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CHRYSTUS, NASZA PRAWDA
Tom 1, numer 2

   "Słowo Twoje jest pochodnia nogom moim I światłością ścieżkom moim." - Psalm 119:10

W numerze:

Strona 1: Rozlega Sią Głos Trąb

Wezwanie do tego, aby 
powrócić do wypełniania w 
życiu Bożych celów.

Strona 5: Prawda, Której Narzędziem 
   Jest Kazalnica

Konieczność tego, aby prawda 
Chrystusa powodowała zmiany 
naszego myślenia i życia jako 
uczniów.

Strona 8: Nauka Izebel

Niebezpieczeństwo zwiedzenia 
przez fałszywą naukę.

Strona 13: Droga Chrystusa Jest   
     Ciągle Wąska

Wezwanie do wierności tylko 
naukom i doktrynom Chrystusa.

Strona 14: Boskie
     Oddziaływanie Prawdy

Błogosławiony rezultat  
chodzenia zawsze z Chrystusem.

Rozlega Się Głos Trąb
"I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Spraw sobie dwie srebrne 
trąby, kute. Będziesz nimi zwoływał zbór i dawał znak do zwijania  
obozów.  Gdy  zatrąbią  na  obu,  zejdzie  się  do  ciebie  cały  zbór  u 
wejścia do Namiotu Zgromadzenia. Gdy zaś zatrąbią na jednej,  to  
zejdą  się  do  ciebie  książęta,  naczelnicy  tysięcy  izraelskich.  Gdy  
zatrąbicie  dźwiękiem urywanym,  wyruszą  obozy,  które  obozują  po 
stronie wschodniej. Gdy powtórnie zatrąbicie dźwiękiem urywanym,  
wyruszą obozy, które obozują po stronie południowej. Gdy będą mieli  
ruszyć  w  pochód,  zatrąbią  dźwiękiem  urywanym.  Gdy  będzie  się  
zwoływać  zgromadzenie,  zatrąbicie  zwyczajnie,  ale  nie  dźwiękiem 
urywanym.

"W trąby dąć będą synowie Aarona, kapłani. Używanie ich  
będzie dla was ustawą wieczystą dla waszych pokoleń. Gdy w waszej  
ziemi  będziecie  wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi,  który  was  
gnębi,  zadmiecie  w  trąby  dźwiękiem  urywanym.  Przez  to  
przypomnicie  się  Panu,  Bogu  waszemu,  i  będziecie  wybawieni  od  
nieprzyjaciół  waszych.  W dni  waszej  radości  i  w wasze  uroczyste  
święta oraz w wasze dni nowiu będziecie dąć w trąby przy waszych  
całopaleniach  i  przy  ofiarach  pojednania.  Będą one  przypominały  
was Bogu waszemu; Jam jest Pan, Bóg wasz" (TV Mojż 10:1-10).

Trąby te pełniły znaczącą rolę w historii Izraela, szczególnie 
zaś w ich wędrówce przez pustynię do Ziemi Obiecanej. My również 
znajdujemy się w czymś podobnym do pustynnej wędrówki; jesteśmy 
w  drodze.  Jeszcze  nie  dotarliśmy,  ale  jesteśmy  w  drodze.  Ten 
szczególny fragment przywodzi na myśl niektóre rzeczy, jakie dzieją 
się obecnie.  Musimy mieć nasze oczy otwarte na to,  co dzieje się 
wokół nas i na to co mówi Boże Słowo, i jak te dwie rzeczy łączą się. 
Bóg  często  daje  nam  ostrzeżenia,  ale  wraz  z  nimi,  zawsze  nas 
pociesza.

Dwie  srebrne  trąby  były  używane  do  zwoływania  ludzi, 
przekazywania  poleceń  i  do  wydawania  rozkazów  Izraelitom  aby 
wyruszyli  na następny etap drogi do Ziemi  Obiecanej.  Wyobraźcie 
sobie  tą  sytuację.  Rozlega  się  głos  trąby  i  nagle  wszyscy  ludzie 
stłoczeni na wschodzie
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zaczynają  pakować  swoje  rzeczy; 
dochodzi następne wezwanie i składane 
są namioty. Jeszcze raz rozlega się głos 
trąby i obozy na południu robią to samo, 
tak,  że  na  dźwięk  ostatniej  trąby 
wszyscy  są  w  pełni  przygotowani  i 
wyruszają według ustalonego porządku. 
Bóg jest zawsze Bogiem porządku. On 
daje  sygnał;  my  mamy  być  posłuszni. 
Potem  daje  kolejny  sygnał,  i  robimy 
następny krok.

Żyjemy w dniach ostatecznych. 
Ale w tych ostatecznych dniach musimy 
rozumieć,  że  głos  trąb  rozlega  się  z 
nieba  już  TERAZ.  Rozbrzmiewają  one 
dla  Bożego  ludu,  Jego  Kościoła.  Roz-
brzmiewają,  aby  postawić  go  w  stan 
gotowości i tęsknoty za powrotem Pana 
Jezusa  Chrystusa,  który  przyjdzie  na 
odgłos  trąby  ostatecznej  (1  Kor. 
15:52-55),  aby  być  wzbudzonym  jako 
nieskazitelny,  gdzie  "śmierć  jest 
pochłonięta  w  zwycięstwie."  Co  za 
wspaniała nadzieja!

Dzisiaj  na  całym  świecie,  a 
szczególnie  tutaj  w Anglii,  wydaje  się, 
że  wielu  przywódców  kościoła  nie 
słucha  odgłosów  trąb  z  nieba,  i  nie 
rozróżnia  znaków  czasu,  w  konsek-
wencji  czego  nie  głosi  się  kościołom 
Bożego  wezwania  do  przygotowania  i 
uświęcenia.  Mamy  nadmiar  powierz-
chownych  demonstracji  i  działań;  Bóg 
mówi:  "Dosyć!  Chcę  was  tutaj,  przede 
Mną. Spójrzcie na Mnie i posłuchajcie, 
ponieważ rozlega się głos trąb. Zrozum-
cie to i  poznajcie,  bo wzywam was do 
akcji."

Kościół Jako Głos Proroczy

Drugi  rozdział  Dziejów  Apostolskich 
opisuje  dzień  Pięćdziesiątnicy.  Ludzie 
oskarżyli uczniów o to, że są pijani, ale 
Piotr odpowiedział: "Ale tutaj jest to, co 
było zapowiedziane przez proroka Joela: 
1 stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, 
że  wyleję  Ducha  Mego  na  wszelkie 
ciało..."  (Dz.  Ap.  2:16-21).  To  jest 
proroctwo  z  Księgi  Joela  2:28-32, 
dotyczące  wylania  Ducha  Świętego  i 
wydarzeń Pięćdziesiątnicy.

Wylanie  Ducha  Świętego  w 
dniu Pięćdziesiątnicy  było w pewnym 

sensie  Bożą  zbiorową  ordynacją  Jego 
Kościoła jako proroczego głosu w wyp-
ełnieniu proroctwa Joela. W tym czasie 
kiedy  pisane  były  Dzieje  Apostolskie, 
było wielu fałszywych proroków. Twie-
rdzili  oni,  że  mają  szczególną  moc  i 
wizje,  ale  niekoniecznie  pochodziło  to 
od Boga.

 Dzisiaj znajdujemy się w takiej 
samej  sytuacji,  szczególnie  w kościele. 
Ludzie  w  czasie  Pięćdziesiątnicy  byli 
bardzo  podejrzliwi  w  stosunku  do 
każdego, kto podawał się za proroka. W 
tym  czasie  ten  'urząd',  jaki  w  Starym 
Testamencie  reprezentowany  jest  przez 
takich mężów Bożych jak Jeremiasz czy 
Ezechiel,  bardzo  wyraźnie  zaginął. 
Główną  przyczyną  faktycznego  zaniku 
'proroka'  jako  takiego  było  to,  że  w 
pierwszym kościele była moc, autorytet 
i  wpływ,  wniesione  przez  głoszenie 
Słowa Bożego, nauczanie życia i osoby 
Jezusa  i  budowanie  na  fundamencie 
proroków i apostołów. To było mocne! 
Było to skuteczne, ponieważ ich służba 
była potwierdzana przez niepodważalne 
świadectwo  Chrystusa  i  poprzez 
świadectwo  ich  własnego  życia  jako 
ciała Chrystusowego.

Bóg błogosławił  ich posłuszne 
życie  poprzez  wylanie  Swojego  Święt-
ego Ducha. Rezultat był taki, że poprzez 
oddech  Boży,  ciało  Chrystusa  zaczęło 
odzwierciedlać  Boże myśli.  Było  nowe 
zwiastowanie  Bożego  Słowa  w  mocy, 
ku  zbudowaniu  w  szczególnych 
sytuacjach,  ale  bardzo  rzadko  była 
przepowiednia  tego  co  miało  się  stać 
(Dz.  Ap.  11:28).  Bożym  celem  było 
użycie  Jego  kościoła  jako  'proroka' 
wszystkich  narodów,  aby  głosić  Jego 
myśli i Słowo.

Przez całą historię pojawiali się 
ludzie, których Bóg postawił jako pror-
oków,  ale  celem  było  zawsze  to,  aby 
przywrócić kościół do jego początków i 
obowiązków. Bóg teraz powołuje ludzi, 
którzy  wykrzykują  to  samo  wezwanie. 
Poselstwo  to  brzmi:  "Wróćcie  do  zad-
ania,  które Ja wam przeznaczyłem,  nie 
do  waszych  celów  czy  planów,  które 
wykonujecie w Moim imieniu."

Musimy zrozumieć,  że wraz  z 
tymi prorokami w ciele Chrystusa, w
duchowym sensie, Bóg wezwał Swój 

kościół do przyjęcia roli proroka. Wszy-
scy jesteśmy powołani, aby być sługami 
Nowego  Przymierza;  aby żyć  i  działać 
'proroczo' w tym wieku. On powołał nas 
wszystkich, abyśmy poprzez nasze życie 
odważnie zwiastowali to, co jest dobre i 
zgodne z Bożymi myślami. W tym, On 
spowoduje  wylanie  Ducha  Świętego, 
które  uzdolni  nas  do  odważnego 
zwiastowania  Jego  Słowa  wszystkim 
narodom.

Wiąże  się  z  tym ogromna  od-
powiedzialność.  Ezechiel  zapisał  po-
ważne ostrzeżenie, jakie Bóg kieruje do 
tych,  których  używa  jako  proroczego 
głosu. Doszło mnie Słowo Pana: "Synu 
człowieczy,  przemów  do  swoich  rod-
aków i powiedz im: Gdy sprowadzam ne 
jakiś  kraj  miecz,  a  lud  tego  kraju 
wybiera  jednego męża spośród siebie i 
ustanawia  go  swoim  stróżem,  a  ten 
widząc, że miecz spada na kraj, zatrąbi 
na  rogu  i  ostrzeże  lud,  i  ktoś  usłyszy 
wyraźnie  głos  trąby,  lecz  nie  przyjmie 
przestrogi, i miecz spada i porywa go, to 
krew spada na jego własną głowę. Głos 
trąby usłyszał, ale nie przyjął przestrogi, 
dlatego  jego  krew  spadnie  na  niego 
samego,  lecz  ten,  który  przestrzega, 
uratuje  swoją  duszę.  Jeżeli  natomiast 
stróż widzi, że miecz spada, a nie zatrąbi 
na rogu i lud nie zostaje ostrzeżony, to 
gdy miecz spada i porywa kogoś z nich, 
ten  ginie  z  powodu  swojej  winy,  lecz 
jego  krwi  zażądam  od  stróża"  (Ez. 
33:2-6).

Ta  sama  odpowiedzialność 
ciąży na  nas,  ponieważ mamy do czy-
nienia  z  życiem ludzi,  z  Bożymi  plan-
ami, z pokonaniem szatana. Rozlega się 
głos trąb, a Bóg chce upewnić się, że je 
słyszymy  i  rozumiemy,  i  nie  tylko 
rozumiemy,  ale  że  wiemy  jak  na  to 
reagować i co robić.

Połykanie Słowa

Znowu,  w  księdze  Ezechiela,  prorok 
otrzymał  polecenie  od  Boga:  "'Lecz 
mów do nich Moje słowa — czy będą 
słuchać,  czy nie  — gdyż  są przekorni. 
Ty zaś, synu człowieczy, słuchaj, co Ja

2



CHRYSTUS, NASZA PRAWDA

Rozlega  Się Głos Trąb

mowie,  do  ciebie!  Nie  bądź  przekorny 
jak dom przekory! Otwórz swoje usta i 
zjedz co ci podaje.!'  A gdy spojrzałem, 
oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w 
niej  zwój  księgi.  I  rozwinął  go  przede 
mną. A był zapisany z jednej i z drugiej 
strony. Były zaś na nim wypisane skar-
gi, jęki i biadania. I rzekł do mnie: 'Synu 
człowieczy!  Zjedz  to,  co  masz  przed 
sobą;  zjedz  ten  zwój  i  idż,  a  mów do 
domu Izraelskiego.'  A gdy otworzyłem 
usta, dał mi ten zwój do zjedzenia" (Ez. 
2:7-3:2).

Zauważ,  że  Ezechiel  został 
poproszony o zjedzenie zwoju. To, o co 
naprawdę prosi się proroka, to nie tylko 
aby słyszał co Bóg chce powiedzieć, ale 
aby  również  połknął  to.  Połknięcie 
Słowa Bożego oznaczało, że żył nim w 
taki sposób, że kiedy mówił, poselstwo 
było  wylaniem  Jego  serca,  jego  całej 
istoty;  stało  się  częścią  niego  samego. 
Prawdziwy  prorok  nie  może  nic  na  to 
poradzić; poselstwo wypływa bez wzg-
lędu na okoliczności. Kiedy Bóg wkłada 
Swoje  poselstwo  w  twoje  serce,  ono 
zmienia  ciebie!  Nie  możesz  temu  zar-
adzić;  poselstwo  to  wywrze  na  ciebie 
wpływ.

To  jest  problem  dotyczący 
wielu  dzisiejszych  proroków.  Często 
prorokują  oni  szczerze,  ale  jednak  ze 
swoich  własnych  serc;  nie  połknęli 
Bożego  Słowa  dla  danej  chwili.  Nie 
oczekiwali  przed  Nim  na  kolanach. 
Często  wypowiadają  swoje  własne 
uczucia  powiązane  ze  znajomością 
bieżących spraw, ale przed Bogiem jest 
to  tylko  bańka mydlana.  Otrzymali  już 
swoją nagrodę.

W  10  rozdziale  Objawienia 
czytamy  o  jeszcze  jednym  proroku, 
któremu dano zwój do zjedzenia. Janowi 
zostały  przekazane  Boże  plany 
dotyczące  przyszłości.  Jeszcze raz  pro-
rokowi jest postawione wymaganie, aby 
uczynił  Słowo  Boże  częścią  swojej 
istoty. "A głos, który usłyszałem z nieba, 
znowu  się  do  mnie  tak  odezwał:  Idź, 
weź  księgę  otwartą,  którą  ma  w  ręku 
anioł  stojący  na  morzu  i  na  lądzie. 
Poszedłem  tedy  do  anioła  i  powied-
ziałem mu, aby mi dał książeczkę. A on 
rzecze  do  mnie:  Weź  i  zjedz  ją; 
gorzkością napełni żołądek twój, lecz w 

ustach  twoich  będzie  słodka  jak  miód. 
Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i 
zjadłem ją,  a  była  w ustach moich jak 
słodki miód; a gdy ją zjadłem, żołądek 
mój pełen był gorzkości. I powiedziano 
mi: Musisz znowu prorokować o wielu 
ludach i narodach, i językach, i królach" 
(Obj. 10:8-11).

Ważne jest, abyśmy zrozumieli, 
co się tutaj dzieje. Zostaliśmy wezwani, 
aby  połknąć  Boże  Słowo  i  uczynić  je 
częścią  nas  samych;  w  naszej  szczeg-
ólnej  sytuacji  jest  to  kwestia  przyjęcia 
'na  pokład'  pełnej  implikacji  Bożego 
Słowa  w  świetle  tego,  co  dzieje  się 
wokół nas.

Jaki Fundament?

Kilka lat temu gazeta "The Independent" 
opisała  przebieg  nabożeństwa,  które 
miało  miejsce  w  katedrze  Winchester. 
Byli  tam  obecni  przywódcy  kościoła 
anglikańskiego,  razem  z  przywódcami 
Bahai,  Buddystów,  Hindusów,  Islamu, 
Sikhów  i  Taoi.  Wszystkie  te  fałszywe 
religie  razem  z  reprezentantami 
Judaizmu, brały udział z tymi, którzy są 
uważani  za  ugruntowany  kościół. 
Zebrali  się  razem,  aby  utworzyć 
przymierze  zwane  'Rainbow  Covenant' 
(Przymierze Tęczy),   które

jest  unią  pomiędzy  religią  a  konser-
watyzmem,  w  celu  ochrony  'Matki 
Ziemi.'  Interesującym  jest  fakt,  że 
zdjęcie pokazywało flagę,  która wisiała 
nad  zgromadzeniem;  był  to  wizerunek 
węża  na  drzewie.  Kto  jest  panem tego 
zgromadzenia?  Na  jakim  fundamencie 
budujemy?
W  czwartym  wieku  Konstantyn 
ustanowił  małżeństwo  pomiędzy  wład-
zami  świeckimi  a  kościołem.  Umieścił 
krzyż na swojej fladze wojennej i wpro-
wadził świeckie wartości i priorytety do 
kościoła,  który  miał  być  "ludem  odd-
zielonym."  Fundament  Bożego Słowa i 
autorytet Jezusa Chrystusa zostały zastą-
pione fałszywym fundamentem, i wiele 
z tego, co zostało zbudowane w imieniu 
Jezusa,  korzystało  z  niewłaściwego 
fundamentu.
Dzisiaj  stwierdzamy,  że  Jezus  stoi  na 
dworze  i  prosi  o  to  by  mógł  wejść. 
Mówi  do  Swojego  kościoła:  "Oto 
Jestem! Stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś 
usłyszy  mój  głos  i  otworzy  drzwi, 
wstąpię  do  niego  i  będę  z  nim  wiec-
zerzał, a on ze mną" (Obj. 3:20). Wielu z 
nas zna ten wiersz, ale często słyszymy 
go jako werset  ewangelizacyjny.  Nie o 
to  chodzi.  Jest  on  adresowany  do 
kościoła! Chrystus pragnie społeczności 
ze Swoim kościołem, ale nie jest On już 
tym jedynym fundamentem.
Kościół dzisiaj poszukuje jed-

Przekazywanie Chrystusa

"Ten, kto usługuje w Duchu, prezentuje Chrystusa zawsze jako 
jedyna rzecz, którą chce osiągnąć i utrzymać. Przedstawia Go jako 
źródło wszelkiej radości dla serca w Jego własnym bezchmurnym 
świetle, również w tym okresie doświadczeń i zła. Pokazuje i 
podkreśla, że nie brakuje mocy do niczego, kiedy człowiek trwa w 
świadomej społeczności z Nim. Przedstawia człowiekowi żywy 
kontrast, polegający na tym, że z jednej strony osądza i potępia 
własne drogi i uczucia człowieka, a z drugiej strony z radością 
zachwyca go naturą Tego, który go umiłował i oddał Siebie Samego 
za niego; i ta natura -- nowa natura - jest promowana i odżywiana 
przez każde spojrzenie na Chrystusa."

J.B. Stoney (1814-1897)
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ności,  ale  szukaliśmy jej  w  niewłaściwych  miejscach.  Poz-
woliliśmy na to, aby różne nauki wślizgnęły się do kościoła, 
mieszając nauki metafizyczne i skrajne idee kultowe z frag-
mentami prawdy. Problemem jest to, że wiele z tych rzeczy 
wydaje  się  być  przyjemnymi,  są  słodkie  dla  podniebienia, 
zaspokajają  nasze  ludzkie  potrzeby.  Bardzo  przyjemnym 
może być chodzenie na nabożeństwa, gdzie wszyscy są tam 
'mili  i  akceptujący.'  Myślimy,  że  tak  wygląda  'jedność,'  ale 
prawdziwa  jedność  może  pochodzić  tylko  przez  Jezusa 
Chrystusa  w  mocy  namaszczenia  Ducha  Świętego.  To 
Chrystus musi być Panem zgromadzenia, a nie jakaś struktura, 
osoba czy ideał.
Jest wiele rzeczy, które dzieją się wokół nas i wydają się być 
wydarzeniami pozytywnymi. Mur berliński został zburzony, i 
jest to wspaniały widok. Jednakże nie wszystko co się świeci, 
jest  złotem!  Działa  pewien  system  władzy,  który  jest 
całkowicie przeciwny Chrystusowi.  Z chwilą zburzenia tego 
muru,  musimy  uważać,  czy  stopniowo  nie  budujemy 
kolejnych. Początkowo mogą wydawać się pozytywne i dobre, 
ale  ich  ostatecznym  celem  jest  złapanie  w  pułapkę  ludu 
Bożego. Dzieje się teraz tak wiele rzeczy, z których musimy 
zdawać sobie sprawę. Musimy obserwować wydarzenia wokół 
nas w świetle Bożego Słowa i Jego celów.
Bóg wzywa Swój kościół, aby był głosem do narodów. Nie 
oznacza to tylko chwały i piękna zbawienia w Chrystusie, ale 
również  przynoszenie  ostrzeżenia  przed  nadchodzącym 
sądem.  Siódma  trąba  w  Objawieniu  sygnalizuje  nie  tylko 
ucztę  weselną  Baranka,  ale  również  pełnię Bożego  gniewu. 
Ostrzeżenie  rozlega  się  teraz.  Bóg nie chce  abyśmy zostali 
złapani  w  pułapkę.  On  pragnie  abyśmy  spoczywali  w 
bezpieczeństwie Jego obecności, gdzie On Sam jest Panem.

Chrystus, Nasz Fundament

Nasza sytuacja musi być podobna do kobiety, która dotknęła 
się skraju szaty Jezusa (zobacz Łuk. 8). Wyciągnęła rękę, aby 
dotknąć  Jezusa  i  kiedy  Go  dotknęła,  coś  się  stało.  Została 
uzdrowiona!  Została  zmieniona,  ponieważ  dotknęła 
Chrystusa! Wszyscy inni byli wokół Niego; byli w tej samej 
okolicy, w której i On był, ale nigdy nie wyciągnęli ręki aby 
się Go dotknąć. Wielu w kościele zbliżyło się do Chrystusa; 
nawiązało  kontakty  z  ludźmi  wokół  siebie,  ale  nie  mieli 
społeczności z Samym Chrystusem.

Fundamentem  całej  naszej  nauki,  wszystkiego,  co 
czynimy, musi być Chrystus — to Kim On jest i czym chce 
abyśmy my byli. Bożym pragnieniem jest to, abyśmy przyszli 
do pełnego poznania Go, abyśmy Go dotknęli i zobaczyli w 
całej  Jego chwale.  Potrzebujemy tego dotyku aby żyć!  Bez 
Niego  nie ma znaczenia jak wiele dobrych  rzeczy wykona-
liśmy,  ile  razy  mówiliśmy "Robimy to  w Twoim imieniu." 
Jeżeli Jezus kiedykolwiek miałby nam powiedzieć "Nigdy cię 
nie znałem" (Mat. 7:21-23), to wszystko co czyniliśmy było 
by na próżno. Musimy trwać w społeczności z Nim!
Gdy ten wiek zbliża się ku końcowi,  niesamowite 

rzeczy będą działy się wokół nas. Piękną prawdą jest to, że nie 
potrzebujemy  się  martwić  czy  bać.  Musimy  ustawicznie 
wzrastać  w  Chrystusa  w  mocy  Ducha  Świętego.  Kiedy 
koncentrujemy się  na zapuszczaniu korzeni w Nim, drzewo 
będzie rosło samo — Bóg daje wzrost ~ gałęzie, liście i owoc 
wyrosną  same.  Zakwitniemy  z  obfitości,  jeżeli  po  prostu 
skoncentrujemy  się  na  zapuszczeniu  naszych  korzeni  w 
prawdziwym źródle życia.

Jeżeli szukamy jakiejkolwiek innej drogi, fundament 
będzie  niewłaściwy,  i  kiedy  przyjdzie  wstrząs,  będziemy 
zgubieni. Tak jak powiedziałem, naszym fundamentem musi 
być Chrystus taki jaki jest objawiony w Słowie Bożym, wraz z 
modlitwą  w  mocy  Ducha  Świętego,  tak,  abyśmy  byli 
ugruntowani  w  Chrystusie,  czerpiąc  nasze  życie  z  Ducha 
Świętego, jak drzewo czerpie wodę. Wtedy będziemy niezach-
wiani, stojąc niezawstydzeni.

19  rozdział  Objawienia  pokazuje  nam  triumfalny 
obraz  kościoła.  "Wielka  wszetecznica  która  skaziła  ziemię 
wszeteczeństwem  swoim"  została  osądzona  przez  Boga 
(werset  2).  Trzeba  się  rozprawić  z  systemem,  który  szukał 
kochanków innych niż Samego Chrystusa. Podobizny, ludzkie 
struktury,  ruchy,  wszystkie  będą  poddane  sprawiedliwemu 
sądowi  Samego  Boga.  Dalej,  widzimy  kontrastowy  obraz 
tych,  którzy  naśladowali  Chrystusa  całym  sercem:  "I 
usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, 
i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto 
Pan,  Bóg nasz.  Wszechmogący,  objął  panowanie.  Weselmy 
się i radujmy się, i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele 
Baranka,  i  oblubienica  Jego  przygotowała  się.  I  dano  jej 
przyoblec  się  w  czysty,  lśniący  bisior,  a  bisior  oznacza 
sprawiedliwe  uczynki  świętych.  I  rzecze  do  mnie:  Napisz: 
Błogosławieni,  którzy  są  zaproszeni  na  weselną  ucztę 
Baranka.  I  rzecze do mnie:  To  są prawdziwe Słowa Boże" 
(wersety 6-9).

Jest  to  piękny  fragment,  który  mówi  coś  bardzo 
mocnego.  Oblubienica  się  przygotowała;  włożyła  na  siebie 
weselną szatę sprawiedliwości i czystości. Wszyscy ci, którzy 
chodzą w tej gotowości, są zaproszeni aby usiąść z Jezusem 
Chrystusem, który nie jest już dłużej słabym barankiem, ale 
Panem Chwały, Królem Królów. On już zajął swoje miejsce 
jako Pan i już rządzi. TERAZ! Nie ma powodu ulegać pokusie 
strachu,  czy  zwątpienia,  w  zgiełku  wydarzeń.  Wynik  jest 
znany; Jezus jest Panem! Nie musimy się niczego bać. Jego 
doskonała  miłość  usuwa  wszelki  strach.  Zamiast  tego, 
zostaliśmy wezwani,  aby reagować na sytuację  i  rozgłaszać 
narodom Jego prawdę i chwałę. Kiedy budujemy nasze życie 
na  Chrystusie,  ucząc  się  trwać  i  odpoczywać  w Nim,  będ-
ziemy przeżywać Jego zwycięstwo wraz z Nim!

Mikę Barton (1989) W       
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CHRYSTUS, NASZA PRAWDA

Prawda, Której Narzędziem Jest Kazalnica
Myśli adresowane do Chrześcijańskich Kaznodziejów i do tych, którzy ich słuchają.

Nota edytorska: Jest  to cytat  z  książki  
która została opublikowana najpierw w 
roku 1848. Czytelnik może stwierdzić, te 
język  jest  trudny,  ale  z  modlitewnym 
nastawieniem  prawda  tego  poselstwa 
będzie zrozumiała.

Prawda Usuwa Błąd

Było    dwóch    ludzi    wielce    wyróż-
niających   się w  historii  nowoczesnej 
Europy,  których  wpływ  na  współoby-
wateli  odczuwany jest  do chwili  obec-
nej.   Obaj    rozpoczęli   swoją   karierę 
młodo,   obaj   posiedli  wyższą władzę 
umysłu i wielką odwagę moralną; obaj 
byli   ludźmi  wielce   wykształconymi, 
jeden,  w  poważnych  uniwersytetach 
Niemiec,  drugi,  w  najbardziej  wyt-
wornym Uniwersytecie w Paryżu; i obaj 
byli    dobrze    przygotowani    do 
zadania,   które   potem   wykonywali. 
Obaj zostali rzuceni w świat w okresie 
wielkiej  ciemnoty  moralnej;  okres,  w 
którym  Europa  była  długo  uciskana 
przez  wstrętne  żądania,  zepsutą  ary-
stokrację  i  poniżające   instytucje  Koś-
cioła  Papieskiego,  wplecione  i 
wyłożone  w  każdym  dziale  ludzkiego 
społeczeństwa,  od  pałaców  książęcych 
do  najskromniejszych  domowych 
relacji.  Obaj  mieli  również  ten  sam 
bezpośredni  cel  —  wyzwolenie 
ludzkiego  umysłu  z  więzów   Rzymu. 
To  były bardzo  ekscytujące sceny,  w 
pośrodku których ci dwaj godni uwagi 
ludzie zostali wprowadzeni;    gdyż   w 
pamięci    obecnego    i  ubiegłego 
pokolenia nie miały miejsca wydarzenia 
o  większej  wadze,  niż  wielka 
Reformacja  Protestancka  i  pamiętna 
Rewolucja Francuska.

Ale Luter i Voltaire byli bardzo 
różnymi  ludźmi.  Jeden  był  kierowany 
tym  ateistycznym  i  bezlitosnym 
fanatyzmem,  który  był  prekursorem 
"rządu terroru,"   drugi   niewzruszoną 
wiarą i

płonącą  miłością  do  Bożej  prawdy. 
Luter  był  pobudzony przez  najbardziej 
odważne,  zrównoważone,  szlachetne  i 
nie  samolubne  motywy  i  pasje,  jakie 
kiedykolwiek  były  znane  upadłej  lud-
zkości od czasów Pawła. Voltaire rów-
nież  był  pobudzony  przez  motywy, 
które  były  odważne  i  wytrwałe,  ale 
najbardziej  nierozważne  i  niegodziwe. 
Pod równie silnymi impulsami,  z  tymi 
samymi pełnymi nadziei oczekiwaniami 
porywającego  sukcesu, 
wzmacniającymi  siłę  ciała  i  umysłu, 
każdy  poszedł  swoją  wybraną  i  różną 
drogą. A różnica polegała tylko na tym. 
Luter,  przewidując  doniosłe   rezultaty 
płynące  z   kontro-

wersji, kontrolowanej przez dobroć, nie 
tylko przez najbliższy,  ale i  ostateczny 
cel,  i  głęboko czuły na to,  że o  wiele 
łatwiej jest burzyć niż budować, i trud-
niej jest zaszczepić właściwe zasady niż 
wykorzenić złe, włożył wiele wysiłku w 
budowanie,  zanim zaczął  burzyć.  Vol-
taire,  nie  troszczący  się  o  przyszłość, 
głuchy  na  każdą  spokojną  i  życzliwą 
rozwagę, martwy dla każdej potrzeby z 
wyjątkiem  jednej,  nie  robił  niczego 
poza burzeniem.

Luter wziął prawdę Bożą jako 
swojego  przewodnika  i  ustanowiwszy 
mocno  najpierw  kilka  radykalnych 
zasad  Chrześcijaństwa  przeciw 
wszystkim  sprzymierzonym  radom 
książęcym,  legatom i  synodom,  zebrał 
je  i  przekazał  Rzymowi  w  czasie 
potrzeby, kiedy ich własne zgniłe wały 
ochronne  i  dumne  wieże  powinny 
upaść.     Położywszy  więc  swój 

fundament  i  kierując  go  do  Europy, 
wymierzał  cios  za  ciosem  przeciwko 
Rzymowi,  i  rozdarł  jego zepsute mury 
obronne, pozostawiając mu Słowo Boże 
jako podporę.

Voltaire  widział 
niedorzeczności  i   odczuwał   zło 
panujące   w   Kościele  Rzymskim  tak 
samo jak  Luter  i  był  zdecydowany na 
pewne  radykalne  przemiany,  jeżeli 
nawet nie na reformy. Ale zmiana, którą 
zamierzał  przeprowadzić  była  bez 
prawdy, bez religii, bez Boga. 'Zły duch 
nękał  go';  nie  miał  zdolności 
przewidywania,   albo  nawet  gdyby je 
posiadał,  brakowało  mu  zasad  moral-
nych,   aby   dostrzec   to,   że   niszcząc 
religię Rzymu i nie dając Francji nic w 
zamian,    rezultatem    będzie    naj-
bardziej  nieludzka  przemoc  i  barbar-
zyństwo.  Zniesławił  Biblię,  rzucił  pod 
nogi  i  powalał  nią.  Twierdził,  że  oś-
wieci  umysły  ludzkie,  ale  narzucił  na 
nie  szatę  ciemności  i  śmierci;  utrzy-
mywał,  że  jest  przyjacielem  ludzi,  ale 
był  ich  zajadłym  wrogiem.  Zamknął 
swoje  uszy  na  proste  i  decydujące 
argumenty,  a  jednak postawił  sobie za 
cel   rozum;   ciemny,   dumny   rozum; 
ubóstwił  go  i  naród  poprzez  uroczyste 
dekrety prawne, zadecydował, że rozum 
jest  bogiem!  Paryż,  tak  jak  starożytne 
miasto  Efez,  było  napełnione  zamies-
zaniem,    'niektórzy   krzyczeli   jedno, 
drudzy co innego,'  dotąd, aż w dużym 
stopniu   motłoch,   uosabiający  boginię 
rozumu,  pospieszył  do  Notre  Damę,  z 
ohydną prostytutką na ramionach, usad-
owił  ją  w pośrodku  Bożej  świątyni,  a 
wszyscy   wołali   przez   dwie  godziny: 
"Nie ma innego Boga prócz rozumu, a 
śmierć jest wiecznym zaśnięciem!"
Voltaire  osiągnął  swój  cel.  Umysł 
Francji  został  wyzwolony  od  Rzymu, 
zrzucił  więzy,  był  wolny.  Żaden 
człowiek  nie  osiągnął  swojego  celu 
bardziej efektywnie. Luter również

"Błąd jest chmurą, która okrywa
prawdą; nie ma sensu rozpraszanie

tej chmury, jeżeli prawda nie
będzie świeciła jeszcze

większym blaskiem."
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CHRYSTUS, NASZA PRAWDA
Prawda, której narzędziem jest kazalnica

osiągnął  swój  cel;  osiągnął  go  mężnie;  zrewolucjonizował 
Niemcy  i  inne  kraje  Europy,  i  pozostawił  umysł  ludzki 
wolnym.  Uczynki  tych  dwóch  mężczyzn  się  skończyły; 
wydarzenia  należą  do  przeszłości,  a  my,  z  dystansu  czasu 
możemy na nie popatrzyć. Owoc miał czas urosnąć i stać się 
dojrzałym, ale czym on jest?
Popatrzcie  na  efekty  kontrowersji  przeprowadzonej  przez 
Lutra  w Niemczech,  Brytanii,  Szwajcarii,  Prusach,  a  nawet 
samej  Francji;  na  skute  żelazem  wybrzeża  i  granitowe 
wzgórza Nowej Anglii; wśród Holendrów i Hugenotów z New 
Jersey  i  Południowych  Stanów  i  rosnącą  masę  wszelkiego 
rodzaju i gatunku,  która rozciąga się pomiędzy Alleghany a 
Górami Skalistymi.

Możemy  zobaczyć  również  efekty  tej  niszczącej 
rewolucji  zainicjowanej  przez  Voltaire'  a,  niektórzy  z  nas 
pamiętają to, a ten głęboki odgłos jaki rozległ się w Europie i 
na świecie w dalszym ciągu brzmi w naszych uszach. Wpływ 
Rzymu został zniszczony we Francji i nie pozostało nic, prócz 
samolubnej, gwałtownej i okrutnej pasji, nie pohamowanej w 
okrucieństwie. Lew został zwolniony z łańcucha, a ręce które 
go  uwolniły  zostały  ofiarami  jego  furii.  Został  rozpalony 
ogień,  którego  nic  nie  mogło  ugasić;  palił  się  na  darmo  i 
ziemia została zniszczona. Wszystko zostało spalone; i religia, 
moralność,  więzy  małżeńskie,  królowie,  prawo,  porządek, 
kapłani,  i  ołtarze;  nawet sama wolność — wszystko zostało 
zaangażowane w powszechną ruinę. Voltaire 'uczynił pustynię 
i  nazwał  ją  pokojem.'  To  była  prawdziwa  pustynia,  taka 
pustynia moralna stworzona w Chrześcijańskiej ziemi, jakiej 
świat  nigdy  nie  widział  przedtem,  ani  potem;  to  była  rzeź, 
reforma  niewierności.  Zawiera  jednak  lekcję,  którą  będą 
czytać  wszystkie  dalsze  pokolenia,  że  ludzie  mogą  być 
silnymi  przywódcami  i  poruszać  mądrymi  umysłami,  ale 
jeżeli  nie  robią  niczego  poza  triumfem  nad  pokonanym 
przeciwnikiem, nie osiągają niczego dla Bożej  chwały,  albo 
dla najlepiej pojętych spraw swoich współobywateli.
Jeżeli  muszą  być  błędy  na  świecie,  to  po  to,  aby 
'zamanifestować  prawdę.'  Błąd  jest  chmurą,  która  okrywa 
prawdę; nie ma sensu rozpraszanie tej chmury, jeżeli prawda 
nie  będzie  świeciła  jeszcze  większym  blaskiem.  Kazalnica 
niech  lepiej  nie  ma  nic  do  czynienia  z  błędem,  chyba  że 
będzie on wykryty i obalony poprzez taką mistrzowską rękę, 
żeby  tak  jak  cienka  blaszka  tępego  metalu,  położona  pod 
drogocenne kamienie, ukazywała je bardziej przezroczystymi. 
Nie ma innej zbawiającej mocy, jest ona tylko w Bożej praw-
dzie.

Prawda Usuwa Nieświadomość

Kazalnica  prowadzi  również  walkę  z  nieświadomością. 
Absolutnie żaden pusty umysł  nie może być  świętym umy-
słem; nawet jeżeli nie ma on żadnych błędów i jest po prostu 
odarty z każdej religijnej prawdy, nie może być święty. Jeżeli 
li spodziewamy się owocu,  musimy zasadzić drzewo, które 

go wyda; nie wyrośnie ono, chyba że zostanie zasadzone, a i 
wtedy będzie rosło wśród cierni. Jakikolwiek wpływ wywiera 
kazalnica,  wywiera  go  poprzez  światło  rozlane  na  zro-
zumienie,  oświecające  sumienie  i  przenikające  mroczne 
więzienie serca.  Książę ciemności  rozciąga  swoje imperium 
nad  wszystkimi  władzami  umysłowymi  duszy  i  nic  tak 
skutecznie temu nie przeszkadza, jak prawda. On byłby gotów 
ogłupić ludzi bajeczkami, wprawić w zakłopotanie sofistyką, 
zniewolić  ich  tradycją,  trzymać  w  niewoli  poprzez  dekrety 
papieży  i  soborów  i  przedstawić  swoje  wymagania  przed 
zastraszonymi  słuchaczami,  otoczonymi  chmurami  i  ciem-
nością.

Prawda  wypiera  wszystkie  takie  wezwania  do 
ludzkiej nieświadomości i przesądów; jej celem jest pouczyć i 
przekonać.  Ludzie  nie  zostali  Chrześcijanami w żaden inny 
sposób  jak  przez  przekonanie.  Tak  samo  Chrześcijańska 
kazalnica nie chce czynić tego w żaden inny sposób. Nie ma 
ona  żadnych  wyroków,  oprócz  tych,  które  są  wyrokami 
Bożymi.  Jakikolwiek  szacunek  może  być  oddawany  jej 
instrukcjom, to jest on tylko wynikiem trzeźwej i oświeconej 
myśli, odpowiedzialnej przed Samym Bogiem. Ludzie giną z 
powodu 'braku poznania,' poprzez nieświadomość, z powodu 
zaślepienia serca; to dlatego, że 'nie wiedzą i nie rozważają,' 
ponieważ  'są  pokoleniem  które  nie  zna  Pana,'  ponieważ 
'znienawidzili  wiedzę,'  ponieważ nie  poczytują  'wszystkiego 
za  śmieci  z  powodu  Jezusa,'  ponieważ  'nie  przyszli  do 
poznania prawdy,' i są 'ludźmi bez zrozumienia.'

W Bożej prawdzie jest niewypowiedziany splendor i 
gdzie te jasne promienie nie mają dostępu do duszy, światło 
jej  jest  wygaszone  i  'zachowane  dla  ciemności  na  wieki.' 
Prawda zwiastowana z kazalnicy ma wspaniałą skuteczność w 
rozpraszaniu tych  gęstych  i  ciężkich  mgieł  nieświadomości. 
Są one 'manifestacją suwerennej inteligencji'  i  mają w sobie 
'blask  boskości,'  przed  którym  ta  intelektualna  ciemność  i 
grube, ciężkie opary są wyrzucane i rozpraszane. Umieśćcie 
kazalnicę  na  ciemnej  pustyni,  gdzie  mąż  Boży  będzie  stał 
całkowicie wyposażony do swojej pracy;  i chociaż stoi sam, 
jej  światło będzie widoczne z dala,  a pogrążony w mroku i 
zagubiony podróżny zakrzyknie z radości. Pomnażajcie takie 
kazalnice, rozpraszajcie je w gromadki, a pustynia stanie się 
jak Goszen Izraelskie, pośród ciężkiej ciemności Egiptu.

Prawda Rzuca Wyzwanie Ludzkiemu Sercu

Prawda,  której  narzędziem  jest  kazalnica,  walczy  z  czymś 
więcej  niż  tylko  błędem czy nieświadomością.  U progu jej 
kariery znajduje się bezduszna głupota i głęboko zakorzeniona 
wrogość ludzkiego umysłu. Obojętna na jej żądania, tak długo 
jak  tylko  jest  to  możliwe,  odrzuca  je  kiedy  nie  może  już 
więcej utrzymać swojej obojętności. Prawda posiada energię 
by poruszyć tą prawie niewzruszoną obojętność. Bez niczyjej 
pomocy, sama, nie może pokonać tej wrogości. Ale może ją 
wypróbować, wykazać jej  niekształtność i brzydotę,  może
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zarzucić wokół niej te więzy obowiązku, których nic nie może 
poluzować,  i  związać  poprzez  przekonania,  z  którymi  nie 
sposób  walczyć  bez  współzawodnictwa,  które  czasami  jest 
bolesne, posuwając się nawet do rozpaczy. Jest ona przystoso-
wana do tego zarówno w wysokości  i  sile,  jak i majestacie 
swoich tematów. Są one tematami wyniosłymi  i  takimi,  do 
których  kaznodzieja  nie może podchodzić bez powagi,  albo 
bez jakiejś świadomości, że odciągają go od wąskich obrębów 
ziemi i ograniczonej sfery czasu.

Nie  są  to  'gładkie  sprawy,'  ale  'właściwe  sprawy,' 
które  nigdy  nie  są  gładkie.  Ani  jedna  z  nich,  właściwie 
rozumując,  nie  pragnie  zadowolić  czy  pochlebić  umysłowi, 
który jest wrogi Bogu. Są to ważne i istotne prawdy, 'twarde 
słowa,'  nigdy  nie  ulegające  zepsutemu  smakowi  człowieka. 
Nie zgadzają się one z naturalną człowiekowi miłością błędu, 
niszczą  jego  dobrą  opinię  o  samym  sobie;  sprzeciwiają  się 
świeckim pomysłom i powodują, że czuje się nieszczęśliwy. 
Są one ogólnie przykre, z wyjątkiem pobożnych i pokornych 
ludzi.  Wszystkim  innym  ciężko  jest  ich  słuchać,  a  jeszcze 
trudniej jest być zobowiązanym do wierzenia im i kochania 
ich. Dajcie posłuch kazalnicy, a ma ona prawdy do wypowied-
zenia, które obudzą ludzi do bojaźni i drżenia.

Ma ona tak wiele bolesnych i nieprzyjemnych rzeczy 
do wypowiedzenia, tak, że kaznodzieja musi często opanować 
swoje nerwy aby stawić czoła zawziętej opozycji i odziać się 
nadludzką łagodnością o pokorą. Nie ma to nic wspólnego z 
tłumieniem  bądź  przemienianiem  Bożej  prawdy  po  to  by 
podobać  się  człowiekowi.  Prawda  jest  zbyt  straszna,  esper-
yment  zbyt  ryzykowny  by  albo  stępić  ostrze  miecza,  albo 
odrzucić  jakąkolwiek  część  boskiej  zbroi.  Kiedy  z  prostotą 
ufności  w  Bogu  broń  ta  jest  wiernie  i  zręcznie  używana, 
stanowi ona część tej niebiańskiej zbroi, która ma najlepszy 
przystęp  do  sumienia.  Skierowana  jest  do  serca.  Jest  tak 
zaprojektowana  aby  sprawdzała  i  doświadczała  charakter 
ludzi,  czyniąc  wyraźny  podział  pomiędzy "tym  który  służy 
Bogu,  a  tym który Mu nie służy."  Oddziela  drogocenne od 
pospolitego  i  mówi  do  sprawiedliwego,  że  "będzie  mu 
dobrze," a "biada bezbożnemu, będzie z nim źle."

Słowo Boże nie opiera się na nieodpartym torze do 
Bożej prawdy. Przewiduje ogromną opozycję, ale jego słowa 
do każdego  religijnego  nauczyciela  brzmią  tak:  "Nie  zniec-
hęcaj  się  przed  nimi,  mów  wszystko  to  co  ja  polecam  ci 
mówić,  nie  omiń  ani  słowa";  "wypowiadaj  wszystkie  moje 
słowa,  bez  względu  na  to  czy  będą  słuchać,  czy nie."  Tak 
czynili  apostołowie. Nie "fałszowali Słowa Bożego," tak jak 
wielu  innych;  ich  nawoływanie  "nie  było  podstępne,  albo 
nieczyste,  czy  chytre";  "mówili  jako  wyroki  Boże"  i  jako 
ludzie, którzy "nie bali się tego, który mógł zabić ciało, ale 
raczej tego, który może zatracić zarówno duszę, jak i ciało w 
piekle." Wyszli jako "owce w pośród wilków," przekonani, że 
"wystarczy jak uczeń będzie taki jak nauczyciel, a sługa jak 
jego Pan"; wszyscy byli "braćmi i towarzyszami w ucisku, w 
królestwie i cierpliwości Jezusa Chrystusa."

Wierny  kaznodzieja  Ewangelii  rzadko  zawodzi  w 
tym, aby wytworzyć uczucie niewygody i niezadowolenia w 
umysłach  bezmyślnych.  Nawet  najbardziej  bezmyślni  mają 
często bolesne spojrzenie na prawdę, ponieważ są świadomi 
zobowiązań, które za tym idą, i konsekwencji, które to za sobą 
pociąga.  Minął  czas,  gdy martwili  się  o  to;  jeżeli  walczą  i 
nadużywają prawdy, jeżeli czepiają się i narzekają odrzucając 
ją, jeżeli robią wszystko co w ich mocy aby zrzucić z siebie te 
zobowiązania, jest to tylko dowodem jej mocy; im więcej się z 
nią siłują, tym szybciej zwiąże ich swoimi łańcuchami.

Prawda Przemienia Nas Na
Podobieństwo Chrystusa

Nie jest to jednak wszystko co osiąga prawda. "Zakon Pański 
jest  doskonały,  nawracający  duszę;  świadectwa  Pana  są 
pewne, uczą prostaczka mądrości." Bóg prowadzi niektórych 
łagodniejszą drogą i łagodniejszymi metodami niż innych, a 
jednak  są  potyczki  cielesnego  umysłu,  zwykle  potyczki  na 
śmierć,  ból  ginącej  natury,  kiedy  łaska  wprowadza  nowo 
narodzoną duszę do królestwa Bożego. Prawda jest pomocą w 
jej  nawróceniu.  "Z  własnej  woli  zrodzi  nas  poprzez  Słowo 
Prawdy." Zrodzeni na nowo "nie ze skazitelnego nasienia, ale 
z nieskazitelnego, przez Słowo Boże." "Zrodziłem was przez 
Ewangelię."
Skoro na religię składa się "przyjmowanie prawdy w miłości," 
nie może być ona przyjęta w miłości, jeżeli nie będzie obecna 
w myślach,  jeżeli  jej  zobowiązania nie  będą zauważone   i 
odczuwane  przez sumienie,  jeżeli jej piękno i

Świętość I Prawda

"Tylko wtedy gdy Słowo Boże jest przyjmowane z 
miłością do Niego, kiedy wzrasta i działa w nas, 
wtedy  możemy  poznać  Jego  prawdą;  możemy 
wiedzieć,  że  jest  to  Prawda  Boża.  Wtedy,  gdy 
żyjemy słowami Jezusa w miłości i posłuszeństwie, 
zachowując i wypełniając je, Prawda z nieba, moc 
boskiego życia, która jest w nich, objawi się nam. 
Chrystus jest Prawdą; w Nim miłość i łaska, samo 
życie Boże przyszło na świat jako cielesna istota 
żyjąca, potężna moc, coś nowego, czego nie było 
nigdy  wcześniej  na  ziemi  (Ew.  Jana  1:17); 
poddajmy się żyją¬cemu Chrystusowi, aby posiadł 
nas i rządził nami jako żywa Prawda, a wtedy Boże 
Słowo będzie Prawdą dla nas i w nas."

Andre w Murray (1887)
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miłość nie będą uznane i przyjęte przez wdzięczne uczucia.
Nie  ma  lepszej  definicji  duchowego  i  praktycznego 
Chrześcijaństwa niż ta, że jest ono odpowiednikiem prawdy w 
sercu  i  w życiu.  Jest  to  owoc  Bożego   Ducha,   działający 
poprzez Jego prawdę i wytwarzający w niegdyś obcym sercu 
to  rozkoszne  pojednanie  z  Jego  naturą  i  żądaniami,  które 
składają się na życie z Bogiem w 
duszy człowieka. Jest to podobień-
stwo  niebiańskie,  gdzie 
dotychczas  nie  było  niczego 
oprócz  podobizny  ziemskiej.  Jest 
to najmilszy pokaz mocy prawdy, 
gdzie  "ludzie  z  chęcią  przyjmują 
Słowo,"   wszczepione   Słowo,
które jest  w stanie zbawić duszę; 
kiedy  zaciemnione  zrozumienie 
jest  rozjaśnione,  prawda  jest 
zrozumiana i przyjęta.

Ewangelia przychodzi wtedy "nie tylko w słowie, ale 
i w mocy, w Duchu Świętym i w wszelkiej pewności." Przy-
chodzi  z  pokojem i  radością.  Podnosi  serce,  pociesza  płac-
zących, wyzwala więźniów. Napełnia duszę boską miłością i 
pokazuje jej drogę życia;  rodzi ją do "żywej nadziei dzied-

zictwa nieskazitelnego, niepokalanego i niewiędnącego."
Prawda nie pozostawia niedokończonego dzieła. Cały 

postęp uświęcenia,  w każdej  części  i  różnorodności  charak-
teru,  na który wywiera wpływ, jest nie tylko konsultowany, 
ale  i  promowany  przez  Bożą  prawdę.  "Uświęć  ich  w 
prawdzie." Prawda jest pokarmem każdej zasady łaski i każ-

dego  ćwiczenia  łaski. 
Chrześcijanin żyje nią i wzrasta w 
łaskę, wzrastając w poznanie. Jest 
to  "uczta  z  rzeczy  tłustych"  dla 
duszy,  "z  wina  wystałego,  z 
rzeczy tłustych i mających w sobie 
szpik,  z  wina  wystałego  i 
czystego."  Tak  oto  nakarmieni  i 
odżywieni, zamiast ledwie ciągnąć 
to nędzne istnienie,  "rozkwitajmy 
jak  palmy  i  rośnijmy  jak  cedr 

Libanu,"  posuwając  się  naprzód  w  świętości  i  będąc 
pocieszani  w  nadziei,  "aż  osiągniemy  stan  doskonałego 
człowieka w Chrystusie Jezusie."

Gardiner Spring (1848)            

Nauka Izebel
Mógłbym  dać  temu  kazaniu  podtytuł: 
"Niebezpieczeństwo  zwiedzenia  przez 
fałszywą  doktrynę."  Przeczytaj  Ob-
jawienie 2:18-29, a zobaczysz,  że Sam 
Chrystus  ostrzega  kościół  przed  nauką 
Izebel.  "Lecz  mam  ci  za  złe,  że  poz-
walasz  niewieście  Izebel,  która  się 
podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi 
moje sługi,  uprawiać wszeteczeństwo i 
spożywać  rzeczy  ofiarowane 
bałwanom" (Obj.  2:20).  Greckie słowo 
odnoszące się do Izebel jest synonimem 
fałszywego  nauczyciela.  Wyraźnie 
reprezentuje  ona  fałszywe  nauki,  a 
Jezus  wyjaśnia  to  kontynuując:  "... 
wszystkim,  którzy  nie  macie  tej 
nauki..." (Obj. 2:24).

Jest  tutaj  grupa  ludu  Bożego, 
pełna  dobrych  uczynków  i  jałmużny, 
mająca formę wiary i cierpliwości. Ale 
pojawiają się pomiędzy nimi oczy Jez-
usa, jak płomienie ognia. Z tym co jest 
dobre i godne zalecenia,  dzieje się coś
bardzo groźnego, coś tak zwodniczego, 
że  Chrystus  ostrzega,  że  pośle  sąd  i 

uczyni  ich  przykładem  dla  wszystkich 
kościołów.  Pewni  członkowie  kościoła 
zaprzedali  się  szatanowi.  Ich  dobre 
uczynki,  oddawane  jałmużny,  służba, 
wiara i cierpliwość, zostały przysłonięte 
przez  zwiedzenie,  w  które  byli  zaan-
gażowani,  zwiedzenie  fałszywą  nauką. 
Znajdowali  się  pod  urokiem fałszywej 
nauki; nauki, która miała pozory prawd-
ziwego  Słowa,  ale  rzeczywiście  była 
zła.

Zwiedzenie Bożych Sług

Chrystus powiedział, że to "moi słudzy" 
są  zwodzeni.  Kaznodzieje.  Doszliśmy 
do tego bardzo niebezpiecznego stanu, o 
którym  ostrzegał  Chrystus.  Jest  mnós-
two  pastorów,  nauczycieli  i  ewangel-
istów znajdujących się pod zwodniczym
urokiem  nauki  Izebel.  Ci  zwiedzeni 
nauczyciele z kolei rodzą 'dzieci zwied-
zenia.'  Nauczają  wszeteczeństwa  i 
jedzenia  rzeczy  ofiarowanych 

bałwanom  —  jest  to  duchowe 
wszeteczeństwo.  Jest  to  spożywanie 
demonicznego  pokarmu  nauk,  które 
usprawiedliwiają grzech.

Chcę  powiedzieć  jasno,  że 
niebezpiecznie  jest  siedzieć  i  słuchać 
niewłaściwej  nauki.  Fałszywa  nauka 
może  potępić  cię  szybciej  niż  pożąd-
liwości  czy  grzechy  ciała.  Fałszywi 
nauczyciele  i  kaznodzieje  wysyłają 
więcej  ludzi  do  piekła  niż  wszyscy 
sprzedawcy  narkotyków,  stręczyciele  i 
prostytutki  razem  wzięci.  Nie  jest  to 
przesadą  —  wierzę  w  to.  Mnóstwo 
ślepych, zmylonych Chrześcijan śpiewa 
i  chwali  Pana  w  kościołach  zaprzed-
anych  fałszywej  nauce.  Tysiące  słucha 
nauczycieli,  którzy wypowiadają naukę 
demonów - i wychodząc mówią: "Czyż

"Nie ma lepszej definicji duchowego
i praktycznego Chrześcijaństwa

niż ta, że jest ono
odpowiednikiem prawdy w

sercu i w życiu."
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to nie było wspaniałe?"
Chrystus  nie podchodzi do tego lekko. 
Jego  oczy  znów  przeszywają  kościół; 
przyszedł aby ostrzec, wyjawić i zbawić 
Swój  lud  i  Swoje  sługi  od  strasznego 
zwiedzenia.  Lepiej  zabierzmy  się  do 
tego  poważnie.  Ważne  jest  to  gdzie 
chodzisz  do  kościoła.  Ważne  jest  to 
kogo  słuchasz.  Ważne jest  jaka  nauka 
dociera do twojego serca.

Boży ludzie sprzedają się szat-
anowi z każdej  strony poprzez oddaw-
anie się w ręce fałszywych nauczycieli i 
naciągaczy błędnej nauki. Sprzedawanie 
się  szatanowi  kojarzy  się  ludziom  ze 
zniszczonymi  narkomanami, 
alkoholikami, prostytutkami zarażonymi 
AIDS i nienawidzącymi Boga ateistami. 
Nie. To dzieje się w kościele, na spot-
kaniach  ewangelizacyjnych,  kon-
wencjach i wielkich seminariach.

Oznaką  zwiedzonego 
Chrześcijanina jest to, że zajmuje się on 
szukaniem  nowych,  innych,  dziwnych 
nauk.  Biblia  ostrzega:  "Nie  dajcie  się 
zwodzić przeróżnym i obcym naukom" 
(Hebr. 13:9). Nie bądźcie ciągani to tu, 
to tam, z jednego miejsca w drugie. Nie 
mówię  o  tych  rzadkich  chwilach,  gdy 
dojrzały  wierzący  idzie  posłuchać 
prawdziwego męża Bożego  głoszącego 
Chrystusa i

"Ci, którzy głoszą nauką o Chrystusie,  
pokazują ludziom różnicą pomiądzy 

dobrem a złem."

pokutę.  Mówię  o  lataniu  z  miejsca  na 
miejsce, od seminarium do seminarium, 
od  kościoła  do  kościoła,  spotkania 
uzdrowieńczego jednego po drugim, nie 
mając korzeni. Ich uszy zawsze swędzą 
by usłyszeć coś nowego, sensacyjnego, 
zabawiającego,  czegoś,  co  by  zadow-
oliło  ich ciało.  Mamy takich w Times 
Square  Church  —  łazęgi,  ludzie  wy-
wrotowcy jeżdżący na skrzydłach dok-
tryn. Ten rodzaj nie wraca do nas wię-
cej,  ponieważ  my nie  drapiemy swęd-
zących  uszu. Chcą  być  głaskani,  a  nie 
karceni. Tak więc wracają powrotem

do  swoich  nauczycieli  —  pochlebcy, 
szczęśliwi  pozytywni  myśliciele.  Przy-
pominają Ateńczyków, którzy "... na nic 
innego  nie  mieli  tyle  czasu,  co  na 
opowiadanie  lub  słuchanie  ostatnich 
nowin"  (Dzieje  Ap.  17:21).  Paweł 
ostrzegał  o  tym  Tymoteusza:  "Albo-
wiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki 
nie  ścierpią,  ale  według  swoich  upod-
obań nazbierają sobie nauczycieli, żądni 
tego, co ucho łechce" (2 Tym. 4:3).

Nauka Chrystusa

Oznaką  dojrzałego  Chrześcijanina  jest 
odrzucenie  bycia  "miotanymi  i  unos-
zonymi  lada  wiatrem  nauki..."  (Ef. 
4:14).  Tacy  wierzący  nie  mogą  być 
manipulowani  przez  żadnego  nauc-
zyciela.  Nie potrzebują biegać w różne 
miejsca, ponieważ piją ze Skały. Wzras-
tają w Chrystusa. Ucztują na zielonych 
pastwiskach.  Obrzezali  swoje  uszy  i 
badają  każdego  nauczyciela,  każdą 
naukę,  poprzez  to,  jak  bardzo  przem-
ienia ona w świętość Chrystusa. Umieją 
odróżniać  wszystkie  nauki,  które  są 
fałszywe, i są odpychani przez wszyst-
kie obce,  nowe doktryny.  Nauczyli  się 
Chrystusa.  Nie  będą  trzymani  przez 
muzykę,  przyjaciół,  osobistości,  cuda, 
ale przez głód czystego Słowa.

Są  tylko  dwa  rodzaje  nauk. 
Nauka Chrystusa i nauka Izebel. Paweł 
powiedział: "...  aby we wszystkim byli 
ozdobą  nauki  Zbawiciela  naszego, 
Boga"  (Tyt.  2:10).  Jaka  jest  nauka 
Chrystusa?  Łaska  Boża  poucza  nas, 
abyśmy  wyrzekli  się  bezbożności  i 
światowych pożądliwości i żyli trzeźwo, 
sprawiedliwie  i  pobożnie  (Tyt.  2:12). 
Nauka  Chrystusa  przemieni  cię  na 
podobieństwo Chrystusa. Obnaży każdy 
skryty grzech i każde złe pragnienie.

Czy  twój  nauczyciel  karci  z 
autorytetem,  mówiąc  i  napominając, 
abyś porzucił grzech i wszystkie bożki, 
tak  jak  polecił  w  2  rozdziale  Tytusa? 
Czy uczysz  się  zawzięcie  nienawidzić 
grzechu? Czy też wychodzisz z kościoła 
nadal  nie  przekonany  do  głębi?  Czy 
możesz wychodzić lgnąc do ulubionych 
grzechów? Poselstwo nauki Chrystusa

jest takie:  "Oczyśćmy się od wszelkiej 
zmazy ciała i ducha, dopełniając świąto-
bliwości  swojej  w  bojaini  Bożej"  (2 
Kor. 7:1).
Tak  wielu  pisze  do  nas:  "Nasz  pastor 
powtarza:  'Nie  jestem  tutaj  po  to  by 
głosić  przeciwko  grzechowi;  jestem 
tutaj po to by wywyższyć Jezusa.' Albo: 
'Żadnego  potępiającego  kazania  z  tej 
kazalnicy  —  jestem  tutaj  aby  usunąć 
strach i depresję z moich ludzi.'" Nawet 
wśród  Zielonoświątkowych  kaznod-
ziejów  są  dwie  skrajności.  Niektórzy 
wykrzykują twardą legalistyczną ewan-
gelię  bez miłości,  tą  z  uczynków,  inni 
głoszą  przeciwko  grzechowi  jak 
tchórze,  wycofując  to  potem  w  tym 
samym  kazaniu.  Fałszywa  miłość  i 
krokodyle łzy.

Doktryna  Chrystusa  jest  dok-
tryną pobożności i świętości. "Jeśli kto 
inaczej naucza i nie trzyma się zbawien-
nych słów Pana naszego Jezusa Chryst-
usa  oraz  nauki  zgodnej  z  prawdziwą 
pobożnością,  ten  jest  zarozumiały,  nic 
nie  umie  lecz  choruje  na  wszczynanie 
sporów i spieranie się o słowa, z czego 
rodzą  się  zawiść,  swary,  bluźnierstwa, 
złośliwe  podejrzenia"  (1  Tym.  6:3-4). 
Niektórzy mówią nam: "Mój nauczyciel 
mówi o świętości." Ale ja nie mam na 
myśli tylko używanie słów 'święty' czy 
'pobożny'; mam na myśli głoszenie tego 
z całym autorytetem.

Nauka Izebel

Popatrzmy  na  tą  naukę 
demonów i  zobaczmy,  czy znajdujecie 
się  w  niebezpieczeństwie  zaprzedania 
szatanowi.  Są  trzy  wyróżniające  się 
oznaki  nauki  Izebel.  Wszystkie  trzy 
znajdują  się  w  Izebel  Starego 
Testamentu,  matce  i  wcieleniu 
fałszywych  nauk.  Jezus  utożsamił  jej 
imię  z  fałszywymi  naukami.  Jest  to 
nauka, która mówi, że coś złego może 
być  dobre,  i  że  coś  przeklętego  może 
być czyste.
Izebel,  w  języku  hebrajskim,  oznacza 
'czysta,  cnotliwa,  nie  bałwochwalcza.' 
Wyobraźcie  sobie.  Najbardziej 
bezbożna, bałwochwalcza,  pełna intryg 
i  nienawistna   kobieta w całej  Biblii,
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nazwana cnotliwą i bez grzechu. Coś bardzo złego nazwano 
dobrym. Ale ironicznie jest to 'czystość' ze znakiem zapytania. 
Jak? Kiedy? Gdzie? Jak stała się czystą? Kiedy? Gdzie?

A spójrzcie na Achaba. "Lecz Achab, syn Omriego, 
postępował  w  oczach  Pana  gorzej  niż  wszyscy  jego 
poprzednicy. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach 
Jeroboama, syna Nebata, lecz ponadto pojął on za żonę Izebel, 
córkę Etbaala, króla Sydonu, i służył Baalowi, i oddawał mu 
pokłon" (1 Król. 16:30-31). Achab oznacza 'taki  jak ojciec,' 
albo 'opieczętowany naturą swojego ojca.' Izebel reprezentuje 
fałszywą naukę, a Achab jest jej ofiarą. Biblia mówi, że nic-
zym było  to,  że Achab miał  serce  zwrócone ku grzechowi, 
bałwochwalstwie  i  kompromisowi.  Wprowadził  bowiem  w 
swoje  życie  szatański  wpływ,  który  go  utwierdzał  w  jego 
grzechu. "Nie było doprawdy takiego jak Achab, który by tak 
się  zaprzedał,  czyniąc  to,  co  złe  w oczach  Pana,  do  czego 
przywiodła go Izebel, jego żona" (1 Król. 21:25).

Poselstwo jest takie, że tendencją Chrześcijan, którzy 
trzymają  się  ukrytego  grzechu  i  pożądania  jest  przyjęcie  i 
poślubienie fałszywej nauki, która tylko pobudzi i umocni ich 
w grzechach. Ostatnią rzeczą, której potrzebował Achab była 
Izebel.  Jakże  niebezpieczne.  Wyzwoliła  w  nim  to  co  naj-
gorsze, powiększyła to i zniszczyła go. 
Tak samo jest z
fałszywą  nauką.  Jeżeli  jest  jakiś 
grzech,  pożądanie  albo  świeckość  w 
tobie,  ostatnią  rzeczą  jakiej 
potrzebujesz jest nauka, która wyzwoli 
w tobie to co najgorsze. Kiedy Dawid 
zgrzeszył z Batszeba, nie potrzebował 
aby  fałszywy  prorok  przyniósł  mu 
kojące  poselstwo  o  Bożej  miłości. 
Potrzebował  bezkompromisowego 
proroka,  Natana,  który wskazując palcem, wołał:  "Ty jesteś 
tym  człowiekiem."  Ci,  którzy  głoszą  naukę  Chrystusa, 
pokazują ludziom różnicę pomiędzy dobrem a złem. Z ich ust 
nie płynie mieszanka.  "Będą pouczać lud o różnicy między 
tym  co  święte,  a  tym,  co  pospolite,  oraz  między  tym,  co 
nieczyste, a tym, co czyste" (Ezechiel 44:23). Ezechiel potępia 
tych  fałszywych  proroków,  którzy  wzbogacają  się  przez 
przynoszenie poselstwa usprawiedliwiającego grzech. "Której 
książęta to ryczące,  drapieżne lwy.  Pożerają  ludzi, zabierają 
mienie  i  dostatek,  pomnażają  w  niej  liczbę  jej  wdów.  Jej 
kapłani  gwałcą  mój zakon i  znieważają moje świętości,  nie 
odróżniają świętego od pospolitego i nie pouczają o tym, co 
nieczyste,  a  co  czyste.  Zamykają  swoje oczy przed swoimi 
sabatami  tak,  że  jestem  wśród  nich  zbezczeszczony.  Jej 
wodzowie to wilki drapieżne, przelewają krew, niszczą życie 
ludzkie, aby osiągnąć zysk. Jej prorocy wszystko to im otyn-
kowują, zwiastując im złudne widzenia, prorokując im kłaml-
iwie i mówiąc: Tak mówi Wszechmocny Pan — chociaż Pan 
nie mówił" (Ez. 22:25-28).
W rezultacie mamy całe pokolenie zdezorientowanych

dzieciaków,  które  nie  potrafią  nawet  rozpoznać  zła  gdy  je 
widzą.  Zwiedli  ich  fałszywi  prorocy.  Nazywają  to  dobrym 
kiedy  rokowcy  z  czerwonymi  włosami,  ubrani  jak  sado-
masochiści, skaczą i seksownie poruszają się na podium, dużą 
siłą głosu prezentując swój rock and roli. Mówi się im, że seks 
pozamałżeński jest dobry tak długo, jak kocha się i szanuje tą 
drugą  osobę.  Kaznodzieje  i  nauczyciele  są  największymi 
obrońcami grzechu w narodzie.

Nauka Izebel Promuje Chciwość

"I  rzekł  Achab  do  Nabota:  Odstąp  mi  swoją  winnicę,  a  ja 
urządzę sobie tam ogród warzywny,  gdyż  jest ona tuż obok 
mojego pałacu; ja zaś dam ci za nią winnicę lepszą od niej, 
albo ~ jeśli wolisz — zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. 
Lecz  Nabot  odpowiedział  Achabowi:  Niech  mnie  Pan  us-
trzeże, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. 
Achab odszedł do swojego domu posępny i gniewny, potem 
położył się na swoim łożu i odwrócił się twarzą do ściany i nie 
przyjmował  posiłku.  A  gdy  przyszła  do  niego  Izebel,  jego 

żona,  zapytała  go:  Czemu  jesteś  taki 
posępny  i  nie  przyjmujesz  posiłków? 
To ty sprawujesz władzę królewską w 
Izraelu? Wstań, przyjmij posiłek i bądź 
dobrej myśli. Ja dam ci winnicę Nabota 
Jezreelczyka" (1 Król. 21:2-7).
Posłuchajcie  nauki  Izebel:  "Ty  jesteś 
królem.  Numer  jeden.  Masz  swoje 
prawa.  Niech  nic  cię  nie  powstrzyma 
przed  osiągnięciem  tego  co  chcesz." 
Powiedziała do Achaba: "Bądź wesoły. 
Bądź szczęśliwy. Raduj się. Zdobędę to 

dla ciebie." To jest cała ewangelia sukcesu. "Nie poć się. Nie 
bądź smutny, albo nie czuj się potępiony przez te pragnienia, 
które cię zżerają. Zdobędę to dla ciebie." Przez wieki kościół 
głosił  ofiarę,  a  potępiał  chciwość,  nazywając  grzechem 
gonienie za rzeczami materialnymi. Ale przyszła nauka Izebel, 
mówiąc: "Zdobędę to dla ciebie." Tak jak zwodnicze metody 
Izebel, tak te nauki przekręcają i nadużywają Słowo.

Na  zewnątrz  nauka  Izebel  sprawdza  się  (zobacz  1 
Królewska  21:14-16).  Zdobyła  dla  Achaba  to  czego  chciał. 
Zdobył  swoje  prawa,  ponieważ  człowiek  został 
ukamienowany  za  wielkie  przestępstwo  wobec  króla; 
wszystkie  jego  prawa  przeszły  na  króla.  Nigdy  nie  było 
wątpliwości, że dla wielu ta nauka o powodzeniu materialnym 
działa. Tak jak Achab cieszą się oni swoimi posiadłościami.

Ale  Achab  nie  mógł  się  długo  cieszyć  z  powodu 
nieznośnego proroka Bożego. "Wtedy doszło Eliasza Tiszbity 
słowo Pana tej  treści:  Wstań,  wyjdź  na spotkanie z  Achab-
em...  w  winnicy  Nabota,  dokąd  poszedł,  aby  ją  objąć  w 
posiadanie,  I  powiedz  mu  tak:  Tak  mówi  Pan:  Dokonałeś 
mordu i już objąłeś w posiadanie? ... W miejscu gdzie psy

"Głoszenie nauki Chrystusa będzie
błogosławiło, wzmacniało i zachęcało

cię, ale również przekona cię tak
głęboko, że nie będziesz mógł
siedzieć słuchając jej, i ciągle

trzymając się ukrytej pożądliwości."
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lizały  krew  Nabota,  psy  będą  lizać  również  twoją  własną 
krew. A Achab odpowiedział Eliaszowi: Już mnie znalazłeś, 
wrogu mój?  A on odpowiedział:  Tak,  znalazłem, gdyż  cał-
kowicie się zaprzedałeś, aby czynić to, co złe w oczach Pana" 
(1 Król. 21:17-20).

Wyobraźcie  sobie  Achaba  spacerującego  po  swojej 
nowej posiadłości i mówiącego: "Czyż życie nie jest słodkie? 
Och,  Izebel.  Może nie  zgadzam się  z  wszystkimi  jej  meto-
dami, ale ona osiąga to co chce." Ale krok w krok za nim idzie 
prorok Eliasz. Achab odwraca się zaszokowany. Wiedział co 
się szykuje. Jego sumienie poowiedziaio mu: "Znalazłeś mnie, 
mój wrogu."

Tak  jest  i  dzisiaj.  Bóg  posiał  proroków  po  catej 
ziemi, którzy wołają głośno i konfrontują naukę materializmu 
Izebel, powodując, że Chrześcijanie, którzy cieszą się swoimi 
zabawkami, czują się niewygodnie. Nie widzą tego, że grzech 
kryje  się  za tym wszystkim.  Za  każdym razem gdy wołam 
przeciwko fałszywej nauce, odczuwam nad sobą ducha i moc 
Eliasza.  Będziecie  słyszeli  coraz  więcej  odsłanianej  nauki 
Izebel.  Wszędzie głośno  i  wyraźnie  będą  słyszane  prorocze 
głosy, wołające: "Grzech. Zdobyłeś to zaprzedając się grzec-
howi."

Izebel Nienawidzi Bożych
Proroków I Pobożnych Proroctw

"Achab opowiedział Izebel wszystko, co uczynił Eliasz i jak 
kazał  wybić  mieczem  wszystkich  proroków  Baala.  Wtedy 
Izebel  wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem: To 
niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym 
czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem 
każdego z nich" (1 Król. 19:1-2).

Chrześcijanie  związani  przez  naukę  Izebel  nie 
zważają  w  ogóle  na  Bożych  świętych  proroków.  Siedzą 
sztywno  jak  Izebel,  niewzruszeni,  jak  Achab,  który oglądał 
szczegółowo cudowny pokaz nadprzyrodzonej mocy na Górze 
Karmel. Posłuchajcie Achaba: "Ale Izebel, może powinniśmy 
posłuchać.  Widziałem  to  na  własne  oczy.  Nasi  prorocy 
tańczyli  i  wołali  przez  godziny,  ale  nie  było  mocy.  Eliasz 
tylko  wypowiedział  Boże  słowa  i  spadł  ogień.  Wszędzie 
ludzie leżeli na swoich twarzach i pokutowali. Odwrócili się 
od  wszelkiego  bałwochwalstwa.  Bóg  zesłał  przebudzenie 
uświęcenia."  Ale  na  Izebel  nie  wywarło  to  najmniejszego 
wrażenia.  Spowodowało  to  tylko  jej  zatwardzenie  w  swym 
postanowieniu.

Tak  jest  i  teraz.  Głosiciele  nauki  Izebel  i  tacy  jak 
Achab, którzy są tego ofiarami, nie są otwarci na przekonanie 
Ducha Świętego, ani na poselstwo pokuty i uświęcenia. Wy-
słuchają tego i dalej idą swoją drogą, jeszcze bardziej zdecy-
dowani  na  tą  naukę,  niż  kiedykolwiek  przedtem.  W  ich 
sercach nie ma bojaźni Bożej.

Najpewniejszą  oznaką  fałszywego  nauczyciela  i 
nauki  Izebel  jest  odrzucanie  proroczych  ostrzeżeń  i 
odmawianie  słuchania  o  sądzie.  Nazywają  to  ciemnością  i 
chmurą. Śmieją

się, szydzą i wystawiają na pośmiewisko. Nie mają żadnego 
szacunku dla jakiegokolwiek negatywnego ostrzeżenia. Jere-
miasz mówi, że tacy pasterze są ślepi i głusi. Pan powiedział: 
"Słuchajcie  ...  lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili  swojego 
ucha,  ale  postępowali  według  skłonności  i  uporu  swojego 
złego serca i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą" (Jer. 
7:24-28).
Ci, którzy nauczają nauki Izebel,  mienią się prorokami. Ale 
jest  sprawdzian  na  odróżnienie  prawdziwego  proroka  od 
fałszywego.  Prorocy  Izebel  prorokują  tylko  dobre  rzeczy, 
tylko  pokój  i  dostatek.  "Lecz  u  proroków  Jeruzalemu 
widziałem zgrozę; cudzołożą i postępują kłamliwie, i utwierd-
zają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swojej 
złości;  toteż wszyscy stali  się dla mnie jak Sodoma, a  jego 
mieszkańcy jak Gomora. Dlatego tak mówi Pan Zastępów o 
prorokach:  Oto  Ja  nakarmię  ich  piołunem  i  napoję  ich 
trucizną, gdyż od proroków Jeruzalemu wyszła bezbożność na 
cały  kraj.  Tak  mówi  Pan  Zastępów:  Nie  słuchajcie  słów 
proroków,  którzy  wam  prorokują,  oni  was  tylko  mamią, 
widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust 
Pana!  Ustawicznie  mówią  do  tych,  którzy  gardzą  słowem 
Pana:  Pokój  mieć  będziecie.  A  do  tych  wszystkich,  którzy 
kierują się uporem swojego  serca,  mówią:  Nie przyjdzie na 
was  nic  złego"  (Jer.  23:14-17).  Nie  odwracają  ludzi  od 
bezbożności.  Mówią  o  snach  i  zachowują  się  głupio  za 
kazalnicą. Są dowcipnisiami.

Przymierze Achaba Ze Światem

Achab  pokutował  po  kazaniu  Eliasza.  Poselstwo 
Eliasza  głęboko  go  dotknęło.  Rozdarł  swoje  szaty  i  przez 
chwilę  szedł  w  pokorze.  Bóg  nazwał  to  pokutą,  "Czy 
widziałeś jak Achab ukorzył się przede mną?" (1 Król. 21:29). 
Od tamtego dnia mógł spojrzeć wstecz i powiedzieć: "Pokuta? 
Tak.  Pod  wpływem  kazania  tego  wielkiego  męża  Bożego, 
Eliasza, w moim ogrodzie w Jezreel..." Dla niego było to tylko 
jednorazowe  przeżycie,  a  nie  codzienne  postępowanie.  Nie 
trwało  to  zbyt  długo.  Problemem jest  to,  że  Achab  zawarł 
przymierze ze światem. Był  w zgodzie z grzechem. Stał się 
bratem  i  przyjacielem  świata.  "Brat"  tutaj  oznacza 
"pokrewieństwo; dokładnie taki jak ja; ten którego szanuję." 
Zawarł  przymierze  z  tym,  co  przeklął  Bóg.  Tak  i  dzisiaj 
istnieje płytka, a jednak prawdziwa pokuta. Ale powrócisz do 
tego  samego,  jeżeli  nie  złamiesz  swojego  przymierza  ze 
światem.

Achab  twierdził,  że  kocha  prawdę,  ale  głęboko  w 
sercu  nienawidził  nagany.  Achab  i  Jechoszafat  prowadzili 
wojnę  z  Syryjczykami.  Czterystu  fałszywych  proroków 
ogłosiło sukces: "Idź a powiedzie ci się. Uda ci się." Ale stoi 
tam  jeden  samotny  prorok  przeciwko  400  fałszywym. 
Posłuchajcie  jak  Achab  domaga  się  prawdy:  "A  Micheasz 
odpowiedział: Jako żyje Pan, że będę mówił tylko to, co mi 
powie  Pan.  A gdy przyszedł  do króla,  król  rzekł  do niego: 
Micheaszu, czy mamy ruszyć przeciwko Ramot Gileadzkiemu 
na wojnę,
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czy  też  tego  zaniechać?  A  on  od-
powiedział: Wyrusz, a poszczęści ci się 
i Pan wyda je w race króla. Tedy rzekł 
król  do niego:  Ileż  razy mam cię zak-
linać, byś mi nie mówił nic innego, jak 
tylko prawdę w imieniu Pana?" (1 Król. 
22:14-16). A jednak w swoim sercu nie 
chciał  tego  słuchać;  nienawidził  tego. 
Tak więc uwięził proroka.

"Największym zwiedzeniem
we współczesnym kościele

jest używanie Bożego Słowa dla
usprawiedliwienia chciwości."

Pastorzy,  nauczyciele  i  słuch-
acze  dzisiaj  mówią:  "Chcemy  tylko 
prawdy.  Głos'  ją taką,  jaka jest.  Dalej. 
Wylej ją. Bez względu na to jak będzie 
bolało." Ale w swoich sercach niektórzy 
aż kipią: "Zbyt dużo potępienia. Za tru-
dne. Nie mogę tego dłużej znieść."

Achab był ślepy na ten straszny 
fakt, że był prowadzony przez kłamliwe 
duchy.  Ten  kłamliwy duch  nie był  od 
Boga, ale przyszedł na Jego polecenie. 
Złe, kłamliwe duchy muszą przychodzić 

lub odchodzić na Jego Słowo. Nie są od 
Boga, ale są posłane przez Boga. "Wło-
żył Pan ducha kłamliwego w usta wych 
wszystkich  twoich  proroków" (1 Król. 
22:22-23).

Ten  kłamliwy  duch  spo-
wodował,  że  Sedekiasz,  fałszywy  pro-
rok, chlubił się tym, że Duch Boży był 
nad nim.  Kłamliwy duch  w nim mógł 
szczerze obwieścić: "Pan mnie posłał." 
Kłamliwe ducy są bardzo przekonujące. 
"Ty  go  zwiedziesz"  (1  Król.  22:22). 
Achab był teraz całkowicie przekonany, 
że słyszy Boży głos i że wróci zwycięs-
ko.
Chrześcijanie związani nauką Izebel są 
w  stu  procentach  przekonani,  że  mają 
rację. Nie widzą zwiedzenia. Achab nie 
wstał, myśląc:  "Micheasz ma rację;  on 
ma  umysł  Boży.  Czterystu  jest 
fałszywych;  nie mają słowa od Boga." 
Nie. On wyszedł całkowicie przekonany 
~  oszukany  —  zupełnie  zwiedziony. 
Został  przekonany,  że  Micheasz  nie 
miał racji, a czterystu ją miało.

Dlaczego Niektórzy

Chrześcijanie Dają
Się Zwieść?

"Oto  wy  polegacie  na  słowach  zwod-
niczych,  które  nie  pomogą.  Jak  to? 
Kradniecie,  mordujecie,  cudzołożycie  i 
krzywoprzysięgacie,  składacie  ofiary 
Baalowi  i  chodzicie  za  cudzymi 
bogami,  których  nie  znacie,  a  potem 
przychodzicie  i  stajecie  przed  moim 
obliczem  w  tym  domu,  który  jest 
nazwany  moim  imieniem,  i  mówicie: 
Jesteśmy ocaleni — aby dalej popełniać 
te  wszystkie  obrzydliwości!"  (Jer. 
7:8-10).  Tutaj  jest  odpowiedź. 
Trzymanie  się  jakiegoś  ulubionego 
grzechu,  jakiegoś  ukrytego  bałwana  w 
sercu.  Usprawiedliwianie  grzechu. 
Chodzenie za tym światem. Przyjaźń ze 
światem. Potem przychodzą do Bożego 
domu,  chlubiąc  się:  "Mnie  to  nie 
osądza." Jest to otwarte zaproszenie dla 
kłamliwych duchów.

David Wilkerson (1988)  

Równowaga Prawdy

"Niektóre prawdy nauczane w Biblii, niektóre cząści Boskiego objawienia, są zrozumiałe, a serce odpowiada 
na nie i akceptuje je. Kiedy o nich rozmyśla, rozszerza je i broni; ich moc i piękno coraz bardziej wpływają na 
tych, którzy znajdują się pod ich oddziaływaniem. Inna strona prawdy, iny punkt objawienia, również zawarty 
w Bożym Słowie,  zdaje się słabnąć,  a nawet zaprzeczać prawdzie,  która była tak skuteczna i  w strachu 
powodowanym  zazdrością  o  przyjętą  i  nauczaną  doktrynę,  zrównoważona  prawda  jest  minimalizowana, 
wyperswadowana, a nawet zaprzeczana. Tak więc na fragmencie objawienia, na części Słowa, buduje się 
sektę, dobrą i pożyteczną, ponieważ głosi  i  praktykuje Bożą prawdę, ale ograniczoną i  niezrównoważoną, 
ponieważ  nie  widzi  całej  prawdy,  i  szczerze  nie  akceptuje  całości  Pisma.  Jej  członkowie  są  nie  tylko 
pozbawieni pełnego zastosowania Pisma,   ale są odcięci od społeczności wielu świętych, którzy są mniej 
ograniczeni niż oni, albo są ograniczeni w innym kierunku. Jest powód, dla którego żałujemy, że są podziały 
wśród Bożego ludu, ponieważ ich zasadnicza i nieodzowna jedność jest przysłaniana przez te widoczne na 
zewnątrz podziały; a jednak wolność w kościołach pozwalająca na podkreślenie tego czego się nauczyli i 
doświadczyli,  ma  większą  wartość;  nawet  konflikty  sekciarskie  pomiędzy kościołami  gorliwymi  w obronie 
różnych aspektów prawdy prowadziły do poszerzonego badania Pisma i odkrywania Jego skarbów. Jeżeli idzie 
to w takim kierunku, że stawia w niebezpieczeństwie miłość, to strata jest wielka; jednakże gorsza niż walki 
sekciarskie jest jednolitość kosztem wolności, albo ponowne połączenie umożliwione przez obojętność."

E.H. Broadbent(1931)
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CHRYSTUS, NASZA PRAWDA

Droga Chrystusa Jest Ciągle Wąska

My,  którzy  naśladujemy  Chrystusa  w  tych  czasach 
odstępstwa, jesteśmy zaangażowani w wojnę, która ma wiele 
frontów. Akcja rozpoczyna się w jednym sektorze tylko po to, 
aby  rozpalić  się  w  następnym.  Nieprzyjaciel  jest  wszędzie, 
przybierając  różne  formy  i  kształty,  jakie  najlepiej 
odpowiadają  jego  złym  celom;  z  tej  przyczyny  często 
uważany jest za przyjaciela.

Tradycyjnie,  walczący ludzie dumnie nosili  mundur 
swojego  kraju,  i  mogli  być  zidentyfikowani  z  dużej 
odległości. W II Wojnie Światowej Naziści czasami ubierali 
mundury żołnierzy sprzymierzonych i w ten sposób udawało 
się  im  zniszczyć  tych,  którzy  w  innym  przypadku  byli 
nastawieni  do  nich  defensywnie.  Ale  ta  sztuczka  nia  była 
wymysłem Nazistów. Datuje się od tamtej godziny, gdy diabeł 
w  przebraniu  przyjaciela  zdobył  zaufanie  Matki  Ewy  i 
spowodował upadek rodzaju ludzkiego.

Zwiedzenie było zawsze skuteczną 
bronią i jest 
najbardziej  niebezpieczne  na  polu  religii. 
Nasz  Pan  ostrzegał  przed  tym,  kiedy  po-
wiedział:  "Strzeżcie  się  fałszywych 
proroków,  którzy  przychodzą  do  was  w 
owczym odzieniu,  a  wewnątrz  są  wilkami 
drapieżnymi." Słowa te zostały obrócone w 
przypowieść znaną na całym świecie, a jednak ciągle jesteśmy 
"nabierani" przez wilki.

Był taki okres, nie dalej niż w latach dwudziestych, 
czy trzydziestych, kiedy Chrześcijanin wiedział, albo przynaj-
mniej mógł wiedzieć, gdzie stał. Słowa Chrystusa były brane 
poważnie. Człowiek albo wierzył,  albo nie wierzył  w naukę 
Nowego  Testamentu.  Istniały  jasne,  ostre  kategorie.  Czarne 
było w ostrym kontraście z białym; światłość oddzielona była 
od  ciemności;  możliwym  było  odróżnienie  dobra  od  zła, 
prawdy od błędu, prawdziwego wierzącego od niewierzącego. 
Chrześcijanie  wiedzieli,  że  muszą  wyrzec  się  świata  i  w 
większości  panowało  ogólne  porozumienie  co  do  tego,  co 
rozumiano poprzez "świat." To było takie proste.
Ale  w  czasie  ostatnich  dziesiątek  lat  miała  miejsce  cicha 
rewolucja.  Zmienił  się  cały  obraz  religijny.  Bez  odrzucania 
prostej doktryny wiary, mnóstwo Chrześcijan porzuciło wiarę 
i  odeszło tak daleko jak Moderniści1,  którzy byli  jednak na 
tyle szczerzy, by odrzucić Biblię, zanim zaczęli ją bezcześcić.
Wielu naszych znanych kaznodziejów i nauczycieli rozwinęło 
zdolności  brzuchomówstwa  i  mogą  teraz  sprawić,  aby  ich 
języki  pochodziły  z  jakiegokolwiek  kierunku.  Porzucili 
tradycyjne kategorie religijnej myśli. Nie ma dla nich białego

czy  czarnego,  istnieje  tylko  szary.  Ktokolwiek  twierdzi,  że 
przyjął Jezusa, włączany jest od razu w pobożną społeczność 
proroków  i  wspaniałą  grupę  apostołów,  bez  względu  na 
świeckość prowadzonego życia, czy mglistość doktrynalnych 
wierzeń.

Słuchałem  pewnych  mówców  i  rozpoznałem 
składniki  tworzące  ich  naukę.  Troszkę  Freud'a,  wiele 
rozwodnionego  humanizmu,  delikatne  okruchy 
transcendentalizmu  Emersjańskiego,  autosugestia  a  la  Dale 
Carnegie,  wystarczająca ilość optymizmu i  sentymentalizmu 
religijnego, ale nic trudnego i ostrego, czy szczególnego. Nic 
z Chrystusa, Piotra czy Pawła. Nic z rodzaju Mojżeszowego 
"Kto jest po stronie Pana," albo Jozuowego "Wybierzcie dziś 
komu chcecie służyć";  tylko łagodne błaganie,  aby "przyjąć 
Jezusa i pozwolić Mu rozwiązać twoje problemy." Jeżeli tacy, 
których tu opisuję byliby okultystami, czy liberałami różnego 

kalibru, nie powiedziałbym niczego więcej, 
ale  wielu  z  nich  jest  praktykującymi 
Chrześcijanami  ewangelikalnymi.  Naciśnij 
ich, a będą upierać się, że wierzą w Biblię i 
że  przyjmują  każdą  doktrynę  historycznej 
Chrześcijańskiej wiary, ale posłuchajcie jak 
nauczają,  a  będziecie  mieć  wątpliwości. 
Budują  na  piasku,  nie  ma pod nimi  skały 

zdrowej teologii.
Wśród szeregów obecnego ewangelikalizmu bardzo 

szeroko rozpowszechnione jest teraz wyobrażenie,  że miłość 
jest  naprawdę  wszystkim  co  się  liczy,  i  że  z  tego  powodu 
powinniśmy przyjmować każdego, kto ma dobre intencje, bez 
względu na jego pozycję doktrynalną, upewniwszy się tylko, 
że  jest  gotowy  czytać  Biblię,  ufać  Jezusowi  i  modlić  się. 
Nieodrodzone  pragnienia  upadłego  serca  człowieka  chętnie 
przyjmują to mgliste wyznanie. Problemem jest to, że Pismo 
Święte tego nie uczy.

Apostoł  Paweł  ostrzegał  przed  tym,  co  nazwał 
"Czczą  i  pustą  gadaniną,"  jaką  reprezentowali  na  przykład 
Hymenes i Filetus, mówiąc, że ich własne słowa zżerają jak 
gangrena i wywracają wiarę niektórych. Na czym polegał ich 
błąd?  Po  prostu  nauczali  duchowego  zmartwychwstania, 
zamiast fizycznego.

"Jeżeli  człowiek  posiada  umysł  aby  naśladować 
innych  grzeszników  i  znaleźć  siew  piekle  przed  nimi"  — 
powiedział stary mędrzec ~ "nie potrzebuje robić nic więcej, 
niż tylko rozwinąć swoje żagle na wiatr heretycznej nauki, a 
odbędzie krótką podróż do piekła, ponieważ przynosi ona na 
swoich  obrońców  rychłe  zniszczenie."  Jest  to  bliższe 
Pawiowemu

"Zwiedzenie było zawsze
skuteczną bronią i jest

najbardziej niebezpieczne
na polu religii.
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poglądowi, niż nowym ewangelikalnym 
tolerancjonistom2.  Droga  krzyża  jest 
ciągle wąska.

A.W. Tozer            

(Artykuł  ten  ukazał  się  pierwotnie  w 
"The Alliance Witness", którą Dr. Tozer 
wydawał w latach 1950-1963).

\

Od Wydawcy:
'  Modernizm  (Zwany  równiet  
Liberalizmem)  —  Po-Oświeceniowy 
ruch w teologii niemieckiej. Byl oparty  
raczej  nafilozojii,  niż  na  historycznej  
prawdzie  Słowa,  ponieważ  wierzył,  że  
współczesna  nauka  odrzucała  wiele  z  
Biblii.  Wierzył  również,  że  
Chrześcijaństwo  musi  być  w  stanie  
zmienić  się  w  celu  przystosowania  do  
jakiejkolwiek nowej nauki.

2 Tolerancjonizm — Nazwa luźno przyp-
isana do trendu myśli w kościele Angl-
ikańskim pod koniec wieku 17 i na poc-
zątku 18, który miał tendencje do zredu-
kowania  do  minimum  doktrynalnej  
treści  Chrześcijaiistwa,  pomijając  w 
szczególności  doktrynę,  o  grzechu  i  
łasce,  zalecajcie  szeroką  i  hojną  
tolerancje w polityce religijnej.

Boskie Oddziaływanie Prawdy
Ewangelia Jana 1:35-39; 20:17-20

Tylko jedna myśl  jest w moim umyśle w połączeniu z tymi 
wersetami — wielka ważność tego, aby ta prawda miała boski 
wpływ. Jeżeli prawda nie kształtuje nas i  nie porusza nami, 
pokazuje to, że przyjmujemy tylko jej literę.  Nie ma w tym 
zbytniej korzyści, gdyż człowiek, który ma literę prawdy, bez 
jej ducha, jest prawdziwe. Faryzeusz i uczony w Piśmie jest 
bardziej odrażający dla Boga niż celnik i grzesznik. Faryzeusz 
i uczony w Piśmie są ludźmi dbającymi o pozory, o otoczkę 
prawdy, ale nie wpływa ona zupełnie na ich wnętrze i ducha. 
Boskim oddziaływaniem prawdy jest  kształtowanie i  porus-
zanie ludzi.

W Ewangelii  Jana 1, błogosławiony Pan jest przed-
stawiony dwóm uczniom jako Baranek Boży. Baranek Boży 
to nazwa ofiarna; prezentuje ona naszym sercom Tego, który 
przychodzi od Boga aby iść na śmierć, aby przynieść błogo-
sławione świadectwo tego, czym jest Bóg na miejsce grzechu 
i  śmierci.  Odnoszę  wrażenie,  że  kiedy  szatan  wprowadził 
grzech na świat, jego celem nie było tak bardzo zniszczenie 
człowieka,  co  wprowadzenie  takiego  stanu  rzeczy,  który 
spowodowałby, że Bóg będzie znany tylko jako sprawiedliwy 
Sędzia.  Celem  szatana  jest  zakryć  przed  człowiekiem 
poznanie  Boga  i  w  ten  sposób  unieśmiertelnić  ten  stan 
grzechu, który został wprowadzony na początku, w chwili gdy 
posłuchał  jego oszczerczych insynuacji.  Ale jaką odpowiedź 
dał  Bóg  na  to  wszystko?  To,  co  miało  spowodować,  że 
niemożliwym będzie aby został On poznany przez człowieka, 
dało  Mu  możliwość  objawienia  się  w  całym 
błogosławieństwie Jego natury.  Przyszedł,  aby objawić siew 
najwyższej i suwerennej miłości w miejsce grzechu i śmierci. 
Stąd "jednorodzony Syn, który

był w łonie Ojca," Ten, który doskonale ogłasza Boga, musiał 
stać  się  Barankiem  Bożym.  Konieczne  jest,  aby  nosił  ten 
ofiarny tytuł,  ponieważ przyszedł aby przynieść świadectwo 
boskiej miłości aż do ŚMIERCI.

W  tym  fakcie,  że  Synowi  Bożemu  zostało  przyd-
zielone takie imię, jest zobowiązanie do całkowitego usunięcia 
grzechu,  tak  więc  i  całkowitego  zniszczenia  uczynków 
diabelskich  w  sercu  człowieka.  Każdy,  kto  znajduje  się  w 
świetle tego błogosławionego faktu, że Syn Boży przyjął tytuł 
Baranka Bożego, musi być świadomy, że w ten sposób został 
rozwiązany problem grzechu poprzez Bożą miłość.  Fakt,  że 
został przedstawiony w tym charakterze powoduje, że jest to 
całkowicie pewne, z powodu wielkości przedstawionej Osoby.

Umiłowani  bracia,  jaki  wpływ  wywarło  na  nas 
przedstawienie  nam  Baranka  Bożego?  Znajdujemy  się  w 
świetle  błogosławionego  objawienia  Jego  Samego;  boska 
miłość  została  nam ofiarowana w jej  najwyższej  wartości  i 
suwerenności poprzez fakt, że poszedł On na śmierć. W jakim 
wymiarze prawda ta na nas oddziałuje?

Na dwóch uczniach wielki wpływ wywarło to kiedy 
został  im przedstawiony Baranek  Boży.  Zostawili  wszystko 
aby pójść za Nim. Jan Chrzciciel był wielkim sługą Bożym, 
ale jego służba była połączona z obecnym porządkiem rzeczy, 
w powiązaniu z takim stanem, w którym panował grzech. Nie 
było rozwiązania kwestii grzechu i dlatego nie było pełnego 
objawienia  Boga  przedstawionego  w  połączeniu  z  Janem 
Chrzcicielem.  Ale  Baranek  Boży  był  Tym,  który  mógł 
rozwiązać całą kwestię grzechu i usunąć ją z drogi, jak równ-
ież wprowadzić człowieka   w całkowicie   nowy   porządek
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rzeczy, gdzie wszystko powinno być charakteryzowane przez 
poznanie  Boga,  w którym  przyszedł  do  nas  jako  Jego  jed-
norodzony Syn.

Nie  mówię,  że  tych  dwóch  uczniów zrozumiało to 
wszystko od razu, ale pewne jest to, co Duch Swiety chciałby 
abyśmy  zrozumieli  z  tego  pięknego,  przedstawionego  tu, 
obrazu.  Szli  za  Nim  aby  dowiedzieć  się  gdzie  mieszka,  a 
przebywanie  z  nim  było  dla  nich  najważniejsze.  Mówiąc 
obrazowo, zostawili ten okręg w którym był grzech i weszli w 
nowy,  gdzie  panowało  doskonałe  objawienie  Boga  i  gdzie 
mogli być w społeczności z Tym, który "był u Ojca." Jest to 
boskie oddziaływanie prawdy. Przeniosło ono tych uczniów z 
okręgu, w którym był grzech, w błogosławione światło Boże i 
w obecność Tego, który mieszkał w łonie Ojca.

Jeżeli  Baranek  Boży  jest  naprawdę  przed  naszymi 
sercami,  będziemy  odciągani  od  wszelkiej  pychy  i  chwały 
tego  świata,  ponieważ  uznamy to za miejsce  grzechu.  Tym 
samym  będziemy  w  obecności  Bożej  miłości,  która  była 
gotowa pójść nawet na śmierć, aby usunąć grzech i objawić 
się  naszym  sercom.  Boskim  rezultatem  tego  byłoby 
przeniesienie naszych  serc  całkowicie  z  obecnego porządku 
rzeczy.  Powinniśmy  naśladować  Baranka  Bożego  poprzez 
śmierć w Jego własnym okręgu, gdzie nie ma śladu grzechu i 
gdzie  nic  nie  zaćmi  świecącej,  jasnej  i  najwyższej  miłości. 
Baranek  Boży  wszedł  na  scenę  gdzie  Boża  miłość  jasno 
świeci;  On  przebywa  w  tych  uczuciach,  a  poprzez  śmierć 
usunął  grzech,  abyśmy  mogli  wkroczyć  na  scenę  razem  z 
Nim. On mówi: "Przyjdź i zobacz." On chce, abyśmy poznali 
miejsce  Jego  przebywania,  a  jeżeli  to  ominiemy,  ominiemy 
całe  sedno  Chrześcijaństwa  —  wspaniały  przywilej  i 
błogosławieństwo  boskiej  miłości.  Całe  dzieło  łaski  w 
naszych  duszach,  Ojcowska  działalność  w  suwerennej 
miłości,  przyciąganie  Jego  łaskawej  mocy,  mają  na  celu 
wprowadzenie nas do tego błogosławionego połączenia z Jego 
Synem.

W 20 rozdziale  Ewangelii  Jana wszystko,  co zostało objęte 
tytułem  "Baranek  Boży,"  zostało  osiągnięte  i  znajdujemy 
towarzystwo utworzone i  połączone razem poprzez  prawdę. 
Zmartwychwstały Jezus powiedział: "Idźcie do moich braci i 
powiedzcie im, że Ja wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego 
i  do  Boga  mojego  i  Bogo  waszego."  Cała kwestia  grzechu 
została  załatwiona,  w  konsekwencji  czego  prawda  mogła 
zostać  całkowicie  ogłoszona.  A  jeżeli  z  jednej  strony  Bóg 
Ojciec  został  całkowicie  objawiony,  z  drugiej  strony 
towarzystwo było  zabezpieczone w błogosławionym świetle 
tego  objawienia  w  połączeniu  z  Synem  Bożym.  Boskie 
oddizaływanie tego - to jest prawdy — musi być takie, aby 
dusze  zostały  odwrócone  od  wszystkiego  co  pochodzi  od 
człowieka  i  obecnego  stanu  rzeczy.  W  górnym  pokoju  z 
zamkniętymi  drzwiami,  po  to  aby  wyeliminować  ludzi 
religijnych  według  ciała,  uczniowie  mieli  towarzystwo 
Chrystusa. Prawda miała na nich swój boski wpływ i wpro-
wadziła ich w stan, gdzie On mógł się im zamanifestować.

Jest  to  wielkim sprawdzianem naszych  serc.  Jeżeli 
prawda oddziałuje na nas w boski sposób, musi nas postawić 
poza  tym,  co  pochodzi  od  człowieka.  A  prawda  jest  nam 
przedstawiona w Osobie; nie jest to zwykły zbiór doktryn; jest 
to przedstawione w Osobie, a tą Osobą jest Boży Syn. Jeżeli 
nas to porusza i jeżeli to na nas oddziałuje, jeżeli pociąga nas 
jej  błogosławieństwo,  będziemy  z  pewnością  uwolnieni  od 
wpływu  tego  świata  i  będziemy wprowadzeni  w świadomą 
społeczność z Synem Bożym. Jest to wielki przywilej  zgro-
madzenia. Boskim oddziaływaniem prawdy jest więc odłączyć 
nas  w  duchu  i  uczuciach  od  obecnego  porządku  rzeczy  i 
wprowadzić nas w świadomą społeczność z Synem Bożym.

CA. Coates (1862-1945)               

Aby umożliwić lepsze zrozumienie sytuacji w jakiej przemawiali ci mężowie Boży, staraliśmy się określić datę 
pierwotnej publikacji. Gdzie nie było to możliwe, podaliśmy lata, w których żył dany autor.
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CHRYSTUS, NASZA PRAWDA

Autorzy Artykułów:

"Rozlega Się Glos Trąb"
Mikę Barton, Searchlight.

"Prawda, Której Narzędziem Jest Kazalnica"
Gard i ner Spring, zaczerpnięte z THE PO WER OF THE PULPIT. Użyte za zgodą The Banner Of 
Truth Trust, Edinburgh, Scotland.

"Nauka Izebel'
David Wi/kerson. Użyte za zgodą World Challenge, Linda/e, TX USA.

"Droga Chrystusa Jest Ciągle Wąska "
A. W. Tozer, zaczerpnięte z GOD TELLS THE MAN WHO CARES, Copyright 1970. Użyte za zgodą 
Christian Publikations, Camp Hi/l, PA USA.

"Boskie Oddziaływanie Prawdy"
CA. Coates, zaczerpnięte z SPIRITUAL BLESSINGS. Użyte za zgodą Kingston Bibie Trust, Lancing, 
West Sussex, England.

Chociaż Searchlight wierzy, że wszystkie artykuły w tym numerze w jasny sposób głoszą prawdziwe poselstwo Chrystusa, to 
niekoniecznie zgadzamy się ze wszystkimi poglądami doktrynalnymi różnych wydawców.

Tłumaczyła Lidia Cieślar.

"Światło Życia" jest publikacją Searchlight.
Dodatkowe kopie tego czasopisma można zamówić pod adresem:

Paweł Cieślar
ul. Limanowskiego 5

56-400 Oleśnica
telefon: 14-45-54

© Searchlight 1993.
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