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„Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, 
szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same 

cierpienia są udziałem braci waszych w świecie." — 1 Piotra 5:8-9 

 



Ważność czujności 
Ta wojna jest duchowym holokaustem. Albo ty zniszczysz moc szatana w twoim 
życiu, wkładając całą zbroję Bożą i używając jej, albo szatan zniszczy ciebie. 
Wielcy mężowie i niewiasty Boże w każdym wieku byli doświadczani w ogniu 
pokus. Byli wszyscy atakowani i szatan starał się znaleźć najmniejszą szczelinę w 
ich cnotach. Nie lekceważ tego, co historia pokazuje nam ciągle na nowo jako 
prawdę. 

Szatan będzie pilnował i czekał; prędzej czy później złapie ciebie, kiedy 
odłożysz na moment tę czy inną cnotę. Wtedy będzie atakował. Ta godzina 
intensywnej walki to jest czas, kiedy potrzebujesz pełnej decyzji, żeby naprawić 
swoją zbroję — i żeby to zrobić natychmiast! Nie poddawaj się rozpaczy; Chrystus 
jest wspaniałym pracownikiem. On może odnowić wszystko, co zostało w tobie 
złamane. 

 

 
 
 
 
Strzeż swojego serca 

Pan rzekł do Samuela: Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost; nie uważam 
go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na 
to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce" (1 Sam. 16:7). 

,Albowiem gdzie jest skarb twój ---- tam będzie i serce twoje" (Mat. 6:21). 
„Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia)" 

(Przyp. Sal. 4:23). 
Razem z żoną wróciliśmy niedawno z podróży misyjnej do Nigerii i ta podróż była o 

wiele lepsza niż mogliśmy mieć nadzieję, pomimo wielu praktycznych trudności 
związanych z podróżą samolotami, klimatem, porozumiewaniem się itp. Nasi drodzy 
przyjaciele w Nigerii starali się, aby każda chwila naszej wizyty była naprawdę cenna i 
zaplanowali tyle nauczania i kazań ile tylko możliwe w naszym ograniczonym planie. 
Komunikacja w Nigerii jest czasami bardzo trudna z powodu zawodności systemu itp.; co 
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często oznacza, że nie wiemy wcześniej gdzie, do kogo, albo na jaki temat będziemy mówić 
dotąd, aż znajdziemy się na nowym miejscu. 

Wiedząc o tym, nasze przygotowania z konieczności muszą być takie, abyśmy mieli 
„głębokie studnie", z których możemy czerpać. W miarę trwania naszej podróży 
stwierdziliśmy, że zaopatrzenie Pana podczas naszych przygotowań było dokładnie 
dopasowane do tego, aby zaspokoić specyficzne potrzeby w każdym miejscu, za co 
dziękowaliśmy Panu. My i nasze zwiastowanie, chociaż czasami bardzo wymagające, były 
dobrze przyjmowane. 

Nauczyłem się tego, że kiedy wszystko idzie dobrze, to jest to dokładnie ten czas, kiedy 
potrzebuję być czujny i pilnować stanu swojego serca. Wtedy właśnie potrzebuję być 
najbardziej czujny i strzec swojego serca przypominając sobie kim jestem przed świętym 
Bogiem, aby mnie czasem nie zwiodło moje serce (Jeremiasza 17:9-10). 

Własne ja zawsze się cieszy z okazji, kiedy może powiedzieć: „Ale mi dobrze poszło!" i 
przywłaszczyć sobie zasługi. Ale to nie jest prawda. Własne ja nie sprawdziło się. Bóg 
posłał pożywienie dla Swojego ludu ze Swojego źródła. Mógł się posłużyć narzędziem, 
żeby przemówić, ale zawsze to jest Jego zaopatrzenie, które karmi. Sami z siebie nie mamy 
nic, co ma wieczną wartość. Trzeba nam stale przypominać tę prawdę, żeby nasze serca się 
nie nadymały i abyśmy nie przyjmowali chwały za to, co czyni Bóg. 

Musimy stale pamiętać, że Pan sprawdza nasze motywy, pragnienia i uczucia, żeby 
zobaczyć czy są zgodne z Jego wolą. Tak jak Jozue powiedział: „Odrzućcie obcych bogów, 
którzy są wśród was i poddajcie swoje serca Panu Bogu Izraela" (Jozuego 24:23), tak samo 
my musimy być czujni, aby odrzucić wszelką chwałę, która by mogła zastąpić Pana Boga w 
naszym życiu. 

 
Źródło życia 
„Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!" 
(Przyp. Sal. 4:23). 

Kiedy mówimy o „pilnowaniu swojego serca", to często postrzegamy to jako coś 
negatywnego. Ale kontekst tego napomnienia odnosi się do podtrzymywania „źródła życia" 
ponieważ serce jest źródłem, z którego pochodzą wszystkie pragnienia. Tu w 
Przypowieściach Salomona jest to tak, jak gdyby ktoś nam doradzał, abyśmy realizowali 
program „zachowawczy" w odniesieniu do naszych serc, żeby utrzymać ich pełny potencjał. 

To tak jak z lekkoatletą, który pragnie zdobyć złoty medal na igrzyskach olimpijskich. 
Jego zdolność do wygrania wyścigu jest oparta na rygorystycznym i długim procesie 
dokładnie zaplanowanego treningu. W naszym przygotowaniu musimy się ćwiczyć, żeby 
utrzymać swoją pozycję przed Bogiem, mając na uwadze sukces, żebyśmy nigdy nie stracili 
z oczu faktu, że nagroda należy się Panu, a nie nam. 

W naszym świecie zachodnim od czasu boomu w psychoanalizie jest taka tendencja do 
dzielenia człowieka na specyficzne funkcje. Dzielimy ludzkie ja na duchowe, intelektualne, 
emocjonalne czy racjonalne, podczas gdy te wszystkie dziedziny działają stale, ale 



niezależnie i to się sprowadza do ćwiczenia własnej woli w akcie wybierania czy 
podejmowania decyzji. 

Kłopot w tym, że człowiek ze swoim zepsutym i zwodniczym sercem przeciwstawia 
każdy z tych aspektów innym w taki sposób, że może powiedzieć w swoim umyśle: „Jestem 
poddany Bogu," ale w jego sercu sprawuje całkowitą kontrolę własne ja, które jest na tronie 
serca. 

Ale myśl Hebrajska, którą znajdujemy wyrażoną w Biblii, uznaje istotę ludzką jako 
jedność. Stary Testament przedstawia człowieka jako całość, jedność, która obejmuje te 
wszystkie funkcje człowieka przez zastosowanie hebrajskiego słowa lebb. To słowo mówi o 
sercu człowieka w sensie świadomej istoty, wewnętrznej osoby, która jest całością i dlatego 
jest w pełni odpowiedzialna za swoje nastawienie i działanie. 

Każdy aspekt osobowości, umysłu, emocji i woli, które składają się na wewnętrznego 
człowieka został skorumpowany przez Upadek i zanieczyszcza całe życie i charakter i nie 
można mu ufać, co zostało pokazane w Bożym osądzeniu, kiedy powiedział: „Już nigdy nie 
będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości 
jego" (1 Mojż. 8:21). 

Kiedykolwiek jesteśmy konfrontowani ze Słowem Bożym, to musimy dokonać wyboru: 
otworzyć serce dla Słowa Bożego, albo zatwardzić swoje serce. Właśnie tu prowadzi walkę 
stara natura z nową. 

„Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół 
niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które 
przykazanie jest największe? A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z 
całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej" (Mat. 22:34-37). 

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego" — to po prostu oznacza, że 
mamy Go kochać wszystkim, co składa się na naszą istotę — z cała pasją, do której jesteśmy 
zdolni, która jest o wiele większa niż nasza miłość do wszystkich innych rzeczy, włączając 
w to samego siebie. To wymaga ustawicznego poddawania z otwartymi rękami i sercem 
wszystkiego, co uważamy za cenne. 

Smutne jest to, że wielu umiłowanych przez Boga ludzi tego nie robi. Tak często mają 
oni nadal pragnienie trzymania dla siebie tego, co sie należy Bogu — szczególnie kiedy 
ludzie zaczynają nas chwalić — zamiast przyznać, że wszelka chwała należy dla Boga. 
Uważam, że ten błąd jest jednym z najpoważniejszych w oczach Bożych w obecnym czasie. 
W tym świetle uważam, że Pan chce, abyśmy skupili nasze myśli na tym zagadnieniu teraz. 
Niepodzielne serce 
„Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce 
kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali 
moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem" (Ezechiel 
11:19-20). 

Tak więc Bóg, który bada serca Swojego ludu i który znał największą potrzebę 
ludzkiego serca, jaką była przemiana poprzez nowe narodzenie, zanim będzie on mógł być 



posłuszny i uwielbiać tylko Jego, posłał Swojego jednorodzonego Syna, aby odkupił nas 
przez Swoją krew na krzyżu Golgoty. 

W Nowym Testamencie greckie słowo kardia wyraża serce człowieka jako jego osobę; 
to znaczy wszystko co składa się na jego istotę — charakter, osobowość, wolę i umysł. 
Wszystkie one odzwierciedlają coś ze znaczenia „serca" w Biblijnym sensie. Świadome 
poznanie naszej własnej istoty, co wyróżnia nas jako ludzkie istoty i duchowa reakcja na 
Boga, pozytywna czy negatywna, są wyrażone w słowie „serce". 

Kiedy Nowy Testament używa słowa „serce", to jest to często w połączeniu z naszą 
tożsamością, korzeniem naszego istnienia w relacji do samego Boga. Właśnie w tym 
odniesieniu do naszej relacji z Bogiem Jezus pokazuje nam, że na tym co cenimy 
koncentruje się nasze życie i nasza osobowość. „Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie i serce 
wasze" (Mat. 6:21). 

Właśnie tu w wewnętrznej osobowości naszej ludzkiej istoty znajduje się źródło grzechu 
i jego działanie. Nie możemy obwiniać ani szukać przyczyny grzechu na zewnątrz. Musimy 
patrzeć do wnętrza człowieka; człowiek sam musi przyjąć odpowiedzialność za swoje życie 
i postępowanie. „Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego 
wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego" (Łukasz 6:45). 

„Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu 
dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się 
w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi, i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga 
na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i 
płazy; 

„Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili 
ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali 
cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 

„.Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły 
przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, podobnie też mężczyźni 
zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z 
mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie 
karę. 

„A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę 
niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, 
chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, 
podłości; potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy 
złego, rodzicom nieposłuszni; nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; oni, którzy znają 
orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze 
pochwalają tych, którzy to czynią" (Rzymian 1:21-32). 
Posłuszeństwo: Wyrażenie prawdziwego serca 
„A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem 
usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc" (Łukasz 8:15). Tutaj 



„szczere i dobre serce" mówi o słodkim nastawieniu ufności i zaufania w Bogu, gdzie 
człowiek słucha spragniony i głodny objawienia Bożej woli poprzez Jego Słowo. To 
pokazuje, że taka osoba kocha i otrzymuje Boże instrukcje i przyjmuje Boże zaopatrzenie. 

„To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca 
ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, 
chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; wszystko to złe 
pochodzi z wewnątrz i kala człowieka" (Marek 7:20-23). 

Musimy się zmierzyć z faktem, że to, co pochodzi z wnętrza człowieka jest wyrażeniem 
jego grzesznej natury. Większość z nas dobrze sobie radzi z wypędzeniem z naszych serc 
takich rzeczy jak morderstwo. Ale jeżeli chodzi o te inne rzeczy, o których Jezus mówił w 
Ew. Marka 7, to już nie jest tak dobrze. 

Na przykład często walczymy z pokusą, aby przyjmować chwałę, która należy się tylko 
Bogu. Czy to nie jest kradzież spowodowana chciwością, zwiedzeniem, arogancją i 
głupotą? To też mówi o cudzołóstwie, gdyż miłość samego siebie wypiera miłość do Boga, 
która powinna być z całego serca, całej duszy i całej siły. Czy nie igramy z cudzołóstwem, 
kiedy flirtujemy a własnym ja w taki sposób? 

Widzimy więc, że kiedy przywłaszczmy sobie to, co należy się Bogu, to pielęgnujemy 
złe myśli, gdyż zazdrościmy tego, co należy do Boga i kiedy grzeszymy przyjmując Bożą 
chwałę dla siebie, to nasze świadectwo jest potwarzą dla Jego drogocennego imienia. 

„Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na 
baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była 
zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym; lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na 
nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia 
wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział: Jak przysiągłem w 
gniewie moim: 'Nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata 
były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak: I odpoczął Bóg dnia 
siódmego od wszystkich dzieł swoich. A na tym miejscu znowu: 'Nie wejdą do 
odpocznienia mego.' 

„Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była 
zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, przeto znowu wyznacza 
pewien dzień, 'dzisiaj', mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało 
powiedziane: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych" (Hebr. 
4:1-7). 

Słowo Boże naucza nas, żebyśmy nie zatwardzali naszych serc. Smutne jest to, że kiedy 
przychodzi korekta, człowiek próbuje się okopywać i zatwardzać przeciwko temu, bojąc się 
zranienia. Jednak Boża korekta przynosi przebaczenie, uzdrowienie i odnowienie, kiedy ją 
przyjmujemy i odpowiadamy na nią we właściwy sposób. Zatwardzenie serca manifestuje 
się przez pychę i zarozumiałość i lekkie traktowanie grzechu, niewdzięczność i brak 
szacunku dla Słowa Bożego i dyscypliny.Twardniejące serce traktuje Boże zaopatrzenia 
jako coś, co mu się należy, dławi sumienie, nie przyjmuje korekty, działa na podstawie 
przypuszczeń i w rezultacie tego rozwija duchową ślepotę. 



Kiedy „strzeżemy naszych serc"przed tymi wszystkimi złymi rzeczami, to dajemy Bogu 
pełną wolność, żeby wyprowadzał Swoje źródło życia z czystego serca, które będzie 
przynosiło chwałę Jego świętemu Imieniu. Amen. 

Mike Barton (2004) 
 
 

Z wewnętrznego pokoju 
Jaka jest natura naszych serc i jak należy nią kierować 
Twoje serce zostało stworzone przez Boga w tym oto celu: aby On mógł je posiadać i 
kochać. Z tą miłością możesz z nim zrobić co zechcesz. Każda rzecz, bez względu na to jak 
trudna, będzie w ten sposób dla ciebie łatwa. Wobec tego pierwszą rzeczą jest umocnienie 
intencji twojego serca tak, aby to co jest widoczne na zewnątrz mogło wypływać z tego co 
jest wewnątrz. Chociaż umartwianie ciała i ćwiczenia, przez które ciało jest karane i 
doświadczane są godne pochwały, kiedy są dokonywane w dyskrecji, w zależności od 
okoliczności tych, którzy je stosują, to jednak tylko tymi środkami nigdy nie osiągniesz 
żadnej cnoty, a jedynie próżność i wiatr próżnej chwały; cała twoja praca zostanie stracona, 
jeżeli te ćwiczenia nie zostaną ożywione i kierowane przez ducha z wewnątrz. 

Zycie człowieka to nic innego jak tylko ustawiczna walka i pokusy. Z powodu tej walki 
musisz czuwać i stać na straży swojego serca, aby było ono spokojne i ciche. Jeżeli pojawi 
się w twojej duszy jakiś ruch zmysłowego niepokoju, to musisz go natychmiast uciszyć, 
uciszyć twoje serce i nie pozwolić mu błądzić czy pójść za jakąś z tych rzeczy. Rób to 
zawsze, kiedy cokolwiek cię zaniepokoi, czy to w modlitwie czy w innym czasie: i wiedz, że 
będziesz w stanie modlić się we właściwy sposób, kiedy będziesz w stanie tak postąpić; ale 
pamiętaj, że to wszystko musi się odbywać z łagodnością i bez wysiłku. Krótko mówiąc, 
głównym i stałym ćwiczeniem twojego życia powinno być uciszanie twojego serca, aby 
nigdy nie zbłądziło. 
O trosce, jaką musi podejmować dusza, aby się uciszyć 
Pilnuj więc tego, aby przede wszystkim dokładać pokój do swoich uczuć. To cię będzie 
prowadzić do wielkich rzeczy bez żadnej pracy, a da ci pokój i bezpieczeństwo. Z tym 
czuwaniem posłanym do ciebie przez Boga będziesz się tak pilnował, abyś mógł się modlić, 
być posłuszny, uniżać się i znosić zranienia bez niepokoju. 

To prawda, że zanim będziesz mógł osiągnąć ten pokój, to będziesz ciężko pracował z 
powodu swoich własnych pragnień. Ale potem twoja dusza będzie wielce pocieszona przez 
każde dcoświadczenie, które może cię spotkać.; a z dnia na dzień będziesz coraz lepiej 
potrafił wprowadzać w czyn uciszanie twojego ducha. 

A jeżeli czasami będziesz tak zakłopotany i zaniepokojony, że nie będziesz umiał siebie 
uspokoić, to zwróć się natychmiast do modlitwy i wytrwaj w niej, naśladując



 
Chrystusa, naszego Pana, który modlił się trzy razy w ogrodzie, aby dać ci przykład, że 
wszystkie twoje źródła i schronienie musi być w modlitwie i że bez względu na to jak 
bardzo zostaniesz zasmucony i będziesz się czuł osłabiony w sercu, to nie możesz odstąpić 
od modlitwy dotąd aż twoja wola będzie zgodna z Bożą wolą i dlatego będzie oddana i 
spokojna, a ponadto całkiem natchniona i wzmocniona, aby otrzymać i objąć to, czego na 
początku się bałeś i wzdrygałeś się przed tym: „Wstańcie i chodźmy: Oto zbliża się ten, 
który Mnie wydaje." 
Jak krok po kroku jest budowane to spokojne mieszkanie 
Uważaj (jak już powiedziałem), aby twoje serce nigdy nie było zakłopotane, ani nie wchodź 
się do rzeczy, które mogą cię zaniepokoić, ale staraj się być spokojny. W ten sposób Pan 
będzie budował w twojej duszy miasto pokoju, a twoje serce będzie domem przyjemności i 
radości. On wymaga od ciebie tylko tego, abyś na nowo uspokoił się kiedykolwiek będziesz 
zaniepokojony we wszystkich twoich działaniach i myślach. Bo tak jak miasto nie zostało 
zbudowane w ciągu jednego dnia, tak i ty nie możesz oczekiwać, że osiągniesz ten 
wewnętrzny pokój; gdyż to nie jest mniejsze niż budowanie domu dla Pana i przybytku dla 
Najwyższego, stając się Jego Świątynią, a Pan jest tym, który go musi zbudować, gdyż 
inaczej twoja praca byłaby na daremno. Pamiętaj też, że całym podstawowym fundamentem 
tego doświadczenia musi być pokora. 

 
 
Lorenzo Scupoli (1593)

 



 
Bądźcie trzeźwi i czujni 

„Bądźcie trzeźwi" 
Apostoł już o tym mówił i jeszcze raz do tego zachęca w tym Liście Apostolskim. Byłoby 
łatwo zabawiać serca ludzi nową dyskusją, gdyby naszym zadaniem było to, aby się 
podobać, zamiast budować, gdyż jest wiele rzeczy, które bez wielkiego wysiłku mogą być 
przedstawiane jako nowe i dziwne dla zwykłych słuchaczy. 

Jest jednak kilka rzeczy, które interesują nas głównie pod kątem praktyki i te mają być 
częściej reprezentowane i podkreślane. Ten apostoł, jak też inni natchnieni pisarze czerpali 
ze źródła zbyt pełnego, żeby nie mieć dobrego tematu, ale często wybierali korzystne 
powtórki zamiast niekorzystnej różnorodności i tak samo powinniśmy robić my. 

Ta trzeźwość w jej szerokim znaczeniu wiąże nie tylko znaczenie pożądliwości i apetytu, 
ale też resztę z tych wielu rozkoszy w człowieku i wszystkie uczucia duszy odnoszące się do 
tego świata i rzeczy tego świata. Mamy być w nim, ale nie z niego i mamy być ponad tym 
wszystkim w naszym umyśle — korzystać tak, jak byśmy nie korzystali (1 Kor. 7:31). 

O tym mówimy i to słyszymy, ale tak naprawdę nie stosujemy się do tej zasady. Każdy z 
nas ma jakiś ślad ziemskiej próżności, jeden lub więcej, ale szczególnie jakiś wybrany, 
którego nie chce się pozbyć; tak jak dzieci mają jakąś zabawkę którą bawią się więcej niż 
innymi. Mamy dziecinne serca, które trzymają się próżności; jeden pożąda jakiegoś awansu, 
inny jakiejś nieruchomości, ziemi, domów czy pieniędzy. Jesteśmy pijani w pogoni z nimi 
tak, że kiedy nasze serca powinny być skupione na Bożych celach, to nie mogą one wstać, 
ale miotają się w jedną i drugą stronę, albo potykają się i zasypiają, oglądając się za tymi 
rzeczami, które nas pociągają, potykają się ciągle na nowo, albo też są tak pogrążone w nich 
cały czas, że śpimy w nich. 

Dlatego też te dwa napomnienia są tutaj podane i są zwykle ze sobą połączone.: „Bądźcie 
trzeźwi i czuwajcie." Karmienie się jakimiś rozkoszami czy pragnieniami i troskami 
ziemskimi powoduje w nas senność; spaliny, które wydostają się z nich zatruwają nas i 
wprowadzają w głęboki sen — pewne zapomnienie o Bogu i nas samych, co jest tak ważne 
dla naszej nieśmiertelnej duszy. 

Przyjemności zmysłowe są zbyt niebezpieczne dla duszy danej przez Boga. Nazywam to 
boską duszą, bo od Niego pochodzi; my jednak ją poniżamy i czynimy ją ciałem poprzez te 
niebezpieczne ziemskie rzeczy i sprawiamy, że nie jest ona w stanie podnieść się w kierunku 
nieba. Tak jak nietrzeźwość i niekontrolowana dieta szkodzi naszemu naturalnemu 
duchowi, sprawia, że zamykają się jego kanały
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„Bądźcie trzeźwi" 
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innymi. Mamy dziecinne serca, które trzymają się próżności; jeden pożąda jakiegoś awansu, 
inny jakiejś nieruchomości, ziemi, domów czy pieniędzy. Jesteśmy pijani w pogoni z nimi 
tak, że kiedy nasze serca powinny być skupione na Bożych celach, to nie mogą one wstać, 
ale miotają się w jedną i drugą stronę, albo potykają się i zasypiają, oglądając się za tymi 
rzeczami, które nas pociągają, potykają się ciągle na nowo, albo też są tak pogrążone w nich 
cały czas, że śpimy w nich. 

Dlatego też te dwa napomnienia są tutaj podane i są zwykle ze sobą połączone.: „Bądźcie 
trzeźwi i czuwajcie." Karmienie się jakimiś rozkoszami czy pragnieniami i troskami 
ziemskimi powoduje w nas senność; spaliny, które wydostają się z nich zatruwają nas i 
wprowadzają w głęboki sen — pewne zapomnienie o Bogu i nas samych, co jest tak ważne 
dla naszej nieśmiertelnej duszy. 

Przyjemności zmysłowe są zbyt niebezpieczne dla duszy danej przez Boga. Nazywam to 
boską duszą, bo od Niego pochodzi; my jednak ją poniżamy i czynimy ją ciałem poprzez te 
niebezpieczne ziemskie rzeczy i sprawiamy, że nie jest ona w stanie podnieść się w kierunku 
nieba. Tak jak nietrzeźwość i niekontrolowana dieta szkodzi naszemu naturalnemu 
duchowi, sprawia, że zamykają się jego kanały i poruszają się wtedy jak powóz w 
grzęzawisku, tak samo wszelkie nadmierne używanie i miłość do gorszych rzeczy 
sprawiają, że dusza jest ociężała i nie może się poruszać swobodnie w niczym, co jest 
duchowe. 

Tak, tam gdzie jest jakaś prawda łaski, jest ona ograniczana i zaciemniana poprzez 
przyjmowanie zbyt dużo z tego świata i karmienie się tym — co nie jest bardziej poprawne 



dla najszlachetniejszej części człowieka, duszy, niż dieta ciężko pracującego oracza dla 
delikatnego, ciała wyższego rzędu — ta dysproporcja jest o wiele większa. 

Jeżeli więc chcesz mieć wolnego ducha dla rzeczy duchowych,utrzymuj go poprzez 
skromną dietę tego co tymczasowe. Nie pozwalaj, aby twoje serce karmiło się czymś 
gorszym. Ucz się rozkoszować w Bogu i staraj się smakować Jego nieporównywalną 
słodycz; to doskonale zmniejszy wszystkie rozkosze niższego rzędu. Tak więc twoja 
trzeźwość w unikaniu ich będzie jeszcze bardziej rekompensowana większą radością w 
Bogu i nie utracisz przyjemności odmawiając sobie przyjemności tego świata, ale zamienisz 
je na te, które są niewymownie lepsze i czystsze. On będzie ci się objawiał jako „światło, 
którego promienie" karmią świętych i zaspakajają uwielbione duchy, które są przed Jego 
tronem. 
„Bądźcie czujni" 
Ta czujność połączona z trzeźwością rozciąga się na wszystkie stany i drogi chrześcijanina, 
który jest otoczony niebezpieczeństwami i sidłami. Salomon mówi (Przyp. Sal. 19:16): 
„Kto pogardza jego drogami, umrze." Większość ludzi tak chodzi bez celu: biorą udział w 
publicznym uwielbianiu i mają jakieś zwyczajowe prywatne modlitwy, ale nie zastanawiają 
się dalej jak mają chodzić, jakie jest ich nastawienie i zachowanie przez cały dzień, o czym 
rozmawiają kiedy są w towarzystwie i kiedy są sami, w którą stronę ciągnie ich serce i co 
kradnie najbardziej ich miłość do Boga. 

Kochani, gdybyśmy znali nasze stałe niebezpieczeństwa, to byśmy się otrząsnęli z tego 
nędznego martwego bezpieczeństwa, w jakim się znajdujemy. Nieczęsto o tym myślimy, 
ale na naszej drodze są ustawiane sidła, na każdej nasze ścieżce i na każdym kroku; w 
naszym pokarmie i napoju, w naszym powołaniu i pracy, w naszym domu, w podróży 
zagranicznej, a nawet w domu Bożym i w naszych duchowych przeżyciach jakich 
doświadczamy tam, jak i prywatnie. Gdybyśmy o tym wiedzieli, albo przynajmniej to brali 
pod uwagę, to byśmy stawiali nasze kroki ostrożniej i zważali na nasze drogi, nasze słowa, 
nasze myśli, bo tego nie robimy. 

„Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga," powiada Salomon. A przedtem: „Niech 
twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie!" I 
dalej: „Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg." Ale najpierw 
jako główną przyczynę i źródło wszystkiego: „Czujniej niż wszystkiego innego strzeż 
swego serca" ponad wszystko „bo z niego tryska źródło życia" (Przypowieści Salomona 
4:23-26). 
 
 „Gdyż przeciwnik wasz, diabeł" 
Jest tu podany alarm w sprawie czujności, na podstawie czujności naszego głównego 
przeciwnika. Jest jeszcze dwóch innych, którzy są zazwyczaj równani z nim, jako wrogowie 
naszej duszy — świat i nasze ciało; ale tutaj jest on wyraźnie wymieniony jako 
głównodowodzący, który wydaje rozkazy i kieruje wojną, wykorzystując usługi tych dwóch 
przeciwko nam, jako ważnych oficerów, którym podlega większość sił poszczególnych 



pokus. Są też inni, którym on bezpośrednio wydaje rozkazy i prowadzi do siebie, jako 
własną gwardię pokus duchowych. 

Musimy być świadomi wrogości i praktyk szatana skierowanych przeciwko nam. Gdyby 
większość z nas została przyciśnięta do muru, musielibyśmy wyznać, że bardzo rzadko 
myślimy o naszym życiu duchowym z tego punktu widzenia. Kiedy tak z przymrużeniem 
oka patrzymy na pokusy tego świata i nasze własne zepsucie, to nie walczymy z pomysłami 
szatana, ale zgadujemy i nic nie podejrzewamy i dlatego stajemy się łatwym łupem dla 
wszystkich. 

Najmniejszy wróg, który jest odrzucany i lekceważony przez ludzi, często okazuje się 
zbyt wielki. Najmniejsze objawy zła, najmniejsze rzeczy, które mogą wpłynąć na nasze 
duchowe powodzenie, chociaż o tym nie myślimy, mogą nam wyrządzić największą 
szkodę. To, że nie zwracamy na nie uwagi sprawia, że stają się one znaczne, szczególnie 
dlatego, że są one pod rozkazami czujnego i sprytnego przywódcy, który wie jak 
wykorzystać okazję. Dlatego w rzeczach, które często uważamy za nieznaczne i niegodne 
naszej uwagi, jako mało szkodliwe, powinniśmy się nauczyć podejrzewać, że za nimi stoi 
nasz przeciwnik, który zazwyczaj ukrywa się i czai za czymś dotąd, aż nie będziemy się 
opierać, a wtedy nas porywa i ryczy. 

To dążenie do zniszczenia duszy jest jego celem. Ofiara, na którą poluje to dusze i on 
chce, żeby były tak godne pożałowania jak on sam. Dlatego słusznie jest nazwany „naszym 
przeciwnikiem", wrogiem świętości i naszych dusz; najpierw kusi do grzechu, a potem 
oskarża z powodu grzechu jak mówi jego imię; wykorzystuje przewagę jaką zdobył nad 
nami w tym. On studiuje naszą naturę i dopasowuje do niej swoje pokusy; on zna siłę 
pożądliwości czy ziemskości, albo tego wielkiego i ogólnego zła jakim jest pycha — tak jak 
u niego — i to jest jego tron w sercu. 

Czasami „on się ukłoni", jak jest napisane o lwie (Psalm 10:9). On sprytnie czeka na 
swoją okazję, a potem atakuje gwałtownie. Dzieci Boże czasami napotykają tyle 
gwałtowności w jego pokusach, że są zdumione — nie mogą sobie wyobrazić takich 
okropnych myśli, które dochodzą do nich jak zatrute strzały, albo „ogniste strzały," jak je 
nazywa apostoł (Efezjan 8:16). 

Chociaż ta wrogość jest skierowana ogólnie przeciwko człowiekowi, to jednak jest 
najbardziej zacięta przeciwko dzieciom Bożym. On chodzi i szpieguje ich słabe miejsca i 
kieruje swoje ataki najbardziej przeciwko tym, którzy są najbardziej zaawansowani w 
uświęceniu i są najbliżej Boga. Oni kiedyś byli pod jego mocą, a teraz kiedy uciekli od 
niego, on ich goni jak Faraon gonił Izraelitów z cała swoją armią, krzycząc i szalejąc za 
nimi, jako ofiarą, która kiedyś była w jego jaskini i w jego pazurach, a teraz jest wolna. 

W tym podobieństwie jest pokazana jego siła, jego pilność i jego okrucieństwo. Jego siła 
„lew", jego pilność „chodzi i szuka", jego okrucieństwo „ryczy" i „szuka kogo by mógł 
pożreć". 
Wniosek 
Czy zatem nie jest to najbardziej rozsądne, aby podkreślać czujność, ustawicznie czuwać, 
żeby widzieć co wchodzi i co wychodzi, sprawdzać co się kryje za każdą ofertą tego świata, 



każdym motywem naszego naturalnego serca, czy nie ma w tym jakiegoś podstępu, jakiegoś 
ukrytego celu itd.? Szczególnie po okresie jakiejś szczególnej łaski (tak jak po komunii), 
kiedy człowiek jest odprężony i jego czujność jest osłabiona. Piraci, którzy pozwalają, aby 
przepłynął koło nich pusty statek obserwują go, kiedy wraca załadowany; tak też postępuje 
ten wielki pirat. Czyż on nie zaatakował naszego Zbawiciela zaraz po Jego chrzcie 
(Mat.4:3)? 

Trzeba być „trzeźwym", żeby móc „czuwać". Jest to taka wojskowa instrukcja: pijany 
żołnierz nie może pełnić warty. Takimi jest większość z nas z naszymi upodobaniami i 
próżnościami i dlatego jesteśmy narażeni na ataki wroga. A kiedy już zdobywamy jakąś 
przewagę w tym konflikcie, albo kiedy się wydaje, że wróg się wycofuje czy znika, to nawet 
wtedy mamy być czujni, a właściwie szczególnie wtedy. 

Wielu z tych, którzy polegali na fałszywym bezpieczeństwie i siedzieli beztrosko, albo 
położyli się do snu, zostało zaatakowanych i odciętych. Uważaj, kiedy wydaje ci się, że 
jesteś najbardziej bezpieczny! Już sama taka myśl powoduje, że jesteś najmniej bezpieczny. 

Niech twój duch będzie zawsze wolny od dystrakcji i wielkich luksusów tego świata; 
strzeż swojego serca przed tym i czuwaj. Bądź jak armia Giedeona, gotowa aby wyruszyć na 
polecenie Boga i odnosić w Nim zwycięstwo, nie leżeć aby jeść i pić, ale korzystając z tego 
przelotnie tylko tyle, ile to jest konieczne. Przyjmij słowa naszego Pana: „Baczcie na siebie, 
aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt" (Łukasz 
21:34). Te rzeczy ciebie przygniotą i sprawią, że będziesz się czuł pijany i zasypiał. 

Bądź zawsze czujny w twojej pracy i walce! Nie szukaj tu tych rzeczy; twoje 
odpocznienie nie jest tutaj. Jeżeli trzeba, to niech to będzie krótki odpoczynek! Ale idź za 
Panem Jezusem poprzez konflikty i cierpienia. Jeszcze tylko trochę a odniesiesz pewne 
zwycięstwo, a potem wieczny tryumf, odpocznienie i uczta, które nie będą miały końca, 
gdzie nie będzie niebezpieczeństwa cierpienia czy zmęczenia, a jedynie czysta i wieczna 
rozkosz. 

Mając taką perspektywę, powinieneś być czujny i „znosić trudy, jako dobry żołnierz 
Jezusa Chrystusa" jak powiada apostoł (2 Tym. 2:3,4), „nie angażując się w sprawy 
doczesne" i w ten sposób być gotowym na spotkanie. Czuwaj, a jeżeli zostaniesz 
zaatakowany, „daj odpór." 

 
Któremu dajcie odpór, mocni w wierze 
 
Do czuwania należy dołączyć odwagę. Ten, który czuwa i poddaje się jest raczej nastawiony 
na to, żeby brać, a nie odpierać wroga. 

Ten opór powinien być kontynuowany nawet przeciwko zmasowanym atakom, gdyż 
mamy do czynienia z wrogiem, który nie tak łatwo rezygnuje, ale będzie próbował różnych 
sposobów i podwajał swoje wysiłki — czasami bardzo gwałtowne, żeby nas zmęczyć, 
czasami z przerwami, żeby wykorzystać twoją nieuwagę, kiedy się go nie spodziewasz. W 
tym wszystkim nie poddawaj się, ale bądź stały w tej walce. 



Powiesz, że to tak się łatwo mówi, ale jak to wykonać? Jak będę to mógł wypełnić? A 
więc tak: 

„Mocni w wierze." Większość ludzi jest pod wpływem jednej z dwóch złych rzeczy — 
bezpieczeństwa albo braku zaufania i z łatwo wpadamy z jednego w drugie. Dlatego apostoł 
kieruje swoją zachętę i argumenty na poparcie tego, w przeciwieństwie do obydwóch; 
najpierw przeciwko bezpieczeństwu w poprzednim wersecie: „Bądźcie trzeźwi i czuwajcie," 
i kontynuuje tę myśl poprzez przedstawienie wielkiego i stałego niebezpieczeństwa, tutaj 
chodzi o brak zaufania. „Któremu dajcie odpór, mocni w wierze," i dodaje zachęcającą 
uwagę na temat powszechnego stanu dzieci Bożych w tym świecie. „Wiedząc o tym, że wasi 
bracia po całym świecie przeżywają takie same cierpienia." 

„Mocni" albo solidni „przez wiarę." Jest to absolutnie konieczne dla odpierania wroga. 
Człowiek nie może walczyć na trzęsawisku, gdyż tam nie ma się na czym oprzeć, nie ma 
mocnego gruntu, po którym można by stąpać. Wiara podnosi duszę na mocny grunt 
obietnicy i utwierdza ją tam; tam jest ona pewna tak, „jak góra Syjon, która się nie poruszy." 

On nie mówi, żebyśmy byli niewzruszeni i stali na podstawie swoich własnych 
postanowień i celów, ale „Mocni przez wiarę." Moc Boża poprzez wiarę staje się nasza, 
gdyż jest ona zawarta i zaangażowana w Słowie obietnicy. Wiara tam się zaczepia i znajduje 
potężną siłę."A to jest nasze zwycięstwo" powiada apostoł Jan, „które zwycięża świat, to jest 
nasza wiara" (1 Jana 5:4). Tak więc wiara jest naszym zwycięstwem, przez którą 
zwyciężamy „księcia tego świata." 

„Któremu dajcie odpór, mocni w wierze." Ogólnie mówiąc, wszystkie trudności i 
wszystkich wrogów zwyciężamy przez wiarę. Wiara przeciwstawia tego mocniejszego 
„Lwa z pokolenia Judy" przeciwko temu „ryczącemu lwu" z przepaści bez dna — 
wybawiającego Lwa przeciwko pożerającemu lwu. 

Kiedy dusza jest otoczona przez wrogów ze wszystkich stron tak, że nie ma drogi 
ucieczki, wtedy wiara przelatuje ponad nich i niesie duszę do miejsca odpocznienia w 
Chrystusie i tam jest ona bezpieczna. Taka jest moc wiary: ona osadza duszę w Chrystusie i 
stamtąd spogląda w dół na wszystkie pokusy, jak na dno skały, gdzie one się rozbijają i 
pozostaje z nich piana. 

Kiedy wody pokus podnoszą się i wzbierają tak wysoko, że są gotowe, aby połknąć 
duszę, wtedy mówi ona przez wiarę: „Panie Jezu, Ty jesteś moją siłą. Od Ciebie oczekuję 
ratunku, przyjdź mi z pomocą!" W ten sposób ona zwycięża. 

Wina z powodu grzechu jest przykrywana przez Jego krew; moc grzechu jest 
pokonywana przez Jego Ducha. Uciski jakie nas spotykają są niczym dla nich; Jego miłość i 
łaskawa obecność sprawiają, że stają się one słodkie i łatwe. 

Jesteśmy w błędzie, jeżeli myślimy, że możemy coś zrobić albo być czymś bez Niego; i 
znowu jesteśmy w błędzie jeżeli myślimy,że coś jest zbyt trudne do zrobienia albo 
znoszenia z Nim. „Beze Mnie nic uczynić nie możecie" mówi On (Jana 15:5) i „Ja wszystko 
mogę" powiada apostoł, albo „mogę wszystko przez Chrystusa, który mnie wzmacnia" 
(Filipian 4:13). 



Wszystko! Jest to wielkie słowo, jednak jest to prawdziwe słowo i dlatego jest dobre — 
poprzez Chrystusa, który mnie wzmacnia. Jest to wolne od fałszu i próżności. Pokorne 
zaufanie, gdyż nie sam z siebie, ale w Chrystusie i taka chluba jest dobra. „Dusza moja 
będzie się chlubić w Bogu" powiada Dawid (Psalm 34:2). 

Tylko ci mają gwarancję chluby i tryumfu jeszcze przez odniesieniem zwycięstwa, 
którzy to robią w takim stylu! Mogą oni stawiać wyzwanie całemu światu, wszystkim 
mocom wroga na,ziemi i w piekle,jak to robi apostoł w imieniu własnym i wszystkich 
wierzących. „Kto nas odłączy od miłości Chrystusowej" (Rzym. 8:35, 38). 

Zobacz zwycięstwo opisane w ten sam sposób: „Ale oni go zwyciężyli" — ale jak? 
„Przez krew Baranka i słowo swojego świadectwa" (Obj. 12:11). Ta krew i to słowo ich 
świadectwa, wiara w to słowo dotyczące krwi, to jest siła i zwycięstwo chrześcijanina. 
Wniosek 
Chociaż widzisz siebie jako najbardziej słabego i podatnego i jako ofiarę mocy ciemności, 
to wiedz, że wiara, mądrość i siła Chrystusa są do twojej dyspozycji. Ty jesteś bezsilny i 
powinieneś tak siebie postrzegać; ale On jest siłą i wszechmogący. Ucz się korzystać z Jego 
zwycięstwa, a wtedy będzie ono twoje. 

Bądźcie mocni —jak? — „w Nim i w sile mocy Jego." Ale powiesz, że często jesteś 
pokonywany. Nie możesz zwyciężyć wrogów, a oni ciebie zwyciężają. Polegaj jednak na 
Nim; On może odwrócić losy walki w jednym momencie. Uchwyć się Jego mocno. Kiedy 
wszystkie siły twojej duszy wydają się rozproszone i słabe, zbierz je razem poprzez wiarę. 
Uchwyć się Jezusa Chrystusa, a dzień będzie należał do ciebie; gdyż zwycięstwo należy do 
Pana i nie możesz go odnosić w oddzieleniu od Niego. Chociaż odczuwasz ból wielu ran, to 
pamiętaj, że często zraniony żołnierz wygrywał walkę. Wierz, a tak ci się stanie. 

 
Pamiętaj też, że twoje porażki, poprzez mądrość i miłość twojego Boga mogą się 

przemienić w zwycięstwo, wlać w ciebie odwagę i święty gniew przeciwko twoim wrogom; 
żeby cię doprowadzić do pokory i wyprowadzić z twojej własnej wyimaginowanej siły, 
żebyś mógł korzystać z Jego prawdziwej siły. 

Nie śpiesz się; nie myśl, że zwyciężysz w pierwszym starciu. Wiele trudnych konfliktów 
do rozwiązania wymaga czasu i często będziesz doprowadzony do najniższego punktu, 
prawie do rozpaczy i wydaje się, że nie da się tego uratować. Wtedy jest czas, aby On mógł 
wkroczyć, nawet w punkcie ich przewagi. „Niech Bóg powstanie, a wtedy Jego wrogowie 
będą rozproszeni" (Psalm 68:1). To się sprawdza w kościele w najtrudniejszych chwilach i 
sprawdza się również w duszy człowieka wierzącego. 

 



„Wiedząc o tym, że wasi bracia na całym świecie 
przeżywają te same doświadczenia" 
 
Jest jedna rzecz, która wystawia na próbę cierpliwość i osłabia wiarę niektórych chrześcijan; 
są gotowi myśleć, że nigdy nie było i nie ma takiego dziecka Bożego, które by było w takim 
stanie jak oni. Dlatego czasami wyolbrzymiają nawet swoje wewnętrzne doświadczenia w 
swojej wyobraźni, ale najczęściej te ich wewnętrzne przeżycia, które są najtrudniejsze dla 
nich, są porównywalne z przeżyciami innych, ale ich własne wydają się bez porównania 
trudniejsze. 

Dlatego apostoł Paweł obala takie pojęcie: „Nie przyszło jeszcze na was takie 
doświadczenie, którego nie przeżywają inni" (1 Kor. 10:13). Tu jest ta sama prawda: „Wasi 
bracia przeżywają te same doświadczenia." 

My jednak wolimy słuchać o łatwości i nie potrafimy przekonać swoich serc, aby się z 
tym pogodziły, że pokusy i kłopoty są udziałem świętych tu na ziemi i jest to królewska 
droga do królestwa. Nasz Król ją przeszedł i Jego naśladowcy idą tą samą drogą. Czyż 
oprócz szczęśliwego zakończenia nie jest ona słodka dlatego, że On nią szedł? To jest 
prawda i jest to najbardziej pocieszająca prawda: „wszyscy bracia i siostry" idą tą drogą, a 
nasz Starszy Brat przeszedł nią jako pierwszy. 

Robert Leighton (1748) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wolni dla Ducha 
Są prawa umysłu, które musimy znać, np. Kiedy pracuje z łatwością, to nie ma stresu,, a 
kiedy ma stres, przestaje pracować z łatwością. Duch Święty w twoim duchu oświeca 
umysł. Kiedy wróg kieruje umysłem, albo jest on pod napięciem, albo zmuszony do 
działania, przestaje on być zdolny do otrzymywania światła od Ducha Świętego. Moce 
demoniczne wiedzą o tym i robią wszystko co jest w ich mocy, aby twój umysł miał stres. 

Może on mieć stres, kiedy rozmyśla o jednym temacie dotąd, aż nie widzi wyraźnie 
niczego innego, albo poprzez zmartwienie, troski, czy nawet zbytnie „rozmyślanie" o tym 
co jest Bożą wolą. Umysł jest kanałem dla światła danego przez ducha poprzez Ducha 
Bożego. 

We współpracy z innymi musimy rozumieć jak możemy nie wcinać się w trend 
„myślenia" innych i w ten sposób powodować stres w umyśle. Nikt nie może myśleć 
prawidłowo, albo myśleć duchowo, jeżeli łamie prawa dotyczące działania umysłu 
podlegającego nauce Ducha Świętego. W interesach, jeżeli pracodawca zajmuje się jakimś 
ważnym zagadnieniem wymagającym nieprzerwanego działania umysłu, to jego pracownik 
nie może mu przerywać i powiedzieć: „Przepraszam, muszę pana o coś zapytać." 

Ale w pracy Pańskiej umysł jednego pracownika jest zakłócany i niepokojony przez 
bezmyślne postępowanie jednego pracownika w stosunku do drugiego. Idziesz rozmawiać z 
kimś i nie starasz się dowiedzieć, zanim zaczniesz z nim rozmawiać, jaki jest jego kierunek 
myśli w tym czasie. Pomagając duszom, również powinieneś najpierw dowiedzieć się w 
jakim punkcie są one umysłowo, spotkać się z nimi w tym punkcie, a potem prowadzić ich 
dalej, inteligentnie rozważając prawdę, duchowo. 

Wielu ludzi cierpi z powodu nadmiaru stresu, nie z powodu rzeczywistej pracy 
umysłowej czy duchowej, ale z powodu nieświadomego łamania Bożego prawa 
dotyczącego umysłu. 

Ponadto, kiedy pracujesz z kimś, a nie widzisz „oko w oko" umysłowo, to możesz 
jednak być jednego ducha, jeżeli chodzisz według ducha. Zrozum to, a będziesz się radował 
odkrywaniem wszystkich różnych punktów spojrzenia, jakie Bóg daje swoim dzieciom. 
Jedynie Bóg ma nieograniczony umysł. Jeżeli pamiętasz o tym, że masz tylko ograniczony 
umysł, to nie będziesz chciał, żeby wszyscy widzieli sprawy tak samo jak ty. 

 
Zwycięstwo w konflikcie 
Bez względu na to jak„duchowy"jesteś, jak w pełni Bóg mieszka w twoim duchu, ani jak 
ostrożnie „chodzisz według ducha," nadal musisz spotkać duchowego wroga, a ataki tego 
wroga są skierowane głównie przeciwko duchowi w duchowym człowieku. Na pewnym 
etapie życia chrześcijańskiego atak ten może być skierowany na umysł, prowadząc go do 
nadmiernej aktywności, albo bezczynności; albo na ciało na wiele różnych sposobów; ale 
prawdziwie duchowy wierzący znajdzie fazy konfliktu nieznane w poprzednich etapach 
życia chrześcijańskiego. 



Kiedy napotykasz na okoliczności, które moce ciemności wykorzystują, aby cię 
atakować, niebezpieczeństwo nie polega na tym, aby być na straży tego, jaki wpływ to ma na 
twojego ducha. Może to być odczucie „rozczarowania", albo „opozycji", „bólu", czy 
„więzów", które dotykają twojego ducha. Jesteś „przybity", „przyciśnięty" i zaniepokojony, 
ponieważ duch jest atakowany przez wroga, który wykorzystuje okoliczności albo ludzi 
przeciwko tobie. 

W takich chwilach po pierwsze nie należy się sprzeciwiać człowiekowi, ani atmosferze, 
ale zachować swojego ducha w wolności, utrzymując łączność z Chrystusem i trwając w 
Nim przez wiarę.; po drugie odeprzyj atak wroga na twojego ducha, a potem przyjmij pełne 
zwycięstwo Krzyża nad wszelkimi mocami ciemności w atmosferze wokół ciebie. Naucz się 
uciszyć i uspokajać w Bogu, trzymać zwycięstwo wiary, a wyjdziesz z tego zwycięsko. 

Twój duch nie będzie w pełni do dyspozycji Boga, jeżeli jest przybity, związany, albo w 
osobistym konflikcie. Musisz mieć wolnego ducha; dlatego czuwaj i strzeż go, aby był w 
takim stanie. Potem, jeżeli jesteś rozłączony w duchu, Bóg znajdzie w tobie właściwy 
instrument do Swojej pracy. Wielu jest niedostrojonych do Boga, gdyż nie są na bieżąco w 
modlitwie i posłuszeństwie Duchowi Świętemu w tym wszystkim, co sprawia, że duch jest 
wolny dla Boga. 

Wiemy jak bardzo potrzeba nam tego, aby nasze emocje duszy były uciszone, abyśmy 
mogli oglądać prowadzenie Ducha Bożego — to, co mężowie Boży w minionych wiekach 
znali tak dobrze, kiedy mówili o „uciszeniu duszy." Dlaczego? Żeby życie duszy było tak 
wyciszone, aby duch mógł wzbijać się do góry i panować. 

Jessie Penn-Lewis (1906)

 



 
Duchowy zapał, fałszywy i prawdziwy 

„Co do żarliwości..." (Filipian 3:6) „Żarliwość o twój dom pożera mnie' (Jana 2:17). 
„W gorliwości nie ustawając" (Rzymian 12:11). 

Właściwa gorliwość jest to pożądana cecha. Według słownika Oxford słowo to oznacza 
pilność i zapał w dążeniu do celu ... serdeczne i wytrwałe usiłowanie." Niestety to słowo, 
które oznacza takie pożądane cechy zostało pozbawione właściwego znaczenia i jest często 
przypisywane komuś, kto jest bardzo entuzjastyczny, lecz brak mu zrównoważenia i 
inteligencji. 

Chociaż słowo zapał nie jest jedynie słowem chrześcijańskim, to ma ono wyraźne 
miejsce w chrześcijańskim słownictwie. Może ono być manifestowane w każdej dziedzinie 
życia, czy to świeckiej czy duchowej. Wszyscy, którzy osiągnęli wielkie rzeczy w służbie 
dla Boga czy człowieka, charakteryzowali się pochłaniającą ich gorliwością, która 
umożliwiła im pokonywanie wszelkich przeszkód w dążeniu do ich celu. 

Nasz Pan miał taką cechę w unikalnym stopniu od najwcześniejszych lat. Była to 
gorliwość o Dom Ojca i zainteresowanie, które ściągało niezasłużone napominanie ze 
strony Jego rodziców, kiedy miał zaledwie dwanaście lat. Poprzez całe Jego życie na ziemi 
Jego żarliwość pozostała niezmieniona dotąd, aż doprowadziła Go na krzyż. 
Fałszywa gorliwość 
Dużo z tego, co jest uznawane za duchową gorliwość, jest tylko cielesną energią. Jest to 
duszewne a nie duchowe. Nie jest też to gorliwość religijna, ograniczona do 
ewangelicznych wierzących. Czy nie widzieliście takiej gorliwości wykazywanej przez kult 
„Świadków Jehowy"? Uniwersytet Al Azhar w Kairze szkoli i wysyła pięć tysięcy 
misjonarzy muzułmańskich każdego roku, żeby podbijali świat dla Mahometa. 13 maja 
1957 przyjęto dwa tysiące pięćset młodych mężczyzn na kapłanów Buddy w Tajlandii — 
dla upamiętnienia 2.500 lecia Buddy. Ludzkość nie widziała bardziej fanatycznej gorliwości 
niż ta, która była manifestowana przez komunistów po całym świecie w ich pasji do 
rewolucji światowej. 

Pawłowi też nie brakowało gorliwości przed nawróceniem, ale była ona tragicznie źle 
skierowana. „Miałem gorliwość dla Boga," podkreślał on w swojej obronie (Dz. Ap. 22:3). 
Ale jego gorliwość prowadziła go do przykrych ekscesów. Kiedy wylicza swoje pozorne 
zalety jako wierny Zyd, to dodaje: „Co do żarliwości, prześladowca kościoła" (Filipian 3:6), 
gdyż „szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach" (Dz. Ap. 26:11). 
Po swoich przeżyciu na drodze do Damaszku, jego błędna gorliwość stała się dla niego 
największym smutkiem: „Jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać 
się apostołem," mówił z żalem, „gdyż prześladowałem kościół Boży" (1 Kor. 15:9). 

Nie mógł sobie przebaczyć, ale zanurzył się z przebaczającej miłości Bożej, „który ... 
uznał mnie za wiernego, powierzając mi tę służbę; mimo tego, że byłem przedtem 
bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to 



nieświadomie, w niewierze" (1 Tym. 1:12,13). Niewłaściwie ukierunkowana gorliwość 
może powodować spustoszenie w kościele Bożym. 
Źle zrozumiana gorliwość 
Ponieważ był On tak bardzo różny od innych ludzi, Jego wrogowie opisywali Jezusa jako 
mającego demony. „Ludzie odpowiedzieli mówiąc: Demona masz" (Jana 7:20). Jego 
przyjaciele bardziej uprzejmie określili Jego niezwykłe czyny i wyjaśnili, że nie jest On za 
nich odpowiedzialny. „A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby Go pochwycić, mówili 
bowiem, że odszedł od zmysłów" (Marek 3:21). Jakie to zdumiewające, że jedyny 
doskonale zrównoważony Człowiek na świecie był tak postrzegany przez współczesnych! 

Słowo „gorliwość" pochodzi od greckiego czasownika „gotować" i oznacza żarliwość, 
entuzjazm, który gotuje się w sercu i nie można go powstrzymać. Kiedy Jego uczniowie 
zobaczyli swojego Mistrza zapalonego gorliwością i płomiennym gniewem,zmieniającego 
rytm wieków poprzez wypędzanie handlarzy i wekslarzy ze świątyni, to nagle zrozumieli 
znaczenie proroctwa zapisanego w Psalmie 69:9. „Uczniowie przypomnieli sobie co jest 
napisane: Gorliwość o Twój Dom pożera Mnie" (Jana 2:17). 

„Dosyć, jeżeli uczeń będzie jak jego mistrz, a sługa jak jego pan," ostrzegał Jezus. „Jeśli 
gospodarze Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników" (Mat. 10:25). Nie było 
to więc dziwne, że Paweł podzielał to niezrozumienie swojego Pana. „Festus zawołał 
donośnym głosem: 'Szalejesz Pawle! Wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa'" (Dz. 
Ap. 26:24). 

Czy jednak nie jest to dziwne, że apostoł chrześcijańskiej trzeźwości był postrzegany 
jako niezrównoważony umysłowo? To prawda, że w porównaniu z innymi w tamtych 
czasach, działalność Pawła była prawie nienormalna, ale zdrowe zmysły czy trzeźwość jest 
to pojęcie względne. Zależy kto to osądza. To co Paweł robił w Efezie nie było standardową 
praktyką, kiedy postawił wyzwanie wierzącym: „Pamiętajcie, że przez trzy lata, we dnie i w 
nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was" (Dz. Ap. 20:31), ale czyż nie 
było to znakiem prawdziwego trzeźwego umysłu? Paweł miał właściwą perspektywę tego 
świata jak i przyszłego i działał zgodnie z tym. 

Panie daj mi dzisiaj palący zapał 
Do dusz nieśmiertelnych; uzdolnij mnie, abym się wstawiał za nimi 
Z intensywną gorliwością, miłością mocną jak śmierć 
I wiarą daną przez Boga. Czy świat będzie krzyczał — „Głupi"? 
Ja będę głupi; taka głupota będzie moją radością, 
Gdyż ona potrójnie błogosławi: najpierw moje własne zimne serce, 
Potem uwielbia mojego Boga i wyrywa pewnie 
Mojego splamionego grzechem brata z paszczy śmierci. 

Anonimowy autor 
W Rzymian 12 Paweł zachęca wierzących: „W gorliwości nie ustawajcie" (werset 

11), ale w tym samym rozdziale zachęca ich do pielęgnowania chrześcijańskiego 
zdrowego rozsądku. Tak więc w jego zrozumieniu gorliwość i zdrowy rozsądek nie 



muszą się wzajemnie wykluczać. E. M. Blaiklock tłumaczy Rzymian 12:3 tak: „Bo jak 
Bóg w Swojej łasce uzdolnił mnie, tak samo ja wzywam każdego z was, abyście nie 
myśleli o sobie więcej, niż powinniście, lecz pielęgnujcie chrześcijański zdrowy 
rozsądek, według tego jak Bóg udzielił każdemu wiarę według miary." Paweł pomniejsza 
własną ocenę, a wlicza trzeźwe myślenie. Słowo sophroosume, którego tu używa, łączy 
pojęcie umiarkowania i samokontroli, delikatną równowagę umysłu, który nie ucieka do 
skrajności. Ale pomimo tego jest on oskarżany o to, że jest szalony z powodu jego 
nadmiaru gorliwości dla swojego Mistrza. 
Prawdziwa gorliwość 

„Czysta miłość Boga i człowieka, która wyraża się w palącym pragnieniu, aby rozszerzać 
Boża chwałę i prowadzi do wylewnego oddania dla doczesnego i wiecznego dobra 
współbraci, jest na pewno aprobowana przez Boga; ale nerwowe, zwariowane działanie 
skoncentrowanych na sobie i ambitnych przywódców religijnych jest na pewno 
obraźliwe dla Niego i okaże się, że jest co najmniej szkodliwe dla dusz niezliczonych 
milionów ludzkich istot." W ten sposób A.W. Tozer przeciwstawia prawdziwą i fałszywą 
gorliwość. 

Dla prawdziwej gorliwości Chrystus jest celem i inspiracją. Count Zinzendorf wołał: 
„Mam tylko jedną pasję; jest nią On i tylko On," a jego skoncentrowana na Chrystusie 
gorliwość rozpaliła się w jedną z największych organizacji misyjnych; Kościół Braci 
Morawskich. 

Frederick W.H. Myers przedstawia palącą gorliwość Pawła w takich podniosłych 
słowach: 

Chrystus, należę do Chrystusa i niech to imię wam wystarczy 
Dla mnie On również jest wystarczający; 
Nie kuszę was żadnymi wielkimi słowami, 
Paweł nie ma innego honoru, ani przyjaciela oprócz Chrystusa. 
Tak poprzez życie, śmierć, poprzez smutek i poprzez grzechy On mi 
wystarczy, bo On jest wystarczający; Chrystus jest końcem, gdyż 
Chrystus jest początkiem, Chrystus jest początkiem, gdyż Chrystus 
jest końcem. 
Gorliwość skierowana na Chrystusa będzie miała się manifestowała różnymi sposobami. 

To zmusiło Pawła do szukania zgubionych ludzi dla Chrystusa, „w dzień i w nocy ze 
łzami."To prowadziło Epafrasa do intensywnej modlitwy za jego współchrześcijan w 
Kolosach: „Pozdrawia was Epafras ... sługa Chrystusa, który nieustannie toczy za was bój w 
modlitwach ...Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was" (Kolosan 
4:12,13). To spowodowało prowokacyjną wolność wśród macedońskich kolonistów. „Jeżeli 
chodzi o posługę dla świętych ... wasza gorliwość zachęciła wielu" (2 Kor. 9:1,2). Nawet 
śmierć Chrystusa miała jako jeden z celów stworzenie „szczególnego ludu, gorliwego w 
dobrych uczynkach." Prawdziwa gorliwość zawsze przynosi duchowe żniwo. 



Ideałem Pawła, jeżeli chodzi o jego konwertytów, co ma odzwierciedlenie w jego 
modlitwach, był umysł zapalony Bożą prawdą, serce rozpalone miłością do Boga i 
człowieka i wola zapalona pasją dla chwały Boga. To prawda, że chrześcijanie ewangeliczni 
potrzebują więcej studiowania Biblii, ale jeszcze więcej potrzebują żarliwej gorliwości dla 
Chrystusa. Połączenie głębokiej wiedzy i palącej gorliwości może być rzadkością, ale nie są 
one niekompatybilne. 

Wybitny Henry Martyn wołał, kiedy stanął po raz pierwszy na indiańskiej ziemi: „A 
teraz pozwól mi się spalić dla Boga." W ciągu krótkich siedmiu lat jego gorliwość 
dosłownie go spaliła. Ale zanim umarł, przetłumaczył Nowy Testament na trzy języki! Jego 
oświadczenie inspirowało takie słowa: 

Kiedy umieram, będę tak zadowolony 
Ze lampa mojego życia paliła się dla Ciebie. 
Nie będę żałował niczego, co dałem, 
Pracy czy pieniędzy, aby zbawić jednego grzesznika. 
Nie będę żałował, że droga była wyboista! 
Wystarczy to, że Ty mnie prowadziłeś 
Kiedy umieram, będę tak zadowolony, 
Ze lampa mojego życia paliła się dla Ciebie. 

Słabnąca gorliwość 
Świadomość Pawła, że gorliwość zawsze ma tendencję do wyparowania, była natchnieniem 
do jego słów zachęty: „W gorliwości nie ustawając." Niewielu z nas zachowuje gorliwość, 
jaką mieliśmy w naszej młodości. Rozpoczynamy tak dobrze, ale nie kończymy tak samo. 
Wydaje się, że Paweł zauważył tę tendencję u młodego 
Tymoteusza. Bojąc się, żeby nie zmarnował swojej siły, doradzał mu: „Rozniecaj na 
nowo płomień, który zgasł na ołtarzu twojego życia" (2 Tym. 1:6). 

Na Wyspach Salomona tubylcy śpią wokół ognia, który jest ich jedyną kołdrą. Noce są 
chłodne i kiedy temperatura ciała się obniża, tulą się bliżej płomieni. Od czasu do czasu ktoś 
z nich wstaje i dokłada świeżego paliwa do gasnącego ognia, żeby się wszyscy mogli 
cieszyć jego ciepłem. Zbór w Efezie był w podobnym stanie. Płomień ich pierwszej miłości 
do Chrystusa przygasł do kilku słabych niewygasłych węgielków i ich Pan napominał ich, 
aby wstali i włożyli świeże paliwo na ten ogień ich poświęcenia, żeby nie została usunięta 
ich lampa świadectwa. 

Letni chrześcijanie nie mają służby budzenia, ani też nie przyciągają innych do 
Chrystusa. To gorliwy człowiek wywiera wpływ na swoje pokolenie, a jego zwiastowanie 
pozostawia zbawcze wrażenia na umysłach ludzi. Jezus Chrystus wydał takie wspaniałe 
świadectwo o Janie Chrzcicielu: „On był światłem gorejącym i świecącym" (Jana 5:35). 
Światło zawsze świeci kosztem knota. 

Adolph Deissmann wyjaśnił niesłabnącą gorliwość Pawła w takich słowach: 
„Błyskawica z Damaszku znalazła wystarczającą ilość materiału łatwopalnego w duszy tego 



młodego prześladowcy. Widzimy jak te płomienie wznoszą się do góry i odczuwamy, że ten 
ogień wtedy zapalony nie stracił nic ze swojej mocy w Pawle, kiedy się zestarzał." 
Utrzymana gorliwość 
Zamiast „gorliwi w duchu", w środkowej frazie Rzymian 12:11, dr Harrigton Lees podaje 
taką trafną parafrazę: „Trzymani w temperaturze wrzenia przez Ducha." Pomiędzy naszą 
pilnością w służbie dla człowieka (werset lla) a naszą służbą jako słudzy pańszczyźniani dla 
Pana (werset lic) jest centralny piec, żeby trzymać naszego ducha „prawidłowo zapalonego 
entuzjazmem." 

Stosunkowo łatwo jest osiągnąć temperaturę wrzenia w jakimś momencie duchowego 
uniesienia, ale nie tak łatwo jest ją utrzymać. Nie możemy ani generować, ani utrzymywać 
naszej gorliwości. Jeżeli nie ma ona słabnąć, to musi mieć jakieś zewnętrzne zasilanie, a 
dzieje się to poprzez Ducha Świętego. Ale generowana moc nie może wyparować w postaci 
bezużytecznej pary, lecz musi być zaprzęgnięta do służby dla Mistrza. Jest więc niezmiernie 
ważne, abyśmy utrzymywali właściwe relacje z Duchem Świętym i żebyśmy Go nie 
zasmucali. 

Chrześcijanin w Wędrówce Pielgrzyma widział płomień ognia na palenisku w domu 
tłumacza i jedno pokropienie go wodą powodowało, że płomień wzbijał się coraz wyżej. 
Był zdumiony tym fenomenem dotąd, aż zobaczył Kogoś, kto stał za nim i dolewał oliwy. 
To jest działanie Ducha Świętego, że ustawicznie dolewa oliwy na ogień, żeby utrzymać 
naszą gorliwość w punkcie wrzenia. 

Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu, fakty ewangelii były kompletne i powszechnie 
znane, ale nie wydarzyło się nic znaczącego dotąd, aż zstąpił Duch Święty. Ale po Jego 
zstąpieniu, chrześcijanie zostali tak wypełnieni świętą gorliwością  
i pasją, że Żydzi potrafili to wyjaśnić tylko jako upicie się, myląc pobudzenie powodowane 
przez diabła z Pobudzeniem pochodzącym od Boga. 

Jest możliwe, abyśmy „trwali w temperaturze wrzenia przez Ducha." „Właściwe 
rozmyślanie, właściwe medytowanie, właściwe koncentrowanie się na Chrystusie może to 
sprawić," pisał Alexander Whyte. „Tak, jeżeli chcesz, możesz myśleć i czytać i modlić się 
tak, aby posiadać serce tak gorące jak serce Pawła. Ten sam Duch Święty, który dał 
Chrystusowi Jego gorące serce i Pawłowi jego gorące serce, jest dany również tobie." 

J. Oswald Sanders (1958) 
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