobieto, ja mam odpowiedzialność za 3.000 dusz i nie wiem w jakim stanie 
jest wiele z nich.”

Napominał i zachęcał ludzi tak: „Módlcie się o swojego pastora. Módlcie się 
o jego ciało, aby było mocne i żyło wiele lat. Módlcie się o jego duszę, aby był 
pokorny i święty, aby był płonącym i jasnym światłem. Módlcie się o jego służbę, 
aby  była  absolutnie  błogosławiona,  aby  był  namaszczony  do  głoszenia  dobrej 
nowiny.  Niech  nie  będzie  żadnej  modlitwy w komorze,  w której  by nie  był  on 
wspomniany  przed  Bogiem,  ani  modlitwy  rodzinnej,  w  której  by  nie  był  on 
przynoszony w waszych sercach do Boga.”

Jego biograf mówi o nim tak: „Wydaje się, że on nigdy nie zrezygnował z 
dwóch  rzeczy  —  pielęgnowanie  osobistego  uświęcenia  i  najbardziej  gorliwych 
wysiłków, aby zdobywać dusze.” Te dwie rzeczy są nierozdzielnymi pomocnikami 
w służbie modlitwy. Modlitwa zawodzi, kiedy zanika pragnienie i staranie o osobiste 
uświęcenie.  Żaden  człowiek  nie  może  zdobywać  dusz  dla  Chrystusa,  jeżeli  nie 
będzie pielęgnował służby modlitwy. Ten święty człowiek mówi tak: „Obowiązkiem 
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usługujących jest, aby rozpoczynać reformację religii i zachowania od siebie, swojej 
rodziny itd., z wyznawaniem grzechów przeszłości, gorliwej modlitwy o kierunek, 
łaskę i pełny cel serca.”

Rozpoczyna  on  od  siebie  pod  nagłówkiem  „Reformacja  w  ukrytej 
modlitwie”  i  kontynuuje:  „Nie  wolno  mi  ominąć  żadnej  części  modlitwy  — 
wyznawania,  adoracji,  dziękczynienia,  prośby  i  wstawiennictwa.  Jest  poważne 
niebezpieczeństwo  omijania  wyznawania,  które  wynika  z  niewłaściwego 
zrozumienia  Boga  i  Jego  prawa,  niewłaściwego  spojrzenia  na  swoje  serce  i  na 
grzechy z poprzedniego życia. Należy się temu sprzeciwić. Jest też stałą tendencja 
omijania  adoracji,  kiedy  zapominam  z  kim  rozmawiam,  kiedy  w  pośpiechu 
przychodzę przed oblicze Jahve nie myśląc o Jego imieniu i charakterze. Kiedy mam 
słabe spojrzenie na Jego chwałę i i mały podziw dla Jego cudów, to mam ludzką 
tendencję serca, żeby omijać  dziękczynienie, chociaż jest to w szczególny sposób 
nakazane.  Często,  kiedy  serce  jest  martwe  na  zbawienie  innych,  omijam 
wstawiennictwo,  chociaż  jest  to  szczególną  cechą  ducha  wielkiego  orędownika, 
który ma imię Izraela na swoim sercu.

„Powinienem się modlić zanim spotkam się z kimkolwiek z ludzi. Często, 
kiedy długo śpię, albo spotykam się z ludźmi wcześniej, a potem mamy modlitwę 
rodzinną  i  śniadanie  i  przedpołudniowe  wizyty,  to  dochodzi  11  lub  12  zanim 
rozpocznę osobistą modlitwę. Jest to bezbożny system, jest to niebiblijne. Chrystus 
wstawał przed świtem i odchodził na ustronne miejsce. Dawid powiada: ‘Z poranku 
Ciebie szukam, Ty z poranku usłyszysz mój głos.’ Maria Magdalena przyszła do 
grobu  przed  nastaniem  dnia.  Modlitwa  rodzinna  traci  dużo  ze  swojej  mocy  i 
słodyczy, a ja nie jestem w stanie dużo pomóc tym, którzy zwracają się do mnie o 
pomoc.  Sumienie  czuje  się  winne,  dusza  głodna,  lampa  nie  przygotowana. 
Odczuwam,  że  o  wiele  lepiej  jest  rozpoczynać  z  Bogiem,  szukać  Jego  oblicza 
najpierw,  zbliżyć  moją duszę do Niego,  zanim będzie  ona blisko kogoś  z  ludzi. 
‘Kiedy się budzę, nadal jestem z Tobą.’ Jeżeli za długo spałem, albo wyjeżdżam z 
domu wcześnie, albo mój czas w jakiś sposób jest skrócony, to najlepiej ubrać się w 
pośpiechu  i  mieć  kilka  chwil  sam na  sam z  Bogiem,  niż  wszystko  stracić.  Ale 
ogólnie  najlepiej  mieć  przynajmniej  godzinę  sam  na  sam  z  Bogiem  przed 
zaangażowaniem się w cokolwiek. Powinienem spędzić najlepsze godziny dnia w 
społeczności z Bogiem. Kiedy się obudzę w nocy, powinienem wstać i modlić się 
tak, jak Dawid i John Welch.”

McCheyne  wierzył  w ustawiczną  modlitwę i  jego owocne  życie,  chociaż 
było krótkie, jest ilustracją mocy, która pochodzi z długich i częstych odwiedzin w 
komorze modlitwy, gdzie utrzymujemy umówione spotkania z naszym Panem.

Potrzeba modlitwy dzisiaj

Potrzeba  nam  dzisiaj  ludzi  o  postawie  McCheyne  —  mężów  modlitwy,  którzy 
wiedzą jak się poświęcić dla największego zadania, które wymaga ich czasu i uwagi, 
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którzy mogą oddać całe swoje serce dla wstawiennictwa, którzy potrafią się modlić 
aż  do  skutku.  Boży  plan  jest  powierzony  ludziom;  Bóg  oddaje  siebie  ludziom. 
Modlący  się  mężowie  są  deputowanymi  Boga;  oni  wykonują  Jego  dzieła  i 
wypełniają Jego plany.

Jeżeli  jesteśmy  obywatelami  Bożego  królestwa,  to  mamy  obowiązek 
modlenia się. Zaniedbanie modlitwy jest zrzeczeniem się obywatelstwa, albo jeszcze 
gorsze,  Bożego  królestwa.  Jest  to  bezprawie,  poważne  przestępstwo,  złamanie 
konstytucji. Chrześcijanin, który odkłada modlitwę na miejsce podrzędne w swoim 
życiu w niedługim czasie traci wszelką duchową gorliwość jaką kiedyś miał, a zbór, 
który nie kładzie nacisku na modlitwę, nie może utrzymać żywotnej bogobojności i 
jest bezsilny w głoszeniu Ewangelii. Ewangelia nie może żyć, walczyć, zwyciężać 
bez modlitwy — modlitwy rosnącej, natychmiastowej i gorliwej.

Mało  modlitwy  jest  to  charakterystyczna  cecha  odstępczego  wieku  i 
odstępczego  kościoła.  Gdziekolwiek  jest  mało  modlitwy  za  kazalnicą  albo  w 
zgromadzeniu, tam jest nieuniknione i szybkie duchowe bankructwo. Boża  sprawa 
nie ma zawodowego wieku, ani kulturalnego wieku, ani wieku edukacyjnego, ani 
wieku monetarnego. Ale ma ona jeden złoty wiek, a jest nim wiek modlitwy. Kiedy 
jego liderzy są mężami modlitwy, kiedy modlitwa jest najważniejszym elementem 
uwielbiania  tak  jak  kadzidło,  które  roznosi  ustawicznie  zapach  na  jej  służbę,  to 
wtedy Boża sprawa będzie tryumfować.

Lepsza  modlitwa  i  więcej  modlitwy  to  jest  to  czego  nam  potrzeba. 
Potrzebujemy więcej  i  bardziej  świętych mężów i niewiast modlitwy — niewiast 
takich  jak  Anna,  które  w  swoim  największym  smutku  i  pokusach  zanosiły 
największe  modlitwy.  Poprzez  modlitwę  Anna  otrzymała  ulgę.  Gdziekolwiek 
kościół odchodził od Boga i popadał w grzech, tam wrogowie modlitwy odnosili 
zwycięstwo. Anna poświęciła się modlitwie i w smutku modliła się jeszcze więcej. 
Zobaczyła, jak wielkie przebudzenie zostało zrodzone z jej modlitwy. Kiedy cały 
naród był  uciskany,  narodził  się  prorok i  kapłan  Samuel,  aby ustalić  nową linię 
kapłaństwa i jej modlitwy doprowadziły do życia nowe życie dla Boga. Wszędzie 
zaczęła  się  ożywiać  i  kwitnąć  religia.  Bóg,  wierny  swoim  obietnicom  „Proście 
Mnie” usłyszał i odpowiedział, posyłając nowy dzień świętej radości, aby ożywić 
Swój lud.

Tak  więc  jeszcze  raz  połóżmy nacisk  i  powtarzajmy,  że  wielką  potrzebą 
kościoła w tym i we wszystkich wiekach są ludzie o takiej niezachwianej wierze, 
takiej  nieskażonej  świętości  i  takim  znaczącym  duchowym  wigorze  i  palącej 
gorliwości,  żeby  mogli  spowodować  duchową  rewolucję  poprzez  swoje  potężne 
modlitwy.

„Naturalne  zdolności  i  zalety  wykształcenia  nie  mają  znaczenia  w  tej 
sprawie; ale wiara, modlitwa, moc całkowitego poświęcenia, zdolność do uniżania 
się i absolutnego zatracenia się w Bożej chwale i stałego i nienasyconego pragnienia 
i szukania całej pełni Boga. Takie modlitwy mogą zapalić kościół dla Boga nie w 
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jakiś hałaśliwy, pokazowy sposób, ale w gorącym i uciszonym duchu, który topi i 
porusza wszystko dla Boga.”

Wracając do żywotnego punktu, modlitwa w komorze jest sprawdzianem, 
miernikiem, zabezpieczeniem relacji człowieka z Bogiem. Komora modlitwy, która 
jest sprawdzianem szczerości naszego poświęcenia dla Boga, staje się również miarą 
naszego poświęcenia. Samozaparcie, ofiary jakie składamy z powodu naszej komory 
modlitwy,  częstotliwość  naszego  przebywania  w  tym  uświęconym  miejscu 
spotykania z Panem, pragnienie przebywania w niej i niechęć wychodzenia z niej są 
wartościami,  jakie przykładamy do społeczności  z Bogiem, ceną jaką płacimy za 
godziny, w których Duch wypełnia nas miłością z nieba.

Komora modlitwy zachowuje nasze relacje z Bogiem. Wygładza ona każdą 
szorstką krawędź; podwija każdą zwisającą i opasującą część szaty, opasuje każde 
osłabione  biodro.  Kotwica  nie  trzyma  okrętu  pewniej  i  bezpieczniej  niż  komora 
modlitwy trzyma nas blisko Boga. Szatan musi zerwać naszą łączność i zamknąć 
drogę  do  komory  modlitwy  zanim  będzie  mógł  przerwać  naszą  społeczność  z 
Bogiem lub zamknąć naszą drogę do nieba.

Nie bój się modlić; modlitwa jest dobra;
Módl się jeżeli możesz z nadzieją, ale módl się zawsze,

Chociaż nadzieja może być słaba, albo chora z powodu zwłoki;
Módl się w ciemności, jeżeli nie będzie światła;
A jeżeli będziesz miał kiedyś życzenie, aby się nie modlić
To módl się do Boga, aby odrzucić to życzenie.

E.M. Bounds (1920)                                                                             

Nieuświadomiona logika modlitwy
Rzymian 8:26-28

“Zanoście o każdym czasie modły w Duchu” — Ef. 6:18
„Módlcie się w Duchu Świętym” — Judy 20

Efezjan 6:18 i Judy 20 nie są identyczne z Rzymian 8:26. W pierwszym to człowiek 
modli się w atmosferze wytworzonej przez Ducha Świętego zamieszkującego w nim 
i  otaczającego  go;  a  ostatnim  to  sam  Duch  Święty  modli  się  w  człowieku. 
Podobieństwo jest oczywiste, ale często nie jest zauważana różnica, kiedy myślimy 
o  modlitwie.  Zdajemy  sobie  sprawę  z  tego,  że  Duch  Święty  pobudza  nas  do 
modlitwy.  Wiemy  co  to  znaczy  modlić  się  w  atmosferze  i  obecności  Ducha 
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Świętego, ale nie tak często uświadamiamy sobie, że Duch Święty modli się w nas 
modlitwą, jakiej my nie możemy wypowiedzieć.

Nieuświadamiana filozofia modlitwy (werset 26)

Wielką  sprawą,  z  której  nie  zdajemy  sobie  sprawy  dostatecznie  jest  wzajemne 
oddziaływanie  na  siebie  Ducha  Świętego  i  ducha  ludzkiego.  To  wzajemne 
oddziaływanie Boskie i ludzkie na każdym etapie naszego życia religijnego jest tutaj 
żywo wyrażone. Najlepszy przykład Boskiego Ducha działającego w ludzkim duchu 
jest widoczny w naszym Panu Jezusie Chrystusie w czasie Jego ziemskiego życia.

Według niektórych wykładowców, jesteśmy tak słabi, że Duch Boży zmiata 
nasze słabości na bok i modli się bez względu na nas. Widzimy jednak, że nasz Pan 
uznawał różnicę między Swoim Duchem, a Duchem Bożym i  że Jego Duch był 
zawsze  podporządkowany Bożym myślom. „Nie mogę sam od siebie nic czynić.”

Odkryta prawda o naszych słabościach

„Podobnie też Duch wspiera nas w niemocy naszej.”
Pytanie o to w jaki sposób możemy otrzymać odpowiedź na nasze modlitwy 

jest innym punktem widzenia niż to przedstawia Nowy Testament. Według Nowego 
Testamentu  modlitwa  jest  Bożą  odpowiedzią  na  nasze  ubóstwo,  a  nie  siła,  jaką 
angażujemy,  aby  uzyskać  odpowiedź.  My mamy takie  pojęcie,  że  modlitwa  jest 
tylko ćwiczeniem naszego duchowego życia. „Módlcie się bez ustanku.”

Czytamy, że uczniowie powiedzieli do Pana: „Panie, naucz nas modlić się.” 
Uczniowie byli dobrymi ludźmi i dobrze zapoznani z Żydowskimi modlitwami, ale 
kiedy spotkali się z Jezusem Chrystusem, to zamiast dojść do wniosku, że umieją się 
dobrze modlić, doszli do wniosku, że wcale nie wiedzą jak się modlić. Nasz Pan 
pokazał im początkowe etapy modlitwy.

Większość  z  nas  pewnie  pamięta  czas,  kiedy  byliśmy  religijni,  zanim 
narodziliśmy się na nowo z Ducha Bożego, potrafiliśmy się dosyć ładnie modlić, ale 
kiedy narodziliśmy się na nowo, uświadomiliśmy sobie to, co Paweł tu mówi — 
naszą całkowitą niemoc — „Nie wiem jak się modlić.” Uświadomiliśmy sobie nie 
tylko jaką moc dał nam Bóg poprzez Swojego Ducha, ale również naszą słabość.

Kiedy tracimy rozróżnianie pomiędzy tymi dwoma, to jest to przeszkodą w 
naszym życiu modlitwy. Poleganie na Duchu Świętym w sprawie modlitwy jest tym, 
co Paweł przedstawia w tym wersecie. Jest to punkt, z którego nie zdajemy sobie 
sprawy;  mówimy o tym dosyć  łatwo,  ale  Paweł  mówi o czymś,  co powinniśmy 
pamiętać. Odkrywa on prawdę o naszej słabości. Źródłem naszej siły jest przyjęcie, 
uznanie tego i poleganie na Duchu Świętym.

Niewypowiedziana udręka naszych słabości
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„nie wiemy bowiem o co się modlić jak należy”

Jedyną  platformą,  z  jakiej  najbardziej  święty na ziemi  jest  słyszalny,  jest 
platforma wspomniana w Hebr. 10:19, a mianowicie, że mamy „ufność, że przez 
krew Jezusa mamy wstęp do świątyni.” Nie ma innej drogi. Kiedy przychodzimy 
przed Boże oblicze, to ludzka strona naszej modlitwy uświadamia nam to, czego 
Paweł chce nas nauczyć, że jeżeli kiedyś mamy przystępować do Boga i modlić się 
tak, aby nasza modlitwa była przyjęta, to musi to być poprzez „tę część Boga” w 
nas, którą On nam dał. Muszą w nas być wbudowane niektóre te Boże wartości, 
zanim nasze modlitwy będą mogły być zaakceptowane. Wszyscy znamy Łukasza 
11:13, ale nie zawsze pamiętamy, że nasz Pan wypowiedział te słowa w kontekście 
Ducha Świętego w odniesieniu do modlitwy.

Paweł  w  Rzymian  8:26  wykuwa  złoty  liść  z  tej  złotej  bryłki,  którą  Pan 
pokazał  w  Łukasza  11:13.  Kiedy  uświadomię  sobie,  że  nie  mogę  przystąpić  do 
Boga,  że nie mogę wiedzieć tak,  jak widzi  Bóg, że jestem przyduszony tym,  co 
widzą  moje  oczy  i  czego  chce  moje  ciało  i  czego  chcą  te  puste  miejsca  wokół 
mojego serca, to Jezus mówi: „Jeżeli wy, będąc złymi” — wiesz, że to jest twoja 
słabość — „jeżeli będziecie prosić Boga o Ducha Świętego, to On wam Go da.” To 
znaczy,  że  Bóg  będzie  włączony  we  mnie  i  mogę  zacząć  myśleć  o  prawdziwej 
modlitwie, polegając na tym, co Bóg włączył we mnie dla modlitwy. Inaczej nigdy 
nie  będziemy  mogli  się  do  Niego  przybliżyć;  ciężar  naszych  słabości  będzie 
paraliżował słowa na naszych wargach.  Możemy się modlić  prawidłowo tylko w 
Duchu,  to  znaczy  poprzez  Ducha  Świętego  w  nas;  wszystko  inne  jest  tylko 
„krążeniem wokoło.”

Usposobienie  grzechu  jest  usunięte  w  uświęceniu;  co  do  tego  nie  ma 
wątpliwości, ale Paweł podkreśla, że ciało nie jest zmienione. Ciało, które mieliśmy 
i które było pod kontrolą złego i grzechu nadal pozostało (patrz Rzymian 6:12-19). 
Musimy użyć tego ciała teraz, aby uczynić go niewolnikiem nowego usposobienia i 
musimy  sobie  zdać  sprawę  z  takiej  potrzeby  w  modlitwie  bardziej  niż  w 
czymkolwiek innym.

Niewypowiedziana łagodność wstawiennictwa

„ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.”
Duch człowieka, bez względu na to czy jest pobudzony przez Ducha Bożego 

czy nie, będzie chciał się wyrażać poprzez ciało, które staje się wyrażeniem jego 
duszy. Jeżeli nie zechce siebie wyrażać w racjonalny sposób, to będzie się wyrażał w 
nieracjonalny, głupi sposób.

Kiedy Duch Boży przychodzi i pobudza ducha człowieczego, to wprowadza 
go w w wielką tajemnicę wstawiennictwa Ducha Świętego w nim zgodnie z Bożym 
planem. Jeżeli Duch Święty może zamieszkać w ludzkim duchu, którego ożywił, to 
On wyrazi to, co jest niemożliwe dla człowieka. Pomyśl co to oznacza. Oznacza to 
być  ożywionym  przez  Ducha  Świętego,  który  przychodzi,  aby  zamieszkać  jako 

10



Dom  Modlitwy
najważniejszy i zdumiewającym objawieniem jest to, że On wstawia się w nas za 
nami z delikatnością dokładnie zgodną z zamysłem Boga.

Czy pozwoliliśmy naszym umysłom zastanowić się kiedyś dłużej nad tym 
elementem modlitwy? „Grzesznik staje się najbliższym Bogu w modlitwie.” Błędem 
jest interpretowanie modlitwy na płaszczyźnie  naturalnej  zamiast na płaszczyźnie 
duchowej, mówić, że ponieważ modlitwa przynosi nam pokój i radość i sprawia, że 
czujemy się lepiej, to jest to Boska rzecz. Jest to zwykły zbieg okoliczności lub efekt 
modlitwy, ale nie ma w tym danego przez Boga objawienia. Takie jest dane przez 
Boga objawienie: Kiedy jesteśmy zrodzeni z Ducha Bożego i Duch Święty mieszka 
w nas, to On wstawia się za nami z delikatnością i zrozumieniem podobną do Pana 
Jezusa Chrystusa i do Boga, to znaczy, że On wyraża to, co dla nas jest niemożliwe 
do wyrażenia.

Niewyobrażalny cel Boga (werset 27)

„A Ten, który bada serca wie jaki jest zamysł Ducha”
Kiedy Duch Święty wchodzi w ukrytą sferę naszego życia, przynosi dla nas 

przebłaganie w dziedzinie dla nas nieznanej, jak i w tej, której jesteśmy świadomi. 
To znaczy,  że On wypracowuje w nas takie zrozumienie grzechu, jakie ma Bóg. 
Tylko wtedy, jeżeli zrozumiemy niezrównaną moc Ducha w nas, zrozumiemy też 
znaczenie  1  Jana  1:7:  „Krew  Jezusa  Chrystusa  Syna  Jego  oczyszcza  nas  od 
wszelkiego grzechu.” Nie odnosi się to tylko do nieświadomych grzechów, ale do 
głębokiego zrozumienia grzechu, jaki uświadamia nam tylko Duch Święty, a Bóg 
bada nasze serca, abyśmy zrozumieli co to jest wstawiennictwo Jego Ducha.

W Bożej Księdze są wyrażone niesamowite myśli i jeżeli nie nauczymy się 
polegać na Duchu Świętym, to będziemy mówić: „Ach, tego nigdy nie zrozumiem.” 
Ale Duch Święty w nas rozumie to i kiedy zdajemy sobie z tego sprawę i polegamy 
na  Nim,  to  On  to  w  nas  wypracowuje  bez  względu  na  to,  czy  zdajemy  sobie 
świadomie z tego sprawę, czy nie. Ważne jest tylko, żebyśmy pamiętali, że musimy 
mieć  właściwą  podstawę  zrozumienia  duchowo jak  również  w życiu.  Nigdy nie 
poprzestawaj  na  doświadczenia  zbawienia  czy  uświęcenia  czy  chrztu  w  Duchu 
Świętym; te przeżycia są po prostu drzwiami do życia.

Musimy sobie uświadomić w naszym umyśle tę wielką objawioną myśl — 
że Duch Święty wypracowuje w nas Boży zmysł tak, jak wypracowywał Boży zmysł 
w Chrystusie Jezusie.

Nieodkryte wstawiennictwo przed Bogiem

„Bo wstawia się za świętymi.”
Kto?  Duch  Święty  w  nas.  Bóg  bada  nasze  serca  nie  po  to,  aby  poznać  nasze 
świadome modlitwy, ale aby się dowiedzieć jaka jest modlitwa Ducha Świętego w 
nas i poza nasza świadomą modlitwą. W wizji Ezechiela skrzydła są przedstawione 
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jako symbol aspiracji w modlitwie „A szum skrzydeł cherubów było słychać aż do 
zewnętrznego dziedzińca jak głos Boga Wszechmogącego, gdy przemawia” (10:5).

Głos modlitwy wierzących jest identyczny z głosem Boga Wszechmogącego. 
Powoli,  ale  pewnie  Bóg  dostrzega  w  życiu  indywidualnych  wierzących  to,  co 
zawsze widział  w Swoim Synu, który powiedział:  „Przyszedłem z nieba nie  aby 
wykonywać swoją wolę, lecz wolę Tego, który mnie posłał.” Kiedy polegamy na 
Ducha  Świętym,  uczymy  się  trwać  w  Jego  wyrażaniu  tego,  co  jest  dla  nas 
niemożliwe do wyrażenia.

Niedościgłe utożsamienie z Bogiem

„zgodnie z Myślą Bożą”
Popatrz  wstecz  na  swoją  własną  historię  z  Bogiem  w  modlitwie,  a 

stwierdzisz, że te wymowne dni modlitwy minęły. Kiedy czerpiemy tylko z ludzkiej 
strony  naszego  doświadczenia,  to  nasze  modlitwy  stają  się  nadzwyczaj 
impertynenckie i znane, a my sami stajemy się  niezwykle twardzi i metaliczni. Ale 
jeżeli wraz z elementem ludzkim polegamy na Duchu Świętym to stwierdzimy, że 
nasze  modlitwy  stają  się  coraz  bardziej  nieartykułowane.  Kiedy  są  one 
nieartykułowane, to rośnie coraz bardziej szacunek, a niewłaściwa znajomość daje 
efekt  nagłego  uderzenia  w  twarz.  W  takim  impertynenckim  stwierdzeniu  przed 
Bogiem jest coś beznadziejnie niestosownego.

Możemy zawsze zmierzyć nasz wzrost w łasce według tego, co Paweł tutaj 
podaje.  Czy  ja  wzrastam  wolno,  aby  seplenić  modlitwy  Boże?  Czy  Bóg  jest 
uwielbiony (jeżeli mogę uzyć tego zwrotu), kiedy widzi, że Jego Duch wykonuje 
nareszcie Jego wolę w życiu i przemienia to życie tak, aby uwielbiało Jego Syna?

Nieznana opatrzność modlitwy (werset 28)

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ten werset nie ma nic wspólnego w poprzednimi 
wersetami, ale ma on zdumiewająco bliską spójność z nimi.

Nieskalana świątynia świadomości

„A wiemy, że tym, którzy miłują Boga”
Czy pamiętacie jak Paweł nigdy nie wahał się powiedzieć: „Czy nie wiecie, 

że  wasze  ciało  jest  świątynią  Ducha  Świętego”?  Przypomnijcie  sobie  co  Jezus 
Chrystus  powiedział  o  tej  historycznej  świątyni,  która  jest  symbolem  ciała. 
Bezlitośnie wyrzucił tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni i powiedział: 
„Napisano, że Mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń 
jaskinię zbójców” (Marek 11:17).

Zastosujmy  to  do  siebie.  Musimy  pamiętać,  że  nasze  świadome  życie, 
chociaż jest tylko odrobiną naszej osobowości, ma być traktowane przez nas jako 
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świątynia Ducha Świętego. Duch Święty będzie pilnował tej nieświadomej części, 
której my nie znamy; my musimy pilnować tej świadomej części za którą jesteśmy 
odpowiedzialni,  jako  za  świątynię  Ducha  Świętego.  Jeżeli  uznajemy  to  tak,  jak 
należy, to będziemy uważnie pilnować naszego ciała, aby było nieskażone dla niego.

Nieodkryta Świętość okoliczności.

„Wszystkie rzeczy współpracują ku dobremu.”
Okoliczności w życiu człowieka wierzącego są kierowane przez Boga, a nie 

przez jakiś przypadek. W życiu wierzącego nie ma czegoś takiego jak przypadek i 
stwierdzimy,  że  Bóg  poprzez  Swoją  opatrzność  prowadzi  nasze  ciała  do 
okoliczności, których nie rozumiemy, ale Duch Święty je rozumie. On nas prowadzi 
do miejsc i ludzi i okoliczności po to, aby wstawiennictwo Ducha Świętego w nas 
przyjęło właściwy kierunek.

Dlatego nie wyciągajmy naszej ręki nagle przed okoliczności i nie mówmy: 
„Ja  będę  swoim  własnym  amatorskim  zabezpieczeniem;  będę  to  obserwował  i 
strzegł tego.” „Zaufaj Panu całym sercem swoim i nie polegaj na swoim rozumie” 
(Przyp. Sal. 3:5). Ważne jest aby pamiętać, że wszystkie nasze okoliczności są w 
rękach Boga.

Duch dodaje powagi naszym okolicznościom i sprawia, że zrozumiewamy 
coś  z  mozołu  Jezusa  Chrystusa.  Nie  chodzi  o  to,  żebyśmy  wchodzili  w  agonię 
wstawiennictwa, ale abyśmy wykorzystywali  zwykły rozsądek w okolicznościach, 
do których Bóg nas postawił i zwykły rozsądek ludzi, wśród których nas postawiła 
Jego opatrzność, aby przedstawić przed Nim swoje sprawy i dać Duchowi Świętemu 
możliwość wstawiania się za nimi. Przynosimy szczególnych ludzi i  okoliczności 
przed Boży tron i Duch Święty w nas ma szansę wstawiać się za nimi. W ten sposób 
Bóg wymiecie cały świat poprzez Swoich świętych.

Czy  my  utrudniamy  pracę  Duchowi  Świętemu przez  to,  że  nie  jesteśmy 
konkretni albo przez to, że próbujemy za Niego wykonać jego zadanie? My musimy 
wykonać  naszą  ludzką  część  wstawiennictwa  i  ludzką  stroną  są  okoliczności  w 
jakich się znajdujemy i ludzie, z którymi się spotykamy. Musimy wykorzystywać 
nasz zwykły rozsądek, aby utrzymać nasze świadome życie i nasze okoliczności jako 
świątynię Ducha Świętego i kiedy przynosimy do Niego tych, którzy są inni, Duch 
Święty  przedstawia  ich  przed  Tronem  cały  czas.  Duch  Święty  dokonuje 
wstawiennictwa,  ale  my musimy wykonać  swoją część;  my musimy wykonać  tę 
ludzką część, a On wykona tę Boską. Dlatego nie uważaj to za coś dziwnego, jeżeli 
chodzi o okoliczności w jakich się znajdujesz.

Niezmienne bezpieczeństwo Jego powołania

„To jest tym, którzy są powołani według Jego postanowienia.”
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Mówienie  o  tym,  że nasze  wstawiennictwo za  inną  duszą jest  wypełnieniem 

tego, co Biblia mówi, że „gorliwa modlitwa sprawiedliwego wiele może” (Jakuba 5:16) 
brzmi  całkowicie  bezsensownie  dotąd,  aż  otrzymamy  podstawowe  zrozumienie 
objawione  przez  Przebłaganie  i  zamieszkującego  Ducha  Świętego.  Wtedy  jest  to 
zadziwiające objawienie cudownej miłości i łaskawości Boga — że w Jezusie Chrystusie 
i poprzez przyjęcie Ducha Świętego, On może wziąć nas, złamane przez grzech, chore z 
powodu grzechu, stworzenia i przemienić nas całkowicie tak, że staniemy się tymi, w 
których Duch Święty wstawia się, kiedy my wykonamy naszą część.

Czy  ułatwiamy  Duchowi  Świętemu  wypełnianie  w  nas  Bożej  woli,  czy  też 
ustawicznie  stawiamy Go na  boku poprzez  puste żądania  naszego naturalnego  serca, 
chociaż  jesteśmy  chrześcijanami?  Czy  uczymy  się  doprowadzać  samych  siebie  do 
takiego  posłuszeństwa,  aby  każda  nasza  myśl  i  pragnienie  były  doprowadzone  do 
poddania Panu Jezusowi Chrystusowi i czy Duch Święty ma coraz łatwiejszy dostęp do 
nas i przez nas?

Pamiętaj,  że  twoje  wstawiennictwo  nigdy  nie  może  być  moim,  a  moje 
wstawiennictwo nie  może być  twoim,  ale  Duch Święty dokonuje  wstawiennictwa  w 
naszej  specyficznej  edycji  i  że  bez  tego  wstawiennictwa  ktoś  będzie  uboższy. 
Pamiętajmy o głębokości i wysokości i powadze naszego powołania jako świętych.

Oswald Chambers (1915)   

Ziemia, pole walki w modlitwie
Modlitwa — miara wojny

Ten świat jest marnotrawnym synem Boga. Serce Boga krwawi z powodu Jego syna 
marnotrawnego. Już tyle czasu minęło od kiedy odszedł i zostało przerwane koło 
rodzinne.  Wydał  On  całe  bogactwo  Swoich  myśli  na  plan  przywrócenia  tego 
marnotrawnego z powrotem do domu. Aniołowie i ludzie są zdumieni tym planem 
— jego zasięgiem, jego siłą i mądrością, jego łagodnością.

On potrzebuje  ludzi  do  Swojego  planu.  On będzie  używał ludzi.  To  jest 
prawda.  On  będzie  szanował  ludzi  w służbie.  To  jest  prawda.  Ale  jest  to  tylko 
krawędź  prawdy.  Droga  od  Boga  do  serca  człowieka  prowadzi  przez  serce 
człowieka. Kiedy doszedł do wielkiego strategicznego ruchu w Swoim planie, to On 
sam zstąpił  jako  człowiek  i  wykonał  ten  ruch.  On potrzebuje  ludzi  do  Swojego 
planu.
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Największym  narzędziem  danym  człowiekowi  jest  modlitwa.  Żeby  to  w 

pełni zrozumieć, musimy zdefiniować modlitwę. A żeby zdefiniować modlitwę w 
wystarczający sposób, musimy posłużyć się językiem wojennym. Język pokoju nie 
jest  adekwatny  do  tej  sytuacji.  Ziemia  jest  w  stanie  wojny.  Jest  ona  poważnie 
oblegana,  dlatego musimy posłużyć  się  słownictwem wojennym,  żeby zrozumieć 
fakty,  których  dotyczy  modlitwa.  Modlitwa  z  Bożej  strony  jest  komunikacją 
pomiędzy nim a Jego sojusznikami w kraju wroga.

Modlitwa to nie jest przekonywanie Boga. Ona nie wpływa na Boży cel. Nie 
jest to pozyskiwanie Go na naszą stronę; nigdy tak nie jest. On o wiele bardziej 
pragnie tego, co jest dobre i czego my pragniemy, niż my tego pragniemy. To, co 
jest złe i grzeszne i sprawia tobie ból, Jemu sprawia jeszcze większy ból. On wie 
więcej o tym. On jest o wiele bardziej wrażliwy na to, niż najbardziej wrażliwi z nas.

Jakakolwiek tęsknota serca, która pobudza ciebie do modlitwy, to pochodzi 
ona od Niego. Bóg podejmuje inicjatywę w każdej modlitwie. To się rozpoczyna od 
Niego. Prawdziwa modlitwa porusza się w kręgu. Rozpoczyna się w sercu Boga, 
przechodzi do serca człowieka na ziemi, przecinając okrąg ziemi, która jest polem 
walki  w  modlitwie  i  potem wraca  z  powrotem do  punktu  początkowego,  kiedy 
wykona swój cel dla którego zeszła w dół.

Trzy formy modlitwy

Modlitwa jest słowem powszechnie używanym w odniesieniu do wszelkich relacji z 
Bogiem. Ale należy pamiętać, że to słowo pokrywa i obejmuje trzy formy relacji. 
Wszelka modlitwa rośnie poprzez i trwa w trzech etapach.

Pierwszą  formą  modlitwy  jest  społeczność.  Oznacza  to  po  prostu  dobre 
relacje z Bogiem. Obejmuje krew krzyża jako podstawę naszego przychodzenia i 
dobrych relacji. Obejmuje moje przychodzenie do Boga przez Jezusa. Społeczność 
jest  to  bliska relacja  z Bogiem.  Nie jest  to  prośba o jakąś szczególną rzecz,  ani 
proszenie,  lecz  po  prostu  radowanie  się,  kochanieGo,  rozmyślanie  o  Nim,  jak 
piękny, inteligentny, mocny, kochający i godny miłości jest On. Jest to rozmawianie 
z Nim bez słów.

To jest najprawdziwsze uwielbienie, kiedy rozmyślamy o tym jak On jest 
godny wszystkiego najlepszego, co moglibyśmy Mu dać i bez porównania więcej. 
Jest  to  po  prostu  wspaniała  wzajemna  relacja  między  Bogiem i  człowiekiem.  Z 
konieczności obejmuje ona wyznanie z mojej strony i przebaczenie z Bożej strony, 
bo  tylko  w  taki  sposób  możemy  wejść  w  relacje  społeczności.  Uwielbianie  z 
adoracją należy do tej pierwszej fazy modlitwy. Społeczność jest podstawą wszelkiej 
modlitwy.  Jest  to  nieodzowny  oddech  prawdziwego   chrześcijańskiego  życia. 
Dotyczy  tylko  dwojga,  Boga  i  mnie  czy  ciebie.  Jej  wpływ  jest  absolutnie 
subiektywny. Oddziałowuje na mnie. 

Drugą formą modlitwy jest  petycja.  Używam tego słowa teraz w wąskim 
znaczeniu proszenia o coś dla siebie. Petycja jest określoną prośbą do Boga o coś, 
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czego  potrzebuję.  Całe  życie  człowieka  jest  całkowicie  uzależnione  od 
obdarowującej ręki Boga. Wszystko, czego potrzebujemy pochodzi od Niego. Nasza 
przyjaźń,  możliwość  zarabiania  pieniędzy,  zdrowie,  siła  w  pokusach  i  smutku, 
prowadzenie  w trudnych  okolicznościach  i  we  wszystkich  działaniach,  pomoc w 
najróżniejszych dziedzinach — finansowej, cielesnej, umysłowej, duchowej — to 
wszystko pochodzi od Boga i wymaga naszej nieprzerwanej społeczności z Nim.

Jest potrzeba ustawicznego strumienia próśb kierowanego w górę, wiele razy 
jest  to  modlitwa  bez  słów.  Będzie  też  wtedy  ustawiczny  strumień  odpowiedzi  i 
zaopatrzenia przychodzący z góry. Drzwi pomiędzy Bogiem i nami muszą być cały 
czas otwarte. Klamka otwierająca te drzwi jest po naszej stronie. On otworzył Swoją 
stronę dawno temu, zostawił otwarte i klamkę wyrzucił. Całe życie jest uzależnione 
od tej ustawicznej relacji z naszym wspaniałym Bogiem. Jest to drugi etap czy forma 
modlitwy. Dotyczy dwojga — Boga i człowieka przychodzącego do Boga. Jest ona 
subiektywna w swoim oddziaływaniu; sięga do wnętrza.

Trzecią  formą modlitwy jest  wstawiennictwo.  Prawdziwa modlitwa nigdy 
nie  zatrzymuje się  na prośbach o siebie.  Ona wychodzi naprzeciw innych.  Samo 
słowo wstawiennictwo sugeruje  wstawianie  się  w sprawie  innych.  Stoi  ono jako 
pośrednik, wzajemny przyjaciel, pomiędzy Bogiem i kimś, kto albo nie ma z Nim 
kontaktu, albo potrzebuje specjalnej pomocy.

Wstawiennictwo  jest  szczytem  modlitwy.  Jest  to  zewnętrzny  napęd 
modlitwy.  Jest  to  skuteczny  koniec  modlitwy  wychodzącej  na  zewnątrz. 
Społeczność i petycje są to kierunki w dół i w górę. Wstawiennictwo spoczywa na 
tych dwóch jak na fundamencie. Społeczność i petycje wypełniają życie mocą Bożą; 
wstawiennictwo  wypuszcza  ją  na  zewnątrz  dla  innych.  One  łączą  człowieka 
całkowicie z Bogiem; wstawiennictwo wykorzystuje tę przyjaźń dla innych.

Wstawiennictwo jest kwitnącą rośliną, której korzenie i siła spoczywają w 
tych dwóch innych formach.  To  jest forma modlitwy, która pomaga Bogu w Jego 
wielkim planie  miłości  zmierzającym  do  odzyskania  planety  z  powrotem do  jej 
prawdziwej  sfery.  Ona  pomoże utrzymać w myślach tę  prostą  analizę  modlitwy. 
Większość  z  tego,  co  powiemy  będzie  dotyczyło  głównie  tej  trzeciej  formy, 
wstawiennictwa, działania modlitwy na zewnątrz.

Szczyt modlitwy

Dla Boga człowiek jest na pierwszym miejscu celem, a potem, nie zmieniając tego 
staje się ośrodkiem dystrybucji. Bóg zawsze myśli o człowieku w dwóch kierunkach 
—  po  pierwsze  dla  niego  samego  i  po  drugie  o  jego  możliwym  użyciu  do 
zdobywania innych. Społeczność i petycje utrwalają i kontynuują relacje człowieka 
z Bogiem i w ten sposób przygotowują do wielkiej wychodzącej na zewnątrz formy 
modlitwy — wstawiennictwa. Modlitwa musi się rozpocząć w pierwszych dwóch, 
ale osiąga szczyt w trzeciej.
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Społeczność  i  petycje  są  z  konieczności  na  płaszczyźnie  osobistej. 

Wstawiennictwo jest  na płaszczyźnie  zewnętrznej  w kontakcie  z Bogiem.  Ciągłe 
osobiste  potrzeby  powodują  ciągłe  petycje  (prośby).  Ale  serce  prawdziwego 
naśladowcy uchwyciło pragnienie serca Bożego i wychodzi z pragnieniem do tego 
świata. Wstawiennictwo jest szczytem modlitwy.

Jest  powiedziane  dużo  na  temat  subiektywnej  i  obiektywnej  wartości 
modlitwy — jej wpływu na człowieka i jej możliwego wpływu na ludzi i wydarzenia 
zupełnie poza naszymi potrzebami.  Z konieczności te dwie pierwsze wymienione 
formy  modlitwy   są  subiektywne;  są  one  związane  z  własnymi  potrzebami 
człowieka.  Natomiast  modlitwa  wstawiennicza  jest  obiektywna;  dotyczy  ona  w 
całości  innych.  Jest  tu  nawet  wpływ  refleksyjny  —  w  pierwszych  dwóch 
bezpośrednio  subiektywny,  tutaj  identycznie  refleksyjny.  Kontakt  z  Bogiem  w 
sprawie  innych  wpływa  na  mnie.  Ale  jest  to  zaledwie  brzeg  szaty.  Główny cel 
napędowy jest na zewnątrz.

Akurat teraz w niektórych kręgach bardzo mocno podkreśla się subiektywną 
wartość  modlitwy,  a  umniejsza  albo  zaprzecza  jej  wartość  w  oddziaływaniu  na 
innych. Ci, którzy idą z tym prądem, dużo o tym mówią i piszą. Ich głosy dochodzą 
z  różnych  kręgów  chrześcijańskich.  Zastanawiam  się,  czy  ci  przyjaciele  kładą 
większy  nacisk  na  subiektywną  wartość  modlitwy  po  to,  aby  nabrać  głębszego 
oddechu skierowanego w drugą stronę.  Jednak większym prawdopodobieństwem 
jest to, że oni szczerze wierzą w to, co mówią, lecz nie potrafią uchwycić całości 
tego obrazu.

Kiedy słucham takich stwierdzeń, to przypominają mi się, że Biblijny punkt 
widzenia jest  zawsze  taki:  że  to,  co  jest  poza  nami,  co  w  naturalny  sposób  w 
normalnych  okolicznościach  by  się  nie  wydarzyło,  dzieje  się  właśnie  poprzez 
modlitwę.  Jezus  ciągle  o  tym  przypominał.  Pierwszym,  zwykłym  pojęciem 
skutecznej modlitwy jest to, że poprzez nią jest osiągany jakiś rezultat.

Próba  forsowania  takiej  teorii,  jako  wystarczającego  wyjaśnienia  jest 
nieuzasadniona. Modlitwa w najprostszym pojęciu zakłada, że zmienia się coś, co 
nie  jest  możliwe w inny sposób. Zarówno z Biblijnego i  prostego filozoficznego 
punktu  widzenia,  cel  jest  prawdziwą  siłą  napędową  każdej  pełnej  modlitwy. 
Subiektywność  i  obiektywaność  jest  podporządkowana  celowi,  jako  ostateczne 
najwyższe dotarcie do Bożego wielkiego planu miłości dla tego świata.

Sześć faktów leżących u podstaw modlitwy

Pomocne będzie cofnięcie się troszkę wstecz i w górę, aby dostrzec pewne fakty, 
które leżą u podstaw modlitwy. Wszystko zależy od właściwego punktu widzenia. 
Może być wiele punktów widzenia, z których można studiować dany temat, ale z 
konieczności tylko jeden punkt widzenia musi przyjąć wszystkie nieodzowne fakty, 
które tego dotyczą. Jeżeli tak nie będzie, to wytworzone wrażenie będzie błędne i 
człowiek  będzie  wprowadzone  w  błąd  w  swoim  postępowaniu.  W  tych 
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rozważaniach  nie  próbuję  udowadniać  stwierdzeń  Biblijnych,  ani  sugerować 
ludzkiego  prawa  dla  ich  interpretacji.  To  byłaby  sprawa  zupełnie  oddzielnych 
rozważań.  To  oczyszcza  grunt  dla  przyjęcia  pewnych  rzeczy.  Ja  przyjmuję 
dokładność tych Biblijnych stwierdzeń. I z przyjemnością mówię, że nie mam z tym 
problemów.

W tej starej Księdze są pewne fakty ciągle powtarzane i zakładane. Są one 
wyraźnie  stwierdzone  w  jej  historii;  są  wplecione  w  jej  pieśni  i  są  podstawą 
wszystkich pism proroczych od 1 Mojżeszowej do końca wizji Jana na Patmos. Być 
może,  że były one tak znane i  uważane za tak oczywiste  tak długo, że stały się 
nieznane. To, co bardzo stare może wymagać przedstawienia jako całkiem nowe. A 
oto łańcuch tych sześciu faktów:

Pierwsze — Pańska jest ziemia i  to, co ją napełnia (Psalm 24:1) — Jego 
poprzez stworzenie i przez suwerenne panowanie. Pan zasiadł na tronie nad wodami 
potopu (Psalm 29:10).

Drugie — Bóg dał panowanie nad ziemią człowiekowi — królowanie nad 
wszystkim co żyje, kontrolę i opanowanie jej sił (1 Moż. 1:26,28; Psalm 8:6).

Trzecie — Człowiek, który miał panować nad ziemią z Bożego polecenia 
przekazał to panowanie komuś innemu poprzez podwójny akt. Został zwiedziony, 
aby to uczynić. Był to akt nieposłuszeństwa i posłuszeństwa — nieposłuszeństwa dla 
Boga i posłuszeństwa komuś innemu — księciu, który chciał przejąć panowanie nad 
tą  ziemią  w  swoje  ręce.  Dokonał  tego  akt  pierwszego  człowieka.  To 
nieposłuszeństwo zerwało z Bogiem a przekazało komuś dane przez Boga prawo. 
Posłuszeństwo temu drugiemu przekazało lojalność a przez to również panowanie 
temu drugiemu.

Czwartym faktem jest to — Panowanie i królowanie nad tą ziemią, jeżeli 
chodzi o to, co było dane dotąd człowiekowi, nie jest teraz Boże, gdyż On to dał 
człowiekowi. Nie jest też ono sprawowane przez człowieka, gdyż ten przekazał to 
innemu. Jest  to pod kontrolą  tego pięknego księcia,  którego zmieniony charakter 
przedstawia  jego  imię  —  Szatan,  nienawidzący,  nieprzyjaciel.  Jezus  wiele  razy 
mówił o „księciu” — to jest tym, który panuje — „tego świata” (Jana 12:31; 14:30; 
16:11). Jan w księdze objawienia mówi o nadejściu czasu, kiedy „królestwo (nie 
królestwa,  jak  to  jest  w starej  wersji)  stało  się  królestwem naszego Pana  i  Jego 
Chrystusa”  (Obj.  11:15).  Wynika  z  tego,  że  przedtem  było  to  królestwo  kogoś 
innego,  a  nie  Jego.  Królowanie  czy  panowanie  nad  ziemią,  które  zostało  dane 
człowiekowi teraz jest w rękach szatana.

Piąty  fakt  —  Bóg  bardzo  pragnął  przywrócić  z  powrotem  ten  świat  na 
oryginalne miejsce — dla siebie,  dla człowieka i  dla samej ziemi.  My dotąd nie 
znamy Bożego świata takim, jaki wyszedł spod Jego ręki. Jest to piękny świat nawet 
teraz — gwiazdy nad nami, życie roślinne, wody, niezwykłe kolory i ich połączenie, 
kombinacja tego wszystkiego — niesamowicie piękny świat pomimo tego. Ale nie 
jest to taki świat jaki był, ani jaki będzie w tym dniu. Został on bardzo skażony i 
zmieniony pod panowaniem obecnego władcy. Prawdopodobnie Ewa by nie poznała 
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w  obecnym  świecie  swojego  dawnego  domu  —  ziemi,  jaki  wyszedł  spod  ręki 
Stwórcy.

Bóg bardzo pragnął przywrócić ten świat pod oryginalną kontrolę. Ale do 
tego  musiał  mieć  człowieka  o  takiej  oryginalnej  klasie  zaufania,  przez  którego 
będzie  mógł  to  przywrócić  do  pierwotnej  uległości.  Ona  została  oddana 
człowiekowi.  Człowiek to odrzucił  i  musi  to na nowo zostać przywrócone przez 
człowieka. Dlatego przyszedł Człowiek i kiedy Jezus był doskonale człowiekiem, to 
wypowiadamy to  słowo  Człowiek  z  dużej  litery,  ponieważ  On  był  człowiekiem 
zupełnie innym niż wszyscy ludzie. Ponieważ był bardziej człowiekiem niż wszyscy 
inni  ludzie,  to  jest  też  zupełnie  oddzielony od innych  ludzi.  Ten  Człowiek  miał 
poprowadzić  przywrócenie  tego  świata  z  powrotem  do  jego  pierwszego 
posłuszeństwa.

Szósty fakt jest taki — Ci dwaj, Bóg człowiek i książę — uzurpator stoczyli 
walkę, najpoważniejszą walkę wszechczasów. Trwała ona od okrutnego, złośliwego 
ataku od kołyski aż do poranka Golgoty i jeszcze dwa dni potem. Poprzez te 33 lata 
ta walka trwała z nieznaną dotąd intensywnością. Książę — mistrz podstępu i siły 
robił wszystko najgorsze co potrafił poprzez lata w Nazarecie, potem na pustyni — i 
Getsemane — i Golgotę. A tamtego dnia o godzinie trzeciej i jeszcze troszkę dłużej 
zły myślał, że wygrał. W kwaterze głównej księcia tego świata była wielka radość. 
Myśleli,  że  odnieśli  zwycięstwo, kiedy Bóg Człowiek leżał  w grobie  w więzach 
śmierci  i  w  granicach  bezpośredniej  kontroli  pana  śmierci.  Ale  nadszedł  trzeci 
poranek i więzy śmierci zostały rozerwane jak nić bawełniana.  Jezus powstał jako 
Zwycięzca. Gdyż nie było możliwe, aby ktoś Taki mógł zostać zatrzymany przez 
pana śmierci. Wtedy szatan już wiedział, że został pokonany. Jezus, Człowiek Boży, 
prawowity książę Króla doniósł ostateczne zwycięstwo.

Ale proszę zwrócić uwagę na cztery fakty ze strony szatana. Po pierwsze to, 
że on nie chce uznać swojego pokonania. Po drugie, że nie chce oddać swojego 
panowania dotąd, aż będzie musiał. On oddaje tylko to, co musi i kiedy musi. Po 
trzecie to, że w tych swoich ambicjach jest wspierany przez człowieka. Ma zgodę 
człowieka na swoją kontrolę. Większość ludzi na ziemi dzisiaj i zawsze poddaje się 
pod jego kontrolę. On sprawuje kontrolę tylko za przyzwoleniem człowieka. (Szatan 
nie może wejść do serca człowieka bez jego zgody, a Bóg też tego nie zrobi). Po 
czwarte, on ma nadal nadzieję, że weźmie tę ziemię w swoje trwałe posiadanie.

Wielki plan Zwycięzcy

Zatrzymaj  oddech i  zauważ,  nieporównywalne i  nieudawane działanie  po stronie 
Księcia-Zwycięzcy — pozostawił on otwarty konflikt i pokonanego przywódcę na 
polu,  aby  mógł  odnieść  zwycięstwo  nie  tylko  nad  przywódcą,  ale  przez  to 
zwycięstwo zdobyć  cały  marnotrawny ród  z  powrotem do kręgu  domu Swojego 
Ojca. Ale wielka walna bitwa ma jeszcze się rozegrać. Mówię walna bitwa, bo ta 
największa  bitwa  już  się  odbyła.  Jezus  przybędzie  do  przyszłej  walki  jako 
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Zwycięzca. Szatan będzie prowadził swoją ostatnią walkę w cieniu i pod piętnem 
porażki.

Szatan bardzo chce się dobrać do Jezusa. Chcę przez to powiedzieć, że Jezus 
był Bożym Człowiekiem posłanym na ziemię, aby przywrócić świat z powrotem. 
Szatan  robi  co w jego mocy,  aby dostać  człowieka  — tego  z  oryginalnej  klasy 
powierników,  któremu  zostało  powierzone  panowanie  nad  ziemią  —  człowieka 
który by stanął w jego imieniu tak, jak Jezus stanął dla Boga. Chodzi o człowieka, 
który będzie jego uosobieniem tak, jak Jezus był  uosobieniem Boga, wyrażeniem 
Jego osoby. Kiedy to mu się uda, wtedy nastąpi ostatni desperacki kryzys.

Teraz modlitwa jest taka: Człowiek, ktoś z oryginalnej klasy powierników, który 
otrzymał  ziemię w zarządzanie od Boga i który oddał  panowanie nad nią szatanowi; 
człowiek  na ziemi,  biednej  starej,  okradzionej przez szatana,  zrujnowanej  i  przeklętej 
przez  grzech,  spornej  ziemi;  człowieka  na  ziemi,  którego  życie  będzie  w doskonałej  
łączności ze Zwycięzcą i całkowicie poza zasięgiem księcia-uzurpatora, zdecydowanie  
wierzącego,  że  szatan się  będzie poddawał  zwycięstwu Jezusa,  krok po kroku,  aż  do  
końca.

Jezus jest zwycięzcą. Szatan o tym wie i boi się Jego. On musi się poddać, kiedy 
Jezus będzie kroczył naprzód i będzie się musiał poddać przed tym człowiekiem, który 
stoi po stronie Jezusa na ziemi. I szatan się podda. Niechętnie, ze złością, możliwie jak 
najwolniej, uparcie będzie się spierał o każdy cal ziemi, ale jego uchwyt będzie coraz 
słabszy i podda się przed tym człowiekiem-Jezusem.

Jezus  powiedział:  „nadchodzi  bowiem władca  świata,  ale  nie  ma on  nic  we 
mnie”  (Jana  14:30).  Kiedy  ty  i  ja  mówimy  tak,  jak  możemy  powiedzieć,  bardzo 
pokornie,  spolegając  na Jego  łasce,  bardzo zdecydowanie,  w naszej  królewskiej  woli 
„chociaż przychodzi książę tego świata, to we mnie nic nie będzie miał, żadnej przystani 
nawet  najmniejszej  na brzegach mojego życia,”  to będziemy w pozycji,  gdzie szatan 
musi się poddać, kiedy my ogłaszamy zwycięstwo w Imieniu Zwycięzcy.

S.D. Gordon (1907)                                                                                      

„Dom modlitwy dla wszystkich narodów”
2 Kronik 6; Izajasz 55:6,7; Marek 11:17; Efezjan 6:18

„Dom Mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy”

Szósty rozdział  2 Kronik jest  wspaniałym przykładem i  ilustracją  tych słów proroka. 
Podczas  poświęcenia  Domu  Salomona  uniwersalna  modlitwa  zainaugurowała  służbę 
tego Domu, rozpoczynając jego działanie. Charakterystycznym słowami tego rozdziału 
są: „Ten Dom” i „Twoje Imię.” „Kiedy będą się modlić w stronę tego domu, ze względu 
na Twoje imię, które jest nad nim…”
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Pamiętacie słowa Apostoła odnoszące się do pewnych ludzi, że „bluźnili temu 

świętemu imieniu,  które było  wzywane nad wami.” Dom jest  połączeniem pomiędzy 
tymi dwoma fragmentami historycznie i duchowo i Imię wzywane nad tym Domem.

To co było prawdą w odniesieniu do świątyni Salomona, jako domu nad którym 
jest wzywane Imię, jest również prawdą w odniesieniu do Kościoła Jezusa Chrystusa z 
Imieniem  Pana  wzywanym  nad  nim.  Nie  mamy  problemu  z  identyfikacją  symbolu 
świątyni  Salomona  jako  Kościoła.  Niewątpliwie  jesteście  dostatecznie  zapoznani  ze 
Słowem i dlatego nie ma konieczności, żebym wam tu cytował odpowiednie fragmenty 
na potwierdzenie tego. Będą wam przychodziły na myśl  różne fragmenty,  które będą 
potwierdzały,  że Kościół  jest  Bożym Domem „którego  domownikami my jesteśmy,” 
pisze autor listu do Hebrajczyków; „domem duchowym, aby składać duchowe ofiary,” 
mówi Piotr. Identyfikacja nie jest wcale trudna. Jest też zupełnie jasne, że to Imię jest 
nad tym Domem. To dzięki  temu imieniu,  które nieśli  na początku,  Kościół  był  tak 
mocny i  rozwijał  się.  Moc tego  Imienia  manifestowała  się  ciągle  w ich  służbie.  To 
wszystko jest bardzo proste i nie potrzeba tego dodatkowo wyjaśniać. Potem mamy też 
dodatkowe czynniki.

Synostwo oznaczające dom Pana

Świątynia  Salomona  byłą  naprawdę  świątynią  Dawida.  Ona  powstała  w  objawieniu 
poprzez  Dawida,  a  była  realizowana  poprzez  synostwo,  syna  Dawida.  Wiemy,  że  w 
Słowie zarówno Dawid jak i Salomon są typem Pana Jezusa, że On jest większym synem 
wielkiego  Dawida  i  że  On  łączy  wszystko,  co  jest  duchowo  reprezentowane  przez 
Dawida i Salomona w suwerenności, królewskiej władzy, wywyższeniu, powszechnym 
tryumfie i chwale. Pamiętacie jak Pan posłał Natana do Dawida, aby mu powiedzieć, że 
chociaż  on  sam  nie  ma  budować  tego  Domu,  to  miał  być  tym,  który  przygotuje 
wszystko,  co  będzie  do  tego  potrzebne  i  w ten  sposób  stanie  się  narzędziem dzięki 
któremu to będzie możliwe.  To tak zadowoliło Dawida,  że w tym natchnieniu i  sile 
wynikającej z tego wyszedł on i podbił te wszystkie narody,  które były historycznym 
cierniem  w  boku  Izraela.  A  kiedy  podbił  te  wszystkie  otaczające  narody  i  zostało 
utrwalone  powszechne  zwycięstwo,  wtedy  powstał  ten  Dom  zbudowany  poprzez 
Salomona.

My przenosimy to dalej  na zwycięstwo Pana Jezusa poprzez Jego Krzyż.  On 
posiada to powszechne zwycięstwo. On jest wywyższony, posadzony na tronie, w cnocie 
wszystkich wrogów pokonanych przez Jego Krzyż i na gruncie zmartwychwstania jest 
podane oświadczenie: „Synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem” (Psalm 2:7; Hebr.1:5). 
Podane jest nowe oświadczenie dzięki zmartwychwstaniu i w zmartwychwstaniu i w tym 
synostwie On buduje ten Dom. Duch synostwa wchodzi w każdego członka tego Domu i 
staje się on „Domem synostwa” (Dz. Ap. 13:33; Galacjan 4:6).

Służba i zadanie tego Domu

To wszystko prowadzi do tej szczególnej  sprawy,  a mianowicie służby i zadania tego 
Domu Kościoła. Sam Dom ma być miejscem dla Pana, sferą, dziedziną, naczyniem przez 
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które On może docierać do wszystkich ludzi. To jest działanie na zewnątrz; to znaczy, że 
Bóg  zabezpiecza  dla  siebie  sposób  powszechnego  błogosławieństwa.  Bóg  działa 
powszechnie  poprzez  Swój  Dom i  dlatego  musi  mieć  Dom utworzony na  podstawie 
modlitwy.

Czy  dostrzegacie  te  dwa  ruchy  w  tym  rozdziale  2  Kronik  6?  Jest  ruch  na 
zewnątrz i ruch do wewnątrz. Ruch na zewnątrz jest poprzez Dom, w którym mówiąc 
obrazowo  Salomon  usługuje  Panu.  On  sprowadza  z  nieba  łaskawą  dobroć  Boga, 
interwencje, zobowiązania i zaopatrzenie od Boga dla całego świata. On sprawia, że ten 
Dom jest  narzędziem tego,  czym jest  Bóg i  co Bóg ma dla wszystkich ludzi.  Kiedy 
dochodzimy do pewnego punktu w tym rozdziale,  ruch się zmienia i  widzimy ludzi, 
którzy przychodzą do tego Domu z powodu tego Imienia.  Jest  to ruch do wewnątrz. 
Będą się „modlić w stronę tego domu ze względu na Twoje Wielkie Imię.” To oznacza, 
że obwód znajdzie nie bezpośredni dostęp do Boga, ale Jego błogosławieństwo poprzez 
Dom Boży.

Ja uważam, że te dwie rzeczy w znacznym stopniu pokazują Nowotestamentowe 
objawienie Kościoła i zadanie Kościoła. Jedną rzeczą, która obejmuje wszystko jest to, 
że Bóg w Chrystusie związał Siebie ze Swoim Kościołem, Ciałem Chrystusa dla dobra 
tego świata. Pełnia Pana nigdy nie będzie poznana ani nie wjedzie się do niej w sposób 
indywidualny  czy  indywidualistyczny;  wszystko,  co  jest  tylko  indywidualizmem, 
separatyzmem będzie oznaczało ograniczenia. Każde oddzielenie i izolacja prowadzą do 
pozbawienia się większej pełni Pana, albo inaczej mówiąc wejścia w pełnię Pana, do 
jakiej mamy wejść w społeczności Jego ludu jako Domu Bożego. To jest jedno prawo i 
zostało ono utrwalone.

To jest linia, która jest bardziej poważna. Może z tego powodu jest jakiś grymas. 
Wydaje się to trudne. Ale jest to nuta ostrzegawcza, która jest konieczna, a szczególnie 
w świetle  faktu,  że  jest  ciągłe,  nieprzerwane,  nasilające  się  działanie  przeciwnika  w 
kierunku oddzielenia, izolacji i odłączenia. Wydaje się, że czasami diabeł wysyła swoje 
siły i koncentruje je na ludziach, aby nakłonić ich do ucieczki, do wyjścia, oderwania się, 
rezygnacji,  ponieważ  stres  wydaje  się  nie  do zniesienia.  Ich  całym  pragnieniem jest 
odejście  w samotność.  Wydaje  im się,  że  to  będzie  dla  nich  korzystne.  Czasami  są 
oszukani  i  myślą,  że  to  będzie  dla  ich  dobra,  jeżeli  tylko  będą  mogli  zostać  sami. 
Czasami przedstawiają to tak: że „chcą się odsunąć i przemyśleć wszystko.” Uważajcie 
na takie przemyślanie!

Duchowych  problemów  nie  można  w  ten  sposób  przemyśleć.  Jedynym 
sposobem  rozwiązania  ich  jest  przeżycie  ich.  Jeżeli  próbowałeś  poukładać  swoje 
problemy  duchowe  i  skoncentrować  swój  umysł  na  ich  rozwiązaniu  poprzez 
„przemyślenie wszystkiego” to wiesz, że nigdy do niczego nie dojdziesz i że Pan w ten 
sposób się z tobą nie spotyka. Duchowe rzeczy muszą zostać przeżyte do wyjaśnienia. 
Możemy tylko  dojść  do  wyjaśnienia  w  duchowych  rzeczach  poprzez  przeżycie  ich. 
Jeżeli  tego  teraz  nie  rozumiesz,  to  prawdopodobnie  zrozumiesz,  kiedy będziesz  miał 
następne takie przeżycie.

Tym jednym aspektem działania wroga jest nakłonienie do ucieczki. Dlaczego 
wróg chce abyśmy się odsunęli? Dlaczego tak jest, że ta cała siła, cały nacisk ma nas 
nakłonić do rezygnacji? On ma ku temu bardzo dobry powód. Wie, że to oznacza stratę i 
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ograniczenia. Pan związał całą Swoją większą pełnię z duchową społecznością i jeżeli 
nie rozpoznajemy Prawa Domu Bożego, prawa społeczności i prawa rodziny, to możemy 
się  spodziewać tylko  smutnych  strat.  Możemy tylko  ponosić straty,  jeżeli  wyłączymy 
siebie z  wyznaczonej  przez  Boga  społeczności.  Uważajmy  na  wszelkie  ruchy  czy 
tendencje, które idą w kierunku albo odłączenia, albo stawiania w takim miejscu, gdzie 
będziesz na boku.

Nieprzyjaciel ma wiele sposobów, aby to osiągnąć. Jeżeli nie może nas wygonić 
spośród ludu Pana, to często próbuje nam dać zbyt prominentne miejsce wśród nich.  On 
nas  może  odizolować  jeżeli  chodzi  o  przebywanie  w  oświetlonej  części  sceny  i 
natychmiast zostajemy odkryci, wystawieni na widok. Nie ma bardziej niebezpiecznego 
miejsca niż kiedy zbytnio się tobą zajmują, to znaczy kiedy jesteś kimś. Jest coś takiego 
jak zabawa w chowanego w Domu Bożym.

Ale naszym obecnym rozważaniem jest powołanie i jego zewnętrzny kierunek, 
Dom modlitwy dla wszystkich narodów. Kościół, lud Boży, tworzą dla Niego narzędzie 
usługi przez które On postanowił dotrzeć do najdalszych zakątków ziemi — uniwersalne 
narzędzie, gdziekolwiek jest zgromadzony, nawet jeżeli jest reprezentowany przez dwoje 
lub  troje.  Sprawdzianem  każdej  społeczności  ludu  Pana  i  naszej  pozycji  jest  to 
powołanie.

Fakt reprezentacji

Rozpoczynamy  od  faktu  reprezentatywnego,  faktu  reprezentacji.  Reprezentacja 
rozpoczyna się od dwóch lub trzech i to nas natychmiast pozbawia wszelkich ziemskich 
podstaw osądzania czy oceny. Wskazuje na podstawową niebiańską naturę Kościoła. W 
Panu Jezusie jest  objęty każdy członek tego Kościoła.  Jeżeli przychodzi Chrystus,  to 
przychodzi cały Kościół. Duch Święty jest Duchem całego Ciała, jednocząc wszystkich 
członków w jedno. Nie możesz być w duchu i w Chrystusie gdziekolwiek, ale czym 
jesteś tam w tej duchowej sferze, w niebiańskich okręgach, z całym Ciałem i całe ciało 
jest tam duchowo.

Dwóch  lub  trzech?  „Tam Ja  jestem!”  Całe  Ciało  jest  więc  związane  z  tymi 
dwoma  lub  trzema.  Ten  fakt  udowadnia  niebiańskie  pochodzenie  Kościoła,  Ciała 
Chrystusowego.

To nie jest możliwe na ziemi. Nie jest możliwe dosłowne zgromadzenie całego 
Kościoła razem w jakimś miejscu na tej ziemi. Nie jest to droga Pana i nie da się tego 
zrobić.  Kościół jest rozrzucony po całym świecie jeżeli chodzi o ziemski aspekt. Ale 
Kościół  jest  niebiańskim  tworem  zgromadzonym  w  Chrystusie,  jego  Głowie,  przez 
jednego Ducha ochrzczony w jedno Ciało i kiedy wchodzimy w Duchu w niebiańską 
sferę, jesteśmy w obecności całego Ciała. Nie dzieje się to w ziemskiej inteligencji, to 
znaczy, że całe Ciało nie jest świadome tego faktu z ziemskiego punktu widzenia, ale 
duchowo jest to prawdą. W ten sposób cały Kościół jest reprezentowany w dwóch lub 
trzech, jeżeli jest to naprawdę „w Imieniu.” To, co dwaj lub trzej mogą czynić w Duchu 
Świętym staje się rzeczą powszechną. Pragniemy tu wyraźnie powiedzieć, że różni się to 
bardzo od odbywania lokalnych spotkań modlitewnych, w powszechnie akceptowanym 
tego słowa znaczeniu. Załóżmy,  że w takim zrozumieniu jest podane ogłoszenie: „W 
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poniedziałek wieczorem będziemy mieli spotkanie modlitewne.” Kto przyjdzie na takie 
spotkanie?  Ludzie  będą  sobie  rozmawiać:  „Czy  pójdziemy  na  to  spotkanie 
modlitewne?”,  albo  może:  „Ależ  to  jest  tylko  spotkanie  modlitewne!”  Jest  to  jeden 
sposób patrzenia na to, jako lokalne przedsięwzięcie w pewnym miejscu i o określonym 
czasie.

Ale gdybym miał powiedzieć: „Czy przyjdziesz, aby usłużyć dla całego Kościoła 
Chrystusa uniwersalnie w takim a takim miejscu o pewnym czasie, i do ciebie należy 
usługa z tym zakresie dla całego Ciała!” — to jest już inny punkt widzenia. Daje to 
całkowicie  nowe  pojęcie  tego,  do  czego  jesteśmy  powołani.  Puść  wodze  swojej 
wyobraźni,  jeżeli  chcesz  i  zobacz  cały Kościół  od krańców ziemi,  literalnie  zebrany 
razem, który potrzebuje usługi i Pan mówi do ciebie: Teraz idź i usługuj temu całemu 
Kościołowi! Tysiące i dziesiątki tysięcy zebrane razem i chcę, żebyś im usłużył. Dałem 
do twojej dyspozycji wszystko, czego potrzebujesz i Ja cię uzdolnię do tego zadania.”

Może byś się wzdrygał i bał, ale widziałbyś ogromne znaczenie. Nie pozostałbyś 
z dala dlatego, że nie wywarło na ciebie wrażenia znaczenie tego wydarzenia.
„Dom modlitwy dla wszystkich narodów”

To nie jest przesada. Nie naciągamy tego punktu. Staramy się dotrzeć do sedna 
tej sprawy, która nas dotyczy. Kiedy dwóch lub trzech jest zebranych razem na jednym 
miejscu i modlą się w Duchu Świętym, to jest to możliwe i stanie się. Reprezentują oni 
cały Kościół i stają się Domem modlitwy, który funkcjonuje dla wszystkich ludzi i jest to 
powszechna służba.

Potrzebujemy podnieść  sprawę  modlitwy na  wyższy  poziom.  Kiedy widzimy 
zakres, znaczenie, wartość czasu modlitwy razem w Imieniu Pana, pozostawimy nasze 
trywialności  i  zaczniemy  traktować  to  poważnie.  Będziemy  się  schodzić  i  mówić: 
„Mamy dzisiaj wejść do narodów i rzeczy, które mają zasięg światowy i mają wielkie 
znaczenie dla Pana Jezusa i jesteśmy powołani, aby się nimi zając w tym miejscu!” Nie 
ma większej służby. Taka służba to jest rzecz olbrzymiej wagi.

To wszystko wraca do pytania, czy jest to prawdą w odniesieniu do Kościoła. Co 
to oznacza?  Czy jest  to tylko  fragment  Pisma? Czy jest  to miły pomysł,  ale  nie  ma 
prawdziwego  znaczenia?  Co  znaczy  Słowo:  „Mój  Dom  będzie  nazwany  domem 
modlitwy przez wszystkie narody?” To na pewno nie oznacza, że cały Kościół może być 
zebrany dosłownie w jednym miejscu, aby się modlić i na pewno też nie może literalnie 
oznaczać,  że cały Kościół może się modlić  w tym samym czasie po całym świecie. 
Sytuacja jest różna w różnych krajach. Dzień i noc kierują różnymi częściami świata jak 
również inne czynniki.

Koniecznie trzeba się oddalić od tej ziemi, aby to wyjaśnić. A jeżeli się oddalisz 
od tej ziemi i zobaczysz, że tam gdzie są zgromadzeni dwaj lub trzej w tym Imieniu, to 
jest  reprezentowana cała  reszta  i  ponieważ jest  tam jeden Duch,  to ten Duch dotyka 
całości  i  całość jest  włączona,  a wtedy możliwości  są  ogromne.  „Dom modlitwy dla 
wszystkich ludzi” jest to Boża droga służby.

Potrzeba służby modlitwy
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Dom  Modlitwy
Pozostawiając  tę wielką duchową prawdę i  przechodząc do tego,  co jest  teraz,  jeżeli 
chodzi o nasze serca w tym świecie, odczuwam, że nasze serca muszą na nowo odczuć 
powołanie do tej służby i jej potrzebę. Może się dużo modlimy, ale ja odczuwam, że 
musimy potraktować sprawę służby modlitwy jeszcze bardziej poważnie i uważać ją za 
najważniejszą. Porządek jest taki  wszystko przez modlitwę  — a nie wszystko, a potem 
modlitwa,  ale  wszystko  przez  modlitwę.  Modlitwa  jest  podstawą  wszystkiego  i  nie 
możemy niczego oczekiwać i dotykać inaczej jak na podstawie modlitwy.

Musimy wprowadzić do naszych modlitw uniwersalne cele Imienia Pana. „Ze 
względu na Twoje Imię!” Imię jest na pierwszym planie i jest ono włączone. Sprawy 
tego Imienia kierują funkcjonowaniem Domu i wszelkie interesy Imienia Pana muszą się 
stać  zdecydowanymi  i  poważnymi  interesami ludu Pana.  O niech Pan odetnie to,  co 
powoduje, że jesteśmy tak niedbałymi i że czas modlitwy jest dla nas sprawą do wyboru 
i wleje do naszych serc z mocnym i głębokim przekonaniem świadectwo, że modlitwa 
jest sprawą uniwersalną i że jesteśmy do tego powołani!

Może tak być, że niedługo nie będziemy mogli zrobić więcej. Może tak być, że 
niedługo lud Pana po całym świecie stwierdzi, że ich inna działalność do niczego nie 
prowadzi i milczą. Co się wtedy stanie ze sprawą Pana? Czy jest to koniec tej służby? 
Czy to jest koniec funkcjonowania, wartości, efektywności? Może tak być, że niedługo 
lud  Pana  na  całym  świecie  będzie  potrzebował  tak,  jak  nigdy  dotąd  współpracy 
modlitewnej  innych  członków.  Być  może,  że  Imię  Pana  cierpiało  dlatego,  że  nie 
traktowaliśmy tej służby tak, jak powinniśmy. Nie oskarżamy nikogo, a tylko mówimy, 
że jest miejsce na o wiele poważniejsze wejście w tę wielką sprawę, jaką Pan dla nas 
przeznaczył.

Jeżeli  zastanowimy się  nad  tymi  słowami  w cichości  i  z  powagą,  będzie  to 
oznaczało, że nasze serca będą w to wciągnięte. Pan nie powiedział, że będzie działał 
bezpośrednio  dla  wszechświata.  Powiedział  natomiast:  „Mój  dom  będzie  nazwany 
domem modlitwy przez wszystkie narody.” Innymi słowami moglibyśmy to powiedzieć 
tak:  „Ja  tak  postanowiłem,  aby  zaspokoić  uniwersalne  potrzeby  poprzez  instrument, 
poprzez naczynie i Mój lud, Mój Kościół jest tym naczyniem. To jest Mój sposób. Jeżeli 
Mój Kościół Mnie zawiedzie, jeżeli moje narzędzie nie potraktuje tej sprawy poważnie, 
będzie  zajęty  sobą  zamiast  tą  wielką  potrzebą  Mojego  Imienia,  jaka  jest  po  całym 
świecie, to będę naprawdę zawiedziony!”

To  oznacza,  że  musimy  uznać  to,  że  tam,  gdzie  jest  dwóch  lub  trzech 
zgromadzonych razem w tym Imieniu, gdzie nie może ich być więcej, to nie jest to tylko 
sprawa lokalna takie zgromadzenie modlitewne, ale że może przez to być posunięta do 
przodu dalekosiężna sprawa Pana, możemy w tym pomóc i usłużyć. Jeżeli jest możliwe, 
aby zebrało się  więcej,  to Pan tego  pragnie,  ale  On oczekuje w nas usługi  dla  Pana 
poprzez  modlitwę.  Musimy  dopilnować  tego,  aby  modlitwa  była  naszą  pierwszą  i 
najważniejszą sprawą.

Dziwne jest to, że o wiele więcej ludzi przyjdzie na konferencję niż na spotkanie 
modlitewne. Czy za tym stoi takie rozumowanie, że o wiele ważniejsze jest słuchanie 
nauczania  niż  modlitwa?  Czy nie  byłby  to  wspaniały dzień  i  postęp  duchowy i  coś 
unikalnego, gdyby spotkania modlitewne były większe niż największe konferencje, albo 
przynajmniej takie same jak te największe?
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Dom  Modlitwy
Włóżmy  to  sobie  do  serca!  Pamiętajmy,  że  nieprzyjaciel  zawsze  stara  się 

zniszczyć podstawowy cel Domu Bożego. „Wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców.” To 
był  jeden  z  jego  wysiłków,  aby  zniweczyć  prawdziwy  cel  poprzez  zmianę  całego 
charakteru  rzeczy.  Niech  Bóg  broni,  aby  coś  takiego  miało  być  prawdą  w  naszym 
przypadku,  ale  jest  możliwe,  aby  rzeczy  drugorzędne  zajmowały  pierwsze  miejsce. 
Rzeczą  pierwszoplanową  jest  modlitwa  dla  wszystkich  ludzi.  To  jest  to  co  Pan 
powiedział,  jaki  jest  cel  Jego  Domu i  to  jest  naszą  prawdziwą służbą.  Nie  możemy 
wszyscy być w służbie Słowa, ale możemy wszyscy być w służbie. Możemy wszyscy w 
duchu wypełniać wolę Pana w Jego Imieniu.

Wydaje się,  że w tej  dziedzinie jest  wiele słabości  i  niedociągnięć  — że nie 
funkcjonujemy w modlitwie do takiego punktu, żebyśmy widzieli odpowiedź. Modlimy 
się o wiele rzeczy i głosimy wiele rzeczy, ale nie wytrwamy w modlitwie do końca, a 
jest w tym zaangażowane Imię Pana. Wiesz kiedy Pan przemawia do twojego serca. Ja 
wierzę,  że  jest  to  nowe  wezwanie  do  najważniejszej  służby,  która  jest  tak  bardzo 
potrzebna.  Wszyscy,  którzy idą do narodów z Ewangelią  potrzebują bardzo mocnego 
wsparcia  modlitewnego.  Jeżeli  ich  zawiedziemy,  to  nie  wiemy  co  się  stanie.  Mogą 
przeżywać najróżniejsze trudności, których by nie musieli przeżywać, gdybyśmy my byli 
całkowicie wierni w tej służbie modlitwy. Niech Pan położy na nasze serca to brzemię!

T. Austin-Sparks   

26


	Tom 11, Numer 5
	Poprzez modlitwę Bóg daje nam możliwość połączenia się z Jezusem w 
	„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i


	Konieczność ustawicznej modlitwy
	Rzymian 8:26-28
	Odkryta prawda o naszych słabościach
	Niewypowiedziana udręka naszych słabości
	Niewypowiedziana łagodność wstawiennictwa
	„A Ten, który bada serca wie jaki jest zamysł Ducha”

	Nieodkryte wstawiennictwo przed Bogiem
	Niedościgłe utożsamienie z Bogiem
	Nieskalana świątynia świadomości
	„A wiemy, że tym, którzy miłują Boga”

	Niezmienne bezpieczeństwo Jego powołania
	Modlitwa — miara wojny
	Szczyt modlitwy
	Sześć faktów leżących u podstaw modlitwy
	Wielki plan Zwycięzcy


	„Dom Mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy”
	Synostwo oznaczające dom Pana
	Służba i zadanie tego Domu
	Fakt reprezentacji
	Potrzeba służby modlitwy




