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ŚWIATŁO ŻYCIA  
 PRZYJDŹ Z ODWAGĄ 

 
Tom 2, Numer 5 
 
W numerze:  
Strona 2: Potrzeba tylko jednego 

Przypomnienie najważniejszego elementu naszego chodzenia z 
Chrystusem 

Strona 7: Potężna modlitwa 
Pilne wezwanie dla Kościoła, aby był świętym ludem modlitwy 

Strona 10: Koszt wstawiennictwa 
Prawdziwa modlitwa jest kosztownym poświęceniem się życiu 
polegającym na szukaniu świętęj obecności Bożej. 

Strona 13: Grupa Jonatana! 
Zachęta, aby stać mocno przeciwko obecnemu złu, ponieważ Bóg 
odpowiada na wierne modlitwy Swojego ludu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i Światłością Ścieżkom moim." - Psalm 119:105 
 

"Światło Życia" jest publikacją Searchlight. Searchlight P.O. Box 5206 Newark NG23 6YL England 
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Potrzeba tylko jednego 

 
Każdego dnia w naszym życiu spotykamy się z tysiącami dźwięków i odgłosów. 

Niektóre są przyjemne; inne szarpią nasze nerwy. Jeszcze inne stały się nieodłączną 
częścią naszego życia tak, że już ich nie zauważamy. 

Wiele lat temu wynalezienie maszyn otworzyło drzwi dla mnóstwa dźwięków, 
które nigdy nie ustały. Nawet w pozornej ciszy wiejskiego pola można usłyszeć warkot 
silnika traktora, odgłos przelatującego samolotu, czy pisk opon samochodowych na 
pobliskiej ulicy. Wraz z postępem techniki stajemy się coraz bardziej doskonali w 
przyzwyczajaniu się do kolejnych dźwięków. Magnetofon umożliwia zupełne oddzielenie 
się od świata — oprócz ciągłego zalewu muzyki czy innego zgiełku o tej samej nazwie. 
Końcowy rezultat jest taki, że cisza zaczyna nam przeszkadzać. Coś jednak jest w tej 
nienaruszalnej ciszy, która wydaje się być rozbrajająca. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się 
do tych wszystkich dźwięków, że cisza stała się nam raczej obca. 
 

Wewnętrzny Glos 
 

Gdybyśmy jednak spróbowali odsunąć się od zewnętrznego hałasu, spotkamy się 
z wewnętrznym głosem. Poprzez wieki wielu świętych próbowało uciec przed złem 
otaczającego świata poprzez zamykanie się w klasztorach i prowadzenie odizolowanego 
życia, ale odkryli tylko, że prawdziwe źródło problemu tkwi wewnątrz — w sercu 
człowieka. 

Jezus realistycznie opisał tę sytuację, kiedy powiedział: "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" (Ew. Marka 7:20-23). 

Wydaje się, że ciągle zmagamy się z armią myśli, pragnień i pomysłów, które 
chcą przejąć panowanie nad naszym sercem i umysłem. Ten wewnętrzny niepokój często 
pomaga w zagłuszeniu głosu Ducha Świętego, szczególnie gdy usiłujemy modlić się. 

Jako upadli ludzie często staramy się unikać penetrującego światła Ducha 
Świętego, które tak wyraźnie ukazuje naszą wewnętrzną nieczystość. Wiemy, że 
powinniśmy modlić się, ale przyjście przed Bożą obecność oznacza stanąć twarzą w twarz 
z naszym grzechem. Dla większości spotkanie ze źródłem pragnień, które są sprzeczne z 
Bożą wolą jest zbyt przeraźliwe — szukamy wiec innego wyjścia. 

W takich sytuacjach stara natura często bierze górę i staramy się usprawiedliwić 
w jakiś "religijny sposób." Nasze modlitwy mogą koncentrować się wokół zewnętrznych 
rzeczy - potrzeb kościoła, problemów w życiu innych ludzi, przywódców różnych krajów. 
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Są to sprawy godne modlitwy, ale często stanowią przeszkodę w intymnej społeczności ze 
Świętym Bogiem. 

Zauważyłem, że dawniej wykręcałem się, kiedy Duch Święty delikatnie wołał 
mnie do spędzenia czasu z Chrystusem. Moją ulubioną wymówką było znalezienie dobrej 
chrześcijańskiej książki i zatopienie się w niej bez reszty. Myślałem tak: "To jest dobry, 
solidny materiał; przez to poznaje Boga. Musi być to korzystne dla mnie i z pewnością 
zadowala Boga." 

Prawda jednak była taka, że moje poczynania przypominały religijne uczynki 
faryzeuszy. Jezus powiedział do nich: "Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich 
żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; ale mimo to do mnie przyjść nie 
chcecie, aby mieć żywot" (Ewangelia Jana 5:39-40). 

Myśli i zamiary zdobywające naszą uwagę mogą być "religijne," albo grzeszne i 
samolubne — pełne pożądania, chciwości i niegodziwości. Bez względu na rodzaj tego 
wewnętrznego niepokoju musimy być przygotowani na to, by odłożyć na bok wszystkie te 
rzeczy — albo jak mówi apostoł Paweł "zmusić wszelką myśl do poddania się (II List do 
Koryntian 10:5) — by posłusznie iść za Chrystusem. 

Jeżeli mamy iść za Chrystusem, musimy zatrzymać się i posłuchać Jego głosu. 
To, co On ma do powiedzenia, nie musi być koniecznie przyjemne, czy zgodne z naszą 
starą naturą. Jezus jest zainteresowany tym, by nasza nowa natura stała się dojrzała i 
pełna. Duch Święty będzie ustawicznie oświecał nasze serca objawiając rzeczy, które są 
puste i próżne i te, które mają wieczną wartość. 

Być może właśnie dlatego kościół naszego pokolenia jest kościołem wielkiej 
aktywności lecz nieznacznych efektów. Możliwe jest, że w tym tkwi przyczyna 
pogorszenia się norm i utraty wpływu Bożego ludu w tym ciemnym świecie. W 
większości przypadków obca jest nam intymna społeczność z Bogiem. 

Kościoły w Ameryce chlubią się tysiącami członków, ich stacje telewizyjne 
nadają 24 godziny na dobę. Olbrzymie ilości literatury chrześcijańskiej, muzyki i dóbr 
materialnych wprawiają umysł w oszołomienie lecz w tym samym czasie w 
niekontrolowanym tempie wzmaga się grzech. W Anglii wychodzimy na ulice, 
przyciągamy tysiące osób na obozy biblijne i ogłaszamy nową dekadę ewangelizacji, ale 
kościół jest często postrzegany jako rzecz zbędna o małej wartości praktycznej. 
Czego wiec brakuje? 
 

Religijny aktywista 
 

Łukasz zapisał pewne wydarzenie, kiedy Jezus wszedł do domu Łazarza w 
Betanii. Były tam również obecne dwie siostry Łazarza, Marta i Maria. Postawa każdej z 
nich może nas wiele nauczyć. 

Marta, jak większość z nas, była bardzo zachwycona wizytą Jezusa w jej domu. 
Miała możliwość spotkać się z Chrystusem twarzą w twarz. Jednakże pierwszą rzeczą, 
która przyszła jej do głowy, był nawał pracy, którą musiała wykonać dla Jezusa. 
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Wyobrażam sobie tą szanującą się córką izraelską pospiesznie sprawdzającą, czy 
wszystko jest przygotowane dla Mistrza. Musiała chodzić do kuchni i z powrotem, 
wydając polecenia służącym i pilnując każdego szczegółu. 

Łukasz mówi, że Marta tak się zaangażowała w swoją pracę dla Chrystusa, że jej 
umysł został odciągnięty od najważniejszej rzeczy. Tak się starała zadowolić Chrystusa, 
że w ogóle zapomniała o Nim samym i o celu Jego wizyty. 

Kiedy tylko miała wolną chwilę spoglądała na Jezusa zastanawiając się czy 
zauważył jak wielki wysiłek włożyła w przygotowanie dla Niego specjalnego posiłku. Ku 
swemu najwyższemu zdumieniu zauważyła swoją siostrę, Marię, siedzącą u stóp Jezusa. 

Wyobraźcie sobie myśli Marty w tym momencie: "Co ta Maria sobie wyobraża? 
Czy naprawdę nie wie ile jeszcze zostało pracy? Jakaż ona jest leniwa — siedzi jak 
kłoda!" W końcu Marta nie mogła już dłużej tego znieść. Z pewnością Jezus zauważył 
samolubną i nieodpowiedzialną postawę Marii. Marta wiedziała, że Jego cierpliwość w 
stosunku do ludzi przewyższała ludzkie granice, ale dla niej było to po prostu za wiele. 
Postanowiła zwrócić Mu na to uwagę i poprosić o pomoc w załatwieniu tej sprawy. Z 
wielkim niezadowoleniem podeszła do Jezusa i spytała: "Panie, czy nie dbasz o to, że 
siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi 
pomogła" (Ewangelia Łukasza 10:40). 

Odpowiedź Jezusa musiała być dla Marty szokiem. Zamiast zgromić Marię, 
Jezus powiedział, że Maria obrała sobie dobrą cząstkę siedząc z Nim. Marta tak 
zaangażowała się w to co robiła, że była zmartwiona i widocznie niezadowolona. Jej 
wielka aktywność dla Chrystusa odciągnęła ją od Chrystusa. 

Prawda jest taka, że większość z nas często przejawia tę samą postawę co Marta. 
Koncentrujemy się na rzeczach, które są widzialne; które można ocenić i docenić teraz. 

Wielokrotnie pytając kogoś jak mają się sprawy w kościele, słyszymy 
odpowiedź: "Wspaniale! Jesteśmy tacy zajęci!" Istnieje taka ogólna tendencja by 
podkreślać pewne działania i programy jako sposób do osiągnięcia sukcesu w danym 
kościele czy służbie. 

 
Siedząc u Jego stóp 

 
W odpowiedzi na prośbę Marty, Jezus wyjaśnił jej, że potrzebuje tylko jednego. 

Maria obrała sobie dobrą cząstkę w życiu z Nim siadając u stóp Jezusa. Ciężka praca 
Marty była godna pochwały i jestem pewien, że Jezusowi smakował posiłek, ale żadne 
działania na świecie nie pogłębiłyby w ten sposób jej relacji z Chrystusem. 

Maria przyszła do Jezusa, aby być z Nim ~ po prostu usiąść i poznać Go. 
Przyszła z tym jednym pragnieniem, by przybliżyć się do Niego. Jakże często 
przychodzimy do Jezusa z długą listą życzeń i próśb — Maria przyszła by 

posłuchać. Jej pragnieniem było karmić się Tym, który jest chlebem żywota 
wiecznego. Maria obrała drogę, która zaprowadziła ją poza wszelką aktywność, do 
miejsca intymnej społeczności z Jezusem. 
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Ci, którzy prawdziwie uczą się poznawać Boga odkrywają, że bliska społeczność 
z Nim jest wszystkim czego potrzebują. Nie oznacza to jednak, że nigdy nie będziemy 
aktywni dla Chrystusa. Zanim wyjdziemy do "świata" musimy poprzebywać z 
Chrystusem, inaczej bowiem nasze uczynki będą pochodziły wyłącznie od nas samych. 

Kiedy później obserwujemy Marię działającą dla Chrystusa, widzimy jak Duch 
Święty prowadził ją w tej służbie. Jej priorytetem była służba dla Chrystusa ~ nawet 
pośród tłumu ludzi. Podobnie jak kiedyś, znów spotyka się z krytyką ze strony innych 
ludzi i jeszcze raz Jezus pochwala Marię za miły Mu sposób jej postępowania (patrz 
Ewangelia Jana 12:1-11). 

Obyśmy uczyli się z przykładu Marii. 
 

Cisza Sanktuarium 
 

Biblia podaje, że Dawid był mężem według Bożego serca. Wspaniałym 
przywilejem jest zostać nazwanym w Biblii człowiekiem bliskim Bożemu sercu. Co 
takiego w Dawidzie zdobyło Boże serce? Wierzę, że jego ustawiczne pragnienie 
społeczności z Ojcem odgrywało znaczną rolę w tej szczególnej relacji pomiędzy Bogiem 
a człowiekiem. 

W II Księdze Samuelowej rozdział 7 prorok Natan przynosi Dawidowi wspaniałe 
słowo od Pana. Bóg mówił do Dawida, że będzie błogosławił jego i jego potomków. 
Rodzina Dawida będzie zawsze zasiadać na tronie królestwa Izraelskiego. Sam Dawid 
również będzie błogosławiony a Bóg będzie z nim do końca jego panowania. 

Gdyby ta sytuacja miała miejsce dzisiaj, oczekiwalibyśmy, że Dawid napisze 
książkę o swoich przeżyciach z Bogiem. Chcielibyśmy zapewne, by przemawiał na 
wielkich konferencjach i bylibyśmy zadowoleni gdyby udzielił nam wskazówek jak 
otrzymać od Boga podobne błogosławieństwo. Mając to, wszelkie drzwi stałyby przed 
nami otworem. 

Dawid nie zrobił tego czego oczekiwałaby większość z nas. Biblia prosto 
wyjaśnia: "Poszedł król Dawid i usiadł przed Panem..." (II Ks. Samuela 7:18). Została mu 
dana obietnica wielkiego błogosławieństwa a jego natychmiastową reakcją było 
przybliżenie się do jedynego źródła wszelkiego prawdziwego i wiecznego 
błogosławieństwa. Dawid nie zwołał rodziny by podzielić się z nimi dobrą nowiną. 
Poszedł na społeczność ze swoim Bogiem. 

Kiedykolwiek otrzymujemy prawdziwe błogosławieństwo z Nieba zwykliśmy 
myśleć, że jest ono rezultatem naszej ciężkiej pracy i dzielnej postawy. Z pewnością takie 
myśli przemknęły również przez głowę Dawida. Jednak gdy Dawid wszedł w Bożą 
obecność, zniknęły wszelkie myśli pochodzące od niego samego. Wołał do Boga: "Kim ja 
jestem Panie, Boże, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd?" (II Ks. 
Samuela 7:18). Myśli Dawida natychmiast zwróciły się ku Bożej wielkości, z dala od 
niego samego. "Dlatego wielki jesteś Panie, Boże, bo nikt nie jest taki jak Ty i nie ma 
Boga oprócz Ciebie..." (II Ks. Samuela 7:22). 
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W każdej sytuacji i okoliczności widzimy, że Dawid przychodzi by być z 
Bogiem. Nie miało znaczenia czy był w pałacu czy w jaskini, czy miał dziękować za 
błogosławieństwo czy pokutować za rażący grzech; ten człowiek według Bożego serca 
wiedział, że jedyne miejsce prawdziwego zadowolenia i błogosławieństwa było przy 
Wszechmogącym Panu. 

Dzisiaj również Bóg poszukuje takich ludzi jak Maria czy Dawid — ludzi, którzy 
nauczyli się tej cennej lekcji siadania u Jego stóp. Bardziej niż wspaniałych zajęć i 
aktywności, Bóg pragnie ludzi, których pragnieniem będzie po prostu poznawać Go. Tej 
jednej rzeczy potrzeba nam w wędrówce po życie wieczne. Nic nie przetrwa oprócz pracy 
Ducha Świętego, przekształcającej nas na podobieństwo Chrystusa, gdy przebywamy w 
społeczności z Nim. 

Szukaj Go z odnowionym pragnieniem poznania Go i ze wzmocnionym 
postanowieniem odwrócenia się od rzeczy, które odciągają cię od Chrystusa. Kiedy 
będziesz Go szukał, odpoczywaj w obietnicy, że On objawi Siebie tym, którzy przybliżają 
się do Niego. "A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać 
całym swoim sercem" (Księga Jeremiasza 29:13). 

Bruce Garrison (1992) 
 

 
Zdobywanie serca Bożego 

 
"Musimy pamiętać, że celem modlitwy jest Boże ucho. Jeżeli tam nie dotrzemy, to nasza 
modlitwa' nie spełniła zadania. Wypowiedzenie jej mogło zapalić w naszych umysłach religijne 
uczucia, słuchanie jej mogło pocieszyć i wzmocnić serca tych, z którymi się modliliśmy, ale 
jeżeli nie zdobyła Bożego serca, to zawiodła w zasadniczym celu. 

'Zwykły formalista może 
zawsze modlić się tak, by zadowolić samego siebie. Wystarczy tylko otworzyć książkę, prze-
czytać zapisane tam słowa, czy zgiąć kolana i powtórzyć pewne zwroty jako propozycje dla swo-
jego umysłu. Tyle modlitwy, tyle klęczenia i modlitwa z głowy. Modlitwy formalisty są zawsze 
dobre albo raczej zawsze tak samo złe. Dziecko Boże nigdy nie ofiaruje modlitwy, która zado-
wala jego samego; jego zasady stoją wysoko ponad własnymi osiągnięciami. Dziwi się, że Bóg 
jego słucha i chociaż wie, że będzie wysłuchany przez wzgląd na Jezusa, poczytuje to sobie za 
najwyższy przejaw miłosierdzia, że jego biedne modlitwy docierają do uszu Pana Boga 
Wszechmogącego." 

C.H. Spurgeon (1834-1892) 

 
 

Życie modlitwy 
 
"Nikt nie może jednocześnie miłować Boga i świata. Do swojej społeczności z Bogiem 
wniesiesz tego samego ducha, który towarzyszył ci w ciągu całego dnia."  Fenelon (1703) 
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Potężna modlitwa 

 
Czy modlimy się tak jak Chrystus? Czy trwamy w Nim? Czy nasze błagania i 

duch są odzwierciedleniem Jego ducha i błagań? Czy miłość rządzi naszym duchem — ta 
doskonała miłość? 

Powyższe pytania są bardzo ważne i warto się nad nimi zastanowić biorąc pod 
uwagę czas w jakim żyjemy. Boimy się, że robimy wiele innych rzeczy zaniedbując 
modlitwę. Nasz wiek nie jest wiekiem modlitwy — to wiek wielkiej aktywności, wielkich 
porywów, w którym jednak istnieje bardzo silna tendencja, by podkreślać rzeczy 
widzialne i materialne a odrzucać niewidzialne i duchowe. Modlitwa test największą z sił, 
ponieważ wywyższa Boga i sprowadza Jego pomoc. 

 
Nieprześcigniona moc modlitwy 

 
Nic nie może zastąpić modlitwy; jest to wielka duchowa siła, która musi być 

ciągle aktywna. Nie można jej odrzucić w jednym pokoleniu czy trzymać w zanadrzu 
czekając na jakieś wielkie poruszenie ~ musi być ustawiczna i szczególna, zawsze, 
wszędzie i we wszystkim. Nie możemy opierać naszych duchowych działań na 
modlitwach minionego pokolenia. Wiele osób wierzy w skuteczność modlitwy, ale 
niewielu się modli. Modlitwa jest najłatwiejszą i najtrudniejszą rzeczą ze wszystkich; 
najprostszą i najwspanialszą, najsłabszą i najsilniejszą; jej rezultaty leżą ponad granicą 
ludzkich możliwości — są ograniczone tylko przez wszechmoc Boga. 

Niewielu chrześcijan ma jakiekolwiek pojecie o mocy modlitwy, a jeszcze mniej 
jej doświadcza. Wydaje się, -ze kościół jest całkowicie nieświadomy potęgi, którą Bóg 
wkłada w jego ręce; ta duchowa "carte blanche" ("biała karta") nieskończonych źródeł 
Bożej mądrości i mocy jest rzadko, jeżeli kiedykolwiek, używana — nigdy by w pełni 
uwielbić Boga. To zdumiewające, że im rzadziej używana, tym mniejsze przynosi 
korzyści. Modlitwa jest naszą największą bronią, której zupełnie nie potrafimy używać, 
czując do niej niechęć. Dla pogan robimy wszystko inne z wyjątkiem tego, co Bóg chce 
abyśmy czynili — tej jedynej rzeczy, która może pomóc i sprawia, że wszystko co robimy 
układa się pomyślnie. 

 
Nauka modlitwy 

 
Ukończyć szkołę modlitwy oznacza opanować cały kurs życia religijnego. 

Pierwszy i ostatni stopień świętego życia jest ukoronowany modlitwą. Jest to sprawa 
życia. Przeszkody w modlitwie są przeszkodami w prowadzeniu świętego życia. Warunki 
modlitwy są warunkami w uzyskaniu sprawiedliwości, świętości i zbawienia. Partacz w 
zawodzie modlitwy jest partaczem w zawodzie zbawienia. 
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Modlitwa jest czynnością, której trzeba się nauczyć. Musimy być pilnymi 
uczniami i poświęcać jej czas. Wymaga się, by zdolny uczeń modlitwy był pilny, dużo 
myślał, ciężko pracował i ćwiczył. Praktyka w tym, jak również w innych rzemiosłach 
udoskonala. Tylko ciężko pracujące ręce i serce mogą być biegłe w tym niebiańskim 
zawodzie. 

Niepokojący brak modlitwy 
 

Pomimo korzyści i bogactw, które wypływają ze społeczności z Bogiem, musimy 
wyznać smutną prawdę, że nie modlimy niezbyt często. Tylko nieliczni modlą się 
indywidualnie na spotkaniach. Jeszcze mniej modli się w swoich rodzinach. Jeszcze mniej 
ma nawyk regularnych modlitw w swoich komorach. Spotkania modlitewne są tak rzadkie 
jak mróz w czerwcu. W wielu kościołach nie ma nawet czegoś zbliżonego do nazwy 
"spotkanie modlitewne." W miejskich i wiejskich kościołach spotkania nazywane 
modlitewnymi nie są spotkaniami modlitewnymi. Główne miejsce zajmuje kazanie czy 
wykład. Modlitwa jest tylko nominalnym dodatkiem. Nasi ludzie nie są ludźmi modlitwy, 
co jest widoczne w ich życiu. 

 
Święte życie modlitwy 

 
Modlitwa i święte życie to jedno. Działają razem i wzajemnie się uzupełniają. 

Jedno nie istnieje bez drugiego. Jeżeli nie ma jednego, nie ma też drugiego. Zakonnicy 
zdegradowali modlitwę, zastępując ją przesądami, a święte życie rutyną i kowedią. 
Jesteśmy w takim niebezpieczeństwie, że praca kościoła i nie kończąca się pokazowa 
działalność zastępuje modlitwę i święte życie. Święte życie nie mieszka w komorze, ale 
nie może żyć bez komory. Jeżeli stałoby się tak, że ukształtowano by komorę modlitwy 
bez świętego życia, będzie to komora bez obecności Bożej. 

Nakłonienie świętych do modlitwy jest obowiązkiem apostołów i kluczem do 
apostolskiego sukcesu. Jezus Chrystus starał się to osiągnąć w czasie Jego ziemskiej 
służby. Był zdjęty bezgranicznym współczuciem widząc pola gotowe do żniwa ginące z 
powodu braku robotników i robiąc przerwę w modlitwie próbuje obudzić uśpioną 
wrażliwość swoich uczniów na obowiązek modlitwy, gdy zachęca ich: "Módlcie się, aby 
Pan żniwa wysłał robotników na żniwo" i opowiada im przypowieść, którą kończy 
słowami: powinniście zawsze się modlić. 

 
Rozpaczliwe zapotrzebowanie na modlących się ludzi 

 
Apostołowie mogli dostrzec tylko migawki wielkiej ważności modlitwy zanim 

nadeszła Pięćdziesiątnica. Ale przyjście Ducha Świętego w dniu Zielonych Świąt 
wyniosło modlitwę na jej nieodzowną i ważną pozycje w Ewangelii Chrystusa. Wezwanie 
każdego wierzącego do modlitwy jest obecnie najdonośniejszym i najpilniejszym 
zadaniem. Świętość jest doskonalona i oczyszczana przez modlitwę. Ewangelia posuwa 
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się wolnym i nieśmiałym krokiem, jeżeli wierzący nie modlą się wcześnie rano, późno i 
długo. 

Gdzie są podobni do Chrystusa przywódcy, którzy potrafiliby nauczyć i nakłonić 
współczesnych wierzących do modlitwy? Czy nasi liderzy zdają sobie sprawę, że wycho-
wują nie modlących się wierzących? Gdzie są przywódcy wzorowani na apostołach, 
którzy umieją nakłonić Boży lud do modlitwy? Niech przyjdą do przodu i wykonują prace 
a będzie to najwspanialsze dzieło. Wzrost możliwości kształcenia i siły pieniądza będzie 
zgubnym przekleństwem dla religii jeżeli nie będą uświęcone przez lepszą i 
wartościowszą modlitwę. 

Modlitwa nie przychodzi sama z siebie. Udział w kampanii dwudziestego czy 
trzydziestego wieku nie pomoże nam w modlitwie, ale tylko przeszkodzi, jeżeli nie 
będziemy uważać. Wiele może zdziałać wysiłek ze strony modlących się przywódców. 
Tylko modlący się przywódcy mogą mieć modlących się naśladowców. Modlący się 
apostołowie zrodzą modlących się świętych. Modląca się kazalnica zrodzi modlące się 
ławki. Bardzo potrzebujemy kogoś kto zachęci świętych do modlitwy. Jesteśmy 
pokoleniem nie modlących się świętych. Nie modlący się świeci są nędzną grupą 
świętych, która nie ma zapachu, piękna, ani mocy świętych. Kto odnowi te gałąź? 
Największym z apostołów i reformatorów będzie ten kto wprowadzi Kościół w modlitwę. 
Świeci ludzie w przeszłości zmienili bieg wydarzeń, modlitwą zrewolucjonizowali 
charakter i kraj. Takie osiągnięcia są ciągle możliwe dla nas. Ta moc aż prosi się by ją 
użyć. Modlitwa jest wyrażeniem wiary. 

Nie starczyło by czasu by opowiedzieć o wielkich rzeczach osiągniętych przez 
modlitwę, gdyż dzięki niej świeci "podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzy-
mali obietnice, zamknęli paszcze lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, 
podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska, 
kobiety otrzymały spowrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie" (Hebrajczyków 
11:33-35). 

Modlitwa czci Boga; odbiera chwałę sobie. Dla człowieka jest 
usprawiedliwieniem słabości, nieświadomości i pragnień. Jest prośbą, której niebo nie 
może odrzucić. Bóg rozkoszuje się modlitwami świętych. 

 
Nasza największa praca 

 
Modlitwa nie jest nieprzyjacielem pracy; nie paraliżuje aktywności. Pracuje 

ciężko; modlitwa sama w sobie jest największą pracą. Z niej wypływa aktywność, to ona 
pobudza pragnienie do wysiłku. Modlitwa nie jest środkiem usypiającym, ale pobudza nas 
do działania. Leniwy człowiek nie będzie, nie może i nie umie się modlić, ponieważ 
modlitwa wymaga energii. Paweł nazywa to walką, agonią. W przypadku Jakuba było to 
zmaganie się, w przypadku Syrofenicjanki była to walka, która wprowadziła na plan 
wszystkie wyższe wartości duszy, a które wymagały wielkiego wysiłku. 
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Komora nie jest schroniskiem dla leniwego i bezwartościowego chrześcijanina. 
Nie jest również żłobkiem, gdzie znajduj się same niemowlaki. Komora jest polem walki 
dla kościoła, jego cytadelą, miejscem heroicznych i nieziemskich konfliktów. Komora jest 
magazynem dla chrześcijanina i dla kościoła. Odciętemu od niej nie pozostaje nic innego 
prócz poniesionej klęski. Z niej pochodzą energia do pracy, panowanie nad sobą, 
uwolnienie od strachu i wszystkie duchowe rezultaty i łaski. Różnicę między siłą, 
doświadczeniem i świętością chrześcijanina można odnaleźć porównując jego życie 
modlitewne. 

Nieliczne, krótkie, słabe modlitwy są zawsze wynikiem złego stanu duchowego. 
Ludzie powinni modlić się często i przystępować do modlitwy z energią i wytrwałością. 
Wybitni chrześcijanie zawsze wyróżniają się w modlitwie. Nigdzie indziej nie nauczysz 
się wielkich Bożych rzeczy. Wielkie rzeczy dla Boga osiąga się wielkimi modlitwami. 
Ten kto dużo się modli, dużo studiuje, dużo kocha, dużo pracuje, czyni dużo dla Boga i 
ludzkości. Wypełnienie Ewangelii, żywotność wiary, dojrzałość i powaga duchowych łask 
spoczywają na modlitwie. 

E.M. Bounds (1835-1913) 
 
 
 

Koszt wstawiennictwa 
 

Kaznodzieja ożywił się przedstawiając ukrzyżowanie naszego błogosławionego 
Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wrażliwa młoda kobieta siedząca przede mną 
zaczęła szlochać, potem ukryła twarz w dłoniach. Z pewnością była głęboko poruszona. 
Kaznodzieja przypomniał nam, że korona, którą włożyli na głowę Jezusa nie była 
zrobiona ze zwykłego gatunku cierni, ale te były długie i umieszczone nie tylko na Jego 
skroni, ale nasunięte mocno przebijały ciało i rozszarpywały je kiedy płynęła krew. 
Znowu zaszlochała kiedy kaznodzieja opisywał wbijanie gwoździ w Jego ręce i nogi. 
Drżała, kiedy mówił o wbijaniu krzyża w ziemię, dodając efektu dramatycznego. 

Później kilku ludzi powiedziało: To był rzymsko-katolicki obraz śmierci naszego 
Pana.' Faktem jest, że kaznodzieja nie ujął rzeczywistego czynnika mówiąc o Jego 
chwalebnej śmierci. Pozwólcie, że pomoże nam w tym Izajasz: "Za mękę swojej duszy 
ujrzy światło ... Dlatego dam mu dział wśród wielkich ... za to, że ofiarował na śmierć 
swoja duszę" (Izajasza 53:10-12). Być może konający złoczyńcy odczuwali ból fizyczny 
tak przeszywający jak ten, który Jezus odczuwał w ciele, ale nie odczuwali bólu duszy. 

Izajasz mówi: "On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami" 
(Izajasza 53:12). Słowo "wstawiać się" oznacza "wylewać swoją duszę." Pamiętacie Annę 
"jak modliła się do Pana i bardzo płakała." Potem znów się modliła. Później dodaje "Ani 
wina ani innego trunku nie piłam, ale wylałam, swoja duszę przed Panem" (I Samuela 
1:10,15). Ból spowodowany jej bezpłodnością przewyższył szyderstwo najwyższego 
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kapłana, który nie był przyzwyczajony do takiej formy wstawiennictwa. Zapierający się 
samego siebie apostoł Paweł znał tę głębią samowyrzeczenia kiedy pisze: "Lecz o życiu 
moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi" (Dz. Ap. 20:24). 

„Weekendowe wstawiennictwo” sprzeczne samo w sobie. Wstawiennictwo nie 
jest przemijającą, nieregularną rzeczą. Jest pasją duszy. Jest małżeństwem z Bożą wolą w 
najgłębszej ludzkiej ekspresji. Jest mozołem przed triumfem. 

 
Modlitwa rozdzierająca serce 
jest kluczem do przebudzenia 

 
Istnieje interesujące podłoże manifestacji mocy Bożej podczas przebudzenia w Walii. 
Pani Jesse Penn-Lewis była na wielkiej konferencji Keswick w rejonie Jezior w Anglii 
(1896). Tam prosiła, aby wstawiono się do Boga, by taka konferencja mogła narodzić się 
w Walii. Narodziła się. Gdzie? Llandrindod Wells. Ta konferencja, wspólnie ze 
spotkaniami w Keswick była zalążkiem modlitwy, której Bóg użył i zaakceptował na 
narodziny tego co nazywamy przebudzeniem walijskim. Było to oczywiście przebudzenie 
Ducha w Walii.  

Podobnie rzecz miała się z przebudzeniem w Nowej Anglii, które zainicjował 
Jonatan Edwards. Dr John Erskine ze Szkocji był świadkiem wybuchu boskiej mocy. 
Wiedział, że nie jest to działanie ciała, wiec napisał do Jonathana Edwardsa. Rezultat? 
Ten błogosławiony człowiek, Edwards, zapragnął zobaczyć Mistrza uwielbionego w 
wielkim wylaniu Ducha. I tak się też stało. 

W Leeds w Anglii, w roku 1920, czasami odwiedzaliśmy mały Kościół 
Zielonoświątkowy. W oczach wielu ludzi pastor tego zboru był ignorantem i nieukiem. 
Ale często pościł. Trzy razy był zupełnie wyczerpany długotrwałymi postami. 
Nabożeństwa w jego kościele rosły do tego stopnia, że zmuszeni byli przenieść się do 
większego budynku. Wspólnie z innymi oblegał tron Boga. Czyż Bóg nie powiedział: 
"Wołaj do mnie a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne"? (Jeremiasza 
33:3). Biedni, ciężko pracujący ludzie modlili się do późna w nocy. Położyli fundament 
modlitwy, na którym mogło zaistnieć przebudzenie. Wtedy do miasta przyjechał George 
Jeffreys. Ostrzeżono nas, abyśmy nie szli na nabożeństwa. Ja poszedłem. Byłem głodny 
takich spotkań, gdzie kaznodzieja mówił: "Moje zwiastowanie jest nie tylko w słowach, 
ale w mocy i demonstracji mocy Ducha Świętego." 

Trzy tygodnie później około 3 tysiące ludzi zostało poruszonych potężną ręką 
wszechmocnego Boga i zaczęły się dziać zdumiewające uzdrowienia. Minęło już 60 lat, a 
kościół ten ciągle istnieje jako zdumiewające świadectwo mocy Bożej w lokalnym 
przebudzeniu. 

To poruszenie nie nastąpiło po jednej nocy modlitwy czy seminarium na temat 
możliwości Bożego nawiedzenia. Był to mozół wielu dusz, z ogromnym sprzeciwem ze 
strony ludzi, którzy "wierzyli w Biblie od okładki do okładki" — krzywiących się gdy 
pozostali suchymi, kiedy nadeszły wody błogosławieństwa. 
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Prawdziwe wstawiennictwo będzie prowadziło do intymności z Bogiem 
Osoba wstawiająca się będzie żyła bardzo blisko Bożego serca. Ma intymną 

społeczność z Panem stworzenia, którą znają tylko nieliczni. "Społeczność z Panem mają 
ci, którzy się go boją" (Psalm 25:14). Ten, który się wstawia często ma objawienie tego, 
co Bóg zamierza uczynić — "Czy mam zataić przed Abrahamem to co zamierzam 
uczynić?" (I Mojż. 18:17). 

Jakie to interesujące! Abraham nie był na szczycie listy ważnych osób kiedy Bóg 
planował zniszczyć Sodomę. To raczej Lot był burmistrzem miasta, albo zarządcą, 
ponieważ "siedział w bramie" (I Mojż. 19:1). Było to miejsce zarezerwowane dla władz 
miasta. (Mała dygresja, czyż to nie oznacza, że "bramy piekła," które "nie przemogą 
kościoła" (Mateusza 16:18) są siedzibą duchowych mocy, gdzie zasiadają demony by 
niweczyć plany Boże?) 

 
Bóg odpowiada na rozpaczliwą modlitwą 

 
Przypomnijcie sobie Annę. Czy tylko na chwile była zawstydzona? Nie. Jej 

przeciwnicy nękali ją przez wiele lat tak, że serce Anny było zbolałe i zasmucone. Jej 
hańba powiększała się z roku na rok. Jej imię powtarzano z pogardą wśród jej znajomych. 
Została upokorzona — "O, masz na myśli te biedną, niepłodną Annę?" Ta poszcząca, 
cierpiąca i modląca się kobieta powiedziała do Boga: "Nie puszcze cię dotąd aż mnie 
pobłogosławisz." Jej dusza była pełna goryczy, łzy stały się jej napojem. Ta bezsłowna 
wstawienniczka nie modliła się o pokój dla Jerozolimy, ani o bogactwo materialne; 
została okryta wstydem ponieważ nie mogła mieć dzieci. O, gdybyśmy mieli pastorów z 
takim sercem, z taką gorliwością, z taką pasją! 

Ponad 60 lat temu czytałem o pewnym pastorze, który na zewnątrz swojego 
kościoła umieścił napis: "TEN KOŚCIÓŁ BĘDZIE MIAŁ ALBO PRZEBUDZENIE, 
ALBO POGRZEB." Miał przebudzenie. Bóg nie wysłuchuje wielu modlitw ~ tych, które 
dotyczą użalania się nad sobą lub są skierowane na osobistą korzyść. On wysłuchuje 
rozpaczliwych modlitw. Panie, naucz nas tak się modlić! 

Leonard Ravenhill (1983) 
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Grupa Jonatana! 

 
Apostoł Paweł ostrzega nas, że "w dniach ostatecznych warunki w jakich 

przyjdzie nam żyć: nastaną trudne czasy" (2 Tym. 3:1). Potem opisuje straszne "Ludzie 
bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, 
niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, 
nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż 
Boga" (2 Tym. 3:2-4). 

Gazeta "US News and World Report" opublikowała ostatnio artykuł 
zatytułowany: "The Heartbreak That Is New York" ("Ból serca, którym jest Nowy Jork"). 
Autor przedstawia prorocze ostrzeżenie Pawła — prawie co do litery! Oto krótki urywek: 
"W Nowym Jorku jest 500.000 narkomanów, co stanowi prawie populację Bostonu. W 
pewnych dzielnicach jedna czwarta mieszkańców to narkomani przyjmujący narkotyki 
dożylnie. Używanie brudnych igieł i duża ilość homoseksualistów uczyniło Nowy Jork 
stolicą AIDS w Ameryce... 

"W środkowym Harlemie ciągle wzrasta ilość nieślubnych dzieci. Każdego roku 
rodzi się 10.000 'zarażonych* dzieci; większość z nich to "crack babies" (crack — jeden z 
najsilniejszych narkotyków, powodujących uzależnienie już od pierwszego brania — 
przyp. tłum.), a leczenie każdego z nich będzie kosztowało 220.000 dolarów zanim 
osiągną wiek przedszkolny. 

"W 1952 roku w mieście zanotowano 8.757 napadów rabunkowych, w zeszłym 
roku było ich 93.387 — pchnięcie nożem co 6 minut. Jak dotąd 

w tym roku zamordowano 21 taksówkarzy. Gwałcono dziewczyny i zrzucano z 
dachów; związano i podpalono jednego chłopca; w wyniku wojen narkotycznych w 
przeciągu 3 tygodni zastrzelono czworo małych dzieci. Ilość morderstw zwiększyła się do 
sześciu dziennie... 

"Okrutna, bezcelowa przemoc panuje wszędzie i nikt już nie jest bezpieczny. 
60% Nowojorczyków zamierza wyprowadzić się stąd w ciągu pięciu najbliższych lat. 
Wśród rodowitych Nowojorczyków, którzy naprawdę kochają miasto, panuje opinia, że 
zbliża się coś podobnego do całkowitego załamania porządku społecznego i że Nowy Jork 
może tego nie przetrwać." 

"Nastaną trudne czasy" — Paweł używa tu słowa "trudne," które oznacza 
"niebezpieczne, pełne przemocy, odbierające siłę." Te czasy nastały! 

Pomyślcie tylko, 60% mieszkańców Nowego Jorku zamierza stamtąd uciec! Ale 
powiedzcie mi, gdzie można uciec przed demonem przemocy, który panoszy się w tym 
kraju? Został uwolniony w całej Ameryce! 

Na przykład trzy lata temu 5-cio osobowa rodzina opuściła Nowy Jork i osiedliła 
się w spokojnej małej wiosce na północy stanu. Myśleli, że są bezpieczni z dala od 
przestępstw i przemocy panującej w mieście. Przez dwa lata nowy dom wydawał się być 
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rajem. Ostatnio jednak w ich wiejskim domu znaleziono ojca, matkę i dwoje 
dzieci — każde postrzelone w głowę przez nieznanego intruza! 

Wydaje się, że na przedmieściu Miami żaden rodzaj ochrony nie zdoła odpędzić 
przestępców. Ci uzdolnieni złodzieje zabijają psy ołowianymi rurkami, całkowicie 
ignorując systemy alarmowe w biały dzień okradają domy z mebli, podstawiając pod dom 
ciężarówki! Nawet w górach Colorado, niegdyś przyjemnej przystani, czciciele szatana 
gwałcą i plądrują. Składają ofiary ze zwierząt. Ostrzega się, że niebezpiecznie jest 
rozkładać się obozem w jakimkolwiek parte, narodowym naszego kraju! 

Los Angeles jest miastem na skraju wybuchu. Gangi narkotyczne, czarne, białe, 
hiszpańskie — broń palna często wymierzona w niewinnego przechodnia. Nie mają 
żadnych zasad czy wyrzutów sumienia. Zabijają dla przyjemności! 

Umiłowani, nie ma innego miejsca schronienia niż w Jezusie Chrystusie! Paweł 
ostrzega nas, że grzech rozmnoży się i to w znacznym stopniu: "Ludzie zaś źli i oszuści 
coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając" (2 Tym. 
3:13). 

Nie jest to tylko problem Nowego Jorku. To problem ogólnoświatowy 
Bezprawna, okrutna fala, wypluta Kr środka piekła na najmniejsze miasta Ameryki, nawet 
do trudno dostępnych społeczności! 

A jednak o wiele bardziej tragiczne jest to, że w tych trudnych czasach wielu 
Chrześcijan odpadnie. Odpadną wtedy, kiedy powinni pokutować i szukać Boga: 
"Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań 
nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy a 
zwrócą się ku baśniom" (2 Tym. 4:3-4). 

Podczas gdy prawda jest tak bardzo potrzebna, ludzie odwrócą się i nie będą 
chcieli jej słuchać ~ będą chcieli tylko łechcących ucho kłamstw. Co za tragedia! 

Umiłowani, skoro bezprawie wokół nas tylko się rozmnoży, jak stawimy czoła 
tej ostatniej godzinie? 

 
Ucieczka jest sprzeczna z Bożym Słowem! 

 
Jezus nie powróci po tchórzliwych ludzi, którzy uciekają z miast zajętych przez 

szatana! Jeżeli boisz się o swoją skórę to stracisz ją, ale jeżeli stracisz ją dla Jego imienia, 
znajdziesz ją! 

Jezus doskonale wiedział jakie będą nasze czasy. Wiedział o wzroście przemocy, 
o wymierzonych lufach pistoletów, o wojnach gangów i handlarzach narkotyków. On 
przewidział wszystkie wybuchy gniewu i bezbożności. A jednak polecił: "Idźcie na cały 
świat i głoście ewangelie, chrzcijcie, uzdrawiajcie chorych ~ a Ja będę Z wami na wieki!" 

Chrystus powiedział również: "Oto Ja posyłam was jak owce miedzy wilki" 
(Mat. 10:16). Wezwał nas, abyśmy żyli pośród drapieżnych wilków, w lwich jamach 
niegodziwego społeczeństwa! 
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Noe żył w zupełnie zepsutym społeczeństwie — było tak grzeszne, że Bóg nie 
mógł dłużej tego znieść! "A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że 
wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Żałował Pan, że uczynił 
człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. ... Ale ziemia była skażona w oczach 
Boga i pełna nieprawości. I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie 
ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Rzekł wtedy Bóg do Noego: 'Położę kres wszelkiemu 
ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczeje wraz z ziemią'" (1 Mojż. 6:5-
6, 11-13). 

Cała ludzkość była zepsuta — wszędzie panowało bezprawie. Przez 120 lat Noe 
obserwował jak jego społeczeństwo stawało się coraz gorsze, ludzie pochłonięci byli prze 

mocą, zepsuciem, morderstwem, gwałtem i kazirodztwem. Ale Noe stał pośród 
tego wszystkiego i zwiastował sprawiedliwość. Zachowała go Boża moc! Nigdy się nie 
zachwiał! Bał się tylko Bożego Słowa. 

Widzicie, Bóg zawsze zachowuje świadectwo w samym środku niegodziwości. 
Odtąd Noe stał i nie ukrywał się, był tym świadectwem. Przygotował arkę: "Przez wiarę 
zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen 
bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej; przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył 
usprawiedliwienie, które jest z wiary." 

Kiedy podnoszą się fale zła, musimy stać i głosić — czyniąc to potępimy złe 
społeczeństwo! 

 
W tych dniach ostatecznych 
Bóg szuka grupy Jonatana! 

 
Drogi święty, w tych złych czasach masz pewne zadanie! Musisz nie tylko 

przetrwać ale być wojownikiem na linii frontu walki duchowej. Musisz umieć powiedzieć 
"żywy czy martwy — należę do Pana! Nie ucieknę kiedy pojawi się wróg." 

Jonatan, syn Saula. jest dobrym przykładem tego rodzaju wiernego żołnierza. On 
również żył w czasach moralnego i duchowego rozpadu. Wierze, że w tamtym czasie 
Izrael był tak zepsuty jak dzisiejsza Ameryka. 

Wpośród niegodziwego społeczeństwa Jonatan reprezentuje to, czego Bóg szuka 
w Swoim ludzie i dzisiaj! Bóg szuka społeczności świętych, która z odwagą i wiarą stawi 
czoła tym złym czasom. Nazwę tych świętych "Grupą Jonatana" — i modle się, abyś i ty 
wstąpił w jej wierne szeregi. 

A oto scenariusz. Izraelowi znudziły się już prorocze słowa Samuela. Odwrócili 
się od prawdy i poszukali sobie kogoś, kto będzie nad nimi panował. Na króla wybrano 
Saula, ale i on wkrótce opuścił Pana. Zarówno on jak i naród izraelski "postąpił głupio" 
będąc nieposłusznym przykazaniom Pana — i Bóg odszedł spośród nich. 

W końcu Saul został opętany przez szatana! Reprezentuje on społeczeństwo, od 
którego odstąpił Bóg; społeczeństwo, które zwróciło się ku złu. Pod panowaniem Saula 
Izrael stał się wrakiem moralnym, z dala od Boga, nienawidzącym prawdy. Wkrótce 
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szatan wystąpił przeciwko Izraelowi, by zadać mu ostateczny cios. Był zdecydowany 
wymazać Izrael z mapy (tak jak Saddam Hussein chce to zrobić dzisiaj!) Diabeł otoczył 
Izrael 30.000 żelaznych wozów, 6.000 jeźdźców i armią żołnierzy, którzy wydawali się 
być tak liczni jak piasek na brzegu morza! (1 Sam. 13:5). Izraelici zobaczyli potężną moc 
nieprzyjaciela i zaczęli uciekać, szukając miejsca schronienia. Chowali się po jaskiniach, 
grotach, skałach, dołach i na wyżynach. 

Ci, którzy pozostali z Saulem "razem z nim drżeli" (1 Sam. 13:7). Tak bardzo 
chcieli króla — ale jakim królem był Saul! Nie mógł dodać nikomu ani grama odwagi! 
Kiedy on drżał, oni również drżeli! 

Wraz z 600 żołnierzami Saul zatrzymał się w Gibei pod drzewem granatu. Był 
całkowicie zdezorientowany, niezdecydowany czy lepiej uciekać, poddać się czy też 
popełnić samobójstwo! 

Wyobraźcie sobie ludzi zupełnie przerażonych, bez nadziei. Nikt w tej małej 
grupie nie miał planu — nikt nie potrafił dotknąć Boga. Nie mieli proroka ~ byli bezsilni i 
bezradni! Diabeł zaś, który sprawił, że wszyscy drżeli, przygotował się na rzeź! 

Taki byłby również obraz Nowego Jorku, gdyby wszystek Boży lud zdecydował 
się uciec i poszukać sobie kryjówek — tylko 600 żołnierzy Bożych pozostało w mieście. 
Jakże smutną prawdą jest to, że wielu chrześcijan jest bez przywódcy, bez modlitwy i 
odpada od Boga. 

Dzieje się tak, ponieważ i dzisiaj panuje "system Saula"! Ten system składa się z 
pastorów i kościołów, które drżą przed mocami ciemności. Mają formę pobożności ale są 
pozbawieni mocy. Zwyciężyły ich złe duchy tego wieku! 

Tylko świętość dostarcza odwagi! Tylko pobożny, modlący się lud może stać 
niewzruszenie, kiedy armia niezliczonych mocy demonicznych czeka, by zniszczyć i 
przechwycić wszystko co w zasięgu wzroku! 

Biblia mówi: "Sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew" (Przyp. 28:1). 
Tylko święty człowiek potrafi patrzyć wrogowi oko w oko i nie bać się! Ale im więcej 
świeckości będzie w twoim sercu, tym mniej będziesz miał odwagi by przetrwać bitwę! 
Szatan chce zasiać strach w serce Bożego ludu ~ i odnosi powodzenie, kiedy idziesz na 
kompromis lub odwracasz się od Boga! 

 
Musimy walczy w pojedynką! 

 
W 1 Księdze Samuela 14 rozdział czytamy, że Jonatan miał plan i wcale nie 

dotyczył on ucieczki! Postanowił samodzielnie stawić czoła nieprzyjacielowi. 
Dobrze, że o swoim planie nie powiedział ani ojcu ani 600 żołnierzom. Wyśmiali 

by go! "Ty? Sam? Pójdziesz na terytorium nieprzyjaciela, rozpoczniesz bitwę ryzykując 
swoim własnym życiem, bez osłony? Tylko ty i twój giermek?" 

A jednak Jonatan, pełen wiary, powiedział odważnie do giermka: "Panu nie 
trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu" (1 Sam. 14:6). Innymi słowy: 
"Przystąpię do ataku. Dla Boga nie liczą się liczby!" 
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Gdyby Bóg miał potężną armię wiernych sług, z pewnością użyłby ich. Ale Bóg 
nie potrzebuje wielkiej armii — On może użyć jednego albo dwóch oddanych żołnierzy! 

Pomyśl o tym! Jedyna nadzieja Izraela, Bożego interesu na ziemi była 
uzależniona od jednego męża Bożego, 

który powstał i powiedział: "Będę walczyć. Pójdę prosto do warowni 
nieprzyjaciela i będę walczył!" 

Umiłowany, zwycięstwo którego potrzeba w twoim domu zależy od ciebie! 
Musisz odnieść zwycięstwo działając w pojedynkę, albo inaczej nieprzyjaciel prześcignie 
cię. Możesz być nastolatkiem, jedynym wierzącym w twojej rodzinie. Zbawienie twojej 
rodziny może zależeć od ciebie! 

Kiedyś pewna nastolatka słyszała jak głosiłem na temat przebaczenia. Podeszła 
do mnie po kazaniu i powiedziała: "Jest mi bardzo ciężko przebaczyć mojej mamie. 
Mama i tato nie są zbawieni — szczególnie mama naśmiewa się z tego, że służę 
Chrystusowi. Rzadko odzywa się do mnie i jest pełna nienawiści." 

Za moją namową tego samego wieczora poszła do domu z postanowieniem, że 
przebaczy swojej mamie i spróbuje odnowić ich relacje. Jej mama była w łóżku, oglądała 
telewizję. Dziewczyna rzuciła się na nią z płaczem i powiedziała: "Mamo, przebacz mi. 
Czułam do ciebie gorycz. Chcę być posłuszna i kochająca!" 

Ale jej matka odepchnęła ją od siebie i wyśmiała ją po raz kolejny: "Przestań 
beczeć — jesteś pijana! Spadaj! Jesteś religijną beksą!" 

Ta młoda dziewczyna jest jedyną nadzieją dla swoich rodziców! Musi samotnie 
podchodzić pod warownie nieprzyjaciela — sama walczy duchowo! 

Ostatnio kontaktowało się ze mną kilka żon kaznodziejów, które samodzielnie 
walczą z diabelskimi atakami na ich mężów. Wielu z nich jest przygnębionych, 
zniechęconych, bliskich poddania się i odstąpienia od Boga i Jego powołania. 

A jednak ich żony wiedzą, że jeżeli nie przeciwstawią się nieprzyjacielowi, ich 
mężowie będą zagubieni! Mówią: "Nie boję się tylko tego, że odchodząc od Boga zostawi 
mnie. Nie mogę znieść myśli, że mój mąż mógłby zasmucić Boga i zranić owce." Tak 
wiec stoją same przeciwko demonicznej inwazji na ich domy! 

Plan Jonatana zakładał tylko dwie opcje: "Stójcie" albo "Podejdźcie tutaj." Nie 
było odwrotu. "Jeżeli zawołają na nas: Stójcie, aż do was podejdziemy, będziemy stać w 
miejscu i nie podejdziemy ku nim, jeżeli natomiast powiedzą: Podejdźcie do nas, to 
podejdziemy, gdyż Pan wydał ich w nasze ręce. To będzie dla nas znakiem" (1 Sam. 14:9-
10). 

Wyobrażam sobie Jonatana stojącego na skale gdy wymachuje mieczem i 
krzyczy: "Wy nieobrzezani Filistyńczycy! Wychodzimy do was w imieniu Pana!" W 
odpowiedzi Filistyni szydzą: "Podejdź do nas. Pokażemy coś!" Z pewnością Filistyni 
zignorowali Jonatana myśląc: "Cóż może nam zrobić jeden żołnierz? Jest zupełnie 
nieszkodliwy!" 

Chciałbym słyszeć modlitwę Jonatana gdy wspinał się po stromych skałach: 
"Chwała Bogu; zwycięstwo należy do nas! Nigdy więcej ucieczki! Niegodziwy 
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nieprzyjaciel upadnie od mojego miecza! Żaden diabeł w piekle nie zniszczy mojego ojca, 
mojej rodziny i mojego narodu! O Boże, walcz za mnie! Jeżeli trzeba, jestem gotowy na 
śmierć!" 

Umiłowani, popatrzcie jak jedno małe zwycięstwo spowodowało zamieszanie w 
armii nieprzyjacielskiej i przyczyniło się do całkowitego pognania nieprzyjaciela: "... 
padali ciosami Jonatana, a jego giermek za nim dobijał ich. Ta pierwsza rzeź ... objęła 
około dwudziestu mężów, poległych na przestrzeni mniej więcej morgi pola. I padł strach 
na obóz ..." (I Ks. Sam. 14:13-16). 

Jonatan odniósł zwycięstwo na obszarze tylko morgi pola — 20 zabitych 
żołnierzy. Ale ta mała bitwa wkrótce przerodziła się w potężny triumf. Jak to możliwe, 
aby jeden mąż Boży, pełen wiary, stanął przeciwko 20 żołnierzom diabła, pokonał ich i 
zasiał strach we wszystkich armiach piekła? 

Pamiętaj o tym, że Jonatan nie był umięśnionym bohaterem. Żaden z mężów 
Bożych nie był silny w sobie. To Duch Boży zstępuje na ludzi i daje im odwagę do walki! 
Jonatan wspinający się po skale jest obrazem każdego męża lub kobiety Bożej, która 
wprowadza do bitwy obecność Jezusa! 

Wiersz 15 mówi: "I padł strach na obóz w polu i na wszystkich wojowników. 
Także z ludzi z czatów i łupieżców ogarnął lęk, w dodatku nastało trzęsienie ziemi, które 
wywołało lęk przed Bogiem." Diabeł zaczął panikować! Wśród trzech oddziałów 
Filistyńczyków wiadomość rozprzestrzeniła się jak ogień: "Nadchodzi potężna armia!" 

Właśnie to Bóg chce nam powiedzieć! "Eliasz był człowiekiem podobnym do 
nas" — takim, który modlił się z wiarą, ponieważ ufał Bogu! Gedeon był najmniejszy w 
domu swojego ojca, a jego armia składała się tylko z 300 żołnierzy ~ ale Bóg był z nim! 
Gdybyśmy tylko zdali sobie sprawę z tego jak wielka potęga tkwi w modlitwie, 
wstawialibyśmy się do Boga i walczylibyśmy wiarą o wiele więcej! Miecz Jonatana stał 
się błyskawicą ~ szybką i mocną, ponieważ Duch Pański był nad nim. Tak jest z każdym 
świętym, który ogłasza wojnę przeciwko warowniom szatana: 

"Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia 
warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły. I wszelką pychę, 
podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w 
posłuszeństwo Chrystusowi" (II List do Koryntian 10:4-5). 

Biblia mówi, że mężczyźni i kobiety, tacy jak ty i ja, "przez wiarę podbili 
królestwa ... zgasili moc ognia ... stali się mężni na wojnie ..." (Hebrajczyków 11:33-34). 
Dzisiaj mamy w sobie taką samą moc! Możemy ujarzmić złe żądze poprzez wiarę i 
modlitwę, wołając do Boga. Możemy zgasić ognisty gniew szatana! Możemy zamknąć 
paszcze lwom naszych czasów! Umiłowani, to nie my powinniśmy drżeć i bać się! To 
diabeł i jego armia powinni żyć w całkowitym zamęcie. Bóg może w prosty sposób 
wprawić obóz szatana w zamieszanie. Efektywna, gorliwa modlitwa jednego świętego 
powoduje wielkie zamieszanie wśród mocy ciemności! Jeden modlący się święty o duchu 
i wierze Jonatana może wprawić w zamieszanie całe zastępy piekła. 

Dawid powiedział: "Niech okryją się wstydem i hańbą ci, którzy nastają 



Przyjdź z odwagą 

 
- 19 - 

na życie moje! Niech cofną się i zawstydzą ci, którzy myślą o zgubie mojej!" 
(Psalm 35:4). 

Biblia pokazuje nam, że ilekroć Bóg manifestuje Swoją obecność, szatan drży i 
panikuje. Jezus wypędził legion demonów z opętanego, a te prosiły Go, by pozwolił im 
wejść w stado świń. Ale szatan i jego niegodziwe zastępy byli w takim popłochu, że 
uciekali w niewłaściwym kierunku! Zamiast biec na pustynię, zaprowadzili świnie do 
morza. To się nazywa kompletna panika! 

Chrześcijanie błędnie sądzą, że królestwo ciemności jest dobrze zorganizowaną i 
zdyscyplinowaną armią, posłuszną swojemu panu. Nie tak! Jest to królestwo dumnych, 
samowolnych i nieposłusznych duchów, pełnych arogancji — jest to królestwo 
zamieszania — i każdy grzesznik obecnie żyjący uczestniczy w tym samym duchu 
zamętu! 

Czy modląc się stoisz i odpierasz ataki szatana wiarą i wstawiennictwem? Czy 
wprawiasz w zamieszanie całe piekło? Diabeł i jego demony wiedzą, że Bóg odpowie na 
twoją modlitwę. Przez wieki piekło drżało na myśl o Bożej odpowiedzi na wołania Jego 
dzieci. Nie wiedzą kiedy albo jak Bóg uderzył Diabeł znika kiedy słyszy za sobą kroki. 

Tak było w przypadku modlitwy Elizeusza. Samaria była oblężona przez armię 
syryjską, ale w środku nocy Pan przyszedł do obozu syryjskiego i wybuchła panika: "Pan 
bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętent 
koni i zgiełk wielkiego wojska ... zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy 
swoje namioty, konie i osły ... i uciekli ratując życie'' (II Królewska 7:6-7). 

To tylko Pan wszedł do obozu nieprzyjaciela a natychmiast zapanował popłoch, 
zamieszanie i panika. 

Szatan ułożył plan przeciwko tobie i twojej rodzinie — plan ten będzie działał 
tylko wtedy, gdy tak jak Saul odejdziesz od Boga i Pan ciebie opuści. Ale jeżeli należysz 
do "Grupy Jonatana," jeżeli jesteś pełen Jezusa, żaden z jego planów nie powiedzie się! 

Nawet chrześcijanie, którzy odeszli od Boga, drżą i są zdjęci strachem w 
obecności kogoś, kto jest pełen Pana. Kiedy Samuel przyszedł do Betlejemu, gdzie ludzie 
uprawiali bałwochwalstwo, "starsi miasta, wystraszeni, wyszli naprzeciw, niemu" (I 
Samuela 16:4). O ileż bardziej szatan drży i panikuje w obecności mocy Jezusa? 

Modlę się, aby Bóg usunął wszelki strach z twojego serca, abyś mógł powstać z 
wiarą i walczyć przeciwko warowniom, które szatan zbudował w twojej rodzinie. Jeżeli 
twój małżonek nie jest zbawiony, jest to dla ciebie twierdza — natrzyj na nią! Powiedz 
odważnie: "Ogłaszam jego/jej zbawienie w imieniu Jezusa!" 

Bardziej niż czegokolwiek szatan boi się wytrwałego chrześcijanina, który ciągle 
powraca mówiąc: "Nie poddaję się, nie wyprowadzam się stąd. Będę stał na tej skale, 
dopóki nie zobaczę zwycięstwa mojego Pana!" 

Bóg pragnie włożyć w twoje serce święta odwagę! Nie jesteś tylko członkiem 
kościoła — jesteś żołnierzem Pana Jezusa Chrystusa! Zostałeś powołany, aby jako 
żołnierz włożyć całą zbroję Bożą i dzielnie odpierać ataki nieprzyjaciela. 
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Czy znajdziesz się wśród towarzyszy Jonatana? Jeżeli przyłączysz się do tej 
grupy wierzących w czasach ostatecznych, trzymaj Boga za Jego Słowo. Potem "Stój 
dzielnie i oczekuj zbawienia od Pana!" 

David Wilkerson (1990) 
 

Czuwanie i modlitwa 

"Następnego lata John Hyde znów pojechał do swoich przyjaciół w góry. Później 
napisali o nim: "Jego pokój tylko jedną ścianą stykał się z naszym domem ~ stał 
samotnie na wzgórzu. Tutaj właśnie przyjechał; przyjechał by gorliwie wstawiać się u 
swojego Mistrza. To wstawiennictwo było połączone z wieloma ważnymi aspektami 
Bożego królestwa na ziemi. 
"Dla wszystkich było jasne, że jego duszę przygniatał ogromny ciężar. Opuszczał wiele 
posiłków, a kiedy szłam do jego pokoju, znajdowałam go leżącego jakby w wielkiej 
agonii, lub chodzącego po pokoju jakby jego kości trawił jakiś wewnętrzny ogień. I 
rzeczywiście był to ogień, o którym mówił nasz Pan: 'Ogień przyszedłem rzucić na 
ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem 
udręczony, aż się to dopełni / John nie pościł w zwykłym słowa tego znaczeniu, a jednak 
kiedy błagałam go, by przyszedł na posiłek, często patrzył na mnie, uśmiechał się i 
mówił: 'Nie jestem głodny/ 
"Nie! Jego własną duszę trawił inny głód i tylko modlitwa mogła go zaspokoić. Przed 
duchowym głodem znikał ten fizyczny. Usłyszał Pana mówiącego do niego: 4Pozostań 
tu i czuwaj ze mną.' Tak więc przebywał tam ze swoim Panem, który dał mu przywilej 
wejścia ze sobą do Getsemane." 
                                                                       Z książki "John Hyde — Apostoł Modlitwy" 
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Autorzy Artykułów : 
 
"Potrzeba tylko jednego"  Bruce Garrison, Searchlight. 
 
"Pot ężna modlitwa"   E.M. Bounds. Zaczerpnięte z "Purpose in prayer", edycja Fleming 
H. Revell z roku 1920.  
 
"Koszt wstawiennictwa" Leonard Ravenhill. Zaczerpnięte z książki "Revival God's 
Way." Copyright 1983. Użyte za zgodą Bethany Publishing House, 6820 Auto Club Road, 
Minneapolis, Minnesota 55438 USA. 
 
"Grupa Jonatana!"   David Wilkerson. Użyte za zgodą World Challenge, P.O. Box 260, 
Lindale, Texas 75771 USA. 
 
Tłumaczyła Lidia Nowakowska. 
 
Chociaż Searchlight wierzy, Ze wszystkie artykuły w tym numerze w jasny sposób głoszą 
prawdziwe poselstwo Chrystusa, to niekoniecznie zgadzamy się ze wszystkimi poglądami 
doktrynalnymi różnych wydawców. 
 

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

Paweł Cieślar 
ul. Limanowskiego 5 

56-400 Oleśnica 
telefon: 14-45-54 

 
 
 
 

 


