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Tom 3, Numer 2

Badajcie duchy!
"A ja sam, Pawe , napominam was przez cicho  i agodno  Chrystusowa, ja, który, gdy jestem u
was osobi cie, rzekomo jestem pokorny, a gdym daleko, jestem pono mia y wobec was; prosz  was
tedy, abym po przybyciu do was nie musia  okazywa  tej stanowczej mia ci, z jak  zmierzam ostro
wyst pi  przeciwko niektórym, pomawiaj cym nas o to, e prowadzimy cielesny sposób ycia. Bo
chocia  tyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi rodkami. Gdy  or  nasz, którym walczymy, nie
jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bo ej; nim te  unicestwiamy z e zamys y i
wszelk  pych  podnosz  si  przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelk  my l do poddania si  w
pos usze stwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego niepos usze stwa, gdy pos usze stwo
wasze b dzie ca kowite. Patrzcie na to, co oczywiste. Je li kto  jest przekonany, e jest Chrystusowy,
niech te  i to rozwa y sam w sobie, e, tak jak on jest Chrystusowy, tak i my. Bo cho bym si  nawet
nieco wi cej chlubi  w adz  nasz , jak  nam Pan da , aby was budowa , a nie niszczy , nie b
zawstydzony; lecz nie chc , by wygl da o, e was strasz  Ustami. Bo powiadaj : Listy wprawdzie
wa kie s  i mocne, lecz jego wygl d zewn trzny lichy, a mowa do niczego. Kto tak mówi, niech
zwa y, e jakimi jeste my w s owie przekazanym listownie pod nieobecno , takimi te  b dziemy w
czynie, gdy b dziemy obecni" (II Koryntian 10:1-11).

yjemy w wieku niepodobnym do wszystkich innych. W ci gu wielu lat wiat by wiadkiem
ustawicznego wyjawiania Bo ych zamiarów wobec Swojego stworzenia. Wraz z tym wyjawianiem
rozszala a si  straszna walka. Gdy tak przybli a si  wype nienie Bo ego zamiaru i bitwa pomi dzy
Królestwem wiat ci a Królestwem Ciemno ci jest ju  w ostatniej fazie, w niebie jest og aszane
ostatnie rozstrzygni cie. Podczas wype niania ko cowego zwyci stwa, na ustach wielu wierz cych
pojawia si  pytanie: "Gdzie jest moje miejsce, jaki mam w niej udzia ; co jest moj  broni  i jak mam
jej u ywa ?"

ysza em jak kto  powiedzia , e kiedy cz owiek przychodzi do Chrystusa i rodzi si  na nowo,
"wkracza" w duchow  walk . Ten "krok w bok" od niepodzielnej prawdy Bo ego S owa w sercach
wielu wybranych zasia  ziarna strachu przed demonicznymi silami. Te "ziarna" cz sto zapuszczaj

bokie korzenie; rosn  i t amsz  dop yw Bo ego ca kowitego pokoju, który jest prawdziwym
dziedzictwem ka dego wierz cego w Pana Jezusa.

Bracia i siostry w Chrystusie, zanim poznali my Jezusa jako Pana i Zbawiciela, byli my
zwyk ymi pionkami w bitwie. Nie mieli my zupe nie wyboru - byli my narz dziem i zabawk  w

ku Szatana, zagubieni w jego niegodziwych planach i podatni na dzia ania demonicznych
zast pów.  Byli my ju zupe nie cz ci  tej strasznej bitwy..
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"S owo Twoje jest pochodnio nogom moim i wiat ci cie kom moim " — Psalm 119:105



NASZA WOJNA

2

Badajcie duchy!

Kiedy przychodzimy do Chrystusa, nie "wkraczamy w bitw ," ale raczej
zmieniamy strony — z ycia w poddaniu demonicznemu królestwu
grzechu do poddania si  doskona ej woli Ojca. Poprzez Jezusa Chrystusa,
Bóg wyzwoli! nas z mocy i panowania Szatana i zast pów demonicznych.

czy nas poprzez Swoj  bezgraniczn  mi , poprzez moc i w adz
Swojego S owa, aby my w tej mi ci szli do wieczno ci ca kowitego
bezpiecze stwa. Wkraczamy w proces przekszta cania poprzez moc Ducha

wi tego, poprzez odnawianie naszego umys u i stajemy si ca kowicie
uzbrojonymi i wyposa onymi nierzami ochotnikami dla sprawy
Chrystusa. Duch wi ty zamieszkuje w naszych sercach a moc Szatana
zostaje z amana. Jeste my wolni, aby prze ywa  pe  rado  z ycia w
pos usze stwie Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi.

Dla ka dego, kto narodzi  si  do Królestwa wiat a, wielk  rado ci
jest wiedzie , e Bóg zna ju  wynik bitwy. Zach caj cym jest wiedzie , e
Jezus, Król Królów, jest Zwyci zc . Je eli pozostaniemy w Nim, yj c
wi cie, odpoczywaj c w Nim ustawicznie, my równie  b dziemy

zwyci zcami, gdy  On jest wierny i prawdziwy, by nas zachowa . Pomimo
tego, e ostateczne zwyci stwo jest zapewnione, ka dy wierz cy,
powo any do grupy zwyci zców poprzez Krew Baranka (Objawienie
12:11), musi walczy  i wygra  jeszcze wiele bitew.
Co  to  s  za  bitwy,  jak  mamy  walczy  i  jak  je  wygra ?  Chrze cija stwo
zbiera si  ustawicznie na wielu "Seminariach na temat Duchowej Walki,"
gdzie gorliwie stara si  dowiedzie  jak wprowadzi  w czyn najnowsze
"objawienia duchowych r koczynów." Smutne jest to, e takie seminaria
cz sto wyzwalaj  w ciele Chrystusa wi cej pychy i przesady ni  duchowej

adzy. Dlaczego o tym mówi ? Powy sze wydarzenia maj  tendencj  do
wyznaczania kursu nauczania Bo ego S owa i kiedy si  je wypowiada po
raz pierwszy, cz sto nie s "biblijnie wywa one" przez cia o. Rezultat jest
taki, e nawet, je eli s  w wielkim b dzie, przyp yw mody wytwarza
strze on  zgod , która nie mo e by  kwestionowana i nie s ucha "g osu
wo aj cego na pustyni." Bo e ostrze enie, by "zwa  na WSZYSTKO"
zosta o dane w celu ochronienia ko cio a przed b dami ludzkiej pychy i
przenika niem k amstw demonicznych, — czego przyk adem mo e by
Szatan, który chcia  zniweczy  Bo y plan poprzez cytowanie Jezusowi na
pustyni Jego s owa wyrwanego z kontekstu. Odpowiedzi  Jezusa

"Paw a znam"

"Jego has em by o 'To jedno czyni .' Nie posiada  wielkich dochodów,
nie sprzedawa  ksi ek przez siebie napisanych. Nie mia  ambicji --
dlatego te  nie by  zazdrosny. Nie mia  reputacji -- dlatego nie musia  o
nic walczy . Nie mia  w asnych dóbr materialnych -- dlatego nie
musia  si  o nie martwi . By  ju  z amany -- wi c nikt nie móg  go

ama . By  'umar y' -- wi c nikt nie móg  go zabi . By  mniejszy od
najmniejszych  --  nikt,  wi c  nie  móg  go  upokorzy .  Czy  rzuca  to
jednak jakie wiat o na to, dlaczego demon powiedzia : 'Paw a znam"?
Z powodu tego rozmi owanego w Bogu cz owieka, piek o cierpia o na
bóle g owy."

Leonard Ravenhill (1959)

by o  "zwa enie"  s ów Szatana z kontekstem ca ego Pisma. My
powinni my czyni  podobnie.

Dzisiaj, w ród nauczania opartego na Pi mie wi tym, na temat
Duchowej Walki, istniej  powa ne b dy. Te "nauki" nie tylko znajduj
zwolenników, ale cz sto robi  krok naprzód (w kierunku b du) poprzez
"logiczny przep yw" zastosowany w oryginalnym za eniu, który zamieni
prawd  Bo ego S owa w mroczny wiat fantazji i mitologii. B d oparty na
niew ciwym fundamencie tylko si  pomna a.

Co wi c mówi nam Biblia na temat walki duchowej? "Bo chocia
tyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi rodkami" (II Koryntian 10:3).

Powy szy  werset  z  II  Listu  do  Koryntian  jest podstaw wielu nauk
dotycz cych Walki Duchowej. Ko ció  wiele ucierpia  od tych, którzy chc
zrozumie  ten werset w oderwaniu od kontekstu, lekcewa c zamierzone
poselstwo Ducha wi tego. Pawe  mówi tutaj o wype nieniu swoich
Apostolskich obowi zków i funkcji, aby walczy  z cielesnymi
sk onno ciami w ko ciele. Nie ma to nic wspólnego z przywo ywaniem
ponadnaturalnych piorunów, aby "uszczypn y" Szatana w ogon — tak
jakby nasze narodzone na nowo ycie przenios o nas do wiata jakiej
cudownej gry komputerowej, czy fantastycznej kreskówki, zamiast do
chwalebnego Królestwa Bo ego.

J.B. Phillips przet umaczy  ten fragment na dzisiejszy j zyk z godn
zauwa enia jasno ci : "Teraz napominam was osobi cie, poprzez cicho  i
agodno  Samego Chrystusa. Tak. ja, Pawe , ten, który 'gdy jestem u was

osobi cie, rzekomo jestem pokorny, a gdym daleko, jestem pono mia y
wobec was, b agam was, abym nie musia  wobec was okaza  swojej
surowo ci i bezwzgl dno ci. Obawiam si  bowiem, e b  musia  tak
post pi  wobec tych z was, którzy.uparcie twierdz , e nasze post powanie
nie ró ni si  od zachowania przeci tnego cz owieka. To prawda, e jeste my
zwyk ymi lud mi, ale w walce, któr  prowadzimy, nie pos ugujemy si
cielesnymi rodkami. Broni,  której  u ywamy  NIE  u ywa  si  w  ludzkiej
walce, ale jest to pot ny or  Boty, mog cy zniszczy  warownie
nieprzyjaciela. Nasza walka to obali  ka dy k amliwy argument i ka dy
mur wzniesiony po to, by CZ OWIEK nie móg  odnale  Boga. Walczymy
nawet po to, by zmusi  ka da my l do poddania si  Chrystusowi. Je eli nie

dziemy pewni waszego pos usze stwa, jeste my gotowi kara  tych, którzy
si  przed tym broni . "

Pawe  mówi nam, e celem s by jest walka, i e biblijne doktryny s
nasz  broni . Ta walka nie ma nic wspólnego z si  zewn trzn , ale z
silnym przekonaniem Ewangelii, która obejmuje modlitw , wiar , nadziej ,
mi , Bo e S owo, i Jego wi tego Ducha. Mówi o post powaniu z
grzechem, szczególnie z pych , która tak skutecznie uniemo liwia ludziom
prawdziw  spo eczno  z Chrystusem. "Warownie" maj  by  zburzone
dzi ki ewangelii. asce i mocy Boga. Nie mo emy da  si  skusi  do
pos ugiwania sic; swoimi w asnymi metodami, czy te  metodami Szatana.
Tylko Bo a bro  mo e prawdziwie zniszczy  te przeszkody.

A co z "uwolnieniem"?

Wed ug Biblii, nie ma podstaw by s dzi , e prawdziwie narodzony na
nowo ucze  Jezusa Chrystusa mo e by  op tany przez demona.
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Kiedy Duch wi ty zajmuje siedzib  w Swojej wi tyni, nie mo e tam
wspó istnie  nic, co pochodzi od diab a, poniewa : "Wy z Boga jeste cie,
dzieci, i wy ich zwyci yli cie, gdy  Ten, który jest w was, wi kszy jest,
ani eli ten, który jest na wiecie" (I Jana 4:4). "Bo  wszystko,  co  si
narodzi o z Boga, zwyci a wiat, a zwyci stwo, które zwyci o wiat, to
wiara nasza" (I Jana 5:4). "Ale  w  tym  wszystkim  zwyci amy  przez  tego,
który nas umi owa . Albowiem jestem tego pewien, e ani mier , ani ycie,
ani anio owie, ani pot gi niebieskie, ani tera niejszo , ani przysz , ani
moce, ani wysoko , ani g boko , ani adne inne stworzenie nie zdo a nas
od czy  od mi ci Bo ej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym"
(Rzymian 8:37-39).

"Uwolnienie," które powoduje Duch wi ty w yciu nowego
stworzenia nie jest tylko uwolnieniem od dziedziny demonicznej, ale
równie  od naszej starej upad ej natury, z ca  jej pych , po daniami i
pragnieniami. Bardzo istotne jest, aby my poj li, czym jest chrze cija skie
uwolnienie, a czym nie jest. Tak wiele obecnie pojawiaj cych si  nauk (i
praktyk) dotycz cych uwolnienia stanowi zaprzeczenie zdania
wypowiedzianego przez Chrystusa na Krzy u: "WYKONA O SI ."
Poprzez to wykonane dzie o, Chrystus osi gn  wszystko, co by o
konieczne, by wszyscy, którzy przychodz  do Ojca w pokucie, mogli
osobi cie do wiadczy  biblijnego uwolnienia z królestwa Szatana do ycia
w królestwie Boga.

"Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa... o wieci  oczy serca
waszego, aby cie wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powo , i
jakie bogactwo chwa y jest udzia em wi tych w dziedzictwie jego, i jak
nadzwyczajna jest wielko  mocy jego wobec nas, którzy wierzymy dzi ki
dzia aniu przemo nej si y jego, jaka okaza  w Chrystusie, gdy wzbudzi  go z
martwych i posadzi  po prawicy swojej w niebie ponad wszelko nadziemska

adza i zwierzchno ci , i moc , i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie
mo e by  wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przysz ym" (Efezjan
1:17-21).

Tam gdzie jest wiat o nie mo e by  ciemno ci. Chrystus jest Panem,
alleluja!

Wyp dzanie demonów

"Tedy go (Jezusa) demony prosi y, mówi c: Je li nas wyp dzasz, to po lij
nas w t  trzod wi " (Mateusz 8:31).

Demony nie s  tylko bezosobowym wp ywem, ale s  istotami
osobowymi. Nie s  podobne do zagra aj cych yciu si , wypuszczonych z

k pewnej postaci w wiecie filmu animowanego, która ma moc
spowodowa  czy unicestwi  to, co znajdzie si  w zasi gu jej r ki. Osoba,
która trwa w intymnej spo eczno ci z Jezusem nie musi si  ba  niczego w
walce z demonami.

"Gdy zbrojny mocarz strze e swego zamku, bezpieczne jest mienie
jego. Lecz gdy mocniejszy od niego najdzie go i zwyci y, zabiera mu
zbroj  jego, na której polega , i rozdaje jego upy" ukasza 11:21-22).
Potrzebujemy pami ta , e Jezus jest ponad WSZELK adz  i moc , i
e Szatan i jego zast py znajduj  si pod t  w adz .

"A gdy my szli na modlitw , zdarzy o si , e spotka a nas pewna
dziewczyna, która mia a ducha wieszczego, a która przez swoje wró by
przynosi o wielki zysk panom swoim.   Ta, id c za

Paw em i za nami, wo a mówi c: Ci ludzie s  s ugami Boga Najwy szego
i zwiastuj  wam drog  zbawienia. A to czyni a przez wiele dni. Wreszcie
Pawe  zn kany, zwróci  si  do ducha i rzek : Rozkazuj  ci w imieniu Jezusa
Chrystusa, eby  z niej wyszed . I w tej chwili wyszed " (Dzieje Apostolskie
16:16-18).

Tutaj Pawe , jako s uga Chrystusa, przemówi  do ducha, nie w
swojej w asnej sile, ale poprzez w adz  suwerennego Ducha Chrystusa,
któremu by  ca kowicie poddany jako niewolnik, z mi ci. To dzi ki

adzy zmartwychwsta ego Pana Jezusa, duch rozpozna  autorytet
Paw owego Mistrza i by  mu pos uszny.

Zauwa cie teraz ró nic : "A niektórzy Z w drownych zaklinaczy
ydowskich próbowali wzywa  imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli
e duchy, mówi c: Zaklinam was przez Jezusa, którego g osi Pawe . A by o

siedmiu synów niejakiego Scewy, arcykap ana ydowskiego, którzy to
czynili. A odpowiadaj c z y duch, rzek  im: Jezusa znam i wiem, kim jest
Pawe , lecz wy co cie za jedni? I rzuci  si  iw. nich ów cz owiek, w którym
byt z y duch, przemóg  ich i pogn bi , tak, i  nadzy i poranieni uciekli z
owego domu " (Dzieje Apostolskie 19:13-16).

Mówi c prosto, nie wystarczy imi . Równie wa na jest osobista
relacja z Jezusem i poddanie si  Mu jako Panu. Jedynie wtedy mo emy z
dobrym skutkiem u ywa  mocy i w adzy Pana Jezusa, je eli prawdziwie
jeste my Jego synami, tak jak Pawe . To oznacza posiadanie serc, które s
we wszystkim ca kowicie poddane Bo ej woli. Moc, by wyp dza  demony
nie jest ograniczona do jakiej  tak zwanej panuj cej klasy chrze cijan.
Wszyscy uczniowie Chrystusa zostali powo ani do "królewskiego
kap stwa" (I Piotra 2:9).

"Wy z Boga jeste cie, dzieci, i wy ich zwyci yli cie, gdy  Ten, który
jest w was, wi kszy jest, ani eli ten, który jest na wiecie" (I Jana 4:4). Duch
Bo y jest obecny i aktywny we wszystkich, którzy narodzili si  na nowo w
Chrystusie Jezusie. Sk d bierzemy odwag , by zaprzeczy  Bo emu S owu i
domaga  si  odpowiedniej funkcji wyznaczonej przez cz owieka,
przyw aszczaj c sobie s , której Duch wi ty dokonuje poprzez nas?
Pochodzi to z pychy serca, podobnie jak te nauki, które zosta y
wynalezione, by popiera  pych .

Zwi zywanie i rozwi zywanie

"Powiadam ci teraz, e jeste  Piotr, ska a i na tej skale zbuduj  Mój ko ció  i
moce mierci nie przemog  go. Dam ci klucze do królestwa Niebieskiego;
cokolwiek zabronisz na ziemi b dzie zabronione w Niebie, a cokolwiek
pozwolisz na ziemi, b dzie pozwolone w Niebie" (Mateusza 16:18-19 J.B.
Phillips). Ten fragment z Ewangelii Mateusza wi e si  szczególnie z
dyscyplin ycia ko cielnego i nie ma nic wspólnego ze "zwi zywaniem"
Szatana, demonicznego, czy ludzkiego ducha. Wiele z dzisiejszych

umacze  Biblii pozostawia prawdziwe znaczenie raczej niejasne, ale
powy sze t umaczenie Phillips’a usuwa wiele niepewno ci.

Królestwo niebieskie odnosi si  nie tylko do królestwa Bo ego w
wierz cym cz owieku ( ukasza 17:21), ale równie  do zgromadzenia
wi tych — Ko cio a Chrystusa. Wyp ywa st d nauka, e te zasady i prawa,

które zosta y postanowione i oznajmione przez wielkiego "JESTEM,"
musz  znale  zastosowanie w ko ciele na ziemi (w cznie z ca  istot
wewn trzn  wierz cego). My wierz cy, nie mo emy nigdy zainicjowa
decyzji w taki sposób, ale
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tylko odpowiedzie  na te decyzje, które ju  zosta y podj te przez Samego
Chrystusa jako wi ce nas w ogólnym kontek cie Jego królestwa zarówno
na ziemi, jak i w Niebie. Poselstwo odnosi si  do tego, by my pozwalali na
to,  co  uwa amy  za  s uszne  i  zabraniali  tego,  co  wydaje  si  by  z e  w
oczach Samego Boga. Tak jak okre la to Phillips: "Prawdziwym
znaczeniem tych s ów jest to, e prawdziwi uczniowie Jezusa b  tak
prowadzeni przez Ducha, e b  post powali wed ug niebia skiego
wzoru. Innymi s owy, to, co 'zwi ' lub 'rozwi ' na ziemi, b dzie zgodne
z Bo ymi prawami." Ten fragment nie mo e dawa  do zrozumienia, e
jakiekolwiek decyzje czy dzia ania ko cio a wywo aj  automatyczn
odpowied  z nieba. Niebo nie znajduje si  pod nasz  kontrol . Jedynie
Chrystus jest G ow  Swojego ko cio a.

Nasze po enie

W naszej walce przeciwko grzechowi i Szatanowi, w adza i moc nieba
znajduje  si  w  imieniu  Jezusa  i  naszej  spo eczno ci  z  Nim.  Ta  w adza  i
moc jest dost pna i wykonalna przez ca e niebiosa i nie podlega adnemu
fizycznemu miejscu tutaj na ziemi. Wstawiennictwo jest rezultatem
przychodzenia przed tron aski; Bóg dzia a wtedy w sferze duchowej.
Bracia i siostry, Bóg powo uje nas na nasze kolana, tam gdzie jeste my.
Bóg nie potrzebuje ciebie w adnym innym szczególnym miejscu, zanim

dzie móg  dzia . Przypuszczenie, e Bóg mo e dzia  tylko w
odpowiedzi na modlitw , je eli jeste my fizycznie obecni w danym
miejscu, ogranicza Boga Wszechmog cego, Stworzyciela wszystkich
rzeczy, do poziomu naszego osobistego s ugi — zmierzamy wtedy w
kierunku grzechu egoistycznej pychy.

Oczywi cie, Bóg cz sto kieruje swoje s ugi do konkretnych miejsc,
ale inko Swoje s ugi pod Jego rozkazami, nigdy odwrotnie. Nie ma
podstaw biblijnych, by wyobra  sobie, e walka duchowa jest powi zana
z jakimkolwiek ludzkim miejscem.

"W ko cu, bracia moi, umacniajcie si  w Panu i w pot nej mocy
jego. Przywdziejcie cala zbroj  Bota, aby cie mogli osta  si  przed
zasadzkami diabelskimi.   Gdy  bój toczymy  nie z krwi  i z

cia em, lecz Z nadziemskimi w adzami, ze zwierzchno ciami, z w adcami
tego wiata ciemno ci, ze z ymi duchami w okr gach niebieskich. Dlatego
we cie ca a zbroj  Bo , aby cie mogli stawi  opór w dniu z ym i,
dokonawszy wszystkiego, osta  si . Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje
prawd , przywdziawszy pancerz sprawiedliwo ci i obuwszy nogi, by by
gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, we cie
tarcz  wiary, któr  b dziecie mogli zgasi  wszystkie ogniste pociski z ego;
we cie  te  przy bic  zbawienia  i  miecz  Ducha,  którym jest  S owo  Bo e.  W
ka dej modlitwie i pro bie zano cie o ka dym czasie mod y w Duchu i tak
czuwajcie z ca  wytrwa ci  i b aganiem za wszystkich wi tych, i za
mnie, aby mi, kiedy otworz  usta moje, dana by a mowa do mia ego
zwiastowania ewangelii, dla której poselstwo sprawuj  w wi zach, abym j
móg  z odwag  zwiastowa , jak to czyni  winienem" (Efezjan 6:10-20).

Moim celem nie jest wiczenie mojej wiedzy, czy intelektu, gdy  dzie
po dniu, coraz bardziej zdaje, sobie spraw ,z moich s abo ci i
nie wiadomo ci, gdy Pan w Swoim niesko czonym mi osierdziu sprawia,
e Jego ogie  oczyszcza i wytapia mnie. Uwielbiam Go za Jego mi  do

mnie,  gdy  wiem, e bez tego nie mog  sta  przed Nim; moje najwi ksze
pragnienie to prawdziwie stan  przed moim Bogiem jako zas ony s uga,
Chrystusowy niewolnik w mi ci. Cz  powo ania kap skiego to
naucza  Bo y lud ró nicy pomi dzy dobrem a z em, zgodnie z Bo  wol .
Wierz ,  e  je eli  chodzi  o  Bo  wol  i  s owo  w  tym,  co  nazywamy
Duchow  Walk , wiele dzisiejszych ko cio ów znajduje si  w powa nym

dzie. Wierz , e Bóg chce, aby my pozbyli si  naszych wyobra  na
ten temat, skupili swoj  uwag  tylko na Chrystusie i powrócili do Bo ego
pisanego S owa, Biblii, prosz c Jezusa poprzez Jego wi tego Ducha, by
otworzy  nasze umys y na prawd  Jego S owa. Jezus powiedzia , e Jego
Duch wi ty wprowadzi nas we wszelk  prawd ; pro my Go wi c z ca ego
naszego serca maj c tylko jedn motywacj  -- aby Jego wola by a poznana
na ziemi, tak jak i w niebie.

Mik  Barton (1992)

ywaj c naszej broni
"A do anio a zboru w Sardes napisz; To mówi
Ten, który ma siedem duchów Bo ych i siedem
gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imi , e

yjesz, a jeste  umar y. B  czujny i utwierd ,
co jeszcze pozosta o, a co bliskie jest mierci;
nie stwierdzi em bowiem, e uczynki twoje s
doskona e przed moim Bogiem. Pami taj wi c,
czego si  nauczy  i co us ysza , i strze  tego,
i upami taj si . Je li tedy nie b dziesz czujny,
przyjd  jak z odziej, a nie dowiesz si , o której
godzinie ci  zaskocz . Lecz masz w Sardes

kilka osób, które nie skala y swoich szat, wi c
chodzi  b  ze mn  w szatach bia ych, dlatego,
e s  godni. Zwyci zca zostanie przyobleczony

w szaty bia e, i nie wyma  imienia jego z ksi gi
ywota, i wyznam imi  jego przez Ojcem moim i

przed jego anio ami" (Objawienie Jana 3:1-5).
Nie zostawiaj miejsca dla diab a. B  dla

niego zbyt zaj ty. Nie miej dla niego ani
miejsca, ani czasu. Puste miejsce stanowi dla
niego zaproszenie.    Diabe

Kocha si  w pró ni. B c sam bardzo zaj ty,
zawiera najwi ksze uk ady z tymi, którzy nie
maj  zaj .

Aposto , pisz c do Efezjan, podaje takie
wskazówki: "Nie dawajcie diab u przyst pu"
(Efezjan 4:27). adnej szparki, adnego miejsca
dla diab a. Trzymaj go z dala — jego nos, g ow
i wszystko inne. Je eli dasz mu centymetr,
we mie ca y kilometr.

"Nie dawajcie diab u przyst pu." Aposto
pisze o tym, w jaki sposób  nas?
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gniew mo e spowodowa , e damy przyst p
diab u. Szatan wzmacnia swoje ataki i ma do
nas pe ny dost p, kiedy ci gle ulegamy naszym

abo ciom i z ym nami tno ciom. Nasze z e
nawyki s  ulubionym polem dzia ania Szatana.
Powstrzymaj z o i ka  tendencj  do
oburzenia, zgorzknienia i z ci. Zdu  i usu
ka dy gor cy impuls, ka de nie wi te
pragnienie; ka de uczucie, które nie pochodzi
od Boga. Zadaniem Szatana jest zniweczy
panowanie cicho ci i przebaczenia, które panuj
w naszym duchu.

"Przeciwstawcie si . diab u, a ucieknie od
was" (Jakuba 4:7). To jest zwi a odpowied
Jakuba na pytanie jak pozby  si  diab a.
Przeciwstawi  si , oznacza stan  przeciw
czemu , stawi  opór. Nie ust puj diab u w
niczym, lecz odpieraj go w ka dym momencie.

 zawsze przeciwko niemu, b  w opozycji
do jego planów, sugestii i sposobów.

Je eli odwa nie i mocno odeprzemy
propozycje diabla, odniesiemy zwyci stwo.
Waha  si  oznacza przegra . Rozmawia  o tym
oznacza ust pi , da  mu centymetr, oznacza
podda  ca e terytorium. Diabe  nie znosi
stanowczo ci, decyzji i opozycji. atwo go
pokona , je eli jeste my zdecydowani i nie
idziemy na kompromis. Lojalno  Bogu
przynosi ruin  Szatanowi.

Jak przeciwstawi  si  diab u

Tej prostej, a jednak wa nej lekcji, uczy nas
Piotr: "B cie trze wi, czuwajcie! Przeciwnik
wasz, diabe , chodzi woko o jak lew rycz cy,
szukaj c, kogo by poch on . Przeciwstawcie
mu  si ,  mocni  w  wierze,  wiedz c,  e  te  same
cierpienia s  udzia em braci waszych w wiecie"
(I Piotra 5:8-9). Pierwsza cz  wskazówek
odnosi si  do elementów naszego charakteru. W
walce z Szatanem nale y zwróci  uwag  na to,
czym jeste my. Silny, dobry charakter jest w
pe ni uzbrojony. Charakter objawia si  we
wszystkich naszych relacjach, obowi zkach i
próbach. Ale nigdzie charakter nie liczy si  tak
bardzo, jak w naszych potyczkach z Szatanem.

Musimy by  trze wi, spokojni i opanowani
— wolni od nami tno ci i niepow ci gliwo ci.
Musimy zawsze zdawa  sobie spraw  z
duchowego niebezpiecze stwa i podst pów,
jakie na nas czyhaj . Je eli b dziemy czujni,
uwa ni i aktywni,   nigdy nie b dziemy
zaskoczeni

czy pokonani przez brak uwagi i lenistwo.
Musimy czuwa , zdaj c sobie spraw  z
obecno ci silnego, niebezpiecznego i okrutnego
nieprzyjaciela. To jest nasza bro .

Jakub instruuje nas, aby my "prze-
ciwstawili si " — dali odpór diab u — swoj
wol  i my , sumieniem i sercem. Musimy
ci le, mocno i nieust pliwie trzyma  si  S owa

Bo ego. Je eli niewzruszenie b dziemy si
trzymali Bo ej prawdy, ona uczyni nas nie do
pokonania dla diab a, i nie b dziemy ust powali
jego atakom. Pokusy, sid a i utrapienia by y
udzia em Bo ych wi tych we wszystkich
wiekach. Ale to w nie w tej walce z Szatanem
jeste my doskonaleni, budowani, umacniani i
ugruntowani.

"B cie trze wi" — mówi aposto , gdy
wasz przeciwnik, diabe , chodzi woko o. Ten
prosty warunek, wolny od nami tno ci, le cy w
zasi gu naszej si y, jest bardzo wa nym
czynnikiem w pomy lnym przeciwstawianiu si
Szatanowi. Porywczy cz owiek to s aby cz o-
wiek. Spokojna g owa i opanowane serce to
waninek zwyci skiej walki z diab em. Aposto
dodaje jeszcze jeden warunek — czujno .
Mówi "czuwajcie," uwa ajcie, pilnujcie si ,

cie ostro ni. Czujno  budzi a trze wo
podnosi, daj c nam maksymaln  si .

Doskona a obrona

Aposto  Jakub, w swój szczery, praktyczny
sposób, pisze: "Przeciwstawcie si  diab u, a
ucieknie od was." Przeciwstawi  si  oznacza nie
dawa  przyst pu nieprzyjacielowi. Musimy
spotyka  si  z  diab em  tylko  w  celu  walki  i
rozmawia  z  nim tylko  wtedy,  gdy  chcemy mu
si  oprze . "Przeciwstawcie si  mu" — pisze
Piotr — "mocni w wierze." To znaczy, b cie
stali, niewzruszeni, nieugi ci w wierze. B cie
zdecydowani w swoich wierzeniach, poniewa
osoba tolerancyjna nie musi walczy  z diab em
— mo e tylko z takim bardzo przyjacielskim,
który niekoniecznie walczy przeciwko niej.

Je eli ci gle praktykujemy przebaczenie,
jest to doskona a obrona przed atakami Szatana.
Nieprzebaczaj cy duch to nie tylko najszerzej
otwarte drzwi do naszego serca, ale najlepsze
zaproszenie i najcieplejsze przyj cie dla
nieprzyjaciela.

Pawe  przekonuje nas, e. przebaczenie

jest barier , której diabe  nie mo e przekroczy .
Ponagla nas, aby my zamykali przed Szatanem
drzwi poprzez swoj  w asn  gotowo  do
przebaczenia, nawet wyprzedzaj c t  drug
osob . "Komu za  wy co  przebaczycie, temu i
ja;  gdy  i  ja,  je eli  w  ogóle  mia em  co  do
przebaczenia, przebaczy em ze wzgl du na was
w obliczu Chrystusa. Aby nas szatan nie
podszed ; jego zamys y, bowiem s  nam dobrze
znane" (II Koryntian 2:10-11).

Duch przebaczenia, wolny od wszelkiego
zgorzknienia, zemsty, czy ch ci odwetu, nie
stanowi zaproszenia dla Szatana, zagrodzi  mu
wej cie. Najszybszym sposobem, by trzyma
Szatana z dala, jest posiada  ducha przeba-
czenia. Diabe  siedzi najg biej w piekle,
ca kowicie odsuni ty od nas, kiedy modlimy si
"Ojcze, odpu  im, bo wie wiedz , co czyni "

ukasza 23:34).

Twoja najwa niejsza bro

Diabe  mo e  by  pokonany.  Jest  nie  tylko
hipokryt , pe nym cichych, liskich i
podst pnych dróg, ale jest równie  m em
wojny.  Jest wojownikiem s ynnym z wielu

Dr enie czy zwyci anie

"Napisane jest, 'Syn Bo y na to si  objawi ,
aby zniweczy  dzie a diabelskie' (I Jana
3:8b); 'A wiecie, e On si  objawi , aby
zg adzi  grzechy, a grzechu w nim nie ma' (I
Jana 3:5); i ponownie 'obecnie objawi  si  On
jeden raz u schy ku wieków dla zg adzenia
grzechu przez ofiarowanie samego siebie'
(Hebrajczyków 9:26). Dlatego te  musimy
przyj  to jako fakt, e grzech jest dla nas
pokonanym nieprzyjacielem. Gdyby nasza
wiara trzyma a si  tego faktu i uwa a
grzech  za  martwy  dla  nas,  a  nas  samych
martwych dla grzechu, i odwa a si
wznie  okrzyk zwyci stwa kiedy
napotykamy na pokus , z pewno ci
odkryliby my, tak jak by o to w przypadku
Izraelitów,  e  ka dy  mur  rozpadnie  si  i
ka da cie ka b dzie sta a dla nas otworem --
zdobyliby my to miasto!"

Hannah Whitall Smith (1906)
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wypraw wojennych i pól walki. Jego odwaga i zdolno ci zosta y
sprawdzone w niebie. Anio owie zostali jego nieprzyjació mi, kiedy niebo
by o aren  jego konfliktu i pó niejszej pora ki. A jednak ci gle walczy.
Potrzeba silnej, m odej, ognistej krwi i m stwa, by spotka  si  z nim i
pokona  go.

Diabe  musi by  pokonany. Zwyci stwo nad nim jest zwyci stwem na
ca ej linii. Potrzeba si y i odwagi, by go przezwyci . On nie jest
tchórzem i nie atwo si  zniech ca. W tej walce absolutnie konieczna jest
gorliwo  i si a dojrza ej wiary.

owo Bo e jest zwyci skim mieczem w bitwie. Wierz cy, który ma
swój ko czan wype niony tymi boskimi strza ami jest szybki, silny,
przenikaj cy i zabójczy dla Szatana i grzechu. B dzie wi cej ni  zwyci zc
nad diab em. S owo Bo e by o broni , której u ywa  Bo y Syn w Swoim
konflikcie z Szatanem i poprzez nie zwyci .

"Napisa em  wam,  m odzie cy,  gdy  jeste cie  mocni  i  S owo  Bo e
mieszka w was, i zwyci yli cie z ego" (I Jana 2:14). Jan, aposto  mi ci,

cy najbli ej serca swojego Pana, by  pe en tego zwyci stwa. Mi
Jana by a zbyt szczera, by zamkn  si  w jakim  chorobliwym sentymencie
czy pomniejszy  Szatana tylko do jakiego  wp ywu. Jego prze ycie by o
zbyt g bokie, a pami  zbyt wie a, by przedstawi  bezosobowego diab a
czy bezosobowego Chrystusa. Jan mia  na sobie blizny walk z
nieprzyjacielem jego duszy. By wiadkiem konfliktów wielu m odych

nierzy. Jego dusza bra a udzia  w ich triumfie i zapisywa a ich
zwyci stwo.

Walcz  z  diab em  i  zwyci  go. To  jest  Janowa  metoda  jak  sta  si
ojcem w duchowej mocy, zakorzenionym, ugruntowanym i
udoskonalonym. Wed ug Jana, przezwyci anie diab a jest warunkiem do
przezwyci enia wiata.

Pot ne prze ycie nowego narodzenia czyni cz owieka czujnym jak
wartownik na stra y. Kiedy nieprzyjaciel zgromadzi  si  na linii frontu,
wierz cy musi sta  jak stró . Stoi na murach obl onego miasta jak
stra nik królewskiego wi nia. To pilnowanie i strze enie samego siebie
stanowi jego bezpiecze stwo wobec ognistych pocisków Szatana.

Wierny, czujny Chrze cijanin zachowuje siebie czystym i kiedy
przychodzi Szatan, nie znajduje w nim nic. Ka da dogodna pozycja jest
okratowana i czujnie strze ona. "Wiemy, e aden z tych, którzy si  z Boga
narodzili, nie grzeszy, ale e Ten, który z Boga zosta  zrodzony, strze e go
i z y nie mo e go tkn . My wiemy, e z Boga jeste my, a ca y wiat tkwi
w z em" (I Jana 5:18-19). "Strzec si " jest najpewniejszym
zabezpieczeniem, e Szatan nas nie dotknie.

Czego Szatan najbardziej si  boi

czennicy, którzy s  wierni a  do mierci, którzy nie umi owali swojego
ycia tak, e gotowi byli wybra mier , s  zwyci zcami w swojej walce z

diab em: "I us ysza em dono ny g os w niebie, mówi cy: Teraz nasta o
zbawienie, i moc, i panowanie Boga naszego i w adztwo Pomaza ca jego,
gdy  zrzucony zosta  oskar yciel braci naszych, który dniem i noc
oskar  ich przed naszym Bogiem. A oni zwyci yli go przez krew
Baranka i przez s owo wiadectwa swojego, i nie umi owali ycia swojego
tak, by raczej je obra  ni mier " (Objawienie 12:10-11).

Krew wiecznego przymierza musi by  pokropiona na wojowników,
którzy s  zwyci zcami w walce z Szatanem.  Musz

mie  jasne, wiadome prze ycie zbawiaj cej mocy tej krwi. Musz  by
czennikami i wiadkami bez wzgl du na cen . Ich charakterystyczn

cech  jest oddanie Chrystusowi i prze ycie Jego zbawienia. "Mój ci jest, a
ja jestem Jego" (Pie ni nad Pie niami 2:16).

Szatan nie mo e wytrzyma  widoku krwi Chrystusa. Blednie na
ka dy widok Golgoty. Krwawi ce rany s  dla Szatana sygna em do
odwrotu. Serce pokropione krwi  jest ziemi wi , na której nie odwa y
si  postawi  nogi.  Szatan  dr y  i  trz sie  si  w  obecno ci  wojownika
pokropionego krwi .

Szatan boi si  mocy tej krwi bardziej ni  ataku legionu archanio ów.
Krew jest jakby adunkiem nieodpartej si y militarnej, która niszczy
wszystko, co stanie na jej drodze. Szatan boi si  krwi i wiadectwa jej

ycia. M czennik, który jest wiadkiem mocy tej krwi, jest raczej barier
dla Szatana, ni cian  ognia. Prze ycie przelanej krwi jest pochodz  z
nieba niezawodn  ochron  przed Szatanem. Ci w niebie przezwyci yli
diab a w ten w nie sposób. My równie  "przezwyci ymy go przez krew
Baranka i przez s owo wiadectwa swojego."

ycie s ugi

aden smutek nie jest  tak wzruszaj cy jak smutek m odej wdowy. Jest  to
smutek wystawiony na ataki Szatana. Pawe  podaje pewne wskazówki,
które ochraniaj  wdowy przed podst pnymi atakami nieprzyjaciela. "Chc
tedy, eby m odsze wychodzi y za m , rodzi y dzieci, zarz dza y domem i
nie dawa y przeciwnikowi powodu do obmowy. Albowiem niektóre ju  si
odwróci y i za szatanem posz y" (1 Tymoteusza 5:14-15). adna obrona
przeciwko Szatanowi nie jest tak skuteczna jak ycie ukoronowane
niesamolubnymi uczynkami. Kiedy wykonujemy je z wierno ci , diabe  nie
ma mo liwo ci obmawia  nas.

Praca diab a jest skutecznie udaremniana poprzez uni onego ducha
ugi Chrystusa. agodno  dla s ugi Chrystusa jest nie tylko rzecz  godn

pochwa y, ale kamieniem w gielnym. Cicho  i delikatno  zdobywaj
ludzi, poniewa  odzwierciedlaj  charakter podobny do Chrystusa.
Szorstko , niecierpliwo  i spory nie s  dobrymi oznakami przysz ych
rekrutów.

"A s uga Pa ski nie powinien wdawa  si  w spory, lecz powinien by
uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znosz cy
przeciwno ci, napominaj cy z agodno ci  krn brnych, w nadziei, e Bóg
przywiedzie ich kiedy  do upami tania i do poznania prawdy i e wyzwol
si  z side  diabla, który ich zmusza do pe nienia swojej woli" (11 Tym.
2:24-26).

Bezpiecze stwo czuwania

Czuwanie jest my  przewodni  bezpiecze stwa. Diabe  pracuje nad nami
pos uguj c si  tysi cami instrumentów; przychodzi do nas na tysi ce
ró nych sposobów, u ywaj c tysi ce upomnie  i atakuj c tysi cami
niespodzianek. Naszym jedynym bezpiecze stwem jest nieustanne
czuwanie. Musimy mie  oczy szeroko otwarte, nie tylko wtedy kiedy
zauwa amy jego cie  czy boimy si  jego obecno ci, by widzie  go wtedy,
kiedy nie da si  go zauwa . Musimy odeprze  go, kiedy przychodzi do
nas pod jedn  ze swoich dziesi ciu tysi cy masek -- to jest nasza
najm drzejsza i najbezpieczniejsza bro .
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adne wo anie nie jest tak cz ste w Nowym Testamencie jak
nawo anie do czuwania. adne wo anie nie rani Szatana tak dotkliwie, czy
pokonuje go tak atwo, jak wo anie do czuwania. Przebywanie na wie y
stra niczej zabezpiecza przed wszelkimi niespodziankami i jest konieczne
do odniesienia zwyci stwa.

Bo y Syn czyni to nawo anie my  przewodni  Swojego nauczania.
Jest to nawo anie do czujno ci, do bezsenno ci, do bycia zawsze gotowym.
To zaczerpni te od pasterzy podobie stwo, które stanowi o mow  obronn
Jakuba i jego protest przeciwko Labanowi: "Bywa o, e we dnie pozbawia
mnie si y upa , a w nocy ch ód i sen uchodzi  z oczu moich" (I Moj eszowa
31:40).

Czuwanie jest przeciwie stwem wszelkiej bierno ci. Przybiera stan
gotowo ci, jakby nadchodzi o wielkie niebezpiecze stwo. Jest to stan
uwagi, na który nie wp ynie adna senna si a. Nie daje miejsca ospa ci
czy dezorientacji. Czuwanie odp dza od nas lenistwo i duchow  gnu no .

Przeczytaj sobie jak ko ció  w Sardes zosta  wezwany do
praktykowania czujno ci. By  u piony poprzez nudn  powierzchowno
ko cio a i w ciw  struktur  religijn . Ko ció  w Efezie zosta  wezwany
do po czenia czuwania z bezustann  modlitw . Ko ció  w Koryncie
ponaglono, by czuwa  i by  silny. Kolosanie zostali pobudzeni: "w
modlitwie b cie wytrwali i czujni" (Kolosan 4:2). Tesalo czycy mieli
"nie spa  jak inni, lecz czuwa  i by  trze wymi" (I Tesaloniczan 5:6).

Tymoteusz, m ody kaznodzieja, mia  by  "czujny we wszystkim"   (II
Tymoteusza 4:5).    Piotr    wo :    "B cie  wi c

roztropni i trze wi, aby cie mogli si  modli ," poniewa  przybli
si  koniec wszystkiego (I Piotra 4:7). Ponownie mówi: "B cie
trze wi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabe , chodzi woko o jak lew
rycz cy, szukaj c kogo by poch on " (I Piotra 5:8).

W Ksi dze Objawienia czytamy wstrz saj ce nawo anie: "Oto
przychodz  jak z odziej; b ogos awiony ten, który czuwa i pilnuje
szat swoich, aby nie chodzi  nago i aby nie widziano sromoty jego"
(Objawienie 16:15).

Najcz stsze wezwanie do czujno ci pochodzi z ust naszego
Pana. "Czuwajcie wi c" — mówi — "bo nie wiecie, którego dnia
Pan wasz przyjdzie" (Mateusza 24:42). Ponownie nawo uje nas do
wiczenia tej wielkiej aski: "Czuwajcie wi c, bo nie znacie dnia

ani godziny, o której Syn Cz owieczy przyjdzie" (Mateusza 25:13).
Ci gle na nowo wo a nas, aby my "czuwali."

osem anio ów i d wi kiem tr b nawo uje nas, aby my byli
trze wi -- by my byli ca kowicie trze wi, zupe nie trze wi.

"Czuwajcie wi c, modl c si  ca y czas, aby cie mogli uj
przed tym wszystkim, co nastanie, i stan  przed Synem Cz o-
wieczym" ( ukasza 21:36). "Czuwajcie i módlcie si " - powiedzia
do uczniów i to samo mówi do nas: "Czuwajcie i módlcie si ,
aby cie nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie ochotny, ale
cia o md e" (Mateusza 26:41). Cia o jest ci gle s abe, ale kiedy
jeste my jeszcze w ciele, musimy po czy  czuwanie z
modlitw .

E.M. Bounds (1905,

Zbroja -- jej w ciwe ycie
Zbroja musi by  na ona

Bóg zaprojektowa  i wykona  zbroj  Swojego
wi tego; dlatego te  jest ona doskona a w

ka dym szczególe. Zadaniem, które spoczywa
na wierz cym cz owieku, jest "przywdzianie
ca ej zbroi Bo ej."

Krótko mówi c, co zawiera si  w
poleceniu "przywdziejcie"? Wiemy, e jest to
co  wi cej ni  s owne przywdzianie. Niewielk
warto  ma twierdzenie "Mam wiar ," "Mam
nadziej ," czy "Jestem mi osierny," je eli w tym
momencie nie wierzysz, nie masz nadziei i nie
jeste  mi osierny. Co innego jest mie  zbroj  w
domu, a co innego mie  j  na sobie — zna
ask  jako zasad  i zna ask  w akcji.

Zbroja musi by  ci gle na ona

Zbroja chrze cijanina musi znajdowa  si  na
nim   --   nic    zdejmuj    jej    zanim   nie

sko czysz biegu. Zbroja i ubranie z twojego
cia a b  zdj te jednocze nie. Wtedy nie

dzie ju  potrzeby noszenia tarczy czy che mu,
nie b dzie wi cej nocnych czuwa . Twoje
obowi zki wojskowe i aski, które otrzyma  -
nazw  je wiar , nadziej , i innymi — z honorem
znajd  swoje spe nienie. W niebie nie pojawisz
si  w zbroi, ale w szacie chwa y.

Jednak e w chwili obecnej, dniem i noc ,
musisz by  ubrany w wyznaczony ci mundur.
Musisz  w  nim  chodzi ,  pracowa  i  spa ,  gdy
inaczej nie b dziesz prawdziwym nierzem
Chrystusa.  Pawe  wyznaczy  sobie  cel:  "Przy
tym,  sam  usilnie  staram  si  o  to,  abym  wobec
Boga i ludzi mia  zawsze czyste sumienie"
(Dzieje Apostolskie 24:16). Widzimy tutaj tego
wi tego cz owieka w pe ni uzbrojonego,
wicz cego jak prawdziwy nierz; jego serce

by o tarcz , na której praktykowa  wszystkie
cnoty,    przygotowuj c    si  do

bitwy. Mamy wystarczaj co wiele powodów, by
zachowywa  si  w podobny sposób.

Po pierwsze, tak nam nakaza  Chrystus.
Powiedzia , aby my mieli na sobie zbroj , nasz
ask  w akcji: "Niechaj biodra wasze b

przepasane i wiece zapalone" ( ukasza 12:35).
Mówi ogólnie do swoich nierzy: "Naoliwcie
swoj  zbroj ; zapalcie pochodnie; b cie
gotowi do wymarszu. Przygotujcie si  do walki,
gdy tylko przyjdzie pokuszenie!" Ponownie, tym
razem  jako  Mistrz  do  swoich  s ug,  mówi:  "Wy
za  b cie podobni do ludzi oczekuj cych pana
swego, aby mu zaraz otworzy , kiedy powróci z
wesela, przyjdzie i zapuka." Oznacza to, e nie
wypada, aby Mistrz sta  pod drzwiami naszego
serca, pukaj c, gdy  zasta  nas pi cymi.

Ka da      czynno      chrze cijanina
wymaga tego ustawicznego wysi ku. Mamy
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modli  si , ale jak? "Bez ustanku." Radowa  si ,
ale kiedy? "Zawsze." Dzi kowa , ale za co? "Za
wszystko." (I Tesaloniczan 5:16-18). Musimy
nosi  nasz  tarcz  wiary i che m nadziei a  do
samego ko ca (Efezjan 6:16-17). nierz nie
mo e spa  w miejscu, do którego zosta  pos any;
musi tam sta , dopóki nie dostanie innego
rozkazu. Tylko ta dusza, któr  Chrystus w dniu
Swojego przyj cia, zastanie tak czyni ,
otrzyma Jego b ogos awie stwo.

Dlaczego Chrystus tak bardzo nalega, aby
Jego nierze byli czujni? Poniewa wymagaj
tego dzia ania Szatana. Szatan odnosi wielkie
korzy ci, kiedy zastaje nas pi cymi. Diabe
szybko si  zniech ca , kiedy Chrystus czujnie
odpiera  jego pokusy. Jest napisane, e
"...odst pi  od niego do pewnego czasu"

ukasza 4:13). Ale wydaje si , e wycofuj c
si , pociesza  si  my , e innym razem
zaskoczy Chrystusa, kiedy Ten nie b dzie
czuwa . Widzimy jak przychodzi jeszcze raz w
bardzo podobnych okoliczno ciach — ale tym
razem jego nieprzyjacielem nie by  cz owiek,
lecz Bóg (Mateusza 27:42).

Je eli ten odwa ny kusiciel tak bacznie
obserwowa  Chrystusa, czy nie wydaje ci si , e
szpieguje równie  i ciebie, my c, e wcze niej
czy pó niej zdrzemniesz si ? To, co nie uda mu
si  teraz z powodu twojej czujno ci, zdob dzie
pó niej, kiedy co  zaniedbasz. Ma nadziej , e
zm czysz si  wykonuj c swoje obowi zki. On
nie atwo pozbawia si  przyjemno ci ogl dania
ciebie drzemi cego. "Z pewno ci " - mówi
Szatan, kiedy wykonujesz   polecenia   Pana  —
"to    nie

potrwa d ugo." Kiedy widzi, e chrze cijanin jest
wra liwy na g os Ducha i zachowuje si

ciwie, mówi: "To potrwa tylko chwil ; nie
uda mu si  na d sz  met . Ju  nied ugo
podwinie mu si  noga i zdejmie swoj  zbroj , a
wtedy  dobior  si  do  niego."  Ale  nie  stanie  si
tak, je eli b dziesz ustawicznie szuka  Boga jako
ród a swojej si y.

Szatan nie jest jedyn  pu apk ; natura
naszych cnót sprawia, e w naszym yciu
konieczna jest pilno . Je eli nie b dziemy jej
bacznie obserwowa , pójdzie na wagary. Dusza

ugo nieobecna w szkole pos usze stwa
niech tnie wraca i przyjmuje na siebie dawne
obowi zki. S  dwa powody. Po pierwsze,
zaniedbuj c swoje obowi zki, boi si  stan
przed Mistrzem. Po drugie, wie ile zapomnia a
poprzez swoje zaniedbanie i ile wieczornych
godzin musi sp dzi , by nadrobi  straty. Idzie do
pracy jak ucze , który d ugo nie zagl da  do
ksi ek; lekcje wywietrza y mu ju  z g owy. Inni
natomiast, którzy ucz  si  i maj  wszystko w
palcu, ch tnie przyst puj  do kolejnego zadania.

Nigdy nie powiemy wystarczaj co du o o
potrzebie zapalonych lamp. Jednym z
ulubionych sposobów Szatana jest
niespodziewany atak. Wyobra cie sobie
zamieszanie panuj ce w mie cie, kiedy w rodku
nocy pojawia si  alarm obwieszczaj cy, e
nieprzyjaciel znajduje si  u bram miasta -
podczas gdy wszyscy nierze byliby w

kach. Jaki powsta by pop och! Jeden szuka
butów, drugi swojego miecza, trzeci nie wie
gdzie podzia a si  amunicja. W kompletnym
chaosie ganiaj  z góry na dó , rozsiewaj c
panik  — co nigdy by nie

mia o miejsca, gdyby nieprzyjaciel zasta  ich na
stra y. Podobne wydarzenie b dzie mia o
miejsce, je eli nie b dziesz nosi  swojej zbroi.

dziesz gor czkowo szuka  tej czy innej cz ci
zbroi, podczas gdy ju  dawno powiniene  by
stawi  si  u Chrystusa po dalsze rozkazy.
Aktywnych   ask   potrzebujemy   nie tylko dla
naszego bezpiecze stwa, ale tak e dla
bezpiecze stwa   innych   chrze cijan. Pawe  mia
to na my li, kiedy nakazywa  sobie mie  czyste
sumienie,  aby  nie  by  zgorszeniem      dla
innych      wierz cych.  Wiedzia ,    e
tchórzostwo  jednego   cz owieka mo e
spowodowa , e inni uciekn ; e nie wiadomo
innego  mo e  zaszkodzi  wielu.    Jak e    cz sto
samowola   jednego wierz cego zwiod a innego
chrze cijanina, który opu ci   w sk  drog  dla
szerokiej drogi prowadz cej  na zatracenie.  Jest
to jeden  z  najwi kszych  b dów,   poniewa
nakazano    nam,    aby my    czynili    zupe nie
odwrotnie!    Bóg    powiedzia    Rubenitom    i
Gadytom, aby szli przed swoimi bra mi,
uzbrojeni   do   walki,   dopóki   nie   podbij
ca ej    ziemi.    Tak   wi c    mamy   asystowa
naszym    wspó braciom,    którzy    nie    maj
mo e   tej    samej    miary    aski,    czy   pocie-
szenia, jak ty. Pomagaj s abszym od siebie; no
ich tarcz . Nie b dziesz w stanie tego uczyni ,
je eli nie b dziesz wiczy  swoich cnót i je eli
nie b dziesz nosi  swojej zbroi. By  mo e jeste
rodzicem i  masz pod swoimi   skrzyd ami   ca
rodzin .   Cz sto zmieniacie   miejsca
zamieszkania.   Je eli twoje serce czerpie z
Chrystusa, nigdy nie b dziesz cierpia
niedostatku, troszcz c sic o   ich  duchowe
potrzeby.   Z  drugiej   za  strony,  je eli   twoje
serce  jest   niedo ywione,   oni odejd  g odni,
pragn c ducho-

Prawdziwa walka duchowa

"Z jakim zdziwieniem patrzyliby wyznawcy i m czennicy, prorocy i
aposto owie wczesnego chrze cija stwa, widz c metody, przy pomocy
których zwalczamy z o, które nas spotyka!

"Kiedy napotykamy na wszystkie te rzeczy, jeste my sk onni
zwyci wiat broni  po yczon  z jego arsena ów i przyjmowa
metody, które pachn  raczej cia em ni  duchem. To jest wielki b d.
Nasza jedyna nadzieja to dzia  wy cznie w duchowych szeregach.
Je eli zniszczymy duchy ciemno ci, które zamieszkuj  i pozostaj  w
pewnych miejscach, zobaczymy, e system, który popieraj , rozsypuje
si  jak chmury p dzone wiatrem.

"B my czy ci i wi ci, oddaj c czas przegl daniu serc w
obecno ci Kapitana; wywy szajmy ofiar  i dzie o Jezusa; dmijmy na
alarm w tr  Ewangelii i nawo ujmy do poddania si ; sp dzajmy wiele
czasu w cichej modlitwie przed Bogiem; mi ujmy ducha jedno ci i
mi ci. Tak jak plemiona izraelskie zapomnia y o nieporozumieniach w
jednej wspólnej wyprawie przeciwko wrogowi, ponad wszystko, wierzmy
w obecno  i wspó prac  Boga, a zobaczymy powtórzenie si  starego
cudu - mury Jerycha run  w dó ."

F.B. Meyer (pocz tek XX wieku)
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wego pokarmu. W ten sam sposób, w jaki matka
je wi cej, kiedy karmi swoje niemowl , ty, dla
korzy ci swojej rodziny, powiniene  by
bardziej ostro nym i je  tylko to, co stanowi
dobre po ywienie dla ciebie i twojej rodziny.

Zbroja -- jej w ciwe miejsce

Zbroja powinna by  nie tylko na on , i ci gle
znajdowa  si  na tobie, ale powinna by  równie
widoczna dla ka dego, z kim si  spotykasz.
Ludzie pyszni  si  swoj  wiar , swoj  pokut ,
swoj  mi ci  do Boga — s  to rzeczywi cie
cenne aski. Dlaczego jednak tak ma o z tego
wida  w ich codziennym yciu? Je eli tak
znamienici go cie zamieszkuj  dan  dusz , z
pewno ci  od czasu do czasu pokazaliby, si  w
oknie,  albo  mo na  by  by o  zobaczy  ich  w
wi tej akcji.

aska -- mam na my li te boskie atrybuty,
którymi zosta  natchniony ludzki ciuch poprzez
Ducha wi tego — jest yj cym stworzeniem.
Nie jest to dar zbawienia, który mo na wsadzi
do szafy w twojej duszy. Nie! Laska poka e si .

dzie sz a z tob  gdziekolwiek pójdziesz.
dzie kupowa a z tob  i sprzedawa a dla

ciebie; b dzie pomocna we wszystkich twoich
przedsi wzi ciach. Zach ci ciebie, je eli

dziesz szczery i wierny Bogu i b dzie
narzeka a i  strofowa a ciebie, kiedy

dzie odwrotnie.

Ko cowe napomnienie

Wystarczaj co du o zosta o powiedziane, by
pokaza , e w naszym yciu panuje tendencja
przezwyci ania naszych ask poprzez pi cy
nieporz dek. Chrystus, pomimo tego, e w noc
swojego pojmania dwa razy zach ca  swoich
uczniów do czuwania, za trzecim razem znów
zasta  ich pi cymi. Je eli nie b dziesz wiczy
swojego pobo nego charakteru, ciebie równie
zastanie si pi cym. Twój czas jest krótki, a
masz przed sob  d ug  drog ; w  na siebie
zaraz aski Chrystusa, zanim ujrzysz dom Ojca.

Istnieje podwójna korzy  z osi gni cia
tych ask -- pierwsza dla ciebie, druga, dla
innych. Kiedy jeste  tu, na ziemi, inni b  czuli
si  lepiej, kiedy twoje cnoty b  zdrowe. Twój
entuzjazm w niebia skiej w drówce zach ci
tych, którzy podró uj  z tob . Kiedy zobacz
jak dobrym lekarstwem dla twojej duszy jest
Bo a aska, wkrótce b  b agali o swoj  porcj .
Co wi cej, odg os twoich ask wyp dzi grzechy
innych.

Pozwól, e dam ci praktyczn  ilustracj .
Chory grzesznik nie pozna pot nego Bo ego
lekarstwa, je eli chrze cijanin b dzie nieszczery
i nie b dzie odzwierciedla     Bo ego
charakteru.    Ale

je eli pobo ny cz owiek b dzie mia  lekarstwo
pod r  i szybko si gnie, aby poda  je w

drym napomnieniu po czonym z mi ci , to
sprawi, e grzech ucieknie ze swojego miejsca i
ze wstydem schowa si  w mysi  dziur .

Bóg pragnie, aby  w swoim pokoleniu
 Mu jak najlepiej, wi c pozwól, aby

Jego boskie atrybuty zamanifestowa y si
teraz w twoim yciu. On nie udziela ci
ograniczonej miary ask, która ma starczy
na okre lony czas. Nie czy  tak jak wielu
ludzi i nie umieszczaj ich na koncie w
banku, je eli masz zamiar u  je w
przysz ci. Z pewno ci  Bóg nie jest
sk py w udzielaniu Swojego Ducha, aby
musia  zbiera  swoje aski jedna po drugiej.
Przeciwnie, oko Opatrzno ci nigdy nie jest
zamkni te; ten który ciebie trzyma, nie
drzemie. Psalmista zapewnia nas: "Oczy
Pa skie patrz  na sprawiedliwych" (Psalm
34:16). On na zawsze patrzy i znajduje
niesko czon  przyjemno  w tym,
którego obdarzy  uczuciem. Czy Jego ucho
by o kiedykolwiek g uche na twoje wo anie
lub Jego r ka zbyt krótka by zaspokoi
twoje potrzeby? Czy twoje zmagania nie
zajmuj  Bo ych  my li  i  czy  ma  o  tobie  inne
my li, ni  my li o pokoju? Kilka kropli
oleju pomo e ko om twojej wiary by  w
ci ej akcji.

William Gurnall (1655)

Przyczyna wojny w Kanaanie
Rozwa my teraz jaka by a przyczyna wojny w Kanaanie i dlaczego musia a
by  tak bardzo wyniszczaj ca. W V Ksi dze Moj eszowej 7:2 czytamy, e
kiedy Izrael wszed  do ziemi obiecanej i Pan wyda  im mieszka ców
Kanaanu, Bóg powiedzia : "Wytracisz je: ob ysz je kl tw , nie zawrzesz z
nimi przymierza ani si  nad nimi nie zlitujesz-" Przyczyn  tego strasznego,
niemi osiernego [wst powania widzimy w V Ksi dze Moj eszowej 9:4-5:
"Lecz gdy Pan, Bóg twój, wyp dzi ich przed tob , nie mów w swoim sercu:
Przez wzgl d na moj  sprawiedliwo  wprowadzi  mnie Pan, abym wzi  w
posiadanie t  ziemi , z Z POWODU NIEGODZIWO CI TYCH
NARODÓW  WYP DZI  JE  PAN  PRZED  TOB .  Nie  przez  wzgl d  na
twoj  sprawiedliwo  i prawo  twojego serca idziesz, aby wzi  ich ziemi
w [wsiadanie, lecz Z powodu niegodziwo ci tych narodów wyp dza je Pan,
Bóg twój przed tob \"

Bitwa nale y do Pana

Poni sze s owa nabior  nowego znaczenia, gdy b dziemy je czytali w
wietle naszego obecnego konfliktu z si ami ciemno ci: "wyp  ich,"

"wytra  ich," "Pan wyp dzi ich przed tob ," a potem stwierdzenie "wyp dza
ich Pan, Bóg twój przed tob !" Izraelici mieli bra  w tym udzia . Nie mieli
siedzie  po drugiej stronie Jordanu, czekaj c a  Pan zrobi to za nich, ale
Pan wyp dza  nieprzyjació  przed nimi. Mieli by  narz dziami, za pomoc
których Bóg wyp dzi nieprzyjaciela.

"Pan, Bóg twój, wyp dzi ich przed tob  " odnosi si  równie  do ciebie
w obecnej bitwie. Masz maszerowa  naprzód w Jego zwyci stwie, a On
wyp dzi wroga! Oby Ko ció  Bo y zrozumia  to i wiedzia  jak przyst pi
do zwyci stwa odniesionego przez Pana. Czy zrozumie,  e Pan,  nas/ Bóg,
mo e wyp dzi  moce ciemno ci
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na oczach Ko cio a Jezusa Chrystusa, tak jak wyp dza  inne narody przed
Izraelem?

Pan nasz  sprawiedliwo ci

Zauwa , e te narody mia y by  wyp dzone nie z powodu
"sprawiedliwo ci" Izraela; nie dlatego, e byli tak "doskona ymi" lud mi,
czy doskona  broni  w r kach Boga. Mo e powiesz: "Popatrz na moje
upadki, zobacz gdzie si  znajduj . Nie potrafi  walczy  w takiej walce.
Gdybym by  absolutnie doskona y, móg bym oczekiwa , e Pan mnie

yje!" Ale Pan wyp dzi przed tob  moce ciemno ci, bynajmniej nie z
powodu twojej sprawiedliwo ci. Zrobi to ze wzgl du na sprawiedliwo
Jezusa Chrystusa, który jest "Panem, nasz  sprawiedliwo ci " — to jest
zwyci stwo Chrystusa z Golgoty.

adnego kompromisu!

Zajrzyjmy ponownie do V Ksi gi Moj eszowej 7:2 i przypatrzmy si
postawie, jak  mia  zaj  Izrael wobec narodów zamieszkuj cych Kanaan.
Zobacz jakie padaj  s owa: "wytracisz  je,  ob ysz  je  kl tw .  " Mieli by
przeznaczeni na mier  bez lito ci — "nie zawrzesz Z nimi przymierza ani
si  nad nimi nie zlitujesz."

W pi tym wersecie czytamy powód takiej postawy, równie  wobec
religijnych obrz dów tamtych narodów — "Lecz tak z nimi post picie:

tarze ich zburzycie ..." Musieli si  rozprawi  z ich religi , która oznacza a
spo eczno  z mocami Szatana — bez lito ci - "pomniki ich pot uczecie";
ich religijne pomniki; " WI TE ICH DRZEWA WYTNIECIE I ICH
PODOBIZNY RZE BIONE W OGNIU SPALICIE." Taka mia a by
postawa Izraelitów wobec ba wochwalstwa w Kanaanie, w cieniu którego
le o oddawanie czci demonom. Nie mia o by  absolutnie adnego
kompromisu, adnego przymierza, adnej lito ci. Te s owa s  tak mocne,
e gdyby mia y do czynienia tylko z ludzk  sfer , by yby nie do

zrozumienia; trzeba jednak wyra nie zrozumie , e Bóg rozprawia  si  z
tym, co kry o si " za religijnymi obrz dkami Kanaanu — z MOC
SZATANA.

Pawe  wyja nia to w pierwszym Li cie do Koryntian, mówi c, e
bo ek sam w sobie jest "niczym wi cej tylko ba wanem," ale "to co ludzie
sk adaj  w ofierze, ofiaruj  demonom, a nie Bogu" (I Koryntian 8:4; 10:19-
20).

W Kanaanie Bóg toczy  wojn  z Szatanem i jego zast pami, gdy
religia Kananejczyków by a po prostu oddawaniem czci Szatanowi.
Wszystko za tym przemawia o. Ziemia by a przesi kni ta tym, co dzisiaj
mogliby my okre li  mianem "spirytyzmu," dlatego te  postawa ludzi
reprezentuj cych wi tego Boga nie mia a zak ada adnej lito ci. "Pos gi
ich bogów spalisz ogniem ... gdy  jest to obrzydliwo ci  dla Pana, Boga
twego. Nie przyno  tej obrzydliwo ci do twego domu, bo zostaniesz
ob ony kl tw  tak, jak ono. B dziesz si  tym brzydzi  i czu  do tego
wstr t, gdy  jest to ob one kl tw " (V Moj eszowa 7:25-26).

Z tych zda  musimy wybra  poszczególne s owa, aby mocno
przedosta y si  do naszych uszu i serc, gdy  pokazuj  nam dzisiaj jaka ma
by  nasza postawa wobec mocy ciemno ci i ksi cia ciemno ci; wobec
wszystkiego, co zosta o dotkni te r  Szatana. Dzisiaj nasza postawa ma
by  taka sama jak postawa Boga wobec

zast pów     Szatana,      które     kry y     si     pod     niegodziwo ci
Kananejczyków.

Rozumiej c Bo y s d nad grzechem

WOJNA TOCZY A SI  Z BOGAMI KANAANU. Ich o tarze mia y by
rozwalone, pos gi pot uczone; i nie mia o to by  zrobione - jak mo na to
okre li  — z francusk  delikatno ci , ani powierzchownie. S owa "spalisz
ogniem," "ob ysz kl tw ," "b dziesz si  tym brzydzi  i czu  do tego
wstr t," wyra aj  gwa town  reakcj . Spójrzcie na te s owa i zobaczcie, e
wyra aj  Bo  nienawi  w stosunku do wszystkich niegodziwych, dia-
belskich, buntowniczych zast pów — mocy i zwierzchno ci Szatana.
Musimy zrozumie  równie  Bo  nienawi , s d i Jego przekle stwo nad
diab em, wyra one w przykazaniach nadanych Izraelowi, w których
wyra nie okre lono jaka ma by  ich postawa w stosunku do narodów
zamieszkuj cych Kanaan, oddanych czczeniu upad ych, niewidzialnych
zast pów niebieskich. Jest to spe nienie przekle stwa z Edenu: "Wtedy
rzek  Pan  Bóg  do  w a: Poniewa  to uczyni , b dziesz przekl ty..." To
samo przekle stwo spadnie na ka dego, który uto samia si  z tym i dotyka
rzeczy nale cych do w a. "Nie b dziesz dotyka ..." Jaka jest dzisiaj
postawa Ko cio a Jezusa Chrystusa wobec spirytyzmu szatana i wszystkich
innych manifestacji mocy demonicznej, w wietle tych s ów skierowanych
do Izraela?

Niebezpiecze stwo usidlenia

Ponownie, je eli zajrzymy do V Ksi gi Moj eszowej 12, zobaczymy
jeszcze jeden powód, dlaczego Izrael mia  polecenie przyj cia tak
nieugi tej postawy wobec narodów zamieszkuj cych Kanaan. Istnia o
niebezpiecze stwo, e mogliby zosta  usidleni! Bóg musia  zobowi za
Swojego s ug , Moj esza, aby przemówi  w tak ostry sposób, by Izrael
zrozumia  Bo  odraz  i nienawi  do grzechu i "z ych duchów" (Efezjan
6:12). Bóg chcia  ich ochroni  przed jakimkolwiek kontaktem z nimi, w
rezultacie czego zostaliby usidleni przez ponadnaturalne moce, z którymi
spotkaj  si  w tamtej ziemi. Bóg musia  uczyni  wielk  przepa mierci
pomi dzy, Izraelem a demoniczn  niegodziwo ci  Kanaanu.

W V Ksi dze Moj eszowej 13 czytamy o kilku sposobach, jak
mogliby zosta  usidleni; po czym zosta o dane uroczyste ostrze enie
"Strze  si , aby  nie wpad  w sid a za nimi." To samo ostrze enie zosta o
skierowane do nas dzisiaj, gdy  nawet chrze cijanie -praktykuj cy
chrze cijanie — nie bior  powa nie Bo ego ostrze enia dotycz cego
spirytyzmu i innych demonicznych si , dzia aj cych w czasach
ostatecznych. Obecnie ludzie szukaj  pokrewnych duchów, co z pewno ci
ci ga Bo y s d na tych, którzy to czyni , gdy  Bóg znajduje si  w stanie

wojny z takimi rzeczami, w takim samym stopniu, w jakim mia o to
miejsce z Kananejczykami.

Ilu praktykuj cych chrze cijan para si  spirytyzmem? Ilu zajmuje si
szata skimi doktrynami, które wkradaj  si  z ka dej strony? Czy
poznajemy Angli  tak  jaka jest obecnie? Nie poznajemy naszej trze wej,
cichej, dobrze wywa onej Anglii, p dz cej za wszystkimi rodzajami
najdziwniejszych, najdzikszych doktryn demonicznych. Bo e dzieci s
takimi tchórzami, e nie chc  nawet wiedzie  o tych rzeczach. Mówi :
"Odprawiajmy swoje
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fajne, ma e nabo stwa i módlmy si , ale nie mówcie nam o takich
rzeczach — sprawiaj  bowiem, e czujemy si  tak niewygodnie!"

nierze Jezusa Chrystusa nie chc  wiedzie  nic o nieprzyjacielu!
Obawiaj  si , e za du o mówi si  o diable! Je eli ksi  ciemno ci
zostawi nas w spokoju, my równie  zostawimy go w spokoju, ale
dopóki nie przestanie atakowa  Ko cio a Chrystusa, Bo y s udzy
musz  mówi  przeciwko niemu i przeciwko wszelkiej
niesprawiedliwo ci.

Je eli Bóg musia  wyt pi  Kananejczyków z powodu ich
zadawania si  z duchami, czarnoksi stwem i ba wochwalstwem, z
pewno ci  s d spadnie na ka  rzecz nale  dzisiaj do Sztana.
Bóg znajdowa  si  w stanie wojny z Kanaanem z powodu tego, co
dzisiaj   okre liliby my   mianem   "spirytyzmu" — zadawania   si  z

ponadnatura nymi z ymi mocami. Czas ju , aby Ko ció  obudzi  si
i zobaczy , e Bóg walczy ze wszystkim, co pochodzi od Szatana, a
co teraz ogarnia ziemi , gdzie Ewangelia jest znana, ale ludzie nie s
jej jeszcze pos uszni. Ju  czas, aby Bo e dzieci uwa y na to co
robi , pilnowa y tego czego si  ucz  i co czytaj . Obecnie
rozpowszechnia si  literatur  pe  najbardziej subtelnych nauk
zwodniczych duchów; literatur , która ukrywa w swoim zarodku
obrzydliwo  Kanaanu t , która sprowadzi a Bo y s d.

Stoj c jedynie na Bo ym S owie

"To  strze  si ,  aby  nie  wpad  w  sid a  za  nimi  po  ich  wyt pieniu
sprzed oblicza twego i aby  nie pyta  o ich bogów... " Izraelici byli

Nie nu my si

Pewnego dnia Dawidowi sprzykrzy a si
walka. "Nast pnego roku, w czasie kiedy
królowie zwykli wyrusza  na wojn ,
wys  Dawid Joaba wraz ze swoimi
wojownikami i z ca ym Izraelem, i ci
spl drowali ziemi  Ammonitów i oblegali
Rabb . Dawid wszak e pozosta  w
Jeruzalemie" (II Samuelowa 11:1).

Nadszed  kiedy  dzie , kiedy
Dawidowi zabroniono walczy . Wiele lat
pó niej, w innej wojnie z Filistynami,
"Dawid by  zm czony..." Pewien olbrzym
planowa  zabi  Dawida, ale wyratowa  go
Abiszaj. "Wtedy wojownicy Dawida
zaprzysi gli go tymi s owy: Nie mo esz
ju  wyrusza  z  nami  na  wojn ,  aby  nie
zgasi  pochodni Izraela" (II Samuelowa
21:15-17).

Ale  Dawid  nie  by  ani  stary,  ani
zm czony. By  po prostu znu ony tym
wszystkim. Stoj c przed swoim
wojownikiem Joabem i ca  armi
pozbieran  z Izraela, zach ca  ich "id cie,

cie silni, walczcie jak dobrzy
nierze." Dawid mia  zamiar odpocz ,

troszk  zwolni  marszu i troszk  si
odpr .

Zastanawiam si  co my la  sobie
Dawid, salutuj c do przechodz cych

nierzy? Czy czu  si  winny? "Nie b
czyni  sobie wyrzutów. Nie robi  przecie
nic z ego. Po prostu troszk  sobie
odpoczn ! Nie mog  ju  d ej
wytrzyma  tego tempa."

Dok adnie tak post puje wielu
chrze cijan w dziedzinie duchowej: s
znu eni   duchow    walk ,  zm czeni

uwagami i prost , w sk  drog . Nie
mówi  tu o zupe nie ludzkim wymiarze.
Nie ma nic z ego w po wi caniu czasu na
wakacje, p ywanie, granie w golfa, itd.
Mówi  tutaj o porzuceniu duchowej
stra y, kiedy m czymy si  chodzeniem w
pos usze stwie i prowadzeniem duchowej
walki.

Niektórzy z was, którzy czytacie te
owa, wzi li cie urlop od walki. Macie

zm czone serca. Powiedzieli cie sobie,
"Musz  zwolni , albo si  roz ! Nie

 przez to mniej kocha  Pana; b
Mu tak samo wierny. Ale na chwil
zrobi  to  co  musz  zrobi .  Musz  i  za

osem mojego serca, a moje serce mówi:
Odpocznij."

Umi owani, nie mogli cie wybra
sobie gorszego czasu! Duchowy relaks
czy porzucenie swojego stanowiska jest
ko cowym wyskokiem w pu apce diab a.
O  pó nocy  udajesz  si  na  wakacje.  "A  to
czy cie, wiedz c, e ju  czas, e ju
nadesz a pora, aby cie si  ze snu obudzili,
albowiem teraz bli sze jest nasze
zbawienie, ni  kiedy uwierzyli my. Noc
przemin a, a dzie  si  przybli .
Odrzu my tedy uczynki ciemno ci, a
obleczmy si  w zbroj wiat ci.
Post pujmy przystojnie jak za dnia, nie w
biesiadach i pija stwach, nie w rozpustach
i rozwi ci, nie w swarach i zazdro ci;
ale obleczcie si  w Pana Jezusa Chrystusa
i nie czy cie starania o cia o, by
zaspokaja  po dliwo ci" (Rzymian
13:11-14).

Je eli w chwili   kiedy   to zosta o

napisane, noc przemin a a dzie  Pa ski
si  przybli , o ile  bli ej jest on teraz! W
tej ostatniej wojnie nie ma miejsca na
relaks. "B cie trze wi, czuwajcie!
Przeciwnik wasz, diabe , chodzi woko o
jak lew rycz cy, szukaj c kogo by
poch on . Przeciwstawcie mu si , mocni
w wierze..." (I Piotra 5:8-9). Szatan nie
odpocznie; on tylko zwi kszy swoje
wysi ki. Nie wa my si  spa ! Zniszczcie
w zarodku pierwsz  oznak  pokuszenia.
Zobaczcie za tym wszystkim niszcz

 diab a. Pawe  upomina  Tymoteusza,
aby "roznieci  na nowo dar aski Bo ej" (II
Tymoteusza 1:6).

Przez ca y Nowy Testament, Bóg
nawo uje nas do obudzenia si , do
czuwania i trze wo ci, do w enia ca ej
zbroi Bo ej. Nie mamy spa , tak jak
czyni  to inni, ale by  o ywieni, zawsze
gotowi i oczekuj cy przybli enia si  dnia
Pa skiego.

Odpocznij w tej walce, a b dziesz
martwy. Zrelaksuj si  na chwil , a

dziesz wisia  w pu apce diab a.
Nawo anie do relaksu pochodzi z samego
piek a! jest to syrena nakr cana przez
samego Szatana. Przytnijcie ostrze enie,
poniewa  czas ju  si  obudzi ! Dawid z
relaksu wpad  prosto w ramiona Batszeby!

"Strze  tnie od sid a, które zastawili na
mnie, i od zasadzek z oczy ców1. Niech
wszyscy bezbo ni wpadn  w sieci swoje, a
ja ich unikn !" (Psalm 141:9-10).

David Wilkerson (1989)
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strze eni do tego stopnia, e zabroniono im nawet pyta  si  o
przedmioty, które czcili Kananejczycy. Najlepiej nie czyta  ksi ek
o teozofii i innych dzisiejszych kultach, które udowadniaj , e nie
pochodz  od Boga, gdy agodz  grzech i postaw  wobec Ewangelii
i Krzy a Chrystusa. Subtelna trucizna z ych duchów, kryj ca si  za

owami, przedostaje si  do umys u czytaj cego i nie atwo j
stamt d usun . Pan nie powiedzia  do Jozuego, by przeczyta
wszystkie ksi ki czarnoksi ników i mediów Szatana w Kanaanie,
aby wiedzia  jak z nimi post powa . Bóg powiedzia  do niego, aby
dniem i noc  rozwa  Prawo Pana.

Istnieje ogromna potrzeba mówienia o tym. Dzieci Bo e,
pragn c pozna  Pana, sk aniaj  si  w kierunku czytania ksi ek
pe nych subtelnej trucizny, ufaj c, e ich umys  ich os dzi. Potem
mówi  "Czyta em pewn  ksi  i znikn y wszystkie moje

tpliwo ci. Uzyska em wspania e spojrzenie na Bo  drog ,
wszystkie intryguj ce mnie zagadki zosta y rozwik ane...", nie
zdaj c sobie sprawy z tego, e weszli w kontakt z duchem -- duchem
fa szu. Nie s  na tyle wy wiczeni w Bo ym S owie, by wykry
zatrute s owa, owini te w dziewi dziesi t dziewi  procent
prawdy. Dlatego te  wyrafinowany nieprzyjaciel dzia a i dzisiaj,
ukrywaj c swoj  przyn  pod korcem s ów, tak, aby trudno by o

 odnale . Jak e inaczej post puje Bóg, gdy  kiedy posy a Swoje
poselstwo do gin cego wiata, robi to w prostym j zyku, aby  móg
to zrozumie . Diabe  pos uguje si  lud mi, którzy maj  przewró-
cone umys y; potokiem s ów ~ wielokrotnie pi knych ~ by  nie
móg  odkry  gdzie znajduje si  fa sz. Uwa ajcie na mieszanin  s ów
i manipulowanie Bo  Ksi , któr  nieprzyjaciel stara si
anulowa  na ka dej stronie.

Jednym ze sposobów, w jaki Izrael móg  zosta  usidlony, by o
poprzez "zasi ganie informacji" czy "dowiadywanie si ." Dzieci
Bo e, post pujcie zgodnie ze swoimi Bibliami! Trzymajcie si
prostych prawd Bo ego S owa! Dzisiaj jednym z zaskakuj cych
niebezpiecze stw jest to, e chrze cijanie nie znaj Bo ego S owa.
Mog  podawa  urywki ulubionych fragmentów, ale do innych ludzi
zwracaj  si  po fundamentalne, bezpo rednie prawdy z Bo ego

owa. Ci, którzy bior  do r ki Bo  Ksi  i czytaj  j  od pocz tku
do ko ca — Ewangelie i Listy — dopóki nie zostan  wcielone w ich
najskrytsze ycie, szybko zareaguj  s ysz c co  niezgodnego z tym

owem i nie b odci gni ci od prawdy, która
jest w Jezusie.

Jessie Penn-Lewis (1911)
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