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Natura naszego
konfliktu

Tom 12, Numer 2
W numerze:       
                                          
Strona 2: Służenie naszemu pokoleniu
Główną sprawą naszej walki duchowej jest to jak stoimy po stronie Chrystusa w naszej  
obecnej sytuacji. Czy będziemy wśród tych, którzy mogą być uważani za       wiernych w 
obecnej walce?       
                                                                                
Strona 6: Podwójny główny cel
Wszystkie konflikty duchowe skupiają się na tronie Bożym i tym jak jest on uwielbiony w 
każdym aspekcie naszego życia.    
                                                      
Strona 13: Nasza walka
Jesteśmy powołani, aby prowadzić niebiańskie życie patrząc na ziemię, a to oznacza, że  
będziemy wchodzić w konflikt ze wszystkim, co by nam chciało ograniczyć wizję tylko do 
sfery ziemskiej.

Strona 16: Wezwanie świętych pod broń
Zwycięstwo w życiu chrześcijańskim będzie wymagało odwagi i determinacji, aby 
pokonać każdą przeszkodę i wroga, który nas będzie chciał zatrzymać przed wypełnieniem 
Bożego wiecznego planu dla nas.

„ Gdyż 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
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Natura naszego konfliktu

Służenie naszemu pokoleniu

"Oczy moje wznoszę ku tobie, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług na rękę swych  
panów,  jak  oczy  służebnicy  na  rękę  swej  pani,  tak  ocsy  nasze  ptrzą  na  Pana,  Boga  
naszego, aż się zmiłuje nad nami" (Psalm 123:1,2).

Boży cel jest niezmienny; pozostaje on stały, pewny i trwały poprzez wszystkie 
wieki  i  pokolenia.  Dla wypełnienia  tego  stałego  pragnienia  Bóg zawsze  szukał  ludzi, 
którzy by służyli swojemu pokoleniu zgodnie z Jego boskim celem. To Boże pragnienie 
pozostaje niezmienne w naszych czasach.

Boże  świadectwo  dotyczące  jego  sługi  Dawida,  syna  Jessego  było  takie,  że 
znalazł Dawida, który jest mężem według Jego serca, który wykona wszystko, czego On 
będzie chciał (Dz. Ap. 13:22). Bóg nadal szuka dzisiaj takich mężów, którzy są całkowicie 
pochłonięci  Nim i  oddani  Jemu—kobiet  i  mężczyzn,  o  których  by mógł  wydać  takie 
świadectwo, że są według Jego serca tak, jak Dawid. To są ci, których On będzie używał 
w tym pokoleniu. Czy słyszysz jego zaproszenie?

Polem do działania i świadectwa każdego ucznia Chrystusa jest jego pokolenie. 
Wy i ja nie możemy w żadnym stopniu wpłynąć na minione pokolenia. Nasza sfera służby 
jest dzisiaj, w naszym pokoleniu. Ale świadectwo naszego życia i służby ma wpływ nie 
tylko na tu i teraz, ale służymy również dla przyszłości poprzez naszą obecną wierność. 
Zapytaj  samego siebie  czy jesteś  zadowolony z tego,  że efektywnie służysz  swojemu 
pokoleniu zgodnie z Bożym celem?

Samo  kopiowanie,  podtrzymywanie  i  kontynuowanie  osiągnięć  i  metod 
poprzednich pokoleń, albo nawet tego, co minęło poprzedniego dnia w naszym życiu nie 
przynosi żadnego pożytku dla celów Ojca. To nie służy Bogu i naszemu pokoleniu. Kiedy 
myślimy  o  wielkim  zastępie  Bożych  sług  i  świadków  z  przeszłości,  to  powinniśmy 
zwrócić  uwagę  na  to,  że  oni  usługiwali  swojemu pokoleniu  z  woli  Bożej.  Oni  nie 
kopiowali tego, co było przed nimi.  Oni robili to, czego Bóg od nich oczekiwał; byli 
wierni Jego objawionej woli dla nich.

Jezus poprzez Swoje cudowne dzieło na Golgocie umożliwił dla nas to, abyśmy i 
my mogli służyć swojemu pokoleniu w sile Jego Ducha Świętego. Dawid był wspaniałym 
przykładem życia oddanego Bogu. Jest to dla nas wzór do naśladowania, kiedy wiemy, że 

Jezus  Chrystus,  zmartwychwstały  i  uwielbiony,  jest  naszym  źródłem  boskiej 
mocy, która nam umożliwia prowadzenie życia w takim poświęceniu. Dla Boga nie ma 
rzeczy niemożliwych. Ci, którzy są opisani w Hebrajczyków 11 są wszyscy zwykłymi 
ludźmi,  takimi  jak my.  Nasz  niezmienny Bóg jest  zawsze gotowy i  obecny w osobie 
Ducha Świętego, aby nas uzdolnić, żebyśmy byli tak samo efektywni w naszych czasach, 
jak ci w tamtych pokoleniach. On jest tym samym czy to w minionych latach poprzez 
życie takich ludzi jak Wesley, czy poprzez życie każdego z nas dzisiaj.

Pomimo wielu upadków Dawida, jego oddanie Bogu z całego serca trzymało go 
do końca. Całkowite oddanie się Bogu i Jego celom nie jest czymś niemożliwym dla nas, 
którzy jesteśmy   naprawdę   w   Chrystusie   Jezusie,   który   jest   z   nami   zawsze   i 
nie   mamy 
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Natura naszego konfliktu
Służenie naszemu pokoleniu

wymówki.  Nie  możemy  pokazywać  na  świętych  w  przeszłości  i  zwracać  uwagę  na 
różnice  między  ich  okolicznościami  a  naszymi  i  wykorzystywać  ich  jako 
usprawiedliwienie dla naszych niedociągnięć. My mamy Chrystusa, dlatego jesteśmy w 
pełni  wyposażeni  przez  Ducha  Świętego  dla  manifestowania  każdego Bożego  celu  w 
naszym życiu. To tutaj widzimy prawdziwą naturę konfliktu, w który jesteśmy obecnie 
zaangażowani.
Prawdziwą  naturą  konfliktu  jest  walka  o  to  kto  jest  na  tronie  naszego  życia.  Czy 
poddaliśmy się Chrystusowi w majestatycznym autorytecie nad naszą całą istotą, albo czy 
nasza stara natura nadal sprzeciwia się otwarcie i jest zbuntowana? Do kogo należymy? 
Czy jesteśmy własnością Chrystusa, czy należymy do siebie? Całe życie Dawida była na 
ołtarzu Jego Boga. Czy twoje życie jest takie jak Dawida? Bóg nie pragnie twojej pracy
—:On pragnie ciebie! On pragnie ciebie całego w zupełności—dzisiaj.

Rozpoznanie prawdziwej walki i drogi do zwycięstwa

Tak wielu określa naturę tego konfliktu, w jaki są zaangażowani wszyscy wierzący, jako 
walkę przeciwko temu, co widzimy i jakoby to nas miało atakować. Już to powiedziałem 
kiedyś,  że  zgodnie  z  Biblią  nie  ma  możliwości,  aby  prawdziwie  „nowo  narodzony" 
wierzący  i  naśladowca  Chrystusa  był  opętany  przez  demony.  Kiedy  Duch  Święty 
zamieszkuje w Swojej Świątyni, to nie może tam współistnieć nic demonicznego, gdyż 
„Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy  
jest aniżeli ten, który jest na świecie" (1 Jana 4:4).
„Bo wszystko, co się narodziło z Boga zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło  
świat to wiara naszą" (1 Jana 5:4).
,^Ale w tym wszystkim przezwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem 
tego  pewien,  Że  ani  śmierć,  ani  życie,  ani  aniołowie,  ani  potęgi  niebieskie,  ani  
teraźniejszość,  ani  przyszłość,  ani  moce,  ani  wysokość,  ani  głębokość,  ani  żądne inne  
stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu 
naszym" (Rzym. 8:37-39).
„To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale  
ufajcie, Ja Zwyciężyłem świat" (Jana 16:33).
Uwolnienie,  jakie  daje  Duch  Święty  w  życiu  Nowego  Stworzenia,  ucznia  Jezusa 
Chrystusa nie jest uwolnieniem od demonów, gdyż Chrystus złamał tę moc nad „Sercem 
Nowego  Stworzenia"  na  krzyżu  Golgoty.  Poprzez  to  dokończone  dzieło  odkupienia 
Chrystus wykonał wszystko, co było potrzebne dla wszystkich, którzy przyszli do Ojca 
poprzez Syna, aby osobiście doświadczyć Biblijnego uwolnienia z królestwa szatana do 
wiecznego życia w królestwie Bożym.
To, co pochodzi z wnętrza naszej  istoty,  walczy z naszym Ojcem—nasza stara upadła 
natura  ze  swoją  pychą,  pożądliwościami  i  pragnieniami.  To  ten  „stary  człowiek" 
ludzkiego ducha nadal się podnosi, to jest to nie poddające się bałwochwalstwo w naszej 
woli.
Musimy pamiętać ten fakt, że wszelkie rozmowy o duchowej walce pozostają tym, czym 
są—tylko „pustym gadaniem" dotąd, aż nauczymy się żyć i chodzić w świętości i nasze 
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Natura naszego konfliktu
życie  będzie  „dobrym  owocem."  To  się  dzieje,  kiedy  się  poddajemy,  uświęcamy  i 
oddzielamy  dla  Boga  w  ustawicznej  realności.  Prowadzimy  takie  życie  poprzez 
prawdziwe odpocznienie w Chrystusie Jezusie i Jego chwalebnym dokończonym dziele. 
Tylko  poprzez  to  „odpocznienie" możemy się  stać rozkoszą  dla  Pana i  poznać pełnię 
radości Chrystusowej.
Kiedy jesteśmy w takiej sytuacji wiaty,  to jesteśmy więcej  niż zwycięzcami. Bez tego 
jesteśmy tylko ludźmi, którzy nie mają więcej mocy w walce z nieprzyjacielem, niż konik 
polny przeciwko bombie atomowej.
Tam, gdzie jest  światło,  nie  może istnieć ciemność (Efezjan 1:18-21).  Jezus Chrystus, 
światłość świata, jest Panem. Alleluja! Ważne pytanie jest takie: Czy pozwoliliśmy, aby 
Chrystus był naszą, światłością i Panem nad każdym aspektem każdej dziedziny naszego 
życia?
Bóg przez swoją łaskę nigdy nas  nie zmusi.  Nigdy nie pogwałci  naszej  woli  poprzez 
Swoją wielką moc. Tylko wtedy, kiedy poddamy wszystko Jemu w doskonałym zaufaniu, 
On w miłości napełni nas światłem swojej obecności i rozproszy wszelką ciemność w nas. 
On tylko pokona i uwolni nas od tego, co poddamy pod Jego panowanie. Czy oddałeś Mu 
to  panowanie  nad  twoim  wewnętrznym  człowiekiem,  albo  czy  ten  „człowiek"  nadal 
sprzeciwia się Jego suwerenności?
Aby być zwycięzcą w Jezusie Chrystusie musimy zrozumieć, że zwycięstwo odnosi się 
poprzez  poddanie  się  temu,  który  jest  zwycięzcą  nad  każdym  wrogiem.  Jest  to 
bezpośrednio związane z naszym poddaniem się Jego mocy i działaniu w naszym życiu. 
Jeżeli  Chrystus  nie  zajmuje  tronu  naszego  życia,  to  nie  mamy mocy,  aby zwyciężyć 
konflikt wewnątrz nas.

Motywacja do zwycięstwa

„Przeto i my mając około siebie tak wielki obłok świadków. Zło^yws^y  £ siebie wszelki  
ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest pr^ed nami.  
Patrząc na Jesusa, sprawcę i dokońc^yciela wiary,  który zamiast doznać należytej  mu  
radości, wycierpiał kryt^ nie bacząc na jego hańbą i usiadł po prawicy tronu Bodego"  
(Hebr. 12:1,2).

Odważni są ci, którzy zdobywają niebo siłą (Mateusz 11:12). Vine tłumaczy ten 
werset tak: „gwałtownicy zdobywają go siłą, co oznacza, że są zdeterminowani, że mają 
gorliwość i  zdecydowanie,  zamiast  poddawać się  przeciwnościom religijnych wrogów, 
takich jak uczeni w Piśmie i Faryzeusze, przeciskają się na siłę do Królestwa, aby go 
posiąść."

Czy my mamy taką gorliwość i determinację, aby pokonać wszystko i wejść do 
Królestwa Bożego? Czy jest to siłą napędową naszego pragnienia? Czy nasze pragnienie 
Boga daje nam taką nieustraszoną odwagę, aby poddać wszystko w zaufaniu naszemu 
Zbawicielowi? Czy odważymy się być świętymi, oddzielonymi całkowicie dla Niego?

Jezus, wódz naszego zbawienia nie tylko będzie nas prowadził (Hebr. 2:10-11), 
ale będzie nas również przenosił przez każdy atak i pokusę do zwycięstwa. Jest to proces 
zwyciężania, do którego jesteśmy powołani. W tym łączymy swoje siły z Chrystusem i z 
wiwatującymi  tłumami  zastępów  niebiańskich,  którzy  nas  zachęcają  do  dalszej  walki 
(Hebr. 12:1).
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Natura naszego konfliktu
Jesteśmy powołani, aby być ludem, który  zna swojego Boga osobiście. Jeżeli 

naprawdę Go znamy, to będziemy chcieli odrzucać wszystko, co jest sprzeczne z Jego 
piękną, doskonałą naturą (Daniel 11:32). Nie będziemy w stanie odrzucić tego, co jest 
wrogie Chrystusowi, jeżeli będziemy ludźmi, którzy tylko wiedzą o Bogu. Nawet pełni 
dobrych uczynków będziemy skazani na niepowodzenie poprzez spoleganie na samych 
sobie,  bez  mocy Bożej  obecności. To tylko Bóg poprzez Swoją obecność i moc ćwiczy 
nasze  ręce do  walki;  to  On  jest  naszą  twierdzą,  wybawcą,  naszą  tarczą,  w  którym 
znajdujemy schronienie i który poddaje dla nas ludzi (Psalm 144:1).

Stać w mocy Jego siły

„Stukałem wśród nich męża, który by potrafił wgnieść mur i przed moim obliczem stanąć 
w wyłomie, wstawiając się zfl krajem, abym go nie ^nis^csył, lecz nie ^nala^łem. Dlatego 
musiałem wylać na nich swój gniew, zniszczyłem ich w ogniu mojej popędliwości i ich 
postępki -waliłem im na głowę—mówi Wszechmocny Pan" (Ezechiel 22:30,31).

Czy jesteś tym, który by zbudował mur i stanął w wyłomie w tych dniach? Jeżeli 
naprawdę  bierzemy  słowa  Jezusa  jako  wielką,  żywą  prawdę,  to  musimy  być 
podekscytowani Jego stwierdzeniem dotyczącym zwyciężania, gdyż one dają obietnicę, 
że wszyscy, którzy są w Chrystusie mają prawo do pokoju, gdyż On zwyciężył świat (Jana 
16:33). Mamy zwyciężać zło dobrem (Rzymian 12:21) i nikt nie jest dobry, tylko jeden 
Bóg. To tylko obecność Chrystusa, Jego natura i moc przez Ducha Świętego przypisuje 
nam boską  dobroć  do  naszego  życia.  Poprzez  Jego  obecność  w  naszym życiu  wiary 
zwyciężamy zarówno świat i złego (1 Jana 1:3-8).

Bracia  i  siostry,  mamy dzisiaj  przed  nami  wybór.  Możemy nadal  prowadzić 
bezskutecznie walkę z szatanem, upadłym porządkiem tego świata i naszą własną naturą; 
albo  możemy się  im  poddać  i  zostać  przez  nie  zniewoleni.  Albo  możemy  się  zdać 
całkowicie na wiecznego, zmartwychwstałego Chrystusa, który zwyciężył i jest na wieki 
zwycięzcą nad wszystkim, co jest przeciwne Bożej woli.

Jan Chrzciciel nawoływał ludzi do pokuty ze złych uczynków, uchybienia celu, 
który  Biblia  nazywa  grzechem.  Jeżeli  chcesz  poznać  prawdziwe  zwycięstwo  nad 
szalejącym konfliktem istniejącym wewnątrz, to pokutuj. Wyjdź ze swojej starej natury i 
poddaj wszystko Chrystusowi, aby On mógł odpowiedzieć zgodnie z Jego Słowem i zająć 
należne Mu miejsce na tronie twojej wewnętrznej istoty i z miłością egzekwować Swoje 
pełne  i  niesamowite  zwycięstwo  wewnątrz.  Tylko  wtedy,  jeżeli  pozwolimy,  aby  moc 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa działały w każdym aspekcie naszego chodzenia z 
Bogiem, stajemy się zdolni do przekazywania życia innym w naszym pokoleniu.

Kiedy oddajemy Bogu cześć w taki sposób, wyznając naszą niesprawiedliwość, 
stajemy  się  glebą  dla  Ducha  Świętego,  aby  mógł  On  wszczepić  w  naszą  istotę 
sprawiedliwość  Jezusa  naszego Pana  i  Zbawiciela.  Wtedy sok  mocy Ducha  Świętego 
zaczyna  przepływać  w  pełni  w  naszym  życiu.  Przez  łaskę  zostaliśmy  odkupieni, 
rozwiązani i uwolnieni z naszej niewoli grzechu, aby żyć jako prawdziwe dzieci Ojca.

W tej wewnętrznej walce, nasze uwielbianie w duchu i prawdzie i ustawiczne 
wyznawanie tego,  kim jesteśmy  w Chrystusie  i  do kogo należymy,  trzymają nas we 
właściwej  relacji  z  pełnią  Boga.  Uwielbianie  jest  najpotężniejszą  bronią  w  tej  walce. 
Pamiętajcie, że ten konflikt jest uzależniony od tego kto jest na tronie naszego życia. To 
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Natura naszego konfliktu
tutaj nasze życie uwielbienia jest tak ważne, gdyż w naszej duchowej służbie jest w pełni 
realizowane i cementowane prawdziwe miejsce jakie Bóg ma w nas.

Tak często próbujemy przymusić Boga, aby przyszedł do naszego samowolnego 
życia. Jesteśmy skonsternowani i rozczarowani, ponieważ nie przeżywamy zwycięstwa, 
jakiego oczekujemy.  Jesteśmy  powołani,  aby  być  wolnymi  do  zwycięstwa  poprzez 
poddanie  naszego życia,  natury i  działania  Temu,  który jest  drogą,  prawdą i  życiem. 
Znajdujemy radość zwycięstwa, kiedy wchodzimy w życie Chrystusa. Czy słyszysz głos 
Jezusa, który mówi: „Przyjdź do Mnie"?                                               i

Nie może być zmartwychwstania bez  śmierci.  Tylko wtedy,  jeżeli  nasza stara 
natura  zostanie  pozbawiona  prawa  do  życia  i  w  ten  sposób  skazana  na  śmierć, 
zmartwychwstanie do nowego życia Bożego może być skuteczne w naszym życiu. Tylko 
ci,  którzy  doświadczyli  tej  śmierci  i  zmartwychwstania  z  Chrystusem,  mogą  wydać 
prawdziwe świadectwo skuteczności Jego panowania i dlatego służyć swojemu pokoleniu 
dla Jego wiecznej chwały.

Bóg uczynił wszystko, aby nam umożliwić taką służbę. On dał tobie wybór. Czy 
masz odwagę, aby uwierzyć i zaufać Bogu, żeby ciebie użył poprzez Swoją łaskę i dla 
Swojej chwały w tym pokoleniu?

Mikę Barton (2001)                       

Podwójny główny cel

„Bo chociaż ijjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nas% którym  
walczmy,  nie  jest  cielesny,  leac  ma  moc  burzenia  warowni  dla  sprany  Bożej;  n'm łeŻ 
unicestwiamy %łe ^amysły i  wszelką pychę,  podnoszącą są przeciw pognaniu Boga, i  
%mus%ąmy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi'' (2 Kor. 10:3-5).
Przejdziemy  teraz  do  następnych  ważnych  rzeczy  dotyczących  walki—podwójnego 
głównego celu: podwójnego głównego celu Boga, podwójnego głównego celu wroga. Ta 
wielka kampania ma dwa aspekty; jeden jest nadrzędny, a drugi wtórny. Jeden jest sprawą 
najwyższą, drugi jest środkiem czy narzędziem do osiągnięcia go. Będziemy rozważać 
obydwie rzeczy, ale głównie tę drugą.

Najpierw,  najwyższy  cel  Boga—dlatego  i  szatana—w  jego  najważniejszym 
aspekcie może być  podsumowany w tym, co mamy na myśli  poprzez „Tron." Prawa, 
żądania, cele Tronu; sfera i  zakres jego wpływów; zaszczyt,  jaki jest związany z nim; 
władza, jaką on obejmuje; powodzenie i dobrobyt ludzi, nad którymi jest rozciągnięta—te 
wszystkie rzeczy wchodzą w to, co mamy na myśli mówiąc o Tronie.

To, w najwyższym stopniu i ostatecznie jest Bożym celem. Te wszystkie rzeczy 
są tylko aspektami Bożego zainteresowania i działania i troski w tej wielkiej kampanii. 
Tron, ze wszystkim co oznacza, jest zaangażowany w tym wielkim konflikcie.

Dlatego  łatwo  jest  zobaczyć  co  jest  celem  wroga;  jest  to  odwrotność  czy 
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przeciwieństwo tego, co teraz stwierdziliśmy. On celuje w nieuznawanie praw i roszczeń i 
interesów tego Tronu; pozbawianie i jeżeli możliwe, całkowite odsunięcie wpływu tego 
Tronu; pozbawianie ludzi będących pod jego wpływem, powodzenia i dobrobytu. Na tym 
wszystkim  koncentruje  się  wróg,  a  jego  ostatecznym  celem,  oprócz  tych  wszystkich 
rzeczy, jest to, aby on sam mógł przejąć wszystko—nawet sam Tron.

Podając  takie  stwierdzenia,  trzymam się  oczywiście  Słowa  Bożego  i  historii. 
Powinniśmy sobie zdać sprawę z tego w co jesteśmy zaangażowani i z czym walczymy.

Kościół: narzędzie Tronu

Z tym prostym słowem w głównym aspekcie najwyższego celu przechodzimy do tego, co 
ja  nazwałem  drugorzędnym  aspektem,  ale  jest  on  drugorzędny  tylko  w  tym,  że  jest 
uzależniony od pierwszego. To—jako środek do osiągnięcia najwyższego celu—jest tym 
narzędziem,  w  którym  są  złożone  te  wszystkie  cechy  i  czynniki  Tronu,  któremu  są 
poddane i powierzone.

Po  to,  aby nie  uznać  praw,  roszczeń  i  interesów Tronu;  aby go  zniesławić  i 
zhańbić; aby pozbawić lub wymazać sferę wpływów; aby okraść jego poddanych z ich 
powodzenia i dobrobytu;  aby tego wszystkiego dokonać, nieprzyjaciel musi  zniszczyć, 
albo wytrącić z działania wszystkie siły polowe—narzędzia i środki działania tego Tronu, 
narzędzia jego skuteczności. Tym narzędziem jest Kościół. To właśnie Kościołowi zostały 
powierzone te wszystkie interesy Tronu.

Ale  nie  rozważajmy  słowa  „Kościół"  obiektywnie;  odnieśmy  to  do  siebie  i 
zastosujmy każde słowo osobiście. W tej sprawie nie musimy się obawiać, że będziemy 
zbyt  subiektywni,  zbytnio  zajęci  samym sobą  lub  zbyt  introspektywni.  Nasze  pojęcie 
„Kościoła" nie może być pojęciem mglistym czy mistycznym. Tam, gdzie nawet dwóch 
lub  trzech  jest  zgromadzonych  w  tym  Imieniu,  tam jest  prawdziwy Kościół,  chociaż 
malutki, to jest jego reprezentacją i wszystko się tam rozpoczyna. I tak te wielkie rzeczy 
dotyczące Tronu, jako najwyższego i ostatecznego celu Boga i wroga, skupiają się na nas, 
jako części Kościoła.

Wzdychanie stworzenia w odniesieniu do Kościoła

W pewnym sensie można by powiedzieć, że ten cały problem skupia się w Kościele. Tak, 
jak prorocy,  z  których jeden został  nazwany „sprawcą nieszczęść w Izraelu"  (1  Król. 
18:17), Kościół jest takim „sprawcą nieszczęść" nie tylko Izraela, ale wszystkich narodów 
i królestwa szatana. Nawet w naszych czasach jest wiele podobieństw do tych okropnych 
cierpień w Egipcie, które prowadziły do wyrzucenia Izraela. To jest wyjaśnieniem dużej 
części tego, co się dzieje w narodzie dzisiaj.

Konwulsje  narodu—po  co?  Paweł  powiada,  że  „całe  stworzenie  wzdycha  i 
boleje"— dlaczego? Oczekuje na „objawienie synów Bożych" (Rzymian 8:22,19). Zbliża 
się poród, manifestacje, pot tego, co Bóg ma w ostatecznym planie i one powodują te 
konwulsje narodów. Może to brzmi jak wielkie słowa i rzeczywiście, gdybyśmy nie mieli 
Biblijnej podstawy na to, to mówilibyśmy coś zbyt wielkiego.

Ale te wszystkie konwulsje w Egipcie były dlatego, że był tam lud, który musiał 
być wyprowadzony—a  moc   stojąca  za  tym  królestwem  nie  miała  zamiaru  ich 
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wypuścić! 
Zwierzchność  złych  duchów,  które  były  prawdziwymi  władcami  ziemi  Egipskiej  nie 
chciały wypuścić tego ludu, ponieważ wiedzieli, że wyzwolenie Izraela będzie stanowiło 
największe zagrożenie dla ich władzy nad Egiptem i innymi narodami ziemi.

Ja  wierzę,  że  kłopot  jest  głównie  z  powodu  Kościoła.  Kiedy  Kościół  jest 
wyzwolony i  wolny, chociaż jest tam dezintegracja,  sąd i  tak dalej;  szatan będzie tam 
oddychał swobodniej. Ale czy jest to prawidłowa interpretacja czy nie w odniesieniu do 
narodowych i międzynarodowych buntów i niepokojów—a ja uważam, że tak jest—to nie 
ulega  wątpliwości,  że  jest  to  prawdą  w  odniesieniu  do  królestwa  szatana.  Przyczyną 
kłopotów, niepokojów i przewrotów tam jest ta druga siła, która działa na tym polu. Ona 
jest tym sprawcą nieszczęść.

Konflikt skupiony na prawdziwym wyrażeniu Chrystusa

Natychmiast  widzimy działanie  w kierunku praktycznego wyrażenia  tego,  co  oznacza 
Kościół,  jak  to  jest  przedstawione  w Nowym Testamencie—szczególnie  tego,  co  jest 
objawione w takiej pełni poprzez listy Apostoła Pawła—mają miejsce niepokoje, które są 
czymś  więcej  niż  ludzkiego  pochodzenia,  na  które  nie  ma  żadnego  racjonalnego 
wyjaśnienia. To powinno pobudzić nas do myślenia.

Jest  bardzo  znamienne  to,  że  nie  dochodzi  do  żadnego  porównywalnego 
niepokoju wtedy, kiedy Chrześcijaństwo nie stoi na wysokości zadania. Może widzimy 
prezentację doktryny bez organicznego wyrażenia; to wcale szatana nie martwi. Możemy 
być  ortodoksyjni  i  tak  solidni,  jak  to  jest  tylko  możliwe,  a  pomimo  tego  nadal  nie 
napotykać  na  pełną  siłę  sprzeciwów  szatana.  Ale  kiedy  tylko  organiczne  wyrażenie 
Kościoła zostanie pokazane praktycznie, od razu zobaczymy, że z każdej strony zaczynają 
się kłopoty!

Tam, gdzie jest wyznanie bez organicznej realności, nie ma kłopotów. Jeżeli jest 
tylko nazwa, tytuł, określenie, bez odniesienia do Boskiego wzoru, to nie trzeba stawiać 
czoła wyzwaniu. Jeżeli jest organizacja, instytucja bez niebiańskiej natury i duchowego 
charakteru,  to  jej  kurs  pozostanie  mniej  lub  więcej  bez  zakłóceń.  Ale  jeżeli  Pan 
wyprowadzi  coś,  co  naprawdę reprezentuje  Chrystusa  jako  wspólnota,  to  zaczyna  się 
kłopot—taki, jak powiedzieliśmy, którego nie da się wyjaśnić w żaden naturalny, ludzki 
sposób.

Od czasów Apostołów nie było takiego wyrażenia Kościoła w jego niebiańskim, 
duchowym i wiecznym charakterze, które by nie było celem najbardziej zdecydowanych i 
wielostronnych działań szatana, aby go zniszczyć. W tym stwierdzeniu jest zawarta duża 
część historii.
Właściwie takie jest znaczenie Efezjan 6:12 i dalej, czyż nie? „Gdyż 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.  Ale  na  długo  zanim 
Paweł zapisał te słowa, Mistrz Pawła, sam Pan Jezus mówił o tym wielkim sprzeciwie 
szatana. Mówił o „bramach piekła"—które ja rozumiem jako „rada śmierci"—która działa 
z determinacją, aby zwyciężyć Kościół.

To  by  było  dla  nas  zbyt  wielkie  zadanie,  gdybyśmy  mieli  próbować 
rozpracowywać strategie i taktyki wroga w związku z tym. Ale zwróćmy uwagę na dwie 
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rzeczy.

Pierwszą jest to, że na Tron—ze wszystkim co on w sobie obejmuje—największy 
wpływ  wywiera  reprezentacja  Chrystusa—dobra  lub  zła—która  jest  w  Kościele;  to 
znaczy czy Chrystus jest w rzeczywistości reprezentowany czy nie. Na Tron ma większy 
wpływ Kościół niż cokolwiek innego.

Po  drugie,  musimy  zawsze  pamiętać,  że  drugorzędne  powody  nie  są 
pierwszorzędnymi.  Obyśmy byli  w tej  sprawie bardziej  czujni!  Prawie zawsze w tym 
miejscu się  potykamy.  Coś się dzieje,  ludzie zachowują się  w taki  a nie  inny sposób; 
powstają  okoliczności;  występuje  stres,  niepokój  i  tak  dalej;  i  my  przypisujemy  to 
wszystko  drugorzędnej  przyczynie—osobie  lub  osobom  zainteresowanym, 
okolicznościom, warunkom lub czemuś innemu. Nie przechodzimy wprost do pierwszej 
przyczyny.

Nie uświadamiamy sobie sprawy, że za tym wszystkim stoi ta złowroga moc; za 
tym zachowaniem danej  osoby jest  coś  więcej;  za tym wszystkim jest  coś,  co działa, 
mając na celu cały czas podkopanie Tronu—jego honoru, jego chwały,  jego zasięgu i 
sfery wpływów, jego praw i roszczeń i dobra ludzi.

W wielu małych, na pozór nieznacznych „wydarzeniach" jest  ta  siła,  o której 
mówimy, ale my to traktujemy jako samo w sobie i niewłaściwie stawiamy drugorzędną 
sprawę na pierwszym miejscu. Niektóre z tych tak zwanych drugorzędnych przyczyn—
których nie rozeznanie prowadzi do pokonania Kościoła, albo przynajmniej zatrzymania 
Armii— właściwie są opisane w tym liście do Efezjan,  tym wielkim liście wojennym 
Kościoła.

„Niezmierna wielkość objawienia"

W trzech wielkich rozdziałach na początku tego listu mamy przedstawiony Kościół Boży
— to zadziwiające naczynie, Boskie arcydzieło, narodzone w Bożym planie w minionej 
wieczności.  Obawiam  się,  że  czasami  podział  na  rozdziały  przeszkadza  nam  w 
rozpoznawaniu  ciągłości,  jedności  całego  dokumentu  i  w  przechodzeniu  w  naturalny 
sposób z jednego etapu do drugiego. Ale tutaj mamy prezentację tej wielkiej rzeczy tak, 
jakby została ona wyprowadzona z wieczności i pokazana dla nas.

Ta prezentacja, ujęta w kilkuset słowach ludzkiego języka jest czymś, co przez 
blisko 20 wieków pokonywało i wstrzymywało każdy wysiłek zmierzający do rozumienia 
tego, a dzisiaj zajmuje to ludzi więcej niż kiedykolwiek przedtem. Nie jest to przesada. 
Czy  ty  to  rozumiesz?  Spójrzmy  jeszcze  raz  na  niektóre  najkrótsze  zdania  w  tych 
pierwszych trzech rozdziałach—one ciebie pokonają!

Zagadnienia  zawarte  w  drugiej  połowie  (rozdziały  4-6)  tego  listu  można 
podzielić  na  cztery sekcje—pierwsze dwie—krótkie,  a  ostatnie  dwie—długie.  Chociaż 
będziemy je rozważali krótko, nie zapomnijmy ich zastosować.

„Życie godne powołania"

Paweł  po  przedstawieniu  Kościoła  w  taki  sposób,  teraz  w  zupełnie  naturalny sposób 
przechodzi  do  rozważania  praktycznych  konsekwencji.  Jego  słowa  wstępu  są  pełne 
wyzwań i prób. „Napominam was tedy, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie 
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wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, 
starając się zachować jedność Ducha" (4:1-3).

To są rzeczy, które odnoszą się bezpośrednio do pewnych, bardzo powszechnych 
„drugorzędnych powodów." Ale ten cały wielki cel, jaki został odsłonięty, wyjawiony, jak 
gdyby wyprowadzony z wieczności opiera się na dowodach, które nie są tylko wizją czy 
pomysłem,  ale  realnością—opiera  się  na  naszym  „chodzeniu  godnie."  Opiera  się  na 
naszym chodzeniu. Wszystko zależy od naszego uniżenia, pokory, cierpliwości, naszego 
znoszenia jedni drugich w miłości, naszego pragnienia zachowania jedności.

Czy jest to dla nas wyzwanie? Ale to jest nasza duchowa broń na polu i potrzeba 
nam wiele łaski i wiary, jeżeli mamy ją wykorzystywać skutecznie.
Ach ile prowokacji, gniewania, irytacji, to wszystko przychodzi na nas w ciągu dnia, aby 
nasze życie uczynić zaprzeczeniem i nasze chodzenie niegodnym! Wyzwanie do uniżenia! 
Sidło  samozadowolenia,  głośności,  zajmowania  eksponowanych  stanowisk,  stawiania 
siebie na świeczniku, zwracanie uwagi na siebie, pragnienie, aby nas ludzie zauważali—to 
wszystko i tysiące innych rzeczy, sprzecznych z uniżeniem i pokorą!

Wróg  jest  szczególnie  uparty  i  wytrwały  w  takich  rzeczach,  ponieważ  one 
powodują, że Kościół staje się karykaturą i mają one wpływ na Tron.

Ale  każda  z  tych  rzeczy  może  być  przeniesiona  do  sfery,  którą  nazywamy 
„drugorzędną przyczyną." „Ale on zrobił to i tamto ... ona powiedziała tak i tak ... i ja się 
rozgniewałem ...  i  mam prawo się  gniewać!" Jest  to  patrzenie na rzeczy tak,  jak one 
wyglądają na zewnątrz, zamiast patrzeć na wylot i widzieć coś innego.

Ale jeżeli patrzymy głębiej, to stwierdzimy, że jest przyczyna pierwotna. Często 
dowodzi  tego  dany czas—jest  to  takie  złowrogie  i  tajemnicze.  Albo  rozeznanie  skąd 
pochodzi  atak,  albo  dlaczego,  może  odkryć  jego  prawdziwe  źródło.  Ale  nie  zawsze 
jesteśmy na to wyczuleni. Angażujemy się w coś i to nas pokonuje i wtedy wszysdde 
nasze wspaniałe pojęcia o tym wspaniałym Kościele nie mają znaczenia—rozsypują się 
na kawałki.

„Jedność wiary"

Przejdziemy do drugiej sekcji, rozdział 4:4-6. Tutaj w skrócie, jest postawione wyzwanie 
dla tego, aby nie dodawać czegoś dodatkowego do Chrystusa, jako podstawy do jedności. 
„Jest  jeden  Pan,  jedna  wiara,  jeden  chrzest,  jeden  Bóg i  Ojciec  wszysddeh."  To  jest 
podstawa jedności. Ale jest możliwe czynienie podziałów na tej podstawie,  jeżeli ktoś 
chce.

Słyszałem jak ludzie pytali:  Co oznacza 'jeden chrzest'?  Niektórzy powiadają: 
„oczywiście, że to oznacza chrzest w Duchu Świętym," a inni: „Oczywiście że to oznacza 
chrzest  wodny" i od razu robi się podział  na podstawach jedności! Wydaje mi się, że 
żadna z tych interpretacji nie ma tutaj zastosowania. Wierzę, że oznacza, że „my wszyscy 
zostaliśmy ochrzczeni  w  jednym  Duchu  w jedno  Ciało"  (1  Kor.  12:13)  i  ten  „jeden 
chrzest" jest chrztem w Chrystusa.

Ważne  jest  więc  to  czy  jesteś  w  Chrystusie?  Czy  zostałeś  ochrzczony  w 
Chrystusa? To jest podstawą jedności. Jeżeli coś innego uczynimy podstawą jedności, to 
dzielimy  jedność  i  niszczymy  ją;  zaprzeczamy  prawdzie  dotyczącej  jedności.  Ten 
fundament wystarczy. Gdybyśmy znali wszystko, co jest zawarte w tym „Jeden Pan, jedna 
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wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec" to by nam wystarczyło.

Jeżeli  żyjemy według  tego,  to  przejmujemy dużo  terenów  od  nieprzyjaciela. 
Kiedy  tylko zaczynamy  coś  do  tego  dodawać,  jako  podstawę  jedności,  natychmiast 
zaczynamy oddawać naszą pozycję. Nasze specjalne interpretacje i nauki i doktryny nie 
mają żadnej wartości, jako podstawa jedności. Liczy się tylko fundament i to wystarczy.

Świętość życia

Trzecia  część,  rozdział  4:17-5:20  jest  to  długa  część,  która  zawiera  wiele  rzeczy  i 
obejmuje  wiele  spraw.  Ale  jeżeli  przeczytamy tę  część,  to  stwierdzimy,  że  chodzi  tu 
głównie o jedno, a mianowicie świętość życia osobistego i wspólnego. Pamiętaj, że wróg 
jest  temu  przeciwny.  On  odnosił  zwycięstwo  w  wielu  zborach  Azji  właśnie  w  tej 
dziedzinie.  Główną  rzeczą,  jaką  Pan  im  tu  przedstawia  w  Swoim  poselstwie 
przedstawionym przez Apostoła Jana było zepsucie, zanieczyszczenie, niewłaściwe życie 
moralne.

Paweł  ma  tu  wiele  do  powiedzenia  w  tej  sprawie  świętości,  najpierw  w 
osobistym naszym życiu a potem również między sobą nawzajem. Jeżeli nieprzyjaciel 
może nas dotknąć i zanieczyścić na tym polu, to uderza w tron i sprowadza hańbę na 
niego, ogranicza sferę wpływów i okrada nas i innych z naszego dziedzictwa. A to jest 
poważna sprawa!

Ludzkie relacje

Wreszcie mamy czwartą część; rozdział 5:21-6:9. Ta część zajmuje się głównie relacjami 
rodzinnymi—mężów do żon, żon do mężów, dzieci do rodziców, rodziców do dzieci, sług 
do panów, panów do sług. Te relacje dają szczególnie dobrą okazję do działania wroga. 
Ale znowu tutaj jesteśmy tak bardzo nieczujni na rzeczywistość, że z przyzwyczajenia 
stawiamy drugorzędne przyczyny jako pierwsze. Jakże często się zdarza, że prowokacje i 
napięcia i trudności w tych relacjach rodzinnych i społecznych wytrącają nas z właściwej 
działalności  duchowej,  ograniczają  albo  nawet  unicestwiają  nasze  życie  duchowe.  I 
znowu powtarzam, że te rzeczy często przychodzą w taki mistyczny sposób.

Czy nie  możemy się  nauczyć  tej  lekcji  z  naszych  porażek?  Tak  często  wróg 
przychodzi  przez  męża  albo  żonę  w odniesieniu do  czegoś,  co  ma wielkie  znaczenie 
duchowe i ma się dopiero ujawnić. My możemy nic o tym nie wiedzieć—ale on wie! To 
samo może mieć miejsce w odniesieniu do dzieci; diabeł może przez nie odgrywać wiele 
sztuczek.

Tak więc jest tu przedstawiony cały szereg tych relacji. Chodzi o to, żebyśmy nie 
tracili zawsze głowy i od razu nie obwiniali osób, które są w to zaangażowane. Jeżeli tak 
robimy, to przegraliśmy bitwę.

Najpierw powinniśmy, jeżeli będzie taka możliwość, odejść na bok i powiedzieć: 
„O co tym razem chodzi nieprzyjacielowi, co on ma na myśli? Prawdopodobnie jest tu coś 
więcej niż zwykłe zdenerwowanie, bez względu na to jak prawdziwe i usprawiedliwione 
się to wydaje. To prawda, że wydarzyło się to i tamto. To nie jest tylko wyobraźnia, ale 
czy to jest początek i zarazem koniec? Czy tego nie można całkowicie zniszczyć?"

Widzicie co mam na myśli. W pospiesznym i pobieżnym spojrzeniu możemy to 
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Natura naszego konfliktu
wszystko  przyjąć  jako  przyczynę  pierwszoplanową.  Ale  spokojne  zastanowienie  z 
modlitwą  umożliwi  nam  rozpoznanie  ich,  jako  najprawdopodobniej  przyczynę 
drugorzędną. Musimy przejść ponad drugorzędnymi przyczynami do ukrytych przyczyn 
pierwszorzędnych—w tym przypadku do działania wroga.

Objawienie i walka

Zauważyliście,  że  te  cztery  fragmenty,  nasze  części,  które  teraz  rozważaliśmy,  są 
umieszczone pomiędzy wspaniałym odsłonięciem przez Pawła i prezentacją Kościoła i 
jego  wielkiego  expose  na  temat  duchowej  walki  nad  tym.  Znacząca  pozycja!  Jest  tu 
przedstawiona niedościgniona myśl Boża—Kościół. Tutaj, na drugim końcu, jest walka z 
niezliczonymi zastępami złych duchów. A pomiędzy tym jest mąż i żona, żona i mąż, 
dzieci i rodzice i tak dalej.

Czy  protestujesz,  że  to  nie  ma  związku?  Ja  twierdzę,  że  słowo  „Przeto"  z 
rozdziału  4  werset  1  stawia  tę  środkową  część,  dotyczącą  naszego  zachowania  w 
bezpośredniej relacji do poprzedniego objawienia i właściwie mówi:  Dlatego,  jeżeli nie 
będziecie zważać na te relacje, to te wszystkie objawienia nie mają żadnego znaczenia!"
I słowo „W końcu" z rozdziału 6 (które to słowo nie oznacza „na koniec," ale oznacza: „A 
teraz,  biorąc  wszystko  od  tego  punktu  i  dalej")—to  „W końcu"  gromadzi  do  walki 
zarówno objawienie jak i zachowanie. „W końcu bądźcie mocni w Panu ... Gdyż  nas^a 
walka..."

Jest to wszystko częścią niesamowitej walki. Jest to tak samo częścią duchowej 
walki, aby uporać się tymi wszystkimi rzeczami, które możesz uważać jako trywialne i 
zwyczajne w codziennym życiu—tak samo częścią wielkiej  duchowej walki i  wielkiej 
sprawy Tronu, jako to, aby być w samym środku walki z samym wrogiem.
Na zakończenie zwróćmy uwagę, że to wszystko co widzieliśmy niesie z sobą pewne 
poważne implikacje. Mówi tu na początku, że trzymanie się nauki Kościoła, jak to jest 
opisane w Efezjan 1-3, bez zgodnego z tym życia i chodzenia może być sabotażem całej 
sprawy.

Możemy  mieć  takie  zrozumienie  Kościoła,  wspaniałe  określenia,  wspaniałe 
pomysły; możemy bez końca mówić o tym, ponieważ jest to tak cudowne, tak fascynujące
—ale czy  to  działa?  Odpowiedź  znajdziemy  jedynie  w  naszym  codziennym  życiu  i 
postępowaniu,  we  wszystkich  tak  zwanych  „zwyczajnych"  relacjach,  o  których 
wspominaliśmy. To jest odpowiedź. Jest to tak naprawdę sprawa tego na ile jesteśmy w 
tym, ze wszystkim czym jesteśmy i co mamy.

W centrum konfliktu jest Tron

Oderwanie tych wszystkich praktycznych spraw od interesów Kościoła i od duchowego 
konfliktu oznacza nie mieć siły aby się z tym rozprawić. Czy to rozumiesz?

Jeżeli nie możesz załatwić tych rodzinnych sytuacji, jeżeli walczysz z nimi—„on 
jest  takim  okropnym  mężem,"  „Ona  jest  taką  okropną  żoną,"  „Te  dzieci  są  takie 
niemożliwe"— jeżeli nie możesz się z tym uporać i wiesz, że nie posuwasz się do przodu, 
to czy nie jest to sprawa Kościoła, że nie masz dostatecznej podstawy, aby takie sytuacje 
załatwić?
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Czy to nie jest tak,  że czasami próbujesz to załatwić jako coś co jest samo w 

sobie, zamiast przenieść to do relacji ze świadectwem Pana? Albo czy może być tak, że 
nie  rozpoznajesz tego,  że ten rozdźwięk, ta niezgoda między tobą a twoim mężem czy 
żoną  dotyka  Tronu,  dotyka  honoru  i  nie  można  tego  inaczej  traktować  niż  na  tej  
podstawie? Może być tak, że kiedy przynosimy te rzeczy do właściwej sfery, uznając, że 
są one częścią tego wielkiego duchowego konfliktu, w który jest zaangażowany Tron i 
dobro  ludzi  jemu  podległych.  Wszystko  do  tego  wraca,  gdyż  jest  to  przedmiotem 
konfliktu.

W  naszych  domach  i  naszych  lokalnych  społecznościach,  przestańmy 
krytykować, sądzić potępiać, spoglądać jedni na drugich i zwalać winę na te rzeczy czy 
ludzi, a zobaczmy czy nasz problem nie powinien być rozwiązywany od tyłu.  I  niech 
Kościół w taki sposób do tego podchodzi w każdym miejscu. Niech Kościół stawi tej 
sytuacji czoła: „Popatrzcie, to dotyka Tronu i honoru Pana. Wierzymy, że Bóg wzbudził 
ten  instrument  i  naczynie;  jeżeli  tak  jest,  to  było  to  związane  z  Tronem.  Jest  więc 
konieczne,  aby  to  naczynie  było  prawdziwym  reprezentantem  Kościoła,  zgodnie  ze 
Słowem Bożym i stąd uświadamiamy sobie, że całe piekło będzie chciało zepsuć, skazić, 
rozbić i zniszczyć go."

Dlaczego tak jest? Nie dlatego, żeby wróg troszczył się w ogóle o ciebie i mnie, 
jako indywidualne osoby, albo o małe lokalne grupy czy społeczności, jako coś samo w 
sobie, ale jego oczy są zwrócone na ten Tron i nasza sytuacja—czy to w domu czy w 
Kościele—ma na to wpływ. Dostosujmy się do tej rzeczywistości, gdyż jest to wszystko 
tu  w Słowie,  jest  to  prawdą;  podchodźmy do  tych  spraw w ten sposób.  Niech  nasze 
podejście będzie takie: „Ta sytuacja nie może się dalej rozwijać ze względu na to, co się 
za  tym  kryje  i  nie  może  to  trwać  ani  dnia  dłużej.  Wróg musi  za  wszelką  cenę  być 
pokonany!"

T. Austin-Sparks (1960)                        

Nasza walka
I mocował się z nim pewien mąż  (1 Mojż. 32:24).

Nasze mocowanie się z wrogiem nigdy nie może mieć nadziei na zwycięstwo, jeżeli ten 
Mąż najpierw nie mocował się z nami i nie uporał się ze wszystkim, co przeszkadza w 
jego kontroli i nie doprowadził nas do kompletnej uległości.
„Jest  zupełnie pewne, że w duchowej walce nie  osiąga się niczego poprzez działania, 
które nie prowadzą nas do bliskiego kontaktu z wrogiem... Bo tam, gdzie stawiane jest 
wyzwanie autorytetowi diabła, gdzie rozpoczyna się działanie, które osłabi jego wpływ na 
serca ludzi i  wyrywa ich z niewoli, w której się urodzili,  tam nie da się długo unikać 
zderzenia i stwierdzimy, że musimy prowadzić walkę wręcz z siłami złego."  Z raportu 
China Inland Mission, 1930

„Naszym interesie,  tak jak w innych sprawach jest  to,  aby się  uczyć poprzez 
praktykę  i  doświadczenie;  nasze  doświadczenie  zdobywamy  w  wale,  a  nie  w 
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przeglądach." 
Sir John Moore

„Gdyż bój toczymy nie z ..." Po przeczytaniu tych 5 słów z komentarza apostoła 
Pawła na temat natury chrześcijańskiego konfliktu chciałbym się zatrzymać i powiedzieć 
sobie,  jakie  to  prawdziwe!  „W  wieku  rozluźnienia  moralnego"  i  przeważającego 
utylitarnego klimatu myślowego, walka w duchowym sensie nie  znajduje się na liście 
działań  wielu  naszych  kościołów.  Zanosimy  prośby,  śpiewamy  nasze  uwielbienie  i 
spożywamy nasze  posiłki,  ale  walka,  o  której  mówi  Paweł  nie  jest  zazwyczaj  w  to 
włączana.  Jednakże, mówiąc to,  muszę się poprawić.  My walczymy,  ale  jest  to walka 
Jakuba. Kiedy Bóg mocuje się z nami, aby w nas złamać naszego ducha niezależności, 
który panoszy się w naszych sercach i przemienić nas w Izraela, to my walczymy z Nim.

Ale  kiedy  Paweł  pisze  o  walce  chrześcijan,  to  przedstawia  to  na  zasadzie 
kontrastu  pomiędzy buntem i  prześladowaniem,  jakie  zostają  pobudzone  w naturalnej 
sferze poprzez ludzkie kukiełki zdominowane i kierowane poprzez złe moce ciemności i 
nadnaturalny konflikt z zastępami złych duchów.

W 2 Kor. 1:8 mówi on o literalnym i aktualnym ciele i krwi, które identyfikuje 
jako „o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji." Lubię myśleć o tym, że te rzeczy, 
które składały się na to, co Paweł nazywa „Naszym utrapieniem" pomogły mu poznać 
sekret  tego, czego naucza,  jako „naszej walki." Sztuki walki uczymy się na wojnie, w 
rzeczywistej walce, a nie z teorii przedstawianej i powtarzanej w ćwiczeniach na lekcjach.

Powinniśmy unikać  działań,  które  nas  nie  prowadzą  do  kontaktu  z  wrogiem. 
Gdziekolwiek Paweł się udawał, wszędzie jego działania poruszały wroga i doprowadzały 
go do działania jak lwa ryczącego. W Efezjan Paweł przeżywał takie utrapienia, które 
doprowadzały go do rozpaczy i obawy o życie. Dlatego chciał, aby jego przyjaciele tam 
mieli  właściwą  perspektywę  i  zrozumienie  relacji  pomiędzy  „naszym  utrapieniem"  i 
„naszą walką."

Wierzący w Efezie mogli łatwo patrzeć na walkę jako tylko fizyczne zagrożenie 
ze strony żądnej  krwi grupy złotników pod wodzą Demetriusza.  Albo mogli  myśleć o 
utrapieniu  jako  konflikcie  pomiędzy  Chrześcijaństwem  a  lokalną  kulturą.  Żeby 
skorygować  te  naturalne  pojęcia,  Paweł  odwraca  ich  umysły  od  ludzkich  przyczyn  i 
przedstawia im prawdziwe źródła utrapienia—zwierzchności,  autorytety,  władców tego 
świata ciemności i duchowe siły bezbożności."

Ataki,  które są fizyczne i  walczą z nami poprzez nasze okoliczności  są tylko 
symptomami  prawdziwej  wrogości  władców  tego  świata  ciemności  pod  panowaniem 
księcia mocy na powietrzu. Nasze pierwsze wezwanie jest do tego, aby przeciwstawić się 
tym niewidzialnym wrogom. Ale jak może zwykły człowiek mocować się z i wypędzić te 
niewidzialne i nienamacalne nadnaturalne siły w okręgach niebiańskich? Paweł bardzo 
szczegółowo podaje pełną i kompletną odpowiedź.

Punkt  kulminacyjny jaki  apostoł  podaje w tym liście  do Efezjan  mógłby nas 
wytrącić  z  naszego  samozadowolenia,  gdybyśmy  mieli  postępować  według  ogólnej 
praktyki czytelników fikcji. Oni lubią patrzeć naprzód na koniec historii, aby wiedzieć 
jaki będzie koniec.

Jeżeli  chodzi  o  Pawła,  to  te  wszystkie  ekscytujące  rzeczy  miały  miejsce  na 
początku jego listu. Ale to nie jest powód, abyśmy traktowali koniec tak, jak gdyby to 
było  rozczarowanie  i  zapomnieć  o  tym.  Wręcz  przeciwnie,  bogactwo  zgromadzonej 
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prawdy jest  w szczególny  sposób  przedstawione,  aby nas  przygotować  na  najwyższy 
punkt kulminacyjny w rozdziale 6, gdzie nasza konfrontacja z nadprzyrodzonymi mocami 
pod przewodnictwem szatana jest nam przedstawiona jako logiczna konkluzja. I właśnie o 
to chodzi.

Nasza  walka  nie  rozpoczyna się  w naszych  sercach.  Ma ona jako fundament 
potężne zwycięstwo nad szatanem, jakie Jezus odniósł na krzyżu—a potem wszystko, co 
Bóg uczynił z Nim, jako bezpośredni rezultat tego zwycięstwa, i również z nami, kiedy 
Bóg ustanowił Go, „Głową ponad wszystkim dla Kościoła," Jego Ciała.  Wywyższenie 
Głowy „wysoko ponad wszelką władzę i zwierzchności i moce i panowania..." (Efezjan 
1:21),  daleko od oddzielenia Go od Jego  ciała  na ziemi,  przeniosło nas  w Nim, jako 
współuczestników  tego  wszystkiego,  co  Bóg  uczynił  w  Nim  tak,  abyśmy  zostali 
„posadzeni wraz z Nim w okręgach niebiańskich."

Tak więc, kiedy Paweł powiada: „Wreszcie umacniajcie się zawsze w Panu i w 
sile Jego mocy" (Efezjan 6:10), jego palec wskazuje na tę fundamentalną prawdę, którą on 
opracował wcześniej. Szatan jest pokonanym wrogiem ze zmiażdżoną głową. Nie ma on 
mocy, ani też nie ma możliwości, aby dosięgnąć i usunąć z tronu Zwycięzcę z Golgoty, 
który teraz siedzi po prawicy Ojca. Potrzebujemy się posilać tym faktem.

A jest jeszcze jedno: To wszystko, co Bóg uczynił dla Głowy, uczynił również 
dla  ciała.  To  oznacza,  że  jesteśmy  posadzeni  wraz  z  naszą  Głową  w  okręgach 
niebiańskich. Uzyskujemy nasze wzmocnienie w Panu, kiedy przez wiarę uznajemy to, co 
Bóg powiedział, że rzeczywiście uczynił dla nas.

„Prawdziwy porządek wiary," powiada Dr. Stuart Holden, „nie polega na tym, że 
mamy prowadzić nasze ziemskie życie mając na uwadze niebo, ale że jesteśmy powołani 
do niebiańskiego życia, będąc na ziemi."

Ach  gdyby  wszyscy  wierzący  uświadamiali  sobie  ustawicznie  przez  wiarę 
obiektywne fakty,  które Bóg przedstawił  nam w Swoim Słowie i  czerpali  z  nich siłę, 
rozwijając duchowe mięśnie po to, aby wypełnić swoje powołanie! Chociaż nasze stopy 
stąpają po tej ziemi, to pozycyjnie nasze życie jest „ukryte z Chrystusem w Bogu." Tak 
więc idziemy do walki nie z perspektywy naszych okoliczności tutaj na ziemi, ale z naszej 
pozycji w górze w Chrystusie.

Ta nasza pozycja to nie jest jakiś straszny szczyt Mont Everestu, na który mamy 
się  wspinać  w  naszych  własnych  siłach.  Bóg  nas  już  umieścił  na  szczycie  w  naszej 
nienaruszalnej Głowie po to, aby dzięki tej pozycji wypełniała się Jego wola tu na ziemi 
tak,  jak  jest  w  niebie,  poprzez  Jego  wierzących.  To  nie  my  musimy  walczyć  o 
zwycięstwo, gdyż  „jesteśmy więcej  niż  zwycięzcami przez tego, który nas  umiłował." 
Nasza walka odbywa się z pozycji zwycięstwa; i z tego punktu, kiedy jesteśmy napełnieni 
mocą Chrystusa i całkowicie ubrani w cała zbroję Bożą, moce zła muszą się cofać, kiedy 
im się przeciwstawiamy.

Kiedy Paweł rozwija to pojęcie konfliktu z „duchowymi mocami ciemności w 
okręgach  niebieskich"  (6:12),  to  słowami  konfliktowymi  są  „przeciwstawcie  się"  i 
„stójcie."  Nasza  zbroja  obronna  gwarantuje  całkowite  bezpieczeństwo,  kiedy  jest 
nakładana z modlitwą—gdyż w gruncie rzeczy pas, tarcza, hełm, buty i pancerz to jest 
Jezus Chrystus. W Nim jesteśmy bezpieczni.

Powtarzany nacisk na „stanie" i „przeciwstawianie się," a w liście Jakuba i Piotra 
na „odpór," sugeruje, że niebezpieczeństwo chrześcijanina i korzyść diabła leżą w tym, 
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kiedy  wierzący  nie  zajmuje  swojej  pozycji  i  próbuje  rozwiązywać  jakiś  problem  z 
ludzkiego poziomu krwi i  ciała.  Żeby nakłonić chrześcijanina do takiej  reakcji,  diabeł 
wzbudza sztorm na morzu, albo ryk dzikich bestii w Efezie i w ten sposób pobudza w nas 
panikę,  abyśmy  zachowywali  się  według  bezpośrednich  okoliczności  w  jakich  się 
znajdujemy,  a  nie  poświęcili  czasu,  żeby uchwycić  się  obiektywnych  faktów Bożych 
obietnic.  Diabeł  jest  artystą  paniki  i  gra  mocno  na  samoświadomości  w  sytuacjach 
nagłych i kryzysowych.
J.O. Fraser powiedział to w taki sposób: „Za każdym razem, kiedy twój duch upada i 
mdleje w doświadczeniach, które na ciebie przychodzą, tracisz panowanie nad mocami 
ciemności—tj. dostajesz się pod nie, zamiast pozostawać nad nimi w Bogu. Za każdym 
razem,  kiedy  przyjmujesz  ziemski  punkt  widzenia,  zajmujesz  miejsce  poniżej  mocy 
ciemności. Panowanie nad nimi uzależnione jest od tego, czy twój duch pozostaje ponad 
nimi,  a  to  miejsce  ponad  nimi  oznacza  poznanie  Bożego  spojrzenia,  Bożych  myśli, 
Bożych planów, Bożych dróg, poprzez trwanie z Chrystusem w Bogu."

R. Arthur Mathews (1978                 

Wezwanie świętych pod broń

Apostoł  Paweł  miał  dobre  rozeznanie.  Pisząc  do  pierwszych  chrześcijan  w  Efezie 
wiedział, że musi ich przygotować na bezprecedensowe trudności. Ale najpierw pragnął 
ich zachęcić i pocieszyć, dlatego przypominał im o sile Pana: „  W końcu, bracia moi,  
umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego "(6:10).

To tak jak byśmy myśleli: „Niektórzy z moich przyjaciół muszą drżeć w swoich 
butach, kiedy widzą, że ich nieprzyjaciele są tak mocni, a oni tacy słabi, tak liczni, kiedy 
ich jest tak mało, tak dobrze wyposażeni i ekspertami w uzbrojeniu, kiedy oni są tylko 
świeżymi rekrutami." On musiał wiedzieć, że targana strachem dusza jest zbytnio zajęta 
swoimi  obecnymi  rozterkami,  aby  słuchać  czyjejś  rady,  nawet  dobrze  życzącego 
przyjaciela.  Strach  unieruchamia  swoje  ofiary—tak  jak  wystraszony  żołnierz,  który 
biegnie z drżeniem do swojej kryjówki przy pierwszych pogłoskach o ataku i nie chce 
wyjść z kryjówki dotąd, aż minie wszelkie zagrożenie.

Tak więc Paweł szuka antidotum na ich strach i wkrótce znajduje go. Jest  to 
ponadczasowa  odpowiedź  na  stan  kalectwa,  na  które  cierpi  każdy  chrześcijanin  od 
Adama. Mówi nam: „Nie pozwólcie, aby wasze obawy was pochłonęły. Idźcie naprzód z 
odwagą i bądźcie mocni w Panu..." I tu jest wielka pociecha: „Wynik tej bitwy ^aleqy od 
Bodego działania, a nie od wąsy eh zdolności c%y siły!"

Na pewno drżąca dusza westchnie z ulgą, kiedy usłyszy te pocieszające wieści. 
Teraz chrześcijanin może się koncentrować na zadaniu, jakie jest przed nim, to znaczy, 
aby  „być  mocnym."  Jest  to  często  pojawiająca  się  zachęta  biblijna.  „Bądź  mocny  i 
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odważny" (2 Kronik 32:7); „powiedz tym, którzy są bojaźliwi, bądźcie mocni" (Izajasz 
35:4).  Innymi słowy:  „Zmobilizuj  wszystkie siły swojej  duszy i  zbierz  wszystkie siły, 
gdyż będziesz potrzebował wszystkiego, co możesz dostać!"

Wezwanie chrześcijanina do odwagi

Tchórzliwy duch jest poniżej najniższego zadania chrześcijanina. Będziesz potrzebował 
odwagi  i  determinacji,  jeżeli  masz  nadzieję  być  posłusznym  rozkazom  twojego 
niebiańskiego Kapitana. On ci poleca: „Bądź mocny i odważny..." Dlaczego? Abyś mógł 
się ostać w bitwie przeciwko wojowniczym narodom? Abyś mógł sobie zapewnić imię? 
Nie! Ale ... „abyś mógł dokładnie przestrzegać zakonu, jaki dał ci mój sługa Mojżesz" 
(Jozue 1:7). Dlatego potrzebujesz bardziej odważnego ducha, aby być posłusznym Bogu, 
niż  aby  wydawać  rozkazy  armii,  aby  być  chrześcijaninem niż  kapitanem.  Wyzwanie 
przewyższa odwagę najlepszych, chyba że mają pomoc ze źródła większego niż oni sami.

Świat  widzi  chrześcijanina  na  kolanach  i  śmieje  się  ze  słabej  postawy,  jaką 
przyjmuje dziecko Boże, kiedy wrogowie na niego nacierają. Tylko Boże spojrzenie może 
przeniknąć  i  zobaczyć  jakie  potężne  przygotowania  mają  miejsce.  Ale  tak,  jak 
nieuzbrojony  żołnierz  nie  może  dokonywać  wyczynów  wojskowych  jakich  dokonuje 
dobrze  uzbrojony  żołnierz  piechoty,  tak  samo  cielesny  chrześcijanin  nie  może  mieć 
nadziei na dokonywanie takich rzeczy dla Boga, jakich oddany Bogu chrześcijanin może 
się spodziewać poprzez modlitwy. Modlitwa jest główną linią, która prowadzi prosto do 
Tronu Bożego.  Przez nią chrześcijanin przystępuje do Boga z pokorną odwagą wiary, 
chwyta  się  Boga,  mocuje  się  z  Nim  i  nie  puści  Go  dotąd,  aż  otrzyma  Jego 
błogosławieństwo.

W międzyczasie cielesny chrześcijanin nieczuły na niebezpieczeństwa swojego 
grzesznego stanu pędzi do walki z ryzykowną pewnością siebie, która szybko zmieni się 
na żółtą,  kiedy obudzi się jego sumienie i  wzbudzi alarm, że jego grzechy są na nim. 
Wtedy,  zaskoczony tym niespodziewanym  atakiem rzuca  swoją  zbroję,  ucieka  sprzed 
Bożej obecności z winnym Adamem i nie odważy się spojrzeć Mu w twarz.

Każde zadanie w całej drodze chrześcijanina z Bogiem jest wyścielone wieloma 
trudnościami, które strzelają do niego na każdym zakręcie, na jego drodze do nieba. Musi 
walczyć z wrogiem o każdy centymetr ziemi na tej drodze. Tylko te szlachetne dusze, 
które odważą się zdobywać niebo siłą nadają się do tego powołania.

Niech was to więc zachęci, chrześcijanie, aby prosić Boga o świętą determinację 
i odwagę, jaka jest wam potrzebna, aby iść za Chrystusem. Bez tego nie możesz być tym, 
co wyznajesz. Bojaźliwi są tymi, którzy maszerują do piekła (Objawienie 21:8); mężni są 
ci, którzy zdobywają niebo siłą (Mateusza 11:12). Tchórze nigdy nie zdobywają nieba. 
Nie mów sobie, że jesteś zrodzony z Boga i masz w żyłach Jego królewską krew, jeżeli 
nie  możesz  udowodnić  swojego  powiązania  przez  tego  heroicznego  ducha—aby  być 
święty pomimo ludzi i diabła.

Wielką  siła  i  zachętą  powinna  być  dla  ciebie  świadomość,  że  masz  Boże 
powołanie. Sam Bóg wyznacza twoją walkę wyznaczył Swojego Syna na „wodza twojego 
zbawienia" (Hebr. 2:10). On ciebie poprowadzi na pole walki z odwagą i wyprowadzi cię 
z  niego  z  honorem.  On  żył  i  umarł  za  ciebie;  On będzie  żył  i  umierał  z  tobą.  Jego 
miłosierdzie  i  łagodność  w stosunku do jego  żołnierzy jest  niedościgniona.  Historycy 
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mówią, że Trojan podarł swoje ubranie, aby zawiązać rany swoich żołnierzy. Biblia mówi 
nam, że Chrystus przelał Swoją krew jako balsam, aby uzdrowić rany świętych; jego ciało 
było rozrywane, aby je zawiązać.

Jako część chrześcijańskiej armii, maszerujesz w szeregach odważnych duchów. 
Każdy z twoich współżołnierzy jest dzieckiem Króla. Niektórzy, tak jak ty znajdują się w 
samym centrum walki, oblężeni z każdej strony poprzez uciski i pokusy. Inni, po wielu 
zniewagach,  odrzuceniach i  szyderstwach  z ich wiary już  stoją  na murach nieba  jako 
zwycięzcy. Stamtąd spoglądają na dół i zachęcają swoich współtowarzyszy na ziemi, aby 
wspinali się na górę za nimi. Wołają: „Walczcie aż do śmierci, a miasto jest wasze tak, jak 
teraz jest nasze! W nagrodę za kilka dni walki otrzymacie chwałę nieba. Jeden moment tej 
niebiańskiej radości osuszy wasze wszystkie łzy, uzdrowi wasze rany i wymaże z pamięci 
ostrość walki poprzez radość z trwałego zwycięstwa."

Jednym słowem—Bóg,  aniołowie i  święci,  którzy już  są  u  Pana są widzami, 
obserwującymi  jak  prowadzisz  swoje  życie  jako  dziecko  Najwyższego.  Ten  obłok 
świadków (Hebr.  12:1) wznosi okrzyki radości z niebiańskich stron za każdym razem, 
kiedy  ty  pokonujesz  pokusę,  trudność,  albo  odzyskujesz  utracony  grunt  od  swoich 
wrogów. A gdyby ta walka okazała się dla ciebie zbyt trudna, twój drogi Zbawiciel wysyła 
swoje rezerwy na pomoc w jednym momencie. Jego serce raduje się, kiedy widzi dowody 
twojej miłości i gorliwości dla Niego we wszystkich twoich walkach. On nie zapomni 
twojej wierności. A kiedy zejdziesz z pola walki, przyjmie cię z radością tak, jak Ojciec 
przyjął Jego, kiedy powrócił do nieba.

Czy chcesz być odważnym żołnierzem? To posłuchaj następującej dyskusji.

Wezwanie chrześcijanina do służby

Żołnierz jest powoływany do życia aktywnej służby i tak samo jest z chrześcijaninem. 
Charakter  powołania  wyklucza  życie  w  lenistwie.  Jeżeli  chciałeś  być  takim  letnim 
żołnierzem,  to  rozważ  dobrze  swoje  powołanie.  Twoje  duchowe  rozkazy  są 
rygorystyczne. Tak jak apostoł, nie chcę, żebyś był nieświadomy rzeczy w tej sprawie 
dlatego podam kilka wskazówek.

Wyrzeknij się swoich ukrytych grzechów

Te grzechy, które leżą najbliżej twojego serca,  muszą być teraz podeptane pod twoimi 
stopami.  Ale to wymaga wielkiej odwagi i  zdecydowania! Wydaje ci  się, że Abraham 
został doświadczony do granic, kiedy usłyszał, że ma wziąć Izaaka „twojego jedynego 
syna, którego kochasz" (1 Mojż. 22:2) i złożyć go na ofiarę swoimi rękami. Ale czym to 
było  w  porównaniu  z  tym:  „Duszo,  weź  pożądliwość,  którą  jest  dziecko  najdroższe 
twojemu  sercu,  twojego  Izaaka,  grzech,  z  którego  zamierzasz  czerpać  największe 
przyjemności. Połóż na niego ręce i złóż go na ofiarę; wylej jego krew przede Mną; wbij 
nóż ofiarny w jego serce—i zrób to z radością!"

Jest to więcej niż może usłyszeć czy znieść ludzki duch. Nasza pożądliwość nie 
będzie leżeć tak cierpliwie na ołtarzu jak Izaak, ani  jak Baranek, prowadzony na rzeź 
(Izajasz  53:7).  Nasze  ciało  będzie  krzyczeć  i  ryczeć,  rozrywając  serce  swoim 
obrzydliwym  krzykiem.  Któż  może  wyrazić  konflikt,  walkę,  konwulsje  ducha  jakie 
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przeżywamy,  zanim uda  nam się  tak podporządkować serce?  Albo  kto  może w pełni 
przewidzieć spryt, z jakim taka pożądliwość będzie się broniła?

Kiedy duch przekona cię o grzechu, Szatan będzie się starał przekonać cię tak: 
„To  jest  takie  małe—oszczędź  to."  Albo  będzie  chciał  przekupić  duszę  obietnicą 
tajemnicy:  Możesz  zatrzymać  mnie  i  swoją  dobrą  reputację  również.  Ja  nie  będę  się 
pokazywał  w  twoim towarzystwie  i  zawstydzał  ciebie  wśród  sąsiadów.  Możesz  mnie 
zamknąć na poddaszu swojego serca. Poza zasięgiem wzroku, jeżeli tylko od czasu do 
czasu pozwolisz mi, abym objął ciebie, twoje myśli i uczucia w skrytości."

Jeżeli  na  to  się  nie  zgodzisz,  to  szatan  będzie  prosił  o  odroczenie  wyroku, 
wiedząc dobrze, że większość takich odroczonych pożądliwości w końcu uzyskuje pełne 
przebaczenie. Czym dłużej zwlekamy, tym trudniej jest przełamać sprytne pochlebstwa 
tego złotoustego obrońcy grzechu i śmierci i dokonać egzekucji.

W tym punkcie najdzielniejsi historycy okazali się plasteliną w rękach wroga. 
Powracają  z  pola  walki  z  powiewającymi  sztandarami  zwycięstwa,  a  potem  żyją  i 
umierają  jako  niewolnicy  podstawowej  pożądliwości  w  domu.  Są  oni  jak  wielki 
Rzymianin, który, kiedy przejeżdżał tryumfalnie przez miasto nie odwracał swoich oczu 
od  prostytutki,  która  szła  ulicą—człowiek,  który  podbijał  Imperia,  został  pojmany 
spojrzeniem jednej kobiety!

Upodobnij swoje życie do Chrystusa

Mamy polecenie, aby się nie upodabniać do tego świata—to znaczy nie iść na kompromis 
z zepsutymi zwyczajami naszych czasów. Chrześcijanin nie może być takim usłużnym 
krawcem, aby dopasowywać płaszcz swojego zawodu do popularnej mody. Zamiast tego 
musi  on trzymać się  zasad,  otwarcie pokazywać,  że jest  obywatelem nieba,  który jest 
ubrany  w szaty  prawdy.  Potrzeba  wielkiej  odwagi,  aby  znosić  upokorzenie,  jakie  na 
pewno spotkasz za swoje niestosowanie się do świata.

Kiedy jedni będą szydzić, inni prześladować na śmierć chrześcijan, którzy nie 
dostosują się do zasad ani praktyki. Taka pułapka była postawiona przed trzema młodymi 
Hebrajczykami.  Mają tańczyć do muzyki  instrumentów Nabukadnesara,  albo spalą się 
(Daniel  3:15).  Taki  sam podstęp  został  użyty w  stosunku do  Daniela,  który żył   tak 
bezbłędnie, że jedyną skargą,  jaką jego wrogowie mogli przedstawić przeciwko niemu 
była jego religia (Daniela 6:5).

W takim przypadku, kiedy wybór oznacza życie lub śmierć, kiedy chrześcijanin 
musi wyrzec się swojego Pana, albo stać się ofiarą okrutnych zębów krwawych mężów, 
ile  uników  i  wykrętów  wymyśli  tchórzliwe  serce?  Jest  to  wielkim  zaszczytem  dla 
chrześcijanina, kiedy wszyscy jego wrogowie mogą powiedzieć: „On nie postąpi tak, jak 
my byśmy postąpili."  Chrześcijanin,  który znosi  takie  wielkie  przeciwności  musi  być 
dobrze  osadzony  w  siodle  swojego  wyznania,  bo  inaczej  zostanie  szybko  z  niego 
wysadzony.

Kłody na drodze

Zawsze byli tacy w kościele, którzy poprzez poważne błędy w rozeznaniu i życiu kładli 
kłody  na  drodze  chrześcijan.  Potrzebne  jest  święte  postanowienie,  aby  znosić  takie 
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zniechęcanie. Staraj się być taki jak Jozue. Kiedy większość Izraelitów buntowała się i w 
swoich sercach zwracała się z powrotem do Egiptu,  Jozue zachował swoją uczciwość. 
Oświadczył, że nawet gdyby nikt inny do niego nie dołączył, to on będzie służył Panu.

Ufaj Bogu w każdych okolicznościach

Są takie chwile, kiedy wierzący musi zaufać, nie widząc Boga. „Niech ten który chodzi w 
ciemności  i  nie  widzi  światła—zaufa  w  imieniu  Pana"  (Izajasz  50:10).  To  wymaga 
odważnego  kroku  wiary—wchodzić  przed  oblicze  Boga  z  taką  samą  śmiałością,  jak 
Estera  wchodziła  do  Ahaszwerosza.  Jeżeli  nawet  jego  oblicze  nie  okaże  jednego 
uśmiechu, jeżeli nie zostanie wyciągnięte złote berło, aby zaprosić do wejścia, musimy iść 
śmiało naprzód z takim szlachetnym postanowieniem:  „Jeżeli  zginę,  to  zginę" (Estery 
4:16).

To  prowadzi  naszą  wiarę  o  krok  dalej:  Musimy  zaufać  również  „Bogu 
zabijającemu."  Musimy  ogłosić  wraz  z  Jobem  „Choćby  chciał  mnie  zabić,  liczę  na 
Niego"(Joba 13:15). Potrzeba uległej wiary, aby dusza mogła iść naprzód prosto, kiedy 
wydaje się,  że Bóg strzela w tę  duszę i  marszczy brwi i wydaje się,  że rzuca zatrute 
strzały.  Jest  to  trudna  praca  i  wypróbuje  charakter  chrześcijanina.  Ale  takiego  ducha 
widzimy w biednej kobiecie kananejskiej, która łapała kule, jakie Chrystus strzelał w jej 
kierunku i z pokorną odwagą odsyłała je z powrotem w swojej modlitwie (Mat. 15:22-28).

Trzymaj się wyznaczonego kursu do końca życia

Twoja praca i życie muszą całkowicie zejść ze sceny. Wytrwałość do końca będzie szwem 
pod twoim siodłem—cierniem w ciele—kiedy droga  przed  tobą  wydaje  się  nie  mieć 
końca, a twoja dusza błaga o wcześniejsze odwołanie.  Przewyższa ona wszystkie inne 
trudności twojego powołania. 

Ta  wytrwałość  jest  trudnym  słowem!  Codzienne  branie  krzyża,  ustawiczna 
modlitwa, czuwanie w dzień i w nocy i nie odkładanie zbroi ani na chwilę odpoczynku 
oddala  wielu  smutnych  od  Chrystusa.  Ale  to  jest  twoje  powołanie—aby twoja  wiara 
chrześcijańska  była  twoją  codzienną  pracą,  bez  urlopu  przez  cały  rok.  Tych  kilka 
przykładów wystarczy, aby nam pokazać ile odwagi i determinacji potrzebujemy. A jak 
otrzymać taką odwagę, to jest nasza następna sprawa.

Źródło siły wierzących

Po zachęceniu wierzących do żelaznej rezolucji i śmiałej odwagi w ich walce, apostoł 
prowadzi nas teraz od nas samych i naszego źródła siły do Pana:  „Umacniajcie się w 
Panu."

Siła ziemskiego generała leży w jego armii—on lata na ich skrzydłach. Jeżeli 
zostaną obcięte ich pióra, albo złamane ich karki, on jest bezradny. Ale w armii świętych 
siła  całego  zastępu  leży  w  Panu  zastępów.  Bóg  może  pokonać  swoich  wrogów  bez 
niczyjej pomocy, ale jego święci nie mogą obronić nawet najmniejszego punktu bez Jego 
mocnego ramienia. „Beze mnie nic uczynić nie możecie" (]ana 15:5).

Paweł powiada to tak: „Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i 
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tylko  z  siebie,  lecz  zdolność  nasza  jest  z  Boga"  (2  Kor.  3:5).  My  wierzący  mamy 
rezerwuar łaski, ale leży on tak jak woda na dnie studni i nie wyjdzie na powierzchnię 
poprzez nasze pompowanie. Najpierw Bóg musi to zalać Swoją łaską budzącą. Potem ona 
będzie wypływać.
A  kiedy już rozpoczniemy tę pracę, jak długo będziemy się jej trzymać? Tylko tak 
długo  jak  długo  jesteśmy podtrzymywani  przez  tę  samą  rękę,  która  nas  uzdolniła  na 
początku. My sami szybko wyczerpiemy siły, jakie On nam daje. Tak więc, aby utrzymać 
stały święty kurs, musimy mieć odnawiane nasze siły cały czas z nieba.

Chrześcijanie tak jak kielich bez podstawy, nie może sam stać ani utrzymać tego, 
co otrzymał, jeżeli Bóg go nie będzie trzymał swoim mocnym ramieniem. Wiedząc o tym, 
Chrystus, kiedy miał odejść do nieba i opuścić swoje dzieci, prosił Ojca, aby się o nich 
troszczył podczas jego nieobecności: „Ojcze, zachowaj...  tych, których mi dałeś" (Jana 
17:11).  To tak jakby powiedział:  „Nie mogą pozostać sami.  Są biednymi,  bezradnymi 
dziećmi i nie potrafią się sami o siebie zatroszczyć. Jeżeli Ty nie będziesz ich mocno 
trzymał i ustawicznie miał ich na oku, stracą łaskę, którą im dałem i wpadną w pokusy, 
dlatego, Ojcze, zachowaj ich."

Nawet w akcie uwielbiania nasza siła jest w Panu. Weźmy pod uwagę modlitwę. 
Czy  modlilibyśmy  się?  Gdzie  znajdziemy  tematy  do  naszych  modlitw?  „Nie  wiemy 
bowiem o co się mamy modlić tak jak powinniśmy" (Rzymian 8:26).  Gdybyśmy byli 
zadni tylko na siebie to wkrótce wpadlibyśmy w modlitwie w taką czy inną pokusę i 
prosilibyśmy o coś, o czym Bóg wie, że to nie jest właściwe. 

Aby nas  ochronić,  Bóg wkłada  słowa w nasze  usta  (Ozeasza  14:2).  Ale  bez 
jakichś uczuć, które rozgrzewają serce, nasze słowa zmarzną na naszych ustach. Daremnie 
będziemy przeszukiwać korytarze naszych serc i dusz. Nie znajdziemy żadnej iskry na 
naszych sercach, chyba, że będzie to jakiś obcy ogień naturalnych pragnień, który nie 
wystarczy. Ogień, który topi lodówatość serca musi pochodzić z nieba—dar Boży, który 
jest „ogniem trawiącym" (Hebr. 12:29)

Najpierw Duch rozciąga się nad duszą, tak jak prorok na tym dziecku, a potem 
dusza  zaczyna  się  zapalać  i  wydawać  jakieś  niebiańskie  ciepło  w  swojej  miłości.  I 
wreszcie Duch roztapia serce i z ust wierzącego wypływa modlitwa tak naturalnie, jak łzy 
z oczu. I chociaż wierzący jest tym, który mówi, autorem tej modlitwy jest Bóg. Tak więc 
widzimy, że zarówno siła do modlitwy jak i sama modlitwa są od Boga.

To  samo  dotyczy  słuchania  Słowa.  Zostaliśmy  pouczeni,  aby  posłuchać 
zwiastowanego  Słowa,  ale  co  to  pomoże,  jeżeli  Bóg  nie  otworzy  uszu  naszego 
zrozumienia? Przez sześć miesięcy Dawid słuchał nauki na temat zakonu i nic do niego 
nie  docierało.  Potem  Bóg  przez  Natana  poruszył  jego  serce;  Słowo  ożyło  i  Dawid 
pokutował.  Wszystko,  co zostało powiedziane  zanim Bóg zainterweniował  mogło być 
dobre i  prawdziwe, ale Dawid pozostał  zimny i  niewrażliwy dotąd, aż Duch poruszył 
popiół jego zrozumienia i zapalił święty ogień. Wtedy serce Dawida paliło się, kiedy Bóg 
mówił.

To samo jest prawdą w odniesieniu do naszych przeżyć. Najpierw Duch Boży 
poruszy naszego ducha, a wtedy wiemy na pewno, że nasza siła jest w Panu.

Natura Bożego planu
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Dalszy powód polegania na Bożej sile jest w naturze Jego planu zbawienia i zachowania. 
Dla Boga priorytetem jest  doprowadzić świętych do nieba w taki  sposób,  aby był  on 
ustawicznym przypomnieniem Jego miłości i miłosierdzia. On jest mądrym Ojcem, który 
zna waleczny temperament nawet Jego najbardziej posłusznych dzieci. Dlatego chce ich 
często odwiedzać i  wkładać w ich puste ręce taką czy inną łaskę wtedy,  kiedy jest  to 
najbardziej potrzebne. Ten sposób komunikowania daje podwójny akcent jego miłości i 
łaski; przypomina nam o prawdziwym źródle wszelkich błogosławieństw i zapewnia nas, 
że nasze potrzeby mogą zawsze być zaspokajane.

Kiedy  znajdziesz  jakąś  pociechę  w  twojej  duszy  i  dodatkową  siłę  w 
wykonywaniu zadania, czy wsparcie w pokuszeniu, to wlewa to w twoje życie szczególną 
słodycz,  abyś  się  zastanowił  który  przyjaciel  wysłał  te  błogosławieństwa.  One  nie 
pochodzą z twojego źródła, ani kogoś innego. To niebiański Ojciec przychodzi delikatnie i 
pozostawia słodką woń Jego pociechy! To Jego dobry Duch trzyma twoją głowę i ucisza 
serce, kiedy doświadczenia szaleją wokoło ciebie. To Jego ostry zapach trzyma ciebie, 
abyś nie zemdlał z niewiary. Jaka dusza w ten sposób pocieszona mogłaby wątpić nawet 
na moment w miłość i troskę takich rodziców?

Pytam, który przyjaciel kocha ciebie bardziej—czy ten, który, kiedy usłyszy o 
twojej  potrzebie,  szybko wypisze czek, wysyła do ciebie i  uważa, że spełnił  już swój 
obowiązek? Albo może ten, który zostawia wszystko, przychodzi do twojego domu i nie 
opuszcza ciebie dotąd, aż się upewni, że wszystkie twoje potrzeby zostały zaspokojone? 
Ale to jeszcze nie koniec; odwiedza cię dalej dotąd, aż kryzys minie całkowicie. Jeżeli nie 
jesteś zbyt dumny, aby docenić swojego dobroczyńcę, albo nie miłujesz pieniędzy ponad 
wszystko, to musisz na pewno -woleć pociechę tego drugiego.

Bóg jest tym drugim przyjacielem. Przychodzi do naszych serc, sprawdza nasze 
kredensy.  Widzi  jak  puste  są  półki  i  wysyła  odpowiednie  zaopatrzenie.  „Wasz  Ojciec 
niebiański  wie  że  tego  potrzebujecie"  i  wam  to  da  (Mateusz  6:32,33).  On  wie,  że 
potrzebujesz  siły,  aby  się  modlić,  słuchać,  cierpieć  dla  Niego;  zaufaj  Mu,  że  twoje 
spiżarnie napełni.

Bóg  wybiera  taką  metodę,  aby  nas  zapewnić,  że  nigdy  nie  braknie  nam sił. 
Gdyby  zaopatrzenie  było  tylko  w  naszych  rękach,  to  niedługo  bylibyśmy 
zbankrutowanymi  kupcami.  Bóg  wie,  że  jesteśmy słabi,  jak  pęknięte  dzbanki—jeżeli 
zostaniemy napełnieni po brzegi i odstawieni, to zawartość wkrótce wycieknie. Dlatego 
postawił nas pod płynącą fontanną Swojej siły i ustawicznie nas napełnia na nowo.

W taki  sposób  zaopatrywał  Izraela  na  pustyni—rozszczepił  skałę  i  nie  tylko 
zaspokoił ich pragnienie w tej chwili, ale woda wypływała strumieniem za nimi, abyśmy 
już nie słyszeli narzekania z powodu braku wody. Tą skałą był Chrystus. Każdy wierzący 
ma Chrystusa za sobą, który idzie za nim z siłą dla każdych warunków i doświadczeń.

Natura Boga

W końcu chrześcijanin ma spolegać na boskiej sile, gdyż ten plan daje największy rozwój 
Bożej chwały (Efezjan 1:4,12). Gdyby Bóg ci dał na początku cały zapas Swojej łaski na 
całe życie i pozostawił ci zarządzanie nią według twojego uznania, to na pewno być uznał, 
że jest hojny. Ale On jest wywyższony jeszcze bardziej poprzez otwarty rachunek, jaki 
otwiera na twoje nazwisko. Teraz musisz uznać nie tylko to, że twoja siła pochodzi od 
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Boga, ale że jesteś ustawicznie zależny od czerpania siły za każdym razem na nowo od 
Boga, poprzez całe życie.

Kiedy dziecko podróżuje z rodzicami, to wszystkie jego wydatki pokrywa ojciec
— nie on sam. Tak samo żadne dziecko Boże nie powie o niebie, kiedy tam dojdzie: „To 
jest niebo, które zbudowałem siłą swojej mocy." Nie, niebiańskie Jeruzalem jest miastem, 
„Którego budowniczym i twórcą jest sam Bóg" (Hebr. 11:10). Każda łaska jest kamieniem 
w tym budynku, który jest budowany w chwale. Przyjdzie dzień, kiedy święci zobaczą 
wyraźnie, jak Bóg był nie tylko założycielem, ale również dobroczyńcą dla dokończenia. 
Chwała tego dzieła nie będzie dzielona na części, część dla Boga i część dla stworzenia. 
Wszystko całkowicie będzie przypisane Bogu.

William Gurnall (1655)                   
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