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Wstêp
Ostatnie lata by³y jednymi z najlepszych w moim ¿yciu. Jestem w s³u¿bie od dwudziestu piêciu lat i doœwiadczy³em z Panem wielu wspania³ych rzeczy. Muszê jednak przyznaæ, ¿e objawienie, które Bóg mi da³ w ostatnich latach, zupe³nie zmieni³o moje ¿ycie. Poprowadzi³o
mnie do miejsca, jakiego sobie nawet nie wyobra¿a³em.
Nie mo¿na jednak budowaæ œcian, gdy nie ma fundamentów. Nie mo¿na zak³adaæ dachu, gdy nie ma
œcian. Prawdy, które zmieniaj¹ ¿ycie pokazane mi przez
Boga nie mog³y staæ siê czêœci¹ mojego ¿ycia gdy fundament S³owa we mnie nie by³ mocny. Dokona³o siê to
przez systematyczne studiowanie, wersetu po wersecie, myœli za myœl¹, poœwiêcaniu wielu godzin i lat na
modlitwê jêzykami podczas rozwa¿ania Bo¿ego S³owa.
Dziœ, bardziej ni¿ kiedykolwiek, zdajê sobie sprawê,
¿e modlitwa jêzykami jest objawionym darem, który
pomóg³ mi po³o¿yæ fundament S³owa w moim ¿yciu.
Bóg przygotowywa³ mnie w ten sposób na wspania³e,
odwieczne prawdy, które teraz wlewa do mojego ducha, a tym samym przygotowuje mnie na nadchodz¹ce
czasy. Wykorzystuje on wszystkie lata modlitwy jêzykami do otwarcia przede mn¹ zupe³nie nowego wymiaru poznania prawdy w Chrystusie.
Miara Bo¿ej mocy w ¿yciu wierz¹cego zale¿y od tego,
na ile jest ono poddane prowadzeniu Ducha Œwiêtego.
Dlatego, od samego pocz¹tku, g³ównym poselstwem
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naszej s³u¿by jest modlitwa jêzykami. Przez dziesiêciolecia Pan objawia³ mi fakty dotycz¹ce tego tematu. Krok
po kroku przez dar modlitwy niebiañskim jêzykiem,
uczy³ mnie, jak przejœæ z ¿ycia wype³nionego cielesnoœci¹, w nowe ¿ycie, zdominowane przez Ducha Œwiêtego.
W 1997 roku Pan mocno przemówi³ do mojego ducha: – Poselstwo na temat jêzyków ju¿ dojrza³o.
Na pocz¹tku s¹dzi³em, ¿e poselstwo to dojrza³o we
mnie. PóŸniej zrozumia³em, ¿e nie chodzi³o w tym przypadku o mnie. Uœwiadomi³em sobie, ¿e nadszed³ czas,
aby podzieliæ siê szerzej otrzymanym przez lata objawieniem o modlitwie jêzykami. Poselstwo to dojrza³o
i mogê siê nim podzieliæ z cia³em Chrystusa.
Pan przykaza³ mi nauczaæ wierz¹cych o tym, jak ¿yæ
w mocy i chodziæ w Duchu, buduj¹c na fundamencie
S³owa i modl¹c siê jêzykami poddawanymi przez Ducha Œwiêtego. Ksi¹¿ka ta jest efektem mojego pragnienia, by byæ wiernym Bo¿emu pos³aniu.
Prawdy zawarte w poni¿szej publikacji nie tylko by³y
tematem mojego nauczania przez wiele lat, lecz równie¿
czêœci¹ mojego osobistego chodzenia z Bogiem, w miarê
jak ca³ym sercem szuka³em urzeczywistnienia ich we
mnie. Dlatego uwierz mi: gdy przeczytasz tê ksi¹¿kê
i sumiennie zastosujesz zawarte w niej zasady, nadejdzie dzieñ, w którym spojrzysz wstecz na swoje ¿ycie
i ze zdziwieniem przyznasz: – Nie jestem tym samym
cz³owiekiem. Nauczy³em siê chodziæ w Duchu, i to ca³kowicie i na zawsze zmieni³o moje ¿ycie!
Dave Roberson
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W moim Duchu jest g³êbia m¹droœci,
tylko z Jego pomoc¹ mo¿esz
zbieraæ ¿niwo, mówi Duch ³aski,
poniewa¿ pewne rzeczy s¹ ukryte.

Sprawi³em, ¿e s¹ one dostêpne dla
tych, którzy s¹ w Koœciele mojej
³aski.
Ucz siê trwaæ w mojej obecnoœci.
Ucz siê ¿yæ w uni¿eniu przede mn¹,
a Ja odkryjê przed tob¹ ukryte
skarby i przekonasz siê, ¿e nawet
diabe³ musi ust¹piæ.
To mówi Duch £aski.
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Rozdzia³ 1

Dzia³anie Ducha Œwiêtego w nas
W odleg³ej przesz³oœci, w Bo¿ym sercu rodzi³ siê wielki i z³o¿ony plan dla ludzkoœci. W swojej nieskoñczonej
m¹droœci spogl¹daj¹c na nadchodz¹ce czasy, niczego
nie pomin¹³. Maj¹c na uwadze pokolenia planowa³ najdrobniejszy detal ka¿dego ¿ycia, które znajdzie siê na
ziemi. Bóg pragn¹³ wykupiæ ze zbuntowanego obozu
szatana, tak wielu, jak to tylko mo¿liwe i zgromadziæ
sobie ludzi, których móg³by nazwaæ swoj¹ rodzin¹.
Gdzieœ pomiêdzy tymi planami, na d³ugo zanim nawet zaistnia³ czas, Bóg doszed³ do twojego imienia!
Ukszta³towa³ wtedy doskona³y plan, w³aœnie dla ciebie,
plan zupe³nie odmienny od planu jakiejkolwiek innej
osoby, która urodzi siê na Ziemi. WyobraŸ sobie, Bóg
Ojciec spojrza³ na olbrzymi¹ przestrzeñ i czas, i dostrzeg³
moment, w którym mia³eœ pojawiæ siê na œwiecie. Wtedy tak¿e zdecydowa³, czym ten moment zape³niæ!
Musisz wybraæ Jego plan
Bóg przygotowa³ wspania³y plan dla ka¿dego z nas.
W planie tym, przeznaczy³ nas do tego, abyœmy przez
krzy¿ stali siê Jego synami i córkami. Lecz jedna przeszkoda stoi pomiêdzy nami i Bo¿ym doskona³ym planem: mamy woln¹ wolê i wybór Jego planu zale¿y od
naszej decyzji.
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Bóg szuka sposobu, aby siê do nas zbli¿yæ i przedstawiæ nam swoj¹ wolê. Zaczyna przez poselstwo krzy¿a i zachêca nas do zaakceptowania Jezusa Chrystusa
jako Zbawiciela i Pana. Gdy to uczynimy, robimy pierwszy krok w Bo¿ym planie, przygotowanym dla nas przed
stworzeniem œwiata. Je¿eli jednak odrzucimy ten krok,
wtedy jak wielu przed nami, przejdziemy przez ¿ycie
i umrzemy nigdy nie robi¹c nawet pierwszego kroku,
aby ten plan zrealizowaæ.
Pewnego dnia us³ugiwa³em w Indiach i gdy spojrza³em na tysi¹ce ludzi zgromadzonych przede mn¹, zacz¹³em myœleæ o Bo¿ej woli dla ka¿dej osoby z tego t³umu. Stwórca ma doskona³y plan dla ka¿dego cz³owieka
urodzonego na Ziemi pocz¹wszy od Adama. Czeka tylko
na to, by wszyscy go odkryli i ¿yli wed³ug niego.
Jezus mówi³ o swoim planie wiecznego ¿ycia dla ludzkoœci w Ewangelii Mateusza 7:13-14:
WchodŸcie przez ciasn¹ bramê; albowiem szeroka jest brama i przestronna
droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez ni¹ wchodz¹.
A ciasna jest brama i w¹ska droga, która prowadzi do ¿ywota; i niewielu jest
tych, którzy j¹ znajduj¹.
S³owa Jezusa wskazuj¹ na to, ¿e wiêkszoœæ ludzi
koñczy swoje ¿ycie przejœciem do wiecznoœci bez Boga.
Cz³owiek mo¿e ¿yæ, umrzeæ i pójœæ do piek³a nigdy nie
poznaj¹c Jezusa i nigdy nie wype³niaj¹c w swoim ¿yciu Jego planu. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e Bóg ma
dla tej osoby doskona³y plan odkupienia i ¿yciowy cel.
Jednak osoba ta, po prostu nigdy tego nie odkry³a.
10
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Chwa³a Bogu za to, ¿e nie musisz byæ tak¹ osob¹!
Je¿eli pozna³eœ moc krzy¿a i uczyni³eœ Jezusa swoim
osobistym Zbawicielem, nic ci nie przeszkodzi w odkryciu reszty Bo¿ej woli. Wszystko, co musisz zrobiæ,
to byæ Mu pos³usznym.
Duch Œwiêty modli siê o nas
Twoja osoba pojawi³a siê wiêc w wielkim i wspania³ym planie Bo¿ego odkupienia. Stwórca w swojej wiecznej m¹droœci i wiedzy, ma dla ciebie doskona³y cel.
Nastêpnie Duch Œwiêty uczyni³ cudown¹ rzecz. Wys³ucha³ uwa¿nie ka¿dego szczegó³u dotycz¹cego narodzin, s³u¿by, powodzenia i ka¿dej dziedziny twojego
odkupienia i osobistego ¿ycia.
Zadanie Ducha Œwiêtego polega na nadzorowaniu
Bo¿ego planu dla ciebie. Nikt nie mo¿e ci go lepiej przedstawiæ. On by³ tam, gdzie twój plan powsta³. Bóg Ojciec, przedstawi³ mu ka¿dy najdrobniejszy szczegó³.
Na tym jednak nie koniec. Trzecia osoba Trójcy – Duch
Œwiêty stoi twarz¹ w twarz na równi pod ka¿dym wzglêdem, z pozosta³ymi jej osobami – wielkim Jahwe i potê¿nym Logos (Jezusem). W momencie twojego nowego narodzenia, Duch Œwiêty zamieszkuje w twoim duchu i oferuje ci swoj¹ s³u¿bê! Jeden z g³ównych powodów, dla których Jezus pos³a³ Go na Ziemiê to modlitwa o ciebie.
Dlaczego Bóg pos³a³ do ciebie Ducha Œwiêtego? Aby
móg³ ciê zmieniaæ na obraz swojego Syna. Aby wype³niæ ten cel, Duch Œwiêty wzi¹³ ze sob¹ w³asny jêzyk
modlitewny i dziêki niemu mo¿e siê wstawiaæ o wszystko, co ciebie dotyczy.
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Poprzez nowy jêzyk modlitewny Duch Œwiêty jest bezpoœrednio zaanga¿owany w relacjê z tob¹ sam na sam,
niezale¿nie od czegokolwiek, nawet twojego umys³u. Gdy
Duch Œwiêty modli siê o ciebie, przelewa przez ciebie
wszystko to, co Ojciec o tobie myœli. Jêzyk, którego u¿ywa do wyra¿enia Bo¿ego planu (w miarê, jak przep³ywa
przez ciebie) to ponadnaturalny dar modlitwy jêzykami.
Za ka¿dym razem, gdy pozwalasz Duchowi Œwiêtemu u¿ywaæ tego daru, pomo¿e ci modliæ siê o twoje powo³anie, realizacjê Bo¿ego planu, zbudowanie i wype³nienie ciebie Jego œwiêt¹ moc¹. Wyzwoli ciê ze wszystkiego, od czego ciê Jezus uwolni³ i wprowadzi we wszystko, kim jesteœ w Chrystusie.
Je¿eli tylko chcesz, mo¿esz pójœæ do swojego pokoju
i modliæ siê tym ponadnaturalnym jêzykiem przez dwie,
cztery lub jedenaœcie godzin, a Bóg – Duch Œwiêty bêdzie tworzy³ ka¿de s³owo, które wyjdzie z twoich ust.
Ty wybierasz czy modliæ siê, czy nie. Za ka¿dym razem
gdy modlisz siê Jego plan i cel dla twojego ¿ycia wype³niaj¹ siê.
Bo¿y plan dla twojego ¿ycia znajduje siê w Duchu,
a Duch Œwiêty jest w tobie. Posiada wiedzê na temat
wszystkiego, co dotyczy Bo¿ego planu odkupienia. On
bada nieustannie twoje serce i pragnie siê modliæ o realizacjê tego planu w twoim ¿yciu.
Naturalne prawa
poddane prawom duchowym
Ju¿ dawno zosta³em nape³niony Duchem Œwiêtym
i wci¹¿ dziwiê siê, ¿e trzecia osoba Trójcy zechcia³a
zamieszkaæ poœród nas! Tylko pomyœl, ¿e na nasze za-
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proszenie, wype³nia nas podczas chrztu i zawiaduje
Bo¿ym planem dla naszego ¿ycia. Jest to wiêksza ³aska ni¿ moglibyœmy oczekiwaæ. Najwiêkszym fenomenem w tym wszystkim jest prawdopodobnie ponadnaturalny jêzyk, którym nas obdarowuje, aby nam pomóc wype³niæ ten plan.
Im bardziej poznajemy Bo¿y plan, tym bardziej
Duch Œwiêty (który jest wykonawc¹ duchowych praw)
bêdzie móg³ przywieœæ prawa natury w nasze poddanie. Prawa natury rz¹dz¹ otaczaj¹cymi nas okolicznoœciami i sprawiaj¹, ¿e albo wiedzie nam siê dobrze,
albo nie. Przez to stajemy siê bogatsi lub biedniejsi,
zdrowi lub chorzy, szczêœliwi lub smutni.
Prawa natury podlegaj¹ prawom duchowym. Poniewa¿ niebiañski plan dla naszego ¿ycia pochodzi wprost
z Bo¿ego serca, manifestuje siê jako prawo duchowe.
Gdy spêdzamy czas modl¹c siê w Duchu Œwiêtym,
wyznajemy Bo¿e tajemnice oraz duchowe prawa. Nastêpnie Duch Œwiêty u¿ywa ich do tego, aby okolicznoœci sprzyja³y Bo¿ym celom i planom dla nas. Je¿eli
modlimy siê wytrwale przez d³ugi czas, wszystko, co
nie jest czêœci¹ Bo¿ego planu dla naszego ¿ycia, odejdzie.
Zapyta³em kiedyœ Pana: – Dlaczego da³eœ nam taki
szczególny jêzyk do modlitwy?
Tak mi odpowiedzia³: – Wœród ludzi nigdy nie powsta³
jêzyk zawieraj¹cy s³ownictwo pozwalaj¹ce wyraziæ
wszystko, kim jestem w tobie przez Jezusa Chrystusa.
Z tego powodu musia³em stworzyæ nowy jêzyk i u¿yczyæ ci go podczas twojego pobytu na Ziemi. Mo¿esz go
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u¿ywaæ tylko do dnia, kiedy przyjdziesz do nieba, bo
wtedy on przeminie.
Teraz twoja wiedza jest cz¹stkowa, natomiast ja wiem
wszystko i mam kompletny plan odkupienia na ca³¹
wiecznoœæ. Kiedykolwiek diabe³ stanie ci na drodze, nie
martw siê. Pomimo twoich s³aboœci, Ja bêdê wstawiaæ
siê za tob¹ zgodnie z tym planem. I chocia¿ nie masz
pojêcia o wszystkim, bêdê siê modli³ o to, co powinieneœ poznaæ w danym momencie.
Wielka wymiana
– naszego planu na Bo¿y plan
Gdy modlimy siê innymi jêzykami nastêpuje ponadnaturalna wymiana. Zobacz co jest napisane w Liœcie do Rzymian 8:27-28:
A Ten, który bada serca, wie, jaki jest
zamys³ Ducha, bo zgodnie z myœl¹ Bo¿¹
wstawia siê za œwiêtymi.
A wiemy, ¿e Bóg wspó³dzia³a we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga mi³uj¹, to jest z tymi, którzy wed³ug postanowienia jego s¹ powo³ani.
Co oznacza: „On bada nasze serca?”. Duch Œwiêty
nieustannie bada twoje serce z zamiarem usuwania
wszystkiego, co jest sprzeczne z wol¹ Boga, twojego
Ojca. Nastêpnie Duch Œwiêty zamienia to na plan, który pozna³ zanim powsta³ czas, gdy twoje przeznaczenie
poczê³o siê w Bo¿ym sercu. Modli siê On o doskona³y
plan Boga w twoim duchu tak, abyœ nie tylko wiedzia³
do czego jesteœ powo³any, lecz tak¿e, jak we w³aœci-
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wym czasie wype³niæ swoje powo³anie, w woli i mocy
Bo¿ej.
Pan przez Ducha Œwiêtego dokonuje wymiany twoich naturalnych planów i pomys³ów na swoje, przez
ponadnaturalne narzêdzie wymiany – modlitwê innymi jêzykami. Mo¿esz wiedzieæ ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, ¿e je¿eli poddasz siê tej Bo¿ej wymianie, wszystko naprawdê bêdzie wspó³dzia³aæ ku dobremu dla ciebie, poniewa¿ kochasz Boga i jesteœ powo³any do realizacji Jego celu.
Duch Œwiêty pomaga nam
odkryæ nasze powo³anie
Przez samo czytanie Jego S³owa nie mo¿esz odkryæ
celu, do wype³nienia którego Bóg ciê powo³a³. Mo¿esz
w nim znaleŸæ wszystko, co potrzebujesz wiedzieæ na
temat dziedzictwa nale¿¹cego do ka¿dego wierz¹cego.
Mo¿esz poznaæ S³owo na temat zbawienia, uzdrowienia, powodzenia, sprawiedliwoœci, nieba, mocy krwi
Jezusa i s³u¿b. Jednak przy pomocy S³owa nie mo¿esz
odkryæ tego, do czego powo³a³ ciê Bóg jako indywidualn¹ czêœæ cia³a Chrystusa.
Nie ma „Ksiêgi Robersona”, do której móg³bym ciê
odes³aæ po takie instrukcje. Sam muszê odkryæ moje
niebiañskie powo³anie w oparciu o objawienie Ducha
Œwiêtego w moim wnêtrzu.
Nikt nie zna naszego powo³ania lepiej ni¿ Duch Œwiêty. On sta³ przed Bogiem, gdy plan ten powstawa³. Dlatego zamieszkuj¹c w nas obdarowa³ nas ponadnaturalnym jêzykiem. Jesteœmy po prostu bardzo nieœwiadomi, jak modliæ siê o nasze powo³anie. Jego wielka
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m¹droœæ i rada tkwi wiêc w naszym duchu i tylko czeka na uwolnienie przez modlitwê jêzykami.
W 1 Liœcie do Koryntian 14:14 czytamy, ¿e gdy mówimy jêzykami, nasz duch siê modli, a rozum tego nie
przyswaja. Innymi s³owy wiêc, Duch Œwiêty tworzy
ponadnaturalny jêzyk wewn¹trz ludzkiego ducha. Potem nastêpuje przejœcie jêzyka i autorytetu od Niego
do naszego ducha.
Przejœcie to daje nam, poszczególnym cz³onkom cia³a Chrystusa na ziemi, mo¿liwoœæ modlitwy z Bo¿ym
autorytetem i ze œwiadomoœci¹, ¿e pozosta³e dwie osoby Trójcy odpowiedz¹ na nasz¹ proœbê. Je¿eli przejœcie nie nast¹pi³oby to Duch Œwiêty modli³ by siê, a nie
my. A tak, modli siê nasz duch, a Duch Œwiêty poddaje
mu s³owa.
Bo¿y sposób jest najlepszy
£atwo mo¿emy poznaæ swoje dziedzictwo i korzystaæ
z niego. Szybko te¿ mo¿emy nauczyæ siê wyznawaæ:
– Uzdrowienie jest moje, powodzenie nale¿y do mnie!
W jaki jednak sposób mo¿emy sprawiæ, aby potê¿na
moc Ducha Œwiêtego, która w nas tkwi – moc, przez
któr¹ Bóg wzbudzi³ Jezusa z martwych – uwalnia³a siê
w napotykanych przez nas problemach tak, aby Bo¿e
b³ogos³awieñstwo mog³o manifestowaæ siê w naszym
¿yciu? A co wa¿niejsze, jak mamy odkryæ swoje Bo¿e
powo³anie?
Czy jesteœmy w stanie sami to odkryæ? Bóg da³ nam
Ducha Œwiêtego (naszego reprezentanta) po to, aby
pomaga³ nam we wszystkim.
Bóg nie powierzy³ nas ¿adnemu z tysiêcy anio³ów.
Znaczymy dla Niego bardzo wiele. Posy³aj¹c nam Du16
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cha Œwiêtego, zrobi³ wszystko co potrzeba i powierzy³
nas w dobre rêce. Czy mo¿emy wiêc odnieœæ niepowodzenie, je¿eli trzecia osoba Trójcy poddaje nam s³owa
modlitwy, a pozosta³e dwie dbaj¹ o to, aby na nie odpowiedzieæ? Jest to tak proste, ¿e ka¿dy mo¿e to zrozumieæ!
Bo¿a m¹droœæ
przeciwko strategii szatana
W dniu, w którym zdecydujesz siê zamkn¹æ w twojej komorze, aby spêdziæ czas z Panem na modlitwie,
znajdziesz siê w niebiañskiej szkole na ziemi, gdzie
Duch Œwiêty jest nauczycielem. Potrzebujesz tych zajêæ, je¿eli kiedykolwiek chcesz wype³niæ Bo¿e powo³anie.
Pamiêtaj, Bóg mówi nam, abyœmy byli przebiegli jak
wê¿e i niewinni jak go³êbice (zob. Mt.10:16). Dlaczego
poucza nas w ten sposób? Poniewa¿ szatan ma ca³y
arsena³ broni, której tylko Bo¿a m¹droœæ mo¿e siê przeciwstawiæ.
Na przyk³ad, przypuœæmy, ¿e szatan z rogami i ogonem wchodzi do pokoju mówi¹c: – Przepraszam ciê, mi³y
chrzeœcijaninie, ale zabiorê S³owo z twojego serca.
Spojrza³byœ na niego i powiedzia³: – Nic z tego.
– Dlaczego? – zapyta³by
– Poniewa¿ jesteœ diab³em!
– Co mnie zdradzi³o?
– Twoje rogi i ogon.
Wtedy diabe³ z pewnoœci¹ by powiedzia³: – Ju¿ nigdy nie poka¿ê siê w ten sposób. Zdobêdê owcz¹ skórê
i za³o¿ê j¹ na siebie. Wówczas podkradnê siê niezauwa¿ony i wykradnê ci Bo¿e S³owo. Nawet siê nie zo17
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rientujesz kto ciê okrada, poniewa¿ zwiodê ciê przy
pomocy religii. U¿yjê okolicznoœci. Zrzucê winê na z³¹
ekonomiê lub obwiniê twojego wspó³ma³¿onka. W ten
lub inny sposób wykradnê ci S³owo i nawet nie zauwa¿ysz, kto to robi!
Wed³ug s³ów Jezusa, szatan wychodzi nam naprzeciw z trzech powodów: chce kraœæ, zarzynaæ i wytracaæ
(Jn. 10:10). Musisz tak¿e znaæ wa¿n¹ prawdê – on jest
w tym dobry! Oprócz tych trzech rzeczy nie czyni nic
innego. Zabijanie, okradanie i niszczenie sta³y siê jego
specjalnoœci¹, odk¹d straci³ swoj¹ chwa³ê i zosta³ wyrzucony z nieba (zob. Iz. 14:12). Je¿eli Ÿle go ocenisz
i nie potraktujesz powa¿nie, mo¿e ciê zniszczyæ!
Widzisz wiêc, dlaczego musimy byæ przebiegli jak
wê¿e i niewinni jak go³êbice. Jednak niektórzy uwa¿aj¹, ¿e nie potrzebuj¹ pomocy Ducha Œwiêtego w modlitwie. Odsuwaj¹ Jego jêzyk na bok i nie pozwalaj¹ Mu
modliæ siê zgodnie z Bo¿ymi planami. Czy¿by s¹dzili,
¿e walcz¹ z duchowym s³abeuszem?
Szatan nie jest przeciwnikiem, którego mo¿emy bagatelizowaæ. Jest on m¹dry i jego celem jest zabijanie.
Nic innego nie robi, i nic innego nie umie. Je¿eli nie
staniesz przeciwko niemu z Bo¿¹ m¹droœci¹, zabije
wszystko co dobre w twoim ¿yciu.
Je¿eli problem ten jest a¿ tak powa¿ny, jak cz³owiek
wierz¹cy mo¿e uwa¿aæ dwie lub trzy godziny modlitwy
za ofiarê? Ktoœ mo¿e stwierdziæ: – Ostatniej nocy z³o¿y³em wielk¹ ofiarê; pozwoli³em Bogu modliæ siê przeze mnie przez trzy godziny.
Nie, wierz¹cy ten nie z³o¿y³ wielkiej ofiary. Modlitwa
w Duchu to nie ofiara, lecz przywilej. Duch Œwiêty stwo18
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rzy³ w nim jêzyk, który pod³¹czy³ jego ¿ycie do umys³u
Chrystusa i m¹droœci Wszechmog¹cego Boga!
Umys³ nie mo¿e ogarn¹æ, w jaki sposób zachodzi ten
ponadnaturalny proces, lecz pomimo tego bêdê u¿ywa³ daru, który otrzyma³em!
Mój Ojciec Niebieski obieca³ mi to i chcê ciê zapewniæ: je¿eli bêdziesz wiernie poznawa³ Boga przez Jego
Ducha (wa¿nym elementem tego procesu jest modlitwa jêzykami) za piêæ lat bêdziesz zupe³nie innym cz³owiekiem. Przestaniesz patrzeæ wstecz z narzekaniem,
¿e ka¿dy twój dzieñ wygl¹da tak samo, kolejny miesi¹c
przypomina poprzedni, i w ten sposób mijaj¹ nastêpne
lata, a ty wci¹¿ jesteœ pokonany i nie posun¹³eœ siê do
przodu nawet o jeden krok.
Je¿eli zaczniesz szukaæ Boga przy pomocy Jego Ducha, po piêciu latach spojrzysz w przesz³oœæ i dostrze¿esz swój duchowy wzrost. Zmienisz siê na lepsze.
Objawienie Ducha Œwiêtego pomo¿e ci w poznaniu Jezusa i powiedzie ci siê w wype³nieniu twojego Bo¿ego
powo³ania w miarê, jak stanie siê ono coraz wyraŸniejsze!
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PrzyjdŸ do Mnie i poznawaj mnie
przez Ducha,
a poprowadzê ciê z chwa³y do
chwa³y,
karmi¹c ciê dziedzictwem,
które sprawia,
¿e wiesz jak zaspokoiæ g³ód
i pal¹ce pragnienie
poznania Mnie i Mojej mocy.

Poka¿ê ci te rzeczy, ale musisz stan¹æ w Mojej obecnoœci i trwaæ
w niej a¿ nakarmiê ciê
twoj¹ s³u¿b¹, mówi Duch Pañski.
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Rozdzia³ 2

Moja droga do objawienia
Dopiero w doros³ym wieku siêgn¹³em po Bo¿y plan
dla mojego ¿ycia. Gdy by³em dzieckiem, nie by³o nikogo, kto móg³by mnie tego nauczyæ.
Pocz¹tki
Moja matka by³a, jak sam to okreœlam: „cyklicznym
alkoholikiem”. W wieku piêædziesiêciu lat zmar³a na
marskoœæ w¹troby.
Mój ojciec by³ dzieckiem kaznodziei, lecz dowiedzia³em siê o tym wiele lat po tym, gdy ju¿ jako doros³y
cz³owiek sam odpowiedzia³em na Bo¿e powo³anie do
s³u¿by. Okaza³o siê, ¿e odszed³ w œwiat i znaczn¹ czêœæ
swojego ¿ycia spêdzi³ w wiêzieniu. Gdy by³em ma³y,
pojawia³ siê i znika³. Gdy by³em starszy, mama powiedzia³a mi, ¿e rozsta³a siê z nim, gdy mia³em dwa lata,
poniewa¿ bardzo mnie bi³.
Pamiêtam, jak ukrywa³em pod ³ó¿kiem samolot zabawkê. Mama zaoszczêdzi³a na zakupach, aby mi go
kupiæ. Gdy tata by³ w domu, musia³em go chowaæ.
Zawsze straszy³ mnie mówi¹c:
– Strzelê do ciebie ze strzelby na³adowanej sol¹!
Bicia za bardzo nie pamiêtam. Gdy dorasta³em, mia³em wielu tymczasowych ojców, którzy pojawiali siê
i znikali. Ich tak¿e nie bardzo pamiêtam. Czasami s¹siedzi zabierali mnie, mojego brata i dwie siostry, szo-
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rowali nas, pakowali do samochodu i zawozili do koœcio³a. Byliœmy zaniedbanymi dzieæmi.
W koñcu dziadek wzi¹³ nas do siebie. W czasie moich
szkolnych lat harowa³em jak wó³, i jeœli mówiê o pracy,
naprawdê mam na myœli pracê! Zanim trafi³em do Marynarki Stanów Zjednoczonych, mia³em œwietn¹ kondycjê fizyczn¹. Nigdy nie æwiczy³em, nie zrobi³em w ¿yciu nawet jednego przysiadu czy pompki, a mimo to
wygra³em zawody zapaœnicze na moim okrêcie! Zaproponowano mi tak¿e boksowanie w reprezentacji marynarki. Ca³a moja kondycja wziê³a siê z tego, ¿e dziadek
od najm³odszych lat zapêdza³ mnie do ciê¿kiej pracy.
Dziadek by³ zwolennikiem starej, surowej szko³y
wychowywania dzieci. Nigdy nie s³ysza³em za wiele na
temat Bo¿ej mi³oœci. Nigdy tak¿e niczego nie posiada³em. Przy ka¿dej okazji dziadek mi powtarza³:
– Nigdy nie dojdziesz do czegokolwiek. Nigdy! Doroœniesz i nie bêdziesz lepszy od swojego ojca, Robersona.
Gdy mia³em szesnaœcie lat, mój przyjaciel, który tak¿e by³ synem kaznodziei, namówi³ mnie do chodzenia
do Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego. Powód by³ prosty:
mieliœmy tam spotykaæ siê z dziewczêtami. Po nabo¿eñstwie chodziliœmy do baru na „jednego”.
Kazania pastora nie wzrusza³y mojego przyjaciela,
ale zaczê³y dotykaæ mnie. Pewnego wieczoru by³em tak
poruszony, ¿e po zakoñczeniu nabo¿eñstwa poszed³em
do domu pastora.
Zapuka³em do drzwi. Gdy otworzy³, powiedzia³em:
– Myœlê, ¿e ze mn¹ jest coœ nie tak.
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– To przekonanie od Boga – odpar³ pastor – Powinieneœ przyj¹æ Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela.
Nastêpnie uklêkliœmy obok krzes³a i poprowadzi³ mnie
w modlitwie pokuty. Wyszed³em z domu pastora lekki
i szczêœliwy. Podczas nastêpnego spotkania z moimi
przyjació³mi odmówi³em picia alkoholu. Niestety, nikt
z koœcio³a siê mn¹ nie zaj¹³ i nie pomóg³ przyj¹æ chrztu
w Duchu Œwiêtym. Nikt mi tak¿e nie pomóg³ wzrastaæ
w Bogu. Moje dobre intencje trwa³y wiêc tylko dwa tygodnie i znowu wróci³em do rozrywkowego stylu ¿ycia.
Gdy mia³em siedemnaœcie lat, rzuci³em szko³ê i na
dobre opuœci³em rodzinny dom. Wtedy zaci¹gn¹³em siê
do marynarki. Krótko po odbyciu s³u¿by wojskowej
powróci³em do Boga w koœciele, który k³ad³ mocny nacisk na uœwiêcenie. Tam w³aœnie spotka³em moj¹ przysz³¹ ¿onê Rosaliê.
Ludzie ci uczyli mnie, ¿e mój Ojciec Niebieski postêpuje ze mn¹ w podobny sposób, jak mój naturalny ojciec – karze mnie za moje b³êdy. Uczyli mnie wiêc religijnego legalizmu, chocia¿ nie mog³em tego zrozumieæ.
Myœla³em: Có¿, straci³em jednego ojca i teraz mam innego!
Kaznodzieja z tartaku
Pierwszego roku po przyjêciu zbawienia, mia³em
trudnoœci z trwaniem w Bogu. Jednak wkrótce po poœlubieniu Rosalii zosta³em ochrzczony w Duchu Œwiêtym i nigdy ju¿ nie wróci³em do bezbo¿nego ¿ycia. Nigdy nie chcia³em do niego wróciæ.
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Kilka lat póŸniej przeprowadziliœmy siê do ma³ego
miasteczka w stanie Oregon o nazwie LaPine, gdzie jedynym koœcio³em by³a ma³a grupa „uœwiêceniowców”.
Mieli oni surowsze zasady ni¿ koœció³, z którego przyjechaliœmy. Nie by³o tam innych koœcio³ów ani chrzeœcijañskich zgromadzeñ. Znalaz³em sobie pracê w tartaku i tam zacz¹³em g³osiæ!
Chocia¿ ka¿dy z moich wspó³pracowników z tartaku
¿y³ w grzechu, Bóg wzmacnia³ mnie i trwa³em w wierze.
Piek³o rzuci³o przeciwko mnie wszystko, co tylko mo¿liwe, aby mnie oddzieliæ od mojego Ojca. Jednak Jego
rêka czuwa³a nade mn¹.
Od czasu do czasu jakiœ kaznodzieja organizowa³
spotkania przebudzeniowe w naszej okolicy. Wtedy
ca³a siódemka mê¿czyzn, którzy wraz ze mn¹ pracowali w tartaku, sz³a na te spotkania. Wiele trudu w³o¿y³em w to, aby ich do tego przekonaæ.
Wizja, która popchnê³a mnie do s³u¿by
W wieku trzydziestu lat wci¹¿ mia³em wyobra¿enie,
¿e mój wzrost polega jedynie na wewnêtrznym rozwoju. Nigdy do niczego nie zmierza³em. Nigdy nie zas³ugiwa³em na nic, oprócz kary.
Narodzi³em siê na nowo i by³em bardzo g³odny i spragniony Boga. Wiedzia³em w swoim sercu, ¿e by³em powo³any do g³oszenia ewangelii. Nie wiedzia³em jednak,
jak i czy w ogóle Pan mnie u¿yje. By³em „uœwiêceniowcem”, cz³owiekiem zagubionym w religijnym legalizmie.
Kocha³em jednak Boga ca³ym sercem i On ulitowa³
siê nad moj¹ dusz¹. Da³ mi wizjê, która popchnê³a mnie
do s³u¿by. Nie by³o to prze¿ycie spowodowane nadmier-
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nym ob¿arstwem poprzedniego wieczoru – to by³o realne.
Nigdy tego nie zapomnê. Mieliœmy ju¿ za sob¹ kilka
przeprowadzek, a wtedy mieszkaliœmy w Oakridge, gdzie
kontynuowa³em pracê jako drwal w lokalnym tartaku.
Pewnego razu, wczeœnie rano obudzi³em siê w Bo¿ej
obecnoœci. Otworzy³em oczy spodziewaj¹c siê zobaczyæ
znajom¹ sypialniê. Zamiast tego dostrzeg³em ogromne
zgromadzenie. Na podium znajdowa³o siê wiele osób
na wózkach inwalidzkich. Ja siedzia³em w trzecim rzêdzie, po lewej stronie sali.
Jeden z liderów prowadzi³ uwielbienie. By³o w tym
spotkaniu coœ niezwyk³ego i sk¹dœ wiedzia³em, ¿e to
jest spotkanie, które sam prowadzê.
Po skoñczonym uwielbieniu prowadz¹cy podszed³ do
pulpitu i powiedzia³: – A teraz nasz ewangelista...
Mówi¹c to spojrza³ w moj¹ stronê. Mia³em otwart¹
Bibliê na Liœcie Judy wersety 20-21. PóŸniej ten fragment sta³ siê pocz¹tkiem mojej s³u¿by!
Ale wy, umi³owani, budujcie siebie samych w oparciu o najœwiêtsz¹ wiarê wasz¹, módlcie siê w Duchu Œwiêtym,
Zachowajcie siebie samych w mi³oœci
Bo¿ej, oczekuj¹c mi³osierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku ¿yciu wiecznemu.
List Judy 20-21
Gdy jednak zacz¹³em podnosiæ siê z miejsca, prowadz¹cy odwróci³ siê w stronê kurtyny. Kobieta o blond
w³osach wysz³a na podium. To by³o oczywiste, ¿e by³a
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pe³na Bo¿ej mi³oœci, a namaszczenie – moc Ducha
Œwiêtego – p³ynê³o od niej jak miód. By³o tak namacalne i wspania³e, ¿e prawie mo¿na by³o go dotkn¹æ! Opad³em na swoje krzes³o i zupe³nie zabrak³o mi wiary.
Wiedzia³em, ¿e to mia³o byæ moje spotkanie.
Kobieta wziê³a mikrofon i zaczê³a wspaniale us³ugiwaæ Bo¿¹ ³ask¹. Wtedy zamanifestowa³a siê Bo¿a moc
i wszyscy, którzy siedzieli na wózkach inwalidzkich,
powstali. Podium nape³ni³o siê ludŸmi wyznaj¹cymi
Jezusa jako Zbawiciela. Ca³e nabo¿eñstwo by³o pe³ne
mocy i namaszczenia.
Kiedy spotkanie skoñczy³o siê i wszyscy ludzie ju¿
wyszli, zostaliœmy tylko we dwoje, ja i ta kobieta. Spojrza³a prosto na mnie i powiedzia³a: – Nie wiem dlaczego Bóg da³ mi tak¹ s³u¿bê – jeden z was, kaznodziei,
musia³ chyba zawieœæ.
Ockn¹³em siê ca³y siê trzês¹c. Obudzi³em Rosaliê
i opowiedzia³em jej wszystko, co zobaczy³em w widzeniu. Zdecydowa³em, ¿e nie mogê ju¿ tak d³u¿ej ¿yæ,
rozdzierany pomiêdzy moim powo³aniem do g³oszenia
i g³êbokim poczuciem niegodnoœci. Moje wnêtrze by³o
rozdarte.
Powiedzia³em ¿onie: – Muszê odpowiedzieæ na moje
powo³anie do s³u¿by. Czy pójdziesz ze mn¹, nawet je¿eli bêdziemy jedli fasolê, spali pod drzewem lub ubierali dzieci w jutowe worki?
Rosalia odpowiedzia³a twierdz¹co. Razem wiêc zdecydowaliœmy, ¿e bez wzglêdu na cenê, bêdziemy zmierzaæ w kierunku Boga. Dwa tygodnie póŸniej zrezygnowa³em z pracy w tartaku i rozpocz¹³em swoj¹ s³u¿bê.
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„Komora” modlitwy
Gdy rzuci³em pracê w tartaku nie wiedzia³em, co
mam zrobiæ z czasem. Wtedy pomyœleliœmy o ma³ym
koœciele, który za³o¿yliœmy razem z Rosali¹ kilka miesiêcy wczeœniej. Chocia¿ sami rozpoczêliœmy tê pracê,
poprosi³em kaznodziejê z innego miasta, aby ka¿dego
tygodnia przyje¿d¿a³ tam z us³ug¹. W tym czasie sam
nie mia³em jeszcze odwagi g³osiæ.
W starej krêgielni, gdzie zbieraliœmy siê na spotkania, wydzieli³em ma³e pomieszczenie dla ludzi z dzieæmi, dwa i pó³ na dwa i pó³ metra, i postanowi³em, ¿e to
bêdzie moja „komora modlitwy”. Doszed³em do wniosku, ¿e je¿eli bêdê siê modli³ tyle czasu, ile zazwyczaj
poœwiêca³em na pracê, to Bóg mi „odp³aci”, zaspokajaj¹c nasze potrzeby.
Nie wiedzia³em, ¿e wytrwanie w postanowieniu modlitwy przez osiem godzin dziennie, bêdzie takie ciê¿kie. Pierwszego poranka poszed³em do mojej komory,
zamkn¹³em za sob¹ drzwi, uklêkn¹³em i zacz¹³em siê
modliæ po angielsku.
– O Bo¿e, teraz jestem w s³u¿bie na ca³y etat. O Bo¿e,
nape³niaj nasz¹ lodówkê. Nie pozwól, aby nasze dzieci
g³odowa³y. U¿yj mnie, Bo¿e, proszê, u¿yj mnie!
Wiêkszoœæ czasu spêdza³em na b³aganiu Boga. By³em ch³opakiem z ruchu uœwiêceniowego i niczego jeszcze nie nauczy³em siê o wierze.
Modli³em siê o wszystko, co mi przychodzi³o do g³owy. Wstawia³em siê o misjonarzy, których zna³em na
ca³ym œwiecie. Nawet trochê czasu poœwiêci³em na gromienie karaluchów w mojej komorze modlitwy. W imieniu Jezusa kaza³em im umrzeæ! Pomimo moich sta29

Chodzenie w Duchu – chodzenie w mocy

rañ, po piêtnastu minutach nie mia³em ju¿ o co siê
modliæ.
Aby jakoœ przetrwaæ te d³ugie godziny, które przeznaczy³em na modlitwê, zaczyna³em modliæ siê innymi
jêzykami. Nie rozpoczyna³em od jêzyków, poniewa¿
wiedzia³em, ¿e lepiej jest rozpocz¹æ modlitw¹ w zrozumieniu. Tak naprawdê to nie wiedzia³em, czy to jest
biblijne! Niektórzy ludzie z ruchu uœwiêceniowego powiedzieli mi, ¿e nie mogê modliæ siê jêzykami kiedy mi
siê tylko podoba. Z kolei inni powiedzieli mi, ¿e jak najbardziej, jêzyki mo¿na wykorzystywaæ do modlitwy.
Nie by³em pewien czyja opinia by³a w³aœciwa. Zdawa³em sobie jednak sprawê z faktu, ¿e muszê pozostaæ
w mojej komorze, poniewa¿ zrezygnowa³em z pracy.
Zacz¹³em wiêc modliæ siê jêzykami tego pierwszego
dnia, tylko po to, aby zabiæ czas.
W koñcu o godzinie dziesi¹tej zawy³a syrena w tartaku. To przerwa na kawê! Pobieg³em szybko do kawiarni, zjad³em kilka p¹czków i powróci³em do modlitwy. W g³owie mia³em tylko jedn¹ myœl: mia³em piêtnaœcie minut, aby znowu znaleŸæ siê w pozycji modlitewnej – tyle samo, co pracownicy w tartaku na przerwê œniadaniow¹.
Kontynuowa³em modlitwê jêzykami. Wydawa³o mi
siê, ¿e mijaj¹ godziny, lecz wci¹¿ nie minê³o jeszcze
po³udnie!
Wtem syreny przypomnia³y mi o codziennym rozk³adzie dnia pracy moich kolegów z tartaku i o w³asnej
radykalnej decyzji. Pracownicy tartaku mieli w³aœnie
przerwê na lunch, kiedy ja siedzia³em w ciemnoœciach
mojej modlitewnej komory.
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Moi byli wspó³pracownicy spêdzili ostatnie cztery
godziny na s³oñcu tn¹c i przygotowuj¹c drewno, które
mia³o dotrzeæ w ró¿ne strony œwiata. Na dŸwiêk syreny, wszyscy zabrali swoje pude³ka z drugim œniadaniem,
usiedli na ³awkach gotowi do posi³ku, odpoczynku i ¿artów. Wiedzia³em dobrze, co robi¹, lecz mnie z nimi nie
by³o. Czy naprawdê wierzê Bogu? Czy to zadzia³a? Musia³em uwierzyæ, ¿e tak.
Wspomnienie poszukiwania odpowiedzi
W swoim umyœle powróci³em do wieczornego zgromadzenia w Koœciele Zielonoœwi¹tkowym, gdzie po raz
pierwszy z doz¹ uniesienia i entuzjazmu s³ucha³em objawienia na temat chrztu w Duchu Œwiêtym oraz o darze mówienia innymi jêzykami, który towarzyszy³ temu
prze¿yciu. Podczas drogi do domu dyskutowaliœmy razem z Rosali¹ o wszystkim, co us³yszeliœmy, podczas
gdy trzej nasi synowie spali przytuleni na tylnym siedzeniu naszego Volkswagena.
Rosalia przyjê³a chrzest w Duchu Œwiêtym, gdy by³a
nastolatk¹. Zacz¹³em siê zastanawiaæ, czy to prze¿ycie
mo¿e byæ odpowiedzi¹ na ¿ycie w frustracji i nieustannym pokutowaniu z grzechów, od których trudno mi
by³o siê uwolniæ.
Wydawa³o mi siê, ¿e u wielu chrzeœcijan przemiana
nastêpowa³a natychmiast po ich nowym narodzeniu.
Je¿eli to by³o prawd¹, to dlaczego tak trudno by³o mi
siê zmieniæ? Czy s³owa modlitwy, wypowiadane przeze
mnie, s¹ odpowiedzi¹, której potrzebowa³em, aby przekroczyæ niewidzialn¹ granicê i naprawdê ¿yæ w zwyciêstwie?
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Wkrótce potem, po tym strasznym wieczorze zmagania, którego rezultatem by³a jedynie duchowa i osobista pora¿ka, wróci³em do domu, do ¿ony i ch³opców.
Jedno spojrzenie rozczarowanej Rosalii wystarczy³o,
aby mnie otrzeŸwiæ z oszo³amiaj¹cego wp³ywu kilku
drinków, które wypi³em z kolegami. W moim wnêtrzu
pojawi³o siê mocne poczucie winy. By³em o krok od
u¿alania siê nad sob¹ i zupe³nej rozpaczy.
Rosalia po³o¿y³a dzieci do ³ó¿ka, kiedy ja usiad³em
w kuchni ze zwieszon¹ g³ow¹ z powodu wstydu i wyrzutów sumienia. Potem podesz³a cicho do mnie i chwyci³a moje rêce, jakby chcia³a powiedzieæ, ¿e jest razem
ze mn¹ w tej walce.
Od tego dnia zaczêliœmy siê czêœciej modliæ razem,
a moje pragnienie lepszego poznania zagadnienia
chrztu w Duchu Œwiêtym wci¹¿ ros³o. Czêsto rozmawialiœmy o tym darze. By³em tak g³odny tego, aby naprawdê poznaæ Boga i spragniony odpowiedzi na wiele
pytañ.
Zna³em ju¿ wtedy werset z Listu do Hebrajczyków
11:6:
Bez wiary zaœ nie mo¿na podobaæ siê
Bogu; kto bowiem przystêpuje do Boga,
musi uwierzyæ, ¿e On istnieje i ¿e nagradza tych, którzy go szukaj¹.
Czy modlitwa w Duchu mog³a byæ czêœci¹ gorliwego
szukania Boga? Od tego momentu, gdy klêka³em w swojej komorze modl¹c siê jêzykami, odpowiedŸ na to pytanie wydawa³a mi siê najwa¿niejsz¹. Powróci³em ze œwiata
moich wspomnieñ i rozmyœlania. Co ja robiê w tym
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ma³ym pokoju, kiedy to powinienem spêdzaæ osiem godzin dziennie w tutejszym tartaku? Czy¿bym oszala³?
A mo¿e zacz¹³em prawdziw¹ przygodê na g³êbokich wodach Boga?
„Organizacja” mojego czasu z Bogiem
Gdy spêdzi³em pierwszy dzieñ na modlitwie, poœwiêcaj¹c ten czas Bogu, odpowiedzi na wszystkie dylematy
by³y wci¹¿ kwesti¹ przysz³oœci. Podczas modlitwy
w Duchu, w mojej g³owie kot³owa³y siê pytania, zw¹tpienie i troska. Czy cz³owiek mo¿e naprawdê postanowiæ „wejœæ w g³êbiê Boga” tylko dlatego, ¿e tego chce?
Czas spêdzony w mojej komorze modlitwy bardzo mi
siê d³u¿y³! Modli³em siê jêzykami i wydawa³o mi siê, ¿e
minê³a godzina, patrzy³em wtedy na zegarek – i stwierdza³em: O nie, minê³o dopiero piêæ minut! Kontynuowa³em wiêc modlitwê.
Przez nastêpnych kilka miesiêcy zjawia³em siê w mojej
komorze, tak jakbym szed³ do pracy w tartaku. Gdy syrena oznajmia³a pocz¹tek pracy, by³em ju¿ na kolanach,
gotowy do modlitwy.
Ka¿dego dnia czas d³u¿y³ mi siê niezmiernie, lecz
modli³em siê wytrwale. Na pamiêæ zna³em ka¿d¹ plamê na wyk³adzinie i na œcianach. To pomieszczenie tak
dok³adnie wry³o mi siê w pamiêæ, ¿e nawet dzisiaj móg³bym wzi¹æ kartkê i o³ówek, i naszkicowaæ je z najdrobniejszymi szczegó³ami. Czu³em siê jak w wiêzieniu.
W swojej komorze czu³em zapach spalonego drewna rozcinanego na pó³ przez pi³ê. Wyobra¿a³em sobie
kolegów, którzy zanurzaj¹ ³y¿ki w po³udniowym posi³ku i popijaj¹ paruj¹c¹, gor¹c¹ kawê.
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Pewien dzieñ by³ dla mnie szczególnie trudny. Zadawa³em sobie pytania: – Dlaczego rzuci³em pracê, aby
to robiæ? Co niby ten ponadnaturalny jêzyk mia³ mi
pomóc osi¹gn¹æ?
Jednak mój duchowy cz³owiek podnosi³ siê wtedy,
wyznaj¹c S³owo do moich rozchwianych emocji: On
wynagradza tych, którzy go szukaj¹ (Hebr. 11:6).
Wtedy przez umys³ przelatywa³y mi obrazy moich pora¿ek, którym nie by³o widaæ koñca. Wspomnienia te wyzwala³y emocje, które mnie za³amywa³y. – O, Bo¿e – krzycza³em – niech to S³owo bêdzie prawd¹!
Stopniowo pokój zacz¹³ nape³niaæ mój zatroskany
umys³.
Bóg nie powiedzia³ mi, abym rzuci³ pracê i modli³ siê
w Duchu przez osiem godzin dziennie. By³a to desperacka decyzja, gdy¿ chcia³em wiêcej Boga, a nie wiedzia³em jak Go znaleŸæ.
Czytaj¹c Bo¿e S³owo dowiedzia³em siê, ¿e dziêki
modlitwie jêzykami budujê siebie samego, oraz ¿e wyznajê rzeczy tajemne – jednak nie mog³em poj¹æ, co te
prawdy oznaczaj¹. Pomimo tego wci¹¿ by³em zdesperowany. Zak³ada³em, ¿e przez modlitwê jêzykami mogê
budowaæ siê do momentu, a¿ mój umys³ bêdzie w stanie poj¹æ Bo¿e tajemnice.
Oczekiwana przerwa
Trwa³em w modlitwie godzina po godzinie, dzieñ po
dniu. Minê³y oko³o dwa miesi¹ce. Pewna kobieta, któr¹ wczeœniej spotka³em na charyzmatycznym studium
Biblii, dowiedzia³a siê, co robiê. Jednego dnia przysz³a
do koœcio³a i zapuka³a do mojej modlitewnej komory.
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– Bracie Roberson – powiedzia³a – Dowiedzia³am
siê, ¿e modlisz siê od d³u¿szego czasu.
– Tak, siostro.
– Chcia³abym siê czegoœ dowiedzieæ – doda³a – Czy
coœ siê zmieni³o?
– Czy masz na myœli zmianê w moim chodzeniu
z Bogiem, czy coœ innego? – zapyta³em.
– Nie, chcê siê dowiedzieæ, czy widzisz jak¹œ ró¿nicê
w swoim ¿yciu?
– Wydaje mi siê, ¿e widzê – odpar³em.
– Zechcia³byœ siê tym ze mn¹ podzieliæ?
– Oczywiœcie – powiedzia³em. – Mam obola³y jêzyk,
szczêkê i suche gard³o.
Bardzo nerwowo odpar³a: – Przepraszam, muszê ju¿
iœæ.
I to by³ koniec naszej rozmowy!
Min¹³ nastêpny miesi¹c. Modli³em siê ju¿ od trzech
miesiêcy. Ta sama kobieta przysz³a i zapuka³a do moich drzwi.
– Bracie Roberson – zapyta³a – Czy znasz koœció³,
do którego uczêszczam?
– Tak, siostro – odpowiedzia³em.
– Wiêc wiesz, ¿e oni nie wierz¹ w modlitwê innymi
jêzykami?
– Tak, wiem o tym.
– Có¿, mój koœció³ organizuje spotkanie, na którym
ludzie z ró¿nych Stanów gromadz¹ siê razem i bêd¹ siê
dzieliæ z innymi tym, co Bóg dla nich uczyni³. Czy chcia³byœ przyjœæ?
Pomyœla³em: Oczywiœcie, ¿e chcê! Wystarczy mi ka¿dy powód, aby siê tylko wydostaæ z mojej komory!
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Odpar³em: – Spotkamy siê na miejscu!
Pobieg³em szybko do mojego domu, przebra³em siê
i poszed³em do miejsca, gdzie zorganizowano poranne
studium S³owa. Poniewa¿ spóŸni³em siê, nie wiedzia³em, ¿e starsza kobieta siedz¹ca obok mnie porusza³a
siê przy pomocy kul. Ktoœ odstawi³ je do najbli¿szego
k¹ta. Nie mia³em pojêcia, ¿e jej jedna noga jest chroma.
Usiad³em i czeka³em, a¿ ktoœ zacznie mówiæ. By³em
podekscytowany. Od trzech miesiêcy tkwi³em zamkniêty w mojej komorze. Teraz nie tylko by³em wœród ludzi,
ale mia³em tak¿e pos³uchaæ kazania na ¿ywo! Nie mog³em siê tego doczekaæ.
W koñcu powsta³ mê¿czyzna, który trzyma³ w rêkach ca³¹ masê notatek. Gdyby by³y w jednym zwoju,
mo¿na by je rozwin¹æ a¿ do drugiego koñca sali! Nie
musia³em d³ugo s³uchaæ, aby kwestia braku wype³nienia Duchem Œwiêtym nabra³a dla mnie nowego znaczenia.
Cz³owiek ten prowadzi³ wyk³ad u¿ywaj¹c wyszukanego jêzyka i sztywnego, monotonnego tonu g³osu. Mówi³ o Jezusie, wielkim niebiañskim poœredniku,
„wzburzonych wodach ludzkoœci” i „Wszechmocnym
B-o-g-u”. Siedzia³em na swoim krzeœle i myœla³em: W co
ja siê wpakowa³em? To jest straszne! Powinienem raczej wróciæ do swojej komory modlitwy!
Bóg objawia siê niespodziewanie
Nie mog³em siê skoncentrowaæ na wyk³adzie. Nie
wiedzia³em, co mam ze sob¹ zrobiæ. Zacz¹³em nawet
potrz¹saæ swoim kubkiem z kaw¹ i obserwowa³em, jak
koliste fale rozbijaj¹ siê o jego œcianki.

36

Moja droga do objawienia

Z nudów spojrza³em na starsz¹ kobietê, siedz¹c¹
obok mnie. Nie mia³em pojêcia, co siê wydarzy. Nie czu³em ¿adnego namaszczenia. Nic nie czu³em! Jednak gdy
na ni¹ spojrza³em, zobaczy³em coœ, co wygl¹da³o jak
rentgenowskie przeœwietlenie stawu biodrowego. Koœæ
by³a pokryta czarn¹ substancj¹ wokó³ samego stawu
i siedem do dziesiêciu centymetrów w dó³ nogi.
Prawie upuœci³em kubek z kaw¹ ze zdziwienia! Mrugn¹³em powiekami, lecz rentgenowski obraz tkwi³ wci¹¿
przed moimi oczami. Rozejrza³em siê, czy mo¿e ktoœ
inny widzi to, co ja. Nikt nie wydawa³ siê jednak tego
zauwa¿aæ.
Siedz¹c i przygl¹daj¹c siê temu zjawisku zacz¹³em
siê modliæ: O, Bo¿e. O, Bo¿e – co to jest? Czy chcesz,
abym siê modli³ o tê kobietê? Co chcesz, abym zrobi³?
Bóg nic nie powiedzia³.
PóŸniej, gdy dzieli³em siê tym œwiadectwem podczas
nabo¿eñstwa, Pan powiedzia³ do mojego ducha: – Synu,
czy chcesz wiedzieæ, dlaczego wtedy nic nie mówi³em
do ciebie? Dlaczego pozwoli³em ci przeszkodziæ w spotkaniu? Je¿eli sam nie s³ucha³em tego, co by³o mówione, dlaczego mia³bym oczekiwaæ tego od ciebie?
To by³o objawienie!
Pochyli³em siê wiêc do tej kobiety i powiedzia³em:
– Pani ma problem z biodrem!
Odwróci³a siê i przez chwilê popatrzy³a na mnie uwa¿nie. Nagle s³owo „artretyzm” wprost wyskoczy³o z mojego ducha.
Doda³em: – To jest artretyzm w prawym biodrze!
Patrzy³a na mnie jeszcze przez moment i powiedzia³a: – Tak mówi¹ lekarze, m³ody cz³owieku.
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– Chwa³a Bogu! – wyszepta³em z entuzjazmem.
– S³ucham?! – zareagowa³a
– Oj, chcia³em powiedzieæ, ¿e Bóg chce Pani¹ uzdrowiæ. Mogê siê o Pani¹ modliæ?
Starsza kobieta wci¹¿ mi siê przygl¹da³a. W tym
koœciele nie wierzono w modlitwê innymi jêzykami.
Pomyœla³a wiêc zapewne, ¿e póŸniej, jeszcze tego samego dnia, pochylê swoj¹ g³owê i zmówiê za ni¹ modlitwê.
Lecz ja mia³em trochê inne wyobra¿enie o modlitwie.
By³em przecie¿ zwariowanym zielonoœwi¹tkowcem!
Wierzy³em, ¿e im g³oœniej krzyczê, tym wiêcej mocy
wyzwalam!
Kobieta zgodzi³a siê: – Tak, mo¿esz siê o mnie pomodliæ.
Gdy tylko to powiedzia³a wsta³em ze swojego krzes³a,
ukl¹k³em przed ni¹, uchwyci³em obie jej kostki i poci¹gn¹³em do siebie (w miêdzyczasie kaznodzieja-„orator”
wci¹¿ przemawia³!). Wtedy spojrza³em na jej stopy
i spostrzeg³em, ¿e jedna noga jest krótsza o piêtnaœcie
centymetrów!
O nie, to straszne! – pomyœla³em. – Nigdy nie widzia³em cudu, którego potrzebuje ta kobieta.
By³em zbyt przera¿ony, ¿eby patrzeæ, wiêc zamkn¹³em oczy i krzykn¹³em: – W imieniu Jezusa...! – i zacz¹³em najmocniejsz¹, najg³oœniejsz¹, najbardziej „superuœwiêceniow¹” modlitwê, jak¹ sobie mog³em wyobraziæ.
Œwiadkowie wydarzenia opowiedzieli mi póŸniej, ¿e
gdy tylko po raz pierwszy wymieni³em imiê Jezus, krót-
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sza noga poruszy³a siê z trzaskiem, a nastêpnie wyd³u¿y³a siê i zrówna³a w d³ugoœci ze zdrow¹!
Kobieta zosta³a natychmiast zupe³nie uzdrowiona
– ale ja tego nie wiedzia³em! Wci¹¿ mia³em zamkniête
oczy i g³oœno siê modli³em. W swojej gorliwoœci prawie
zepchn¹³em j¹ z krzes³a na pod³ogê, lecz inni wyrwali
mi jej kostki z r¹k!
Bóg nie potrzebowa³ mojej pomocy. Wyd³u¿y³ nogê
zanim siê w ogóle zorientowa³em! Kiedy w koñcu otworzy³em oczy i zobaczy³em cud, by³em zszokowany podobnie jak inni!
W momencie, gdy zacz¹³em siê modliæ o tê siostrê,
cz³owiek prowadz¹cy wyk³ad podszed³ do swojego pomocnika i szepn¹³ mu: – IdŸ do niego i przerwij to!
Naprawdê nie mam do niego ¿alu – w koñcu swoj¹
g³oœn¹ modlitw¹ przeszkadza³em na jego spotkaniu!
Pomocnik pastora ruszy³ w kierunku zbiegowiska i wed³ug œwiadków dotar³ do nas w momencie, gdy wydarzy³ siê cud. W³aœnie mia³ mnie chwyciæ, kiedy zobaczy³, jak noga kobiety wyd³u¿y³a siê o piêtnaœcie centymetrów.
Zamiast przerwaæ ca³e to zamieszanie, sta³ oniemia³y
ze zdziwienia. Nigdy dot¹d nie widzia³ cudu. Nawet nigdy nie mówi³ innymi jêzykami! By³ sceptykiem odnoœnie wszystkiego, co dotyczy³o ponadnaturalnych rzeczy. Na widok cudu zamar³ z wra¿enia.
Nastêpnie kaznodzieja zakoñczy³ swoje poselstwo
pytaniem: – Które sekwencje wydarzeñ z twojego ¿ycia
s¹ najwiêkszym przyk³adem dzia³ania, które mo¿na by
przypisaæ czynnikowi Bo¿emu?
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Kiedy wszyscy zastanawiali siê, co to zdanie oznacza, jego pomocnik odpowiedzia³ na pytanie wskazuj¹c na uzdrowion¹ kobietê. Wyj¹ka³: – Tutaj!
Uzdrowienie tej starszej siostry by³o niew¹tpliwie
najbardziej niezwyk³ym przyk³adem sekwencji wydarzeñ, jakie ten brat kiedykolwiek w ¿yciu widzia³!
Po spotkaniu mówca podszed³ do starszej kobiety
i stara³ siê j¹ przekonaæ: – Proszê pani, Bóg nie dokonuje ju¿ cudów w naszych czasach.
Lecz ona odpar³a na to: – Chcesz siê za³o¿yæ, Sonny? Chcesz siê za³o¿yæ?
Nastêpnie chwyci³a swoj¹ laskê i chodz¹c po pomieszczeniu wymachiwa³a ni¹ na prawo i lewo, pokazuj¹c wszystkim obecnym, jak sprawne jest jej biodro.
Po spotkaniu ca³e zgromadzenie uda³o siê na specjalny bankiet do koœcio³a. Z jakiegoœ powodu ja nie
zosta³em zaproszony. Zastanawiam siê, dlaczego! Lecz
Bóg ju¿ mnie nie potrzebowa³, aby wype³niæ swoje zamiary – starsza kobieta posz³a na to spotkanie!
Zanim organizatorzy mogli coœ zrobiæ, kobieta ta
opowiedzia³a wszystkim swoje œwiadectwo. Gdy skoñczy³a, krzyknê³a: – A co Bóg zrobi³ dla mnie, zrobi tak¿e dla ciebie!
Ca³e zgromadzenie poruszy³o siê z wielkim entuzjazmem.
Potem inna kobieta, która równie¿ bra³a udzia³
w bankiecie, podesz³a do uzdrowionej siostry. Podczas
wypadku samochodowego dozna³a powa¿nego urazu
i nie mog³a siê zginaæ. Zapyta³a: – Czy s¹dzisz, ¿e Bóg
mnie uzdrowi?
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Starsza siostra odpar³a: – Myœlê, ¿e tak. Porozmawiajmy z tym cz³owiekiem, który siê o mnie modli³.
Do tego czasu by³em ju¿ w domu, przebra³em siê
i pracowa³em w ogrodzie. Zadzwoni³ telefon i okaza³o
siê, ¿e dzwoni do mnie kobieta, która przed chwil¹ dozna³a cudownego uzdrowienia. Wyjaœni³a problem i zapyta³a, czy nie mog³aby przyjœæ do mnie, abym siê modli³ o nastêpn¹ kobietê.
Ju¿ mia³em powiedzieæ: – PrzyprowadŸ j¹ i ka¿dego,
kto chce, aby na niego k³aœæ rêce!
Wci¹¿ by³em oszo³omiony przebiegiem wydarzeñ, lecz
nagle Duch Œwiêty bardzo donoœnie przemówi³ do mojego ducha: – IdŸ do g³ównej sali zgromadzeñ koœcio³a.
Odpar³em wiêc: – Spotkam siê z wami w koœciele.
Po drugiej stronie zrobi³o siê cicho. Po chwili us³ysza³em, jak kobiety szepcz¹ coœ do siebie. Nastêpnie
us³ysza³em g³os starszej: – Dobrze, spotkamy siê w koœciele.
Gdy dotar³em do koœcio³a, obie stara³y siê znaleŸæ
jakieœ odosobnione miejsce w piwnicy, z dala od innych. Wci¹¿ jednak powtarza³em to, co Duch Œwiêty
mówi³ do mojego ducha: – G³ówna sala zgromadzeñ.
Musimy iœæ do g³ównej sali.
W koñcu obie siostry podda³y siê i zaprowadzi³y mnie
do g³ównej sali, gdzie ludzie wci¹¿ stali w niewielkich
grupach i rozmawiali ze sob¹.
Sta³em tam, patrz¹c na ludzi. Nie wiedzia³em co mam
robiæ. By³em tam tylko dlatego, ¿e chcia³em byæ pos³uszny Duchowi Œwiêtemu. Wtedy pomocnik pastora, który widzia³ cud, powiedzia³: – O, myœlê, ¿e ten
mê¿czyzna chce coœ powiedzieæ.
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Pomyœla³em: Czy ja chcê? Nigdy wczeœniej nie g³osi³em, wiêc obawia³em siê tego. Wszyscy na mnie patrzyli.
Nieœmia³o zacz¹³em opowiadaæ œwiadectwo starszej kobiety. Nagle Duch Œwiêty spocz¹³ nade mn¹ i znalaz³em
siê we wspania³ej, pe³nej mocy Bo¿ej obecnoœci. Otrzyma³em dar wiary (chocia¿ wtedy jeszcze tego nie rozumia³em) i zacz¹³em tak dobrze g³osiæ, ¿e wiedzia³em – to
nie mog³o byæ ze mnie; nie by³em tak zdolny. Chcia³em
wprost wyjœæ ze swojego cia³a i robiæ notatki!
Nagle, ci¹gle bêd¹c pod wp³ywem daru wiary, spojrza³em na pewnego m³odego mê¿czyznê. Gdy podchodz¹c zbli¿a³em siê do niego, fragment jego ramienia sta³
siê dla mnie widoczny jak na zdjêciu rentgenowskim
i w duchu zobaczy³em, ¿e ma problem ze stawem.
W niewielkim tylko stopniu móg³ podnosiæ tê rêkê.
Powiedzia³em do niego: – Twoja rêka zostanie uzdrowiona!
Im by³em bli¿ej niego, tym bardziej by³ przera¿ony.
Zrobi³ wielkie oczy i stara³ siê ode mnie odsun¹æ. Nie
uda³o mu siê. Podbieg³em do niego i chwyci³em za nadgarstek. Nastêpnie powiedzia³em: – W imieniu Jezusa!
– i szarpn¹³em jego ramiê, podnosz¹c wysoko do góry.
M³odzieniec wrzasn¹³, gdy podnosi³em mu rêkê, lecz
zaraz potem spojrza³ na mnie ze zdziwieniem i zapyta³:
– Dlaczego to nie zabola³o?!
– Oczywiœcie, ¿e nie bola³o! – odpar³em – Dar wiary
dzia³a³ przeze mnie. By³em Bo¿ej myœli i dzia³a³em z Jego
wiar¹. Pan ca³kowicie uzdrowi³ to unieruchomione ramiê.
PóŸno w nocy, gdy dar wiary ju¿ we mnie nie dzia³a³,
le¿a³em w ³ó¿ku i rozmyœla³em: Roberson, jesteœ g³up42
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cem! Co by by³o, gdybyœ mu z³ama³ rêkê? Nie wiedzia³em wtedy, ¿e gdy dar wiary dzia³a, cz³owiek myœli jak
Bóg i mo¿e postêpowaæ w sposób zupe³nie niezrozumia³y dla naturalnego umys³u.
Gdy rêka m³odzieñca zosta³a uzdrowiona, podbieg³a do mnie kobieta, która nie mog³a siê zginaæ. Ta sama
ponadnaturalna wiara wci¹¿ we mnie dzia³a³a. Po³o¿y³em rêkê na jej szyi i pochyli³em j¹ do przodu, a¿ dotknê³a palców u nóg. Bo¿a moc natychmiast j¹ uzdrowi³a.
Ca³y czas dzia³y siê cuda. Na koniec przyszli starsi
zboru i powiedzieli: – Koñczymy to! Cz³owiek ten zamieni³ nasze spotkanie w przedstawienie. Nie zgadzamy siê na takie rzeczy!
Zanim jednak mogli cokolwiek zrobiæ, krzykn¹³em:
– Czy ktoœ chce tego, co ja otrzyma³em?
Natychmiast ca³a m³odzie¿ podbieg³a do mnie i zacz¹³em siê o nich modliæ. Bóg nape³nia³ ich Duchem
Œwiêtym i zaczêli mówiæ jêzykami oraz upadaæ pod Bo¿¹
moc¹. Doroœli w ogóle nie wiedzieli, co siê dzieje! Chodzili wokó³ i pytali ich, czy siê dobrze czuj¹. Wiêkszoœæ
z tych m³odych ludzi wci¹¿ s³u¿y Bogu, niektórzy pokoñczyli nawet szko³y biblijne.
Ludzie mówili jêzykami w ca³ej sali zgromadzeñ,
a starsi zboru byli wœciekli. Kiedy starali siê opanowaæ
ca³¹ sytuacjê, wyœlizgn¹³em siê tylnymi drzwiami. By³em tak pijany w Duchu, ¿e prawie nie wiedzia³em, gdzie
jestem. Ledwo mog³em iœæ. Ca³y czas siê potyka³em, a¿
w koñcu dotar³em do metalowego s³upa podpieraj¹cego koœció³. Opar³em siê o niego i zacz¹³em p³akaæ jak
dziecko.
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Bóg w³aœnie mnie u¿y³! Z powodu doœwiadczeñ z przesz³oœci mój umys³ nie móg³ poj¹æ faktu, ¿e Bóg wszechœwiata – ten sam, który wed³ug ludzi z ruchu uœwiêceniowego zajmowa³ siê nieustannym karaniem nas – by³
ze mn¹ w tym pomieszczeniu i czyni³ przeze mnie cuda.
Trudno mi wyjaœniæ, co wtedy czu³em. Przecie¿ zna³em
swoje braki i wiedzia³em, jaki naprawdê jestem. Œwiadomoœæ tego, ¿e Bóg dzia³a³ ze mn¹ i przeze mnie, aby
budowaæ swoje Królestwo na ziemi, by³a wprost nie do
pojêcia.
Dlaczego Pan u¿y³ kogoœ takiego, jak ja? Od momentu swojego nowego narodzenia i nape³nienia Duchem
Œwiêtym wiedzia³em, ¿e Bóg powo³uje mnie do s³u¿by.
Dlatego zawsze by³em g³odny poznania Jego mocy. Nikt
jednak nie móg³ mnie nauczyæ, jak œwiadomie ¿yæ w oparciu o ni¹. S³ysza³em jedynie mgliste ogólniki, które nie
zaspokaja³y mojego g³odu.
Przypadkowe odkrycie
duchowego prawa
Gdy tak sta³em oparty o metalowy postument, nagle otrzyma³em proroctwo i objawienie tego, czego moje
serce tak d³ugo szuka³o. Nie mia³em zbytniej wiedzy,
¿eby wyraziæ s³owami wszystko, co wtedy us³ysza³em
w moim duchu.
Duch Œwiêty powiedzia³ mi: – Synu, namaszczenie
to nie zst¹pi³o na ciebie tylko dlatego, ¿e tak ustali³em
przed stworzeniem œwiata. Jest ono tak¿e niezale¿ne
od twojego powo³ania na ewangelistê. ¯a³ujê, ¿e wszyscy moi ewangeliœci nie chodz¹ w takim namaszczeniu.
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Moje namaszczenie nie dzia³a z powodu powo³ania,
twojego wyznania wiary, koloru skóry, czy narodowoœci. Dzia³a³eœ w nim dlatego, ¿e odkry³eœ duchowe prawo: modlitwa jêzykami buduje ciê. Bo¿e prawo niesie
z sob¹ solidn¹ gwarancjê – bêdzie ciê budowa³o w najœwiêtszej wierze w twoim duchu; tej czêœci ciebie, z której pochodzi wiara.
Odkry³eœ coœ, co mo¿esz wykorzystaæ do wp³ywania
na swój duchowy wzrost; ile tylko chcesz, tak d³ugo,
jak chcesz oraz gdziekolwiek chcesz. Poprzez modlitwê
w Duchu Œwiêtym mo¿esz „wznieœæ” siê ponad mo¿liwoœci twoich naturalnych zmys³ów, które staraj¹ siê
ciebie przekonaæ, ¿e Bo¿e S³owo nie dzia³a. Mo¿esz zacz¹æ energiczne, pe³ne mocy i wolnoœci ¿ycie w Duchu
Œwiêtym.
Po wielu latach poszukiwañ Bo¿ej mocy, przypadkiem odkry³em jeden z najwa¿niejszych kluczy do wzrostu w wierze, wierze mia¿d¿¹cej szatana i przenosz¹cej
góry: modlitwê jêzykami do osobistego zbudowania. Czy
s¹dzisz, ¿e po odkryciu tak wa¿nym, otwieraj¹cym
przede mn¹ Bo¿e tajemnice, ktoœ móg³ mnie powstrzymaæ przed moj¹ komor¹ modlitwy? Nigdy! Mia³em do
odkrycia Bo¿y cel dla swojego ¿ycia!
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Istnieje dzia³anie Ducha, o którym
niewiele wiesz.
Lecz w miarê jak wzrastasz i chodzisz w Moim Duchu, poka¿ê ci
prawdy, w które wierzy³ pierwszy
koœció³.
Poka¿ê ci rzeczy, które roznieci³y
dzia³anie Mojego Ducha tak bardzo, ¿e wielu przyby³o z okolicznych miast i wiosek, a Moja moc
zamanifestowa³a siê, uzdrawiaj¹c
wszystkich – ka¿dego kto przyby³.
Poka¿ê ci miejsce najœwiêtsze, gdzie
rodz¹ siê tajemnice.
Poka¿ê ci prawdy, które dzisiaj zosta³y zapomniane, a które ludzie
kiedyœ wyraŸnie widzieli i parli
do przodu, a¿ mogli siê uchwyciæ
pe³ni Ducha.
Poka¿ê ci rzeczy, których ludzie s¹
g³odni, a g³ód ten mo¿e byæ zaspokojony tylko przez relacjê ze
Mn¹.
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Rozdzia³ 3

Duchowe dary i ich dzia³anie
Schody, na które wspina³em siê wraz z Rosali¹ wydawa³y siê nie mieæ koñca. – Poœpiesz siê! – powtarza³em sobie – mo¿e zabrakn¹æ miejsc.
W koñcu dotarliœmy do górnego rzêdu. Jeszcze tylko
kawa³ek i mogliœmy usi¹œæ. Rozgl¹da³em siê za dwoma
krzes³ami, lecz t³um ludzi zdawa³ siê zalewaæ ka¿dy rz¹d
krzese³ wype³niaj¹c wszystkie puste miejsca w pobli¿u
nas. Wspinaliœmy siê szybko do górnych rzêdów, lecz
niestety wszystkie siedzenia by³y zajête.
W tym czasie wci¹¿ pracowa³em w tartaku. Tydzieñ
wczeœniej dowiedzieliœmy siê, ¿e s³awna ewangelistka
Kathryn Kuhlman przyje¿d¿a do naszego stanu. Nie mo¿emy straciæ tej okazji – zdecydowaliœmy razem z ¿on¹.
Gdy nadszed³ dzieñ spotkania wyruszyliœmy w d³ug¹
drogê z naszego domu w Gilchrist, w stanie Oregon (miasto, do którego przeprowadziliœmy siê z LaPine), do Portland. Po dotarciu do celu nie mieliœmy nawet gdzie
usi¹œæ! Po chwilowym rozczarowaniu znaleŸliœmy sobie miejsce na górnych stopniach schodów. Przez nastêpne trzy i pó³ godziny siedzieliœmy na zimnym betonie.
„To jest to, co mam dla ciebie”
Spotkanie przeros³o nasze najœmielsze oczekiwania.
By³em zdziwiony iloœci¹ cudów i uzdrowieñ nie do za-
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kwestionowania, które rozegra³y siê na naszych oczach.
Nastêpnie siostra Kuhlman zaprosi³a ludzi do oddania
¿ycia Jezusowi. Z zaskoczeniem obserwowa³em, jak
wielka liczba ludzi odpowiedzia³a na wezwane Ducha
Œwiêtego.
Siedzia³em tam zupe³nie oszo³omiony i nagle us³ysza³em, jak ktoœ wypowiedzia³ moje imiê. Odwróci³em
siê w kierunku Rosalii. Potrz¹snê³a przecz¹co g³ow¹
– to nie ona.
Z powrotem zacz¹³em patrzeæ na podium. Z baczn¹
uwag¹ obserwowa³em muzyków, siostrê Kuhlman i ludzi, którzy zareagowali na wezwanie do przyjêcia zbawienia.
– Dawidzie!
Znowu ten sam g³os! Kto mówi³ do mnie w ten sposób? Niecierpliwie rozejrza³em siê wokó³ i popatrzy³em
w oczy mê¿czyŸnie siedz¹cemu za mn¹. Odpowiedzia³
mi zupe³nie obcym spojrzeniem. Moja osoba wcale go
nie obchodzi³a, obserwowa³ przebieg spotkania.
Znowu zacz¹³em wiêc przygl¹daæ siê ludziom zbieraj¹cym siê wokó³ podium. To by³ ekscytuj¹cy widok!
By³em oszo³omiony. Co trzeba zrobiæ, lub z czego zrezygnowaæ, aby znaleŸæ siê w Bogu, w miejscu, w którym by³a ta us³uguj¹ca ewangelistka? Ludzie z gotowoœci¹ odpowiadali na zaproszenie Ducha Œwiêtego
przekazane przez tê kobietê.
– Dawidzie!
Z powodu tego, co ca³y czas widzia³em, poziom mojej
adrenaliny podskoczy³ mi tak bardzo, ¿e bezwiednie
odwróci³em siê do siedz¹cego za mn¹ cz³owieka i szorstko zapyta³em: – Czego pan chce?
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Popatrzy³ na mnie przez chwilê têpym wzrokiem.
Nastêpnie z takim samym zainteresowaniem, jakby
dostrzeg³ kamyk na drodze, sucho odpar³: – Ja nic nie
mówi³em.
Kto wiêc to zrobi³? – zacz¹³em siê zastanawiaæ zirytowany. Ponownie skierowa³em swój wzrok na podium.
Po chwili ponownie us³ysza³em g³os, który tym razem
powiedzia³: – To jest to, co mam dla ciebie.
W mojej g³owie kot³owa³o siê, gdy patrzy³em na cuda,
które rozgrywa³y siê przed moimi oczami. Czy to mo¿liwe? To by³o wprost niewiarygodne. Patrzy³em na namaszczenie i dar duchowy w dzia³aniu, jakiego wczeœniej w ¿yciu nigdy nie widzia³em.
Z pewnoœci¹ to, co us³ysza³em, to nie by³ g³os Bo¿y!
Na pewno diabe³ chce mnie zwieœæ. Ja jednak na to nie
pozwolê!
W drodze powrotnej do Gilchrist wspomnienie g³osu nie dawa³o mi spokoju. Nastêpnie drêcz¹ce myœli
zw¹tpienia szturcha³y moje postrzêpione emocje. To
tylko wymys³ mojego umys³u. Tak, to tylko pró¿ne wyobra¿enia! Nie mog³em sobie z tym wszystkim poradziæ.
G³êboko w swoim wnêtrzu wiedzia³em jednak, ¿e to
naprawdê by³ Bóg. S³ysza³em jego g³os i Bo¿e s³owa
poruszy³y coœ w moim sercu.
– O Bo¿e – modli³em siê – czy naprawdê masz dar
dla kogoœ takiego, jak ja? Jak siê to mo¿e staæ? Czy
mogê coœ zrobiæ, ¿eby mieæ ten dar?
Pan wys³ucha³ wo³ania mojego serca. PóŸniej stoj¹c
oparty o metalowy postument koœcio³a, w którym narobi³em tyle zamieszania podczas spotkania, otrzyma51
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³em pierwsz¹ z wielu odpowiedzi na moje pytania. Tam
w³aœnie Pan mi powiedzia³, ¿e odkry³em duchowe prawo modlitwy jêzykami do osobistego zbudowania.
Natychmiast zacz¹³em wykorzystywaæ to, czego siê
tego dnia nauczy³em. Podczas gdy kontynuowa³em
modlitwê w Duchu i studiowanie S³owa, uzyskiwa³em
wiêcej objawienia. Lecz w miarê, jak zg³êbia³em ten temat coraz bardziej, zdawa³em sobie sprawê z faktu, ¿e
mówienie jêzykami jest nie tylko ma³o poznanym prawem, ale tak¿e duchowym fundamentem, na którym
opiera siê wszystko, co dotyczy darów duchowych i ich
dzia³ania.
Zrozumienie duchowych darów
Zobaczmy jak¹ rolê odgrywa modlitwa jêzykami
w Bo¿ym sposobie zarz¹dzania. W dwunastym rozdziale 1 Listu do Koryntian Pawe³ przedstawia zasadê dzia³ania Ducha Œwiêtego przez powo³ania, dary i s³u¿by
ca³ego cia³a Chrystusa. W pierwszym wersecie czytamy:
A co do darów duchowych, bracia, nie
chcê, abyœcie byli nieœwiadomi rzeczy.
Jest jedna rzecz, o której jestem przekonany odnoœnie Ducha Œwiêtego. On nigdy nie zainspirowa³by
Paw³a do napisania takiego stwierdzenia, ¿eby nastêpnie pozostawiæ nas w nieœwiadomoœci! Kontynuuj¹c
swoje nauczanie aposto³ Pawe³ prowadzony przez Ducha Œwiêtego dostarcza nam wszelkich niezbêdnych
informacji, aby rozwiaæ jak¹kolwiek duchow¹ niewiedzê, b³êdne przypuszczenia lub religijny b³¹d, w jakich
moglibyœmy tkwiæ w odniesieniu do duchowych darów.
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Je¿eli jest jakiœ temat, w którym sam nie chcia³bym
byæ ignorantem, to jest nim dzia³anie darów Ducha.
Niestety, nasze pokolenie wierz¹cych ma najwiêcej braków i niewiedzy w³aœnie w tym zagadnieniu. My, ludzie wiary i pe³nej ewangelii, czêsto chlubimy siê, ¿e
mamy wielkie poznanie na temat darów Ducha. Szkoda, ¿e nie chlubimy siê raczej praktyczn¹ zdolnoœci¹
u¿ywania tych dziewiêciu darów!
Szatan, wielki zwodziciel, z powodzeniem zdo³a³ zasiaæ w wierz¹cych zamieszanie i poró¿nienie odnoœnie
dwunastego rozdzia³u 1 Listu do Koryntian. Doprowadzi³o to do tego, ¿e nawet ca³e denominacje podzieli³y
siê z powodu ró¿nic w interpretacji dzia³ania duchowych darów i s³u¿b, których s¹ one czêœci¹. Uwa¿ne
studium nauczania Paw³a, które zosta³o skierowane
do koœcio³a w Koryncie, mo¿e siê okazaæ niezwykle przydatne w wyjaœnieniu tej kwestii.
W 1 Liœcie do Koryntian 12: 4-6 Pawe³ pisze:
A ró¿ne s¹ dary ³aski, lecz Duch ten sam.
I ró¿ne s¹ pos³ugi, lecz Pan ten sam.
I ró¿ne s¹ sposoby dzia³ania, lecz ten
sam Bóg, który sprawia wszystko we
wszystkich.
Co aposto³ chce przez to powiedzieæ? Wierzy, ¿e
„dary”, o których mówi w czwartym wersecie, nawi¹zuj¹ do dziewiêciu darów Ducha Œwiêtego wymienionych w 1 Liœcie do Koryntian 12: 8-10: (1) dar s³owa
m¹droœci, (2) dar s³owa wiedzy, (3) dar wiary, (4) dar
uzdrawiania, (5) dar czynienia cudów, (6) dar proroctwa, (7) dar rozró¿niania duchów, (8) ró¿ne rodzaje jêzyków, (9) wreszcie dar wyk³adania jêzyków.
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Lecz co oznacza werset pi¹ty, gdzie jest napisane:
I ró¿ne s¹ pos³ugi, lecz Pan ten sam. Aby to wyjaœniæ musimy siêgn¹æ po inny fragment Bo¿ego S³owa:
List do Efezjan 4:8 oraz 11, gdzie czytamy:
Dlatego powiedziano: Wst¹piwszy na
wysokoœæ, powiód³ za sob¹ jeñców i ludzi
darami obdarzy³.
I On ustanowi³ jednych aposto³ami, drugich prorokami, innych ewangelistami,
a innych pasterzami i nauczycielami.
Innymi s³owy, w ciele Chrystusa istniej¹ ró¿ne pos³ugi, czyli s³u¿by. S¹ to: aposto³, prorok, nauczyciel,
pastor i ewangelista. Pan Jezus Chrystus wzbudzi³ je
wszystkie i obdarowa³ nimi ludzi po swoim odejœciu do
nieba.
Nastêpnie w 1 Liœcie do Koryntian 12:6 czytamy:
I ró¿ne s¹ sposoby dzia³ania, lecz ten sam Bóg, który
sprawia wszystko we wszystkich. Ujmuj¹c to innymi s³owami, Pawe³ mówi: dzia³anie dziewiêciu duchowych darów oraz s³u¿b jest uzale¿nione od Ducha Œwiêtego; Jezus powo³uje i stawia dan¹ osobê w odpowiednim miejscu, a Bóg Ojciec dostarcza oryginalny plan,
wed³ug którego wszystko siê odbywa.
Dary uwierzytelniaj¹ s³u¿bê
Cytowane powy¿ej wersety z czwartego rozdzia³u Listu do Efezjan zawieraj¹ listê tak zwanych piêciu s³u¿b.
Dziewiêæ darów Ducha Œwiêtego uwierzytelnia te s³u¿by. Wed³ug Bo¿ego planu ka¿da osoba powo³ana do
odpowiedniej s³u¿by ma g³osiæ S³owo ze znakami, któ-
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re towarzyszy³y Jezusowi (zob. Mk. 16:20). Bóg nigdy
nie zamierzy³, aby Jego S³owo wydawa³o siê byæ pozbawione mocy.
Duchowe dary wyposa¿aj¹ w moc poszczególne s³u¿by na podobieñstwo elektrowni, dostarczaj¹cej energiê do ró¿nych urz¹dzeñ w naszych domach. Chocia¿
ka¿de urz¹dzenie spe³nia inn¹ funkcjê, wszystkie s¹
pod³¹czone do tego samego Ÿród³a mocy.
W podobny sposób jeden „kabel” biegnie do aposto³a, inny do proroka, a jeszcze inny do pastora, lecz ka¿da z tych s³u¿b jest po³¹czona z Duchem Œwiêtym. Gdy
Bo¿a moc zostaje w³¹czona, podobnie jak toster i mikser po w³¹czeniu do pr¹du zaczynaj¹ spe³niaæ swoje
zadanie, tak samo poszczególne s³u¿by, które Duch
Œwiêty namaszcza odpowiednimi duchowymi darami,
zaczynaj¹ odpowiednio funkcjonowaæ.
Rodzaj duchowych darów funkcjonuj¹cych w piêciu s³u¿bach jest tym, co kwalifikuje dan¹ osobê do
objêcia powo³ania, a zarazem charakteryzuje dane powo³anie.
Osiem sposobów dzia³ania Boga
Bo¿e dzia³anie siêga daleko ponad u¿ywanie duchowych darów i funkcjonowanie w piêciu podstawowych
s³u¿bach. Wszystkie dziewiêæ darów Ducha Œwiêtego
oraz piêæ s³u¿b ³¹cz¹ siê w osiem sposobów Bo¿ego
dzia³ania, wymienionych w 1 Liœcie do Koryntian 12:28.
Stanowi¹ one strukturê Bo¿ego zarz¹dzania i obejmuj¹ ka¿d¹ osobê nale¿¹c¹ do cia³a Chrystusa.
Wy zaœ jesteœcie cia³em Chrystusowym,
a z osobna cz³onkami.
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A Bóg ustanowi³ w koœciele najpierw
APOSTO£ÓW, po wtóre PROROKÓW, po
trzecie NAUCZYCIELI, nastêpnie MOC
CZYNIENIA CUDÓW, potem DARY UZDRAWIANIA, NIESIENIA POMOCY, KIEROWANIA, RÓ¯NE JÊZYKI.
1 List do Koryntian 12: 27-28
Sposoby dzia³ania z dwudziestego ósmego wersetu
s¹ wymienione w Bo¿ym porz¹dku. Jest ich osiem. Lista rozpoczyna siê od potê¿nej s³u¿by aposto³a – pierwszego sposobu dzia³ania, nastêpnie proroka i nauczyciela.
S³u¿ba ewangelisty i pastora, wymienione w Liœcie
do Efezjan 4:11, zosta³y okreœlone w dwudziestym
ósmym wersecie dwunastego rozdzia³u 1 Listu do Koryntian jako dary czynienia cudów i uzdrowienia. W³aœnie te dary Ducha Œwiêtego s¹ podstawowym wyposa¿eniem i uwierzytelnieniem s³u¿by pastora i ewangelisty. Dar czynienia cudów i uzdrawiania jest zarazem podstawow¹ charakterystyk¹ s³u¿b, poniewa¿ ka¿da z nich – aposto³, prorok, ewangelista, pastor i nauczyciel, powinna byæ w nie wyposa¿ona.
Nastêpnie wymieniona jest s³u¿ba niesienia pomocy, dotycz¹ca praktycznych i materialnych aspektów
pracy. Bardzo wa¿n¹ s³u¿b¹ pomocnicz¹ jest, jak to
nazywam, „inicjatywa szczerej ofiarnoœci”. Cz³owiek
powo³any do tej pos³ugi ma szczególne cechy charakteru i powo³anie, aby Bóg móg³ przez niego inwestowaæ
tysi¹ce, je¿eli nie miliony dolarów w Bo¿e Królestwo,
do budowania Koœcio³a.
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Po s³u¿bach pomocy jest mowa o zarz¹dzaniu czy
kierowaniu, co dotyczy zdolnoœci i darów organizacyjnych, tak potrzebnych w Koœciele. Dla przyk³adu, cz³owiek powo³any do tej pracy mo¿e byæ w stanie nie tylko
zorganizowaæ spotkanie modlitewne na 10 000 osób,
lecz tak¿e wszystko, co jest niezbêdne do tego, aby
ka¿dy wierz¹cy gdzieœ tam w t³umie mia³ wszystko, co
jest mu potrzebne w duchowym ¿yciu i wzroœcie.
Zarówno s³u¿by zarz¹dzania jak i pomocy wspieraj¹
ludzi us³uguj¹cych Bo¿ym S³owem przez to, ¿e wykonuj¹ wiele praktycznych rzeczy, na które us³uguj¹cy
nie maj¹ czasu (na przyk³ad prowadzenie ksiêgowoœci,
itp.). Dar, który wszystko scala, to ostatni i zarazem
podstawowy sposób dzia³ania – ró¿ne rodzaje jêzyków.
We wszystkich oœmiu sposobach Bo¿ego dzia³ania,
zawieraj¹ siê zarówno piêæ rodzajów s³u¿b, jak i dziewiêæ duchowych darów, manifestuj¹cych siê we wszystkich sposobach pracy dla Boga, poczynaj¹c od aposto³a, a koñcz¹c na ró¿nych rodzajach jêzyków.
Gdzie jest twoje miejsce?
Bez wzglêdu na rodzaj ¿yciowego powo³ania, twoja
s³u¿ba kryje siê w jednym (lub wiêcej) z oœmiu sposobów Bo¿ego dzia³ania. Je¿eli narodzi³eœ siê na nowo,
jesteœ powo³any, aby w mocy Ducha Œwiêtego stan¹æ
w tej s³u¿bie.
Mo¿esz zapytaæ: – Czy wiesz, do której s³u¿by jestem powo³any, bracie Roberson?
Nie, nie wiem. Otrzyma³eœ miarê wiary na podobieñstwo ziarna (zob. Rzym. 12:3). Twoje powo³anie jest
w nim ukryte i sam musisz je odkryæ.
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W Liœcie do Efezjan 4:7 jest napisane: A ka¿demu
z nas dana zosta³a ³aska wed³ug miary daru Chrystusowego. Miara czegoœ jest czêœci¹ ca³oœci. „Ca³oœæ”,
o której mówi Pawe³, to cia³o Chrystusa. Jest to organizm sk³adaj¹cy siê z wielu poszczególnych cz³onków,
z których ka¿dy ma indywidualne powo³anie. Podobnie jak ludzkie cia³o spe³nia odmienne funkcje przy
pomocy ró¿nych cz³onków, takich jak oczy, uszy, nos
czy usta, tak samo cia³o Chrystusa spe³nia ró¿ne zadania, chocia¿ stanowi jedn¹ ca³oœæ.
Do czego zosta³eœ przeznaczony? Co jest twoj¹ ³ask¹, miar¹, twoim udzia³em w dzia³aniu cia³a Chrystusa? Czymkolwiek to jest, Bóg da³ ci ³askê, abyœ to
pozna³. Dlatego Pawe³ mówi w ten sposób:
Powiadam bowiem ka¿demu spoœród
was, MOC¥ DANEJ MI £ASKI, by nie rozumia³ o sobie wiêcej, ni¿ nale¿y rozumieæ,
lecz by rozumia³ z umiarem, stosownie do
wiary, jakiej Bóg ka¿demu udzieli³.
List do Rzymian 12:3
Podsumowuj¹c powy¿szy fragment, Pawe³ pisze:
„Bêdê do was mówi³ z pozycji powo³anego przez Boga
aposto³a. Nie zapracowa³em, ani nie zas³u¿y³em sobie
na to. Bóg da³ mi nie tylko ³askê, abym wype³ni³ swoj¹
s³u¿bê, lecz tak¿e wiarê potrzebn¹ do tego. Dlatego nie
s¹dŸcie, ¿e jesteœcie jakimœ szczególnym narzêdziem
w rêku Boga tylko dlatego, ¿e jesteœcie powo³ani do
danej s³u¿by”.
Niektórzy us³uguj¹cy maj¹ postawê: „Jestem wielkim aposto³em. Wy biedne, pobite owce, dajcie mi Rolls
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Roycea albo sprowadŸcie najlepsz¹ dru¿ynê futbolow¹, by mnie uczciæ. Mam szczególne powo³anie i jestem dla was wielkim darem, wiêc lepiej w³aœciwie mnie
traktujcie”.
Pawe³ przestrzega nas przed tak¹ postaw¹, mówi¹c:
„Myœlcie o sobie z pokor¹, wiedz¹c, ¿e to Bóg jedynie
udziela cz³owiekowi miary wiary do wype³nienia jego
powo³ania i s³u¿by. Pan wiêc nie tylko daje ci ³askê do
przyjêcia Jego powo³ania, lecz tak¿e do jego wype³nienia”.
Poszczególne dary uwierzytelniaj¹
ka¿dy sposób dzia³ania
Zapamiêtaj, ¿e dziewiêæ duchowych darów nie tylko
zapewnia moc, lecz tak¿e poœwiadcza ka¿dy z oœmiu
sposobów dzia³ania. Ktoœ mo¿e powiedzieæ: – Jestem
aposto³em.
Lecz do czasu, a¿ pewne dary Ducha Œwiêtego nie
zaczn¹ siê manifestowaæ w tym powo³aniu, osoba ta
nie jest aposto³em.
Ktoœ inny mo¿e stwierdziæ: – Jestem prorokiem.
Zanim jednak nie zostanie to potwierdzone przez
towarzysz¹ce tej s³u¿bie duchowe dary, s¹ to tylko s³owa.
Je¿eli chodzi o œcis³oœæ, istnieje pewien ruch w ciele
Chrystusa, w którym wielu ludzi uwa¿a siê za proroków, ale to nie jest prawd¹. Inni myœl¹, ¿e s¹ aposto³ami, lecz to równie¿ nie jest zgodne z rzeczywistoœci¹.
„Samozwañcy” czêsto próbuj¹ u¿ywaæ pewnych darów Ducha Œwiêtego, aby dowieœæ, ¿e maj¹ tak¹, czy
inn¹ s³u¿bê. Poniewa¿ Duch Œwiêty nie zatwierdzi³ ich

59

Chodzenie w Duchu – chodzenie w mocy

w tym powo³aniu, wiêkszoœæ ich dzia³ania opiera siê jedynie na ludzkiej cielesnoœci. Odkry³em tê smutn¹ prawdê podczas moich podró¿y, d³ugich obserwacji i doœwiadczeniu zdobywanym przez dwadzieœcia piêæ lat s³u¿by.
Cz³owiek nadaje siê do danej s³u¿by wtedy, gdy konkretne dary Ducha Œwiêtego manifestuj¹ siê w jego
powo³aniu. A co z ósmym sposobem dzia³ania, z ró¿nymi rodzajami jêzyków? Ten rodzaj dzia³ania mo¿emy wype³niæ jedynie wtedy, gdy jesteœmy ochrzczeni
w Duchu Œwiêtym i mówimy innymi jêzykami!
Ró¿ne rodzaje jêzyków:
podstawowy sposób Bo¿ego dzia³ania
Omówiliœmy ogólnie osiem sposobów Bo¿ego dzia³ania, a teraz skoncentrujmy siê na dok³adniejszej charakterystyce ostatniego – ró¿nych rodzajów jêzyków.
Wierzê, ¿e dar ten zosta³ wymieniony na koñcu, poniewa¿ jest podstawowym dzia³aniem. W konstrukcji
budynku fundament jest elementem wspieraj¹cym ca³¹
budowlê od spodu. Je¿eli fundament jest zbyt s³aby,
nie wytrzyma próby czasu i pogody. Podobnie funkcjonowanie wszystkich s³u¿b opiera siê na ró¿nych rodzajach jêzyków.
Dlaczego tak s¹dzê? Pomyœl o tym bardzo uwa¿nie:
gdzie jest granica oddzielaj¹ca chrzeœcijan, którzy wierz¹ w Bo¿¹ moc i dary Ducha, od tych, którzy nie wierz¹ w nie? Mo¿emy to widzieæ dok³adnie. Tym, co odró¿nia wierz¹cych, którzy ciesz¹ siê Bo¿¹ moc¹, od nie
doœwiadczaj¹cych tego w pe³ni, s¹ w³aœnie ró¿ne rodzaje jêzyków.
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Czy zauwa¿y³eœ, ¿e ludzie, którzy nie mówi¹ innymi
jêzykami, zazwyczaj nie u¿ywaj¹ równie¿ innych darów Ducha? Innymi s³owy, ludzie modl¹cy siê jêzykami s¹ bardziej podatni na u¿ywanie innych duchowych
darów. Im bardziej studiujesz tê kwestiê, tym bardziej
oczywistym siê to staje: mówienie innymi jêzykami jest
lini¹ graniczn¹. W wielu koœcio³ach, które nie uznaj¹
jêzyków za manifestacjê Ducha we wspó³czesnych czasach, nawet g³oszenie zbawienia zosta³o zaniechane.
Jêzyki s¹ nie tylko lini¹ graniczn¹, lecz tak¿e drzwiami do u¿ywania innych darów Ducha, maj¹cych na celu
wyposa¿anie w moc ró¿nych s³u¿b i powo³añ w ciele
Chrystusa. To jest nasz prze³¹cznik, pozwalaj¹cy nam
stan¹æ ponad tym, co naturalne i wejœæ w wymiar ponadnaturalnej Bo¿ej mocy.
Dlaczego? Poniewa¿ modlitwa jêzykami buduje nas
od wewn¹trz. Dotyka tej istotnej czêœci naszego jestestwa, Ÿród³a trwa³ych zmian – ludzkiego ducha. Je¿eli
wiêc ktokolwiek zaprze siê daru jêzyków, zabraknie mu
duchowego wyposa¿enia do wype³nienia którejkolwiek
z siedmiu pozosta³ych sposobów dzia³ania w stopniu,
w jakim Bóg chcia³by je wype³niæ.
Na przyk³ad, ktoœ mo¿e mieæ powo³anie do jednej
z piêciu s³u¿b. Mo¿e swobodnie i intelektualnie komunikowaæ siê ze s³uchaczami lub w³aœciwie wyk³adaæ
Bo¿e S³owo, lecz to dziêki ró¿nym rodzajom jêzyków
uwalnia moc Ducha Œwiêtego do wype³nienia misji, do
której zosta³ powo³any. Je¿eli odrzuca Bo¿y dar mówienia innymi jêzykami, tym samym pozbawia siê duchowych kwalifikacji do swojej s³u¿by.
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W miarê jak modlisz siê jêzykami, Bóg bêdzie wykonywa³ w tobie pracê, która umo¿liwi ci wype³nienie tego,
do czego ciê powo³a³. Dary zaczn¹ przez ciebie dzia³aæ,
wyposa¿aj¹c ciê do twojej konkretnej s³u¿by.
Na przyk³ad, je¿eli modlê siê du¿o w Duchu Œwiêtym, Bóg nie bêdzie mnie przez to æwiczy³ w stolarstwie lub przygotowywa³ do prowadzenia operacji mózgu. To nie jest moim powo³aniem. Pan wyposa¿y mnie
w ³askê i duchowe dary, których potrzebujê do wype³nienia swojego powo³ania, to jest g³oszenia ewangelii.
Dlatego diabe³ bardzo obawia siê oœmiu sposobów
Bo¿ego dzia³ania. Na przestrzeni historii zawsze stara³
siê je zdyskredytowaæ i usun¹æ z koœcio³a.
Nieprzyjaciel nie chce, abyœ siê modli³ jêzykami. Im
mniej rozumiesz ich dzia³anie, tym lepiej dla niego. On
nie przejmuje siê, gdy bawisz siê w aposto³a, proroka,
ewangelistê lub pastora tak d³ugo, jak d³ugo nie mo¿esz stan¹æ w swojej s³u¿bie w oparciu o moc i dary
Ducha Œwiêtego.
Diabe³ lubi zwodziæ ludzi, którzy nastêpnie buduj¹
wielkie organizacje w zupe³nym oddzieleniu od swojego
powo³ania. Staj¹ wtedy na czele tych tworów i uzurpuj¹
sobie prawo do okreœlania doktryn i oceny, co jest z Boga,
a co nie jest. Zwiedzeni w swojej pysze deklaruj¹ wielkie
prawdy w stylu: „Jêzyki nie s¹ na dzisiaj” lub „Homoseksualiœci mog¹ byæ ordynowani do s³u¿by”.
Diabe³ jest taktycznym geniuszem. Je¿eli nie mo¿e
usun¹æ daru jêzyków z czêœci koœcio³a, idzie do drugiego punktu swojego planu: stara siê popchn¹æ wierz¹cych do takiego fanatyzmu odnoœnie jêzyków, ¿e ich
spotkania s¹ pe³ne chaosu i nios¹ w sobie przes³anie
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nieprawdy. Grzesznicy nie chc¹ mieæ wtedy z nimi nic
wspólnego. Szatan w swojej strategii chce wprowadziæ
zamieszanie w kwesti u¿ywania jêzyków i w ten sposób ograniczyæ efektywnoœæ oraz podwa¿yæ ich wiarygodnoœæ w oczach ludzi, którzy zostali zwiedzeni przez
ich niew³aœciwe wykorzystanie.
Przez chwilê pomyœl o tym, dlaczego diabe³ tak bardzo boi siê jêzyków? W jakim celu tak ciê¿ko pracowa³,
aby poczyniæ wokó³ tego daru tak wielkie zamieszanie? Sam Pawe³ w 1 Liœcie do Koryntian poœwiêca ca³y
czternasty rozdzia³ na wyprostowanie pewnych b³êdów
i zamieszania, jakie wyniknê³o wokó³ tego daru w pierwszym koœciele. Na ¿aden inny dar lub s³u¿bê Biblia nie
poœwiêca ca³ego rozdzia³u w celu wyjaœnienia jego w³aœciwego u¿ycia.
Powiem ci, dlaczego diabe³ tak bardzo siê obawia
– je¿eli cokolwiek pomo¿e nam zrozumieæ duchowe sprawy oraz ugasiæ g³ód poznania Jezusa i bliskiej relacji
z Nim, to bêd¹ to w³aœnie ró¿ne rodzaje jêzyków. Jak
wczeœniej zauwa¿yliœmy, dzia³anie tego daru jest ponadnaturalnym sposobem, przez który Bóg chce nas
przygotowaæ do ka¿dej innej s³u¿by. Dlatego szatan bardzo siê boi ludzi, którzy wytrwale przybli¿aj¹ siê do Boga
przez modlitwê jêzykami.
Bo¿a pomoc,
aby odkryæ swoje miejsce
Wczeœniej zada³em pytanie: Gdzie jest twoje miejsce? Jakie jest twoje zadanie w Bo¿ym planie odkupienia, który powsta³ w sercu Pana przed stworzeniem
œwiata? Czy masz powo³anie na aposto³a, nauczyciela,
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ewangelistê lub pastora? Czy mo¿e jesteœ powo³any do
administracji albo do zarabiania pieniêdzy na sfinansowanie g³oszenia ewangelii?
Jak ju¿ wczeœniej zauwa¿yliœmy, ka¿dy wierz¹cy,
w tym tak¿e i ty, mo¿e odnaleŸæ swoje miejsce w którymœ z oœmiu sposobów Bo¿ego dzia³ania, opisanych
w 1 Liœcie do Koryntian 12:28. Sk¹d mo¿esz jednak wiedzieæ, ¿e dane miejsce nale¿y do ciebie? Jak nie zostaæ
zwiedzionym w samowolnym podejmowaniu prób zajêcia miejsca w ciele Chrystusa, do którego nie jesteœ
powo³any i nie zosta³eœ jeszcze przygotowany?
Jednym z powodów, dla którego Bóg da³ nam dar
mówienia ró¿nymi jêzykami, jest pomoc w odkryciu
doskona³ego planu dla naszego ¿ycia. Przez ponadnaturalny jêzyk, którym Duch Œwiêty modli siê przez nas,
Bóg umieszcza w naszym duchu tajemnice ukryte przez
ca³y okres historii œwiata – Chrystusa w nas, nadziejê
chwa³y (Kol. 1:27). Chwa³a Bogu za pomoc w odkrywaniu Jego wielkiego planu!
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Gdy powo³ujê ciê i oddzielam do
s³u¿by, do której ciê wybra³em,
moja moc od wewn¹trz wyposa¿y
ciê we wszystko, co jest potrzebne do wype³nienia tej s³u¿by.
Wszystko jest mo¿liwe dla tego, kto
wierzy.
Dlatego staj¹c przed moim obliczem
od³ó¿ na bok w³asne zrozumienie,
pomys³y, zasady i doktryny oparte na ludzkim umyœle.
Umieszczam bowiem w tobie namaszczenie, które nie k³amie.
Namaszczenie to jest prawdziwe
i wprowadzi ciê we wszystko.
Poddaj siê mojemu Duchowi w procesie budowania, a podniosê ciê.
Przygotujê ciê do ka¿dej s³u¿by,
któr¹ ci przeznaczy³em i przez
swoj¹ moc wyposa¿ê ciê do niej.
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Rozdzia³ 4

Ró¿ne rodzaje jêzyków
w Bo¿ym sposobie zarz¹dzania
Zobaczyliœmy, ¿e jêzyki s¹ Bo¿ym sposobem dzia³ania i odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w Bo¿ym zarz¹dzaniu.
Neguj¹c to, stajemy przeciwko budowaniu cia³a Chrystusa.
Dowiedzmy siê czegoœ wiêcej na temat roli ró¿nych
rodzajów jêzyków w Bo¿ym zarz¹dzaniu i powodu, dla
którego s¹ one jednym ze sposobów Jego dzia³ania.
Pragnê, abyœ zrozumia³, co otrzyma³eœ przez wspania³y dar jêzyków – dar, który za spraw¹ szatana dla wielu sta³ siê niepotrzebnym lub ma³o istotnym.
Rola ró¿nego rodzaju jêzyków
Jest tylko jeden sposób dzia³ania, który mo¿emy
efektywnie realizowaæ zaraz po nowym narodzeniu
– ró¿ne rodzaje jêzyków. W tym samym czasie, gdy
przyjmujemy Jezusa jako swojego Zbawiciela, mo¿emy równie¿ otrzymaæ chrzest w Duchu Œwiêtym i zacz¹æ mówiæ innymi jêzykami. Staj¹ siê one pocz¹tkiem
przygotowania do jakiejkolwiek z pozosta³ych s³u¿b, do
której mo¿emy byæ powo³ani.
Nikt nie mo¿e siê staæ wielkim aposto³em lub prorokiem w piêæ minut po nowym narodzeniu, nawet je¿eli
ma do tego powo³anie. Zanim Bóg oddzieli takiego cz³o-
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wieka do s³u¿by, musi on mieæ odpowiednie kwalifikacje, przejœæ trening i przygotowanie.
Dotyczy to ka¿dego z siedmiu pierwszych sposobów
dzia³ania opisanych w 1 Liœcie do Koryntian 12:28. Nie
ka¿dy posiada kwalifikacje do nauczania Bo¿ego S³owa. Mo¿na to zauwa¿yæ po kiwaj¹cych siê ze zmêczenia g³owach s³uchaczy, podczas us³ugi niektórych kaznodziei! ¯aden cz³owiek nie mo¿e tak¿e natychmiast
rozpocz¹æ pe³nej mocy s³u¿by, której towarzysz¹ dary
czynienia cudów i uzdrawiania.
W ka¿dym z siedmiu sposobów dzia³ania, zarówno
dotycz¹cych zarz¹dzania jak i s³u¿b pomocniczych,
cz³owiek najpierw musi siê okazaæ wierny oraz przyj¹æ
wyposa¿enie od Ducha Œwiêtego. Dopiero wtedy mo¿e
realizowaæ swoj¹ s³u¿bê, do której zosta³ powo³any.
Z drugiej strony w ósmym sposobie dzia³ania mo¿e
odnaleŸæ siê ka¿dy, i to zaraz po nowym narodzeniu.
Osoba odpowiada na wezwanie do oddania ¿ycia Jezusowi. Ktoœ nastêpnie podchodzi do niej i mówi: – W³aœnie otrzyma³eœ nowe ¿ycie i potrzebujesz teraz nape³nienia Duchem Œwiêtym!
– Co to takiego? – pyta.
Dowiaduje siê wtedy, ¿e w momencie nowego narodzenia cz³owiek otrzymuje now¹ naturê i dziêki temu
mo¿e przyj¹æ chrzest w Duchu Œwiêtym.
– Tak – mówi – chcia³bym zostaæ nape³niony Duchem Œwiêtym.
Przyjmij wiêc Ducha Œwiêtego – obietnicê Ojca.
Nagle jego usta zaczynaj¹ drgaæ. Ktoœ go poucza:
– Zacznij mówiæ.
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Jego usta zaczynaj¹ formu³owaæ s³owa i wkrótce mówi
ju¿ innymi jêzykami. Z radoœci tañczy jeszcze przez nastêpne dni, modl¹c siê nowym jêzykiem.
Dlaczego Bóg zaplanowa³ to w ten sposób? Dlaczego
mo¿emy u¿ywaæ jêzyków zaraz po nowym narodzeniu?
Poniewa¿ modlitwa ta ma ogromy wp³yw na przygotowanie do naszego powo³ania – wyposa¿a nas do jego
realizacji. Podczas modlitwy jêzykami Duch Œwiêty
mo¿e budowaæ w naszym sercu zrozumienie Bo¿ej woli
dla naszego ¿ycia.
Czasami ludzie myl¹ chrzest w Duchu Œwiêtym
z nowym narodzeniem. Jednak te dwa prze¿ycia zasadniczo ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹.
Duch Œwiêty jest osob¹ podobnie jak ka¿dy z nas.
W momencie nowego narodzenia przyjmujemy Go i to
w³aœnie On dokonuje w nas przemiany w nowe stworzenie. Jednak do czasu chrztu w Duchu Œwiêtym nie
mo¿emy przyj¹æ Go w pe³ni. Wtedy dopiero zamieszkuje w nas, staje siê naszym partnerem w modlitwie,
wzmacnia nasze ¿ycie i objawia nam S³owo, gdy chodzimy w pos³uszeñstwie Bogu.
Bo¿¹ wol¹ jest, abyœmy po prze¿yciu nowego narodzenia, wznosz¹c rêce w poddaniu i uwielbieniu Pana
przyjêli chrzest w Duchu Œwiêtym. To jest najlepszy
sposób na nape³nienie Duchem. Przez ró¿ne doktryny
diab³u uda³o siê oddzieliæ prze¿ycie nowego narodzenia od chrztu w Duchu Œwiêtym i dlatego oba prze¿ycia raczej nie wystêpuj¹ razem.
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Cud jêzyków w chrzcie
w Duchu Œwiêtym
Diabe³ stara siê jak tylko mo¿e, aby przeszkodziæ
ludziom w przyjêciu chrztu w Duchu Œwiêtym z manifestuj¹cymi siê przy tym jêzykami. Bardzo czêsto us³ugujê ludziom, którzy wielokrotnie wychodzili do modlitwy o chrzest w Duchu, jednak wracali rozczarowani.
Odpowiadaj¹ wiêc tak¿e na moje wezwanie do modlitwy, i jak wielu us³uguj¹cych przede mn¹, równie¿
modlê siê o nich. Ich usta poruszaj¹ siê, nie wydaj¹c
jednak dŸwiêku.
Zachêcam ich wiêc, mówi¹c: – Dlaczego nie powiesz
tych s³ów, do wypowiedzenia których sk³adaj¹ siê twoje usta?
Wiêkszoœæ z ludzi stosuj¹cych siê do tej sugestii
natychmiast zaczyna mówiæ jêzykami.
Dlaczego? Poniewa¿ w momencie, gdy osoba Ducha
Œwiêtego wype³nia sob¹ wierz¹cego, zaczyna w nim
budowaæ mo¿liwoœæ ponadnaturalnej modlitwy jêzykami, s³u¿¹cej osobistemu zbudowaniu.
W³asne doœwiadczenia pierwszego efektu mojego
chrztu w Duchu nasuwaj¹ mi porównanie do opisu Izajasza: Zaiste, przez j¹kaj¹cych siê i mówi¹cych obcym jêzykiem przemówi do tego ludu... (Iz. 28:11).
Pewnego wieczoru, gdy podczas spotkania wyszed³em
do modlitwy o chrzest w Duchu Œwiêtym, coœ na mnie
zst¹pi³o. Nagle moje usta i jêzyk zaczê³y siê poruszaæ.
Wydawa³o mi siê, ¿e nie mogê nad nimi zapanowaæ.
Pomyœla³em: Co siê ze mn¹ dzieje? Nie zdawa³em
sobie wtedy sprawy, ¿e gdy tylko powiedzia³em: – Du-
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chu Œwiêty nape³nij mnie – zacz¹³ On tworzyæ w moim
duchu ponadnaturalne wyra¿enia. Wypowiada³em je
j¹kaj¹c siê, gdy¿ obawia³em siê wyznawaæ je g³oœno.
Wydawa³o mi siê, ¿e to bêd¹ tylko moje s³owa. Nie wiedzia³em, ¿e moje usta by³y nape³niane ponadnaturalnym jêzykiem Ducha Œwiêtego.
PóŸniej, gdy uwielbia³em Boga w domu, Duch Œwiêty ponownie zst¹pi³ na mnie. Moje usta zaczê³y poruszaæ siê w taki sam sposób jak w koœciele.
Jednak nied³ugo potem pozna³em prawdê opisan¹
w Dziejach Apostolskich 2:4: I nape³nieni zostali
wszyscy Duchem Œwiêtym, i zaczêli mówiæ innymi
jêzykami, tak jak im Duch poddawa³.
Zamiast wiêc zwalczaæ w sobie uczucie zachêcaj¹ce
mnie do mówienia, podda³em siê Duchowi Œwiêtemu
i zacz¹³em mówiæ innymi jêzykami. Im bardziej Mu siê
poddawa³em, tym bardziej „rzeki wody ¿ywej” wylewa³y siê z mojego wnêtrza.
Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnêtrza jego pop³yn¹ rzeki wody
¿ywej.
A to mówi³ o Duchu, którego mieli
otrzymaæ ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch Œwiêty nie by³ jeszcze dany,
gdy¿ Jezus nie by³ jeszcze uwielbiony.
Ewangelia Jana 7:38-39
Nied³ugo potem modli³em siê ju¿ p³ynnie w mocy
Ducha Œwiêtego.
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Korzyœci modlitwy w jêzykach
Je¿eli Bóg-Duch Œwiêty, dos³ownie tworzy jêzyk
modlitewny w naszym duchu, co to mo¿e byæ za modlitwa? Jakie mo¿emy mieæ z niej korzyœci?
Jak ju¿ nadmieni³em, istnieje wiele korzyœci z modlitwy innymi jêzykami i w dalszej czêœci tego rozdzia³u omówimy dok³adniej niektóre z nich. Przyjrzyjmy siê
teraz kilku z nich.
Przede wszystkim Duch Œwiêty zamieszka³ w naszym
duchu, przynosz¹c nam objawienie krzy¿a i wszystkiego, czym Jezus sta³ siê dla nas. Równie¿, tego samego
dnia, gdy zaczêliœmy mówiæ innymi jêzykami, Bóg zacz¹³ w nas dzia³aæ swoj¹ potê¿n¹ moc¹ i dziêki temu
mo¿emy zrozumieæ to, czego nie mo¿na poj¹æ przy pomocy ludzkiego umys³u – duchowy autorytet.
Dziêki duchowej mocy i autorytetowi mo¿emy przezwyciê¿yæ zmartwienie, troskê, strach czy poczucie
beznadziejnoœci. W ¿yciu napotykamy sytuacje, które
nas przerastaj¹ i mo¿e nam siê wydawaæ, ¿e tracimy
grunt pod nogami. Modlitwa jêzykami pomaga nam
tak¿e przezwyciê¿yæ negatywne cechy charakteru – g³êboko ukryte problemy, które okradaj¹ nas z ¿yciowych
si³ i podejmowania inicjatywy do odnoszenia zwyciêstw
w obliczu prób i testów, poprzedzaj¹cych prawie ka¿de
wielkie zwyciêstwo i Bo¿e wywy¿szenie.
Modlitwa jêzykami zawsze wp³ywa na nas pozytywnie. Wed³ug Bo¿ego S³owa buduje nas (1 Kor. 14:4).
W Liœcie Judy 20 czytamy, ¿e mamy budowaæ siê w najœwiêtszej wierze. W miarê jak wiernie poœwiêcamy czas
na modlitwê jêzykami, nasze ¿ycie siê zmienia. Bo¿e
S³owo staje siê w nas ¿ywe, poniewa¿ powierzamy na72
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szego ducha – pochodniê Pañsk¹ (Przyp. 20:27, KJV),
najlepszemu œwiat³u.
Musimy zrozumieæ Tego, do którego Ojciec skierowa³ nas po instrukcje. Jemu przecie¿ u¿yczamy naszego ducha w modlitwie. Pamiêtaj, ¿e jest nim trzecia
osoba Bo¿ej Trójcy, obiecany Duch Œwiêty, który wype³ni³ nas sob¹.
Czas modlitwy, w którym jesteœmy sam na sam
z Duchem Œwiêtym, powinniœmy uwa¿aæ za najwiêkszy przywilej i ca³ym sercem szukaæ sposobnoœci, by
go jak najwiêcej wygospodarowaæ. On nie ma w³asnych
problemów, czy spraw do modlitwy. Sam nie potrzebuje oœwiecenia. Jednak jest gotowy modliæ siê przez nas
o sprawy, które nas dotycz¹. Chce nas uczyæ i wprowadzaæ we wszelk¹ prawdê (zob. Jn. 16:13).
Nie ma znaczenia jak bardzo jesteœmy cieleœni, gdy
rodzimy siê na nowo. Nie jest wa¿ne, czy krad³eœ, oszukiwa³eœ, upija³eœ siê wódk¹, czy te¿ by³eœ kobieciarzem.
Gdy zostajesz ochrzczony w Duchu Œwiêtym, ten prosty dar mówienia jêzykami zaczyna w tobie dzia³aæ
z jednego powodu: aby ciê budowaæ. Dlatego nie musimy czekaæ z u¿ywaniem go, a¿ poczujemy siê wystarczaj¹co duchowi.
– Lecz bracie Roberson, moje ¿ycie jest takie cielesne.
Mo¿esz je zmieniæ. Bóg chce ciê przeprowadziæ z cielesnoœci do ¿ycia w wolnoœci i zwyciêstwie. Dlatego w³aœnie przyszed³ Duch Œwiêty, przynosz¹c ze sob¹ ponadnaturalny jêzyk. Zaczynaj¹c wiêc modliæ siê w Duchu Œwiêtym, zaczynasz proces budowania siebie i nie
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ma znaczenia, jak duchowy lub nieduchowy siê czujesz.
On da³ ludziom dary
Powróæmy teraz do czwartego rozdzia³u Listu do Efezjan i przyjrzyjmy siê uwa¿nie, jak Bóg zaplanowa³
funkcjonowanie cia³a Chrystusa. Pomo¿e nam to w zrozumieniu roli ró¿nych rodzajów jêzyków w Bo¿ym sposobie zarz¹dzania.
Ten [Jezus], który zst¹pi³, to ten sam,
co i wst¹pi³ wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby nape³niæ wszystko.
I On ustanowi³ jednych aposto³ami, drugich prorokami, innych ewangelistami,
a innych pasterzami i nauczycielami,
Aby przygotowaæ œwiêtych do dzie³a
pos³ugiwania, do budowania cia³a Chrystusowego,
A¿ dojdziemy wszyscy do jednoœci wiary i poznania Syna Bo¿ego, do mêskiej
doskona³oœci, i doroœniemy do wymiarów
pe³ni Chrystusowej,
List do Efezjan 4:10-13
W latach siedemdziesi¹tych s³ucha³em wiele nauczania na ten temat. Oto, czego mnie uczono: Jezus wst¹pi³ na wysokoœæ i da³ koœcio³owi piêæ darów s³u¿b.
W jakim celu? Aby budowaæ œwiêtych, czyli ka¿dego
wierz¹cego, i przygotowaæ do s³u¿by, która z kolei prowadzi do budowania cia³a Chrystusa.
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Czy coœ ci to mówi? Czy zastanawia³eœ siê, co takie
nauczanie spowodowa³o? Gdziekolwiek us³uguj¹cy siê
udawali, koœcio³y traktowa³y ich jak prezydenta Stanów Zjednoczonych!
Muszê przyznaæ, ¿e nie mia³em nic przeciwko ¿yciu
na falach takiej chwa³y, szczególnie w pocz¹tkowych,
bardziej cielesnych latach mojej s³u¿by. Lubi³em to. Na
konferencjach przedstawiano nas w ten sposób: – Jezus wst¹pi³ na wysokoœæ, wywiód³ jeñców z niewoli
i da³ ludziom dary. Powitajmy jeden z takich darów dla
cia³a Chrystusa – ewangelistê i nauczyciela Dave Robersona.
Gdzieœ wewn¹trz mnie przebija³a siê myœl, której
nawet nie artyku³owa³em przed samym sob¹: – Wy biedacy. Bóg uczyni³ mnie specjalnym darem, abyœcie
mogli wzrastaæ i pos³ugiwaæ w budowaniu cia³a Chrystusa. To dziêki temu darowi, który jest we mnie.
Zacz¹³em myœleæ, ¿e by³em kimœ szczególnym. Chwa³a Bogu, Pan uleczy³ mnie z tej niezdrowej postawy!
Od razu mog³em rozpoznaæ, które koœcio³y przyjê³y
nauczanie na temat „darów dla cia³a Chrystusa”, poniewa¿ traktowano mnie tam ze szczególnym szacunkiem. Na przyk³ad, miewa³em do swojej dyspozycji Rolls
Roycea oraz jednego cz³owieka w pokoju obok na wypadek, gdybym obudzi³ siê o drugiej w nocy i mia³ ochotê
na lody! Sk³ama³bym mówi¹c, ¿e mi siê to nie podoba³o.
Niektórzy z nas, us³uguj¹cych, zaczêli oczekiwaæ takiego szczególnego traktowania, jakby sam Bóg przyzna³ im do tego prawo. Je¿eli w hotelu coœ im siê nie
podoba³o, od razu narzekali: – Gdzie jest koszyczek
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z owocami? Gdzie jest cz³owiek, który mia³ obok czekaæ,
aby mnie zawieŸæ na spotkanie?
Pamiêtam jak poczu³em siê ura¿ony, poniewa¿ w jakimœ koœciele nie podstawiono mi samochodu przed
wejœciem zaraz po spotkaniu!
Moja ¿ona pierwsza rozpozna³a moj¹ niew³aœciw¹
postawê. Razem z innymi znanymi kaznodziejami us³ugiwaliœmy na wielkiej konferencji w Omaha, w stanie
Nebraska. Jako ¿e w „rankingu” by³em na ni¿szym
poziomie, mia³em prowadziæ spotkania popo³udniowe,
czyli w czasie, gdy wiêkszoœæ ludzi woli jeœæ lub odpoczywaæ pomiêdzy spotkaniami. Nie mia³em nic przeciwko, nawet je¿eli inni us³uguj¹cy goœcie nigdy nie
przychodzili na moje spotkania.
Bóg potê¿nie dzia³a³ na tych popo³udniowych spotkaniach. Cz³owiek odpowiedzialny za konferencjê przyszed³ do mnie i powiedzia³: – Chcielibyœmy, abyœ zbiera³ kolektê na ka¿dym spotkaniu.
Zacz¹³em wiêc na ka¿dym zgromadzeniu uczyæ chwilê ze S³owa i zbieraæ ofiary. Lecz us³uguj¹cy, którzy mieli
g³osiæ na danym spotkaniu, pojawiali siê na sali dopiero po zebraniu kolekty. Zaczê³o mnie to boleæ.
Jednego wieczoru razem z Rosalie jechaliœmy wind¹
i ktoœ z uczestników konferencji powiedzia³ do mnie
ponad g³owami innych: – Inni us³uguj¹cy powinni ciê
pos³uchaæ!
Odpar³em gorzko: – Je¿eli bêd¹ w pobli¿u jakiœ czas,
to mo¿e us³ysz¹.
Moja ¿ona wychwyci³a nutkê pychy w moich s³owach
i zapyta³a mnie póŸniej o to.
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Nauczanie, które przyj¹³em na temat Bo¿ego zarz¹dzania nie pomaga³o mi w utrzymaniu w³aœciwej postawy. Zawsze gdy s³ysza³em czwarty rozdzia³ Listu do
Efezjan w kontekœcie darów s³u¿b, by³em coraz bardziej przekonany, ¿e jestem szczególnym darem dla
Koœcio³a.
Chwa³a Bogu, ¿e je¿eli modlimy siê w Duchu Œwiêtym wyznaj¹c Ojcu tajemnice – On nas prostuje!
Bóg puœci³ mnie na g³êbokie wody, usun¹³ ze mnie
opiesza³oœæ pomimo mojej niew³aœciwej, zarozumia³ej
postawy. Objawi³ mi w duchu przeznaczenie pozosta³ych s³u¿b, w tym równie¿ innych jêzyków, w Jego sposobie dzia³ania. Gdy to zrozumia³em, by³em zszokowany. Powiedzia³em: – O, Panie, Ty wcale nie wywy¿szasz
us³uguj¹cych!
Powinniœmy szanowaæ ludzi i okazywaæ szacunek s³ugom ewangelii, lecz je¿eli myœlisz, ¿e czyjeœ powo³anie
jest lepsze od twojego, zastanów siê. Bóg nie ma wzglêdu na osobê. Ty równie¿ jesteœ cennym darem dla cia³a
Chrystusa. Twoje powo³anie czy s³u¿ba jest w Bo¿ych
oczach tak samo istotna, jak powo³anie do jednego
z darów s³u¿b. Powinieneœ byæ traktowany z takim samym szacunkiem, jak inni us³uguj¹cy.
Co wiêc Pawe³ mówi w Liœcie do Efezjan 4:10-12?
Aby to zrozumieæ, zobaczmy jeszcze raz 1 List do Koryntian 12:27-28, gdzie aposto³ mówi podobnie. Najpierw czytamy: Wy zaœ jesteœcie cia³em Chrystusowym, a z osobna cz³onkami. Porównaj ten fragment
z Listem do Efezjan 4:11: A ka¿demu z nas dana zosta³a ³aska wed³ug miary daru Chrystusowego.

77

Chodzenie w Duchu – chodzenie w mocy

W kontekœcie 1 Listu do Koryntian 12:27, Pawe³ odnosi siê wiêc do ca³ego cia³a Chrystusa. Nastêpnie
w wersecie dwudziestym ósmym czytamy: A Bóg ustanowi³ w koœciele... i wymienia osiem s³u¿b czy te¿ sposobów Bo¿ego dzia³ania. Podobnie jak w Liœcie do Efezjan 4:11, zaczyna od piêciu s³u¿b, nastêpnie wymienia
s³u¿by pomocnicze, kierowania i ró¿ne rodzaje jêzyków.
Gdy Jezus wst¹pi³ na wysokoœæ, zaprezentowa³ Ojcu
przelan¹ krew dla odkupienia ludzkoœci, usiad³ po Jego
prawicy i powiedzia³: „Wykona³o siê”. Potem zacz¹³ obdzielaæ wszystkich, ca³e cia³o Chrystusa, swoimi darami.
Trzy kategorie darów
– trzy cele
Przyjrzyjmy siê teraz Bo¿ym planom przedstawionym w 1 Liœcie do Koryntian 12:28. Dowiadujemy siê,
¿e Jezus wst¹pi³ na wysokoœæ jedynie raz i ofiarowa³
ludziom dary. Dla zobrazowania w jaki sposób 1 List
do Koryntian 12:28 ³¹czy siê w Listem do Efezjan 4:11
przyjmijmy, ¿e Jezus wst¹pi³ na niebiosa w trzech oddzielnych fazach, za ka¿dym razem po inn¹ kategoriê
daru.
Za pierwszym razem Syn Bo¿y wzi¹³ piêæ darów s³u¿b
i przekaza³ je cia³u Chrystusa. Wielu ludzi przyjê³o te
dary.
Jeden powiedzia³: – Ojej, jestem aposto³em dla cia³a!
Inny: – Bóg wyznaczy³ mnie do s³u¿by proroka – lub
– Mam powo³anie ewangelisty.
Inni z kolei powiedzieli: – Mam dar nauczania – czy
te¿ – Mam powo³anie na pastora!
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Ludzie przeznaczeni do tych s³u¿b odkryli swoje powo³anie i powiedzieli: – Otrzymaliœmy ³askê do s³u¿by.
W jakim celu Bóg ustanowi³ dary s³u¿b? Wzbudzi³
je, aby przygotowywaæ i budowaæ œwiêtych (Efez. 4:12).
Ludzie dzia³aj¹cy w piêciu darach s³u¿b maj¹ za zadanie dzielenie siê z koœcio³em objawieniem, które otrzymuj¹ od Pana. Us³uguj¹c Bo¿ym S³owem, maj¹ prowadziæ wierz¹cych z miejsca, gdzie karmi¹ siê duchowym mlekiem do innego, w którym mog¹ spo¿ywaæ sta³y
pokarm. W ten sposób œwiêci mog¹ wzrastaæ, a¿ ich
przemiana bêdzie zupe³na.
Jezus nastêpnie spojrza³ na Koœció³ i powiedzia³:
– Piêæ darów s³u¿b nie wystarczy do p³ynnego dzia³ania cia³a Chrystusa. Wst¹piê na wysokoœci po inne
dary.
Wst¹pi³ wiec jeszcze raz na wysokoœæ, oczywiœcie
hipotetycznie, wzi¹³ nastêpne dary i rozda³ je Koœcio³owi. Tym razem powsta³o tysi¹ce ludzi, mówi¹c: – Dlaczego jestem powo³any do s³u¿b pomocniczych? – lub
– Czy¿bym mia³ dar zarz¹dzania?
Jezus powiedzia³ im: – To jest dla was dobre! Macie
moj¹ ³askê i jesteœcie takim samym darem dla Koœcio³a jak aposto³ i prorok.
Jakie jest zadanie darów pomocniczych i zarz¹dzania w ciele Chrystusa? Wype³niaj¹ one drugi cel, wymieniony w Liœcie do Efezjan 4:12. Ich zadaniem jest
s³u¿ba pos³ugiwania.
Jezus jeszcze raz spojrza³ na Koœció³ i rzek³: – To
jest za ma³o. Mój lud musi siê jeszcze nauczyæ dzia³aæ
w moim Duchu.
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List do Efezian 4:8
„Wst¹piwszy na wysokoœæ, powiód³ za
sob¹ jeñców i ludzi darami obdarzy³”.

Osiem sposobów
Bo¿ego dzia³ania
„A Bóg ustanowi³
w koœciele...”
(1 Kor. 12:28)

aposto³
prorok
nauczyciel
dary cudów
dary uzdrawiania

Trzy kategorie
darów
(Efez. 4:12)

ich celem jest
Piêæ darów s³u¿b
„I on ustanowi³...”
(Efez. 4:11)
aposto³
prorok
nauczyciel
ewangelista
pastor

od
no
sz
¹s
iê
do

dary niesienia
pomocy
dary kierowania

ich celem jest

przygotowywanie
œwiêtych

h
ic

m
le
ce

st
je

dzie³o
pos³ugiwania
(s³u¿ba)

ró¿ne rodzaje jêzyków
•

jêzyki do wyk³adu

•

jêzyki g³êbokich
wstawienniczych jêków

•

jêzyki jako znak dla
niewierz¹cych

•

jêzyki do osobistego budowania siê
(do œwiadomego wykorzystania
zgodnie z wol¹ u¿ywaj¹cego)

ich celem
jest

budowanie cia³a
Chrystusa

List do Efezian 4:13
„A¿ dojdziemy wszyscy do jednoœci
wiary”.
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Wst¹pi³ jeszcze raz do nieba, aby zakoñczyæ wyposa¿anie cia³a Chrystusa. Tym razem wzi¹³ ósmy sposób Bo¿ego dzia³ania – ró¿ne rodzaje jêzyków i da³ je
Koœcio³owi.
Ka¿da osoba w Koœciele powinna wzi¹æ ten dar. Dlaczego? Poniewa¿ najwa¿niejsz¹ manifestacj¹ ró¿nych
rodzajów jêzyków jest bezpoœrednie dzia³anie Ducha
Œwiêtego w duchu wierz¹cego, dziêki któremu mo¿e on
wzrastaæ.
To w³aœnie jest celem ósmego daru – budowanie
œwiêtych. Do jakiego momentu? A¿ wszyscy staniemy
w jednoœci wiary. A¿ przestaniemy byæ zwodzeni przez
oszustwo ludzkie. A¿ wype³nimy swoje powo³anie, mówi¹c prawdê w mi³oœci.
Ka¿dy wierz¹cy powinien przyj¹æ ten dar. Je¿eli mamy
kiedykolwiek stan¹æ w jednoœci, musimy siê nauczyæ
uwalniaæ moc Ducha Œwiêtego, naszego nauczyciela,
który mieszka w nas. On jest gotowy, aby modliæ siê,
wyznaj¹c Bo¿e tajemnice przed Ojcem i w ten sposób
przygotowaæ nas duchowo do s³u¿by, do której Bóg nas
oddzieli³.
Gdy Jezus wst¹pi³ na wysokoœæ, da³ nam wiêc trzy
kategorie darów w trzech ró¿nych celach, piêæ darów
s³u¿b – do przygotowania œwiêtych, s³u¿by pomocnicze i dary zarz¹dzania – do dzie³a pos³ugiwania, oraz
ró¿ne rodzaje jêzyków – do budowania cia³a Chrystusa (zob. diagram na stronie 80). Zostaliœmy obdarowani trzema kategoriami darów, abyœmy mogli stan¹æ
w jednoœci wiary i pe³ni poznania Syna Bo¿ego (Efez.
4:13).
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Jednoœæ wiary
Diabe³ stara siê, aby Koœció³ mia³ zupe³ne zamieszanie odnoœnie jêzyków. Przez zniechêcenie stara siê
nas odwieœæ od u¿ywania tego daru.
Jednak Bóg daj¹c wierz¹cym trzy rodzaje darów,
tylko jeden z nich poœwiêci³ w szczególny sposób – ró¿ne rodzaje jêzyków. Stanowi¹ one jedn¹ trzeci¹ wszystkich darów i ich zadaniem jest prowadzenie cia³a Chrystusa do jednoœci wiary. Pomyœl o tym, gdy nastêpnym
razem ktoœ ci powie, ¿e modlitwa jêzykami jest niepotrzebna, lub ¿e nie mo¿na modliæ siê w Duchu za wiele!
Powinniœmy siê staraæ odkryæ wagê daru jêzyków
w naszym ¿yciu na podstawie S³owa. Prawd¹ jest, ¿e
nawet gdyby nasz¹ jedyn¹ s³u¿b¹ by³ ósmy sposób dzia³ania, wci¹¿ bylibyœmy darem dla cia³a Chrystusa w budowaniu œwiêtych. Bez wzglêdu na to, do jakiego innego dzia³ania Bóg nas powo³a³, zawsze mamy dostêp do
trzeciej kategorii darów, czyli do mo¿liwoœci osobistego
budowania siê, któr¹ zapewnia nam modlitwa w Duchu
Œwiêtym.
Pomimo wielkiej wagi, jak¹ Bóg przyk³ada do ró¿nych
rodzajów jêzyków, wielu w ciele Chrystusa chce j¹
umniejszyæ lub nawet pomin¹æ. Je¿eli jednak pominiemy dar, który Jezus da³ nam do budowania œwiêtych,
jak mo¿emy kiedykolwiek dojœæ do jednoœci wiary?
Do zrealizowania trzech celów w budowaniu Koœcio³a, wyszczególnionych w Liœcie do Efezjan 4:12 i wzrastania cia³a Chrystusa w jednoœci, jak Bóg zamierzy³,
potrzebujemy wszystkich trzech kategorii darów. W miarê jak ka¿da osoba z „miar¹ daru Chrystusowego” wy82
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pe³nia swoje powo³anie, cia³o Chrystusa zacznie dorastaæ do wymiarów pe³ni Chrystusowej (Efez. 4:13).
Dlaczego to wszystko jest niezbêdne? OdpowiedŸ na
to pytanie znajdujemy w Liœcie do Efezjan 4:14-15:
Abyœmy ju¿ nie byli dzieæmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez
oszustwo ludzkie i przez podstêp, prowadz¹cy na bezdro¿a b³êdu,
Lecz abyœmy, bêd¹c szczerymi w mi³oœci, wzrastali pod ka¿dym wzglêdem w niego, który jest G³ow¹, w Chrystusa.
Czy powód, dla którego Jezus obdarowa³ ludzi darami nie jest interesuj¹cy? Potrzebujemy ich, aby nie
daæ siê zwieœæ ludzkiemu oszustwu. Dziêki nim jesteœmy tak¿e oczyszczani z wszelkiego k³amstwa i mo¿emy mówiæ prawdê. Gdy mówimy prawdê w czystoœci
ducha, nie jesteœmy zwiedzeni i mo¿emy rozpocz¹æ proces przygotowania do realizacji naszego powo³ania – wyposa¿enie w duchowe dary.
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Trwaj w modlitwie, mówi Duch ³aski
i przychodŸ do mnie, a otworzê
przed tob¹ tajemnice.
Przez to ty i twoi najbli¿si bêd¹ uwalniani.
Pozwól mi dzia³aæ, mówi Pan, a zobaczysz, ¿e gdy poruszam siê
w mojej mocy, ludzie s¹ uwalniani.
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Rozdzia³ 5

Cztery g³ówne rodzaje jêzyków
Gdy zosta³em chrzeœcijaninem, a nastêpnie przyj¹³em dar mówienia innymi jêzykami, uczono mnie, ¿e
mogê siê modliæ „w Duchu” tylko wtedy, gdy Duch
Œwiêty zst¹pi na mnie w mocy i prawie zmusi do tego.
PóŸniej odkry³em, ¿e to nie by³o prawd¹.
Je¿eli chodzi o œcis³oœæ, to niewiele jest nauczania
na temat jêzyków w Koœciele, poniewa¿ chrzeœcijanie
maj¹ ma³o poznania na temat sposobu dzia³ania Ducha.
Naturalny umys³ nie mo¿e tego zrozumieæ. Przyk³adem jest myœl, ¿e mówienie jêzykami, których ani my
sami, ani nikt inny nie rozumie, mo¿e nas budowaæ
i oœwiecaæ, a nawet przygotowywaæ do wype³nienia naszego powo³ania. To dla naszego umys³u jest g³upot¹.
Ponadnaturalne dzia³anie jêzyków
Przyjrzyjmy siê wiêc bli¿ej ma³o znanemu ósmemu
sposobowi Bo¿ego dzia³ania. S³owo „ró¿ne rodzaje”
oznacza, ¿e istniej¹ ró¿ne sposoby lub manifestacje
daru jêzyków.
Powodem, dla którego w Koœciele jest tak wiele zamieszania na ten temat wynika z tego, ¿e wierz¹cy odnosz¹ te same zasady do ró¿nych manifestacji. Z tego
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powodu powstaj¹ nieporozumienia pomiêdzy wierz¹cymi i niew³aœciwe wykorzystanie darów Ducha. W konsekwencji œwiat zamiast byæ przyci¹gniêtym do Jezusa, nawet nie chce wiedzieæ, co mamy mu do zaoferowania.
Chocia¿ pojawia siê wiele manifestacji ró¿nych rodzajów jêzyków wed³ug woli Ducha, w S³owie s¹ opisane cztery podstawowe.
1. Jêzyki do osobistego budowania siê (1 Kor. 14:4).
Przy pomocy ponadnaturalnego jêzyka Duch Œwiêty modli siê przez nas. Zgodnie z naszym pragnieniem mo¿emy siê w ten sposób modliæ nawet godzinami. Dar ten towarzyszy prze¿yciu chrztu w Duchu Œwiêtym.
2. Jêzyki do wyk³adu (1 Kor. 14:5). Powy¿szy sposób
jest zazwyczaj wykorzystywany w publicznych zgromadzeniach. Towarzyszy mu wyk³ad mówiony przez
tê sam¹ lub inn¹ osobê.
3. Jêzyki g³êbokich wstawienniczych jêków (Rzym.
8:26). Przy pomocy tego sposobu manifestacji jêzyków wierz¹cy mo¿e wstawiaæ siê o w³asne ¿ycie, rodzinê, koœció³, miasto, kraj, itp. Bóg mo¿e wykorzystaæ modl¹c¹ siê jêzykami osobê do wstawiennictwa o cz³owieka lub sytuacjê zupe³nie nieznan¹
modl¹cemu siê.
4. Jêzyki jako znak dla niewierz¹cych (1 Kor. 14:22).
Przyk³ad powy¿szej manifestacji mia³ miejsce w dniu
Piêædziesi¹tnicy (Dz. 2:4-11). Dzieje siê to wtedy, gdy
Bóg przekraczaj¹c umys³owe i jêzykowe bariery daje
wierz¹cemu mo¿liwoœæ g³oszenia, nauczania i zwia-
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stowania Chrystusa w ludzkim jêzyku, którego sam
wierz¹cy nie rozumie.
Zasady rz¹dz¹ce jêzykami do osobistego budowania siê s¹ zupe³nie odmienne od zasad dzia³ania jêzyków do wyk³adu. Z tego samego powodu jêzyki do g³êbokiego wstawiennictwa i jêków w Duchu nie maj¹ nic
wspólnego z pozosta³ymi manifestacjami tego daru. Podobnie jêzyki jako znak dla niewierz¹cych, s¹ jedynym
w sobie sposobem dzia³ania jêzyków, zupe³nie innym
ni¿ trzy pozosta³e!
Dwie z czterech manifestacji jêzyków s¹ do wykorzystania w indywidualnym ¿yciu modlitewnym wierz¹cego: jêzyki do osobistego budowania siê oraz jêzyki do g³êbokiego wstawiennictwa w Duchu Œwiêtym.
Pozosta³e dwie, jêzyki do wyk³adu i jêzyki jako znak
dla niewierz¹cych, zazwyczaj s¹ u¿ywane podczas publicznych zgromadzeñ. ¯ycie chrzeœcijanina, który zaczyna rozumieæ i u¿ywaæ wszystkich czterech rodzajów jêzyków, zostaje zupe³nie zmienione.
Jêzyki do osobistego zbudowania
Najczêœciej spotykan¹, a zarazem najbardziej szczególn¹ manifestacj¹ ró¿nych rodzajów jêzyków s¹ jêzyki do osobistego budowania siê. Ka¿dy z nas w momencie chrztu w Duchu Œwiêtym otrzymuje jêzyk modlitewny. Bóg u¿ywa go do przekazywania tajemnic ze
swojego Ducha do naszego.
W przedstawionej wczeœniej, hipotetycznej ilustracji, Jezus wst¹pi³ na niebiosa po raz trzeci i wzi¹³ ró¿ne rodzaje jêzyków, a nastêpnie przekaza³ je Koœcio³owi. Przez to potencjalnie ka¿dy wierz¹cy ma dostêp do
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tego rodzaju manifestacji jêzyków, je¿eli tylko po nie
siêgnie.
Jêzyki do osobistego budowania s¹ najbardziej podstawowym sposobem Bo¿ego dzia³ania, poniewa¿ Bóg
zamierzy³, aby wykona³y w tobie pracê, której nie mo¿e
zrobiæ ¿aden kaznodzieja czy nauczyciel. Przy ich pomocy budujesz siê przez kszta³towanie w sobie takich
cech jak: mi³oœæ, Bo¿y wgl¹d w S³owo oraz m¹droœæ
w celu odró¿nienia dobra od z³a i prawdy od fa³szu.
Nauczyciel mo¿e nam powiedzieæ, ¿e powinniœmy
chodziæ w mi³oœci, lecz nie jest w stanie daæ nam do tego
mocy. •ród³em si³y jest nasz odrodzony duch, a modlitwa jêzykami jest œrodkiem, przez który Duch Œwiêty j¹
w nas gromadzi.
Modlitwa jêzykami jest tak samo ponadnaturalna
jak wzbudzanie ludzi z martwych, poniewa¿ nie pochodzi z ciebie. •ród³em mocy do wzbudzania z martwych
jest osoba Ducha Œwiêtego. Jedyna ró¿nica tkwi w stopniu trudnoœci osi¹gniêcia poszczególnego daru.
Wszystkie dziewiêæ darów Ducha oraz pierwsze siedem sposobów Bo¿ego dzia³ania wyszczególnionych
w 1 Liœcie do Koryntian 12:28, a tak¿e trzy z czterech
ró¿nych rodzajów jêzyków, Duch Œwiêty rozdziela jak
chce. Jeden z nich, jêzyki do osobistego budowania
siê, mo¿esz u¿ywaæ wed³ug w³asnej woli, kiedy tylko
zechcesz i jak d³ugo zechcesz, gdy tylko zostaniesz
wype³niony Duchem Œwiêtym.
Chocia¿ chcia³bym u¿ywaæ daru czynienia cudów
i rozró¿niania duchów wed³ug w³asnej woli, to jest to
niemo¿liwe. Wszystkie dary duchowe przep³ywaj¹ prze-
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ze mnie indywidualnie, gdy On chce, ku zbudowaniu
innych.
Ale jeden dar s³u¿y mojemu zbudowaniu i wzmacnianiu. Jest on inny ni¿ pozosta³e, gdy¿ dziêki niemu Bóg
uczyni³ mnie szafarzem w³asnego duchowego wzrostu.
To niezwyk³e, ¿e Pan umo¿liwi³ nam u¿ywanie tego
prostego daru, zwanego jêzykami. Wed³ug w³asnej woli
sami mo¿emy okreœliæ, na ile chcemy siê budowaæ,
pozwalaj¹c Duchowi Œwiêtemu modliæ siê przez nas.
Za ka¿dym razem, gdy pragniemy modliæ siê jêzykami, musimy u¿yæ swojej wiary. Duch Œwiêty natychmiast na to zareaguje tworz¹c w naszym duchu ponadnaturalny jêzyk. Mo¿e czyniæ to nawet ca³ymi godzinami, je¿eli tylko chcemy siê modliæ. Mo¿emy to robiæ przez dwanaœcie godzin, a rezultatem bêdzie duchowy wzrost i przygotowanie do wype³nienia Bo¿ego
powo³ania.
Wbrew opiniom niektórych ludzi modlitwa jêzykami
nie czyni z nas dziwaków. Wszelki rodzaj modlitwy zgodny z wytycznymi Pisma mo¿e jedynie wywy¿szyæ Bo¿e
S³owo w nas. Pamiêtaj, Duch i S³owo s¹ jedno (zob.
1 Jn. 5:7).
Modlitwa w Duchu nigdy nie odci¹ga nas od S³owa.
Wprost przeciwnie, buduje naszego ducha daj¹c nam
wiêksze zrozumienie objawionej wiedzy zawartej w Biblii. Dlaczego? Poniewa¿, kiedy Duch Œwiêty modli siê
przez nas, jest w zupe³nej zgodzie ze S³owem.
Z tego powodu nie mo¿na powiedzieæ, ¿e zbyt wiele
modlimy siê w Duchu Œwiêtym. Jêzyki do osobistego
zbudowania potêguj¹ dzia³anie S³owa Bo¿ego w nas,
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dziêki czemu mo¿emy wiêcej przyj¹æ od Pana, chodziæ
w wiêkszej mocy i stawaæ siê Mu bardziej poddani.
Po przyjêciu wiêc pierwszego z czterech ró¿nych rodzajów jêzyków, zaczynamy wspinaæ siê w naszym duchowym przygotowaniu do innych lub wszystkich pozosta³ych sposobów Bo¿ego dzia³ania. Gdy modlimy siê
jêzykami dla w³asnego zbudowania, Duch Œwiêty uwalnia doskona³y plan Ojca dla naszego ¿ycia. Duch Bo¿y
jest oczywiœcie najodpowiedniejsz¹ osob¹ do przygotowania nas do tego planu.
Gdy modlimy siê jêzykami, Duch Œwiêty modli siê
przez naszego ducha o potrzeby, których nawet nie jesteœmy œwiadomi. Bóg wie, co kryje siê w najg³êbszych
zakamarkach naszego jestestwa i przez swojego Ducha modli siê o nas.
W procesie duchowego wzrostu rozwija siê nasz duchowy autorytet i wzrasta wiara. Mo¿emy dotrzeæ do
miejsca, w którym otrzymamy tak wiele autorytetu, ¿e
kiedy staniemy przeciwko diab³u i zwi¹¿emy go w imieniu Jezusa, nasze s³owa dos³ownie wstrz¹sn¹ królestwem nieprzyjaciela.
Nie mo¿emy jednak wstrz¹saæ jego królestwem, kiedy nasza wiara wci¹¿ dr¿y w obliczu d³ugu, którego nie
mo¿emy sp³aciæ! Jest to lekcja, której nawet prorok
Eliasz musia³ siê nauczyæ. Po pokonaniu proroków Baala na górze Karmel usiad³ pod krzakiem ja³owca i rozpacza³, ¿e królowa Jezebel pozbawi go ¿ycia. Bóg musia³ go podnieœæ i pomóc mu ¿yæ na nowo przez wiarê
(zob. 1 Król. 18-19).
Bóg przygotowa³ dla nas miejsce odpocznienia, do
którego mo¿emy wejœæ w modlitwie. W³aœnie tam mo92
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¿emy „poczytywaæ sobie za najwy¿sz¹ radoœæ”, gdy przechodzimy rozmaite próby, pokuszenia i testy (Jak. 1:2).
Dlaczego? Poniewa¿ wzrastamy w duchowym autorytecie, buduj¹c siê w najœwiêtszej wierze przez modlitwê w Duchu Œwiêtym (Jud. 20). Nauczyliœmy siê zmieniaæ okolicznoœci, które staj¹ nam na drodze, zamiast
pozwalaæ im nad nami panowaæ.
Jêzyki dla osobistego zbudowania, przede wszystkim, rozwijaj¹ nasz charakter. Bóg wymaga od nas
œwiêtoœci, poniewa¿ je¿eli Jego moc dzia³a przez nie
uœwiêcony charakter, w konsekwencji niszczy naczynie, przez które przep³ywa.
Pewnego dnia modli³em siê o ma³¹ dziewczynkê, która bardzo potrzebowa³a twórczego cudu, lecz nie przyjê³a go natychmiast. By³em gorzko rozczarowany, bo
wiedzia³em, ¿e Bóg pragnie jej uzdrowienia.
Po spotkaniu poszed³em do swojego pokoju w hotelu zirytowany i smutny pytaj¹c siê Boga, dlaczego cud
nie nast¹pi³.
Pan odpar³, ¿e troszczy siê zarówno o ma³¹ dziewczynkê, jak i o mnie. Dowiedzia³em siê, ¿e do momentu,
a¿ mój charakter nie bêdzie bardziej rozwiniêty w Nim,
Pan powstrzymuje moc, niezbêdn¹ do uczynienia tak
wielkiego cudu. Je¿eli siêgn¹³bym po taki poziom Jego
mocy na tamtym poziomie mojego duchowego rozwoju, mog³oby mnie to zniszczyæ.
Je¿eli szukanie Bo¿ej woli nie bêdzie dla nas priorytetem, Bo¿a moc nie zda nam siê na wiele. W miarê jak
w Nim wzrastamy, stajemy siê coraz bardziej u¿yteczni. Jêzyki do osobistego budowania siê s¹ jedn¹ z form
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wyra¿ania siê tego daru, który mo¿emy u¿ywaæ, kiedy
sami chcemy, i przez to rozwijamy siê duchowo.
Jêzyki do wyk³adu
Jêzyki do wyk³adu s¹ darem, który pozwala uzyskaæ t³umaczenie proroctwa w jêzykach do koœcio³a
na zrozumia³y dla s³uchaczy jêzyk. Nie mo¿emy u¿ywaæ tego daru, kiedy chcemy. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e
s¹ w stanie tak czyniæ, lecz z w³asnego doœwiadczenia
wiem, ¿e ja tak nie potrafiê. Mam œwiadomoœæ, ¿e kiedy ten szczególny dar Ducha zstêpuje na mnie, jest
odmienny od daru jêzyków do osobistego budowania
siê.
Czêsto mia³em pragnienie u¿ywania tego rodzaju
jêzyków wed³ug w³asnej woli, ale to nie oznacza, ¿e mogê
to czyniæ. Mogê siê modliæ lub prosiæ Boga o wyk³ad,
lecz nie znaczy to, ¿e zawsze siê tak dzieje.
Mo¿e siê tak staæ, ¿e Bóg daje nam wyk³ad podczas
modlitwy w Duchu. Jednak nie mo¿emy tego robiæ tylko dlatego, ¿e mamy takie pragnienie.
Jêzyki g³êbokich
wstawienniczych jêków
Jêzyki g³êbokich wstawienniczych jêków s¹ nastêpnym darem, w który Bóg nas wyposa¿a, je¿eli pozwalamy Mu zmieniaæ siê na obraz Jego Syna. Jest to trzeci
rodzaj jêzyków. Podobnie jak poprzedni, nie mo¿emy
go u¿ywaæ wedle w³asnej woli.
Mo¿emy modliæ siê w zrozumieniu i wstawiaæ siê za
tych, których znamy. Na przyk³ad, je¿eli jeden z moich
synów szuka pracy i idzie na rozmowê kwalifikacyjn¹,
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mogê modliæ siê o przychylnoœæ dla niego i m¹droœæ,
gdy spotka siê ze swoim ewentualnym pracodawc¹ i bêdzie odpowiada³ na jego pytania.
Jednak je¿eli diabe³ zaplanowa³ zabraæ jego ¿ycie
w wypadku samochodowym w drodze na rozmowê kwalifikacyjn¹, nie mam mo¿liwoœci tego przewidzieæ. W takim w³aœnie przypadku Duch Œwiêty mo¿e poprowadziæ
mnie do wstawiennictwa w g³êbokich jêkach. Nie wiem
o co siê modliæ, lecz On wie.
Je¿eli jesteœmy poddani Bogu, Duch Œwiêty bêdzie
prowadzi³ nas do modlitwy wstawienniczej o cz³onków
naszej rodziny, przyjació³, a nawet ludzi, których nigdy nie spotkaliœmy.
Bóg powo³a³ nas, abyœmy prosili o „chleb” dla innych. W Ewangelii £ukasza 11:5-8 Jezus naucza na
temat modlitwy.
I rzek³ do nich: Któ¿ z was, maj¹c przyjaciela, pójdzie do niego o pó³nocy i powie mu: Przyjacielu, po¿ycz mi trzy chleby,
Albowiem przyjaciel mój przyby³ do
mnie, bêd¹c w podró¿y, a nie mam mu
co podaæ.
A tamten z mieszkania odpowie mu:
Nie naprzykrzaj mi siê, drzwi ju¿ s¹ zamkniête, dzieci moje s¹ ze mn¹ w ³ó¿ku,
nie mogê wstaæ i daæ ci.
Powiadam wam, jeœli nawet nie dlatego wstanie i da mu, ¿e jest jego przyja-
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cielem, to dla natrêctwa jego wstanie
i da mu, ile potrzebuje.
Ewangelia £ukasza 11:5-8
Wstawiaj¹c siê stajemy pomiêdzy Bogiem a dan¹
sytuacj¹, prosz¹c o „chleb” dla przyjaciela. Nie prosimy o to dla siebie. Gdyby przyjaciel nie zawita³ do naszego domu, spalibyœmy, poniewa¿ sami nie mamy takich potrzeb. Stajemy wiêc pomiêdzy Bogiem a potrzeb¹. To jest definicja wstawiennictwa.
Wielu pastorów i nauczycieli, którzy zdali sobie sprawê z tego, ¿e ten fragment z Ewangelii £ukasza porusza temat wstawiennictwa, czêsto przedstawiaj¹ cz³owieka w domu jako wizerunek Boga, chocia¿ to nie jest
s³uszne. Cz³owiek ten to obraz ciebie i mnie w naszej
cielesnej naturze. Uosabia on cz³owieka z niew³aœciw¹
postaw¹, któr¹ Jezus nastêpnie porównuje z prawdziwym wizerunkiem Boga.
Cz³owiek w domu nie jest jak Bóg, poniewa¿ nie chce
daæ przyjacielowi chleba. Jednak widzimy na podstawie Ewangelii £ukasza 11:13, ¿e Bóg bardzo chce daæ
nam wszystko, o co Go prosimy:
Jeœli wiêc wy, którzy jesteœcie Ÿli,
umiecie dobre dary dawaæ dzieciom swoim, o ile¿ bardziej Ojciec niebieski da
Ducha Œwiêtego tym, którzy go prosz¹.
Gdy wiêc poddajemy siê Duchowi Œwiêtemu i pozwalamy Mu, aby nas u¿ywa³ do g³êbokiego wstawiennictwia o naszych niezbawionych bliskich, przyjació³
oraz innych chrzeœcijan, Bóg odpowie na nasze modlitwy.
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Musimy zdaæ sobie sprawê z faktu, ¿e chocia¿ mo¿emy tego nie rozumieæ, wstawiaj¹c siê, zawsze coœ
osi¹gamy. Nasz Ojciec niebieski pragnie poruszaæ siê
przez modlitwê wstawiennicz¹ bardziej, ni¿ my jesteœmy gotowi przyj¹æ ten rodzaj manifestacji jêzyków. On
chce nam dawaæ „chleb” dla innych.
W 1 Liœcie Jana 5:16 czytamy, ¿e je¿eli brat nasz
zgrzeszy, a nie jest to grzech œmiertelny, mo¿emy prosiæ Boga o niego:
Je¿eli ktoœ widzi, ¿e brat jego pope³nia grzech, lecz nie œmiertelny, niech siê
modli, a Bóg da mu ¿ywot, to jest tym,
którzy nie pope³niaj¹ grzechu œmiertelnego. Wszak jest grzech œmiertelny; nie
o takim mówiê, ¿eby siê modliæ.
Fragment ten przez d³ugi czas nie mia³ dla mnie wielkiego znaczenia. Wydawa³o mi siê, ¿e jedynym sposobem na przyjêcie Bo¿ego przebaczenia jest wyznanie
grzechów i pokuta. Gdy mówimy: „Bo¿e przebacz mi”,
On nam przebacza.
Wydawa³o mi siê dziwnym, ¿e je¿eli ktoœ zgrzeszy³,
ja mog³em prosiæ o wybaczenie mu tego. Uœwiadomi³em sobie, ¿e je¿eli osoba wyrz¹dzi mi krzywdê, a ja
poproszê Boga o przebaczenie jej tego, to Pan wybaczy. Jednak je¿eli ta osoba zrobi jeszcze inna z³¹ rzecz,
musi sama stan¹æ z tym przed Bogiem.
Na przyk³ad, je¿eli ¿yjesz w nieprzebaczeniu, sam
bêdziesz to musia³ rozwi¹zaæ z Bogiem. Jednak mogê
siê wstawiaæ za tob¹, a¿ moc diab³a zostanie nad tob¹
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z³amana, byœ móg³ podj¹æ w³aœciw¹ decyzjê i zwróciæ
siê do Boga, aby rozwi¹zaæ ten problem.
Chwa³a Bogu, Pan u¿ywa nas do wstawiania siê za
ludŸmi, którzy grzesz¹, lecz nie grzechem œmiertelnym.
Dziêki Niemu mo¿emy stan¹æ w wy³omie i siêgn¹æ po
autorytet przeciwko dzie³om ciemnoœci w ¿yciu naszych
braci.
Sam Jezus powiedzia³: Wiêkszej mi³oœci nikt nie
ma nad tê, jak gdy kto ¿ycie swoje k³adzie za przyjació³ swoich (Jn. 15:13). Je¿eli jesteœ gotowy, aby stan¹æ nie tylko w wy³omie, lecz tak¿e przeciwko temu, co
nieprzyjaciel stara siê na ciebie rzuciæ, Bóg ciê u¿yje.
Jako ilustracjê tej prawdy przytoczê autentyczn¹
historiê. Mój wspó³pracownik w s³u¿bie zachorowa³ na
nieuleczaln¹ chorobê. W tym czasie by³em na wakacjach i nie mia³em pojêcia o jego walce o ¿ycie. Chocia¿
nie zna³em tej sytuacji, Duch Œwiêty modli³ siê przeze
mnie ca³y dzieñ w g³êbokich wstawienniczych jêkach.
By³em wystarczaj¹co doœwiadczony, ¿eby zdaæ sobie
wtedy sprawê, ¿e to by³a wielka walka w duchowym
wymiarze. Nie wiedzia³em jednak, ¿e kryzys by³ tak blisko mojego domu. PóŸniej odkry³em, ¿e w tym czasie,
gdy czu³em jak jarzmo sta³o siê l¿ejsze, jego gor¹czka
ust¹pi³a, a niesamowity ból zacz¹³ zanikaæ.
Duch Œwiêty wie, o co siê modliæ, nawet je¿eli my
jesteœmy tego nieœwiadomi! Có¿ za bezcenny dar od Ojca!
Musimy jednak zrozumieæ jedn¹ rzecz: nie powinniœmy przechodziæ do wstawiennictwa w g³êbokich jêkach, kiedy sami tego chcemy. Niektórzy myœl¹, ¿e
mog¹ tak robiæ, ale w efekcie próbuj¹ jêczeæ w oparciu
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o emocje. Istnieje jednak wielka ró¿nica pomiêdzy cielesn¹ manipulacj¹, a szczerym sercem, które mówi:
„Bo¿e, chcê stan¹æ w wy³omie o tê sytuacjê”.
Po jakimœ czasie Bóg postawi takiego szczerego
wstawiennika na drodze ludzi, którzy zmierzaj¹ do
piek³a. Stanie pomiêdzy nimi a szatanem, który ich
okrada i niszczy.
Gdy Bóg postawi ciê w takim miejscu wstawiennictwa, twoje serce powie: „Je¿eli chcecie iœæ do piek³a,
musicie obejœæ mnie!”. Bardzo czêsto ci, o których siê
modli³eœ, trafiliby tam, gdyby ciebie nie by³o na ich
drodze!
Jest jeszcze jedna rzecz, któr¹ musisz zrozumieæ
– Bóg kocha ciê tak samo jak ludzi, o których chce,
abyœ siê wstawia³. Wchodz¹c w prawdziwe wstawiennictwo i zajmuj¹c miejsce w wy³omie œci¹gniesz na siebie uwagê mocy piekie³. Diabe³ stanie przeciwko tobie,
poniewa¿ zatrzymujesz jego plany zniszczenia innych.
Je¿eli chcesz oprzeæ siê atakom diab³a musisz byæ
mocny. Jezus porównuje cz³owieka trzymaj¹cego siê
mocno Bo¿ego S³owa do osoby, która kopa³a g³êboko
i dotar³a a¿ do ska³y, na którym za³o¿y³a fundament
swojego domu. Potem, gdy przysz³y burze, deszcz i powódŸ, budynek ten osta³ siê (Mt. 7:24-27).
Nie upadniesz, je¿eli jesteœ ugruntowany na skale
wykonywania Bo¿ego S³owa. W ¿yciu przyjd¹ sztormy
i diabe³ zaatakuje ludzi stoj¹cych w wy³omie, lecz nie
ma on wystarczaj¹cej mocy do zniszczenia tych, którzy wed³ug Bo¿ego S³owa buduj¹ swój dom na mocnym fundamencie.
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Jêzyki jako znak dla niewierz¹cych
Gdy by³em m³ody w Panu myœla³em, ze „jêzyki jako
znak dla niewierz¹cych” mia³y miejsce podczas tych
dzikich zielonoœwi¹tkowych spotkañ, które czasami
organizowano w moim uœwiêceniowym zborze.
Zmieni³em zdanie, kiedy wielokrotnie sta³em siê
œwiadkiem tego samego wydarzenia: Ktoœ przyprowadza goœcia do koœcio³a. Podczas spotkania zaczyna go
dotykaæ S³owo, kiedy nagle siostra „Nadgorliwa” wstaje i zaczyna wrzeszczeæ w jêzykach i podrygiwaæ g³ow¹,
jak kura szukaj¹ca ziarna w ziemi!
– Co jej siê sta³o? – pyta goœæ.
– Ach, to Duch Œwiêty zst¹pi³ na ni¹ i ona doœwiadcza b³ogos³awieñstwa.
PóŸniej ktoœ zadaje pytanie: – Czy ty chcia³byœ zostaæ ochrzczony w Duchu Œwiêtym?
– O, nie – odpowiada goœæ – Mam problemy z szyj¹
i nie wiem czy przetrwa³bym b³ogos³awieñstwo Ducha
Œwiêtego!
W koñcu zrozumia³em, ¿e jêzyki tego rodzaje nie s¹
znakiem dla niewierz¹cych, maj¹cym zachêciæ ich do
przyjêcia zbawienia, a raczej oznak¹ dla innych, ¿e
chrzeœcijanie s¹ szaleni!
Zacz¹³em wiêc pytaæ Boga: Kiedy jêzyki s¹ znakiem
dla niewierz¹cych?
Pan odpowiedzia³ mi na to pytanie, gdy zdoby³em
ju¿ trochê doœwiadczenia w s³u¿bie. Teraz mogê dok³adnie stwierdziæ, kiedy jêzyki s¹ znakiem dla niewierz¹cych: gdy Duch Œwiêty omijaj¹c twój intelekt umo¿liwia ci mówienie, g³oszenie lub nauczanie w jêzyku
ludzkim, którego wczeœniej siê nie uczy³eœ.
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Gdybym g³osi³ w indyjskiej wiosce, a mój t³umacz
nagle by umar³ i odszed³ do Pana, mia³bym do wyboru
wierzyæ o wiêkszy lub mniejszy cud. Wybieraj¹c wiêkszy, powinienem go chwyciæ za koszulê, potrz¹sn¹æ
i powiedzieæ: „Nikt tak ³atwo nie opuszcza moich spotkañ! Powstañ z martwych, mam tu coœ do zrobienia!”.
Móg³bym tak¿e poprosiæ porz¹dkowych o wyniesienie
cia³a t³umacza i mieæ nadziejê, ¿e Duch Œwiêty spocznie
na mnie i umo¿liwi mi kontynuowanie g³oszenia w jêzyku s³uchaczy.
Ten drugi cud dzieje siê jedynie wtedy, gdy Duch
Œwiêty tego chce. I to jest przyk³ad jêzyków jako znaku
dla niewierz¹cych. Mia³em mo¿liwoœæ u¿ywania tego
daru w mojej s³u¿bie dziewiêtnaœcie razy. G³osi³em
w jêzyku indyjskim, francuskim, hiszpañskim, arabskim i niemieckim. Za ka¿dym razem nie rozumia³em
tego, co mówi³em.
Po raz pierwszy przydarzy³o siê to, gdy by³em goœciem w chrzeœcijañskim talk-show w San Jose, w stanie Kalifornia. Mniej wiêcej w po³owie programu gospodarz zapyta³ mnie: – Bracie Roberson, co najbardziej zmieni³o twoje ¿ycie?
W³aœnie prze¿y³em coœ szczególnego w moim chodzeniu z Panem i uœwiadomi³o mi to realnoœæ Bo¿ej
mi³oœci, wiêc odpowiedzia³em: – Mój przyjacielu, to Bo¿a
mi³oœæ. To ona mnie tak zmieni³a...
Nagle, zanim siê zorientowa³em, co robiê, zacz¹³em
mówiæ innymi jêzykami. Mog³em to powstrzymaæ, lecz
mia³em tak mocne przeœwiadczenie, aby to zrobiæ, ¿e
pozwoli³em temu ponadnaturalnemu doznaniu przep³ywaæ przeze mnie.
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Wtedy w panice pomyœla³em: Ta rozg³oœnia telewizyjna nale¿y w po³owie do niewierz¹cych. Nie wiem
nawet, czy mówienie jêzykami podczas realizacji telewizyjnego programu jest dozwolone?
Spojrza³em na gospodarza spotkania. Nie zachowywa³ siê, jakby chcia³ mnie zatrzymaæ. Pomyœla³em:
W porz¹dku, gdy skoñczê mówiæ jêzykami, Pan da mi
wyk³ad. Skoñczy³em mówiæ i siedzia³em przed kamer¹. Nie mia³em wyk³adu, a nie mog³em wyk³adaæ tego
poselstwa tylko dlatego, ¿e tego chcia³em.
Pomyœla³em: Co mam teraz zrobiæ? Panie, nie zostawiaj mnie teraz!
Skoñczyliœmy program zachowuj¹c siê tak, jakby nic
siê nie sta³o. Wszyscy zignorowali ten incydent. Kiedy
jednak schodzi³em ze sceny, podbieg³a do mnie kobieta. By³a to niemiecka emigrantka. Zaczê³a do mnie
mówiæ z niemieckim akcentem: – Bracie Roberson,
bracie Roberson! Sk¹d znasz jêzyk staroniemiecki?
– Przepraszam – odpar³em – ale ja nie mówiê za
dobrze nawet po angielsku!
– Czy wiesz, co siê sta³o? – zapyta³a.
– Co takiego siê sta³o? – odpar³em.
Kobieta wyjaœni³a mi: – Nagle przesta³eœ mówiæ po
angielsku i zacz¹³eœ mówiæ do niemieckiej grupy s³uchaczy u¿ywaj¹c jêzyka niemieckiego z doskona³ym
akcentem, którego u¿ywali w swoim kraju!
Zak³opotany odpar³em: – Nie mia³em najmniejszego
pojêcia, ¿e to robiê!
Kobieta kontynuowa³a: – Niemiecka emigrantka,
która mieszka w Sacramento, w³aœnie zadzwoni³a na
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nasz¹ gor¹c¹ liniê i rozmawia³am z ni¹, poniewa¿ jestem tu jedyn¹ osob¹ znaj¹c¹ niemiecki.
Kobieta ta umiera³a na nieuleczaln¹ chorobê, a ty
powiedzia³eœ jej po niemiecku, co ma zrobiæ. By³a pos³uszna instrukcjom i upad³a pod Bo¿¹ moc¹. Gdy siê
podnios³a, by³a zupe³nie zdrowa! Zadzwoni³a, aby siê
podzieliæ tym œwiadectwem. Czy ty naprawdê nie wiesz,
co siê sta³o, bracie Roberson?
– Nie, ale je¿eli jeszcze raz bêdê ostatnim, który siê
o takich rzeczach dowiaduje, poproszê Boga o podwy¿kê! – odpar³em.
Nastêpnym razem dar jêzyków jako znak dla niewierz¹cych pojawi³ siê w mojej us³udze w Anaheim w Kalifornii. Podczas us³ugiwania na zgromadzeniu zawo³a³em do siebie hiszpañsk¹ katoliczkê, która siedzia³a
z brzegu. Dziêki objawieniu zacz¹³em jej mówiæ, co jej
dolega.
Kobieta ta by³a bardzo gorliw¹ katoliczk¹ i prawie
w ogóle nie mówi³a po angielsku. By³em dla niej mê¿em
Bo¿ym. Dlatego chocia¿ nie rozumia³a mnie, na wszystko, co mówi³em, mia³a jedn¹ odpowiedŸ: – Si, mê¿u Bo¿y.
Si, mê¿u Bo¿y.
Nagle z mojego ducha wyp³ynê³y jêzyki. Nie by³em
zdziwiony, poniewa¿ jêzyki do wyk³adu czêsto manifestuj¹ siê podczas mojej us³ugi. Wyk³ad pojawia siê zaraz po jêzykach i przez to wiem, jak dalej us³ugiwaæ
danej osobie.
Lecz tym razem, zanim nawet zacz¹³em oczekiwaæ
wyk³adu, kobieta ta powiedzia³a coœ do mnie jêzykami!
Gdy skoñczy³a, ja zacz¹³em mówiæ. Wtedy kobieta westchnê³a i upad³a pod Bo¿¹ moc¹.
103

Chodzenie w Duchu – chodzenie w mocy

Pomyœla³em: Aha, pewnie zosta³a uzdrowiona!
Podczas wieczornego posi³ku w chiñskiej restauracji jeden z moich wspó³pracowników podszed³ do mnie
i zapyta³:
– Czy pamiêtasz tê Hiszpankê, która zosta³a uzdrowiona na dzisiejszym spotkaniu?
– Tak – odpowiedzia³em.
– Rozmawia³em z cz³onkami tutejszego koœcio³a i oni
mówi¹, ¿e w ogóle nie rozumiesz, co tam siê sta³o. Ona
nie mówi po angielsku.
– Tak, wiem o tym – powiedzia³em.
– Ale czy wiesz, ¿e nagle zacz¹³eœ do niej mówiæ po
hiszpañsku i wyjaœni³eœ jej, co jej dolega? Gdy siê na
chwilê zatrzyma³eœ, ona zada³a ci pytanie po hiszpañsku – odpowiedzia³eœ na nie tak¿e po hiszpañsku!
– Tak? – zapyta³em zdziwiony.
– Tak mi powiedzieli – potwierdzi³ mój wspó³pracownik.
– Otó¿ to – powiedzia³em – Znowu dowiadujê siê
o tym ostatni. Chyba jednak poproszê Boga o podwy¿kê!
Opiszê teraz jeszcze jeden przyk³ad manifestacji tego
rodzaju jêzyków w moim ¿yciu. Tym razem by³o inaczej.
Prowadzi³em spotkanie na Florydzie g³osz¹c p³omienne kazanie. Zauwa¿y³em, ¿e zawsze gdy powiedzia³em
coœ w oparciu o dar s³owa wiedzy, mê¿czyzna siedz¹cy
w trzecim rzêdzie pochyla³ siê do cz³owieka obok i coœ
mu szepta³. Zacz¹³ we mnie p³on¹æ œwiêty gniew – by³em zirytowany!
Pomyœla³em: Je¿eli chcieli przeszkadzaæ, mogli chocia¿ usi¹œæ na koñcu!
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Gdzieœ w œrodku mojego kazania mê¿czyŸni przestali szeptaæ, co pomog³o mi siê skoncentrowaæ. Bóg
uczyni³ tego wieczoru ró¿ne cuda. Po spotkaniu, gdy
odpoczywa³em w swoim pokoju, przysz³a do mnie pastor.
Zapyta³a mnie: – Czy zauwa¿y³eœ tych dwóch mê¿czyzn, którzy szeptali do siebie podczas spotkania?
– Tak – odpar³em – Rozmawiali przez jedn¹ trzeci¹
mojego kazania, a potem przestali.
– Jeden z nich mówi tylko po francusku. Przyprowadzi³ na spotkanie swojego t³umacza, aby móg³ coœ
wzi¹æ z kazania.
Pomyœla³em: Ojej! Gdy ju¿ zacz¹³em sobie robiæ wyrzuty z powodu mojej postawy wzglêdem tych mê¿czyzn,
pastor przerwa³a mi moje myœli.
– Francuz powiedzia³, ¿e po jednej trzeciej kazania
przesta³eœ mówiæ po angielsku i zacz¹³eœ g³osiæ po francusku.
– Ale ja nie g³osi³em po francusku! – zaprotestowa³em.
– On mówi, ¿e tak.
– W porz¹dku – powiedzia³em – zapytaj go o czym
g³osi³em.
Ktoœ porozmawia³ z nim i odkry³, ¿e by³o to dok³adnie moje poselstwo!
Jedn¹ rzecz¹ jest, gdy Duch Œwiêty porusza siê przez
ciebie i inspiruje ciê do mówienia tego, co chce ludziom
przekazaæ, a inn¹, kiedy Duch Œwiêty t³umaczy komuœ
objawienie, które otrzyma³eœ, na francuski. To siê nazywa objawienie! Podczas spotkania dzieli³em siê tym
samym S³owem, które poruszam w tym rozdziale!
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Oczywiœcie, chcia³bym u¿ywaæ jêzyków do wstawiennictwa lub do wyk³adu wed³ug w³asnej woli, lecz nie
mogê. Ró¿ne rodzaje jêzyków manifestuj¹ siê zgodnie
z wol¹ Ducha Œwiêtego.
Równie¿ chcia³bym u¿ywaæ daru jêzyków jako znaku dla niewierz¹cych wedle swojej woli, lecz nie mogê.
Dzia³a on tylko wtedy, gdy Duch porusza siê nade mn¹.
Jest tylko jeden ze sposobów manifestacji jêzyków, który mogê u¿ywaæ wtedy, gdy sam chcê – s¹ to jêzyki do
osobistego budowania siê.
Czy wszyscy mówi¹ jêzykami?
Gdy widzimy ró¿nicê pomiêdzy poszczególnymi rodzajami jêzyków, ³atwiej zrozumiemy, co Pawe³ mia³
na myœli w 1 Liœcie do Koryntian 12: 29-30, gdy zadaje kilka pytañ. Rozpoczyna w ten sposób: Czy wszyscy s¹ aposto³ami? Czy wszyscy prorokami? Czy
wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy maj¹ moc
czynienia cudów? (w. 29). Poprawna odpowiedŸ na
wszystkie te pytania brzmi: „Oczywiœcie, ¿e nie”.
Kogo aposto³ ma na myœli pisz¹c o mocy czynienia
cudów? Ludzi operuj¹cych w darze czynienia cudów,
jednym z darów Ducha, który kwalifikuje ludzi do piêciu darów s³u¿b.
Nie ka¿dy jest powo³any do tego, aby dar Ducha dzia³a³ w nim w takim wymiarze, by zakwalifikowaæ dan¹
osobê do s³u¿by – jednej z piêciu darów s³u¿b. Jednak
ka¿da czêœæ cia³a Chrystusa jest powo³ana do wype³niania pos³ania skierowanego do wierz¹cych w Ewangelii Marka 16:16-18: do mówienia innymi jêzykami,
nak³adania r¹k na chorych i wypêdzania demonów.
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Czasami tak¿e, wedle woli Ducha, obejmuje to równie¿
dar czynienia cudów!
Oto niektóre przyk³ady us³uguj¹cych, których Duch
wyposa¿y³ w dar czynienia cudów: William Branham,
George Jeffreys, Maria Woodworth-Etter i Kathryn
Kuhlman. Ka¿da z tych osób by³a powo³ana przez Boga
do s³u¿by i zosta³a wyposa¿ona w niektóre z dziewiêciu
darów Ducha.
Gdy wiêc Pawe³ pyta: „Czy wszyscy czyni¹ cuda?”,
odpowiedŸ brzmi – nie. Nastêpnie w trzydziestym wersecie aposto³ zadaje inne pytanie. Czy wszyscy maj¹
dary uzdrawiania? Oczywiœcie, ¿e nie! Czy wszyscy
mówi¹ jêzykami? Czy wszyscy wyk³adaj¹?
Kiedyœ zastanawia³em siê, dlaczego Pawe³ nie wyjaœni³ do koñca kwestii jêzyków. Wielu ludzi, którzy nie
wierz¹ w mówienie innymi jêzykami w obecnych czasach, argumentuj¹ to powy¿szym wersetem.
Gdy ostatnio spotka³em tak¹ osobê, by³o to na przyjêciu weselnym. Chc¹c nie chc¹c star³em siê z ni¹. By³a
to zagorza³a baptystka. Podesz³a do mnie i zapyta³a:
–Jakiej jesteœ wiary?
Bardzo j¹ to interesowa³o, poniewa¿ mia³em udzieliæ
œlubu jej wnukowi i jego wybrance.
Zapyta³em babciê, czy kiedykolwiek s³ysza³a o takich ludziach jak Kenneth Hagin, Fred Price czy Kenneth Copeland. O ¿adnym z nich nie s³ysza³a. Spyta³em wiêc, czy wie, co to s¹ Zbory Bo¿e (Assemblies of
God).
– O tak, to charyzmatycy. Jesteœ jednym z nich. Masz
ci los.
– Co masz na myœli? – zapyta³em.
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Wyjaœni³a mi wtedy to, czego dowiedzia³a siê w swoim koœciele. Uczono j¹, ¿e wed³ug 1 Listu do Koryntian
12:28-29, Bóg ustanowi³ w Koœciele niektórych jako
aposto³ów, proroków i nauczycieli, lecz nie wszyscy
mog¹ pe³niæ te s³u¿by.
Nastêpnie zacytowa³a z 1 Listu do Koryntian 12:30:
Czy wszyscy maj¹ dary uzdrawiania? Czy wszyscy
mówi¹ jêzykami? Czy wszyscy je wyk³adaj¹?
– Có¿, czy wszyscy mówi¹ jêzykami? – zapyta³em.
Odpar³a: – Nie, to jest wymienione w tym miejscu
razem z innymi s³u¿bami. Nie wszyscy wiêc maj¹ mówiæ jêzykami.
W jej zrozumieniu wszyscy jesteœmy powo³ani do
swojego szczególnego miejsca w czêœci cia³a Chrystusa, w którym czujemy siê wygodnie.
– Nie, siostro – odpar³em – wszyscy jesteœmy powo³ani do tego samego cia³a. To ludzie stworzyli podzia³y.
– Dlaczego wiêc – ponownie zapyta³a – tu jest napisane: „Czy wszyscy mówi¹ jêzykami?” Pawe³ nie zadawa³by takiego pytania, gdybyœmy wszyscy mieli mówiæ
jêzykami!
Muszê przyznaæ, ¿e w tym czasie nie umia³em znaleŸæ odpowiedzi na to pytanie. By³oby lepiej, gdyby Pawe³ nie zawar³ tego zdania w swoim liœcie. Lecz niestety napisa³ to i musia³em coœ z tym zrobiæ.
W koñcu dostrzeg³em nastêpne pytanie Paw³a w trzydziestym wersecie: „Czy wszyscy wyk³adaj¹?”. Wtedy
zrozumia³em, ¿e aposto³ mówi o innym rodzaju jêzyków
– do wyk³adu. Swoich pytañ nie odnosi³ do daru jêzyków dla osobistego zbudowania.
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Pawe³ zapyta³ wiêc: „Czy wszyscy u¿ywaj¹ jêzyków
i wyk³adu w publicznym zgromadzeniu?”. OdpowiedŸ
oczywiœcie brzmi: nie. Nie ka¿dy ma powo³anie do dzia³ania w tym darze. Wszyscy jednak s¹ powo³ani przez
Boga do mówienia jêzykami dla osobistego zbudowania.
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Tych, którzy s¹ mi pos³uszni i s³uchaj¹ mojego g³osu poprowadzê
od chwa³y do chwa³y.
Ale pamiêtaj, ja inaczej patrzê na
czas ni¿ ty,
poniewa¿ ja jestem wieczny.
Zaczekam tak d³ugo, ile trzeba, lecz
ty masz do wykonania w swoim
czasie pewne dzie³o.

S¹ ludzie, którzy poœwiêcaj¹ ¿ycie
modlitwie, a inni zbieraj¹ ¿niwo
tej pracy.
Pragniesz zobaczyæ moj¹ chwa³ê
i dlatego dotknê twojego ¿ycia.
Im bardziej mnie szukasz, tym bardziej uwalniasz moj¹ obecnoœæ.
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Rozdzia³ 6

•ród³o objawienia Paw³a
Aposto³ Pawe³ otrzyma³ od Boga plan fundamentu
pierwszego Koœcio³a. Obejmuje on miêdzy innymi dary
s³u¿b i ró¿ne sposoby dzia³ania Ducha opisane w dwunastym rozdziale 1 Listu do Koryntian, które omówiliœmy ju¿ wczeœniej.
Wielkoœæ objawienia Paw³a
Studiuj¹c listy Paw³a jestem zadziwiony iloœci¹ szczegó³ów, które Bóg mu objawi³ na temat ca³ej fundamentalnej struktury Koœcio³a.
Oczywistym jest, ¿e objawienie aposto³a Paw³a jest
tak samo wielkie i dok³adne, jak objawienie, które otrzyma³ Moj¿esz na górze Synaj, kiedy Bóg da³ Izraelowi
zakon. Objawienie Moj¿esza nie dotyczy³o jedynie dziesiêciu przykazañ, lecz obejmowa³o szczegó³owe prawo
i sposób jego administrowania.
Poza Jezusem, bez w¹tpienia Pawe³ otrzyma³ najbardziej bezpoœrednie objawienie od Boga od czasów Moj¿esza. Kiedy to zrozumia³em, z pasj¹ zacz¹³em szukaæ
Ÿród³a objawienia Paw³a. OdpowiedŸ znalaz³em w 1 Liœcie do Koryntian i chcê ci teraz pokazaæ, jak uchwyciæ
siê tego samego i wzi¹æ od Boga ka¿d¹ dobr¹ rzecz,
któr¹ dla ciebie zaplanowa³.
Pawe³ nie otrzyma³ objawienia dlatego, ¿e mia³ apostolskie powo³anie, lecz dlatego, ¿e œwiadomie zdecy113

Chodzenie w Duchu – chodzenie w mocy

dowa³ przyjœæ do Boga tak blisko, jak to jest tylko mo¿liwe i wzi¹æ od Niego wszystko, co tylko On dla niego
przygotowa³. Jezus powiedzia³: Wielu jest powo³anych,
ale niewielu wybranych (Mt. 22:14). Ludzie powo³ani, a tak¿e wybrani, podejmuj¹ te same decyzje, które
podejmowa³ Pawe³.
Definicja cielesnego chrzeœcijanina
Ca³y 1 List do Koryntian zosta³ napisany do chrzeœcijan, którzy karmi¹ siê tylko mlekiem, a nie miêsem
Bo¿ego S³owa. Pawe³ okreœli³ takich chrzeœcijan mianem cielesnych:
I ja, bracia, nie mog³em mówiæ do was
jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowl¹t w Chrystusie.
Poi³em was mlekiem, nie sta³ym pokarmem, bo jeszcze go przyj¹æ nie mogliœcie, a i teraz jeszcze nie mo¿ecie
1 List do Koryntian 3:1-2
Pawe³ zwraca siê do wierz¹cych w Koryncie mówi¹c:
„Jest tak wiele rzeczy, o których chcê wam powiedzieæ,
ale nie mogê. Jesteœcie cieleœni. Nie mo¿ecie znieœæ sta³ego pokarmu S³owa”.
Aposto³ napisa³ ca³y list na temat cielesnego umys³u
– umys³u niezdolnego do przyjêcia, rozró¿nienia i zrozumienia duchowych spraw.
To jest trochê przera¿aj¹ce, gdy zauwa¿ymy jak niewielu kaznodziejów w Koœciele rozumie sens 1 Listu
do Koryntian, a jeszcze mniej ¿yje zawartymi tam podstawami! Nic dziwnego, ¿e Koœció³ ma niewiele Bo¿ej
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mocy, a œwiat patrzy na wiêkszoœæ wierz¹cych i nie
widzi, aby ich potrzeby by³y zaspokajane.
W trzecim wersecie trzeciego rozdzia³u Pawe³ wyjaœnia, co sk³ada siê na cielesnoœæ:
Jeszcze bowiem cieleœni jesteœcie. Bo
skoro miêdzy wami jest zazdroœæ i k³ótnia, to czy¿ cieleœni nie jesteœcie i czy
na sposób ludzki nie postêpujecie?
Innymi s³owy: „Czy nie ¿yjecie, jak zwykli ludzie zamiast korzystaæ z mocy, któr¹ otrzymaliœcie od Boga
wraz z now¹ natur¹?”.
Nie trzeba byæ super duchowym chrzeœcijaninem,
aby zrozumieæ, ¿e tam, gdzie jest zawiœæ i poró¿nienie,
ludzie ¿yj¹ cieleœnie. Któ¿ nie oskar¿y³by o cielesnoœæ
cz³owieka ¿yj¹cego w zawiœci i poró¿nieniu?
Bóg mi kiedyœ powiedzia³: – Nie rañ ludzi. W ¿adnym wypadku ich nie niszcz.
To interesuj¹ce, ¿e dla naszego Ojca w niebie wydaje siê nieistotne, co ludzie robi¹ przeciwko nam.
Im bardziej staram siê poznawaæ Boga, tym bardziej
odkrywam, ¿e On chce, aby Jego mi³oœæ opisana w trzynastym rozdziale 1 Listu do Koryntian, przejawia³a siê
we mnie. Dotyczy to myœlenia o tym, co dobre i nie
zwracania uwagi na z³o, które ktoœ mi wyrz¹dza. Odkrywam tak¿e, ¿e im bardziej wchodzê w rzeczywistoœæ
w trzynastego rozdzia³u 1 Listu do Koryntian, tym wiêcej doœwiadczam pokoju, poczucia pewnoœci i ufnoœci
do Ojca.
Je¿eli nasze ¿ycie jest pe³ne z³oœci i poró¿nienia,
œwiat okreœla nas mianem cielesnych. Je¿eli natomiast
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chodzimy w mi³oœci i mówimy: „Nie zraniê innego cz³owieka”, mówi, ¿e jesteœmy ekscentrykami. Dlatego naszym pragnieniem powinna byæ chêæ podobania siê
Jezusowi ponad wszystko. Œwiat nie bêdzie sta³ przy
nas w dniu s¹du. Osobiœcie staniemy przed Jezusem
i zdamy sprawê z w³asnych uczynków.
Pawe³ okreœli³ wiêc z³oœæ i poró¿nienie mianem cielesnoœci. Doskonale to rozumiem. Im lepiej traktujemy innych, tym bardziej pozwalamy Bogu kochaæ ludzi przez nas. Wtedy Jego obecnoœæ staje siê dla nas
realniejsza.
Zwróæmy uwagê na inn¹ rzecz, któr¹ Pawe³ okreœla
cielesnoœci¹ w 1 Liœcie do Koryntian 3:4-5. Nasza cielesnoœæ mo¿e siê wyraziæ tak¿e przez to, ¿e idziemy za
ludŸmi:
Albowiem jeœli jeden mówi: Ja jestem
Paw³owy, a drugi: Ja Apollosowy, czy¿ cieleœni nie jesteœcie?
Bo któ¿ to jest Apollos? Albo, któ¿ to
jest Pawe³? S³udzy, dziêki którym uwierzyliœcie, a z których ka¿dy dokona³ tyle,
ile mu da³ Pan.
Innymi s³owy, aposto³ mówi w pi¹tym wersecie: „Bóg
da³ nam nasz¹ s³u¿bê i z tego powodu uwierzyliœcie ku
zbawieniu. Lecz on da³ s³u¿bê ka¿demu cz³owiekowi”.
W wersecie szóstym Pawe³ kontynuuje: Ja zasia³em
(przez moj¹ s³u¿bê przyjêliœcie zbawienie), Apollos
podla³ (uczy³ was), ale to BÓG DA£ WZROST.
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Tylko Bóg mo¿e daæ wzrost
Pawe³ chcia³ skierowaæ uwagê cz³onków koœcio³a
w Koryncie z us³ugi cz³owieka, na us³ugê Ducha Œwiêtego w nich – jedynej, która mo¿e zmieniæ ich ¿ycie i pomóc im postêpowaæ wed³ug biblijnych zasad, które poznawali dziêki swoim nauczycielom.
Zwróæ uwagê na s³owo, którego u¿y³ Pawe³: „Ja zasia³em”. Nawi¹zuje w tym miejscu do swojego apostolstwa – daru od Boga. Jego zadaniem by³a pionierska
praca w sercach Koryntian.
Aposto³ przypomina wiêc wierz¹cym: „Przyjecha³em
i narodziliœcie siê na nowo. Zasia³em was w Bo¿e Królestwo. PóŸniej pos³a³em Apollosa, a on podla³ w was
S³owo nauczaniem o wierze i Bo¿ym dziedzictwie, które w Nim mamy.
Lecz przecie¿ jesteœmy tylko ludŸmi, przez których
us³yszeliœcie ewangeliê. Ja nie mogê was uzdrowiæ.
Mam jedynie swój dar od Boga. Mogê g³osiæ zbawienie
i uzdrowienie, lecz jedynie Bóg zbawia i uzdrawia. Chocia¿ ja zasia³em, Apollos podla³, sam Bóg musi spowodowaæ w was wzrost”.
Nastêpnie przez ca³¹ resztê 1 Listu do Koryntian
Pawe³ wyjaœnia wiele duchowych zasad, które mog¹
nam pomóc przezwyciê¿yæ cielesnoœæ, je¿eli oczywiœcie
zastosujemy je w swoim ¿yciu. Aposto³ porusza takie
sprawy jak: pozywanie siê do s¹du przez braci w Chrystusie, problemy ma³¿eñskie, powo³anie, s³u¿by, zadania koœcio³a, chodzenie w mi³oœci, zmartwychwstanie,
czy kwestie dotycz¹ce wieczerzy Pañskiej. Wszystkie
te sprawy s¹ bardzo przyziemne, mimo to musimy je
duchowo rozs¹dzaæ.
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Podsumowuj¹c, Pawe³ powiedzia³: „Wszystko, co my,
kaznodzieje, mo¿emy zrobiæ, to jedynie wy³o¿yæ wam
podstawowe zasady, w oparciu o które mo¿na odnieœæ
zwyciêstwo nad cielesnoœci¹. Je¿eli jednak nie pozwolicie Duchowi Œwiêtemu zmieniaæ swojego ¿ycia zgodnie z zasadami, których s³uchacie, nie mo¿emy na to
nic poradziæ. W tym miejscu nasza s³u¿ba siê koñczy”.
Jesteœ Bo¿¹ budowl¹
W 1 Liœcie do Koryntian 3:7-11 Pawe³ mówi:
A zatem ani ten, co sadzi, jest czymœ,
ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje
wzrost.
Bo ten, co sadzi, i ten, co podlewa, jedno maj¹ zadanie i ka¿dy w³asn¹ zap³atê
odbierze wed³ug swojej pracy.
Albowiem wspó³pracownikami Bo¿ymi
jesteœmy; wy rol¹ Bo¿¹, budowl¹ Bo¿¹ jesteœcie.
Wed³ug ³aski Bo¿ej, która mi jest dana,
jako m¹dry budowniczy za³o¿y³em fundament, a inny na nim buduje. Ka¿dy zaœ
niechaj baczy, jak na nim buduje.
Albowiem fundamentu innego nikt nie
mo¿e za³o¿yæ oprócz tego, który jest za³o¿ony, a którym jest Jezus Chrystus.
Kim jesteœ? Jesteœ ¿ywym kamieniem w ogromnej
duchowej konstrukcji zwanej Bo¿¹ budowl¹. Jako
wspó³budowniczy cia³a Chrystusa, jesteœ powo³any do
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wype³nienia szczególnej s³u¿by. Musimy pamiêtaæ, ¿e
budujemy na fundamencie za³o¿onym przez Paw³a,
m¹drego budowniczego, w oparciu o objawienie „Jezusa Chrystusa i to ukrzy¿owanego” (1 Kor. 2:2).
Gdzie wiêc koñczy siê moja s³u¿ba ewangelii a zaczyna s³u¿ba Ducha Œwiêtego? Có¿, mogê uczyæ ciê
na temat twojego dziedzictwa w Bogu. Od czasu do
czasu mogê powiedzieæ ci s³owo m¹droœci lub poznania, je¿eli Duch zechce. Mogê uczyæ ciê o wierze, mi³oœci i Bo¿ym namaszczeniu. Nie mogê jednak daæ ci
namaszczenia i wyposa¿enia do realizowania twojego
osobistego powo³ania jako ¿ywego kamienia w Bo¿ej
budowli. Musisz iœæ do samego Boga po rzeczy, których ¿aden cz³owiek nie mo¿e ci daæ. Twój wzrost jest
zale¿ny od Ducha Œwiêtego i Jego osobistego dzia³ania w tobie.
Zapewniam ciê, nie jest mo¿liwe, abyœ modl¹c siê
w Duchu Œwiêtym, nie modli³ siê zarazem o Bo¿y plan
dla ciebie i nie stawa³ siê bardziej przygotowanym i wyposa¿onym do spe³nienia roli ¿ywego kamienia w ciele
Chrystusa.
Moja s³u¿ba koñczy siê na przekazaniu ci wiedzy.
Mogê zasiaæ ciê do Królestwa, podlewaæ twoje ¿ycie
nauczaniem, lecz nie jestem w stanie przydaæ ci wzrostu. Tylko Bóg to mo¿e uczyniæ.
Dlatego Pawe³ powiedzia³ Koryntianom: „Dosta³em
od Boga ³askê, aby byæ m¹drym budowniczym. Otrzyma³em Jego tajemnicê i po³o¿y³em fundament ukrzy¿owanego Jezusa Chrystusa.
Je¿eli odpowiadacie na Bo¿e powo³anie dla swojego
¿ycia pamiêtajcie, ¿e nie ma innego fundamentu jak
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ten, który za³o¿y³em. Gdy wasze ¿ycie nabierze kszta³tu i zaczniecie wp³ywaæ na cia³o Chrystusa, staniecie
siê nastêpn¹ kondygnacj¹ Bo¿ej budowli. Baczcie jak
budujecie na fundamencie tego, co wam g³osi³em. Nie
ma sensu s³u¿yæ tak, ¿eby efekty pracy by³y tylko drewnem, sianem i s³om¹ (1 Kor. 3:12). Dlaczego by nie osi¹gn¹æ czegoœ wiêcej, tym bardziej, ¿e mamy dostêp do
samego Ÿród³a?”.
•ród³o objawienia Paw³a
Pawe³ nie nazywa³by innych cielesnymi, gdyby nie
móg³ im pokazaæ drogi wyjœcia z tego po³o¿enia. Na nic
nie przyda³yby siê reprymendy aposto³a, je¿eliby nie
móg³ im osobiœcie przekazaæ, jak znaleŸæ siê w Bo¿ej
obecnoœci, aby siê zmieniaæ i wzrastaæ.
Dlatego w drugim rozdziale 1 Listu do Koryntian, Pawe³ przedstawi³ Ÿród³o swojej objawionej wiedzy, a zarazem Ÿród³o chrzeœcijañskiego chodzenia w mocy – drogi
wyjœcia z cielesnoœci, z³oœci i poró¿nienia.
Pamiêtaj, list ten jest skierowany do cielesnego umys³u niedojrza³ych chrzeœcijan. Pawe³ chcia³ ich nauczyæ,
w jaki sposób mog¹ siê pod³¹czyæ do Ÿród³a objawienia,
które on sam znalaz³. Zachêca³ wierz¹cych do powstania w ich chrzeœcijañskim ¿yciu ponad cielesne, zmys³owe postawy i do nawi¹zania relacji z Bogiem.
Pawe³ mówi³: „Mogê pokazaæ wam moje Ÿród³o – miejsce, w którym otrzyma³em zrozumienie Bo¿ych tajemnic. Je¿eli mnie zrozumiecie, mo¿ecie skoñczyæ z cielesnoœci¹”.
Osobiœcie nie chcê byæ cielesnym cz³owiekiem. Chcê
uni¿yæ siê do pozycji, w której mogê uczyæ siê od Paw³a.
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Je¿eli mam mo¿liwoœæ wskoczyæ do tej samej duchowej „rzeki”, do której on wskoczy³, chcê to zrobiæ,
poniewa¿ us³uguj¹cy nie mog¹ mi daæ wszystkiego. Nie
mog¹ mnie obdarowaæ namaszczeniem. Nie s¹ w stanie daæ mi powo³ania. Chocia¿ mog¹ mnie uczyæ o wierze, radoœci i pokoju, nie mog¹ mi daæ duchowych skarbów.
Nikt inny, tylko Jezus Chrystus, w mocy Ducha Œwiêtego, da³ Koœcio³owi wszystkie dary i sam sob¹ wszystko
wype³nia. Mam wiêc zamiar odkryæ to samo Ÿród³o,
które pozna³ Pawe³ i chcê siê uczyæ, jak mogê pozwoliæ
Bogu zmieniaæ mnie wed³ug S³owa, które mnie poucza.
Zacznê od drugiego rozdzia³u 1 Listu do Koryntian!
Objawione Ÿród³o Paw³a
Poznajmy wiêc Ÿród³o objawionej wiedzy Paw³a. Gdy
to uczynimy, mo¿emy sami przyjœæ do Boga i wzi¹æ od
Niego to, czego nie mo¿e nam daæ ¿aden cz³owiek. Zobaczmy, co aposto³ powiedzia³ w 1 Liœcie do Koryntian
2:7-8:
Ale g³osimy m¹droœæ Bo¿¹ tajemn¹,
zakryt¹, któr¹ Bóg przed wiekami przeznaczy³ ku chwale naszej,
Której ¿aden z w³adców tego œwiata nie
pozna³, bo gdyby poznali, nie byliby Pana
chwa³y ukrzy¿owali.
Gdy Pawe³ mówi na temat tajemnicy, u¿ywa terminu, który ma to samo znaczenie, co s³owo u¿ywane przez
legendarnego detektywa Sherlocka Holmesa. Rozwi¹zuj¹c kryminalne „zagadki”, zbiera³ szczegó³y, które by³y
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oderwane od siebie, a nastêpnie ³¹czy³ je w taki sposób,
¿e uk³ada³y siê one w logiczne rozwi¹zanie (niezauwa¿alne dla zwyk³ego obserwatora).
Je¿eli chodzi o plan odkupienia, Bóg musia³ uczyniæ z krzy¿a tajemnicê. Wydawa³o siê, ¿e nie by³o o tym
¿adnych wzmianek, ale tak naprawdê by³y one rozproszone po ca³ym Starym Testamencie. Nie wystarczy³o
to jednak, aby odkryæ tajemnicê ukrzy¿owania Chrystusa.
Dlaczego? Gdyby ksi¹¿ê tego œwiata zna³ tê tajemnicê, nie ukrzy¿owa³by Pana chwa³y – a przecie¿ Jezus
musia³ umrzeæ i zmartwychwstaæ.
To wyjaœnia nam komentarz Paw³a w wersecie dziewi¹tym na temat starotestamentowych œwiêtych:
G³osimy tedy, jak napisano: Czego oko
nie widzia³o i ucho nie s³ysza³o, i co do
serca ludzkiego nie wst¹pi³o, to przygotowa³ Bóg tym, którzy go mi³uj¹.
Pomiêdzy wersetem dziewi¹tym a dziesi¹tym nastêpuje niesamowita zmiana – zmiana przymierza! Zobacz,
co jest napisane w 1 Liœcie do Koryntian 2:10-11:
Albowiem NAM OBJAWI£ TO BÓG
PRZEZ DUCHA; gdy¿ Duch bada wszystko, nawet g³êbokoœci Bo¿e.
Bo któ¿ z ludzi wie, kim jest cz³owiek,
prócz ducha ludzkiego, który w nim jest?
Tak samo kim jest Bóg, nikt nie pozna³,
tylko Duch Bo¿y.
Wersety ósmy i dziewi¹ty mówi¹ o Jezusie Chrystusie ukrzy¿owanym. Nastêpnie w wersecie dziesi¹tym
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czytamy, ¿e Duch Œwiêty zosta³ dany Koœcio³owi. Nastêpuje wiêc zmiana przymierza. Od tej chwili Pawe³
zaczyna przedstawiaæ Ÿród³o swojej wiedzy.
Wed³ug s³ów aposto³a, po œmierci Jezusa za grzechy
wszystkich ludzi, Bóg chce, aby ka¿dy us³ysza³ to, co
do tej pory musia³o byæ zakryte. Wszystko zosta³o objawione Koœcio³owi i ka¿dy wierz¹cy, który poddaje siê
Duchowi Œwiêtemu ma do tego dostêp. Mówi o tym
werset dwunasty.
A myœmy otrzymali nie ducha œwiata,
lecz Ducha, który jest z Boga, abyœmy
wiedzieli, czym nas Bóg ³askawie obdarzy³.
Duch Œwiêty przyszed³ z nieba, by odkryæ najwiêksz¹ tajemnicê wszechczasów. Jego zadanie to objawienie nam m¹droœci ukrytej przez Boga jeszcze przed za³o¿eniem œwiata.
Starotestamentowi œwiêci mieli tylko czêœciowy dostêp do ukrytej m¹droœci.
...osi¹gaj¹c cel wiary, zbawienie dusz.
Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali siê o nie prorocy, którzy prorokowali
o przeznaczonej dla was ³asce,
Staraj¹c siê wybadaæ, na który albo na
jaki to czas wskazywa³ dzia³aj¹cy w nich
Duch Chrystusowy, który przepowiada³
cierpienia, maj¹ce przyjœæ na Chrystusa,
ale te¿ maj¹ce potem nastaæ uwielbienie.

123

Chodzenie w Duchu – chodzenie w mocy

Im to zosta³o objawione, ¿e nie sobie
samym, lecz wam us³ugiwali w tym, co
teraz wam zosta³o zwiastowane przez tych,
którzy w Duchu Œwiêtym zes³anym z nieba opowiadali wam radosn¹ nowinê; a s¹
to rzeczy, w które sami anio³owie wejrzeæ
pragn¹.
1 List Piotra 1: 9-12
Lecz przez us³ugê Ducha Œwiêtego Bóg objawia tajemnice swojej m¹droœci ka¿demu, kto wierzy w Jezusa. Z Listu do Hebrajczyków 8:11 dowiadujemy siê, ¿e
w Nowym Przymierzu mo¿emy braæ nauczanie na temat duchowych spraw bezpoœrednio od Ducha Œwiêtego.
I nikt nie bêdzie uczy³ swego ziomka
ani te¿ swego brata, mówi¹c: Poznaj Pana,
bo wszyscy mnie znaæ bêd¹ od najmniejszego, a¿ do najwiêkszego z nich.
Powy¿szy werset obrazuje ró¿nicê pomiêdzy sposobem, w jaki Bóg traktowa³ naród izraelski bêd¹cy pod
zakonem, a ludzi, którzy przyjêli Ducha Œwiêtego. Zakon sk³ada³ siê z dziesiêciu przykazañ, ró¿nych przepisów i krwawych ofiar.
W Starym Przymierzu ludzie nie mieli odrodzonej
przez nowe narodzenie natury. Poniewa¿ duchowo
martwy cz³owiek nie mo¿e znaæ Boga, ludzie poznawali Go przez zakon i ofiary.
Lecz teraz mo¿emy poznaæ Boga od pocz¹tku do koñca, poniewa¿ wypisa³ zakon w naszych sercach i umieœci³ go w naszym umyœle. Darowa³ nam to samo Ÿród³o
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objawionej wiedzy, które przekaza³ Paw³owi – Ducha
Œwiêtego, który bada g³êbokoœci Boga i chce nam je
objawiaæ.
Jêzyki a objawiona wiedza
Co takiego zrobi³ Pawe³, ¿e odró¿nia³ siê od ludzi,
którzy byli wype³nieni Duchem w jego czasach? Inni
aposto³owie te¿ byli powo³ani – mieli tego samego Ducha Œwiêtego. Co sprawi³o, ¿e Pawe³ by³ bardziej wyposa¿ony i mia³ wiêcej wiedzy ni¿ ktokolwiek?
Studiuj¹c i rozwa¿aj¹c listy Paw³a odkry³em wspólne
ogniwo pomiêdzy jego objawieniem, a osi¹gniêciami.
W 1 Liœcie do Koryntian 14:18 czytamy jego kluczowe stwierdzenie: Dziêkujê Bogu, ¿e JA O WIELE WIÊCEJ JÊZYKAMI MÓWIÊ, NI¯ WY WSZYSCY.
Powinniœmy chyba przeegzaminowaæ kilka osób z korynckiego koœcio³a, zadaj¹c im proste pytanie:
– Jak czêsto siê modlisz?
– Gdy jadê do pracy na moim wielb³¹dzie.
– A ty, jak czêsto siê modlisz?
– Có¿, modlê siê piek¹c chleb.
– Aha!...
Chocia¿ Pawe³ prawdopodobnie nigdy nie przeprowadzi³ takiego wywiadu, powiedzia³: „Dziêki Bogu, wiêcej ni¿ wy wszyscy mówiê ponadnaturalnym jêzykiem,
który zawiera w sobie ca³kowite objawienie Jezusa
Chrystusa”.
Czy s¹dzisz, ¿e jego poznanie, wiêksze ni¿ kogokolwiek w jego czasach oraz iloœæ czasu poœwiêcona na
modlitwê to przypadek? Nie! Z pewnoœci¹ to nie by³
przypadek.
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Istnieje duchowe ogniwo ³¹cz¹ce jêzyki i objawion¹
wiedzê. Jak wczeœniej nadmieni³em, jêzyki s¹ graniczn¹ lini¹ pomiêdzy ludŸmi ¿yj¹cymi w ponadnaturalnym wymiarze, a tymi, którzy go nie znaj¹. Najprawdopodobniej istnieje tak¿e linia rozdzielaj¹ca zdolnoœæ
przyjêcia i zrozumienia Bo¿ego objawienia.
Pawe³ modli³ siê jêzykami wiêcej ni¿ jakikolwiek inny
wierz¹cy w Koryncie i prawdopodobnie wiêcej ni¿ ktokolwiek dzisiaj na ziemi. Co wiêcej, jest on autorem
trzech czwartych nowotestamentowego objawienia,
bêd¹cego fundamentem Koœcio³a.
Gdzie Pawe³ posiad³ tak niesamowite poznanie? Jak
myœlisz, co aposto³ robi³ podczas podró¿y z miasta do
miasta przez pustyniê? Czym wype³nia³ czas podczas
tych d³ugich godzin?
Poœwiêca³ ten czas na wypowiadanie przed Bogiem
tajemnic Chrystusa. Pan odpowiedzia³ na jego modlitwy, wprowadzaj¹c go w pe³niê jego apostolskiego powo³ania do pogan. Objawienie Chrystusa zrodzi³o siê
w jego duchu do tego stopnia, ¿e aposto³ za³o¿y³ ca³y
fundament pierwszego Koœcio³a!
Wyobra¿am sobie Paw³a, jak idzie zakurzon¹ drog¹
i mówi innymi jêzykami. Jego poganiacz wielb³¹dów
pyta:
– Co powiedzia³eœ Pawle?
– Nie, nie mówi³em do ciebie– pada odpowiedŸ.
Wieczorem Pawe³ rozbija namiot i k³adzie siê spaæ.
Nagle budzi siê. Duch Œwiêty objawia mu nastêpn¹
tajemnicê. Chwyta za ka³amarz i pióro, i zaczyna pisaæ
list do jednego z koœcio³ów tak szybko, jak tylko mo¿e.
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Listy Paw³a by³y tak wa¿ne dla Boga, ¿e uczyni³ je
czêœci¹ swojego S³owa. Zawieraj¹ one niebiañskie sekrety, kiedyœ ukryte w Bogu, lecz teraz dostêpne w Biblii dla ka¿dego.
Duch Œwiêty objawi³ tajemnice ewangelii Paw³owi
– aposto³owi, który pisa³ o sobie, ¿e jest jak p³ód poroniony (1 Kor. 15:8). Nie dowiedzia³ siê o niej przez nauczanie, tak jak pozostali aposto³owie. Wszystko otrzyma³ w bezpoœrednim objawieniu od Boga.
Po piêtnastu latach spotka³ siê z ludŸmi, którzy byli
przed nim aposto³ami. PóŸniej Pawe³ tak skomentowa³
to wydarzenie: ...niczego mi nie narzucili, raczej
przeciwnie, gdy¿ zobaczyli, ¿e zosta³a mi powierzona ewangelia miêdzy nieobrzezanymi, jak Piotrowi miêdzy obrzezanymi... (Gal. 2:6-7).
Wyznanie Bo¿ych tajemnic
Duchowe ogniwo pomiêdzy modlitw¹ jêzykami a objawion¹ wiedz¹ kryje siê w zrozumieniu s³owa: „tajemnice”. Aby nam pomóc to zrozumieæ, Pawe³ wymieni³ to
s³owo trzykrotnie w 1 Liœcie do Koryntian, pomiêdzy
drugim i czternastym rozdzia³em.
Pierwsz¹ wzmiankê znajdujemy w 1 Liœcie do Koryntian 2:7:
Ale G£OSIMY M¥DROŒÆ BO¯¥ TAJEMN¥, zakryt¹, któr¹ Bóg przed wiekami
przeznaczy³ ku chwale naszej.
Drugi raz Pawe³ u¿y³ s³owo nawi¹zuj¹ce do tajemnicy w pierwszym wersecie czwartego rozdzia³u:
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Tak niechaj ka¿dy myœli o nas jako
o s³ugach Chrystusowych i o SZAFARZACH
TAJEMNIC BO¯YCH.
W tym samym liœcie Pawe³ wyra¿a swoje dziêkczynienie za to, ¿e mówi jêzykami wiêcej ni¿ inni, a tak¿e
pisze o sobie jako o szafarzu Bo¿ych tajemnic.
Szafarz jest administratorem. Bogaci ludzie w ówczesnych czasach zatrudniali szafarzy, którzy zarz¹dzali ich
maj¹tkami. Ich zadaniem by³a troska o to, aby pieni¹dze i dobra by³y w³aœciwie wykorzystywane i strze¿one.
Je¿eli Pawe³ mia³ byæ dobrym szafarzem Bo¿ych tajemnic, musia³ ich strzec przed wp³ywem fa³szywych
doktryn, legalizmem, szatanem nienawidz¹cym Koœcio³a, itp. Jak to czyni³? Pozwalaj¹c Duchowi Œwiêtemu
wyznawaæ Bo¿e prawdy podczas godzin modlitwy jêzykami. Wiedzia³, ¿e to wp³ynie na jego duchowe zrozumienie objawienia Chrystusa dla Koœcio³a.
S³owo nawi¹zuj¹ce do „tajemnicy” jest u¿yte po raz
trzeci w 1 Liœcie do Koryntian 14:2:
Bo kto jêzykami mówi, nie dla ludzi
mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie
rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wyg³asza.
Zauwa¿, ¿e w momencie gdy zaczynasz modlitwê
jêzykami, znajdujesz siê w Duchu. Duch Œwiêty pomijaj¹c twoje cia³o, duszê oraz intelekt, dociera bezpoœrednio do twojego ducha. Zaczyna tam tworzyæ ponadnaturalny jêzyk, kiedy tylko otworzysz swoje usta i zaczynasz wyznawaæ Bo¿e tajemnice.
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O jakich jednak tajemnicach Pawe³ mówi w powy¿szym wersecie? S³owo „tajemnica” dos³ownie znaczy
Bo¿e sekrety i nie s¹ to sprawy, o których nigdy nie
powinniœmy rozmawiaæ. Chocia¿ s¹ ukryte w Bogu,
mamy do nich dostêp przez krew Jezusa i moc Ducha
Œwiêtego.
W. E. Vine w swoim s³owniku nowotestamentowych
s³ów przedstawia dobr¹, biblijn¹ definicjê s³owa „tajemnica”: „...wszystko to, co jest poza zasiêgiem naturalnego pojmowania, mo¿e byæ zrozumiane tylko przez
Bo¿e objawienie i jest objawione... tym którzy s¹ nape³nieni Duchem Œwiêtym”.*
Przypuœæmy wiêc, ¿e poœwiêcasz osiem godzin na
modlitwê w Duchu Œwiêtym wyznaj¹c tajemnice, które
s¹ poza zasiêgiem naturalnego zrozumienia, a dostêpne jedynie przez Bo¿e objawienie dla ludzi nape³nionych Duchem Œwiêtym. B¹dŸ pewien, ¿e Bóg nie czerpie korzyœci z twojej modlitwy.
Czy mo¿esz powiedzieæ Bogu coœ, czego nie wiedzia³by ju¿ od tysiêcy lat? Z pewnoœci¹ nie.
Je¿eli wiêc Pan nie czerpie z tego korzyœci, s³u¿y to
nam. Dlatego Bóg powinien na ni¹ odpowiedzieæ tak
samo, jak na przenosz¹c¹ góry modlitwê wiary lub
modlitwê poœwiêcenia: „Pójdê dok¹d Ty chcesz”.
W Ewangelii Jana 16:13 czytamy:
Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy,
wprowadzi was we wszelk¹ prawdê, bo nie

*W. E. Vine, Expository Dictionary of New Testament Words, Old Tappan,
New Jersey, 1966, s. 97
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sam od siebie mówiæ bêdzie, lecz cokolwiek us³yszy, mówiæ bêdzie, i to, co ma
przyjœæ, wam oznajmi.
Duch Œwiêty jest poœrednikiem pomiêdzy nami a Jezusem i mówi jedynie to, co s³yszy. Jego zadanie jako
Ducha Prawdy polega na uwielbianiu Jezusa przez to,
¿e bierze od Niego prawdê i przez ponadnaturalne jêzyki przekazuje j¹ nam.
W Liœcie do Hebrajczyków 7:25 czytamy, ¿e Jezus
jest naszym najwy¿szym kap³anem, „który ¿yje na wieki
i wstawia siê za nami”. Duch Œwiêty s³yszy wiêc wstawiennictwo Jezusa o nas i wlewa je do naszego ducha,
podczas gdy modlimy siê jêzykami.
Czego siê jeszcze mo¿emy dowiedzieæ na temat tajemnic, które wyznajemy podczas modlitwy jêzykami
opisanych w 1 Liœcie do Koryntian 14:2? D³ugo studiowa³em, rozwa¿a³em i modli³em siê, aby odkryæ znaczenie tego wersetu. Dowiedzia³em siê, ¿e s³owo „tajemnice” w tym fragmencie jest tym samym greckim
wyrazem, który odnosi siê do ukrytych tajemnic, dostêpnych dla nas tylko poprzez s³u¿bê Ducha Œwiêtego w obecnych czasach ³aski.
By³em zaskoczony. – Panie, czy to znaczy, ¿e wszystko, co by³o ukryte w Tobie przed za³o¿eniem œwiata
jest dla mnie dostêpne zawsze, gdy przychodzê do tronu ³aski i modlê siê w jêzykach? – zapyta³em.
Pan odpowiedzia³: – Dok³adnie tak!
Dlatego twoja wiara zawsze wzrasta podczas modlitwy jêzykami. Wypowiedzenie kilku sylab nie oznacza,
¿e zostaniesz „na³adowany”. Powód twojego zbudowa-
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nia jest inny: wypowiadasz te same tajemnice, o których pisa³ Pawe³ – o uzdrowieniu, sprawiedliwoœci,
odkupieniu. Wypowiadasz je przed samym tronem ³aski, a Bóg na nie odpowiada tak, jak to czyni wzglêdem
ka¿dej modlitwy.
Przez jêzyk modlitewny Duch Œwiêty wyra¿a zwroty
i ca³e zdania. Je¿eli chodzi o œcis³oœæ, to jêzyk ten jest
bardziej ekspresyjny ni¿ jakikolwiek inny jêzyk, którego ludzie u¿ywaj¹ na ziemi. Przy jego pomocy Bóg buduje twoje duchowe zrozumienie na temat tego, kim
jest Chrystus w tobie, nadzieja chwa³y (Kol. 1:27).
Je¿eli tylko Duch Œwiêty mo¿e wyra¿aæ te tajemnice przez twojego ducha, w koñcu ty tak¿e zaczniesz je
rozumieæ. Jêzyki pozwalaj¹ Duchowi Œwiêtemu poruszaæ siê w twoim umyœle przynosz¹c objawienie, m¹droœæ i zrozumienie duchowych spraw.
W³aœnie dlatego diabe³ usun¹³ jêzyki z trzech czwartych Koœcio³a. £atwiej jest zwieœæ wierz¹cych wiecznie
zmieniaj¹cymi siê ludzkimi doktrynami, je¿eli zostan¹
oni pozbawieni dostêpu do podstawowego narzêdzia,
dziêki któremu mog¹ osobiœcie uczyæ siê od Ducha
Œwiêtego!
Moje osobiste odkrycie
Gdy po raz pierwszy zacz¹³em siê modliæ jêzykami
po kilka godzin ka¿dego dnia, nawet nie wiedzia³em,
¿e siê budujê. Mia³em jedynie œwiadomoœæ, ¿e wp³ywa
to na mnie bardzo pozytywnie. Przebywa³em wiêc w swojej komorze i modli³em siê dzieñ po dniu, a¿ z dnia na
dzieñ coraz bardziej mi siê to podoba³o.
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Po dwóch miesi¹cach modlitwy mój kolega Earl Hitson, tak¿e drwal, zadzwoni³ do mnie. Earl ma prawie
dwa metry wzrostu i pierœ jak beczka. Jest potê¿nie
zbudowanym, krzepkim mê¿czyzn¹, ale rzadko mo¿na
spotkaæ osobê o tak wra¿liwym sercu dla Pana
Dowiedzia³ siê, ¿e zrezygnowa³em z pracy i ka¿dego
dnia zamykam siê w swojej komorze na modlitwê. Poniewa¿ mia³ trochê wolnego czasu zapyta³ mnie:
– Davy, czy nie masz nic przeciwko temu, abym siê
dzisiaj z tob¹ modli³?
– Ale¿ oczywiœcie, ¿e nie, Earl. ChodŸmy – odpowiedzia³em.
Earl zacz¹³ mi towarzyszyæ w modlitwie. Zaczynaliœmy po angielsku, a gdy ju¿ nie wiedzieliœmy o co siê
modliæ, kontynuowaliœmy modlitwê jêzykami, Earl w jednym k¹cie, a ja w drugim.
Oprócz modlitwy, mój kolega równie¿ ciê¿ko pracowa³. Bardzo szybko wiêc dopada³o go zmêczenie, zapada³ w sen i chrapa³ kilka godzin. Gdy siê budzi³, delikatnie podnosi³ powieki, sprawdzaj¹c, czy zauwa¿y³em
jego drzemkê. Nigdy nie da³em po sobie poznaæ, ¿e to
zauwa¿y³em.
Bardzo trudno mu by³o oprzeæ siê sennoœci podczas
modlitwy. Po kilku miesi¹cach Earl sta³ siê jednym z moich duchowych mentorów. To on w³aœnie wprowadzi³
mnie do Ruchu Wiary i dobrego nauczania wiary takich nauczycieli, jak Kenneth E. Hagin, Kenneth Copeland, Fred Price i Charles Capps.
Modli³em siê jêzykami przez trzy miesi¹ce, gdy sta³o
siê coœ niezwyk³ego. Pewnego dnia by³em w trakcie czytania fragmentu Bo¿ego S³owa, który wczeœniej czyta132
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³em setki razy. Nagle wyda³o mi siê, jakby zrozumienie
tego wersetu wprost eksplodowa³o wewn¹trz mojego
ducha.
Chwilê wczeœniej nie wiedzia³em, co on oznacza, by
za moment zrozumieæ go po raz pierwszy. Namaszczenie, które poucza nas o wszystkim, wyjaœni³o mi jego
znaczenie!
Ale to namaszczenie, które od niego
otrzymaliœcie, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoœ uczy³; lecz jak
namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest k³amstwem, i jak was nauczy³o, tak w nim
trwajcie.
1 List Jana 2:27
By³em zdziwiony! Pomyœla³em: Panie, co tu siê dzieje? Zawsze uwa¿a³em, ¿e ten werset ma zupe³nie inne
znaczenie! Bêd¹c w ruchu uœwiêceniowym pozna³em
inne wyjaœnienie tego fragmentu.
Podobne prze¿ycia, zaczê³y mi siê coraz czêœciej przytrafiaæ. Za ka¿dym razem, gdy Duch Œwiêty dawa³ mi
wiêcej objawienia Bo¿ego S³owa, z niecierpliwoœci¹ czeka³em na Earla, aby siê tym z nim podzieliæ.
– Earl, czy widzia³eœ ten werset? – pyta³em
– Tak, Davy.
– Ale czy wiesz, co to oznacza?
Zaczyna³ mi wiêc wyjaœniaæ znaczenie danego wersetu z pewnoœci¹ godn¹ duchowego mentora: – Wiesz
Davy, to oznacza tê a tê prawdê.
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Czeka³em przez chwilê, aby siê upewniæ, ¿e nie wie
on tego, czego ja siê dowiedzia³em. Wtedy by³em ju¿
bardzo zniecierpliwiony.
– Nie, Earl, to oznacza coœ innego! – przerywa³em
mu. Wyjaœnia³em mu nastêpnie, co Duch Œwiêty w³aœnie mi objawi³. Earl patrzy³ na mnie i spyta³: – Sk¹d
to wzi¹³eœ?
– Nie wiem, coœ siê dzieje w moim wnêtrzu. Nie rozumiem, jak to siê dzieje i dlaczego, ale nagle zaczynam rozumieæ S³owo.
Wtedy nie wiedzieliœmy jeszcze oboje, dlaczego otrzymywa³em objawienie. Staraliœmy siê to wyjaœniæ.
– Wiesz, co ja myœlê? – podzieli³em siê z nim – Kilka
miesiêcy temu rzuci³em pracê, aby zaj¹æ siê s³u¿b¹ na
pe³nym etacie. Nie mam ¿adnych dochodów i nikogo,
do kogo móg³bym g³osiæ. Bóg musi mnie wiêc nape³niaæ objawieniem, poniewa¿ jestem kaznodziej¹! Je¿eli
tego by nie zrobi³, to co bym g³osi³?
Doszed³em do przekonania, ¿e Bóg obdarowa³ mnie
objawieniem, poniewa¿ wszed³em w pe³noetatow¹ s³u¿bê. PóŸniej jednak odkry³em b³¹d w takim myœleniu!
Znam kaznodziejów, którzy byli w s³u¿bie na pe³nym
etacie przez ca³e ¿ycie i jak dot¹d nie powiedzieli jeszcze nic godnego uwagi!
PóŸniej Pan da³ mi poznanie, sk¹d bra³o siê to objawienie. On komunikowa³ siê ze mn¹ w ten sam sposób, jak z ka¿d¹ inn¹ osob¹, która wyznaje jêzykami
tajemnice, modl¹c siê przed Jego tronem.
Podczas gdy ja modli³em siê codziennie wyznaj¹c
Bo¿e tajemnice, Bóg pomaga³ mi zrozumieæ sposób
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myœlenia Chrystusa. Bo¿e S³owo stawa³o siê we mnie
¿ywe, a to jest bardzo wa¿ny element wzrostu.
Oto prosta ilustracja tego, co dzieje siê, gdy otrzymujesz objawienie. Pomo¿e ci ona lepiej zrozumieæ ten proces. Przyrównajmy modlitwê jêzykami do œci¹gania informacji do komputera. Co jest komputerowym œrodkiem przekazu informacji w tym przyk³adzie? – jêzyki.
Modl¹c siê wiêc jêzykami nieustannie, godzina po godzinie, „³adujesz Bo¿e tajemnice do komputera”. W pewnym momencie Duch Œwiêty instaluje zawartoœæ komputera do twojego ducha i w u³amku sekundy objawia
ci prawdê tam zawart¹.
Nagle twój duch rozumie zupe³nie nowy aspekt Bo¿ego S³owa, coœ, o czym wczeœniej nie wiedzia³eœ. Przez
ca³e miesi¹ce bêdziesz uczy³ innych tego, co otrzyma³eœ od Boga w u³amku sekundy. Dlaczego? Poniewa¿
twój duch mo¿e zrozumieæ i przyj¹æ setki tysiêcy bitów
informacji na sekundê. Twój umys³ stanowi przeszkodê z powodu swoich ograniczeñ; mo¿e on skoncentrowaæ siê w danym momencie tylko na jednym „paragrafie” objawienia.
Im wiêcej modlisz siê jêzykami, tym wiêcej Bo¿ych
tajemnic „œci¹gasz” do swojego duchowego komputera.
Kiedy Duch Œwiêty „instaluje” je w twoim duchu
i prezentuje ci objawienie zaczynasz nagle rozumieæ sposób myœlenia Chrystusa. Tajemnica Chrystusa w tobie,
nadzieja chwa³y, rodzi siê w twoim duchu wraz z wielk¹
wiar¹.
1 List do Koryntian przedstawia nam wiêc Ÿród³o
objawienia Paw³a i sposób przyjêcia go. Duch Œwiêty

135

Chodzenie w Duchu – chodzenie w mocy

objawi³ mu ukryte tajemnice Bo¿ej m¹droœci przez dar
jêzyków do osobistego zbudowania. Ten sam dar, który aposto³ u¿y³ do zdobycia objawienia jest dzisiaj dostêpny dla ciebie i dla mnie. Mo¿emy u¿yæ go kiedy
tylko chcemy. Mo¿emy to robiæ œwiadomie, je¿eli tylko
chcemy!
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Sk³adaj swoje cia³o jako ¿yw¹ ofiarê
przez wiecznego Ducha, mówi
Duch £aski
Pragnê, abyœ nie upodabnia³ siê do
tego œwiata, lecz przemienia³ siê
przez odnowienie umys³u, abyœ
umia³ rozró¿niæ, co jest dobre,
mi³e i jaka jest moja doskona³a
wola, do której przeznaczy³em ciê
przed za³o¿eniem œwiata.
WejdŸ do obecnoœæ Ducha; to cudowne miejsce spo³ecznoœci ze mn¹,
miejsce zrozumienia rzeczy,
gdzie mo¿esz patrzeæ na wszystko oczyma Ducha, oœwiecony
moim zrozumieniem.
W spokoju najœwiêtszego miejsca odnajdziesz poznanie i moc do
zmiany ¿ycia.
Zatem módl siê i rozniecaj w sobie
moc Ducha, i wzrastaj we mnie.
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Rozdzia³ 7

Wyznawanie tajemnic
Bo¿ego planu w modlitwie
Pomyœl, co by by³o, gdybyœ mia³ przyjaciela, który zna
Boga tak dobrze, ¿e jego modlitwy nigdy nie by³yby wypowiedziane na darmo; który wiedzia³by gdzie jest pocz¹tek drogi, a gdzie koniec oraz zna³ Bo¿¹ wolê w ka¿dych okolicznoœciach twojego ¿ycia?
Co by by³o, gdyby twój modlitewny partner mówi³
z tak wielk¹ m¹droœci¹, ¿e by³by zawsze o krok przed
diab³em i nigdy nie modli³by siê z niewiar¹, gdy¿ bardzo
dobrze zna³by Boga? WyobraŸ sobie, ¿e zna³by z najdrobniejszymi szczegó³ami to, do czego Bóg ciê powo³a³,
a jego modlitwy zawsze by³yby skuteczne?
Czy chcia³byœ, aby ktoœ taki modli³ siê o ciebie?
Gdybyœ ju¿ mia³ tak¹ osobê, to na ile podda³byœ siê jej
i pozwoli³ u¿ywaæ w modlitwie? Trzy minuty dziennie –
czy tak d³ugo jak On by tego chcia³?
Mo¿esz mieæ takiego partnera w modlitwie. Tylko
otwórz swoje usta i powiedz: „Witaj Duchu Œwiêty”.
Odkrycie doskona³ej woli Bo¿ej
Zawsze, kiedy spêdzasz godzinê lub ca³y dzieñ modl¹c siê jêzykami wyznajesz w tych s³owach myœl Chrystusow¹, która zawiera ca³e podstawowe objawienie
Koœcio³a – tajemnicy tego wszystkiego, czym Chrystus
jest w tobie, dla ciebie i przez ciebie.
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Podczas modlitwy Duch Œwiêty wyra¿a tak¿e myœl
Chrystusow¹ wzglêdem twojego osobistego ¿ycia, pomagaj¹c ci odnaleŸæ doskona³y Bo¿y plan dla ciebie.
Jest to jedna z najistotniejszych ról Ducha Œwiêtego w naszym ¿yciu. Dlaczego? Có¿, czy wiesz dok³adnie, jakie jest twoje powo³anie w ciele Chrystusa? Czy
zdajesz sobie sprawê z tego, ¿e mo¿esz bujaæ w ob³okach przez ca³e ¿ycie i nigdy nie odkryæ Bo¿ej woli dla
siebie? Na przyk³ad, je¿eli gdzieœ na drodze ¿ycia zaczniesz walczyæ z innymi, nie bêdziesz móg³ siê przez
to posun¹æ dalej, chyba, ¿e rozwi¹¿esz ten problem
zgodnie z Bo¿ym S³owem.
Dlatego w³aœnie Biblia mówi o doskona³ej Bo¿ej woli
(Rzym. 12:2). Jezus mówi¹c o ludzkich sercach, porównywa³ je do ró¿nego rodzaju roli. Jedne przynosz¹
trzydziestokrotny, inne szeœædziesiêciokrotny, a jeszcze inne stokrotny owoc zasianego S³owa (Mk. 4:20).
Wielu nigdy nie przekracza miejsca, w którym maj¹
trzydziestokrotne pomno¿enie. Przez ca³e ¿ycie s¹ okradani ze swojej nagrody, poniewa¿ nie wiedz¹, jak wyzwoliæ w sobie moc Ducha Œwiêtego. Gdyby wiedzieli
jak to uczyniæ, z ka¿dym dniem byliby bli¿ej doskona³ego Bo¿ego planu. Nastêpny rok ich ¿ycia by³by inny
ni¿ obecny, a patrz¹c z perspektywy piêciu lat wstecz,
uœwiadomiliby sobie, ¿e nie zmarnowali tego czasu.
Rozpocz¹³em osobiste poszukiwania na podstawie
Bo¿ego S³owa nie tylko po to, aby odkryæ doskona³¹
Bo¿¹ wolê dla siebie, lecz tak¿e, aby dowiedzieæ siê,
jak siê jej uchwyciæ przez moc Ducha Œwiêtego.
W Liœcie do Rzymian znalaz³em odpowiedŸ i dlatego
diabe³ nie jest w stanie mnie zatrzymaæ, poniewa¿ wiêk140
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szy jest ten, który jest we mnie ani¿eli ten, który jest
na œwiecie (1 Jn. 4:4)!
Doskona³a wola Bo¿a
Zobaczmy, co Pawe³ napisa³ w Liœcie do Rzymian
12:1-2, o doskona³ej woli Bo¿ej:
Wzywam was tedy, bracia, przez mi³osierdzie Bo¿e, abyœcie sk³adali cia³a swoje jako ofiarê ¿yw¹, œwiêt¹, mi³¹ Bogu, bo
taka winna byæ duchowa s³u¿ba wasza.
A nie upodabniajcie siê do tego œwiata,
ale siê przemieñcie przez odnowienie umys³u swego, abyœcie umieli rozró¿niæ, co jest
wol¹ Bo¿¹, co jest dobre, mi³e i doskona³e.
Powy¿sze wersety mówi¹ na temat sk³adania swego
cia³a jako ¿ywej ofiary, co pozwala mi nie upodabniaæ
siê do tego œwiata – jego sposobu myœlenia i postêpowania.
W jakiœ sposób, poprzez odnowienie umys³u doœwiadczê przemiany i bêdê móg³ rozpoznaæ, co jest dobr¹ i doskona³¹ wol¹ Bo¿¹.
Zapyta³em wiêc Boga: – O jakiej woli mówisz? Je¿eli
bêdê sk³ada³ swoje cia³o jako ¿yw¹ ofiarê i w rezultacie
odkryjê Twoj¹ wolê, chcia³bym siê dowiedzieæ, co masz
na myœli mówi¹c o „doskona³ej” woli, której szukam.
Poszed³em do cz³owieka, maj¹cego wiedzê biblijn¹
i zapyta³em, o jakiej doskona³ej woli Bóg mówi w Liœcie
do Rzymian 12:2?
Odpowiedzia³ mi pytaniem: – Jakie masz duchowe
pochodzenie, bracie Roberson?
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– Wzrasta³em wœród super uœwiêceniowych chrzeœcijan. Wierzyliœmy, ¿e noszenie bi¿uterii jest grzechem,
a kobiety nie mog³y œcinaæ w³osów. Staraliœmy siê przestrzegaæ wielu nakazów wierz¹c, ¿e przez to podobamy
siê Bogu. Wierzyliœmy równie¿ w to, ¿e Bóg dopuszcza
choroby, przez które nas wychowuje oraz ubóstwo,
dziêki któremu uczy nas pokory.
– Czy dalej tak wierzysz?
– Nie – odpowiedzia³em – wierzê, ¿e Jezus Chrystus
poniós³ moje choroby i nie muszê ich doœwiadczaæ.
Gdyby Bóg dotyka³ mnie chorob¹, któr¹ z³o¿y³ wczeœniej na Jezusie, by³oby to niesprawiedliwe. Wierzê tak¿e, ¿e Bóg chce mi b³ogos³awiæ materialnie.
Cz³owiek ten odpar³: – To siê zgadza. Jak widzisz,
zmieniasz siê przez odnowienie umys³u w miarê poznania Bo¿ego S³owa. Odnajdujesz w ten sposób wolê
Bo¿¹, co jest dobre, mi³e i doskona³e.
Wyjaœnienie mojego przyjaciela jest czêœci¹ poselstwa tego wersetu. PóŸniej odkry³em, ¿e kiedy czytamy
werset drugi, bior¹c pod uwagê kontekst, ³atwiej mo¿na zrozumieæ jego w³aœciwe znaczenie. Dobra i doskona³a wola Bo¿a odnosi siê do powo³ania w ciele Chrystusa, które otrzyma³eœ od Pana przez ³askê. Kiedy wiêc
nauczysz siê sk³adaæ swoje cia³o jako ¿yw¹ ofiarê, nie
tylko rozró¿nisz, co jest mi³e i dobre, lecz tak¿e poznasz doskona³¹ Bo¿¹ wolê.
Jak to mo¿na udowodniæ? Zobaczmy List do Rzymian 12:4-8
Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy
cz³onków, a nie wszystkie cz³onki tê sam¹
czynnoœæ wykonuj¹,
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Tak my wszyscy jesteœmy jednym cia³em w Chrystusie, a z osobna jesteœmy
cz³onkami jedni drugich.
A mamy ró¿ne dary wed³ug udzielonej
nam ³aski; jeœli dar prorokowania, to niech
bêdzie u¿ywany stosownie do wiary;
Jeœli pos³ugiwanie, to w us³ugiwaniu;
jeœli kto naucza, to w nauczaniu;
Jeœli kto napomina, to w napominaniu; jeœli kto obdarowuje, to w szczeroœci; kto jest prze³o¿ony, niech oka¿e gorliwoœæ; kto okazuje mi³osierdzie, niech
to czyni z radoœci¹.
W ciele Chrystusa, które jest z³o¿onym duchowym
organizmem, istnieje wiele ró¿nych darów i powo³añ
ró¿ni¹cych siê od siebie – aposto³, prorok, nauczyciel,
pastor, ewangelista, s³u¿by pomocy i zarz¹dzania, czy
te¿ ró¿ne rodzaje jêzyków. A zatem drugi werset w kontekœcie ca³ego rozdzia³u mówi, ¿e je¿eli bêdê sk³ada³
swoje cia³o jako ofiarê ¿yw¹ i œwiêt¹, zacznê odkrywaæ
moje powo³anie.
W jaki sposób ofiarowujemy swoje
cia³o jako ¿yw¹ ofiarê?
Powód, dla którego wielu ludzi nie doœwiadcza zwyciêstw wiary wynika z tego, ¿e nie wype³niaj¹ swojego
powo³ania. Nie poznaj¹ tego, co Bóg chce, aby czynili.
Nie szukaj¹ Pana i nie odkrywaj¹ Jego doskona³ej woli
dla ich ¿ycia.
Osobiœcie jestem tak g³odny poznania Bo¿ej woli dla
mojego ¿ycia, ¿e robiê wszystko, co jest konieczne, aby
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to osi¹gn¹æ. Pragnê wiedzieæ, do czego Jezus mnie powo³a³, w jakim celu siê urodzi³em i jakie namaszczenie
jest dla mnie dostêpne.
W moich poszukiwaniach nie zastanawia³em siê, czy
ofiarowywaæ swoje cia³o jako ¿yw¹ ofiarê. By³em zbyt
g³odny Boga, aby tego nie robiæ. Moje pytanie brzmia³o:
– Czy jest jakiœ sposób, w jaki móg³bym sk³adaæ w ofierze samego siebie? Czy ktoœ mo¿e mi pomóc i wyjaœniæ
to?
Oczekujê dnia kiedy stanê przed Bo¿ym tronem. Je¿eli nie wype³niê swojego powo³ania, nie chcê, aby to
by³o wynikiem czyjegoœ b³êdnego nauczania. Nie pozwolê
¿eby pozbawiona mocy doktryna, na przyk³ad: „Jêzyki
nie s¹ na dzisiaj”, zatrzyma³a mnie w miejscu i w ten
sposób okrad³a ze zwyciêstwa oraz pozbawi³a nagrody
od Pana.
Poka¿ mi, jak przyjœæ do Boga i wzi¹æ to, co dla mnie
przygotowa³. Daj mi tê jedn¹ szansê. Je¿eli mi siê nie
powiedzie, to nie dlatego, ¿e ktoœ mi zabra³ zwyciêstwo.
Wci¹¿ szuka³em odpowiedzi na moje pytanie. Wtem
jednego dnia odkry³em, ¿e aposto³ Pawe³ w Liœcie do
Rzymian, uczy mnie jak mam ofiarowywaæ swoje cia³o,
jako ¿yw¹ ofiarê.
Uniewa¿nienie ka¿dego wyroku
Zauwa¿, ¿e w Liœcie do Rzymian 12:1 jest napisane:
Wzywam was tedy, bracia, przez mi³osierdzie Bo¿e...
S³owo „tedy” oznacza: „w oparciu o to, co ju¿ powiedzia³em”. Innymi s³owy Pawe³ mówi: „Wykorzystaj informacje z poprzednich rozdzia³ów Pisma, a bêdziesz
wiedzia³, jak odnaleŸæ doskona³¹ wolê Bo¿¹”.
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Nie musimy d³ugo szukaæ, aby odnaleŸæ nauczanie
Paw³a na ten temat. OdpowiedŸ znajdujemy w ósmym
rozdziale.
Zobaczmy co jest napisane w Liœcie do Rzymian 8:1:
Przeto¿ teraz ¿adnego potêpienia nie
masz tym, którzy bêd¹c w Chrystusie
Jezusie nie wed³ug cia³a chodz¹, ale wed³ug Ducha (BG).
S³owo „potêpienie” ma takie samo znaczenie, jak
skazanie przestêpcy na œmieræ.
Jezus daje mi wiêc przez Paw³a obietnicê. Jestem
wolny od ka¿dego potêpiaj¹cego wyroku, czy to ze strony cia³a, diab³a, œwiata, czy te¿ z powodu choroby, bólu
lub ubóstwa. ¯aden z tych inspirowanych przez piek³o
problemów nie mo¿e byæ u¿yty przeciwko mnie, je¿eli
spe³niê jeden warunek – muszê ¿yæ wed³ug Ducha, nie
cia³a.
Je¿eli chodzi o œcis³oœæ, Pawe³ mówi o ¿yciu wed³ug
nowej natury, odrodzonego ludzkiego ducha, którego
otrzymaliœmy rodz¹c siê na nowo. Jezus pos³a³ Ducha
Œwiêtego, aby uczy³ naszego odrodzonego ducha wszelkiej prawdy:
Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy,
wprowadzi was we wszelk¹ prawdê, bo nie
sam od siebie mówiæ bêdzie, lecz cokolwiek us³yszy, mówiæ bêdzie, i to, co ma
przyjœæ, wam oznajmi.
Ewangelia Jana 16:13
Duch Œwiêty uczy mnie, ¿e nie jestem ju¿ pod potêpieniem grzechu, choroby i ubóstwa. Nie muszê ju¿
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¿yæ w ciele jak nieodnowiony cz³owiek. Mam ¿yæ wed³ug mojego odrodzonego ducha zgodnie z nauczaniem
i prowadzeniem Ducha Œwiêtego.
Diabe³ skaza³ mnie na œmieræ z powodu moich grzechów i piek³o mia³o byæ na wieki moim domem. Jednak Jezus zaj¹³ moje miejsce na krzy¿u. Wzi¹³ na siebie ka¿dy potêpiaj¹cy wyrok. Syn Bo¿y zosta³ potêpiony, wiêc ja mogê odejœæ wolny. On zosta³ uczyniony
grzechem za mnie, abym móg³ w Nim staæ siê Bo¿¹ sprawiedliwoœci¹ (2 Kor. 5:21).
By³em skazany, ¿eby ¿yæ pod przekleñstwem wszelkiej choroby znanej ludzkoœci. Jednak Jezus zaj¹³ moje
miejsce i sta³ siê zastêpcz¹ ofiar¹. On poniós³ moje
choroby, moje cierpienia wzi¹³ na siebie (zob. Mt. 8:17),
umar³, by mnie z nich odkupiæ. Teraz, tak d³ugo jak
chodzê w duchu, ¿aden wyrok mnie nie dotyczy.
By³em skazany na ¿ycie w ubóstwie. Jednak Jezus,
dziêki Bo¿ej ³asce, wzi¹³ ten wyrok na siebie. Albowiem
znacie ³askê Pana naszego Jezusa Chrystusa, ¿e
bêd¹c bogatym, sta³ siê dla was ubogim, abyœcie
ubóstwem jego ubogaceni zostali (2 Kor. 8:9). Je¿eli
teraz nauczê siê nie ulegaæ cia³u i ¿yæ wed³ug Ducha,
nikt nie mo¿e wykonaæ na mnie tego wyroku.
Ka¿dy narodzony na nowo cz³owiek otrzyma³ obietnice. Wszelkie wyroki na ciebie ze strony cia³a, diab³a
czy œwiata s¹ uniewa¿nione – je¿eli chodzisz w Duchu,
a nie w ciele.
Jak chodziæ w Duchu
Rozwa¿anie z poprzedniego podrozdzia³u nasuwa mi
na myœl pytanie: Jak mam ¿yæ w Duchu? Pawe³ nigdy
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nie napisa³by prawdy zawartej w Liœcie do Rzymian 8:1
nie wyjaœniaj¹c, jak mo¿emy to zrobiæ.
W nastêpnych wersetach aposto³ pokazuje ró¿nice
pomiêdzy chodzeniem w Duchu i w ciele. W wersecie
trzynastym czytamy: Jeœli bowiem wed³ug cia³a ¿yjecie, umrzecie; (Czy nie chcia³byœ, ¿eby Pawe³ nie
mówi³ tego tak wyraŸnie?) ale JEŒLI DUCHEM sprawy cia³a umartwiacie, ¿yæ bêdziecie.
Pawe³ uczy mnie, ¿e abym móg³ chodziæ w Duchu,
muszê umartwiaæ uczynki cia³a przez moc mojego odrodzonego ducha, który wzrasta i buduje siê w Duchu
Œwiêtym. To brzmi podobnie jak fragment z Listu do
Rzymian 12:1, gdzie aposto³ nakazuje mi sk³adaæ moje
cia³o jako ¿yw¹ ofiarê. List do Rzymian 8:1 pokazuje
mi natomiast, ¿e nie mogê tego zrobiæ w ciele, opieraj¹c siê na swojej chêci. Muszê zrobiæ to przez Ducha.
W póŸniejszych rozdzia³ach tej ksi¹¿ki bêdziemy wiêcej mówiæ na temat umartwiania cia³a. Teraz musimy
odpowiedzieæ sobie na pytanie: Jak mogê uwolniæ Ducha Œwiêtego do budowania mojego odrodzonego ducha, i (przez to) jak mogê umartwiaæ uczynki cia³a i ofiarowywaæ Bogu swoje cia³o, jako ¿yw¹ ofiarê oraz poznaæ doskona³¹ Bo¿¹ wolê dla mojego ¿ycia?
Duch Œwiêty pomaga nam
w naszych s³aboœciach
OdpowiedŸ na to pytanie znajdziemy w dwudziestym
szóstym wersecie ósmego rozdzia³u Listu do Rzymian.
W tym fragmencie Pawe³ wyjaœnia ró¿nicê pomiêdzy
chodzeniem w Duchu, a chodzeniem w ciele i przedstawia praktyczne wskazówki, w jaki sposób mo¿emy
ofiarowywaæ siê Bogu.
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Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co siê
modliæ, jak nale¿y, ale sam Duch wstawia
siê za nami w niewys³owionych westchnieniach.
Aposto³ zaczyna od s³owa: „podobnie”. Innymi s³owy
mówi on: „W ten sposób” lub „To jest sposób, w jaki
Duch Œwiêty wspiera nas w naszych niemocach czy s³aboœciach”. S³owo „niemoce” odnosi siê do s³aboœci, które s¹ wynikiem ograniczeñ naszego cia³a. Bóg pos³a³ nam
Ducha Œwiêtego, aby nam pomóg³ zrealizowaæ to, czego
nie mo¿emy zrobiæ w³asnymi si³ami.
Pozwól, ¿e dok³adniej wyjaœniê znaczenie tego wersetu. Nieuleczalna choroba doprowadza moje ¿ycie do
krawêdzi œmierci. Chocia¿ prowadzi mnie do œmierci,
nie mogê pozbyæ siê jej ze swojego cia³a. To w³aœnie
jest niemoc.
Oto inny przyk³ad. Dopada mnie ubóstwo i zatrzymuje wszystko, co robiê dla Bo¿ego Królestwa. Nie jestem w stanie siê rozwijaæ i nic nie mogê z tym zrobiæ.
To równie¿ jest niemoc.
Jednak chwa³a Bogu! Biblia obiecuje mi, ¿e „podobnie i Duch Œwiêty wspiera mnie w moich niemocach
– niemo¿noœci zrobienia czegoœ z powodu moich ograniczeñ!”.
Co jest twoj¹ niemoc¹ – s³aboœci¹? Czy jest to z³oœæ?
Brakuje ci mi³oœci do ludzi? Czy mo¿e krzyczysz na
swoj¹ ¿onê? Cokolwiek by to nie by³o, Duch Œwiêty jest
gotów ci pomóc. On poka¿e ci jak umartwiaæ uczynki
cia³a.
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Duch Œwiêty zna nasze braki. Rozumie doskonale,
¿e nie wiemy o co i jak siê modliæ. Wie tak¿e, ¿e potrzebujemy oddzieliæ pewne rzeczy od duszy, szczególnie
gdy jest atakowana przez diab³a. Dziêki Bogu wiêc,
pomaga nam w ten sposób oddzieliæ siê od ataków szatana. Co wiêcej, daje nam jêzyk do budowania siê, jêzyk tak wymowny, ¿e nasz jêzyk ojczysty wydaje siê
byæ przy nim tylko „zabawk¹” dla dzieci!
Gdy siê modlimy jêzykami, wypowiadaj¹c nawet tylko jedno zdanie budujemy siê, gdy¿ sam Bóg jest autorem tego daru. Duch Œwiêty mo¿e wyraziæ przy pomocy kilku zdañ to, co musielibyœmy omawiaæ przez ca³y
wieczór!
Jest to wspania³y jêzyk i Duch Œwiêty u¿ywa go nie
tylko do tego, aby wyra¿aæ, kim Chrystus jest w nas,
lecz tak¿e, jakie jest Bo¿e powo³anie, którego nie mo¿emy zrealizowaæ w oparciu o w³asne si³y. Przez „niewys³owione westchnienia” wstawia siê za nami zgodnie z Bo¿¹ wol¹.
IdŸ wiêc do swojej komory i powiedz: – Poddajê siê
Tobie, Duchu Œwiêty. Ostatnio moja dusza trochê mi
„dopiek³a”, ale nie mam nic przeciwko temu, aby spêdziæ z Tob¹ ten dzieñ!
Zamys³ Ducha
Przeczytajmy teraz werset dwudziesty siódmy, aby
zobaczyæ w jaki sposób Duch Œwiêty pomaga nam w naszych niemocach:
A Ten, który bada serca, wie, jaki jest
zamys³ Ducha, bo zgodnie z myœl¹ Bo¿¹
wstawia siê za œwiêtymi.
149

Chodzenie w Duchu – chodzenie w mocy

Zauwa¿, ¿e Duch Œwiêty bada serca (liczba mnoga).
Oznacza to, ¿e mo¿e on badaæ serca ca³ego cia³a Chrystusa i reprezentowaæ ka¿d¹ osobê przed Bo¿ym tronem w tym samym czasie. Nic dziwnego, przecie¿ sam
jest Bogiem.
Duch Œwiêty dotykaj¹c i badaj¹c moje serce zna
wa¿n¹ rzecz – zamys³ Ducha. Dlatego badaj¹c moje
serce mo¿e wstawiaæ siê wed³ug woli Bo¿ej.
Bardzo d³ugo przegl¹daj¹c S³owo pyta³em Boga:
– Co to znaczy, ¿e Duch Œwiêty wie jaki jest zamys³
Ducha?
Ok³ada³em siê stosem ksi¹¿ek i przegl¹da³em Bibliê,
staraj¹c siê to odkryæ. Wydawa³o siê, ¿e nie mogê znaleŸæ odpowiedzi na to pytanie.
Lecz pewnego dnia Pan w³o¿y³ objawienie do mojego
ducha. Przez ca³y dzieñ modli³em siê jêzykami i pod
koniec dnia Bóg da³ mi odpowiedŸ, prowadz¹c z powrotem do ósmego rozdzia³u Listu do Rzymian.
W Liœcie tym, w ósmym rozdziale, dwudziestym
pierwszym wersecie Pawe³ pisze, ¿e ca³e stworzenie
zosta³o ska¿one (przez upadek Adama) i oczekuje nowego nieba i nowej ziemi. Aposto³ t³umaczy dalej, ¿e
wszyscy narodzeni na nowo i wype³nieni Duchem wzdychaj¹ w swoim duchu, oczekuj¹c odkupienia ich cia³a
i Koœcio³a (zob. w. 23).
W wersetach tych Pawe³ mówi na temat Bo¿ego planu dla ludzkoœci, planu rozci¹gaj¹cego siê na oko³o
siedem tysiêcy lat ludzkiego istnienia (³¹cznie z milenium). W takim kontekœcie mówi on o zamyœle Ducha
w dwudziestym siódmym wersecie.
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Dlaczego Biblia u¿ywa wyra¿enia „zamys³ Ducha”?
Bóg ma odmienny plan dla ka¿dego pokolenia ludzi.
Jego plan odkupienia obejmuje siedem tysiêcy lat, lecz
Ten, który bada serca zna Jego cel dla danego pokolenia, danego koœcio³a, a tak¿e dla danego cz³owieka. On
wie, do czego Bóg ciê powo³a³ i przeznaczy³ od za³o¿enia œwiata. W³aœnie to daje Duchowi Œwiêtemu mo¿liwoœci, aby byæ twoim reprezentantem – mistrzem, gdy
wstawia siê za tob¹ wed³ug Bo¿ej woli.
Bo¿y stó³ konferencyjny
Oto obraz, który pomo¿e nam zrozumieæ dzia³anie
Ducha Œwiêtego. WyobraŸmy sobie Bo¿y stó³ konferencyjny w dalekiej przesz³oœci. Czo³owe miejsce przy stole zajmowa³ Bóg Ojciec. Po Jego prawicy siedzia³ Jezus
Chrystus, a po drugiej stronie Duch Œwiêty. Temat konferencji brzmia³: „Planowanie stworzenia”.
Bóg przedstawi³ wszystko, czego dotyczy³ Jego wielki plan. Powiedzia³: – Stwórzmy to, nastêpnie to, a potem uczynimy ludzi.
Nastêpnie sprecyzowa³ swoje zamiary dla poszczególnych pokoleñ i ludzi, którzy mieli siê urodziæ w przysz³oœci. W koñcu dotar³ do imienia Dave Roberson.
Bóg przedstawi³ swój plan dla Davea, poczynaj¹c od
jego narodzin, przez wszystkie wielkie rzeczy, których
mia³ dokonaæ realizuj¹c swoje powo³anie. Wtedy Jezus
(w tym czasie by³ znany jako Logos – Bo¿e S³owo) powsta³ i powiedzia³: – Wiemy, co ma nast¹piæ w wyznaczonym czasie, pójdê wiêc i odkupiê Davea.
Nastêpnie Duch Œwiêty zabra³ g³os: – W wyznaczonym czasie ochrzczê serce tego cz³owieka. Dam mu
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równie¿ ponadnaturalny jêzyk, aby móg³ w modlitwie
wyznawaæ tajemnice Bo¿ego planu. Pomogê mu w tym,
poniewa¿ wiem wszystko na ten temat, by³em przecie¿
przy planowaniu jego ¿ycia.
Bóg zaplanowa³ moje i twoje ¿ycie. To nie wszystko.
Zaplanowa³ tak¿e ¿ycie wszystkich dziewczynek z ró¿nych plemion, które zosta³y zabite, poniewa¿ urodzi³y
siê jako pierworodne i nie by³y ch³opcami. Bóg mia³
dla tych wszystkich niechcianych dzieci doskonale
przygotowany plan. Nigdy na œwiecie nie urodzi³ siê
cz³owiek, dla którego Niebieski Ojciec nie przygotowa³by planu od pocz¹tku do koñca jego ¿ycia.
Kto zna Bo¿y plan dla ciebie? Kto rozumie go lepiej
ni¿ Duch Œwiêty, który by³ z Ojcem od pocz¹tku? Teraz Duch Œwiêty mieszka w tobie i bada twoje serce
sprawdzaj¹c, czy jesteœ na w³aœciwej drodze.
Twój naturalny umys³ nie mo¿e ci powiedzieæ, czy
zmierzasz we w³aœciwym kierunku. Lecz Duch Œwiêty
mówi: „Je¿eli uwolnisz mnie do dzia³ania, pomogê ci
w twoich s³aboœciach i zacznê wstawiaæ siê za ciebie
zgodnie z Bo¿¹ wol¹. Wypracujê Bo¿y plan w twoim
¿yciu”.
Nic nie mo¿e ciê oddzieliæ
od Bo¿ego planu
Je¿eli spêdzê szeœæ godzin modl¹c siê w Duchu Œwiêtym i uwielbiaj¹c Boga jest niemo¿liwym, aby trzecia
osoba Trójcy nie utwierdzi³a mnie w doskona³ej Bo¿ej
woli. Podczas modlitwy Duch Œwiêty dotknie i usunie
ka¿d¹ przeszkodê i ka¿d¹ górê, która stoi na drodze do
wype³nienia mojego planu. Kto mo¿e Mu dorównaæ?
Dlatego w Liœcie do Rzymian 8:28 czytamy:
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A wiemy, ¿e Bóg wspó³dzia³a we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga mi³uj¹, to jest z tymi, którzy wed³ug postanowienia jego s¹ powo³ani.
Dlaczego wszystko wspó³dzia³a teraz ku dobremu?
Poniewa¿ Duch Œwiêty dotyka wszystkiego, co jest
sprzeczne z Bo¿¹ wol¹ dla mnie. U¿ywa nastêpnie swojej
mocy by zamieniæ to na Bo¿e zamiary wzglêdem mnie.
Jest to mo¿liwe tylko wtedy, gdy odkryjê, w jaki sposób uwolniæ w moim ¿yciu doskona³¹ Bo¿¹ wolê.
Teraz rozumiemy, dlaczego ósmy rozdzia³ Listu do
Rzymian koñczy siê z tak¹ nut¹ tryumfu:
Ale w tym wszystkim zwyciê¿amy przez
tego, który nas umi³owa³.
Albowiem jestem tego pewien, ¿e ani
œmieræ, ani ¿ycie, ani anio³owie, ani potêgi niebieskie, ani teraŸniejszoœæ, ani
przysz³oœæ, ani moce,
Ani wysokoœæ, ani g³êbokoœæ, ani ¿adne inne stworzenie nie zdo³a nas od³¹czyæ od mi³oœci Bo¿ej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
List do Rzymian 8:37-39
Sk¹d mogê wiedzieæ, ¿e ani wysokoœæ, ani g³êbokoœæ,
ani wszelkie stworzenie, ani rzeczy obecne lub te, które
nadejd¹ nie oddziel¹ mnie od Bo¿ego planu i mi³oœci do
mnie? Poniewa¿ odkry³em w jaki sposób chodziæ w Duchu, a nie w ciele. Dowiedzia³em siê jak mogê pozwoliæ
Duchowi Œwiêtemu wypracowaæ Bo¿y plan w moim ¿yciu dziêki modlitwie w Duchu.
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Poddanie swojego
autorytetu Duchowi Œwiêtemu
To jest ekscytuj¹ce. W swojej nieskoñczonej m¹droœci Duch Œwiêty wie, co zrobiæ, aby nam pomóc w naszych niemocach. Z pewnoœci¹ nie ma On zamiaru
podbiæ naszej duszy – umys³u, woli, lub naszych emocji. Przyk³ad wiêkszoœci z nas jest dowodem na to, ¿e
miotamy siê w tych dziedzinach ¿ycia. Z³oœcimy siê na
siebie, upadamy w grzech, ¿yjemy na krawêdzi cielesnoœci, oraz nie mo¿emy podporz¹dkowaæ sobie duszy, aby modliæ siê tyle, ile powinniœmy.
Duch Œwiêty pomija wiêc to wszystko, nasz¹ wahaj¹c¹ siê duszê, emocjonalne do³ki, narzekanie, nasze
trwanie w pora¿ce oraz wszelkie ma³e pomy³ki. Dotyka
g³êbi naszego ducha – nowego stworzenia, które posiada ca³y otrzymany od Jezusa autorytet:
A Jezus przyst¹piwszy, rzek³ do nich
te s³owa: Dana mi jest wszelka moc na
niebie i na ziemi.
IdŸcie tedy i czyñcie uczniami wszystkie narody, chrzcz¹c je w imiê Ojca i Syna,
i Ducha Œwiêtego,
Ewangelia Mateusza 28:18-19
Duch Œwiêty mówi do ka¿dego z nas: „Spójrz, maluczki, miotasz siê, poniewa¿ jesteœ s³aby, a twój duch
nie rozumie objawienia. Lecz twój wewnêtrzny cz³owiek
ma now¹ naturê, a przez to mo¿liwoœæ zrozumienia
duchowych spraw i duchowego autorytetu, który z³o¿y³em w tobie, gdy narodzi³eœ siê na nowo. Przepraszam, ale poniewa¿ ju¿ tu jestem, chcia³bym po¿yczyæ
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twój autorytet. Potrzebujê zwyciêzcy. Musisz wiedzieæ,
¿e chocia¿ jestem wszechmocnym Duchem Œwiêtym,
nie mogê nic zrobiæ w twoim ¿yciu bez twojego zezwolenia. Przede wszystkim potrzebujê twojej zgody na to,
aby modliæ siê przez ciebie. Czy pozwolisz mi pomóc
sobie w wype³nieniu doskona³ej Bo¿ej woli dla twojego
¿ycia?”.
W pewnym sensie Duch Œwiêty jest nami ograniczany. Gdyby nie to, ju¿ dawno upora³by siê z ludzkim
ba³aganem. Nawet nie mo¿e siê o nas modliæ bez naszego przyzwolenia! Tylko wtedy, gdy poddamy Mu siebie, mo¿e umieœciæ w naszym duchu ponadnaturalny
jêzyk do wyznawania tajemnic przed Bo¿ym tronem.
Je¿eli jesteœmy przy zdrowych zmys³ach, u¿yczymy
swojego autorytetu najm¹drzejszej i najpotê¿niejszej
istocie we wszechœwiecie – temu, który porusza³ siê
nad otch³ani¹ i tworzy³ sklepienia poœród wód. On ma
wszelk¹ moc, aby dzia³aæ równie¿ w naszym ¿yciu.
W momencie, gdy zaczynamy modlitwê w Duchu
Œwiêtym, dajemy niebu autorytet do tworzenia tej modlitwy w naszym duchu, abyœmy mogli wyznawaæ myœl
Chrystusow¹. Poddaj¹c Mu siebie, podczas modlitwy
w Duchu Œwiêtym, pozwalamy Mu wprowadzaæ siê
w Bo¿y plan!
Podlewanie ziarna Bo¿ego planu
Nie chcia³byœ, aby po Ksiêdze Objawienia by³a Ksiêga Robersona lub Ksiêga ______ (wpisz swoje imiê)?
Gdyby tak by³o, móg³bym przeczytaæ rozdzia³ mówi¹cy
o danym roku mojego ¿ycia. Nadszed³ piêædziesi¹ty trzeci rok mojego ¿ycia, otworzê wiêc odpowiedni rozdzia³.
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O, tu jest napisane; „Nastêpnego miesi¹ca mam jechaæ
do tego miasta i g³osiæ w tym koœciele. Chwa³a Bogu za
Ksiêgê Robersona, która zawiera Bo¿y plan dla mojego
¿ycia”.
Chocia¿ w Biblii nie ma takiej ksiêgi – ona istnieje!
W momencie, gdy narodzi³eœ siê na nowo i zamieszka³
w tobie Duch Œwiêty, Bóg umieœci³ j¹ w twoim duchu.
Ksiêga ta, w postaci duchowego ziarna, zawiera doskona³y Bo¿y plan dla ciebie.
Wewn¹trz ziarna znajduje siê kod DNA Bo¿ego planu. Je¿eli poddasz siê Duchowi Œwiêtemu, wydobêdzie
On jego zawartoœæ i wzbudzi potê¿ne drzewo, g³êboko
zakorzenione w Bo¿ym celu i b³ogos³awieñstwie. Bêdzie nieustannie wypracowywa³ plan Ojca, badaj¹c
twoje serce i modl¹c siê o Bo¿¹ wolê w twoim ¿yciu.
Przywództwo Ducha Œwiêtego nie jest kaprysem lub
przelatuj¹c¹ przez nasz umys³ myœl¹. Id¹c za jego prowadzeniem, nie bêdziesz ¿y³ w zamieszaniu. Na przyk³ad, je¿eli jednego dnia stwierdzisz: „Myœlê, ¿e Bóg
posy³a mnie do tego miasta”, nastêpnego dnia nie bêdziesz siê zastanawiaæ, czy to by³o na pewno z Boga.
Duch Œwiêty nie za³atwia spraw tak, jak to robi cz³owiek. On nie bawi siê twoim ¿yciem. Pragnie twojego
powodzenia! Musisz jednak wspó³pracowaæ z Nim – daj
Mu mo¿liwoœæ modlenia siê przez ciebie.
Gdy Jezus mówi³ o rzekach wody ¿ywej wyp³ywaj¹cych z naszego wnêtrza (Jn. 7:38), mia³ na myœli Ducha Œwiêtego. Im wiêcej wiêc modlisz siê w Duchu, tym
bardziej podlewasz ziarno Bo¿ego planu w tobie. Je¿eli
trwasz w modlitwie siej¹c przez to w Duchu, bêdziesz
¿¹æ z Ducha, poniewa¿ ziarno zakie³kuje i wzroœnie
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w Bo¿¹ wolê i Jego prowadzenie dla twojego ¿ycia. Im
bardziej ziarno wzroœnie, tym ³atwiej zrozumiesz Jego
wolê dla ciebie.
W miarê jak kontynuujesz chodzenie w Duchu, Bo¿e
prowadzenie staje siê tak oczywiste, ¿e pójœcie w niew³aœciwym kierunku staje siê prawie niemo¿liwe. Rozeznanie Bo¿ej woli nie bêdzie ju¿ dla ciebie trudne.
Aby upaœæ, bêdziesz musia³ dos³ownie omin¹æ Boga!
Bo¿a m¹droœæ i prowadzenie stopniowo poch³onie
ciê do tego stopnia, ¿e g³os Ducha Œwiêtego bêdzie g³oœniejszy ni¿ g³os nieprzyjaciela, który otacza ciê nieprzychylnymi okolicznoœciami i og³asza, ¿e siê potkniesz. Na ka¿dym poziomie Bo¿ego planu namaszczenie Jego Ducha bêdzie czekaæ na ciebie, daj¹c ci
³askê do wype³nienia Jego doskona³ej woli.
Diabe³ nie chce, abyœ uchwyci³ siê poselstwa tej
ksi¹¿ki i nim ¿y³. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak
bardzo obawia siê modlitwy. Doskonale wie, ¿e ma tylko jeden sposób na powstrzymanie ciê przed wype³nieniem celu, do którego siê narodzi³eœ. Musi powstrzymaæ ciê przed modlitw¹, abyœ przez to zatrzyma³ Ducha Œwiêtego w wypracowywaniu Bo¿ego planu w tobie. Tylko wtedy diabe³ mo¿e osi¹gn¹æ powodzenie.
Wiêkszy jest ten, który jest w tobie, ni¿ ten, który jest
na œwiecie (1 Jn. 4:4)!
„Dobrze, s³ugo wierny”
Dlaczego tak wa¿ne jest, abyœ nauczy³ siê, jak uwalniaæ moc Ducha Œwiêtego do ¿ycia w doskona³ej Bo¿ej
woli? Poniewa¿ w momencie znanym tylko Bogu, którego oczekuje ca³e stworzenie, Jezus pojawi siê na ob-
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³okach wschodniej czêœci nieba przy dŸwiêku donoœnych tr¹b. Jest to tak samo pewne, jak to, ¿e oddychasz.
W dniu, kiedy staniesz twarz¹ w twarz z Bo¿ym Synem – co Mu powiesz? Czy bêdziesz móg³ stan¹æ przed
Nim ze œwiadomoœci¹, ¿e ca³kowicie poœwiêci³eœ Mu
siebie? Je¿eli tak, to czy us³yszysz te s³owa: „Dobrze,
dobry i wierny s³ugo”?
Chcê podkreœliæ, jak wa¿na jest nagroda Baranka
za wype³nienie twojego powo³ania. W dniu, kiedy staniesz przed Mistrzem, wszystko, co posiadasz zamienisz na jedno skinienie uznania, jedno spojrzenie oczu,
które mówi¹: „Dobrze, mój s³ugo”. Z³o¿ysz wszystko
przed Nim zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e On doskonale
wie, przez jakie piek³o przeszed³eœ, by ca³e ¿ycie poœwiêciæ swojemu powo³aniu. On zobaczy t³umy, które
zabra³eœ ze sob¹ do Nieba. Nic nie mo¿e zast¹piæ tej
nagrody.
Niektórzy mówi¹: „Ale ja nie mam czasu siê modliæ”.
Oczywiœcie, ¿e nie masz, poniewa¿ nigdy nie obliczy³eœ, ile charakteru i ¿ycia „kosztuje ciê” brak modlitwy. Gdybyœ to zrobi³, tak byœ powiedzia³: „Nie mam
czasu, ¿eby siê nie modliæ!”.
Je¿eli czegoœ nie robisz, to dlatego, ¿e nie chcesz!
Je¿eli nie modlisz siê tyle, ile powinieneœ, powód jest
prosty – nie chcesz siê modliæ.
„Muszê zaj¹æ siê karier¹. Nie mam czasu, aby tak
du¿o siê modliæ”. Twój w³asny wybór doprowadzi³ ciê
do tego miejsca.
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„Czy mogê siê poœwiêciæ karierze i zarazem mieæ
mocne ¿ycie modlitewne?” Nawet nie wiesz, czym jest
kariera do momentu, a¿ uwolnisz Ducha Œwiêtego, aby
ci pomóg³ j¹ osi¹gn¹æ w Jego mocy.
Masz powo³anie. Nikt inny nie ma takiego celu, jak
ty. Je¿eli nie znajdziesz i nie wype³nisz tego, do czego
Bóg ciê powo³a³, bêdzie On musia³ zaaran¿owaæ coœ
innego w ciele Chrystusa.
Jednak mo¿esz odkryæ swoje powo³anie od Boga.
Wci¹¿ ¿yjesz na ziemi, wci¹¿ oddychasz. Nadal masz
mo¿liwoœæ uwalniaæ Ducha Œwiêtego w modlitwie. On
chce ci pomóc odnaleŸæ i zrealizowaæ doskona³y Bo¿y
plan dla twojego ¿ycia. Czy pozwolisz, aby twoje leniwe
cia³o przeszkodzi³o ci w us³yszeniu zdania: „Dobrze,
wierny s³ugo”? – Nie s¹dzê!
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Chcesz byæ prowadzony Duchem.
Pragniesz zmierzaæ z jednego miejsca
do drugiego.
Wiedz jednak, ¿e zanim poprowadzê
ciê do miejsca, w którym jesteœ
potê¿ny we Mnie, ka¿dego dnia,
chcê prowadziæ ciê w duchu.
Albowiem prowadzê ciê od chwa³y do
chwa³y, z miejsca obawy do miejsca odpocznienia tak, abym móg³
powiedzieæ ci, co robiæ, aby twoje
dzie³o opar³o siê próbie ognia
i wytrzyma³o czas doœwiadczenia.
Siêgaj wiêc po moj¹ ³askê.
To, co najlepsze, wci¹¿ jeszcze jest
przed tob¹.
Dlatego, ¿e miejsce odpocznienia jest
tym, co mam najlepszego – mówi
Duch £aski.
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Rozdzia³ 8

Sposób, w jaki mówi Duch Œwiêty
Nauczanie odwo³uj¹ce siê tylko do intelektu nie mo¿e
nam zapewniæ zwyciêskiego ¿ycia. Dlatego je¿eli nie
nauczymy siê spo³ecznoœci z Bogiem w wymiarze Ducha, nie mo¿emy siê rozwijaæ i wype³niaæ swojego powo³ania.
Wiemy ju¿ o wielkim przywileju – trzecia osoba Trójcy mieszka w nas i dogl¹da Bo¿ego planu dla nas. Abyœmy jednak mogli skorzystaæ z doskona³ego prowadzenia Ducha Œwiêtego musimy rozumieæ, w jaki sposób
komunikuje siê On z nami, gdy modlimy siê innymi
jêzykami.
Duch Œwiêty zawsze mówi w ten sam sposób. Musimy siê wiêc z nim zapoznaæ, poniewa¿ tylko wtedy odró¿nimy Jego g³os od ka¿dego innego g³osu, myœli czy
przeczucia.
Po pierwsze, musimy wiedzieæ, ¿e Bóg zawsze komunikuje siê z naszym duchem. Je¿eli nie wiemy jak
odró¿niæ Boga, mówi¹cego do naszego ducha, od diab³a, oszukuj¹cego nasz umys³, bêdziemy szli w niew³aœciw¹ stronê. Dlaczego? Poniewa¿ diabe³ poznawa³ cz³owieka przez szeœæ tysiêcy lat i nauczy³ siê, w jaki sposób nas oszukiwaæ, tak abyœmy chodzili po omacku,
nigdy nie osi¹gaj¹c nic w ¿yciu.
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Duch, dusza i cia³o cz³owieka
Je¿eli chcesz rozró¿niæ w codziennym ¿yciu g³os
Ducha Œwiêtego, musisz najpierw zrozumieæ dzia³anie
ludzkiego ducha, duszy i cia³a.
S³ucha³em wielu nauczycieli poruszaj¹cych ten temat. Wiêkszoœæ z nich cytowa³a wersety odnosz¹ce siê
do tych aspektów istoty ludzkiej. Nastêpnie rysowali
na tablicy okrêgi o jednym œrodku, odnosz¹ce siê odpowiednio do duszy, ducha i cia³a.
Nie mia³em nigdy ¿adnego problemu w zrozumieniu
charakteru i sposobu dzia³ania cia³a, lecz bardzo trudnym by³o dla mnie zrozumienie ró¿nicy pomiêdzy dusz¹ a duchem.
Wed³ug wspania³ych nauczycieli biblijnych obecnych
czasów, na ludzk¹ duszê sk³adaj¹ siê: umys³, wola oraz
emocje. Jest to sfera ¿ycia cz³owieka, która musi byæ
odnawiana przez S³owo. Ca³kowicie siê z tym zgadzam.
Lecz zupe³nie nie mog³em poj¹æ, jak¹ rolê w tym wszystkim odgrywa Duch.
Kiedy stara³em siê zg³êbiæ ten temat, pyta³em Boga:
„Panie, jaka jest ró¿nica pomiêdzy mn¹ a psem?”. Nie
mam nic przeciwko psom, lecz nie maj¹ one ducha i nie
id¹ do nieba tak jak ludzie.
Chocia¿ zwierzêta istniej¹ w niebie, nie trafiaj¹ tam
z ziemi. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e zwierzêta po œmierci wracaj¹ do prochu ziemi.
Lecz ewidentnie psy maj¹ duszê, poniewa¿ maj¹ intelekt, emocje i wolê. Jaka jest wiêc ró¿nica pomiêdzy
dusz¹ psa a moj¹? Oto odpowiedŸ – moja dusza w nieœmiertelnym duchu staje siê nieœmiertelna.
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Kiedy Bóg stworzy³ moje emocje, wolê oraz intelekt,
trzymaj¹c te trzy si³y w d³oni, powiedzia³: „oto dusza
cz³owieka”. Gdzie Bóg umieœci³ te wszystkie trzy si³y,
które stanowi¹ istotê tego, kim jestem?
W tym miejscu dochodzimy do okreœlenia roli ducha.
Bóg stworzy³ trzy si³y stanowi¹ce moj¹ duszê i umieœci³
je w wiecznej substancji zwanej duchem. W³aœnie za
spraw¹ nieœmiertelnego ducha, dusza staje siê wieczna.
Charakterystyka ludzkiego ducha
Czytaj¹c Ewangeliê £ukasza 16:19-22 mo¿emy dowiedzieæ siê, co Jezus mówi³ na temat ludzkiego ducha.
A by³ pewien cz³owiek bogaty, który siê
przyodziewa³ w szkar³atne szaty i kosztowne tkaniny i co dzieñ wystawnie ucztowa³.
By³ te¿ pewien ¿ebrak, imieniem £azarz,
który le¿a³ u jego wrót owrzodzia³y,
I pragn¹³ nasyciæ siê odpadkami ze sto³u bogacza, a tymczasem psy przychodzi³y i liza³y jego rany.
I sta³o siê, ¿e umar³ ¿ebrak, i zanieœli
go anio³owie na ³ono Abrahamowe; umar³
te¿ bogacz i zosta³ pochowany.
Chocia¿ bogacz umar³ i zosta³ pogrzebany (jego cia³o le¿a³o w grobie) w wersecie dwudziestym trzecim czytamy, ¿e jego duch poszed³ gdzie indziej:
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A gdy W KRAINIE UMAR£YCH cierpia³
mêki i podniós³ OCZY SWOJE, UJRZA£
z daleka Abrahama i £azarza na jego ³onie.
Jest tu napisane, czarno na bia³ym, ¿e duch ludzki
ma oczy!
Zauwa¿ tak¿e – bogaty cz³owiek „cierpia³ mêki”.
Mowa jest wiêc o silnych emocjach. Duch ludzki ma
wiêc równie¿ emocje.
Przyjrzyjmy siê teraz wersetowi dwudziestemu czwartemu:
Wtedy zawo³a³ i rzek³: Ojcze Abrahamie, zmi³uj siê nade mn¹ i poœlij £azarza, aby umoczy³ koniec palca swego
w wodzie i och³odzi³ mi jêzyk, bo mêki
cierpiê w tym p³omieniu.
Ludzie w niebie maj¹ wiêc palce, a ludzie w piekle
maj¹ jêzyki! Pomyœlmy o tym przez chwilê. Albo nasz
duchowy cz³owiek, oprócz wymienionych cz³onków, posiada ca³¹ resztê cia³a, albo w piekle jest ca³a masa duchowych jêzyków i oczu, podczas gdy w niebie lataj¹
jedynie duchowe palce!
To oczywiste, ¿e je¿eli duchowy cz³owiek ma palec,
jêzyk, oczy, ma tak¿e ka¿d¹ inn¹ czêœæ cia³a.
Kontynuujmy nasze rozwa¿anie dalej. Gdybym oddzieli³ mojego wewnêtrznego cz³owieka od zewnêtrznego i postawi³ ich obok siebie, wygl¹daliby podobnie
pomijaj¹c fakt, ¿e mój duch by³by bez ¿adnych braków. Je¿eli chodzi o œcis³oœæ, to duch jest wolny od
wszystkich ludzkich braków bêd¹cych nastêpstwem
upadku Adama.
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Je¿eli mój zewnêtrzny cz³owiek podniós³by d³oñ i zapyta³: „Z czego siê sk³ada mój palec?” – odpowiedŸ by³aby prosta: „Z cia³a”. Gdybyœmy chcieli opisaæ go szczegó³owo, powiedzielibyœmy: „Z komórek, krwi, koœci
i wielu innych sk³adników”.
Je¿eli wiêc fizyczny cz³owiek sk³ada siê z materii,
któr¹ mo¿na okreœliæ, to z czego zbudowany jest duchowy cz³owiek? Co by by³o, gdyby mój duchowy cz³owiek podniós³ palec – fragment z Ewangelii £ukasza
16:24 dowodzi, ¿e go posiada – i zapyta³: „Z czego siê
sk³ada mój palec?”. Odpowiedzia³byœ: „Có¿, z niebiañskiej substancji... to jest z duchowej materii”. Trudno
by³oby to rozpatrywaæ w szczegó³ach.
Wynika z tego, ¿e mój wewnêtrzny cz³owiek wype³nia zewnêtrznego. Mam fizyczne oczy oraz duchowe
oczy. Duchowa ga³ka oczna wype³nia moj¹ fizyczn¹.
Mój wewnêtrzny cz³owiek ma naturê nowego stworzenia i posiada takie duchowe si³y, jak mi³oœæ, pokój,
radoœæ i w³adzê. Jest on „stabilizatorem” mojego ¿ycia.
On nigdy nie miewa emocjonalnej huœtawki. Jego jedyne zamiary, to rozwój w Bogu.
Czêœæ mojej istoty, która ulega emocjonalnym wzrostom i upadkom, to dusza, przez któr¹ dzia³a duch.
Moje emocje sprawiaj¹, ¿e jednego dnia mogê byæ bardzo szczêœliwy, a nastêpnego znaleŸæ siê w g³êbokiej
depresji. Mój duchowy cz³owiek nigdy nie chce zmierzaæ gdzie indziej, jak tylko do wysokoœci Bo¿ych.
Mój wewnêtrzny cz³owiek wype³nia zewnêtrznego
i pewnego dnia mój stary zewnêtrzny cz³owiek powie:
„To ju¿ koniec”. Wtedy mój duchowy cz³owiek wyjdzie
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z cia³a i pójdzie do domu, do nieba. To bêdzie wspania³e!
Na podstawie powy¿szych rozwa¿añ mo¿emy zobaczyæ, ¿e podobnie jak inne czêœci cia³a, mam równie¿
duchowy mózg, który wype³nia fizyczny i przez niego
dzia³a. Moja dusza „zamieszkuje” w ramach mojego
duchowego mózgu.
Rozpoznaj sposób komunikowania siê
Nie jest czymœ normalnym, je¿eli jednego dnia s³yszysz przy pomocy ucha, a nastêpnego dnia du¿ym
palcem u nogi. Analogicznie dzia³a twoja duchowa anatomia. Bóg nie komunikuje siê z tob¹ przez ró¿ne czêœci twojego duchowego cz³owieka w zale¿noœci od pogody. Zawsze, gdy do ciebie mówi, u¿ywa tego samego
kana³u. Je¿eli wiêc go zidentyfikujesz, otworz¹ siê przed
tob¹ drzwi do duchowego skarbca i ¿aden cz³owiek nie
bêdzie móg³ ich zamkn¹æ.
Gdy s³yszymy Bo¿y g³os, wydaje siê, ¿e pojawia siê
on g³êboko wewn¹trz nas i dociera nastêpnie do naszego umys³u. Wiêkszoœæ z nas ma œwiadomoœæ, ¿e nie
powstaje on w naszym umyœle, ale dociera do niego.
Zawsze zastanawia³em siê, gdzie jest ta g³êboka studnia, sk¹d przychodzi g³os Bo¿y. Chcia³em wiedzieæ, jak
go odnaleŸæ i tak „obserwowaæ”, abym móg³ œwiadomie s³uchaæ Ducha Œwiêtego.
W 1 Liœcie do Koryntian 14:14 czytamy, ¿e je¿eli
modlê siê jêzykami, modli siê mój duch pod wp³ywem
Ducha Œwiêtego. Uœwiadomi³em sobie, ¿e je¿eli to prawda, to znaczy, ¿e Duch Œwiêty musi wzbudzaæ ten jêzyk gdzieœ we mnie, a nastêpnie umieszczaæ go w moim
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duchu. Musi nast¹piæ przekaz jêzyków od Ducha Œwiêtego do ludzkiego ducha. W przeciwnym razie to nie ja
modli³bym siê.
Pan da³ mi kiedyœ wizjê, w której pokaza³ mi, w jaki
sposób Duch Œwiêty przekazuje swój ponadnaturalny
jêzyk do mojego ducha. Zobaczy³em zewnêtrznego i wewnêtrznego cz³owieka. Zewnêtrzna istota by³a najciemniejsza. Dusza mia³a trochê jaœniejszy kolor, a duch cz³owieka by³ zupe³nie bia³y.
Zobaczy³em jak Duch Œwiêty tworzy ponadnaturalny jêzyk w moim duchowym umyœle, który mieœci siê
w umyœle zewnêtrznego cz³owieka.
To, co nauka okreœli³a podœwiadomoœci¹, jest w istocie duchowym umys³em. Naukowcy mówi¹, ¿e swoimi
mo¿liwoœciami daleko przewy¿sza ona fizyczny mózg.
Kiedy wiêc Duch Œwiêty tworzy w tobie ponadnaturalny jêzyk, s³owa powstaj¹ g³êboko w twoim duchu,
a nastêpnie dochodz¹ do twojego umys³u. Wyjaœnia to
fakt, ¿e kiedy Duch Œwiêty mówi, nie jest to powierzchowne, gdy¿ s³owa rodz¹ siê w g³êbiach duchowego
umys³u i wyra¿aj¹ siê na zewn¹trz poprzez intelekt.
Dlatego, je¿eli nie pozwolisz jêzykom „przep³yn¹æ”
przez swoje usta, ponadnaturalne s³owa omin¹ je, powêdruj¹ do twoich myœli i „us³yszysz” je w swoim naturalnym umyœle.
Podczas gdy Duch Œwiêty tworzy w tobie swój jêzyk
i pozwalasz mu uwolniæ siê przez twoje usta, twój umys³
mo¿e myœleæ o innych rzeczach. Osobiœcie czêsto czytam S³owo podczas modlitwy innymi jêzykami.
Co siê stanie, je¿eli przestaniesz wyznawaæ s³owa
jêzyków? Czy mo¿na modliæ siê jêzykami w umyœle?
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Niezbyt efektywnie, poniewa¿ twoje usta s¹ tym w³aœciwym naczyniem, przez które przechodz¹ s³owa modlitwy Ducha Œwiêtego.
Je¿eli nie u¿ywasz ust do mówienia jêzykami (mo¿e
to nawet byæ cichy szept), to twój umys³ zacznie myœleæ o czymœ innym i przestaniesz siê modliæ. Ograniczasz w ten sposób przep³yw modlitwy.
Drzwi do innego œwiata
Kiedy zaczynasz modliæ siê jêzykami, natychmiast
poruszasz siê w Duchu, poniewa¿ otwierasz drzwi do
innego œwiata. Otwierasz w ten sposób drogê do swojego ludzkiego ducha i masz przez to bezpoœredni kontakt z Duchem Œwiêtym. Spróbujmy teraz okreœliæ
drzwi, przez które przychodzi g³os Bo¿y, abyœ móg³ Go
rozpoznaæ, gdy do ciebie mówi.
Po wizji, w której Pan wyjaœni³ mi sposób przesy³ania jêzyka Ducha Œwiêtego do mojego ducha, pokaza³
mi coœ niezwyk³ego. Podczas tego prze¿ycia by³em pod
silnym namaszczeniem, nieœwiadomy fizycznego otoczenia. Wydawa³o mi siê wtedy, ¿e Jego g³os dochodzi
ze wszystkich stron. Powiedzia³ mi: – Synu, chcê, abyœ
siê nauczy³ rozpoznawaæ kana³, przez który komunikujê siê z tob¹.
Wiêkszoœæ z nas w ogóle nie wie, gdzie on jest!
Wtedy Pan poinstruowa³ mnie: – Módl siê przez chwilê jêzykami.
Modli³em siê pos³usznie, a¿ kaza³ mi przestaæ. Nastêpnie powiedzia³ mi: – Teraz s³uchaj.
Zastyg³em w ciszy i nas³uchiwa³em. Jêzyki wci¹¿ wychodzi³y z mojego ducha i wprost eksplodowa³y w moim
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umyœle. Chocia¿ nie mówi³em jêzykami w dos³ownym
tego s³owa znaczeniu, przy pomocy ust, mog³em je „s³yszeæ” w moim umyœle. Uœwiadomi³em sobie, ¿e sposób, w jaki Duch Œwiêty przynosi ponadnaturalny jêzyk jest tym samym sposobem, w jaki przynosi objawienia, wizje, proroctwa i inne duchowe rzeczy do mojego umys³u.
Poznaj Bo¿y sposób komunikowania siê
Jest jeden powód, dla którego tak szczegó³owo uczê
tych prawd – Duch Œwiêty pierwszy wy³o¿y³ mi to
w szczegó³ach. Nie móg³ tego zrobiæ do momentu, a¿
droga do porozumienia pomiêdzy mn¹ a Bogiem zosta³a
otwarta. Musia³em odró¿niæ Jego g³os.
Zauwa¿, ¿e gdy siê modlisz jêzykami, kana³ przez
jaki Bóg siê z nami kontaktuje jest otwarty. Oto co dzieje
siê, gdy dzia³a dar wyk³adu jêzyków. Jêzyki w pewien
sposób otwieraj¹ drogê do tego, co ma nast¹piæ. Kiedy
kana³ jest ju¿ otwarty, Duch Œwiêty mo¿e podobnie jak
jêzyki pos³aæ tak¿e wyk³ad.
Dlatego im wiêcej modlisz siê w Duchu Œwiêtym, tym
bardziej poznajesz kana³ Bo¿ego komunikowania siê
i masz wiêksz¹ zdolnoœæ rozpoznania Bo¿ego dzia³ania, czy to w formie wizji, czy daru s³owa wiedzy.
Im d³u¿ej oddajesz siê modlitwie jêzykami, tym coraz bardziej staje siê to wyraŸne. Coraz ³atwiej tak¿e
znajdziesz odpocznienie w wierze, poniewa¿ nauczysz
siê zamykaæ przed œwiatem i s³uchaæ Bo¿ego g³osu
wewn¹trz ciebie. Tak¿e szybko odkryjesz ró¿nicê miêdzy si³¹ umys³u a inspiracj¹ Ducha Œwiêtego.
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Je¿eli jednak nie pozwalasz Duchowi Œwiêtemu regularnie tworzyæ w tobie ponadnaturalnych jêzyków,
trudno ci bêdzie odci¹æ siê od zewnêtrznych okolicznoœci. Wcale te¿ nie bêdzie ³atwe nas³uchiwanie swojego ducha, by sprawdziæ, czy przypadkiem Bóg nie mówi
do ciebie.
Podczas gdy wiernie praktykowa³em modlitwê jêzykami, nauczy³em siê s³uchaæ przez odpowiedni kana³.
Wiem teraz, sk¹d przychodzi Jego g³os. Wiem sk¹d przychodz¹ wizje, które nagle zape³niaj¹ mój umys³. Zdajê
sobie tak¿e sprawê z tego, gdzie jest Ÿród³o objawienia,
poniewa¿ wszystko to wywodzi siê z tej samej czêœci
mojego ducha.
Wiem, jak siê wyciszyæ w samym centrum chaosu
i ws³uchaæ w g³os Boga. Mogê od Niego dostaæ wewnêtrzne poœwiadczenie, sygna³ ostrzegawczy lub wizjê. Mogê us³yszeæ, jak mówi do mnie w moim jêzyku.
Bez wzglêdu na to przez jaki ¿yciowy huragan przechodzê mogê siê wyciszyæ i czekaæ, co Bóg mi powie
przez swój kana³ komunikowania siê. Ty te¿ tak mo¿esz!
Posiadasz coœ, czego nie mieli
starotestamentowi œwiêci
Co dzieje siê podczas modlitwy jêzykami, gdy zaczynasz wyznawaæ tajemnice Chrystusa? Otwierasz kana³, przez który mo¿esz bezpoœredniego kontaktowaæ
siê z Bogiem – by³o to nieosi¹galne dla starotestamentowych œwiêtych.
Jezus powiedzia³ o Janie Chrzcicielu, ¿e nie by³o
proroka wiêkszego nad niego (Mt. 11:11). Czytaj¹c
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o tym dawniej myœla³em: Jak to mo¿liwe? A co z Eliaszem? Jan Chrzciciel podczas swojej s³u¿by nie czyni³
takich cudów jak Eliasz.
S¹dzi³em, ¿e Eliasz by³ wielkim prorokiem. Tylko
pomyœl, czego dokona³ podczas swojej s³u¿by. Wzbudza³ z martwych, ogniem z nieba powstrzyma³ armie,
odszed³ do nieba jad¹c p³omiennym rydwanem. To by³y
wielkie dzie³a! Wed³ug Jezusa Jan Chrzciciel by³ jednak
wiêkszy. Dlaczego? Jan nie dokonywa³ cudów. Karmi³
siê miodem i szarañcz¹ oraz nawo³ywa³ ludzi do pokuty.
Dlaczego wiêc Jezus tak mówi³ o Janie Chrzcicielu?
Poniewa¿ ze wszystkich proroków Starego Przymierza
mia³ on najwiêcej poznania na temat Chrystusa. Bóg
wybra³ go na zwiastuna nadchodz¹cego Mesjasza.
Jezus powiedzia³ jeszcze bardziej znamienne zdanie. Wed³ug Niego nawet najmniejszy w Bo¿ym Królestwie jest wiêkszy od Jana Chrzciciela! Tylko sobie
wyobraŸ – przys³owiowi Nowak i Kowalski s¹ wiêksi
ni¿ najwiêksi prorocy Starego Testamentu!
Dlaczego? Poniewa¿ ci prorocy nie byli nawet narodzeni na nowo. Nie mieli nowej natury ani nie doœwiadczyli chrztu w Duchu Œwiêtym. Nie posiadali nieograniczonego przystêpu do Boga. Lecz ty mówisz jêzykami, masz wiêc dostêp do Niego!
Kiedy rodzimy siê na nowo i otrzymujemy Bo¿¹ naturê, otrzymujemy tak¿e bardzo wa¿n¹ zdolnoœæ zrozumienia duchowych spraw. Wszystko dlatego, ¿e niebo pos³a³o nam wielkiego nauczyciela, który troszczy
siê o to, abyœmy zdobywali m¹droœæ, rozeznanie i zrozumienie tego, kim Bóg jest.
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Wewn¹trz mnie mieszka nauczyciel, a kana³ komunikacyjny jest otwarty. Teraz On uczy mnie jak przejœæ
przez ¿ycie i osi¹gn¹æ to, co najwspanialsze w Bo¿ym
planie.
Duch Œwiêty znajduje siê w moim duchu. Dzia³a we
mnie pomijaj¹c wszelkie œmieci w duszy i ciele. Chce
mnie uczyæ autorytetu w Chrystusie. Nieustannie modli siê jêzykami, wiêc niew¹tpliwie równie¿ o tym chce
mnie uczyæ!
On chce pomóc mi ¿yæ now¹ natur¹, z ca³ym jej autorytetem. Cokolwiek stoi na drodze do tego, czy to w duszy, czy w ciele, musi odejœæ!
Cztery sposoby
komunikowania siê Ducha Œwiêtego
Poznaliœmy kana³, przez który Bóg siê z nami porozumiewa, a teraz omówimy cztery podstawowe sposoby, jakich u¿ywa Duch Œwiêty, aby siê z nami komunikowaæ.
Po pierwsze, mówi do nas przez wewnêtrzne przekonanie. Biblia mówi, ¿e Bo¿e Królestwo w nas to sprawiedliwoœæ, pokój i radoœæ w Duchu Œwiêtym (Rzym.
14:17). To w³aœnie Bo¿y Duch, mieszkaj¹cy w nas, jest
naszym Ÿród³em zupe³nego pokoju. Je¿eli pozwolimy
Mu, bêdzie nieustannie wnosi³ swój pokój do ca³ego
naszego jestestwa.
Dlatego wewnêtrzne przekonanie manifestuje siê
czêsto jako zak³ócenie przep³ywu Bo¿ego pokoju, przestrzegaj¹c nas przed z³ym posuniêciem, problemem,
trudnoœci¹, itd.
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Po drugie, Duch Œwiêty komunikuje siê z nami przez
objawienie. Powód, dla którego Bóg porozumiewa siê
z naszym duchem, a nie z naszym umys³em lub intelektem, to niezwyk³e mo¿liwoœci naszego wewnêtrznego cz³owieka, zdolnego przetwarzaæ miliony bitów informacji na sekundê. S¹ to mo¿liwoœci równe Bo¿ym!
Kiedy Duch Œwiêty mówi w naszym ojczystym jêzyku, musi to robiæ wolno, na podobieñstwo kamery filmowej rejestruj¹cej wzrost kwiatów. W³aœnie tak to odbiera, kiedy musi do nas mówiæ w zrozumia³ym jêzyku.
Duch Œwiêty lubi komunikowaæ siê przy pomocy
objawienia. Zawiera w nim wszystko, co powinniœmy
wiedzieæ na dany temat i przesy³a je nam. W mgnieniu
oka dociera ono do naszego ducha i staje siê zrozumia³e.
Mo¿esz modliæ siê jêzykami i rozwa¿aæ S³owo odnoœnie drêcz¹cego ciê problemu, zwi¹zanego z twoj¹ firm¹. Nagle objawienie otwiera ci oczy i wo³asz: „Ojej!
Wiem, co mam robiæ przez nastêpne dziesiêæ lat! Otrzyma³em to w u³amku sekundy!”.
Dzwonisz wiêc do swoich wspólników i przez dwa tygodnie wy³uszczasz im plan, który otrzyma³eœ w mgnieniu oka przez objawienie. Dlaczego? Poniewa¿ twój duch
musi stopniowo przekazywaæ objawione informacje do
twojego intelektu, które s¹ nastêpnie zamieniane na s³owa.
Czy chcesz rozwijaæ tego rodzaju doœwiadczenia w swoim ¿yciu? Poœwiêcaj wiêc czas na modlitwê w Duchu.
Twój kana³ komunikacyjny bêdzie przez to otwarty,
a ka¿da dziedzina twojego ¿ycia wzmocni siê i nape³ni
siê pokojem.
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Po trzecie, Duch Œwiêty komunikuje siê za pomoc¹
s³yszalnego g³osu. Mo¿esz myœleæ o czymœ zupe³nie
innym, ale gdy nagle powie On coœ do twojego ducha,
to wyda ci siê s³yszalne. Us³yszysz wtedy tak wyraŸnie,
jakby mówi³a do ciebie stoj¹ca obok osoba.
Chcia³bym, aby Bóg mówi³ do mnie w³aœnie w ten
sposób. Móg³bym Go wtedy s³yszeæ wyraŸnie. Lecz On
tego nie czyni. Tak naprawdê przydarzy³o mi siê to tylko raz w ¿yciu, na spotkaniu z Kathryn Kuhlman, które opisa³em wczeœniej. Trzy razy zawo³a³ mnie wtedy
po imieniu i nastêpnie powiedzia³ mi coœ na temat mojej
s³u¿by.
Pomijaj¹c ten jeden raz, Pan zawsze mówi³ do mnie
wewn¹trz mojego ducha. Musia³em jedynie rozwin¹æ
zdolnoœæ rozpoznania, czy to by³ On, czy nie.
Czwarty, najrzadziej spotykany sposób Bo¿ego porozumiewania siê z nami, to wizje. Na przyk³ad, Pan
czasami mówi do mnie przez, jak to nazywam, „nauczaj¹ce wizje”. Czasami dziêki nim Bóg pomaga mi zrozumieæ Bo¿e S³owo.
Zazwyczaj otrzymujê wizje podczas studiowania S³owa, gdy modlê siê jêzykami, lub gdy zstêpuje na mnie
silne namaszczenie podczas zwiastowania ewangelii
albo g³oszenia S³owa. W momencie gdy przychodz¹,
rozb³yskuj¹ w moim umyœle na podobieñstwo b³yskawicy.
Bez wzglêdu na to, czy Duch Œwiêty komunikuje siê
z nami przez wewnêtrzne poœwiadczenie, objawienie,
s³yszalny g³os, czy wizje, dokonuje tego korzystaj¹c z tego
samego kana³u ponadnaturalnych drzwi do innego
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œwiata. Od nas zale¿y, czy otworzymy drzwi przez modlitwê w Duchu Œwiêtym i zaczniemy siê uczyæ poznawaæ Bo¿y g³os.
Namaszczenie w nas:
szczepionka przeciw zwiedzeniu
Jest jeszcze jedna korzyœæ z tego, ¿e jesteœmy obeznani ze sposobami Bo¿ego porozumiewania siê z ludŸmi. Kiedy idziesz na spotkanie, gdzie ktoœ naucza fa³szywych doktryn, to z³e nauczanie nie bêdzie mog³o
dostaæ siê do twojego ducha. Bêdziesz móg³ je w³aœciwie rozeznaæ. Mo¿e to diabe³ atakuje us³ugê, a Duch
Œwiêty walczy przeciwko temu, a mo¿e za kazalnic¹ stoi
wilk, który chce okraœæ owce?
Pierwszym efektem regularnej modlitwy jêzykami
jest zwiêkszona zdolnoœæ do odró¿niania prawdy od
k³amstwa, nawet je¿eli jest ono g³oszone zza kazalnicy. Modlitwa jêzykami jest swoist¹ szczepionk¹ przeciwko zwiedzeniu.
Jezus powiedzia³, ¿e kiedy Duch Œwiêty przyjdzie,
wprowadzi nas we wszelk¹ prawdê (Jn. 16:13). Nic
dziwnego, ¿e Jan póŸniej tak powiedzia³ o Bo¿ym Duchu:
To wam napisa³em o tych, którzy was
zwodz¹.
Ale to namaszczenie, które od niego
otrzymaliœcie, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoœ uczy³; lecz jak
namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest k³am-
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stwem, i jak was nauczy³o, tak w nim
trwajcie.
1 List Jana 2:26-27
Co Jan mia³ na myœli mówi¹c, ¿e nikt nie musi nas
uczyæ? Zgodnie z prawd¹ najwiêcej zwiedzenia rodzi
siê za kazalnic¹. Tam w³aœnie rodz¹ siê religijne ruchy, które zaprzeczaj¹ po³owie Biblii. Na przyk³ad, je¿eli diabe³ namówi przywódców koœcio³a do zakazania
swoim cz³onkom modlitwy jêzykami, denominacja ta
robi krok w kierunku zwiedzenia.
Tylko dlatego, ¿e ktoœ naucza zza kazalnicy, nie czyni z niego istoty nieomylnej. Ma racjê tylko wtedy, gdy
jego nauczanie jest zgodne z Bo¿ym S³owem. Prawda
pozostaje prawd¹ bez wzglêdu na okolicznoœci.
Sk¹d wiêc mo¿emy wiedzieæ, czy ktoœ naucza fa³szywej doktryny, czy to z rozmys³em, czy nieœwiadomie? Dziêki namaszczeniu w nas, które jest prawdziwe i nie zgadza siê z k³amstwem.
W legalistycznym, uœwiêceniowym koœciele, gdzie
narodzi³em siê na nowo, ludzie wymyœlali najprzeró¿niejsze rzeczy, aby zbieraæ pieni¹dze na koœció³. Sprzedawano wiêc „namaszczone” kawa³ki pociêtego namiotu, w którym organizowano spotkania (by³em pierwszy
w kolejce, aby to kupiæ!), „namaszczony” olej, wodê
z Jordanu, a nawet portfele, które nigdy nie mia³y byæ
puste. Po zakupie takiego portfela znalaz³em siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej. PóŸniej nawet go zgubi³em! Czasami zachêcano nas do dawania szczególnej
ofiary mi³oœci za naszych bliskich, lub aby podró¿uj¹cy prorok przekaza³ nam s³owo z nieba.
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Lecz ewangelia to nie handel i ¿adna z tych rzeczy
nie jest na sprzeda¿.
Po roku codziennej modlitwy jêzykami z³o¿y³em wizytê moim uœwiêceniowym przyjacio³om. Lecz gdy zaczêli u¿ywaæ swoich trików, zachêcaj¹c zgromadzonych
do ofiary mi³oœci, aby kupiæ b³ogos³awieñstwo, by³em
wzburzony w duchu. Pomyœla³em: Coœ jest ze mn¹ nie
tak. Zazwyczaj, kiedy s³ysza³em takie rzeczy, by³em
podekscytowany. Czy¿bym nieœwiadomie sta³ siê odstêpc¹ w wierze?
Nie, nie by³em odstêpc¹. Duch prawdy we mnie, mój
nauczyciel, który nie k³amie, a poœwiadcza jedynie
prawdê, pomóg³ mi odró¿niæ prawdê od k³amstwa. Przez
modlitwê jêzykami Jego dzia³anie by³o spotêgowane do
tego stopnia, ¿e mog³em nie ulec takiemu zwiedzeniu,
jak kiedyœ.
Jest to jeden z powodów, dla których zupe³nie siê nie
zgadzam z osobami, które mówi¹, ¿e d³ugotrwa³a modlitwa jêzykami czyni z ludzi dziwaków. Ktokolwiek tak
mówi, nic nie rozumie; nie zna roli tego daru w rozró¿nieniu Bo¿ego g³osu i poznawaniu sposobu, w jaki Bóg
do nas mówi. Nikt, kto kocha ludzi, nie pozbawi³by cia³a Chrystusa takiego b³ogos³awieñstwa!
Pochodnia Pana
Mówi¹c o sposobie, w jaki Duch Œwiêty komunikuje
siê z nami, spójrzmy na pewien werset. Ksiêga Przypowieœci 20: 27 mówi coœ istotnego na ten temat:
Duch ludzki jest pochodni¹ Pana, bada
wszystkie tajniki jego wnêtrza (KJV).
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Có¿ za niezwyk³e stwierdzenie! Duch ludzki to czêœæ
mnie, stworzona na Bo¿y obraz – to pochodnia Pana.
Innymi s³owy jest to czêœæ mojej istoty, któr¹ Duch
Œwiêty roznieca, aby oœwieciæ moje zrozumienie.
Co robimy z pochodni¹? Nie na wiele siê przydaje
w jasnym pokoju, lecz w ciemnym zapalamy j¹
i ca³e pomieszczenie staje siê dziêki temu jasne.
Przy pomocy Bo¿ej pochodni, ludzkiego ducha,
Duch Œwiêty bada wszystkie tajemnice naszego wnêtrza – wszystkie ciemne miejsca, które potrzebuj¹ œwiat³a Jego prawdy. Ten sam proces ma miejsce w nas,
gdy modlimy siê innymi jêzykami. Ten, który bada serce, zna myœl Bo¿¹ i wstawia siê za nami wed³ug Bo¿ej
woli (Rzym. 8:27).
Duch Œwiêty uczy nas wszystkiego, co jest trudne
do zrozumienia. Pokazuje nam tajemnice i sekrety dotycz¹ce Boga i Jego sposobu dzia³ania. Jest On naszym pierwszym i najwa¿niejszym nauczycielem.
Je¿eli pozwolimy Mu uczyæ nas, w swoim czasie
podczas modlitwy zaczniemy wchodziæ w ró¿ne wymiary namaszczenia, takie jak wyk³ad jêzyków, czy
g³êbokie jêki modlitwy wstawienniczej. Bêdzie nas
uczy³ Bo¿ych tajemnic podczas naszego modlitewnego czuwania. Bez wzglêdu na to, co siê bêdzie dzia³o
podczas modlitwy, je¿eli poddamy nasz¹ pochodniê
Duchowi Œwiêtemu i umo¿liwimy Mu oœwiecanie naszego wnêtrza prawd¹, zawsze wyniesiemy z tego korzyœci.
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Pragniesz mnie poznawaæ.
Pragniesz intymnej relacji z Duchem,
która jest owocem budowania siê
i uwielbiania.
S³uchaj, co mówi Duch – pragnê spo³ecznoœci z tob¹.
Chcê przez ciebie dzia³aæ w mocy,
aby przez to inni byli b³ogos³awieni.
Stañ z boku i idŸ wy¿ej.
Szukaj spo³ecznoœci ze mn¹, a wyjdê
ci naprzeciw.
I chocia¿ œcie¿ka ta bêdzie coraz
wê¿sza, bêdziemy trwaæ w œwiêtej
wspólnocie, a twój g³ód i pragnienie bêd¹ zaspokajane w spo³ecznoœci ze mn¹.
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Rozdzia³ 9

Proces budowania siê
Czy zaczynasz sobie uœwiadamiaæ, jak naprawdê
szeroki i g³êboki jest temat jêzyków? Przed nami jest
wiêcej do odkrycia! Omówimy teraz proces budowania
siê, który ma miejsce w czasie, gdy pozwalasz Duchowi Œwiêtemu modliæ siê przez ciebie.
Co znaczy: budowaæ swojego ducha?
1 List do Koryntian 14:4 wyjaœnia nam, co siê dzieje
podczas modlitwy jêzykami:
Kto jêzykami mówi, SIEBIE TYLKO
BUDUJE; a kto prorokuje, zbór buduje.
S³owo budowaæ oznacza wznosiæ, konstruowaæ, wiêc
gdy modlimy siê w Duchu, wznosimy potê¿n¹ konstrukcjê wewn¹trz swojego ducha, mog¹c¹ utrzymaæ Bo¿e
namaszczenie i przygotowuj¹c¹ nas do wype³nienia
Jego powo³ania.
Zazwyczaj, kiedy us³uguj¹cy poruszaj¹ temat jêzyków, przedstawiaj¹ ten proces jako ³adowanie baterii.
Mówi¹, ¿e w czasie modlitwy duch ³aduje siê moc¹ lub
namaszczeniem na podobieñstwo akumulatora. Gdy
potem k³adziesz na kogoœ rêce, moc ta przep³ywa do
tej osoby i uzdrawia j¹ lub uwalnia.
Jest to poniek¹d prawda. Jednak zanim to namaszczenie zacznie siê przez kogoœ manifestowaæ, cz³owiek
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ten musi przejœæ proces wzrostu. Niezbyt wielu chrzeœcijanom wydaje siê coœ wiedzieæ na ten temat. Czêsto
myœl¹, ¿e przez modlitwê jêzykami otrzymaj¹ magiczny
zastrzyk mocy, która zacznie przez nich dzia³aæ.
Kiedyœ równie¿ tak wierzy³em. S¹dzi³em, ¿e Bóg mnie
namaœci takiego, jakim jestem. Jednak On nie chcia³
przede wszystkim pozostawiæ mnie w mojej cielesnoœci. Proces budowania mojego ¿ycia mia³ dla Niego inne
znaczenie ni¿ dla mnie i musia³em siê tego nauczyæ.
Pamiêtam swoje zdziwienie, gdy Pan zacz¹³ mnie u¿ywaæ po kilku miesi¹cach modlitwy w mojej komorze. Na
drugim spotkaniu, jakie kiedykolwiek prowadzi³em, Pan
kaza³ mi zawo³aæ do przodu pewn¹ kobietê. By³em przera¿ony. To wszystko by³o dla mnie nowe. Powiedzia³em
jej: – Twoje cia³o nie funkcjonuje prawid³owo i Bóg chce
ciê uzdrowiæ.
Nastêpnie po³o¿y³em obie rêce na jej twarzy i zacz¹³em g³oœn¹ modlitwê. Niestety, zanim skoñczy³em, kobieta ta odesz³a! Có¿ za upokorzenie! By³o mi tak wstyd,
¿e nie chcia³em otworzyæ oczu. Sta³em tam, poœród t³umu ludzi, a kobieta, o któr¹ siê modli³em, po prostu
posz³a sobie!
Gdy wyczerpa³em ju¿ wszelkie tematy do modlitwy
i w koñcu otworzy³em oczy, rozejrza³em siê i ... zobaczy³em tê kobietê le¿¹c¹ na pod³odze! Pomyœla³em: O, Panie, tylko zobacz! To siê chyba nazywa „do³adowanie
siê” w modlitwie w Duchu Œwiêtym! Nie wiedzia³em, co
zrobiæ. Kiedy ju¿ wsta³a z pod³ogi, okaza³o siê, ¿e jest
uzdrowiona!
Przez d³ugi czas myœla³em wiêc o budowaniu siê w Duchu jako ³adowaniu mojego ducha, abym móg³ póŸniej
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u¿yæ tego namaszczenia us³uguj¹c innym. Jednak kontynuuj¹c modlitwê jêzykami zacz¹³em sobie uœwiadamiaæ, ¿e proces budowania to du¿o wiêcej, ni¿ mnie
uczono.
Diabe³ nie rozumie
Bo¿ych tajemnic
Niektórzy zastanawiaj¹ siê, czy i jaki mamy wp³yw
na diab³a, gdy modlimy siê jêzykami ku zbudowaniu.
Jednej rzeczy z pewnoœci¹ nie robimy – nie rozkazujemy mu. On nie rozumie, co mówimy.
S³owo wyjaœnia nam, ¿e kiedy cz³owiek modli siê jêzykami, nie mówi do ludzi, lecz do Boga (1 Kor. 14:2).
Je¿eli ja tego nie rozumiem, dlaczego szatan mia³by to
rozumieæ. Bóg nie da³by mu nade mn¹ przewagi.
Nie mogê zaakceptowaæ pogl¹du, jakoby diabe³ rozumia³ nas, gdy siê modlimy w Duchu. Za ka¿dym razem, gdy mówimy jêzykami ku zbudowaniu, wchodzimy do miejsca œwiêtego, w którym nasz duch odrodzony i posadzony w Jezusie Chrystusie w okrêgach niebieskich, doœwiadcza spo³ecznoœci z samym Bogiem.
Jest to osobista rozmowa i œwiêta relacja – diabe³ nie
ma tam wstêpu.
Je¿eli zadzwoni³bym do prezydenta Stanów Zjednoczonych, a ten osobiœcie odebra³by telefon, prawdopodobnie zemdla³bym z wra¿enia! Jest on zbyt zajêty, ¿eby
ze mn¹ rozmawiaæ.
Mój Ojciec w niebie nieustannie baczy na ¿ycie ludzi w niebie i na ziemi. Jednak, gdy mówiê jêzykami,
natychmiast mam z Nim bezpoœredni¹ spo³ecznoœæ.
Podnosi s³uchawkê „gor¹cej linii” i mówi: – Wiedzia-
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³em, ¿e to ty, Roberson. Wiem, czego chcesz, a poniewa¿ Duch Œwiêty w swojej m¹droœci modli siê za ciebie, wiedz, ¿e odpowiedŸ jest w drodze. Diabe³ nic nie
mo¿e z tym zrobiæ!
Dlatego diabe³ nienawidzi jêzyków – nie ma zupe³nie pojêcia, co mówimy do Boga i to jest powodem jego
zdenerwowania!
Dlaczego on nic nie rozumie? Przyjrzyjmy siê œwi¹tyni zbudowanej w Starym Przymierzu. Wewn¹trz budowli by³ dziedziniec zewnêtrzny gdzie ludzie przynosili ofiary, dziedziniec wewnêtrzny, gdzie kap³ani sk³adali ofiary w imieniu ludzi oraz miejsce najœwiêtsze
– w którym przebywa³ Bóg. Jedynie arcykap³an móg³
wejœæ tam raz w roku z ofiar¹ krwi za naród izraelski.
Diabe³ nie by³ w stanie siê tam dostaæ. Miejsce to
by³o zupe³nie poza zasiêgiem jego dzia³ania.
Œwi¹tynia jest symbolem wierz¹cego. Moje cia³o jest
Bo¿¹ œwi¹tyni¹, poniewa¿ przez Ducha Œwiêtego za On
we mnie mieszka³. Moje cia³o jest zewnêtrznym dziedziñcem, moja dusza wewnêtrznym, natomiast mój odrodzony duch jest rodzajem miejsca najœwiêtszego i nikt
poza moim arcykap³anem nie ma tam dostêpu.
Gdy wiêc modlê siê jêzykami, szatan nie ma pojêcia,
co mówiê. Dlaczego? Poniewa¿ Duch Œwiêty tworzy ponadnaturalne jêzyki w moim miejscu najœwiêtszym,
które jest poza jego zasiêgiem.
Siostra pewnego cz³owieka mia³a wypadek samochodowy. Przewieziono j¹ do szpitala w stanie krytycznym.
Cz³owiek ten wierzy³ Bogu i podczas jazdy do szpitala
wci¹¿ wyznawa³: – Moja siostra nie umrze, bêdzie ¿yæ!

186

Proces budowania siê

Za ka¿dym razem, gdy mówi³: – Bêdzie ¿yæ!” – coœ
mocno wstrz¹sa³o jego emocjami. Wtedy uderza³a go
myœl: Ona umrze! Trwa³o to do momentu, a¿ dotarli do
szpitala.
Wtem przez dar rozró¿niania duchów Bóg otworzy³
jego duchowe oczy (dar ten umo¿liwia ci wgl¹d w duchowy wymiar).
Wtedy zobaczy³ dwa demony, jeden siedzia³ mu na
prawym, a drugi na lewym ramieniu. Za ka¿dym razem, gdy wyznawa³: – Ona bêdzie ¿yæ!” – jeden z demonów wrzeszcza³ do drugiego: – Ona umrze, umrze!
Pan powiedzia³ mu wiêc w duchu: – Po wyznaniu
zacznij siê modliæ jêzykami.
Tak te¿ zrobi³. Po chwili jeden z demonów spojrza³
na drugiego poprzez g³owê tego cz³owieka i zapyta³:
– Co on mówi?
Drugi demon odpar³: – Nie wiem, ale czy to pali ciê
tak samo jak mnie?
– Tak – pad³a odpowiedŸ. – Chyba musimy sobie
iœæ. Odesz³y wiêc. Jak siê domyœlasz, siostra tego cz³owieka nie umar³a!
Buduj siê
w najœwiêtszej wierze
Ja decydujê, kiedy modliæ siê jêzykami ku zbudowaniu. Co siê wtedy dzieje? Dlaczego ten dar jest tak
wa¿ny?
Zobaczmy, co jest napisane w Liœcie Judy 20-21:
Ale wy, umi³owani, budujcie siebie samych w oparciu o najœwiêtsz¹ wiarê wasz¹, módlcie siê w Duchu Œwiêtym.
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Zachowajcie siebie samych w mi³oœci
Bo¿ej, oczekuj¹c mi³osierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku ¿yciu wiecznemu.
Bóg ma upodobanie w naszej wierze i tylko w oparciu
o ni¹ dzia³a w naszym ¿yciu. W Liœcie do Rzymian 10:17
Pawe³ mówi: Wiara tedy jest ze s³uchania, a s³uchanie przez S³owo Chrystusowe. Wiemy jednak, ¿e mo¿emy d³ugo s³uchaæ S³owa, a mimo to nie dostrzec zmiany w naszym ¿yciu. Musimy zasiaæ S³owo w swoim duchu, a nastêpnie uwolniæ wiarê, któr¹ ono wzbudzi³o.
Tysi¹ce ludzi na ca³ym œwiecie jest nape³nionych
obficie Bo¿ym S³owem. Jednak przewa¿nie nie doœwiadczamy cudownych rezultatów, opisanych w Dziejach
Apostolskich. Gdzieœ istnieje brakuj¹ce ogniwo, którego wiêkszoœæ chrzeœcijan jest nieœwiadoma.
Ka¿dy us³uguj¹cy, bez znaczenia jak bardzo namaszczony i pe³en S³owa, mo¿e ci powiedzieæ tylko to, czego
siê nauczy³ przez doœwiadczenie i przez nauczanie Ducha Œwiêtego podczas jego osobistego czasu rozwa¿ania S³owa. Samo nauczanie nie zda siê jednak na wiele,
je¿eli w jakiœ sposób nie po³¹czysz go z wiar¹. Musisz
wiêc osobiœcie umieœciæ w swoim duchu S³owo, a nastêpnie pozwoliæ Duchowi Œwiêtemu uczyæ ciê.
Dlatego Juda nak³ania nas do budowania siê w najœwiêtszej wierze przez modlitwê w Duchu. Jedynie wtedy, gdy dobrowolnie sk³adamy swoje cia³o jako ¿yw¹
ofiarê i poœwiêcamy czas na modlitwê, Duch Œwiêty
mo¿e objawiaæ nam tajemnice Chrystusa. Tylko wtedy
mo¿e nastêpnie uwolniæ w naszych sercach wiarê, potrzebn¹ Bo¿ej mocy do dzia³ania w naszym ¿yciu.
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G³odny Bo¿ej mocy
Odk¹d narodzi³em siê na nowo, by³em g³odny doznania Bo¿ej mocy. Na pocz¹tku myœla³em, ¿e coœ ze mn¹
jest nie tak, poniewa¿ spotyka³em wiele grup wierz¹cych, u których nie by³o widaæ ¿adnego g³odu. W ogóle
siê tym nie przejmowali.
Zastanawia³em siê: Panie, dlaczego nie ma wiêcej
ludzi g³odnych Twojej mocy, tak jak ja? Czy ta ró¿nica
wynika z tego, ¿e powo³ujesz mnie do czynienia cudów?
By³em tak g³odny mocy, ¿e próbowa³em robiæ wszystko, co jak s³ysza³em mog³o mi w tym pomóc. By³em gotowy zrobiæ wszystko, co ugasi³oby to pragnienie w moim
wnêtrzu.
Ktoœ mi powiedzia³: – Nic dziwnego, ¿e nie chodzisz
w Bo¿ej mocy.
– Co masz na myœli? – zapyta³em.
– Przecie¿ masz na sobie tyle bi¿uterii.
– To znaczy, ¿e je¿eli zdejmê j¹, bêdê doœwiadcza³
mocy?
– Oczywiœcie.
Œci¹gn¹³em wiêc bi¿uteriê. Co przez to osi¹gn¹³em?
Zanim to zrobi³em, by³em cz³owiekiem bez mocy, który
nosi bi¿uteriê. Gdy j¹ œci¹gn¹³em, sta³em siê cz³owiekiem bez mocy, który nie nosi bi¿uterii! Nie nast¹pi³a
¿adna zmiana.
PóŸniej, kiedy przeprowadzi³em siê do stanu Oregon i przy³¹czy³em siê do grupy wierz¹cych, ktoœ mi
znów powiedzia³: – Nic dziwnego, ¿e nie doœwiadczasz
w swoim ¿yciu Bo¿ej mocy.
– Dlaczego?
– Jak zosta³eœ ochrzczony?
189

Chodzenie w Duchu – chodzenie w mocy

– W wodzie, w imieniu Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego.
– No w³aœnie! – wykrzykn¹³ ten brat – zosta³eœ
ochrzczony w imieniu trzech Bogów, a przecie¿ jest tylko
jeden Bóg! Grupa ta wierzy³a, ¿e jest tylko jeden Bóg
o imieniu Jezus.
– Có¿ mi pozosta³o – odpar³em – ochrzczê siê jeszcze raz! Jak zaznaczy³em, na tym etapie swojego chrzeœcijañskiego ¿ycia by³em gotowy zrobiæ wszystko, co
mog³o mi otworzyæ drzwi do wiêkszej mocy. Mam siê
ochrzciæ? Tylko wska¿ miejsce!
Znajdowaliœmy siê w samym œrodku oregoñskiej
zimy na wysokoœci prawie tysi¹ca metrów nad poziomem morza. Ziemia by³a zamarzniêta, a staw pokry³
siê grub¹ warstw¹ lodu. Zapaliliœmy oponê i po³o¿yliœmy j¹ na lodzie. Dziêki temu wraz z kaznodziej¹ mogliœmy po jakimœ czasie wejœæ do przerêbli. W ogóle na
myœl mi nie przysz³o, ¿e mog³em siê ochrzciæ w wannie
z ciep³¹ wod¹!
Zmarz³em, a moje nogi zaczê³y sinieæ. Wydawa³o mi
siê, ¿e zamarznê na œmieræ. By³em jednak zdeterminowany, aby otrzymaæ wiêcej mocy i nie zwa¿a³em na to!
Kaznodzieja zapyta³ mnie: – Jesteœ gotowy?
Szczêkaj¹c zêbami wyj¹ka³em: – W porz¹dku,
ochrzcij mnie.
Zanurzy³ mnie wiêc w lodowatej wodzie, chrzcz¹c
w imieniu Jezusa.
W ci¹gu kilku nastêpnych miesiêcy uœwiadomi³em
sobie, ¿e zanim siê zanurzy³em w zamarzniêtym stawie, by³em pozbawionym mocy zielonoœwi¹tkowcem,
prawdopodobnie ochrzczonym w imieniu trzech Bogów.
Kiedy ten kaznodzieja ochrzci³ mnie w lodowatej wo190
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dzie w imieniu Jezusa, sta³em siê pozbawionym mocy
zielonoœwi¹tkowcem ochrzczonym w imieniu jednego
Boga! Znowu nic siê nie zmieni³o.
Zmiany nadesz³y póŸniej, kiedy odkry³em duchowe
prawo i pozna³em klucz do uwolnienia Bo¿ej mocy
w moim ¿yciu.
Bracie Roberson, czy mo¿esz mnie nauczyæ chodziæ
w mocy? Oczywiœcie, bo ka¿dy mo¿e chodziæ w mocy,
nawet je¿eli jest przeciêtn¹ osob¹.
Czytaj dalej tê ksi¹¿kê, a nauczê ciê, jak wyjœæ ze
wszystkiego, od czego Jezus ciê wyzwoli³. Nauczê ciê
równie¿, jak wejœæ we wszystko, co On ci obieca³. Mo¿esz to zrobiæ œwiadomie, nie musisz czekaæ na szczêœliwy los! Wszystko to jest tak samo dostêpne jak powietrze, którym oddychasz.
Walka o wiarê
Kiedy Duch Œwiêty zacz¹³ mi objawiaæ skarby ukryte w Liœcie Judy zobaczy³em, ¿e odkry³em wa¿ny klucz
w moich poszukiwaniach Bo¿ej mocy. Zacznê od wersetu trzeciego:
Umi³owani! Zabieraj¹c siê z ca³¹ gorliwoœci¹ do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uzna³em za konieczne
napisaæ do was i napomnieæ was, abyœcie
podjêli walkê o wiarê, która raz na zawsze zosta³a przekazana œwiêtym.
By³em podekscytowany na myœl o walce o przekazan¹ œwiêtym wiarê, która pokonuje szatana i porusza góry. Z jakiego powodu? Poniewa¿ nauczy³em siê
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o Bogu jednego – On nigdy nie kaza³by mi czegoœ czyniæ, je¿eli nie wyjaœni³by, jak mam to zrobiæ. By³em na
w³aœciwej drodze do znalezienia odpowiedzi na drêcz¹ce mnie pytania!
Nie wystarczy wiedzieæ, ¿e powinniœmy walczyæ o wiarê. Moje serce wo³a³o: „Na Boga, jak to robiæ? Nie machaj mi przed oczyma smakowitym stekiem tylko po to,
¿eby mi go nie daæ!”.
Kiedyœ dyskutowa³em o tym fragmencie z innym
us³uguj¹cym, a ten mnie zapyta³: – Co s¹dzisz na temat wiary?
Odpowiedzia³em: – Jestem z ruchu wiary. Wiêkszoœæ
swojego szkolenia otrzyma³em od Kennetha Hagina,
Kennetha Copelanda i innych nauczycieli wiary. Wierzê w to, co mówi Bo¿e S³owo. Nie ¿yjê w oparciu o to,
co widzê, s³yszê i czujê. Choroba i finansowy brak nie
kieruj¹ moim ¿yciem. Jedynie Bo¿e S³owo jest ostatecznym autorytetem kontroluj¹cym moje ¿ycie. Liczy
siê wiêc to, co Bóg mówi o moim problemie, a nie diabe³, czy okolicznoœci.
– Có¿ – odpar³ mój rozmówca – w takim razie ju¿
masz wiêcej wiary ni¿ pierwszy Koœció³.
– S³ucham? Chwileczkê – odpar³em – je¿eli mam
mieæ wiêcej wiary od pierwszych chrzeœcijan, to na
pocz¹tek powinienem mieæ chocia¿ tyle, co oni! Je¿eli
dobrze pamiêtam, ludzie k³adli chorych i umieraj¹cych
na ulicach w pobli¿u miejsca spotkañ, poniewa¿ nawet cieñ przechodz¹cego Piotra ich uzdrawia³!
Nie przypominam sobie, aby na pobliskiej ulicy uk³adano chorych w nadziei, ¿e tam przejdziemy i uzdrowi-
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my ich! Wydaje mi siê, ¿e musimy walczyæ o tê potê¿n¹
wiarê, której doœwiadczali pierwsi œwiêci!
W czwartym wersecie Juda opisuje, co siê sta³o z poruszaj¹c¹ góry wiar¹ pierwszego Koœcio³a:
Wkradli siê bowiem pomiêdzy was jacyœ ludzie, na których od dawna wypisany zosta³ ten wyrok potêpienia, bezbo¿ni, którzy ³askê Boga naszego obracaj¹
w rozpustê i zapieraj¹ siê naszego jedynego W³adcy i Pana, Jezusa Chrystusa.
Jacyœ ludzie wkradali siê do Koœcio³a. Kimkolwiek
byli, to w znacznej mierze okradli wierz¹cych z wiary.
Kontynuowa³em swoje studium na temat ludzi opisanych w Liœcie Judy. Zrobi³em to chocia¿by dlatego,
aby dowiedzieæ siê, jak nie mam postêpowaæ. Nie chcia³em straciæ wiary z powodu martwej religii.
Juda porówna³ tych ludzi do wœciek³ych ba³wanów morskich, wyrzucaj¹cych hañbê swoj¹... (werset 13). O czym jest tutaj mowa? Fale wznosz¹ siê na
oceanie i przez chwilê prezentuj¹ siê bardzo okazale.
Lecz tak szybko jak siê pojawiaj¹, równie szybko znikaj¹ w odmêtach.
Juda porównuje tak¿e tych ludzi do b³¹kaj¹cych siê
gwiazd. Wszyscy znamy fenomen spadaj¹cych gwiazd.
Nagle rozb³yskuj¹ na nocnym niebie i tak samo szybko
znikaj¹ w ciemnoœci. B³¹dz¹ce gwiazdy wydaj¹ siê pe³ne œwiat³a przez krótk¹ chwilê. Bardzo szybko znikaj¹
w ciemnoœciach na wieki.
Ludzie ci okreœlani s¹ jako „chmury bez wody” (werset 12). W ca³ej Biblii woda jest symbolem Ducha Œwiê-
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tego. Na przyk³ad, Jezus porówna³ Go do rzeki wody
¿ywej wyp³ywaj¹cej z naszego wnêtrza (zob. Jn. 7: 38).
„Chmury bez wody” to ludzie, którzy okradli pierwszy koœció³ z mocy. Wkradli siê w grono wierz¹cych
i okradli ich z wiary, co w konsekwencji poprowadzi³o
cia³o Chrystusa w mroczne wieki œredniowiecza i na
setki lat ograniczy³o ludziom dostêp do wiary. Nic dziwnego, ¿e Juda porówna³ tych ludzi do chmur bez wody!
W czasie suszy, pojawiaj¹ca siê na horyzoncie chmura nape³nia serca optymizmem. Jednak chmura taka,
nawet je¿eli prezentuje siê okazale nad g³owami, nie
mo¿e daæ oczekiwanego deszczu.
Oto wiêc pierwszy wymóg w chodzeniu w Bo¿ej mocy
– muszê byœ chmur¹ z wod¹. Innymi s³owy potrzebujê
wype³nienia Duchem Œwiêtym. To jednak nie wszystko.
Kiedyœ myœla³em, ¿e chrzest w Duchu Œwiêtym jest
prze¿yciem, po którym automatycznie bêdê móg³ ogl¹daæ jak Bo¿a moc uwalnia siê przez moje ¿ycie. To nie
jest prawd¹. Znam ludzi ochrzczonych w Duchu ponad czterdzieœci lat temu i je¿eli moc Ducha Œwiêtego
mia³aby byæ zmierzona owocami ich ¿ycia, musielibyœmy stwierdziæ, ¿e On wcale nie ma mocy!
Doszed³em w koñcu do wniosku, ¿e chocia¿ jestem
chmur¹ z wod¹ – zosta³em wype³niony Duchem Œwiêtym – wci¹¿ jeszcze potrzebujê czegoœ wiêcej, aby chodziæ w Bo¿ej mocy. Sam chrzest nie wystarczy. W jakiœ
sposób przecie¿ muszê tê moc uwolniæ do dzia³ania.
W jakiœ sposób muszê wyzwoliæ Jego moc ze swojego
ducha i stawiæ czo³a problemom na mojej drodze.
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Czasami podczas nabo¿eñstwa, gdy s³ucha³em kaznodziei g³osz¹cego ewangeliê, chcia³em podnieœæ rêkê
i zapytaæ: – Przepraszam, ale czy Duch Œwiêty – o którym mówisz, ¿e porusza³ siê nad powierzchni¹ wód – to
ten sam, który teraz ¿yje we mnie?
– Tak, synu – us³ysza³bym odpowiedŸ.
– W takim razie, panie kaznodziejo, czy mo¿esz mi
powiedzieæ, w jaki sposób mam siê dobraæ do tej mocy
we mnie, uwolniæ j¹ i zastosowaæ w moich problemach? Teraz nie radzê sobie nawet ze zwyk³ym przeziêbieniem!
Wiedzia³em, ¿e musi byæ jakiœ sposób na uwolnienie mocy Ducha, i póŸniej go odkry³em! To jest to, czego ty tak¿e potrzebujesz!
Zwyciêstwo nad cielesnym,
zdominowanym przez zmys³y ¿yciem
Juda w dziewiêtnastym wersecie swojego listu mówi
wiêcej na temat „chmur bez wody”, które wkrad³y siê
do Koœcio³a:
To s¹ ci, którzy wywo³uj¹ roz³amy,
zmys³owi, nie maj¹cy Ducha.
Ci bezbo¿ni ludzie byli cieleœni, czyli kierowani przez
zmys³y. Dominowa³y w nich cielesne po¿¹dliwoœci cia³a, a nie Bo¿e S³owo. Wed³ug Judy by³y to osoby „bez
Ducha”, czyli ludzie, w których Duch Œwiêty nie dzia³a³. Dlatego diabe³ przez cielesnoœæ i po¿¹dliwoœci cia³a
oddzieli³ ich od prawdy.
Wynika z tego, ¿e nape³nienie Duchem Œwiêtym
pozwala nam siê wyzwoliæ spod wp³ywu cia³a. To dziê-
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ki Niemu nie muszê poddawaæ siê chorobie, lecz mogê
j¹ przezwyciê¿yæ. Musi byæ jakiœ sposób na uwolnienie
Ducha Œwiêtego w moim ¿yciu. Nie chcê poddawaæ siê
ubóstwu zatrzymuj¹cemu mój rozwój, mogê je powstrzymaæ w samym zarodku.
Nie jestem chmur¹ bez wody. Zosta³em przecie¿
ochrzczony w Duchu Œwiêtym. Mówiê jêzykami, st¹pam
po diable i przenoszê góry! Nie muszê byæ jak ci, którzy
wywo³uj¹ roz³amy.
Dlaczego? Wyjaœnia to nastêpny werset z Listu Judy,
kontynuuj¹cy myœl z dziewiêtnastego: Ale wy, umi³owani – którzy macie Ducha Œwiêtego – budujcie
siebie samych w oparciu o najœwiêtsz¹ wiarê wasz¹, módlcie siê w Duchu Œwiêtym!
Proces budowania, opisany w dwudziestym wersecie Listu Judy uwalnia nas od cielesnego ¿ycia opisanego w wersecie dziewiêtnastym, i umo¿liwia nam ¿ycie w œwietle wersetu dwudziestego pierwszego: ZACHOWAJCIE SIEBIE SAMYCH W MI£OŒCI BO¯EJ,
oczekuj¹c mi³osierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku ¿yciu wiecznemu. Innymi s³owy modlitwa
jêzykami jest w pewnym sensie mostem pomiêdzy chodzeniem w ciele, a ¿yciem w Bo¿ej mi³oœci.
Jak¿e czêsto szukaliœmy Bo¿ego oblicza, aby znaleŸæ sposób na pomno¿enie wiary, któr¹ zdeponowa³
w naszym wnêtrzu. W powy¿szym wersecie jest napisane czarno na bia³ym, jak mo¿emy siê budowaæ!
W jakim celu? By przezwyciê¿yæ ubóstwo staraj¹ce siê
zapanowaæ nad nami, aby ¿yæ ponad miejscem, w którym zatrzymuje nas choroba. By przestaæ ¿yæ w miejscu, w którym nasze dzieci ¿yj¹ dla œwiata i stan¹æ
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ponad ocenian¹ przez zmys³y rzeczywistoœci¹, w której
naszym ¿yciem kieruje to, co widzimy, s³yszymy i czujemy, a nie obietnice Bo¿ego S³owa.
Mo¿emy uwolniæ w sobie moc Ducha Œwiêtego,
w miarê jak budujemy siê w najœwiêtszej wierze. Jak?
Modl¹c siê w Duchu!
Nie koñcz siê modliæ,
dopóki nie przyjdzie moc!
W Ewangelii Marka 11:23 jest napisane, ¿e mogê
mówiæ do góry problemu w moim ¿yciu: „Rzuæ siê w morze”. Je¿eli nie w¹tpiê w swoim sercu, spe³ni siê to, co
mówiê. Muszê wype³niæ podstawowy warunek – nie
mogê w¹tpiæ w swoim sercu.
Nastêpnie w wersecie dwudziestym czwartym Jezus
mówi, ¿e je¿eli modlê siê z wiar¹, otrzymam cokolwiek
chcê. Jeszcze raz widzimy jedyny warunek oprócz tego,
¿e nasza modlitwa musi byæ zgodna z Bo¿¹ wol¹ – muszê wierzyæ w sercu i nie w¹tpiæ.
To jest bardzo wa¿ne. Odkry³em coœ, co mogê czyniæ z w³asnej woli i tak d³ugo, jak chcê. Bóg gwarantuje mi wzrost w najœwiêtszej wierze, je¿eli tylko nie zw¹tpiê.
Dlatego, je¿eli mówiê do góry, pozostaje tylko jedno
pytanie, które oddziela mnie od zwyciêstwa: Czy mam
odwagê modliæ siê dopóki przyjdzie moc? Nie chodzi
o pytanie, czy moc przyjdzie, czy nie. Ona przyjdzie.
Czy wiêc bêdê na tyle wytrwa³y, aby wytrwaæ do czasu,
a¿ ona przyjdzie?
– Ale¿ bracie Roberson, ja jestem biznesmenem.
– Duch Œwiêty przyjdzie z moc¹ do twojego biznesu.

197

Chodzenie w Duchu – chodzenie w mocy

– Jestem kaznodziej¹.
– On przyjdzie z moc¹ do twojej s³u¿by.
Pytanie nie brzmi: Czy moc przyjdzie? Jezus przez
s³owa zawarte w dwudziestym wersecie Listu Judy,
zamieni³ teoretyczn¹ teologiê w fakt. Wed³ug Niego albo
wierzymy, albo nie. Syn Bo¿y nie pyta siê ciebie, czy to
akceptujesz. Nie masz zmieniaæ Bo¿ych prawd, musisz je odnaleŸæ.
Jezus zainspirowa³ Judê do napisania wersetu dziewiêtnastego i dwudziestego. Mówi wiêc przez niego, ¿e
jest pewien klucz i je¿eli go u¿yjesz, mo¿esz budowaæ
siê i wznieœæ ponad ¿ycie zdominowane przez zmys³y,
gdzie wszystko, od czego Jezus ciê wyzwoli³, i tak ciê
przezwyciê¿a. Klucz ten otwiera ci drogê do pe³nego
mocy ¿ycia w oparciu o najœwiêtsz¹ wiarê. Co jest tym
kluczem? U¿ywanie ponadnaturalnych jêzyków.
Dlaczego jêzyki nas buduj¹
Na podstawie 1 Listu do Koryntian 14:4 oraz Listu
Judy 20 wiemy, ¿e kiedy modlimy siê jêzykami, budujemy siê. Moje pytanie do Boga brzmia³o: „Dlaczego jêzyki nas buduj¹? Je¿eli mam spêdziæ trzy albo cztery
godziny dziennie modl¹c siê w Duchu Œwiêtym, chcê
wiedzieæ, dlaczego to mnie buduje”.
Œwiadomoœæ, ¿e musisz modliæ siê jêzykami to za
ma³o. Gdybyœ naprawdê wierzy³, ¿e to ciê buduje i wyposa¿a do wype³nienia twojego powo³ania, nikt i nic
nie mog³oby ciê powstrzymaæ przed spêdzeniem czasu
w komorze modlitwy!
Wielu chrzeœcijan wie, co jest napisane w 1 Liœcie do
Koryntian 14:4, lecz mimo to wci¹¿ staraj¹ siê realizowaæ ludzkie plany i próbuj¹ odkryæ Bo¿¹ wolê w swoich
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g³owach. Oczywistym jest, ¿e nie wierz¹ wiêc w modlitwê jêzykami i budowanie siê w ten sposób.
Dlatego nie wystarcza œwiadomoœæ potrzeby modlitwy. Chcê wiedzieæ dlaczego modlitwa mnie buduje.
W jaki sposób wyznawane przez dwie lub trzy godziny
s³owa, których nawet nie rozumiem mog¹ powodowaæ
mój wzrost?
Powiedzia³em Bogu, ¿e je¿eli pomóg³by mi to zrozumieæ, pomóg³bym tak¿e Jego ludziom. Wtedy oni tak¿e
mogliby rozpocz¹æ ¿ycie w Duchu i mocy. Mo¿esz sobie wyobraziæ, jak siê czu³em pewnego dnia, gdy Pan
pokaza³ mi w S³owie odpowiedŸ na pytanie: „dlaczego”, dotycz¹ce budowania siê przez modlitwê jêzykami. W 1 Liœcie do Koryntian 14:2-4 jest napisane:
Bo kto jêzykami mówi, nie dla ludzi
mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie
rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wyg³asza.
A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu.
Kto jêzykami mówi, siebie tylko buduje; a kto prorokuje, zbór buduje.
W czwartym wersecie Pawe³ mówi, ¿e kto prorokuje,
buduje koœció³. Dlaczego? Poniewa¿ poprzez prosty dar
proroctwa, który jest równoznaczny z darem jêzyków
i ich jednoczesnym wyk³adem, Bóg objawia Chrystusa
dla zgromadzonych ludzi w danym czasie i miejscu.
Ka¿dy, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu (werset 3). Ka¿da zachêta musi
byæ oparta na fundamencie S³owa, w przeciwnym wy199
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padku nie jest to zachêta. Nie mogê na przyk³ad powiedzieæ ludziom, ¿e Jezus zatrzyma³ siê na œniadanie
na Ksiê¿ycu w swojej drodze na ziemiê, poniewa¿ to
nie jest biblijne! Duch Œwiêty czasami, przez dar proroctwa, odkryje jak¹œ tajemnicê, daj¹c nam wgl¹d
z Bo¿ej perspektywy w niezrozumia³y werset.
Czêsto zdarza siê, ¿e po proroctwie Ducha Œwiêtego poprzez cz³owieka do cia³a wierz¹cych przychodzi
Bo¿a zachêta niepodobna do emocjonalnego uniesienia. Jest to mocniejsze od uczuæ. Proroctwo przebudza ich w Duchu daj¹c d³ugotrwa³e przeœwiadczenie,
¿e wszystko bêdzie w porz¹dku.
Dlatego, gdy ktoœ prorokuje, buduje koœció³, natomiast gdy modli siê jêzykami, buduje tylko siebie. Tym,
co nas buduje, zarówno ca³y koœció³, jak i pojedyncz¹
osobê, jest objawienie myœli Chrystusowej.
Proroctwo sprawia, ¿e manifestuje siê ona w grupie.
Z drugiej strony modlitwa jêzykami sprawia, ¿e manifestuje siê ona indywidualnie, poniewa¿ Duch Œwiêty objawia ci tajemnice, które wyznawa³eœ przed Bo¿ym tronem w modlitwie. Dlatego dziêki modlitwie jêzykami
budujesz siê!
Poœwiêcenie trzech godzin na modlitwê bêdzie wiêc
jednym z twoich najm¹drzejszych posuniêæ w ¿yciu.
Je¿eli robisz to ka¿dego dnia – biada diab³u! Bêdziesz
budowa³ siê w najœwiêtszej wierze i otrzymasz coraz
wiêcej objawienia myœli Chrystusowej. Diabe³ nie ma
pojêcia, co mówisz. Jedyne, co mu pozostaje, to obserwowaæ, jak twoje s³owa wype³niaj¹ siê!
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Je¿eli mój Duch mo¿e siê poruszaæ,
mogê usun¹æ te wszystkie rzeczy,
które zakorzeni³y siê w tobie.
W jednej chwili mogê dokonaæ
zmian, które normalnie wymagaj¹
wielu lat pracy.
To nie przez twoj¹ moc lub si³ê, lecz
przez mojego Ducha usuwam z³e
rzeczy z twojego wnêtrza.
Przybli¿ siê do Mnie i og³aszaj swoj¹
wolnoœæ, a ja dokonam pracy
w tobie, mówi Duch £aski.
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Rozdzia³ 10

Proces oczyszczania
i umartwiania cia³a
Ludzie potrzebuj¹ i pragn¹ pomocy, gdy staraj¹ siê
zmieniæ swoje ¿ycie. Nie lubi¹ wiêkszoœci swoich wad
charakteru, lecz nie wiedz¹, jak siê ich pozbyæ.
Dlatego czêsto anga¿uj¹ siê w religijne praktyki, które wci¹¿ stawiaj¹ przed nimi nowe wymagania. Buduj¹ nowe gmachy i rozpoczynaj¹ realizacjê nowych projektów. Jednak w pewnym momencie przychodzi czas
duchowego wypalenia i wtedy najczêœciej poddaj¹ siê.
Akceptuj¹ swoje status quo i traktuj¹ Boga jako przywódcê organizacji. Szybko trac¹ wiarê i s¹ sfrustrowani, poniewa¿ ich relacja z Ojcem opiera siê jedynie na
pracy w organizacji.
Bóg nigdy nie zaplanowa³ dla nas frustruj¹cego i bezwartoœciowego ¿ycia. Dlatego da³ nam Ducha Œwiêtego,
który ma nam objawiaæ tajemnice Chrystusa oraz pomagaæ w zmianie naszego ¿ycia. Przyjrzyjmy siê bli¿ej
s³u¿bie Ducha Œwiêtego w nas. Zobaczmy, jak przez proces budowania siê nasze ¿ycie zmierza do miejsca Bo¿ego przeznaczenia.
W procesie wzrostu nie ma skrótów
Nawet chrzeœcijanie, którzy wierz¹, ¿e modlitwa jêzykami buduje ich, nie wiedz¹ w jaki sposób to nastêpuje.
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Przedstawiê teraz obraz tego, jak wielu wierz¹cych
wyobra¿a sobie ten proces. Zanim cz³owiek przyjmuje
chrzest w Duchu Œwiêtym, jest jak brudna wrona, karmi¹ca siê padlin¹ na rozstaju dróg w pochmurny dzieñ.
Nastêpnie zaczyna modliæ siê jêzykami i nagle wszystko siê zmienia, s³oñce wychodzi zza chmur i zaczyna
na ni¹ œwieciæ. Natychmiast ten pospolity ptak przemienia siê we wspania³ego or³a, który wzbija siê w ob³oki i od tego momentu nie dotyka go ¿aden problem!
To nie jest w³aœciwy obraz budowania siê przez modlitwê jêzykami. W tym samym czasie, kiedy Duch Œwiêty
buduje twojego ducha i dziêki temu zaczynasz rozumieæ
objawion¹ wiedzê Bo¿ego S³owa, wzmacnia równie¿ twojego odrodzonego wewnêtrznego cz³owieka i daje ci moc
do umartwiania uczynków cia³a (Rzym. 8:13).
Proces oczyszczania
Jezus powiedzia³: „Jeœli bêdziesz przynosi³ owoce,
przytnê ciê” (Jn. 15:2). Czy nam siê to podoba, czy nie,
je¿eli przynosimy owoce jako ga³¹zki krzewu oliwnego,
Ojciec bêdzie nas podcina³. Dlaczego? Abyœmy mogli
przynosiæ wiêcej owoców.
Uwa¿aj, bo gdy zaczniesz systematycznie modliæ siê
jêzykami, sprowokujesz wewnêtrzn¹ wojnê, poniewa¿
wszelkie nieczystoœci, których nie chcesz siê pozbyæ,
zaczn¹ wyp³ywaæ na wierzch. Bóg chce je odcinaæ z twojego ¿ycia, aby diabe³ nie mia³ szans ciê zniszczyæ, i abyœ
móg³ wype³niæ swoje niebiañskie powo³anie.
Duch Œwiêty odcina martwe ga³¹zki, które s¹ jak pokrywa nad naszym ¿yciem i przeszkadzaj¹ nam wzrastaæ w Bogu. Za ka¿dym razem, kiedy Pan chce nas
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u¿yæ, diabe³ wykorzystuje te ga³¹zki do powstrzymywania nas; czy to przez finanse, niew³aœciw¹ postawê,
nieprzebaczenie, czy przez inne problemy. Je¿eli nie
pozwolimy Duchowi Œwiêtemu oczyœciæ nas z martwych
ga³¹zek, diabe³ zatrzyma nas w naszym ma³ym œwiecie
przez resztê ¿ycia.
Mogê zapewniæ ciê, ¿e Duch Œwiêty nie bêdzie próbowa³ usun¹æ z twojego ¿ycia ¿adnej suchej ga³¹zki, której nie chcesz siê pozbyæ. Poczeka, a¿ przez modlitwê
jêzykami wzroœniesz w Duchu i poradzisz sobie z emocjonaln¹ wojn¹ – nastêpstwem odcinania martwej ga³êzi od twojego ¿ycia.
Proces oczyszczania nie zawsze jest przyjemny, lecz
zawsze jest niezbêdny, poniewa¿ w ten czy inny sposób i tak bêdziemy oczyszczani. Albo poddamy siê
temu procesowi teraz, albo nast¹pi to w dniu s¹du
ostatecznego, gdy nasze uczynki przejd¹ próbê ognia
(1 Kor. 3:12-15). W³aœnie tego dnia bêdziemy oczyszczeni z wszystkich uczynków cia³a, których nie umartwiliœmy za ¿ycia.
Lecz oto dobra nowina! Nie musimy sami umartwiaæ
uczynków cia³a. Wed³ug Listu do Rzymian 8:13 Bóg
da³ nam Ducha Œwiêtego – przez Niego nas wzmacnia
i oczyszcza ze wszystkiego, co mo¿e okraœæ nas z nagrody:
Jeœli bowiem wed³ug cia³a ¿yjecie,
umrzecie; ale jeœli Duchem sprawy cia³a
umartwiacie, ¿yæ bêdziecie.
Najpotê¿niejszym orê¿em szatana jest zwiedzenie.
Jego cel, to skraœæ nam nagrodê przez trzymanie nas
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w nieœwiadomoœci odnoœnie naszego ¿yciowego powo³ania. Diabe³ wie, ¿e kiedy ju¿ wszystko bêdzie powiedziane i zrobione, zostaniemy wynagrodzeni za to, jak
wiele Bo¿ego planu zdo³aliœmy wype³niæ.
Dlatego nie chcê czekaæ na wielki s¹d Chrystusa,
aby pozbyæ siê mojej cielesnoœci, przeszkadzaj¹cej mi
w chodzeniu z Bogiem. Muszê wiedzieæ, jak dzia³a Duch
Œwiêty w procesie przygotowywania mnie do Bo¿ego
powo³ania.
Krok pierwszy:
obudzenie sumienia
Musisz zaakceptowaæ to, ¿e nie mo¿esz budowaæ
swojego duchowego cz³owieka bez poddania siê zarazem procesowi oczyszczenia. Nie mo¿na wzrastaæ
w Bogu je¿eli istniej¹ rzeczy powstrzymuj¹ce ten wzrost.
Pierwsza rzecz, której Duch Œwiêty dokona, gdy bêdziesz modli³ siê jêzykami to obudzi twoje sumienie.
Bêdzie ci trudniej ni¿ dot¹d ¿yæ cieleœnie.
Gdy przyk³adowo ktoœ powie uszczypliw¹ uwagê na
twój temat, tylko siê uœmiechniesz i oddasz chwa³ê
Bogu za wewnêtrzn¹ wolnoœæ. Mo¿e myœlisz: Kiedyœ
bym tak nie zrobi³. Pokaza³bym mu, gdzie raki zimuj¹!
Coœ siê jednak zmieni³o. Proces budowania postêpuje
do przodu.
Kiedy Duch Œwiêty uwra¿liwia twoje sumienie na
z³o, jest On przy tobie i chce ci pomóc je przezwyciê¿yæ. Mo¿esz wtedy u¿yæ swojej wiary i przeciwstawiæ
siê cia³u – kolejny uczynek cia³a jest odciêty i jesteœ od
niego wolny. To oznacza wzrost.
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Objawienie rzeczy
ukrytych w ciemnoœciach
Pamiêtaj o czym mówiliœmy wczeœniej – tajemnice,
które wyznajesz podczas modlitwy jêzykami – przynosz¹ korzyœci tobie, nie Bogu. Za ka¿dym razem, gdy
modlisz siê w Duchu, wyznajesz przed Bogiem tajemnice Chrystusa ukryte w twoim wnêtrzu. Ojciec odpowiada na twoje modlitwy i otrzymujesz poznanie Bo¿ego S³owa. Zaczynasz rozumieæ, kim Jezus jest w tobie.
W tym samym czasie, gdy objawia ci tajemnice, Duch
Œwiêty rzuca równie¿ œwiat³o na duchowe przeszkody
ukryte w ciemnoœciach: grzech, negatywne cechy charakteru i wady, powstrzymuj¹ce ciê przed przynoszeniem stokrotnego ¿niwa zgodnego z Bo¿ym planem
w twoim ¿yciu.
Jezus mówi o tym w Ewangelii Marka 4:20-22 po
tym, jak opisa³ ró¿ne rodzaje z³ej gleby ludzkich serc:
Owymi zaœ, którzy s¹ zasiani na dobrej
ziemi, s¹ ci, którzy s³uchaj¹ s³owa, przyjmuj¹ je i wydaj¹ owoc trzydziestokrotny
i szeœædziesiêciokrotny, i stokrotny.
I mówi³ im: Czy¿ przynosz¹ œwiat³o po
to, aby je postawiæ pod korcem albo pod
³ó¿kiem? Czy¿ nie po to, aby je postawiæ
na œwieczniku?
Gdy przyjmujê Bo¿e S³owo, zarówno spisane, jak
i objawienie Jego osobistego planu dla mnie, Jezus
nazywa mnie „dobr¹ gleb¹”, która przyniesie owoc trzydziestokrotny, szeœædziesiêciokrotny i stokrotny.
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Nastêpnie Syn Bo¿y zadaje pytanie: „Czy¿ przynosz¹ œwiat³o po to, aby je postawiæ pod korcem albo pod
³ó¿kiem?”. OdpowiedŸ brzmi: „Nie”. Czy zapalona
œwieczka wniesiona do ciemnego pokoju nie rozœwietli
ciemnoœci? Czy Bóg da³ ci swoje S³owo po to, abyœ go
nie rozumia³?
W dwudziestym drugim wersecie Jezus mówi:
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie
mia³o byæ ujawnione i nic nie pozosta³o
utajone, co by nie wysz³o na jaw.
Innymi s³owy, kiedy Duch Œwiêty zaczyna S³owem
oœwiecaæ twojego ducha, mo¿na to porównaæ do wejœcia z zapalon¹ œwieczk¹ do ciemnego pokoju. Ka¿da
przeszkoda, chocia¿ niewidoczna w ciemnoœci, bêdzie
widoczna przy œwietle.
W powy¿szym fragmencie Jezus mówi o twoim ¿yciu. Instruuje ciê na temat obna¿ania ¿yciowych problemów, które przeszkadzaj¹ nam w chodzeniu z Bogiem.
Duch Œwiêty zapali³ pochodniê Pana w tobie w momencie, gdy narodzi³eœ siê na nowo. Podczas ka¿dej
modlitwy jêzykami rozpalasz j¹ coraz jaœniej. Wtedy,
mój przyjacielu, zaczyna siê wewnêtrzna wojna. Dlaczego? Poniewa¿ cia³o nie lubi, kiedy uczynki staj¹ siê
widoczne w œwietle. Cia³o mo¿na przyrównaæ do karaluchów w tanich hotelach. Gdy w³¹czasz œwiat³o, szybko szukaj¹ schronienia. Lubi¹ os³onê ciemnoœci.
Podobnie jest z twoim cia³em. Gwarantujê ci, ¿e twoje
cia³o nie bêdzie chcia³o pozbyæ siê tego wszystkiego, co
oœwietli Duch Œwiêty!
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Wewnêtrzna przemiana
poprzedza zewnêtrzn¹ zmianê
Zanim zrozumia³em dynamikê wewnêtrznej wojny
nie mog³em poj¹æ, dlaczego tak wielu ludzi, chocia¿ s¹
g³odni Boga i zachêceni do modlitwy w Duchu Œwiêtym, poddaje siê, zanim zaczn¹ dostrzegaæ jak¹kolwiek
zmianê. Wtedy zda³em sobie sprawê z tego, ¿e wielu
z nich poddaje siê, gdy¿ szuka odpowiedzi w niew³aœciwym miejscu.
Do zilustrowania tego u¿yjmy przyk³adu. Przypuœæmy, ¿e wierz¹cy z entuzjazmem zaczyna modliæ siê
jêzykami. Postanawia: – Popatrz diable, znajdê sobie
jakieœ miejsce i ka¿dego dnia przez godzinê bêdê siê
modli³ jêzykami. Biada ka¿demu, kto bêdzie mi chcia³
w tym przeszkodziæ! Popamiêta mnie!
Nastêpnie cz³owiek ten maszeruje do swojej komory
z piêciokilow¹ Bibli¹ pod rêk¹. Bêdzie siê modli³ godzinê ka¿dego dnia. Jest tylko jeden problem. Podejmuj¹c siê tego zobowi¹zania cierpia³ na depresjê maniakaln¹, mia³ nieuleczaln¹ chorobê, a jego firma by³a
w trakcie og³aszania bankructwa.
Nie dba jednak o to, poniewa¿ znalaz³ rozwi¹zanie.
Myœli: Znalaz³em Kogoœ, kto zna moje s³aboœci i bêdzie
siê modli³ o ten problem. Teraz wszystko siê zmieni!
Mija jeden miesi¹c. Godzina modlitwy ka¿dego dnia.
¯adnych zmian. Mijaj¹ trzy miesi¹ce. Cz³owiek ten zaczyna siê rozgl¹daæ.
– Coœ nie tak?
– Nie, wszystko dobrze. Przez trzy miesi¹ce modli³em siê w Duchu! Je¿eli ktoœ powinien dostaæ odpowiedŸ, to chyba z pewnoœci¹ ja!
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Cz³owiek ten tak naprawdê szuka czegoœ spektakularnego i zupe³nie nie zauwa¿a dokonuj¹cego siê w jego
wnêtrzu cudu! Innymi s³owy oczekuje, ¿e Bóg odpowie
na jego modlitwê jêzykami i w jakiœ cudowny sposób
zmieni okolicznoœci, w jakich siê znalaz³. A jednoczeœnie nie zauwa¿a wspania³ego dzie³a Ducha Œwiêtego
w jego wnêtrzu.
Prawdopodobnie wyobra¿a sobie wielkiego, bia³ego ogiera z p³omiennymi oczami, który w gromach
przybywa do jego domu. Gdy jest ju¿ blisko rozpoznaje jeŸdŸca.
– Ojej, to Jezus! Modlitwa jêzykami naprawdê dzia³a!
Jezus zatrzymuje konia obok niego i mówi: – Po
pierwsze, daj mi listê wszystkich ludzi, którym jesteœ
winien pieni¹dze.
Po otrzymaniu listy odje¿d¿a, zostawiaj¹c z ty³u
chmurê kurzu. Wraca po trzydziestu minutach i mówi:
– Wszystkie rachunki zap³acone.
Nastêpnie Jezus mówi: – Przepraszam ciê na chwilê
– i zamierza siê na ducha ubóstwa, którego w³aœnie
dojrza³ gdzieœ w cieniu. Po chwili ogier rozgniata kopytem demona i duch ubóstwa zostaje z³amany nad ¿yciem jeszcze jednego wierz¹cego!
Jezus zatrzymuje konia i zsiada z niego. Podchodzi
do wierz¹cego i k³adzie na nim rêce. Choroba i depresja natychmiast go opuszczaj¹! Wierz¹cy wykrzykuje:
– Ojej, jestem zupe³nie innym cz³owiekiem, a modli³em siê tylko trzy miesi¹ce! To naprawdê dzia³a!
Jezus dosiada swojego wierzchowca i odje¿d¿a. Nagle zatrzymuje siê i wraca. Mówi: – Przy okazji, zapo210
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mnia³em o tym. – Siêga do kieszeni i wyci¹ga kopertê
z tysi¹cem dolarów. – To na drobne wydatki i obiad
w koœcielnej restauracji po nabo¿eñstwie.
Syn Bo¿y znika po chwili za horyzontem w blasku
zachodz¹cego s³oñca podœpiewuj¹c weso³¹ melodiê.
Ub³ogos³awiony cz³owiek wzdycha i ociera rêk¹ zroszone potem czo³o. – To by³o prawdziwe uwolnienie!
Wielu ludzi pope³nia w³aœnie taki b³¹d. Modl¹ siê
jêzykami i czekaj¹ na nag³¹ zmianê zewnêtrznych okolicznoœci. Zapominaj¹ jednak, ¿e tak naprawdê ponadnaturalna przemiana zachodzi w ich duchu. Dlatego czêsto poddaj¹ siê, zanim Bóg mo¿e w nich dokonaæ najwa¿niejszych przemian. Szukaj¹ spektakularnych manifestacji, a trac¹ prawdziwy cud.
Pamiêtaj, Bóg chce odpowiedzieæ na modlitwê jêzykami, jak i na ka¿d¹ inn¹! A poniewa¿ to nasz duch siê
modli (1 Kor. 14:14), on te¿ otrzymuje odpowiedŸ.
Chcia³bym teraz wyjaœniæ, w jaki sposób duch cz³owieka otrzymuje odpowiedŸ na modlitwê w Duchu
Œwiêtym. Przypuœæmy, ¿e zorganizowa³em konferencjê,
podczas której setki ludzi z entuzjazmem przyjê³o nauczanie o modlitwie jêzykami. S¹ nawet do tego stopnia podekscytowani, ¿e postanawiaj¹ poœwiêciæ jakiœ
czas na modlitwê ka¿dego dnia.
Lecz po kilku tygodniach nie dostrzegaj¹c ¿adnych
widocznych zmian, ludzie zaczynaj¹ siê wykruszaæ,
a na koniec zostaje tylko jedna wierna osoba.
Powiedzmy, ¿e cz³owiek ten jest wierny swojemu
postanowieniu przez kilka miesiêcy. Modli siê wiêc w Duchu i wyczekuje zmiany. Stopniowo w jego wnêtrzu
dzieje siê coœ cudownego. S³owo staje siê bardziej zro211
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zumia³e. Wersety, których wczeœniej nie móg³ poj¹æ,
staj¹ siê teraz jasne. Podczas rozmów z przyjació³mi
wyjaœnia fragmenty, które by³y dla niego tajemnic¹. Gdy
ludzie przychodz¹ do niego z problemami zastanawia
siê: – Dlaczego nie post¹pi¹ w ten sposób? – wydaje
mu siê to takie oczywiste.
Cz³owiek ten doœwiadcza wp³ywu modlitwy jêzykami na swojego ducha. Doœwiadcza Bo¿ej odpowiedzi
na tego rodzaju modlitwê.
W podobny sposób twój duch mo¿e przyjmowaæ m¹droœæ i prowadzenie do wype³nienia osobistego planu
dla twojego ¿ycia. Mo¿esz rozwijaæ swoje poznanie i wiedzieæ, czego Bóg chce, nawet je¿eli czasami nie bêdziesz
wiedzia³, jak to zrobiæ.
Wcale nie oznacza to, ¿e zmiany nie bêd¹ równie¿
widoczne w zewnêtrznych okolicznoœciach. Wprost
przeciwnie! Zaczn¹ siê dziaæ najbardziej nieoczekiwane i niezwyk³e rzeczy. Bóg bêdzie dzia³a³ w twojej pracy, rodzinie i twoim osobistym ¿yciu. Przyjaciele i najbli¿si dostrzeg¹ w tobie zmianê, w miarê jak bêd¹ wyp³ywaæ z ciebie wiara i poczucie pewnoœci.
Widzia³em wiele cudów bêd¹cych rezultatem wytrwa³ej modlitwy w Duchu Œwiêtym. Lecz najpierw potrzebujesz wiary, wywodz¹cej siê z Bo¿ego S³owa (Rzym.
10:17). W miarê, jak zwiêksza siê zrozumienie S³owa,
potêguje siê tak¿e proces oczyszczania, który zmienia
cz³owieka od wewn¹trz. Wtedy, wed³ug Bo¿ego porz¹dku, zewnêtrzne okolicznoœci zaczynaj¹ uk³adaæ siê
zgodnie ze zmianami, które wczeœniej nast¹pi³y w wewnêtrznym cz³owieku.
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Rozpraw siê z korzeniem,
nie ze z³ym owocem
Bóg u¿y³ domu, znajduj¹cego siê w naszym s¹siedztwie, aby nauczyæ mnie pewnej lekcji. Ka¿dy nienawidzi tego domu. Przeje¿d¿aj¹c przez nasz¹ dzielnicê wszêdzie widzisz ³adne domki, tylko ten jeden szpeci okolicê.
W ogrodzie s¹ porozsypywane œmieci, gdzieniegdzie
siêgaj¹ce kolan. Sam budynek a¿ prosi siê o pomalowanie. Trawnik nie by³ koszony od wieków. Wokó³ walaj¹ siê stare samochody bez opon. A wszystko to jest
w samym centrum ³adnej dzielnicy!
Okoliczni mieszkañcy s¹ Ÿli na w³aœciciela zaniedbanego domu, lecz nikt, jak dot¹d, nie móg³ go przekonaæ
do zmiany wygl¹du jego podwórka. – Mieszka³em tu
zanim wszystkie wasze domy zosta³y zbudowane – odpowiada i nie chce nic zmieniæ.
Pewnego dnia, gdy jad¹c mija³em tê nieszczêsn¹
posesjê, pomyœla³em: O mój Panie, co za ba³agan! Wtedy Duch Œwiêty skorzysta³ ze sposobnoœci i da³ mi dobr¹ lekcjê. Powiedzia³ do mojego ducha: – Czy wiesz,
¿e otoczenie tego domu przedstawia dok³adny obraz
wnêtrza jego w³aœciciela?
O, interesuj¹ce! Pierwsza rzecz, któr¹ chcia³em zrobiæ po powrocie do domu ze œwie¿ym objawieniem, to
skosiæ swój trawnik!
Duch Œwiêty chcia³ mi jednak pokazaæ coœ wiêcej.
Wielu chrzeœcijan pope³nia b³¹d i staraj¹ siê „uprz¹tn¹æ” z³e owoce z drzewa swojego ¿ycia zamiast zaj¹æ
siê korzeniem, który jest Ÿród³em tych owoców!
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Czêsto odwo³ujemy siê do ludzkich emocji robi¹c
wezwanie do modlitwy.
– Przybiegnij tu i zostaw na o³tarzu swoje wszystkie
z³e owoce – mówi kaznodzieja.
Ludzie wychodz¹ wiêc do modlitwy, klêkaj¹ i myœl¹:
Dobrze, ju¿ wiêcej nie uderzê swojej ¿ony. Nie bêdê ju¿
pi³.
Wybieraj¹ jakiœ z³y owoc swojego ¿ycia, k³ad¹ go na
o³tarzu i odchodz¹ do domu. Oczywiœcie, dobrze, ¿e
pokutowali i zobowi¹zali siê przed Panem nigdy wiêcej
tego nie robiæ. Jednak je¿eli nie rozprawi¹ siê z korzeniem swojego problemu – duchowymi przeszkodami
ukrytymi w ciemnoœci – z³y owoc po prostu znowu odroœnie.
Si³a woli a umartwianie Duchem
Sam nie mo¿esz odkryæ w swoim ¿yciu korzeni cielesnych uczynków. Tylko Duch Œwiêty mo¿e dok³adnie zbadaæ g³êbokoœci twojego serca i je odkryæ. Nastêpnie buduje On naszego odrodzonego ducha, aby
ten systematycznie, ka¿dego dnia, umartwia³ uczynki
cia³a. Dlatego chrzest w Duchu Œwiêtym ma miejsce
w ludzkim duchu. Tylko z tego miejsca wywodzi siê
sta³a zmiana.
Od dwudziestu piêciu lat jestem w s³u¿bie i odkry³em, ¿e ludzie nie mog¹ siê sami zmieniæ. Na przyk³ad,
gdy poœwiêci³em na nowo swoje ¿ycie w koœciele ruchu
uœwiêceniowego, ludzie ca³y czas mówili mi, co mam
robiæ a czego nie. Kazali mi przestaæ grzeszyæ i dali ca³¹
listê zasad do przestrzegania.
Jednak zanim nie odkry³em, w jaki sposób mogê
uwolniæ w sobie moc Ducha Œwiêtego, nie mog³em
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uœmierciæ swojej cielesnoœci. Gdy siê o tym dowiedzia³em, Duch Œwiêty móg³ pe³niej manifestowaæ siê przeze mnie.
Naturalny umys³ mo¿e jedynie próbowaæ zmieniæ
siê przy pomocy si³y woli. Co to takiego? Jest to proces, w którym poddajesz siê dyscyplinie i z ca³ych si³
starasz siê przezwyciê¿yæ problem.
– Nie bêdê ju¿ grzeszy³. Nie bêdê ju¿ grzeszy³ – mówisz zaciskaj¹c zêby. Jednak pomimo tych starañ nie
mo¿esz przy pomocy swojej woli pozbyæ siê cielesnego
przyzwyczajenia.
Z drugiej strony umartwianie Duchem jest procesem, w którym Duch Œwiêty porusza siê w tobie niszcz¹c to, co ciê wi¹za³o. Grzech przestaje dominowaæ
nad tob¹, a ty zaczynasz dominowaæ nad grzechem!
Nie zaczynaj od koñca
W jaki sposób mo¿emy uwolniæ w nas moc do umartwiania uczynków cia³a? List do Rzymian 8:26 daje nam
odpowiedŸ:
Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co i jak
siê modliæ, ale sam Duch wstawia siê za
nami w trudnych do wyra¿enia jêkach
(KJV).
Kluczem do uwolnienia mocy Ducha Œwiêtego w naszym ¿yciu jest ponadnaturalna modlitwa jêzykami.
Duch Œwiêty mówi: – Wybacz, ale chcia³bym ci pomóc.
Je¿eli mi pozwolisz, bêdê wstawia³ siê za tob¹ w niewys³owionych westchnieniach. Z³amiê moc wszelkiej prze-
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szkody na drodze do tego, co Bóg dla ciebie przygotowa³.
Koœció³ ruchu uœwiêceniowego, do którego uczêszcza³em jako m³ody ch³opak, nie rozumia³ tej prawdy.
Nauczali zamiast tego doktryny o „trzech uczynkach
³aski” – najpierw zbawienie, potem uœwiêcenie (czyli
oddzielenie od œwiata), a na koniec wype³nienie Duchem
Œwiêtym. Mówili mi wiêc: – Musisz siê narodziæ na nowo.
– Ju¿ to zrobi³em.
– Teraz musisz siê uœwiêciæ.
– Co to znaczy? – pyta³em.
– Musisz przestaæ piæ, ¿uæ tytoñ i robiæ tym podobne rzeczy.
– Wtedy mogê przyj¹æ Ducha Œwiêtego? – zapyta³em.
– Zgadza siê.
– Czy to oznacza, ¿e nie mogê najpierw przyj¹æ zbawienia, potem chrztu w Duchu Œwiêtym, a dopiero
potem siê uœwiêcaæ?
– Nie ma mowy! Czy s¹dzisz, ¿e Bóg bêdzie chcia³
ochrzciæ œmierdz¹cego tytoniem i alkoholem, nieuœwiêconego chrzeœcijanina?
– Rzeczywiœcie – odpar³em – Raczej nie.
Lecz w ten sposób zaczynamy od koñca! Wed³ug Biblii uczynki cia³a umartwiamy Duchem.
Czêsto s³ysza³em takie stwierdzenie: – Aby otrzymaæ
Ducha Œwiêtego musisz byæ tego godny.
Odpowiada³em na to: – No tak, ale w³aœnie do tego
potrzebujê Ducha Œwiêtego!
– Nie mo¿esz Go otrzymaæ – s³ysza³em odpowiedŸ.
Pomimo takich opinii, zosta³em nape³niony Duchem
Œwiêtym! Pewnego wieczoru wyszed³em w koœciele do
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modlitwy i Duch zst¹pi³ na mnie. Z powodu nieœwiadomoœci walczy³em z chêci¹ mówienia ponadnaturalnym jêzykiem, który powstawa³ w moim wnêtrzu.
PóŸniej, kiedy by³em sam i uwielbia³em Boga w domu,
Duch Œwiêty ponownie na mnie zst¹pi³. Upad³em na
pod³ogê pod Bo¿¹ moc¹ i zacz¹³em mówiæ jêzykami. Od
tamtej pory nie przestajê tego robiæ!
Nie mog³em o tym nikomu powiedzieæ, poniewa¿
w dalszym ci¹gu pali³em fajkê i ogl¹da³em serial: „Star
Trek”! Wtedy Duch Œwiêty powiedzia³: – Pozwól mi coœ
zrobiæ, synu. Mam moc, aby ci pomóc w twoich s³aboœciach.
Kontynuowa³em modlitwê jêzykami. W drodze do
koœcio³a popala³em swoj¹ fajkê, a wracaj¹c mia³em takie wyrzuty sumienia, ¿e wyrzuci³em j¹ przez okno
mojego samochodu.
Nastêpnego ranka, w poniedzia³ek, kupi³em now¹.
Pali³em j¹ do wieczornego spotkania w œrodê, po którym znowu j¹ wyrzuci³em. Proces oczyszczania dokonywa³ siê we mnie; modlitw¹ jêzykami sprowokowa³em wewnêtrzn¹ wojnê!
Odkry³em w ten sposób, ¿e umartwianie cia³a moc¹
Ducha Œwiêtego siêga samego korzenia problemu
i w konsekwencji zmieniaj¹ siê tak¿e owoce. Nie pamiêtam dok³adnie, kiedy fajka zosta³a „odciêta” od mojego drzewa. Lecz jestem przekonany, ¿e kiedy Duch
Œwiêty wystarczaj¹co wzmocni³ mojego ducha, ten uderzy³ w korzeñ, a z³e owoce usch³y i odpad³y na dobre.
To by³o wspania³e!
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Przypowieœæ o siostrze Diecie
Przypowieœæ o siostrze Diecie pomo¿e nam lepiej zrozumieæ ró¿nicê pomiêdzy nasz¹ wol¹, a umartwianiem
przez Ducha. Ka¿dego roku w styczniu siostra Dieta
ponownie postanawia tê sam¹ rzecz: – Zrzucê piêtnaœcie kilogramów nadwagi. Przestajê jadaæ w McDonald’s, rezygnujê z ciast i s³odyczy. Bêdê jeœæ jedynie
sa³atki i rozpocznê szeroki program æwiczeñ!
Nasza bohaterka roznieca swoje emocje i motywuje
siê do dzia³ania. Pierwszego dnia rozpoczyna dietê.
Trwa w swoim postanowieniu przez dwa miesi¹ce
zmagaj¹c siê z licznymi pokusami. W trzecim miesi¹cu mówi: – O Bo¿e! Znowu sa³atka!
Pewnego dnia pastor dostaje telefon z lokalnej cukierni: – Pastorze mamy tu kobietê, która podaje siê za
jedn¹ z twoich parafianek. W³aœnie zrujnowa³a nasz¹
cukierniê. Nazywa siê Siostra Dieta. Czy j¹ znasz?
– Tak, znam j¹.
– Mówi coœ od rzeczy... coœ na temat os³abionej woli...
– Co siê jej sta³o?
– Nie mam pojêcia. Czy ogl¹da³eœ kreskówki „Królik
Bugs”, gdzie Diabe³ Tasmañski wiruje jak tornado
i po¿era wszystko na swojej drodze? Có¿, Siostra Dieta
wdar³a siê do budynku i zjad³a wszystko ze sklepowej
ch³odziarki. PóŸniej wywa¿y³a drzwi do ch³odni... i wci¹¿
tam jest! Za³o¿yliœmy jej dwa kaftany bezpieczeñstwa.
Czy mo¿esz j¹ st¹d zabraæ?
Pastor odbiera j¹ wiêc ze sklepu. Podtrzymywana
nie przestaje niewyraŸnie mamrotaæ – Nie wytrzyma³am. Moja wola nie wytrzyma³a.
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Przypowieœæ o siostrze Diecie jest mo¿e lekko przesadzona, ale myœlê, ¿e rozumiemy jej sens. Si³a woli
nie mo¿e do koñca pomóc ci przezwyciê¿yæ uczynków
cia³a. Jedyny, naprawdê efektywny sposób, ¿eby to
osi¹gn¹æ, to skorzystaæ z pomocy Ducha.
Si³a woli to za ma³o
Oto jeszcze jeden przyk³ad, jak cia³o mo¿e stawiaæ
opór, gdy zdecydujemy siê na zmianê jedynie dziêki sile
woli. Je¿eli m¹¿ i ¿ona maj¹ ma³¿eñskie problemy, doradztwo rodzinne mo¿e okazaæ siê pomocne. Doradca
uczy wtedy obie strony, w jaki sposób powinny wype³niaæ swoj¹ rolê w zwi¹zku. Podsumowuj¹c, mówi im:
– Je¿eli tylko tak post¹picie, wasze ma³¿eñstwo siê
zmieni.
£atwo jest powiedzieæ ludziom, co musz¹ zmieniæ
w ma³¿eñstwie. Je¿eli jednak doradca nie nauczy mê¿a
i ¿ony w jaki sposób odkrywaæ korzeñ problemu oraz
jak pozwoliæ Duchowi Œwiêtemu odcinaæ s³aboœci,
które s¹ Ÿród³em problemu, jego porada oka¿e siê tylko nieefektywnym przemówieniem.
Pobudzeni emocjonalnie bêd¹ zdeterminowani do
zmiany i opuszcz¹ biuro doradcy. Po powrocie do domu
pierwsz¹ rzecz¹, jak¹ ¿ona robi, to kupuje i czyta polecon¹ ksi¹¿kê pod tytu³em: „Zrób coœ dla siebie i kochaj swojego wspó³ma³¿onka”.
M¹¿ przychodzi do domu po ciê¿kiej pracy w biurze.
¯ona jest bardzo sk¹po ubrana, na stole pal¹ siê œwieczki, wszystko to tworzy romantyczn¹ atmosferê.
– Gdzie s¹ dzieci? – pyta m¹¿.
– Niewa¿ne, kochanie – s³yszy odpowiedŸ.
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– Panie, mam now¹ ¿onê! – stwierdza zdziwiony.
PóŸniej ¿ona zostawia na stole w widocznym miejscu ksi¹¿kê: „Zrób coœ dla siebie i kochaj swojego wspó³ma³¿onka”. M¹¿ oczywiœcie znajduje j¹ i czyta. Wracaj¹c do domu nastêpnym razem przynosi czerwon¹ ró¿ê
i wita j¹ s³owami: –Wróci³em, najdro¿sza.
Chocia¿ do tego nie przywyk³, zaczyna traktowaæ
¿onê z czu³oœci¹, zwracaj¹c uwagê na te wszystkie drobne rzeczy, które znacz¹ tak wiele.
W sobotni poranek ¿ona budzi siê w poca³unkach.
M¹¿ serwuje œniadanie do ³ó¿ka, a obok zastawy k³adzie czerwon¹ ró¿ê. Jest szczêœliwa, ma nowego mê¿a.
Przez jakiœ czas oboje s¹ w siódmym niebie. Lecz
trzy miesi¹ce póŸniej postanowienie bycia kochaj¹cym
wspó³ma³¿onkiem s³abnie.
Nadchodzi kolejny sobotni poranek, ¿ona budzi siê
w poca³unkach, œniadanie jest gotowe, obok le¿y czerwona ró¿a.
– Ojej, czy w tej kwiaciarni nie maj¹ nic poza ró¿ami? – pyta z grymasem.
– Zaraz ciê popêdzê z tego ³ó¿ka, kobieto! – M¹¿
natychmiast kontratakuje. Wojna p³ci rozpêtuje siê na
nowo!
Bez wzglêdu na to, czy to dotyczy palenia, ob¿arstwa,
k³ócenia siê ze wspó³ma³¿onkiem, czy jakiegoœ innego
uczynku cia³a, zasada jest ta sama – je¿eli umartwiaj¹c
swoje cia³o polegasz jedynie na sile woli, nie zajdziesz
daleko. Uczynki cia³a umartwiamy Duchem.
Bo¿e S³owo jest podstaw¹
W Ewangelii Jana 15:2 Jezus mówi, ¿e Ojciec oczyszcza ka¿d¹ latoroœl, która przynosi owoc, aby wydawa³a
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wiêcej owocu. W nastêpnym wersecie kontynuuje: Wy
jesteœcie ju¿ czyœci dla s³owa, które wam g³osi³em
(werset 3). Inaczej mówi¹c, Bo¿e S³owo wyznacza ramy
dla naszego ¿ycia. Bez niego sk¹d wiedzielibyœmy, co
jest w³aœciwe, a co nie?
W ca³ym wszechœwiecie istnieje tylko jedna podwalina prawdy – Bo¿e S³owo. Œwiat Islamu mówi: „Nasza
religia jest prawd¹”. Jednak nie jest. To zwiedzenie,
lecz muzu³manie o tym nie wiedz¹. Buddyœci równie¿
staraj¹ siê przekonaæ œwiat o tym, ¿e maj¹ prawdê.
Chocia¿ niektóre ich dogmaty zawieraj¹ zdrow¹ ¿yciow¹ m¹droœæ, buddyœci nie maj¹ ca³ej prawdy.
S³owo jest jedynym, godnym zaufania, Ÿród³em prawdy. Ono nie jest z tego œwiata, pochodzi od Boga.
Druga osoba Trójcy, to Logos – S³owo, które sta³o
siê cia³em w osobie Jezusa Chrystusa. Bóg wybra³ potê¿ne Logos, aby by³o mostem ³¹cz¹cym Stwórcê i ludzkoœæ. Jezus przedstawi³ nam Boga. Bêd¹c na ziemi
powiedzia³: „Kto mnie widzia³, widzia³ Ojca” (Jn. 14:9).
Staro¿ytni filozofowie szukali czegoœ, co przybli¿y³oby Boga cz³owiekowi. Sokrates, Platon i inni s³awni
mêdrcy starali siê wejrzeæ w wiecznoœæ, pytaj¹c: Czy
coœ tam jest? Kto to wymyœli³? Kto za tym wszystkim
stoi? Nie mieli odpowiedzi na swoje pytania. Wiedzieli
tylko, ¿e coœ musi tam byæ.
Jan otrzyma³ objawienie, którego przez lata szukali
ci wszyscy greccy filozofowie.
– Czy chcecie wiedzieæ, kto stoi za tym wszystkim?
– zapyta³ – Powiem wam: „Na pocz¹tku by³o Logos,
a Logos by³o u Boga, a Bogiem by³o Logos. Ono by³o na
pocz¹tku u Boga. Wszystko przez nie powsta³o, a bez
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niego nic nie powsta³o, co powsta³o” (Jn. 1:1-3). Potê¿ne Logos stoi za tym wszystkim. Ono otworzy³o ludzkoœci drogê do Boga.
Je¿eli wiêc próbujesz oczyszczaæ siê wed³ug innych
standardów ni¿ Logos, marnujesz czas. Jedn¹ z najbardziej zwodniczych rzeczy jest religia uczynków, która
rozmija siê z Bo¿ym S³owem. Mo¿esz zmarnowaæ ¿ycie
próbuj¹c pod¹¿aæ za wymyœlonymi przez ludzi zasadami, lecz one i tak nie zmieni¹ ciê od wewn¹trz. Jest
tylko jeden, prawdziwy proces oczyszczania. Jezus tak
powiedzia³: Wy jesteœcie ju¿ czyœci DLA S£OWA, które wam g³osi³em (Jn. 15:3).
Wyrwij siê z krêgu pora¿ek
Proces umartwiania uczynków naszego cia³a – fobii,
braków i z³ych przyzwyczajeñ przeszkadzaj¹cych nam
wyrwaæ siê z krêgu pora¿ki – dokonywany jest wiêc przez
Ducha zgodnie z Bo¿ym S³owem. Tylko w ten sposób
mo¿emy stan¹æ ponad ograniczeniami naszego ¿ycia.
Jeden z g³ównych celów prowadzenia Ducha Œwiêtego
w naszym ¿yciu polega na tym, ¿e pomaga nam wyzbyæ
siê starych uczynków cia³a. Te stare nawyki mog¹ niweczyæ wszystko, co Bóg dla nas zamierzy³.
Pewnego dnia zapyta³em mojego brata (by³ wtedy
detektywem w Memphis) czy wie, dlaczego nie zosta³
multimilionerem? Doskonale zna³ powód. Jego praca
nie mia³a z tym nic wspólnego. Ograniczone myœlenie,
które dominowa³o nad ca³ym jego ¿yciem sta³o siê jego
wiêzieniem.
W Ewangelii Marka 9:23 Jezus powiedzia³, ¿e dla
wierz¹cego wszystko jest mo¿liwe. Dlatego jedyn¹ prze-
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szkod¹, która stoi ci na drodze do cudu jest cielesny
sposób rozumowania, ograniczaj¹cy ciê w sferze duszy. Jest to niebiblijny wzorzec i wiara w oparciu o niego nie mo¿e niczego powo³aæ do ¿ycia. Zamiast wiary
zawiera jedynie nadziejê i to niew³aœciw¹, pe³n¹ obawy
i zamieszania. Jednak Duch Œwiêty bêdzie zamienia³
to na taki rodzaj nadziei, w której wiara powo³uje do
bytu to, czego nie widaæ. Aby to jednak mog³o nast¹piæ, musimy poddawaæ siê prowadzeniu Ducha Œwiêtego, podczas gdy usuwa On z naszego ¿ycia te wszystkie destruktywne wzorce. W przeciwnym razie do koñca ¿ycia pozostaniemy w niewidzialnym wiêzieniu.
Nie przypadkiem Pawe³ ucz¹c na temat umartwiania
cia³a w Liœcie do Rzymian 8:13 tak kontynuuje w czternastym wersecie: Bo ci, których Duch Bo¿y prowadzi, s¹ dzieæmi Bo¿ymi. Wersety trzynasty i czternasty nawi¹zuj¹ do tej samej myœli. Zwrot „dzieæmi Bo¿ymi” odnosi siê w tym miejscu do dojrza³ych wierz¹cych,
w których Duch Œwiêty wykona³ pewn¹ pracê i dlatego
mog¹ ¿yæ w oparciu o swoj¹ now¹ naturê, a nie w uczynkach cia³a.
Werset czternasty mówi o stanie duchowej dojrza³oœci, gdzie cielesne wzorce myœlowe nie dominuj¹ w tobie, poniewa¿ nie chodzisz w ciele, lecz w Duchu.
Czêsto niedojrzali i cieleœni wierz¹cy chc¹, aby Duch
Œwiêty da³ im rozeznanie na temat innych ludzi albo
pomóg³ im wybraæ samochód. Wszystko, co Duch Œwiêty mo¿e jednak zrobiæ z chrzeœcijaninem w takim stanie, to pomóc mu wyjœæ z jego w³asnego ba³aganu.
Mo¿e mówisz: – Chcia³bym, ¿eby Bóg wprowadzi³
mnie w tê s³u¿bê, lub da³ mi tê pracê.
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Najpierw jednak chce ciê wyzwoliæ ze wszystkiego,
co nie pozwala ci wyjœæ z krêgu pora¿ki.
List do Rzymian 8:13-14 mówi: „Ka¿dy, kto pozwoli
Duchowi Œwiêtemu budowaæ swojego odrodzonego,
wewnêtrznego cz³owieka, staje siê dojrza³ym dzieckiem
Bo¿ym”. Jedynie przez ducha mo¿na efektywnie umartwiaæ uczynki cia³a. Duch Œwiêty pomo¿e ci pozbyæ siê
tego zniewalaj¹cego systemu myœlowego.
Pawe³ w Liœcie do Rzymian opisuje stan takiego zniewolenia: „Nêdzny ja cz³owiek, cia³o ci¹gnie mnie do grzechu i im bardziej chcê s³u¿yæ Bogu, tym staje siê to trudniejsze. Nie mam si³y tego zmieniæ. Chocia¿ Bóg da³ mi
Zakon i staram siê go przestrzegaæ, jest to bardzo trudne. Moje zmaganie wydaje siê nie mieæ koñca”.
Ta beznadziejna sytuacja duchowa jest powodem,
dla którego œwiat jest winny przed Bogiem i podlega
Jego s¹dowi. Dlatego ludzkoœæ potrzebowa³a Zbawiciela. W ósmym rozdziale Listu do Rzymian czytamy o Nim
oraz o tym, jak przyszed³ przeprowadziæ nas z cielesnego zniewolenia do chodzenia w Duchu.
Burzenie warowni w duszy
Wystarczy spojrzeæ na s³owo „umartwiaæ”, aby zobaczyæ, ¿e proces ten jest walk¹. Pawe³ opisuje j¹ w 2 Liœcie do Koryntian 10:4:
Gdy¿ orê¿ nasz, którym walczymy, nie
jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bo¿ej.
Wed³ug aposto³a jest to walka i mamy w niej duchowy orê¿. Inaczej mówi¹c, nie prowadzimy tej wojny przy
pomocy naturalnych œrodków. Bóg wyposa¿y³ nas w po224
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tê¿n¹ broñ do burzenia niewidzialnych warowni, wzniesionych w naszym ¿yciu.
Kiedy niektórzy wierz¹cy myœl¹ o „warowniach” opisanych w czwartym wersecie, wyobra¿aj¹ sobie niewidzialne mury wokó³ miasta zbudowane przez szatana,
by powstrzymaæ mieszkañców przed zbawieniem. Uwa¿aj¹, ¿e ich s³u¿ba to burzenie tych warowni nieprzyjaciela.
Pawe³ mówi jednak w tym fragmencie o naszej osobistej walce. Sk¹d o tym wiem? Koniec czwartego i pi¹tego wersetu wyjaœnia to:
...nim te¿ unicestwiamy z³e zamys³y
i wszelk¹ pychê, podnosz¹c¹ siê przeciw
poznaniu Boga, i zmuszamy wszelk¹ myœl
do poddania siê w pos³uszeñstwo Chrystusowi.
Gdzie s¹ z³e zamys³y, które mamy zmusiæ do poddania w pos³uszeñstwo Chrystusowi? Autor listu nie
zmieni³ tematu pomiêdzy czwartym a pi¹tym wersetem. Je¿eli z³y zamys³ jest w tobie, w tobie równie¿ znajduje siê warownia.
Warownie opisywane przez Paw³a to myœli, podnosz¹ce siê przeciw poznaniu Boga. S¹ to cielesne twierdze, wzniesione w duszewnym wymiarze. Aposto³ ka¿e
nam je unicestwiaæ, poniewa¿ ka¿da duszewna warownia stanowi dla diab³a platformê, z której mo¿e on dzia³aæ w naszym ¿yciu. Niektóre z nich s¹ tak potê¿ne, ¿e
je¿eli ich nie zniszczymy, nigdy nie bêdziemy mogli
wype³niæ Bo¿ego powo³ania.
Na warowniê mog¹ z³o¿yæ siê ró¿ne uprzedzenia,
które do tego stopnia zatrzymuj¹ dan¹ osobê, ¿e przez
225

Chodzenie w Duchu – chodzenie w mocy

poró¿nienie i nieprzebaczenie oddala siê od prawdy.
Mo¿e to tak¿e byæ ca³y system religijny zniewalaj¹cy
serca i umys³y ca³ego narodu. Bez wzglêdu na to, czy
jest to warownia w duszy pojedynczego cz³owieka, czy
ca³ego narodu, wszystko ma swój pocz¹tek w pysze,
podnosz¹cej siê przeciw poznaniu Boga.
Cieszê siê, poniewa¿ Pan da³ mi potê¿ny orê¿ zdolny
niszczyæ wszelkie warownie! Nie jest to broñ fizyczna,
lecz dzia³a w sferze Ducha.
Najpotê¿niejsz¹ broni¹, jak¹ dostaliœmy od Boga jest
w nas trzecia osoba Trójcy. Duch Œwiêty wyposa¿a nas
z kolei w nastêpny wa¿ny orê¿, jakim s¹ ponadnaturalne jêzyki.
Jêzyk ten pomaga nam budowaæ siê i stawaæ ponad
cielesnoœci¹, gdzie dominuj¹ naturalne zmys³y. Gdy
modlimy siê w Duchu Œwiêtym, On zaczyna w nas proces oczyszczania z „wszelkiego zamys³u” podnosz¹cego siê przeciw poznaniu Boga.
Gdzie ma miejsce proces oczyszczania? Wszystko,
co manifestuje siê na zewn¹trz jest odbiciem tego, co
znajduje siê w nas. Dlatego oczyszczanie dotyczy sfery
naszego charakteru.
Duch Œwiêty rozpoznaje myœli i intencje naszego
serca, wykorzenia schematy myœlowe i duszewne warownie, prowadz¹ce nas do klêski.
Gdy modlimy siê jêzykami w celu osobistego zbudowania, Duch Œwiêty niszczy w nas wszelk¹ „konstrukcjê”, która nie zosta³a wzniesiona przy pomocy Bo¿ego
S³owa.
S³owo Bo¿e jest ostrzejsze ni¿ wszelki miecz obosieczny, zdolny oddzieliæ duszê od ducha (Hebr. 4:12). Jedy226
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nie ono mo¿e dokonaæ tak precyzyjnego ciêcia. W procesie oczyszczania obejmuj¹cego sfery duszy i ducha
jest ono jedynym autorytetem, któremu ufam, usi³uj¹c
zrozumieæ dzia³anie Ducha Œwiêtego we mnie.
Nie ma znaczenia, jak wiele demonów podnosi krzyk
przeciwko mnie. Stawiê czo³a atakowi w oparciu o S³owo. Ten obosieczny miecz penetruje sfery mojego ducha i dlatego nie wierzê w nic, co nie jest zgodne z lini¹
Bo¿ego S³owa.
Ostatnie czterdzieœci procent
Je¿eli chcesz przejœæ zwyciêsko przez proces oczyszczania, musisz mieæ w³aœnie tak¹ determinacjê, poniewa¿ tylko w ten sposób oprzesz siê atakom nieprzyjaciela. Dlaczego? Umartwianie cia³a nie jest przyjemnym doœwiadczeniem, a twoje cia³o nie bêdzie chcia³o
siê poddaæ. Trzy miesi¹ce modlitwy jêzykami i wzrastania w Bogu nie bêdzie takie ³atwe!
Je¿eli czegoœ nie chcê w moim ¿yciu, to z pewnoœci¹
„martwej ga³¹zki”. Jestem wiêc gotowy przejœæ przez
ka¿d¹ nieprzyjemnoœæ, aby Duch Œwiêty móg³ usun¹æ
z mojego ¿ycia wszystko, co sprzeciwia siê Bo¿ej woli.
Martwe latoroœle, nad którymi Duch Œwiêty pracuje
teraz w moim ¿yciu, to ostatnie czterdzieœci procent.
Jestem na drodze do stokrotnego ¿niwa.
Nie trudno jest poruszaæ siê na poziomie szeœædziesiêciu procent swoich mo¿liwoœci. Ostatnie czterdzieœci procent stanowi prawdziwe wyzwanie. Dotyczy ono
tego, czy dzia³asz w oparciu o Bo¿¹ mi³oœæ, czy nie.
Po usuniêciu ostatnich czterdziestu procent ciemnoœci z twojego ¿ycia zaczynasz inaczej reagowaæ, gdy
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ludzie ciê obra¿aj¹, bij¹ w policzek, czy podaj¹ do s¹du.
Zamiast oddawaæ obraz¹ za obrazê, okazujesz jedynie
Bo¿e mi³osierdzie. Dobre œwiadectwo jest dla ciebie
najcenniejsze i jesteœ zdecydowany nie raniæ innych
ludzi, nawet je¿eli ucierpisz z tego powodu.
Bardzo trudno dostaæ siê do tych ostatnich martwych latoroœli. Zanim Duch Œwiêty bêdzie móg³ siê do
nich dostaæ i zniszczyæ je, musisz przejœæ przez d³ugi
proces budowania siê. Podczas pierwszych szeœciu
miesiêcy modlitwy jêzykami Duch Œwiêty wzmacnia
twojego ducha, abyœ w ogóle by³ sk³onny myœleæ o ich
usuniêciu!
Pamiêtaj, Jezus powiedzia³, ¿e jesteœmy czyœci dla
S³owa, które nam g³osi³ (Jn. 15:3). W miarê jak Duch
Bo¿y nape³nia twojego ducha objawieniem S³owa, bêdziesz móg³ odcinaæ martwe ga³¹zki twojego ¿ycia.
Jedna rzecz jest pewna – nie pozbêdziesz siê ostatnich czterdziestu procent siedz¹c w koœcielnej ³awce
raz w tygodniu i s³uchaj¹c pó³godzinnego kazania, które
i tak puœcisz mimo uszu. Je¿eli kiedykolwiek myœla³eœ, ¿e nie potrzebujesz zbyt du¿o modlitwy do osobistego zbudowania, przemyœl to jeszcze raz! Przed tob¹
stoi Bo¿y cel, lecz na drodze do jego wype³nienia jest
wiele martwych latoroœli!
Martwa ga³¹Ÿ poprzestawania na ma³ym
Najgorsz¹ rzecz¹, której musimy siê pozbyæ ze swojego ¿ycia, to poprzestawanie na ma³ym i obojêtnoœæ.
W najgorszej formie postawê tê obrazuje takie stwierdzenie: „Niech to miasto idzie do piek³a. Dlaczego mam
poœwiêcaæ mój czas i modliæ siê o tych ludzi?”.
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Istniej¹ pastorzy, którzy nie chc¹ przebywaæ pod jednym dachem z innymi kaznodziejami w mieœcie. Oczywiœcie, nie s¹ Ÿli, pragn¹ zbawienia wszystkich ludzi,
lecz chc¹ byæ jedynymi, którzy pracuj¹ na niwie Pana.
Maj¹ tak¹ postawê: „Je¿eli mój koœció³ nie prowadzi
pracy ewangelizacyjnej, nie pomogê w tym innym”.
To siê nazywa obojêtnoœæ lub poprzestawanie na
ma³ym. Usuniêcie tego z naszego ¿ycia jest dla Ducha
Œwiêtego niez³ym wyzwaniem! Jest to czêœæ ostatnich
czterdziestu procent.
Zanim doœwiadczymy zwyciêstwa nad egoistycznymi pragnieniami, Duch Œwiêty musi zniszczyæ w nas
ga³¹Ÿ obojêtnoœci. Dopóki to nie nast¹pi, jesteœmy skoncentrowani jedynie na „swoim ¿yciu” i „swojej wygodzie”, a nie na zbawieniu innych ludzi.
Diabe³ czêsto wykorzystywa³ w moim osobistym ¿yciu problem poprzestawania na ma³ym i przez to przeszkodzi³ mi siêgn¹æ po to, co Bóg dla mnie przygotowa³.
Nieprzyjaciel szepta³ do mojego ucha: „Dlaczego nie podejdziesz do tego spokojniej? Masz namaszczenie i twoje spotkania s¹ bardzo dobre. Przecie¿ setki ludzi przyjmuje chrzest w Duchu Œwiêtym. Czy¿ nie jesteœ ci¹gle
zapraszany na konferencje? Dlaczego siê nie wyluzujesz, przecie¿ wypracowa³eœ sobie dobr¹ pozycjê?”.
Za ka¿dym razem, gdy stara³em siê wyjœæ ze swojej
strefy wygody, spotyka³em siê z groŸnym atakiem nieprzyjaciela. Moje cia³o mówi³o: – Dlaczego nie mogê tu
zostaæ? Po co mam siê wystawiaæ na nowe ataki diab³a? Dlaczego nie mogê ¿yæ wygodnie tak, jak inni pastorzy? Oni wydaj¹ siê byæ zadowoleni i szczêœliwi.
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Moje cia³o zawsze bêdzie chcia³o mnie zapêdziæ do
strefy wygody. Lecz g³ód wewn¹trz mojego ducha zawsze by³ mocniejszy ni¿ namowy cia³a. Oczywiœcie,
mogê chodziæ w ciele, ale w nied³ugim czasie stanie siê
to zupe³nie nieznoœne. Stajê siê wtedy nieszczêœliwy,
otrz¹sam siê wiêc z obojêtnoœci i na nowo zaczynam
szukaæ Boga.
Duch Œwiêty chce nas budowaæ, objawiaj¹c nam
prawdê S³owa. Kiedy nastêpnie patrzymy na martw¹
ga³¹Ÿ poprzestawania na ma³ym w swoim ¿yciu, mo¿emy powiedzieæ: – Mam tego doœæ. Duchu Œwiêty, odetnij to, proszê. Bo¿e, ja nie chcê tego w swoim ¿yciu.
W tym momencie powinniœmy robiæ jedno, kontynuowaæ modlitwê jêzykami. W koñcu bêdziemy chcieli
pozbyæ siê tej okropnej, martwej ga³¹zki. Proces wzrostu posuwa siê do przodu.
Proces mojego oczyszczania
Kiedy Pan skoñczy³ obcinanie martwych ga³êzi mojego ¿ycia, zosta³ tylko pieñ! Odci¹³ wszystkie martwe
uczynki, takie jak niew³aœciwa ufnoœæ, po¿¹dliwoœæ cia³a, mi³oœæ do pieniêdzy i samouwielbienie. Podobaj¹ mi
siê nowe ga³¹zki, które wyros³y na miejscu starych!
Wyplewienie k³amstwa by³o jednym z celów Ducha
Œwiêtego w moim ¿yciu. Up³ynê³o sporo czasu zanim
w ogóle przyzna³em siê do k³amstwa. W moim przypadku przejawia³o siê to w ten sposób, ¿e nie mówienia ca³ej prawdy. Oczywiœcie, ty nigdy tego nie robi³eœ!
Oto przyk³ad: Twoje dziecko odbiera telefon.
– Kto to? – pytasz.
– Mary.
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– Powiedz jej, ¿e wyszed³em – a nastêpnie wyœlizgujesz siê z pokoju.
Teoretycznie nie ma ciê tam. Dochodzisz do konkluzji: – Nie sk³ama³em.
Dlaczego siê wiêc t³umaczysz?
Ktoœ mo¿e k³amaæ, poniewa¿ nie chce pokazaæ, jaki
jest naprawdê. Na przyk³ad jest leniwy i nie zrobi³ tego,
co obieca³. Stara siê to ukryæ, naginaj¹c prawdê: –
By³em taki zajêty.
Wcale nie by³eœ zajêty, k³amczuchu. Mog³eœ to spokojnie zrobiæ!
Oto jeszcze jeden przyk³ad. Dzwoni do ciebie przyjaciel i pyta:
– Idziesz do koœcio³a dzisiaj wieczorem?
– Wiesz – odpowiadasz – ¿e bardzo chcia³bym, ale
coœ mi wypad³o. Dzwonisz póŸniej do innego przyjaciela
i prosisz go:
– Zaproœ mnie do siebie na kolacjê, bêdê mia³ wymówkê, ¿eby nie iœæ do koœcio³a!
Dlaczego sk³ama³eœ? – Nie chcia³em zraniæ uczuæ
mojego przyjaciela.
Nie musisz raniæ niczyich uczuæ. Po prostu powiedz:
– Nie, myœlê, ¿e dzisiaj nie pójdê.
Niech to, co mówisz bêdzie prawd¹!
Zobaczmy, dlaczego tego rodzaju „bia³e k³amstewka”
s¹ niebezpieczne. W Liœcie do Efezjan 6:11 Pawe³ pisze:
Przywdziejcie CA£¥ zbrojê Bo¿¹, abyœcie mogli ostaæ siê przed zasadzkami
diabelskimi.
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Nastêpnie, opisuj¹c tê zbrojê w czternastym wersecie, na pierwszym miejscu mówi, abyœmy opasali siê
prawd¹.
Zaraz po tym, jak kaza³eœ swojemu dziecku sk³amaæ lub wprowadzi³eœ kogoœ w b³¹d naginaj¹c prawdê, atakuje ciê diabe³. Mówisz do niego:
– Zwi¹zujê ciê!
– Zamknij siê, bez duchowej zbroi nie mo¿esz mi
nic zrobiæ! – ten odpowiada.
– Zanim nastêpnym razem pomyœlisz o zgromieniu
mnie, przestañ k³amaæ!
Duch Œwiêty chcia³ odci¹æ ode mnie latoroœl k³amstwa dla mojego dobra. Najwiêkszym k³amstwem, jakie powiedzia³em swojej ¿onie przed œlubem by³o to, ¿e
nie k³ama³em. Mówi³em jej tak¿e, ¿e nie by³em hulak¹
i nie zrobi³em kilku niew³aœciwych rzeczy, co jednak
mija³o siê z prawd¹.
Powiedzia³em Rosalii: – Nawet zanim narodzi³em siê
na nowo, ciê¿ko pracowa³em, od rana do wieczora, nie
tak, jak ci wszyscy dzisiejsi niedojrzali mê¿czyŸni.
Chcia³em, aby mnie postrzega³a jako „rycerza w lœni¹cej zbroi”.
Po tym, jak siê pobraliœmy, pewnego wieczoru spotkaliœmy siê z innymi wierz¹cymi i ktoœ zacz¹³ mówiæ
o swoim grzesznym ¿yciu przed narodzeniem na nowo.
Rosalia powiedzia³a wtedy: – Dave nigdy tego nie robi³.
Prawda by³a jednak inna, ok³ama³em j¹.
Odt¹d wydawa³o mi siê, ¿e zawsze gdy o mnie rozmawia³a, nieœwiadomie podpiera³a siê moim k³amstwem. Nie sprostowa³em tego, a ona wszêdzie rozg³asza³a us³yszan¹ ode mnie nieprawdê.
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S³ysza³em, jak mówi³a: – Mój m¹¿ nigdy tak nie postêpowa³ – a ja myœla³em: Robi³em tak. Ok³ama³em j¹
w przesz³oœci. Ju¿ nie k³amiê, ale ona wci¹¿ powo³uje
siê na to, co kiedyœ powiedzia³em. Muszê jej to wyjaœniæ – chocia¿ nie chcê!
PóŸniej zacz¹³em poœciæ i modliæ siê jêzykami przez
d³ugie okresy czasu i œwiat³o Ducha Œwiêtego zaczê³o
rozjaœniaæ siê nad tymi przeszkodami ukrytymi w ciemnoœciach mego wnêtrza. Coraz bardziej by³em œwiadomy powagi tego, ¿e ok³ama³em Rosaliê. Stopniowo doszed³em do miejsca, w którym powiedzia³em sobie:
– Dobrze, Bo¿e, przyznam siê do k³amstwa.
Oczywiœcie, znalaz³em jakieœ wymówki, aby nie zrobiæ tego w tym samym dniu. Pan obudzi³ mnie wiêc
w nocy i powiedzia³: – Myœla³em, ¿e mia³eœ siê przyznaæ.
Od razu usiad³em z wra¿enia na ³ó¿ku i zrobi³em wielkie oczy. Nie mog³em zasn¹æ dopóki nie zrobi³em nowego postanowienia przed Bogiem.
– Dobrze, Panie, powiem jej.
– Kiedy?
– Jutro.
Dopiero wtedy zasn¹³em. Lecz nastêpnego dnia ponownie znajdywa³em wymówki, by zrobiæ to póŸniej.
Pan obudzi³ mnie wiêc nastêpnej nocy. Nie chcia³
mnie tak z tym zostawiæ! Mia³em dwie mo¿liwoœci
– przestaæ modliæ siê jêzykami, lub przestaæ oszukiwaæ. Modlitwa przeszkadza³a mi uœpiæ sumienie. Moja
niechêæ do zmiany sprawia³a, ¿e przechodzi³em wielk¹
udrêkê. Wielu chrzeœcijan znajduje siê w takiej sytuacji, ale rezygnuj¹ z modlitwy, poniewa¿ nie chc¹ pozbyæ siê problemu.
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Po kilku dniach szamotania siê, siedzia³em w biurze i czu³em siê okropnie. Moja sekretarka wchodz¹c
powiedzia³a, ¿e wygl¹dam na zmêczonego.
– W³aœnie przez coœ przeszed³em.
– Nie rozumiem?
– Przeszed³em przez duchow¹ wy¿ymaczkê, ale poradzê sobie. W³aœnie przechodzê przez etap budowania
w swoim ¿yciu fundamentu w oparciu o czystoœæ ducha.
Pewnego wieczoru by³em gotowy powiedzieæ Rosalii
prawdê. Wzi¹³em j¹ do baru szybkiej obs³ugi na hamburgera. To by³ œwietny pomys³ z³agodzenia ciosu! Stopniowo wprowadzi³em j¹ w szczegó³y.
– Czy pamiêtasz, jak opowiada³aœ ludziom, ¿e nigdy
nie by³em hulak¹, jak inni mê¿czyŸni? W rzeczywistoœci by³em brudnym grzesznikiem.
Nastêpnie obna¿y³em przed ni¹ ca³¹ prawdê o mojej
przesz³oœci. Podczas gdy jej opowiada³em o swoim ¿yciu przed nawróceniem, Rosalia bez przerwy powtarza³a: – Ojej!
Mo¿esz zapytaæ: – Jak to wygl¹da dzisiaj? Czy kiedykolwiek ok³amujesz swoj¹ ¿onê?
Có¿, czy s¹dzisz, ¿e po tym, co przeszed³em z Duchem Œwiêtym, zacznê na nowo k³amaæ? Nie, pozwoli³em Mu odci¹æ tê martw¹ ga³¹Ÿ z mojego ¿ycia. Teraz
Rosalia i ja ufamy sobie ca³kowicie.
Buduj¹c siê w modlitwie obudzi³em swoje sumienie
i wzros³em do miejsca, w którym by³em gotowy odrzuciæ od siebie grzech. Mój wewnêtrzny cz³owiek by³ wystarczaj¹co silny, aby umartwiæ cielesny uczynek.
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W rezultacie procesu oczyszczania mojego ¿ycia stan¹³em po stronie prawdy. Bóg jest niezmienny i On nie
mo¿e k³amaæ. Dlatego bêdê zmierza³ do jak najwy¿szego standardu, wolny od wszelkiego zwiedzenia i k³amstwa oraz ¿yj¹c w prawdzie i czystoœci ducha. Nie zgadzam siê, aby k³amstwo lub niepe³na prawda chocia¿
przez minutê znajdowa³a siê we mnie.
Duch Œwiêty cierpliwie czeka, a¿ poddasz siê i pozwolisz Mu dzia³aæ w twoim ¿yciu. On wzmocni twojego wewnêtrznego cz³owieka, twojego odrodzonego ducha i dziêki temu bêdziesz móg³ uœmierciæ, jeden po
drugim, wszelkie uczynki cia³a. To z kolei sprawi, ¿e
bêdzie móg³ efektywniej objawiaæ ci Bo¿e tajemnice.
Jedno jest pewne, Bóg odpowiada na twoje modlitwy,
czy to przez umartwianie uczynków cia³a, czy te¿ daj¹c
ci wiêksze objawienie!
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Przyjdê do ciebie, kiedy bêdziesz
myœla³, ¿e nie masz mocy.
Powiem do ciebie: „Podnieœ siê
i spróbuj znowu”.
Bo chocia¿ czasami siê miotasz,
wiedz, mój synu – nie zapomnia³em o tobie.

Podnieœ siê znowu i znowu, a bêdê
przy tobie, aby ci pomagaæ.
Kiedy przyjdzie czas, kiedy pomyœlisz, ¿e upadasz – nie upadniesz,
bêdziesz sta³.
Przyjdê do ciebie i dam ci si³ê, któr¹
wyzwolê w tobie, mówi Duch £aski.
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Rozdzia³ 11

Pokonywanie zastoju w modlitwie
Bóg da³ mi wspó³czucie dla ludzi, którzy z wielkim
entuzjazmem poœwiêcaj¹ siê modlitwie w Duchu, lecz
ulegaj¹ zniechêceniu, zanim dotr¹ do celu.
Zastój to pustynia, która pojawia siê na drodze twojego ¿ycia na krótko przed tym, kiedy Bóg jest gotowy
poprowadziæ ciê wy¿ej w swoim Duchu. Chcê ci pomóc
to zrozumieæ, poniewa¿ je¿eli wytrwasz w modlitwie,
czeka na ciebie tak wiele.
Postanawiaj¹c modliæ siê, bêdziesz musia³ stawiæ
czo³a wielu kryzysom. Zazwyczaj pierwszym z nich jest
pokuszenie do zaprzestania modlitwy. Diabe³ bêdzie
stara³ siê zrobiæ wszystko, by ciê zatrzymaæ.
Nawet je¿eli mu siê nie powiedzie, nie przestanie próbowaæ. Zaatakuje z innej strony. U¿yje ka¿dego mo¿liwego zwiedzenia, którym mo¿e zatrzymaæ twój wzrost
w Bogu.
Trwaj jednak w modlitwie. Dotrzesz w koñcu do miejsca, w którym bêdziesz tak g³odny Boga, ¿e nie bêdziesz
musia³ siê zmuszaæ do modlitwy. Bêdzie to pragnienie
wyp³ywaj¹ce z g³êbi twojego serca. Zrobisz wszystko,
co jest konieczne, aby byæ bli¿ej Niego.
Problem zastoju w modlitwie znam z w³asnego doœwiadczenia. Przez pierwszy rok s³u¿by ka¿dego dnia
poœwiêci³em pewien okres czasu na modlitwê jêzyka-
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mi. Chocia¿ przychodzi³ czas, kiedy ka¿da moja czêœæ
opiera³a siê, z uporem nie poddawa³em siê.
Trudno by³o mi zrozumieæ, ¿e tak ciê¿ko jest robiæ
coœ, co mia³o mnie budowaæ. Dziêki temu jednak zrozumia³em, dlaczego wielu ludzi zaczyna siê gorliwie
modliæ, lecz ulegaj¹ zniechêceniu i przestaj¹.
Legalizm i potêpienie nie s¹ z Boga
Ludzie zaprzestaj¹ modlitwy z kilku powodów. Po
pierwsze, jak to ju¿ omówiliœmy, bardzo czêsto oczekuj¹ spektakularnych zmian w swoich okolicznoœciach
i przez to nie dostrzegaj¹ dzia³ania Ducha Œwiêtego
w swoim wnêtrzu. Drugi powód to sposób w jaki ludzie
patrz¹ na modlitwê. Uwa¿aj¹, ¿e musz¹ modliæ siê, aby
unikn¹æ potêpienia, nie widz¹c w niej b³ogos³awieñstwa,
wynikaj¹cego z czasu spêdzonego na budowaniu relacji
z Ojcem – czasu przynosz¹cego wieczn¹ zmianê.
Ludzka natura jest podatna na legalizm. Diabe³ lubi
pêtaæ ludzi formalnymi zasadami. Kiedy je ³ami¹, trudno im uwierzyæ, ¿e Bóg mo¿e chcieæ przez nich dzia³aæ.
Poni¿ej przedstawiam klasyczny przyk³ad. Ktoœ, kto
po raz pierwszy zobowi¹¿e siê do spêdzenia rano godziny na modlitwie, wygl¹da jak ¿o³nierz wyruszaj¹cy
do boju. Jego oczy mówi¹: Niech mnie tylko coœ spróbuje zatrzymaæ! Wystarczy jednak, ¿e opuœci modlitwê
jednego poranka, a wtedy diabe³ przekonuje go: – Widzisz, nie powiod³o ci siê!
W³aœnie to przytrafia³o mi siê podczas pierwszego
roku modlenia siê jêzykami. Pierwszy zastój zniechêci³
mnie do dalszej modlitwy. Moje cia³o zbuntowa³o siê
i na jakiœ czas zrobi³em sobie przerwê. Wtedy diabe³
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przychodzi³ z potêpieniem, poniewa¿ nie by³em nieugiêtym ¿o³nierzem melduj¹cym siê regularnie na swoim
posterunku.
Dlaczego diabe³ usi³uje dotykaæ nas takim potêpieniem? Poniewa¿ g³êboko w swojej œwiadomoœci jesteœmy przekonani, ¿e przez nasze uczynki podobamy siê
Bogu.
On jednak nie liczy, ile czasu ostatniego miesi¹ca
poœwiêci³eœ na modlitwê. Jest zainteresowany tym, jaka
zmiana nast¹pi³a w twoim ¿yciu.
Proszê, nie zrozum mnie Ÿle. Dyscyplina i determinacja s¹ istotnymi elementami pobo¿nego ¿ycia. Pogubisz siê jednak, je¿eli oprzesz swoj¹ relacjê z Ojcem na
tym, ¿e wczoraj modli³eœ siê lub nie.
Bóg nie potêpia ciê i nie zabiera namaszczenia tylko
dlatego, ¿e opuœci³eœ dwa dni modlitwy. On jest zainteresowany spo³ecznoœci¹ z tob¹. Chce byæ z tob¹ kiedy siê zmieniasz i wnosiæ coraz wiêcej namaszczenia
do twojego ¿ycia na ka¿dym nowym etapie.
Bóg ma z nami spo³ecznoœæ wprost proporcjonalnie
do zmiany, jaka w nas nastêpuje przez modlitwê. Im
wiêcej zmiany, tym wiêcej mo¿emy mieæ z Nim spo³ecznoœci. On nie jest zainteresowany legalizmem i nie rozlicza nas z poœwiêconego Mu czasu. Modlitwa nigdy
nie mia³a byæ obowi¹zkiem, lecz cennym czasem przemiany i spo³ecznoœci z Ojcem.
Zakochaj siê w modlitwie
Aby doœwiadczaæ cudownego b³ogos³awieñstwa, które Bóg dla nas przygotowa³, musimy zakochaæ siê w modlitwie. Lecz wczeœniej musimy uœwiadomiæ sobie, ¿e
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On nie ma nas doœæ, poniewa¿ kiedyœ zaczêliœmy siê
modliæ, ale okazaliœmy siê w tym niewierni.
Kiedy by³em m³odym chrzeœcijaninem nie wystarcza³a mi informacja, ¿e powinienem siê modliæ. S³ucha³em kaznodziejów i nie wystarcza³o mi ich stwierdzenie: „Musisz siê modliæ”. Poczucie wstydu i potêpienie równie¿ nie motywowa³o mnie do modlitwy. Jedynie zrozumienie Bo¿ej natury i mi³oœæ do modlitwy
zachêci³y mnie do mówienia jêzykami w celu osobistego budowania siê.
Poka¿ê ci coœ, co pomo¿e ci przejœæ punkt, w którym
wielu potyka siê o modlitwê, i pójœæ dalej w duchowym
¿yciu z Bogiem, doœwiadczaj¹c Jego nieograniczonego
b³ogos³awieñstwa. Zakochaj siê w modlitwie, nie dlatego, ¿e jest to twój obowi¹zek, lub ¿e boisz siê potêpienia,
ale dlatego, ¿e modlitwa zmieni ciê na zawsze i poprowadzi do bliskiej spo³ecznoœci z Ojcem Niebieskim.
Co powoduje zastój?
£atwo mo¿emy poddaæ siê zniechêceniu, je¿eli przez
jakiœ czas wiernie poœwiêcimy siê modlitwie, a mimo
to wyda siê nam, ¿e Bóg wcale na ni¹ nie odpowiada.
On nie mo¿e nas jednak zawieœæ! Szczególnie w sytuacji, gdy nie rozumiemy Jego sposobu dzia³ania, mo¿emy poddaæ siê zniechêceniu. W konsekwencji zaprzestajemy modlitwy zanim Jego moc zamanifestuje siê
w naszych zewnêtrznych okolicznoœciach.
Od czasu do czasu wielu z moich przyjació³ wpada
w tê pu³apkê. S³ysz¹c nauczanie na temat modlitwy
w Duchu Œwiêtym i budowania siê w wierze, zapalaj¹
siê. Szybko anga¿uj¹ siê w kilkugodzinne modlitwy ka¿-
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dego dnia. Lecz po kilku miesi¹cach przychodzi zniechêcenie. Nie doœwiadczaj¹ w swoim ¿yciu cudownego
Bo¿ego dzia³ania; nie wychodz¹ z d³ugów, nie zostaj¹
uzdrowieni itd. Problemy wydaj¹ siê nawet potêgowaæ.
Wielu z nich przesz³o kryzys, a nawet stany depresyjne. Inni zaczêli siê dziwacznie zachowywaæ.
Z tego powodu wielu chrzeœcijan uprzedzi³o siê do
modlitwy jêzykami. Inni zw¹tpili w wagê tego rodzaju
modlitwy i nawet zaczêli g³osiæ przeciwko niej.
Kiedy zapocz¹tkowany proces wzrostu rzuca œwiat³o na ukryte w ciemnoœci uczynki cia³a, oœwieca nie
tylko te rzeczy, których chcesz siê pozbyæ, lecz tak¿e
te, których nie chcesz porzuciæ. Duch Œwiêty wyci¹gaj¹c te przeszkody z ciemnoœci pomaga nam je wyraŸniej zobaczyæ i dziêki temu wiemy, z czym mamy siê
rozprawiæ. W³aœnie wtedy mog¹ pojawiæ siê emocjonalne zachwiania.
W miarê naszego wzrostu Duch Œwiêty mo¿e odkrywaæ coraz trudniejsze do przezwyciê¿enia problemy,
takie jak nieprzebaczenie i egoizm. Wielu przestaje siê
w tym momencie modliæ, poniewa¿ wzmagaj¹ siê w nich
negatywne odczucia, przysparzaj¹c im okropnej udrêki. Diabe³ wykorzystuje emocje i wszystko, co w jego
mocy, by odwieœæ ich od modlitwy. Dlatego stara siê zasypaæ ich umys³ zw¹tpieniem, poczuciem pora¿ki i zwiedzeniem.
Zamiast czuæ siê lepiej, po modlitwie ich stan emocjonalny pogarsza siê. Kiedy nastêpnego dnia zbli¿a siê
czas modlitwy odczuwaj¹ wzrastaj¹c¹ niechêæ. Ich emocje wytaczaj¹ jêzykom wojnê.
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– Je¿eli modlitwa jêzykami jest tak wa¿na, dlaczego
siê tak czujê? Po co mi to wszystko, i tak nie jestem
gorszy od innych – argumentuj¹.
Czêsto chcemy znaleŸæ magiczn¹ formu³kê, która
sprawi, ¿e Bóg zrobi coœ z naszymi problemami i zmieni wszystko wokó³. Lecz to przede wszystkim my potrzebujemy zmiany! Nie powinniœmy wykorzystywaæ
Boga wedle w³asnego uznania.
Przezwyciê¿anie zastoju
Ka¿dy mo¿e przezwyciê¿yæ okresy zastoju, je¿eli
wytrwa w wierze i modlitwie. Emocje wynikaj¹ce z nieprzebaczenia lub egoizmu i tym podobnych rzeczy s¹
bardzo mocne i nie mo¿emy ich ignorowaæ. Ale gdy cz³owiek ju¿ rozpozna niszcz¹ce efekty tych uczuæ, Duch
Œwiêty da mu wewnêtrzn¹ moc do przezwyciê¿enia ich.
Efektem tego mo¿e byæ prawdziwa pokuta, która prowadzi do umartwienia cielesnoœci, zwyciêstwa i wolnoœci.
Podczas pierwszego roku pe³noetatowej s³u¿by o ma³o
nie wpad³em w opisan¹ powy¿ej pu³apkê. Okreœla³em
siê wtedy „cz³owiekiem wiary”, wiêc mia³em jedn¹ postawê wzglêdem ka¿dej rzeczy: „Je¿eli S³owo tak mówi,
wierzê w to!”. By³em zdeterminowany, aby nie ¿yæ w oparciu o to, co widzê, s³yszê, lub czujê, lecz o to, co mówi
S³owo. Je¿eli Ono mówi³o, ¿e podczas modlitwy jêzykami budujê siê, musia³em to zaakceptowaæ!
Kiedy przeszed³em ju¿ kryzys, zauwa¿y³em, ¿e pewne obawy i poczucie niepewnoœci wystêpuj¹ce w moim
¿yciu, przeminê³y. Na przyk³ad, obawa przed ubóstwem
zosta³a ukrzy¿owana. Ju¿ nigdy wiêcej nie zadrêcza-
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³em siê takimi myœlami: Jestem teraz w s³u¿bie na pe³nym etacie. Mam trójkê dzieci i nie mam gdzie g³osiæ,
sk¹d wezmê pieni¹dze?
Dziêki modlitwie jêzykami strach ten odszed³. Przezwyciê¿y³em zastój i znalaz³em siê w odpocznieniu. Wewn¹trz mojego ducha mia³em pewnoœæ, ¿e Bóg zaspokoi wszystkie moje potrzeby.
Wiara w zaspokojenie potrzeb,
wiara w umartwianie cia³a
Oczywiœcie, aby przetrwaæ zastój i uœmiercaæ uczynki
cia³a niezbêdna jest wiara. Przy pomocy tej samej wiary, dziêki której stajesz siê zwyciêzc¹ i masz to, co œwiat
nazywa sukcesem, umierasz dla rzeczy tego œwiata
i umartwiasz swoje cia³o, by Bóg móg³ ciê u¿ywaæ.
Gdy uchwyci³em siê poselstwa wiary, pierwsz¹ rzecz¹, po któr¹ siêgn¹³em, by³o b³ogos³awieñstwo materialne. Zawsze ¿y³em w ubóstwie, chcia³em wiêc mieæ
nowy samochód i dom. W przeci¹gu jednego roku Pan
da³ mi dwa nowe samochody, w tym jeden z przyczep¹
kempingow¹.
Bóg nie mia³ nic przeciwko tym rzeczom. Wiedzia³,
¿e chocia¿ w tym czasie by³em g³ównie zainteresowany
w³asn¹ wygod¹, pewnego dnia jednak zajmê siê odrodzeniem miasta. Przyszed³ tak¿e dzieñ, w którym skoncentrowa³em siê na u¿yciu wiary w osi¹gniêcie zupe³nego oczyszczenia mojego ¿ycia.
Jeden z moich synów, w wieku oœmiu lat przyszed³
do mnie i poprosi³: – Tato, kupisz mi pistolet na kulki?
Nie chwyci³em go za ko³nierz i nie zacz¹³em biæ po
twarzy, wrzeszcz¹c: – Ty ma³a, cielesna kreaturo, kiedy
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w koñcu zaczniesz byæ pomoc¹, a nie ciê¿arem dla rodziny?
Nie zrobi³em tak. Kupi³em mu pistolet na kulki. Nastêpnie musia³em go nauczyæ, jak strzelaæ do drzew,
a nie do okien s¹siada!
Równie¿ Bóg nie zgromi³ mnie za to, ¿e chcia³em mieæ
nowy samochód. Da³ mi go z radoœci¹, maj¹c nadziejê,
¿e pewnego dnia u¿yjê tej samej wiary w umartwianie
swojej cielesnoœci i zdobywanie miast dla Królestwa.
Jezus powiedzia³: Szukajcie najpierw Królestwa Bo¿ego i sprawiedliwoœci jego, a wszystko inne bêdzie wam dodane (Mt. 6:33). Tak naprawdê, to trzeba
mieæ wiêcej wiary w umartwianie cia³a ni¿ w otrzymanie nowego samochodu!
Kobieta, która odziedziczy³a miliony,
ale straci³a swoje œwiadectwo
Chocia¿ wytrwanie w modlitwie podczas kryzysu
mo¿e wydawaæ siê trudne, warte jest tego zmagania.
Duch Œwiêty przyszed³, aby pomóc ci wzmacniaæ
twojego ducha i umartwiæ uczynki cia³a, które przeszkadzaj¹ ci w chodzeniu z Bogiem. Je¿eli nie pozwolisz Duchowi Œwiêtemu obna¿yæ ukrytych problemów,
prêdzej czy póŸniej one i tak siê zamanifestuj¹.
Na przyk³ad, ktoœ opowiedzia³ mi kiedyœ o kobiecie
z koœcio³a zielonoœwi¹tkowego, która zawsze siada³a
w pierwszej ³awce. Najg³oœniej wychwala³a i uwielbia³a
Boga. M¹¿ tej kobiety by³ multimilionerem i nie by³ chrzeœcijaninem. Gdy wraca³a z koœcio³a, nie chcia³ jej wpuœciæ do domu, a czasami nawet j¹ bi³. Bez wzglêdu na to

246

Pokonywanie zastoju w modlitwie

wszystko, je¿eli tylko drzwi by³y otwarte, zawsze przychodzi³a do koœcio³a. By³a w tym bardzo wierna.
Pewnego dnia m¹¿ umar³ i pozostawi³ jej ca³¹ fortunê. Nied³ugo potem przyje¿d¿a³a coraz dro¿szymi samochodami, a jej wizyty w koœciele stawa³y siê coraz
krótsze! W krótkim czasie przesiad³a siê z pierwszego
rzêdu do œrodka, by na koniec wyl¹dowaæ w tylnych
³awkach. Po pewnym czasie pojawia³a siê tylko na okolicznoœciowych spotkaniach. Je¿eli upada³a, to tylko
pod moc¹ z³ota zawieszonego na szyi!
Ktoœ powiedzia³: – Lepiej by by³o, gdyby nigdy nie
odziedziczy³a tej fortuny.
Nieprawda. Pieni¹dze tylko obna¿y³y to, co by³o ukryte w ciemnoœciach jej wnêtrza.
Nie pieni¹dze s¹ z³e, lecz mi³oœæ do nich. Je¿eli nie
odziedziczy³aby maj¹tku, coœ innego spowodowa³oby,
¿e wysz³oby to na jaw.
Dlatego Jezus powiedzia³: „To s¹ ludzie posiani miêdzy ciernie” (Mk. 4:18). Nasiona cierni by³y w glebie,
zanim ktoœ posia³ S³owo. Kiedy wpad³o Ono do gleby,
troski tego œwiata i u³uda bogactwa (nasiona cierni,
które by³y w tej ziemi) wyros³y, omota³y siê wokó³ Bo¿ego powodzenia i poci¹gnê³y je w z³¹ stronê. S³owo
nie mog³o wydaæ owocu (werset 19).
Kiedy wchodzimy do mrocznej piwnicy i w³¹czamy
œwiat³o, nie mówimy: – Ojej, ale to œwiat³o nanios³o tu
œmieci!
Œmieci ju¿ tam by³y, œwiat³o je tylko obna¿y³o.
W przypadku tej kobiety problem mi³oœci do pieniêdzy by³ ukryty do czasu, kiedy otrzyma³a do nich dostêp.
247

Chodzenie w Duchu – chodzenie w mocy

Duch Œwiêty obna¿a w nas uczynki cia³a, aby je
nastêpnie usuwaæ. Jezus powiedzia³, ¿e je¿eli bêdziemy przynosiæ owoce, to bêdzie nas oczyszcza³. Odetnie
ka¿d¹ such¹ latoroœl (zob. Jn. 15:2). Mówi tym samym
do nas: „Usunê ciernie z twojej gleby i kiedy padnie na
nie S³owo, odniesiesz sukces w Bo¿ym Królestwie. Powstrzymam wszelkie chwasty i nie bêd¹ mog³y zadusiæ
twojego ¿ycia”.
Wolê, aby to Duch Œwiêty obna¿y³ moje s³aboœci,
a nie czek na milion dolarów. Dlatego chcê poddawaæ
siê przemieniaj¹cej mocy Ducha Œwiêtego, który u¿ywa
S³owa.
Mo¿e powiesz: – Ale chcia³byœ mieæ milion dolarów!
– Oczywiœcie, chcia³bym.
– Czy chcesz, aby takie pieni¹dze zag³uszy³y Bo¿e
S³owo w tobie?
– Nigdy w ¿yciu. Dlatego w³aœnie nieustannie poddajê siê procesowi oczyszczania.
Perspektywa powodzenia
Powodzenie to bardzo wa¿ny dla nas temat. Bóg chce
nam b³ogos³awiæ. Na pocz¹tku naszego chrzeœcijañskiego ¿ycia koryguje nas, zmienia nam pieluchy i daje zabawki. Musimy jednak pozwoliæ Duchowi Œwiêtemu
prowadziæ siê dalej w Bogu przez S³owo, które wyswobadza i burzy w nas duszewne warownie.
W miarê dojrzewania w Panu, zaczynamy u¿ywaæ
swoich dóbr dla Królestwa, a to uwalnia jeszcze wiêcej
b³ogos³awieñstwa w naszym ¿yciu.
Poniewa¿ s³u¿ê swoim ¿yciem œwiatu, Bóg wk³ada
pieni¹dze w moje rêce. On nie ma nic przeciwko temu,
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abym bez obaw sam z nich korzysta³, gdy przechodz¹
przez moje rêce. Mogê kupiæ swojemu synowi wêdkê.
Mogê kupiæ ¿onie sukienkê, poniewa¿ nie gromadzê
skarbów na ziemi, tylko w niebie.
Bóg bêdzie ciê oczyszcza³, a¿ bêdziesz mia³ ten sam
cel. Na koniec, gdy wytrwasz w modlitwie poddaj¹c siê
Jego oczyszczeniu, bêdziesz mia³ bogat¹ duszê oraz
bogactwo materialnie.
Wielu ludzi szuka bogactwa i decyduje siê iœæ drog¹ us³an¹ cierniami. Nie rozumiej¹, ¿e prawdziwe powodzenie opiera siê na Bo¿ym procesie oczyszczenia.
Cz³owiek mo¿e wyznawaæ Bo¿e obietnice tak d³ugo,
a¿ padnie z wysi³ku, ale je¿eli powoduje konflikty i nienawidzi ludzi, Pan nie bêdzie do niego mówi³ na temat
prowadzenia biznesu. Dlaczego? Poniewa¿ wie, ¿e ta
osoba nie u¿yje pieniêdzy dla Jego chwa³y.
Czy Bóg jest przeciwny noszeniu z³otego pierœcionka? Nie, je¿eli u¿ywasz swojej wiary do zdobywania
dusz dla Jego Królestwa.
Wole*
Bóg nie chce, abyœ by³ ubogi lub chory. Jezus z³ama³ moc jakiegokolwiek wyroku odnoœnie ciebie i je¿eli chodzisz w duchu, nikt i nic nie mo¿e ciê potêpiaæ.
Dlaczego? Poniewa¿ Duch Œwiêty mieszka w tobie
i pomaga ci umartwiaæ uczynki cia³a. On pomo¿e ci usun¹æ z twojego ¿ycia wszystko, z czego Jezus ju¿ ciê wyzwoli³.

* powiêkszony gruczo³ tarczycy wywo³any m.in. niedoborem jodu w organizmie, zmniejszon¹ lub zwiêkszon¹ produkcj¹ hormonów tarczycy.
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Bóg pos³a³ nam Ducha Œwiêtego do pomocy i przez
ponadnaturalny jêzyk modlitwy ma bezpoœredni wp³yw
na nasze ¿ycie. W miarê jak uczysz siê prze³amywaæ
ka¿dy kryzys i trwasz w modlitwie, pomaga ci pozbyæ
siê ubóstwa, choroby i wszelkiego innego cielesnego
zwi¹zania.
Pozwól, ¿e zacytujê wymyœlon¹ przeze mnie historiê,
która pomo¿e ci zrozumieæ, w jaki sposób Duch Œwiêty
pomaga nam zmierzaæ do zwyciêstwa przy pomocy modlitwy jêzykami. Ka¿dy, kto bezskutecznie stara³ siê siêgn¹æ po uzdrowienie (lub inny cud obiecany nam przez
S³owo), mo¿e siê uto¿samiæ z t¹ histori¹. Na przyk³adzie
pewnej kobiety zobaczmy najczêœciej ponoszone przez
ludzi pora¿ki. Je¿eli osoba ta mo¿e przyj¹æ uzdrowienie, ty z pewnoœci¹ tak¿e bêdziesz móg³ je przyj¹æ!
Siedzia³em w biurze i nagle zadzwoni³ telefon.
– Halo, czy to brat Roberson? – zapyta³ kobiecy g³os.
– Tak, to ja.
– S³ysza³am, ¿e Bóg u¿ywa ciê w uzdrowieniach.
– Tak, siostro.
– Czy mogê wiêc przyjœæ i prosiæ o modlitwê? – zapyta³a.
– Tak, proszê przyjœæ – odpar³em.
Wkrótce s³yszê pukanie do drzwi.
– Proszê wejœæ!
Drzwi siê otwieraj¹ i w progu staje kobieta. Na szyi
ma ogromne dwukilogramowe wole. Wygl¹da³o to tak,
jakby mia³a dwie g³owy.
Kobieta wesz³a do biura. – Bracie Roberson, jestem
siostra „Wole” – przedstawi³a siê. – Zanim zaczniesz siê
o mnie modliæ, chcê abyœ wiedzia³, ¿e modlili siê o mnie
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najlepsi z najlepszych. Przysz³am zobaczyæ, czy mo¿esz
coœ dla mnie zrobiæ.
– Siostro, usi¹dŸ, proszê. Pozwolisz, ¿e przez chwilê
bêdê ciê uczy³ – odpowiedzia³em.
Skinê³a g³ow¹, wiêc otworzy³em Bibliê na Ewangelii
Marka 11:24 i zacz¹³em:
– Spójrz tutaj, siostro. W tym wersecie jest napisane:
„Cokolwiek chcecie, kiedy siê modlicie, wierzcie, ¿e otrzymaliœcie, a stanie siê wam” (KJV)! Czy to rozumiesz?
– Tak, rozumiem.
Wtedy zapyta³em: – Siostro, po co tu przysz³aœ?
W tym wersecie jest napisane: „cokolwiek chcecie”. Czego ty chcesz?
– Chcê byæ uzdrowiona, nie chcê mieæ powiêkszonej tarczycy.
– Dobrze – powiedzia³em – zobaczmy co jest napisane dalej. Kiedy siê pomodlimy, musisz uwierzyæ, ¿e
otrzymasz uzdrowienie, bez wzglêdu na to, czy nast¹pi
to natychmiast, za tydzieñ, czy za rok. W momencie
modlitwy musisz uwierzyæ, ¿e zostaniesz uzdrowiona
– i bêdziesz uzdrowiona!
Tak wiêc, moja siostro – zapyta³em – kiedy uwierzysz w swoje uzdrowienie?
– Oczywiœcie, ¿e wtedy, kiedy wszystko zniknie
– odpowiedzia³a szybko.
– Ale¿ siostro, musisz uwierzyæ w to teraz, kiedy siê
modlisz, a wtedy bêdziesz to mia³a. Mo¿e nie zobaczysz
odpowiedzi na swoj¹ modlitwê przez tydzieñ lub miesi¹c, lecz musisz uwierzyæ w swoje uzdrowienie w momencie modlitwy. Kiedy wiêc uwierzysz, ¿e twój problem bêdzie rozwi¹zany?
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– Czy chcesz mnie nak³oniæ do k³amstwa? Mam
mówiæ, ¿e jestem uzdrowiona, kiedy tak nie jest? – zapyta³a.
– Nie, siostro! Spójrzmy jeszcze raz na ten werset,
„cokolwiek chcecie”. Czego ty chcesz?
– Chcê pozbyæ siê wola, pastorze – odpowiedzia³a.
– Powtórzmy wiêc jeszcze raz. Wed³ug Biblii musisz
uwierzyæ w momencie, gdy siê modlisz. Zacznij dziêkowaæ Bogu za twoje uzdrowienie, które dokona³o siê dwa
tysi¹ce lat temu przez œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa. Dziêkuj Bogu za to, ¿e wys³ucha³ twojej modlitwy, a bêdziesz uzdrowiona.
– Czy chcesz przez to powiedzieæ, ¿e mam uwierzyæ,
zanim zobaczê? – zapyta³a.
– Tak! Wiara jest pewnoœci¹ tego, czego siê spodziewamy, przeœwiadczeniem o tym, czego nie widzimy (Hebr. 11:1). Wyznaj¹c swoje uzdrowienie, nie
k³amiesz, siostro. Mówisz w ten sposób to, co Bo¿e S³owo
mówi na temat twojego problemu. Czy rozumiesz to?
– Tak, rozumiem – odpowiedzia³a z namys³em.
– Dobrze, teraz wiêc mo¿emy siê modliæ. Wole, musisz umrzeæ w imieniu Jezusa Chrystusa! Natychmiast!
Bo¿a moc dotknê³a j¹ i upad³a pod moc¹ Ducha Œwiêtego. Po trzydziestu minutach podnios³a siê z pod³ogi.
Zapyta³em j¹, czy wierzy w swoje uzdrowienie.
– Tak – pad³a odpowiedŸ.
– Ale wole jest wci¹¿ na twojej szyi – powiedzia³em.
– To nie ma znaczenia. Wyznajê to, co mówi S³owo.
Dlatego wierzê, ¿e jestem uzdrowiona. Mam to, o co
prosi³am.
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– Co zrobisz, je¿eli ktoœ ciê zapyta: „Wci¹¿ masz wole,
jak wiêc mo¿esz mówiæ, ¿e jesteœ uzdrowiona?” – zapyta³em.
– Wyjaœniê, ¿e nie zaprzeczam istnieniu wola w moim
ciele, ale wed³ug Bo¿ego S³owa ono nie ma prawa tam
byæ. Jestem uzdrowiona dlatego, ¿e wierzê w moc modlitwy, przez któr¹ przyjê³am swoje uzdrowienie. W imieniu Jezusa jestem uzdrowiona, i chwa³a za to Bogu!
Powiedzia³em wiêc jej: – IdŸ do domu kobieto, jesteœ
uzdrowiona.
Trzy miesi¹ce póŸniej wszed³em do koœcio³a. Siostra
sta³a w tylnej czêœci sali zgromadzeñ. Zauwa¿y³em, ¿e
jej wole nie wa¿y ju¿ dwa kilogramy, lecz piêæ! Przypomnia³em sobie s³owa Jezusa z Ewangelii Marka 4:15,
gdy mówi³ o szatanie, który natychmiast przychodzi
wykradaæ S³owo.
Podszed³em do niej i zapyta³em: – Jak siê masz, siostro?
– W Nim jestem uzdrowiona – odpowiedzia³a smutnym g³osem. Jej ma³o przekonywuj¹cy ton mówi³ mi,
¿e zamiast patrzeæ na S³owo, spogl¹da na swoje okolicznoœci.
– Chwa³a Bogu – odpowiedzia³em i zacz¹³em szukaæ wymówki do rozstania. – Przepraszam, ale muszê
iœæ poprowadziæ spotkanie.
Mijaj¹ trzy miesi¹ce i siostra dzwoni do mnie. Prosi
mnie o rozmowê.
– Czy mogê ciê o coœ zapytaæ – bracie Roberson?
– zapyta³a siedz¹c po drugiej stronie mojego biurka.
– Czy to naprawdê dzia³a w twoim ¿yciu?
– O, tak – odpar³em.
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– Dlaczego wiêc to nie dzia³a w moim? Zrobi³am
wszystko, co mi powiedzia³eœ.
– Czy wyznawa³aœ S³owo, siostro?
– Tak, wyznawa³am.
– Czy dziêkowa³aœ Bogu za uzdrowienie?
– Tak, ale wole zrobi³o siê wiêksze.
– Có¿ siostro, nauczy³em siê jednej rzeczy ze S³owa.
Czy jesteœ gotowa zrobiæ coœ jeszcze?
– Mogê, ale to, co mi kaza³eœ robiæ dotychczas, nie
dzia³a.
– Czy mo¿esz wstawaæ wczeœniej ni¿ zazwyczaj i przez
godzinê modliæ siê w Duchu Œwiêtym przed wyjœciem
do pracy?
Duch Œwiêty mieszka w jej wnêtrzu. On dok³adnie
wie, dlaczego nie zosta³a uzdrowiona, tak¿e bardzo chce
modliæ siê o ni¹. Ja nie znam jej problemu, ale Duch
Œwiêty tak. Bóg pos³a³ Go, aby pomóg³ nam w naszych
s³aboœciach.
– Czy to znaczy, ¿e mogê siê modliæ w Duchu Œwiêtym, kiedy tylko chcê? Wed³ug nauczania mojej denominacji nie mogê tak robiæ.
– Ale¿ siostro, to nieprawda. Mo¿esz siê modliæ.
– Jedyny czas, kiedy modlê siê w Duchu to nabo¿eñstwo, i to je¿eli Bóg potê¿nie mnie dotknie. P³aczê
wtedy trochê i po chwili modlê siê jêzykami.
– Modlisz siê jêzykami tylko wtedy, gdy jesteœ emocjonalnie poruszona i p³aczesz?
– Tak, dok³adnie.
– Dobrze wiêc, je¿eli wezmê kij baseballowy i uderzê
ciê, to siê rozp³aczesz. Czy wtedy bêdziesz mog³a modliæ siê w Duchu Œwiêtym?
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– Przecie¿ wiesz, o czym mówiê.
– Siostro – wyjaœni³em – mo¿esz modliæ siê jêzykami w celu osobistego zbudowania, kiedy tylko chcesz.
Bóg ofiarowa³ nam ten dar, aby nam pomóc w naszych
s³aboœciach. Tak wiêc jutro rano wstañ wczeœniej i módl
siê w ten sposób: „Ojcze, wiem, ¿e nie chcesz, abym
mia³a ten problem, ale ja sobie z nim nie radzê. Nie
wiem, jak go zatrzymaæ. Potrzebujê pomocy Ducha
Œwiêtego!”. Wtedy zacznij siê modliæ jêzykami. Ty mo¿esz o tym zdecydowaæ!
– Có¿, spróbujê – odpar³a z wahaniem.
Minê³y trzy miesi¹ce. Pewnego dnia widzê j¹ z ty³u
koœcio³a. – Siostro, czy widzisz teraz jak¹œ ró¿nicê po
takim czasie modlitwy jêzykami?
– Widzê.
– Jak siê czujesz?
– Mam nadwyrê¿one gard³o, suche usta i obola³y
jêzyk!
– Przepraszam, ale muszê ju¿ iœæ, ¿eby rozpocz¹æ
spotkanie.
Minê³o piêæ miesiêcy. Spotykam siostrê „Wole”.
– Bracie Roberson, masz chwilê czasu? – zapyta³a.
– Czy Duch Œwiêty wnosi do naszego ¿ycia pokój i odpocznienie?
– O tak, siostro – odpowiedzia³em – W Ksiêdze Izajasza 28:11 i 12 Bóg tak powiedzia³ ustami proroka:
Zaiste, przez j¹kaj¹cych siê i mówi¹cych obcym
jêzykiem przemówi do tego ludu ten, który im rzek³:
To jest odpoczynek...
– Czy to oznacza, ¿e modlitwa jêzykami daje utrudzonym odpocznienie?
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– Oczywiœcie. Gdy troski tego œwiata przygniataj¹ ciê,
mo¿esz znaleŸæ odpocznienie. Dziêki modlitwie „obcym
jêzykiem”, budujesz siê w najœwiêtszej wierze i dziêki
temu znajdziesz wytchnienie.
– Bracie Roberson, muszê ci coœ wyznaæ.
– Bardzo proszê.
– Kiedyœ bardzo siê ba³am. Wyobra¿a³am sobie, ¿e
jednego dnia mój m¹¿ odkrywa ko³drê i zamiast mnie
z piêciokilogramowym wolem widzi jedynie ogromn¹
opuchliznê, z której wystaj¹ moje koñczyny. Wtedy
z odraz¹ zakrywa mnie ko³dr¹. ¯y³am w tym strachu,
ale to przeminê³o! I jeszcze jedno, bracie Roberson!
– Tak?
– Czy modlitwa jêzykami uzale¿nia?
– Dlaczego pytasz?
– Poniewa¿ teraz modlê siê jeszcze jedn¹ godzinê
w nocy.
– Trwaj w tym, siostro, zobaczymy siê póŸniej.
Znów min¹³ miesi¹c od mojego pierwszego spotkania z siostr¹, która ma problemy z tarczyc¹. Pewnego
dnia szed³em przez koœció³ i spostrzeg³em, ¿e daje mi
znaki, abym do niej podszed³.
– Bracie Roberson, czy znasz werset dwudziesty trzeci i dwudziesty czwarty z jedenastego rozdzia³u Ewangelii Marka?
– Rok temu wyjaœnia³em ci ze szczegó³ami, co ten
fragment oznacza!
– Pamiêtam, ¿e czyta³eœ mi te wersety, ale dlaczego
nie wyjaœni³eœ mi ich znaczenia?
– Zrobi³em to.
– Nie s¹dzê.
256

Pokonywanie zastoju w modlitwie

– Ale¿ na pewno to zrobi³em!
– Powiem ci coœ, bracie Roberson. Jestem uzdrowiona! Czy wiesz dlaczego? Poniewa¿ wierzê, ¿e jestem
uzdrowiona. Duch Œwiêty pokaza³ mi, ¿e to ju¿ siê sta³o! Czy wierzysz, ¿e jestem uzdrowiona?
– Tak, wierzê ci.
Co sta³o siê w ¿yciu naszej bohaterki? Jej opuchlizna
zniknê³a w ci¹gu tygodnia. Osobiœcie doœwiadczy³a korzyœci wynikaj¹cych z modlitwy innymi jêzykami! Wytrwa³a w modlitwie, buduj¹c siê w wierze, przez co prze³ama³a zastój „nadwyrê¿onego gard³a i obola³ego jêzyka”. Duch Œwiêty pomóg³ jej przezwyciê¿yæ chorobê!
Trzy poziomy satysfakcji
Pomówmy teraz bardziej szczegó³owo o procesie
oczyszczania, który musimy przejœæ, je¿eli chcemy chodziæ w pe³ni Bo¿ego planu dla naszego ¿ycia.
Bóg w swojej m¹droœci sprawi³, ¿e jêzyk modlitwy
jest dla nas niezrozumia³y, dziêki czemu Duch Œwiêty
mo¿e modliæ siê o dziedziny naszego ¿ycia, których nie
chcemy tak naprawdê zmieniæ. Duch Œwiêty modl¹c
siê o nas oczyszcza nas w trzech sferach: w sferze ducha, duszy i cia³a. Biblia mówi o tym w 2 Liœcie do
Koryntian 7:1:
Maj¹c tedy te obietnice, umi³owani,
OCZYŒÆMY SIÊ OD WSZELKIEJ ZMAZY
CIA£A I DUCHA, dope³niaj¹c œwi¹tobliwoœci swojej w bojaŸni Bo¿ej.
Kiedy zaczynasz siê modliæ, natychmiast rozpoczyna siê proces uœwiêcenia i oczyszczenia, poczynaj¹c
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od wszelkiej zmazy cia³a. Dotyczy to szkodliwych dla
naszego organizmu na³ogów, takich jak picie alkoholu, palenie lub ¿ucie nikotyny, itp. Duch Œwiêty pomo¿e ci pozbyæ siê tych wszystkich uzale¿nieñ. Nastêpnie, je¿eli kontynuujesz modlitwê, bêdzie dawa³ ci objawienia pomocne w uœwiêceniu twojej duszy.
Zmaza cia³a to: nienawiœæ, poró¿nienie, samolubne
ambicje, zawiœæ, wywy¿szanie siê, manipulacja, k³amstwo i nieprzebaczenie. Nied³ugo po tym, jak zaczniesz
siê modliæ w swojej komorze, dalsza modlitwa mo¿e siê
okazaæ niemo¿liw¹, je¿eli nie zajmiesz siê tymi grzesznymi warowniami duszy. Albo bêdziesz musia³ przestaæ modliæ siê, albo pozwolisz swojej nowej naturze
wykorzeniæ martwe latoroœle ze swojego ¿ycia.
Je¿eli przejdziesz przez zastój, który mo¿e wywo³aæ
proces uœwiêcenia twojej duszy, Duch Œwiêty pomo¿e
ci pozbyæ siê wszelkiej zmazy ducha. Dotyczy to niew³aœciwego sposobu wierzenia, lub doktryny, która
przeszkadza ci w przygotowaniu siê do wype³nienia
Bo¿ego powo³ania.
Wszystkie trzy dziedziny uœwiêcenia zachodz¹ na
siebie, lecz najwiêkszy proces oczyszczenia ma miejsce w sferze b³êdnych wierzeñ. W miarê, jak Bóg odpowiada na modlitwy zanoszone w Duchu Œwiêtym, wzrasta twoja œwiadomoœæ duchowych spraw. Niew³aœciwe
wierzenia i zmaza ducha s¹ niszczone.
Im bardziej upodabniasz siê do Chrystusa, modl¹c
siê przed Ojcem, tym wiêcej objawienia otrzymujesz od
Ducha Œwiêtego, co z kolei niszczy korzenie fa³szywych
doktryn. On ciê nie pozostawi w matni fa³szywych wierzeñ, które powstrzymuj¹ Bo¿¹ moc w twoim ¿yciu.
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Kiedy po raz pierwszy doszed³em w modlitwie do miejsca oczyszczenia ze zmazy ducha potrafi³em zobaczyæ,
¿e na pewnym spotkaniu g³osz¹cy us³uguje w ciele.
Zgromadzeni ludzie krzyczeli podekscytowani, nie
rozró¿niaj¹c pomiêdzy Duchem a cia³em. Zanim zosta³em oczyszczony, tak¿e nie umia³em tego rozró¿niæ.
Jednak dziêki pracy Ducha Œwiêtego zosta³em oczyszczony ze zwiedzenia i niew³aœciwych wierzeñ.
Strategia nieprzyjaciela:
Powstrzymaæ ciê od modlitwy!
Gwarantujê ci, ¿e je¿eli bêdziesz modli³ siê w Duchu
Œwiêtym, to zobaczysz nieprzyjemn¹ stronê swojego
charakteru. Na pocz¹tku diabe³ bêdzie stara³ siê zniechêciæ ciê do modlitwy, aby zatrzymaæ proces twojego
oczyszczenia.
Szatan zrobi wszystko, ¿eby ciê okraœæ z korzyœci
wynikaj¹cych z modlitwy jêzykami. Z przykroœci¹ ogl¹dam ofiary tej wojny. Grupy ludzi w wielu koœcio³ach
rozpoczê³y modlitwê z dobrymi intencjami, przynosz¹c
do swoich miast przebudzenie. Lecz tak wiele spraw
posz³o w z³ym kierunku, ¿e modlitwa jest dzisiaj ostatnim punktem w ich planach.
Wiêkszoœæ chrzeœcijan zaprzestaje modlitwy na d³ugo zanim proces umartwiania cielesnoœci usunie z ich
¿ycia wszystko, co wnosi niepokój i zamieszanie. Nie
modl¹ siê wystarczaj¹co d³ugo, aby rozprawiæ siê z ka¿dym martwym uczynkiem cia³a, który przeszkadza im
w chodzeniu z Bogiem.
Je¿eli ci chrzeœcijanie nie przejd¹ zwyciêsko przez
zastój, uniemo¿liwi¹ tym samym Duchowi Œwiêtemu
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dope³nienie misji oczyszczania. S¹ przez to podatni na
chodzenie w ciele i realizacjê planów rozmijaj¹cych siê
z doskona³¹ Bo¿¹ wol¹.
Diabe³ nie dba o to, czy chodzisz do koœcio³a, czy
nie. Nie przejmuje siê, gdy przy³¹czasz siê do tej lub
innej grupy wierz¹cych, pomagasz w realizacji jakiegoœ programu lub masz spo³ecznoœæ z innymi wierz¹cymi. Zale¿y mu natomiast na tym, abyœ nie zmaga³
siê z nim w wymiarze duchowym, którym nie rz¹dz¹
emocje naszej duszy. Tak jest z jêzykami. W momencie, kiedy zaczniesz praktykowaæ tê modlitwê, diabe³
traci kontrolê i nie mo¿e tob¹ manipulowaæ.
Czy pamiêtasz co jest napisane w Liœcie do Efezjan
6:11-12 (KJV):
Obleczcie pe³n¹ zbrojê Bo¿¹, byœcie
mogli ostaæ siê wobec PODSTÊPNYCH
ZAKUSÓW DIAB£A.
Nie toczymy bowiem walki przeciw
krwi i cia³u, lecz przeciw zwierzchnoœciom, przeciw w³adzom, przeciw w³adcom œwiata ciemnoœci, przeciw z³ym duchom na wy¿ynach niebieskich.
S³owo „zakusy” w 11 wersecie oznacza najazd nieprzyjaciela na twoje ¿ycie przez zwiedzenie. Jedn¹ z g³ównych metod, jakich diabe³ u¿ywa przeciwko tobie, to
warownia emocji.
Bêdzie stara³ siê wnieœæ do twojego ¿ycia udrêkê, troskê i strach. Lubi nape³niaæ ciê takimi uczuciami i przez
to doprowadzaæ do stanów depresyjnych.
Dlatego kiedy napotkasz zastój w modlitwie i twoje
nerwy zostan¹ nadszarpniête do granic wytrzyma³oœci,
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pamiêtaj, ¿e to s¹ tylko zakusy nieprzyjaciela. Nie chce,
byœ z nim walczy³ z pomoc¹ Ducha Œwiêtego. Pragnie
zatrzymaæ ciê w modlitwie.
Kontynuuj wiêc modlitwê jêzykami. Najefektywniejszy czas w modlitwie to ten, kiedy diabe³ chwyta siê
wszelkich emocjonalnych sztuczek, a mimo to ty nie
poddajesz siê.
Ostatni na placu boju
Zauwa¿yliœmy, ¿e nie jest ³atwo przejœæ przez proces uœwiêcenia. Kiedy Duch Œwiêty bada g³êbokoœci
twojego serca, czasami dotknie rzeczy, których nie
chcesz zostawiæ. Wtedy dochodz¹ do g³osu twoje emocje i wszystko mo¿e zakoñczyæ siê zastojem w modlitwie.
Przypomina mi to jedno doœwiadczenie, które spotka³o mnie podczas pobytu w tanim hotelu. Na pocz¹tku mojej s³u¿by niektóre koœcio³y rezerwowa³y mi ciekawe hotele, z ³azienk¹ na korytarzu i telefonem na
rogu ulicy!
Pewnego wieczoru wszed³em do swojego pokoju i stara³em siê wyczuæ rêk¹ w³¹cznik œwiat³a na œcianie. Niestety, nic tam nie by³o, jedynie brudne smugi zrobione
przez wielu poprzednich lokatorów, próbuj¹cych zrobiæ to samo przede mn¹.
Ruszy³em wiêc w poprzek pokoju, szukaj¹c innego
w³¹cznika. Za ka¿dym krokiem s³ysza³em chrzêst pod
moimi stopami. Poci¹gn¹³em w koñcu za w³¹cznik.
Natychmiast ma³e stworzonka rozbieg³y siê we wszystkich kierunkach. By³a to chmara karaluchów i wszyst-
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kie poszukiwa³y mrocznego schronienia – poza tymi,
które ju¿ by³y rozdeptane na pod³odze!
Patrzy³em na ich desperackie poszukiwania schronienia. Przypomina³o mi to uczynki cia³a w naszym ¿yciu, które równie¿ staraj¹ siê ukryæ przed œwiat³em S³owa i Ducha. Chcia³bym na przyk³adzie tego prawdziwego zdarzenia w hotelu przedstawiæ pewn¹ historyjkê.
Kiedy wszystkie karaluchy znalaz³y ju¿ swoje schronienie, rozejrza³em siê po pokoju. Na kredensie, gdzie
od tygodnia le¿a³o zapleœnia³e jedzenie, siedzia³ szczur.
By³ to du¿y okaz! Z jego pyska wystawa³ ogon kota!
Moj¹ uwagê przyku³a obro¿a na szyi szczura i smycz.
Drugi koniec smyczy trzyma³ karaluch. By³ to wielki
okaz! To nie wszystko, mia³ na sobie kostium „Superrobaka” – z wielkim „S” na piersiach!
Spojrza³em na niego, a on spojrza³ na mnie. Us³ysza³em jego s³owa: – Popatrz tylko.
Potrz¹sn¹³ smycz¹ i powiedzia³ do szczura: – Zrób
fiko³ka! – Szczur pos³usznie wykona³ rozkaz!
– Jestem naprawdê z³y! – pochwali³ siê karaluch.
Odpar³em: – Tak, s³ysza³em o tobie, Karaluchu i jestem przygotowany. Mam puszkê duchowego œrodka
owadobójczego!
– Czy¿by? – us³ysza³em w odpowiedzi. – Mieszkam
na „poddaszu” twojego ¿ycia od dawna i je¿eli myœlisz,
¿e przestraszê siê modlitwy jêzykami, to siê mylisz.
Zobaczysz, jak siê z tob¹ rozprawiê! Jestem Król Karaluch i przez wszystkie te lata stara³em siê ograniczaæ
twoje ¿ycie. Dot¹d nie rozwinê³o siê ono w Bogu i nigdy
siê nie rozwinie!
– Naprawdê? – rzuci³em mu wyzwanie.
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– Jestem mi³oœci¹ do pieniêdzy – kontynuowa³ karaluch – Jestem po¿¹dliwoœci¹, jestem cia³em, które
przeszkadza ci we wstawaniu z ³ó¿ka i rozpoczêciu
modlitwy. To ja zastêpujê modlitwê innymi rzeczami,
aby twoja s³u¿ba sz³a donik¹d. I ty myœlisz, ¿e mo¿esz
mi coœ zrobiæ?
– Tak, s³ysza³em o tobie, ale mam na ciebie owadobójczy œrodek!
Król Karaluch za³o¿y³ wiêc rêkawice bokserskie i rozpoczêliœmy walkê. Popsika³em aerozolem.
– Nie trafi³eœ! Znowu nie trafi³eœ!
W koñcu trafi³em go prosto w twarz, a¿ powiew rozwia³ jego w³osy. Tylko zacisn¹³ zêby i powiedzia³: – Jestem rasowym karaluchem i mam dzisiaj randkê. Poproszê o jeszcze jeden strza³!
Czy ta przypowieœæ ci coœ mówi? Je¿eli zacz¹³eœ siê
budowaæ przez modlitwê jêzykami, Duch Œwiêty zapala
w twoim odrodzonym duchu pochodniê. Im wiêcej siê
modlisz, tym lepiej zobaczysz rzeczy ukryte w ciemnoœci.
Wraz z ka¿dym krokiem na wy¿szy poziom w Bogu,
„karaluchy” – uczynki cia³a, przeszkadzaj¹ce ci chodziæ z Bogiem – bêd¹ krzyczeæ i uciekaæ w pop³ochu,
szukaj¹c schronienia w ciemnoœci. Nastêpnie jeden po
drugim zgin¹ pod oczyszczaj¹c¹ moc¹ Ducha Œwiêtego
– uwolnion¹ modlitw¹ jêzykami.
Na koniec zrobisz porz¹dek a¿ po „strych” twojego
¿ycia. W³aœnie tam mieszka Król Karaluch, sam pan
Ego. Zostaje ostatni na placu boju i zapewniam ciê, ¿e
on potrafi walczyæ!
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Po d³ugim okresie modlitwy dotar³em w koñcu do
mojego strychu. Pan Ego, Król Karaluch, za³o¿y³ rêkawice bokserskie i zacz¹³ walczyæ w moich emocjach.
To by³ trudny czas!
Pan Ego zostaje ostatni na placu boju. Poniewa¿ albo
przestaniesz siê modliæ, albo oddasz Bogu to, co kochasz bardziej od Niego – twoje „ja”.
Mog¹ siê wiêc wydarzyæ tylko dwie rzeczy – przestaniesz siê modliæ, lub zabijesz Króla Karalucha. Twoje
emocje powiedz¹ ci: „Nie opuszczaj swojego ego”, lecz
je¿eli bêdziesz kontynuowa³ modlitwê, twój wzmocniony duch przekona ciê, ¿e powinieneœ to uczyniæ.
Twoje emocje mog¹ byæ tak mocne w tej wewnêtrznej
bitwie, ¿e ostatni¹ rzecz¹, na jak¹ masz wtedy ochotê,
jest modlitwa. Musisz przejœæ przez ten zastój, tak wiêc
kiedykolwiek staniesz w tym miejscu, wytrwaj w modlitwie; ju¿ nie du¿o ci zosta³o, aby Król Karaluch umar³.
Wtedy twoja s³u¿ba stanie na nowym poziomie namaszczenia.
To jest czas wytchnienia
Czy jesteœ zmêczony d³ug¹ wewnêtrzn¹ walk¹? Czy
w twoim ¿yciu myœli sprzeciwiaj¹ siê poznaniu Boga?
Mo¿e niepodporz¹dkowane myœli doprowadzaj¹ ciê nieustannie do umys³owego wyczerpania. Czy pójœcie do
koœcio³a jest wysi³kiem, a codzienny czas sam na sam
z Bogiem wielkim wyzwaniem? Czy twoje emocje mówi¹: – Jestem wykoñczony. Przez ca³e ¿ycie by³em
w koœciele, ale teraz doszed³em do miejsca, gdzie ju¿
mi na tym nie zale¿y!
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W Ksiêdze Izajasza 28:11-12 czytamy o mówieniu
jêzykami i wytchnieniu, jakie wnios¹ do ¿ycia utrudzonego wierz¹cego:
Zaiste, przez j¹kaj¹cych siê i mówi¹cych obcym jêzykiem przemówi do tego
ludu ten,
Który im rzek³: To jest odpoczynek,
dajcie odpoczynek zmêczonemu, i to jest
wytchnienie! Lecz nie chcieli s³uchaæ.
Modlitwa jêzykami jest bezcennym darem od Boga.
Dziêki niemu mo¿emy czuæ siê wypoczêci i odœwie¿eni
w samym œrodku tego niedoskona³ego œwiata!
Jezus powiedzia³: WeŸcie na siebie moje jarzmo...
(Mt. 11:29). O czym On mówi? Oczywiœcie, znamy uni¿ony charakter Jezusa. Jarzmo, o którym On mówi,
z pewnoœci¹ nie jest ¿yciowym zmaganiem z wielkim
ciê¿arem ewangelii na naszych barkach. Mówi o uczeniu siê od Niego.
Kiedy ludzie orali pola wo³ami, zawsze przywi¹zywano m³ode zwierzê w jednym jarzmie ze starym i bardziej
doœwiadczonym. Nawet je¿eli m³ody wó³ nie chcia³ zawróciæ na koñcu pola, stary ci¹gn¹³ go za sob¹. Nawet
gdyby chcia³ zakoñczyæ pracê o trzeciej, zamiast o czwartej, musia³ pod¹¿aæ za starszym zwierzêciem.
Jezus bêdzie w³aœnie to czyni³, gdy weŸmiemy na
siebie Jego jarzmo. Pamiêtaj zawsze, ¿e jarzmo jest
podwójne, a po drugiej stronie stoi sam Jezus. Je¿eli
idziesz z Nim i poznajesz Go, odkryjesz, ¿e Jego œcie¿ki
s¹ przyjemne i pe³ne mocy.
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Jezus powiedzia³: „Uczcie siê ode mnie” – i jednym
ze sposobów na to, jest znalezienie wytchnienia w modlitwie jêzykami!
Zostañ tam!
Oczywiœcie, wybór nale¿y do ciebie. Wcale nie musisz modliæ siê jêzykami. Bóg ciê kocha, akceptuje
i zrobi dla ciebie, co tylko mo¿e w miejscu, w którym
jesteœ.
Lecz je¿eli chcesz przybli¿yæ siê do Niego – je¿eli pragniesz uœmierciæ w sobie obawy, niepewnoœci, z³e nawyki i troski, które stoj¹ pomiêdzy tob¹ a bli¿szym kontaktem z Bogiem – modlitwa jêzykami jest cennym
darem i mo¿esz z niego skorzystaæ. Jest to duchowy
klucz, który otworzy ci dostêp do wytchnienia, pomo¿e
ci zrozumieæ Bo¿e tajemnice i zbuduje ciê w Bogu.
Gdy na jakiœ czas oddasz siê modlitwie, pamiêtaj, je¿eli dosiêgnie ciê zniechêcenie – najlepsz¹ rzecz¹ bêdzie
trwanie w modlitwie. Nawet je¿eli emocje zaczn¹ z tob¹
walczyæ, nawet je¿eli uprzedzisz siê do modlitwy i jakaœ
tajemnicza si³a bêdzie stawiaæ opór na sam¹ myœl
o modlitwie – wytrwaj!
Osi¹gn¹³eœ moment krytyczny. Jesteœ krok od prze¿ycia duchowego „wytopienia”, w którym oddziel¹ siê
od ciebie twoje obawy, troski, mêki, presje, po¿¹danie
tego, co niew³aœciwe, zniewolenie ubóstwem, z³oœæ i poró¿nienie.
Kiedy ju¿ przejdziesz przez zastój i staniesz po drugiej stronie, przygotuj siê na prze³om w tej dziedzinie
twojego ¿ycia, o któr¹ siê modli³eœ. Wytrwa³eœ w modlitwie i teraz jesteœ gotowy na cud!

266

Kiedy poddasz siê mojemu Duchowi,
bêdê w tobie dzia³a³, badaj¹c najskrytsze miejsca twojego serca,
abyœ móg³ zrozumieæ moj¹ wolê.
Zaprowadzê ciê nad rzeki. Pomogê ci
zakorzeniæ siê, abyœ móg³ przynosiæ owoce mojego Ducha.
S³uchaj wiêc, co mówi mój Duch, poniewa¿ tego dnia wielu bêdzie
p³akaæ.
Ale ty bêdziesz ugruntowany na skale
wykonywania mojego S³owa.
Przez ciebie bêdê móg³ dzia³aæ.

267

Chodzenie w Duchu – chodzenie w mocy

268

Rozdzia³ 12

Oczyszczony do tego,
aby stan¹æ w wy³omie
Jest jeszcze jeden powód, dla którego nie warto siê
poddawaæ, gdy napotkamy kryzys w modlitwie. Jako
nieoczyszczone naczynie nigdy nie bêdziesz móg³ stan¹æ w wy³omie tak, jak Bóg to zamierzy³.
Zanim przejdziemy do g³êbokiego wstawiennictwa,
musimy przejœæ czêœciowe oczyszczenie. Wstawiennictwo wymaga poœwiêcenia, determinacji i wytrwa³oœci.
Wszystkie te trzy atrybuty s¹ sprzeczne z uczynkami
cia³a.
Dlaczego grupy modlitewne
czêsto koñcz¹ siê niepowodzeniem
Dlaczego grupy modlitewne czêsto ponosz¹ pora¿kê?
Wiêkszoœci z przy³¹czaj¹cych siê do grupy modlitewnej
brak wytrwa³oœci, oddania i poœwiêcenia. Tak naprawdê jedyne, to co maj¹, to wiele entuzjazmu i wad charakteru!
Wierz¹cy ci organizuj¹ siê w grupê myœl¹c, ¿e przez
modlitwê jêzykami bêd¹ burzyæ duchowe warownie nad
miastem. W rzeczywistoœci jednak nie wstawiaj¹ siê
wtedy, lecz buduj¹ sami siebie.
Je¿eli bêd¹ kontynuowaæ, proces budowania obna¿y w nich wady charakteru. Duch Œwiêty postawi ich
twarz¹ w twarz z korzeniem problemu, który jest po269
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wodem z³ego owocu – innymi s³owy z uczynkami cia³a,
które przeszkodzi³y im w zrealizowaniu siê w roli matki, ojca, itp. Mog¹ siê zachowywaæ w sposób nawet dla
nich samych niezrozumia³y.
Bez wzglêdu na to, jak mog¹ siê te zachowania wydawaæ niezrozumia³e, one zawsze istnia³y – modlitwa
jedynie je uwidoczni³a. Ludzie ci mog¹ kontynuowaæ
modlitwê i pozwalaæ Duchowi Œwiêtemu budowaæ ich
odrodzonego ducha oraz usuwaæ ujawnione problemy.
Je¿eli nie poradz¹ sobie z tym, zaczn¹ siê k³óciæ o drobnostki, otworz¹ siê na fa³szywe doktryny, lub dojdzie
do g³osu ich egoizm. Lecz gdy wytrwaj¹ w modlitwie,
Duch Œwiêty w koñcu mo¿e pomóc im wzrosn¹æ i uwolniæ swoj¹ moc, kiedy bêd¹ wstawiaæ siê o innych.
Dlatego diabe³ stara siê utrzymaæ wierz¹cych w cielesnoœci. Wiele koœcio³ów zatrzymuje siê w tym miejscu, walcz¹ miêdzy sob¹ i ¿yj¹ w nieustannej szamotaninie. W takim stanie chrzeœcijanie nie nadaj¹ siê do
wstawiennictwa, poniewa¿ tak naprawdê nie troszcz¹
siê o zgubiony œwiat, który zmierza do piek³a. S¹ zbyt
zajêci w³asnymi sprawami.
Powinniœmy pragn¹æ byæ wielkimi wstawiennikami.
Bóg szuka ludzi, którzy stan¹ pomiêdzy piek³em a tymi,
którzy tam zmierzaj¹. Najpierw musimy jednak umartwiæ w sobie uczynki cia³a.
Wytrwa³oœæ we wstawiennictwie
Musimy pamiêtaæ o jednym – nie mo¿emy aktywnie
modliæ siê o zbawienie dusz oraz przebudzenie nie zwracaj¹c na siebie uwagi diab³a. Pawe³ ostrzega nas o duchowej wojnie w Liœcie do Efezjan: Gdy¿ bój toczymy
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nie z krwi¹ i z cia³em, lecz z nadziemskimi w³adzami, ze zwierzchnoœciami, z w³adcami tego œwiata
ciemnoœci, ze z³ymi duchami w okrêgach niebieskich
(Efez. 6:12).
Dlatego musisz zdecydowaæ, ¿e wytrwasz we wstawiennictwie, poddaj¹c siê Duchowi Œwiêtemu i Jego procesowi oczyszczania. Je¿eli budujesz siê w najœwiêtszej
wierze modl¹c siê w Duchu Œwiêtym, staniesz w duchowym miejscu, w którym Bóg bêdzie móg³ dos³ownie „wylaæ siê z ciebie” w g³êbokich jêkach wstawienniczych.
Uwalnia siê wtedy Jego wielka moc.
Gdy Bóg daje cz³owiekowi moc do stania w wy³omie,
w duchu dokonuje siê ogromna praca. W oparciu o tê
moc zastêpy anielskie maj¹ prawo do dzia³ania w sprawach twoich i innych ludzi, np. zapobiegaj¹c katastrofom czy zmieniaj¹c okolicznoœci.
Ten poziom wstawiennictwa przykuwa tak¿e uwagê
w³adców œwiata ciemnoœci, które rzucaj¹ wtedy wyzwanie cz³owiekowi z autorytetem. Demoniczne si³y zaczynaj¹ poruszaæ siê z potê¿n¹ si³¹. Ich celem jest ka¿da
s³aboœæ lub wada charakteru, jak po¿¹dliwoœæ albo
zwyk³e lenistwo, których mog¹ u¿yæ, by zatrzymaæ ciê
lub zniszczyæ.
Dlatego miesi¹ce budowania siê przez modlitwê jêzykami s¹ tak wa¿ne. W tym czasie Duch Œwiêty kszta³tuje twojego odrodzonego ducha i dziêki temu mo¿esz
zniszczyæ wszystko, co umo¿liwia diab³u zatrzymanie,
lub kontrolowanie ciebie. Duch Œwiêty chce doprowadziæ ciê do miejsca, w którym nieprzyjaciel nie bêdzie
móg³ ciê zatrzymaæ. Kiedy ju¿ osi¹gniesz to miejsce,
Duch Œwiêty zacznie wzbudzaæ w tobie potê¿ne fale
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Bo¿ej chwa³y – mocy, która przep³ynie przez twoj¹ duszê w formie ponadnaturalnej radoœci i niezwyk³ego
œmiechu.
Radoœæ ta jest udzia³em ludzi wytrwa³ych w modlitwie, których Bóg u¿y³ dla ratowania innych z wypadku lub z wiecznego potêpienia. Ponadnaturalna radoœæ
i œmiech s¹ „przeciekiem” z duchowego wymiaru, ¿e
nadchodzi odpowiedŸ na modlitwê wiary. Coœ uleg³o
zmianie i wkrótce zamanifestuje siê w naturalnym wymiarze.
Jêki w duchu
Sk¹d mo¿emy byæ pewni ostatecznego zwyciêstwa
w duchowym boju z cielesnoœci¹, wytrwania w modlitwie podczas procesu oczyszczania i przygotowania siê
na poddanie Duchowi Œwiêtemu jako u¿yteczne narzêdzie wstawiennictwa? OdpowiedŸ na to pytanie znalaz³em podczas moich studiów w pi¹tym rozdziale 2 Listu do Koryntian i ósmym rozdziale Listu do Rzymian.
Kluczem do naszego zwyciêstwa jest proste zdanie
z 2 Listu do Koryntian 5:5: ...Bóg, który nam te¿ da³
jako rêkojmiê Ducha. Spójrzmy na kontekst tego wersetu:
Wiemy bowiem, ¿e jeœli ten namiot,
który jest naszym ziemskim mieszkaniem, siê rozpadnie, mamy budowlê od
Boga, dom w niebie, nie rêkoma zbudowany, wieczny.
Dlatego te¿ w tym doczesnym [ziemskim przybytku] wzdychamy, pragn¹c

272

Oczyszczony do tego, aby stan¹æ w wy³omie

przyoblec siê w domostwo nasze, które
jest z nieba [nasze uwielbione cia³o],
Jeœli tylko przyobleczeni, a nie nadzy
bêdziemy znalezieni.
Dopóki bowiem jesteœmy w tym namiocie, wzdychamy obci¹¿eni, poniewa¿ nie
chcemy byæ zewleczeni [nie chcemy po
prostu umrzeæ], lecz przyobleczeni, aby to,
co œmiertelne, zosta³o wch³oniête przez
¿ycie.
A tym, który nas do tego w³aœnie przysposobi³, jest Bóg, który nam te¿ da³ jako
RÊKOJMIÊ DUCHA.
2 List do Koryntian 5:1-5
Zobaczmy teraz, co jest napisane w Liœcie do Rzymian 8:22-25 i porównajmy oba fragmenty. Zacznijmy
od dwudziestego drugiego wersetu:
Wiemy bowiem, ¿e ca³e stworzenie
[ka¿da ¿ywa istota] wespó³ wzdycha [jak
rodz¹ca kobieta] i wespó³ boleje a¿ dot¹d.
Ca³e stworzenie wzdycha (jêczy) oczekuj¹c uwolnienia od zwi¹zania, bêd¹cego efektem upadku cz³owieka. Wszystko, a¿ do najmniejszego atomu znalaz³o siê
wtedy pod przekleñstwem. Teraz stworzenie, brzemienne z nowym niebem i now¹ ziemi¹, jêczy jak rodz¹ca,
oczekuj¹ca na poród.
Nastêpnie w dwudziestym trzecim wersecie Pawe³
kieruje swoj¹ uwagê na tobie i na mnie:
Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy ju¿ posiadamy pierwsze owoce Du273

Chodzenie w Duchu – chodzenie w mocy

cha, i my równie¿ ca³¹ istot¹ swoj¹ wzdychamy za odkupieniem naszego cia³a.
(KJV)
Wszystko, co jest niedoskona³e, wzdycha (jêczy) oczekuj¹c wyzwolenia spod przekleñstwa. Dotyczy to tak¿e
wierz¹cych, którzy maj¹ „pierwsze owoce Ducha”.
Zauwa¿, Pawe³ mówi³ o tym, ¿e mamy pierwsze
owoce i czekamy na nastêpne – odkupienie naszego
cia³a. O jakich owocach mówi aposto³?
Jezus umar³ i zmartwychwsta³, a wszyscy, którzy
narodzili siê na nowo, stali siê pierwszym ¿niwem Jego
zmartwychwstania. Gdy uni¿yliœmy siê przed Panem
Jezusem, narodziliœmy siê na nowo, nast¹pi³ proces
adopcji i staliœmy siê Jego pierwszymi owocami.
W momencie, gdy odda³em Panu swoje ¿ycie, natychmiast Bóg posadzi³ mnie w okrêgach niebieskich
w Jezusie Chrystusie.
I nas, którzy umarliœmy przez upadki,
o¿ywi³ wraz z Chrystusem – ³ask¹ zbawieni jesteœcie,
I wraz z nim wzbudzi³, i wraz z nim
posadzi³ w okrêgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,
List do Efezjan 2:5-6
Mój duch zmieni³ siê na podobieñstwo Jezusa Chrystusa. Zrodzi³ siê z Niego i dlatego sta³ siê w Nim Bo¿¹
sprawiedliwoœci¹: On tego, który nie zna³ grzechu,
za nas grzechem uczyni³, abyœmy w nim stali siê
sprawiedliwoœci¹ Bo¿¹ (2 Kor. 5:21). Wewn¹trz wiêc
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jestem sprawiedliwy. Coœ we mnie jest tak œwiête, ¿e
nieustannie walczy z moim cia³em.
My, którzy otrzymaliœmy pierwsze owoce Ducha – innymi s³owy, ludzie narodzeni na nowo, maj¹cy zacz¹tek
Ducha Œwiêtego – wzdychamy. Wzdychamy w naszym
duchu, oczekuj¹c na dope³nienie procesu adopcji i odkupienie naszego cia³a – drugich owoców.
Jesteœ uwiêziony w swoim ciele i to jest powodem
twojego wzdychania. Mieszkasz w nim. Z powodu pierwszego Adama, œmieræ dokonuje swojego dzie³a w twoim ciele. Nie tylko jest ono zdolne do grzechu, ale je¿eli
tylko mu na to pozwolisz, poprowadzi ciê do niego. Dlatego w Liœcie do Galacjan 5:16 Pawe³ mówi:
Mówiê wiêc: Wed³ug Ducha postêpujcie, a nie bêdziecie pob³a¿ali ¿¹dzy cielesnej.
Mo¿esz chodziæ w ciele. Co wiêcej, twoje cia³o jest
uwiêzione w œwiecie wojen i konfliktów – miejscu,
w którym dzieci umieraj¹ z g³odu, ludzie zabijaj¹ siê
nawzajem, gdzie szerz¹ siê grzech i perwersja. Twój
sprawiedliwy duch wzdycha (jêczy) w tobie, poniewa¿
wci¹¿ ¿yjesz w niedoskona³ym œwiecie i sam mo¿esz
ulec grzechowi.
W rzeczywistoœci Pawe³ powiedzia³, ¿e ca³e stworzenie jêczy jak brzemienna, sprzedana w niewolê, która
wo³a o wyzwolenie. Tkwiê w samym œrodku wielkiego
ba³aganu, a sprawiedliwoœæ we mnie, ze wzdychaniem,
oczekuje nowego nieba, nowej ziemi, i nowego uwielbionego cia³a.
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W tej bowiem nadziei
zbawieni jesteœmy
Zobaczmy teraz co jest napisane w 2 Liœcie do Koryntian 5:4:
Dopóki bowiem jesteœmy w tym namiocie, wzdychamy, obci¹¿eni, poniewa¿ nie
chcemy byæ zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co œmiertelne, zosta³o wch³oniête przez ¿ycie.
Dlaczego wzdychamy? Czekamy na dope³nienie usynowienia. Kiedy to nast¹pi? Przy odkupieniu naszego
cia³a, czyli inaczej mówi¹c, kiedy otrzymamy uwielbione cia³a.
Kiedy Jezus powróci, w mgnieniu oka otrzymamy
nieskazitelne cia³a (2 Kor. 15:52). Ten czas przybli¿a
siê. Tymczasem jednak wci¹¿ jesteœmy uwiêzieni w naszych ziemskich cia³ach. Potrzebujemy wiêc pomocy.
Dlatego Bóg da³ nam Ducha Œwiêtego, który w czasie
oczekiwania pomaga nam przezwyciê¿aæ uczynki cia³a.
W 2 Liœcie do Koryntian 5:5 aposto³ kontynuuje:
A tym, który nas do tego w³aœnie
przysposobi³, jest Bóg, który nam te¿ da³
jako rêkojmiê Ducha.
Bóg nas sobie zachowa³ na czas, kiedy Jego plan
ostatecznie wype³ni siê. Pawe³ napisa³ podobnie do Rzymian:
W tej bowiem nadziei zbawieni jesteœmy; a nadzieja, któr¹ siê ogl¹da, nie jest
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nadziej¹, bo jak¿e mo¿e ktoœ spodziewaæ
siê tego, co widzi?
A jeœli spodziewamy siê tego, czego nie
widzimy, oczekujemy ¿arliwie, z cierpliwoœci¹.
List do Rzymian 8:24-25
W nadziei czego jesteœmy zbawieni? Maj¹c pierwsze
owoce Ducha, czekamy na dope³nienie siê procesu
odkupienia i uwielbienia naszego fizycznego cia³a. Jeszcze tego nie widzimy, ale „z cierpliwoœci¹ oczekujemy”.
Nie mamy innego wyjœcia. Mo¿emy trwaæ w wierze
w szybki powrót Jezusa, ale On przyjdzie dopiero wtedy, gdy Bóg Go poœle!
Rêkojmia naszego dziedzictwa
Jeszcze raz zobaczmy, co Pawe³ napisa³ w 2 Liœcie
do Koryntian 5:5, gdzie jednym zdaniem podsumowa³
ca³¹ s³u¿bê Ducha Œwiêtego w naszym ¿yciu: ...Bóg,
który nam te¿ da³ jako rêkojmiê Ducha.
List do Rzymian w ósmym rozdziale mówi wiêcej
na temat tej szczególnej s³u¿by. Podsumowuj¹c ten
fragment, aposto³ mówi: „Nie ma znaczenia, ¿e ¿yjecie
w ciele poddanym grzechowi, przecie¿ z nadziej¹ oczekujecie uwielbionego cia³a. Nie musicie czekaæ sami,
macie rêkojmiê Ducha. A oto jak Duch Œwiêty wype³nia tê s³u¿bê”.
Je¿eli orientujesz siê w handlu nieruchomoœciami,
znasz znaczenie „pieniê¿nej rêkojmi”, oznaczaj¹cej
twoj¹ chêæ zakupu danej nieruchomoœci. Dajesz komuœ pieni¹dze za obietnicê sprzeda¿y.
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Kiedy narodzi³eœ siê na nowo, Bóg powiedzia³: „Dam
ci trochê nieba, zanim tam trafisz, poniewa¿ gdy ta
transakcja zostanie w pe³ni zrealizowana, wezmê ciê
(obiecan¹ w³asnoœæ) do domu”. Ojciec Niebieski zdeponowa³ w tobie jako rêkojmiê Ducha Œwiêtego, bêd¹cego obietnic¹ twojej przynale¿noœci do Niego.
Duch Œwiêty, jako rêkojmia naszego dziedzictwa,
gwarantuje nam trzy rzeczy:
1. Duch Œwiêty jest Bo¿¹ gwarancj¹ mocy potrzebnej do wype³nienia twojej s³u¿by na ziemi. Przez
ponadnaturaln¹ modlitwê jêzykami modli siê o wype³nienie Bo¿ego planu dla ciebie. Jest wype³nieniem
Bo¿ej obietnicy prowadzenia i kierowania w realizacji twojej s³u¿by. Jest jedyn¹ rêkojmi¹ i ¿aden inny
sposób nie daje ci takich gwarancji.
2. Duch Œwiêty stanowi gwarancjê, ¿e otrzymasz
uwielbione cia³o.
3. Duch Œwiêty jest moc¹, która ostatecznie przeka¿e wykupion¹ w³asnoœæ – ciebie – Bogu, gdy
przyprowadzi ciê do domu w niebie.
Rêkojmia Ducha jest dla ciebie gwarancj¹ pomocy
w wype³nieniu s³u¿by, przekazania ci uwielbionego cia³a
i sprowadzenia ciebie do domu. To jest Bo¿a obietnica
dla ciebie. Je¿eli idziesz za Nim, On nigdy nie zapomni
o zap³aconej rêkojmi. Nigdy.
Jak widzisz, za pomoc¹ podstawowego daru jêzyków, daru do osobistego budowania siê, zaczynasz
poznawaæ rêkojmiê Ducha. Na tym etapie Duch Œwiêty dotyka twoich osobistych problemów. Je¿eli Mu siê
poddasz, uwolni ciê od ka¿dego z nich.
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„S³u¿ba rêkojmi”
W Liœcie do Rzymian 8:26 Pawe³ opisuje sposób,
w jaki Duch Œwiêty spe³nia swoj¹ „s³u¿bê rêkojmi”:
Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co siê
modliæ, jak nale¿y, ale sam Duch wstawia siê za nami w niewys³owionych westchnieniach.
Z wczeœniejszych rozdzia³ów wiemy, ¿e s³owo „niemoc” odnosi siê do naszych s³aboœci zwi¹zanych z ograniczeniami naszego cia³a. Poniewa¿ mamy pierwsze
owoce Ducha, wzdychamy wewn¹trz naszego ducha
pragn¹c usun¹æ to ograniczenie. Duch Bo¿y w³aœnie
w tym nam pomaga.
Doceniam pomoc Ducha Œwiêtego, poniewa¿ ju¿
dawno odkry³em, ¿e sam nie potrafiê efektywnie przynosiæ owoców w duchowych sprawach. Je¿eli widzê
chrome i zdeformowane dziecko w wózku inwalidzkim,
to stojê twarz¹ w twarz z moj¹ niewiar¹. Wtedy mój
duch wzdycha.
Gdybym wiedzia³, jak siê modliæ, jak powinienem,
dziecko to wsta³oby z wózka i zupe³nie zdrowe odesz³oby do domu. Duch Œwiêty pomaga mi wiêc w przezwyciê¿aniu niemocy.
Ka¿dy z nas ma powo³anie i swoje miejsce w Bo¿ym
planie, nawet to kalekie dziecko na wózku inwalidzkim. Co powinieneœ powiedzieæ takiemu dziecku?
– Ma³y chrzeœcijaninie, nie musisz ¿yæ w takim stanie, poniewa¿ to nie jest Bo¿¹ wol¹ dla ciebie. On ma
dla ciebie powo³anie, tak jak i dla mnie. Je¿eli Koœció³
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nie pomo¿e ci uwolniæ siê od tego problemu, nigdy nie
bêdziesz móg³ zrealizowaæ swojego powo³ania.
Je¿eli to nie jest naszym poselstwem, to czym jest
ewangelia? Czy jest tylko dla przystojnych i bogatych,
je¿d¿¹cych drogimi autami? Czy kalekie dziecko ma
gorsze powo³anie od Boga?
Poselstwo kaznodziei powinno brzmieæ tak: – Spêtany cz³owieku, mo¿esz byæ wolny. Ubogi cz³owieku,
nie musisz byæ biedny. WiêŸniu, nie musisz ju¿ byæ
niewolnikiem swojego cia³a.
Je¿eli to nie jest poselstwo m¹drego kaznodziei, to
czy¿ nie zatrzyma³ siê on w wygodnym miejscu i zapomnia³ o potrzebuj¹cych, znajduj¹cych siê poza stref¹
jego wygody? Czy przesta³ zajmowaæ siê modlitw¹? Jest
a¿ tak jest poch³oniêty troskami tego œwiata, ¿e mo¿e
wymówiæ siê od podstawowych obowi¹zków? ¯adna wymówka nie bêdzie dobra tego dnia, gdy stanie przed
Jezusem i us³yszy pytanie:
– Dlaczego nie wytrwa³eœ w modlitwie?
Jest to temat, odnoœnie którego niewielu z nas ma
jakiekolwiek poznanie. Spotykaj¹c siê z cz³owieka na
wózku inwalidzkim, mo¿emy powiedzieæ: – Pomodlê siê
i bêdê wierzy³ Bogu.
Lecz je¿eli naprawdê wierzymy, to dlaczego, kiedy
modlimy siê, ta osoba nie zostaje uzdrowiona? Nikt tego
nie wie, nawet ta osoba na wózku inwalidzkim. Ale jest
ktoœ, kto wie. Duch Œwiêty, który jest rêkojmi¹ naszego dziedzictwa. Bóg pos³a³ nam Go do pomocy, poniewa¿ sami w sobie jesteœmy s³abi!
Co to ma wspólnego ze wstawiennictwem? Po dwóch
latach modlitwy jêzykami zacz¹³em doœwiadczaæ tego,
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¿e g³êbokie jêki wstawiennicze wyp³ywa³y z mojego
ducha, gdy On chcia³.
Zdziwi³em siê, dlaczego poczu³em siê tak poruszony
w moim wnêtrzu, wiêc Bóg powiedzia³ do mojego ducha: – Czy podoba ci siê plan diab³a dla œwiata?
Odpowiedzia³em: – Nie! Ale to tak zabola³o mnie
wewn¹trz.
Us³ysza³em: – Tak, te jêki wydobywaj¹ siê z twojego
ducha. S¹ one wzdychaniem za nowym porz¹dkiem
rzeczy i odkupieniem twojego cia³a. Jêczysz, poniewa¿
chcesz, aby to, co jest wokó³ ciebie, ju¿ siê skoñczy³o.
– Tak, Panie, masz racjê! – odpowiedzia³em.
Gdzieœ g³êboko wewn¹trz mnie, zacz¹³em prze¿ywaæ
ból za ka¿dym razem, kiedy rozstawa³em siê z kimœ na
wózku inwalidzkim, kto nie zostawa³ uzdrowiony. Ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ zdawa³em sobie sprawê z tego,
¿e Jezus poniós³ na krzy¿ choroby i s³aboœci tej osoby,
jednak z drugiej strony czu³em ograniczenia mojego
cia³a. Czu³em ten ból tak¿e wtedy, gdy widzia³em ca³e
pokolenia zmierzaj¹ce na œmieræ. Chocia¿ chcia³bym
coœ zrobiæ dla tych wszystkich ludzi i narodów, nie mogê
nic uczyniæ w oparciu o w³asne si³y!
Lecz Duch Œwiêty robi³ to wielokrotnie wed³ug swojej woli, gdy porusza³ siê ponad moim duchem przez
g³êbokie jêki wstawiennicze.
Duch Œwiêty pomaga nam
w naszych s³aboœciach
Moje prze¿ycie by³o zgodne z opisanym w Liœcie do
Rzymian 8:26, gdzie jest napisane, ¿e podobnie Duch
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Œwiêty pomaga nam w naszych s³aboœciach. Oznacza
to, ¿e On wspiera nas gdy modlimy siê jêcz¹c.
Stwierdzenie to kieruje nas z powrotem do dwudziestego trzeciego wersetu, gdzie Pawe³ mówi, ¿e my sami
wzdychamy [jêczymy] w sobie. Gdy wiêc aposto³ w dwudziestym szóstym wersecie mówi: „Podobnie Duch
wspiera nas...”, t³umaczy nam: „Podobnie, kiedy ty jêczysz ze swojego ducha, On pomaga tak¿e tobie”.
Oto jak to dzia³a. Pomiêdzy tob¹ a Bo¿ym planem
dla ciebie stoi góra cielesnoœci. Duch Œwiêty skoncentruje siê na niej przy pomocy „jêków trudnych do wyra¿enia s³owami” (Rzym. 8:26, KJV). Duch tak ciê prowadzi, ¿e wstawiasz siê za siebie.
Jêki, o których tu mowa, nie s¹ jak¹œ wyszukan¹
form¹ wypowiedzi, której siê nie da wyraziæ s³owami.
Chodzi tu o miejsce w Duchu, gdzie zaczynasz tak bardzo nienawidzieæ tego, co stoi pomiêdzy tob¹ a Bo¿ym
planem, ¿e z twojego wnêtrza wydobywa siê jêk i zawodzenie.
Twoje serce wo³a: – Nie chcê tego w moim ¿yciu!
Panie, nienawidzê tego!
W tym momencie dajesz Duchowi Œwiêtemu dowód
niezbêdnej wiary, aby stan¹³ u twojego boku i usun¹³
górê z twojej drogi.
Je¿eli wytrwasz w modlitwie i nie pozwolisz górze
pokonaæ ciebie, w pewnym momencie doœwiadczysz
prze³omu. Duch Œwiêty usunie górê i przejdziesz zwyciêsko na drug¹ stronê. Dlaczego? Poniewa¿ nie mo¿esz trwaæ w modlitwie i ci¹gle mieæ problem. Albo przestaniesz budowaæ siê i ulegniesz uczynkom cia³a, albo
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pozwolisz Duchowi Œwiêtemu na usuniêcie ich z twojego ¿ycia.
Duch Œwiêty usunie problem we w³aœciwym czasie,
gdy bêdziesz gotowy i prze¿yjesz oczyszczenie. Twoje
zadanie to trwaæ w modlitwie.
Nie przestawaj. Przebij siê przez kryzys. Duch Œwiêty pomo¿e ci zrozumieæ proces oczyszczenia, i kiedy
ju¿ bêdzie po wszystkim zobaczysz, co usun¹³ z twojego ¿ycia. Podziêkujesz Bogu za nastêpny krok w kierunku potê¿nego wstawiennictwa.
Modlitwa jêzykami
a g³êbokie jêki wstawiennicze
Fragmenty z pi¹tego rozdzia³u 2 Listu do Koryntian
i ósmego rozdzia³u Listu do Rzymian wyjaœni³y mi kwestiê ró¿nicy pomiêdzy modlitw¹ jêzykami do osobistego budowania siê a g³êbokimi wstawienniczymi jêkami
Ducha – rodzajem daru jêzyków pojawiaj¹cym siê, kiedy chce tego Bóg.
Nawet je¿eli zaczniesz siê modliæ jêzykami z zimnym,
obojêtnym i kamiennym sercem, jedynie dwie rzeczy
dziel¹ ciê od g³êbokich jêków wstawienniczych – œwiadomoœæ, ¿e masz niew³aœciw¹ postawê i decyzja, aby
modliæ siê w Duchu Œwiêtym tak czêsto, jak to jest tylko mo¿liwe.
W miarê kontynuowania modlitwy jêzykami, Duch
Œwiêty wzmocni ciê i nape³ni Bo¿¹ mi³oœci¹ i wspó³czuciem. Je¿eli napotkasz w swoim ¿yciu cz³owieka na
wózku inwalidzkim i nie bêdziesz móg³ mu pomóc, odniesiesz wra¿enie, ¿e nie mo¿esz ¿yæ, je¿eli nie widzisz
efektów twojej wiary.
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– Nie zniosê tego. To boli tak bardzo. Porzucam egoizm, poró¿nienie i inne zatrzymuj¹ce mnie rzeczy. Muszê s³u¿yæ celom Ducha Œwiêtego – zawo³a twoje serce.
Porzucenie wyznaniowych ró¿nic jest istotnym elementem, który nam pomaga odnaleŸæ siê we wstawiennictwie. Martwa religia mówi: – Ja te¿ mam swoje prawa! Chcê dowieœæ swoich racji!
To jest miejsce, w którym znajduje siê wiêkszoœæ
Koœcio³a i dlatego chrzeœcijanie tak rzadko osi¹gaj¹
wymiar cudów. Z tego powodu dobra nowina nie dociera do kalekiego dziecka na wózku inwalidzkim. Nie
ma ono szans na swoj¹ nagrodê, poniewa¿ Koœció³ zawodzi.
Kiedy jednak znajdziemy siê w miejscu, w którym
wzdychamy z naszego ducha nad bólem, grzechem i tragedi¹ œwiata, nie chcemy ju¿ d³u¿ej walczyæ z tym uczuciem. Dlaczego wiêc nie od³o¿yæ na bok naszych ró¿nic
i nie zacz¹æ modliæ siê!
Duch Œwiêty poszukuje wzdychania sprawiedliwego ducha. Bada mnie i widzi, jak moja nowa natura
wo³a w jêkach o pomoc, ale zarazem nie wie, jak siê
modliæ. Wtedy On mówi: – Bóg mnie pos³a³, abym ci
pomóg³ w twoich s³aboœciach. Przy³¹czê siê do twojego
wo³ania o pomoc i przez to umo¿liwiê ci wzniesienie siê
ponad ograniczeniami twojego cia³a. Doszed³eœ do granic w³asnych mo¿liwoœci. Nie mo¿esz tego przejœæ
o w³asnej sile. Nie masz mocy i nie wiesz, jak to zrobiæ,
ale Ja wiem!
Duch Œwiêty daje ci swoje namaszczenie – Jego wstawiennictwo, jêki – które staj¹ siê jedno z twoim wo³a284
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niem w duchu. W tym momencie, daje ci moc do tego,
aby stan¹æ ponad problemem i coœ z nim zrobiæ.
Pawe³ w Liœcie do Galacjan 4:19 zawar³ zdanie, które pozwala nam dostrzec ró¿nicê pomiêdzy jêzykami
do osobistego budowania siê a g³êbokimi jêkami wstawienniczymi:
Dziatki moje! (które ZNOWU Z BOLEŒCI¥ RODZÊ, a¿eby Chrystus by³ wykszta³towany w was). (BG)
Czy kobieta wybiera dzieñ narodzin swojego dziecka? Czy mo¿e pocz¹æ bez udzia³u mê¿czyzny? Ile z nich
postanawia odpocz¹æ na jakiœ czas od ci¹¿y, mówi¹c:
„Zrobiê sobie dwa dni przerwy”? Kobiety mog¹ zdecydowaæ, kiedy zajd¹ w ci¹¿ê, ale nie s¹ w stanie same
postanowiæ j¹ zakoñczyæ.
Podobnie mo¿esz rozpocz¹æ proces budowania siê
przez modlitwê w Duchu, który doprowadzi ciê do wstawiennictwa i rodzenia w duchu. Ale nawet je¿eli ju¿ osi¹gniesz to miejsce, jêki wstawiennicze s¹ darem, o którego manifestacji decyduje Duch Œwiêty.
Droga do wstawiennictwa
Wstawiennictwo rodzi siê w nas, gdy potrzeby innych poruszaj¹ nas tak bardzo, ¿e w koñcu pozwalamy dzia³aæ Duchowi Œwiêtemu. Wtedy wiara w najczystszej formie wyp³ywa z naszego ducha.
Przedstawiê ci teraz drogê do wstawiennictwa po tym,
jak zacz¹³eœ budowaæ siê przez modlitwê jêzykami.
Duch Œwiêty najpierw prowadzi ciê do miejsca wra¿liwoœci, o którym mówiliœmy wczeœniej. Spojrzysz na
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swoj¹ ¿onê, mê¿a, czy innego niezbawionego cz³onka
rodziny i powiesz: – O, Bo¿e, ponad wszystko chcê zbawienia tej osoby.
Pod wp³ywem procesu budowania siê, zmieniaj¹ siê
twoje pragnienia. Robisz pierwszy krok do wstawiennictwa.
Mo¿esz myœleæ, ¿e to ty kierujesz modlitw¹ Ducha
Œwiêtego, ale tak nie jest. Masz przygotowan¹ listê potrzeb – Kuba potrzebuje samochód, Ania potrzebuje
tego, Jan tamtego. Wszystko to jest prawie nieistotne
dla Boga.
Siedzisz wiêc ze swoj¹ d³ug¹ list¹ i mówisz: – Proszê
o to wszystko.
Kiedy to wyznajesz, Bóg ciê s³yszy. Nastêpnie kontynuujesz: – Teraz bêdê siê o to modliæ w Duchu.
W tym momencie modlitw¹ t¹ kieruj¹ pragnienia twojego serca, a nie twój umys³.
Co Bóg powiedzia³? Obieca³, ¿e spe³ni pragnienia
twojego serca wtedy, gdy bêdziesz siê Nim rozkoszowa³
(Ps. 37:4). Kiedy wiêc w modlitwie rozkoszujesz siê
Panem, twoje pragnienia pochodz¹ od Niego i mo¿e je
wype³niæ.
Kiedy modlisz siê jêzykami Duch Œwiêty zasadza w tobie ziarno. Jest to poczêcie cudu. To plan dla twojego
wspó³ma³¿onka, który odszed³ od Boga, zbuntowanego
dziecka, czy niezbawionego cz³onka rodziny. Zasadza
to ziarno zgodnie z pragnieniem twojego serca. Kiedy
modlisz siê w Duchu, Bóg w autorytecie twojego ducha
kszta³tuje w tobie „dziecko”.
Mija kilka miesiêcy. Modlisz siê, a w twoim wnêtrzu
rozwija siê cud i staje siê coraz bardziej widoczny.
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Potem ju¿ nie dbasz o to, czy ktoœ wokó³ ciebie siê
modli, czy nie. Wstajesz wczeœnie, modlisz siê w ci¹gu dnia i w nocy. Zaczynasz pragn¹æ duchowych rzeczy, o które wczeœniej wcale siê nie troszczy³eœ.
Mijaj¹ nastêpne miesi¹ce modlitwy. Nagle (jest to akt
Bo¿ej woli, nie twojej) przychodzi czas narodzin i zaczynasz jêczeæ w Duchu. Nied³ugo potem w duchowym
wymiarze rodzi siê „dziecko”.
Po d³ugich godzinach budowania siê przez modlitwê jêzykami, Bóg poprowadzi³ mnie do wstawiennictwa i „rodzenia” w Duchu.
Pamiêtam jak podczas wstawiennictwa pojawi³ siê
w moim ciele symptom czêœciowej utraty s³uchu. Tego
samego dnia na zgromadzenie przysz³a zupe³nie g³ucha kobieta i Bóg j¹ uzdrowi³! Po raz pierwszy w ¿yciu
us³ysza³a g³os swojego mê¿a i syna. Dlaczego? Poniewa¿ Bóg doprowadzi³ mnie do miejsca w Duchu, gdzie
stan¹³em w wy³omie za jej uzdrowieniem.
Czy warto wiêc spêdzaæ godziny, dni i miesi¹ce na
modlitwie jêzykami, kiedy to Duch Œwiêty dokonuje
w tobie swojego dzie³a i mo¿e ciê nastêpnie w niesamowity sposób u¿yæ w modlitwie wstawienniczej? Tak,
mój przyjacielu, ka¿da minuta jest tego warta.
To zaszczyt, ¿e mo¿emy stan¹æ w wy³omie pomiêdzy szatanem a ludŸmi, których chce okradaæ, niszczyæ i zabijaæ. Niczego nie mo¿na porównaæ do œwiadomoœci, ¿e gdyby nie cena, któr¹ zap³aci³eœ wstawiaj¹c siê za nimi, byliby na drodze do wiecznego potêpienia!
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W czasach ostatecznych wielu bêdzie
pêdziæ tam i z powrotem.
Strach nape³ni ziemiê.
Serca ludzi zadr¿¹ na widok tego, co
bêdzie siê dzia³o wokó³ nich.
Lecz ty nigdzie nie biegnij, poniewa¿
twoja odpowiedŸ jest w twoim
wnêtrzu.
Popatrz w górê, twoje odkupienie
przybli¿y³o siê.
B¹dŸ niezachwiany w wykonywaniu
mojego S³owa.
B¹dŸ mocny, czerpi¹c z si³y twojego
wewnêtrznego cz³owieka, gdy¿
tylko w oparciu o tê moc mogê
osi¹gn¹æ cel w ¿yciu mojego
ludu.
W ostatnich dniach ta wewnêtrzna
si³a pomo¿e ci staæ tam, gdzie
jest twoje miejsce.
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Rozdzia³ 13

Modlitwa i post
– bliŸniêta pe³ne mocy
Przypuœæmy, ¿e przez pewien czas poœwiêci³eœ siê
modlitwie w Duchu Œwiêtym. Jesteœ g³odny poznania
Boga i pragniesz wype³niæ Bo¿y plan w twoim ¿yciu.
Decydujesz siê wiêc na poddanie siê oczyszczeniu przez
Ducha Œwiêtego i jesteœ zdeterminowany, by przejœæ
przez ka¿dy zastój, jaki napotkasz.
Ale co z tymi dziedzinami twojego ¿ycia, w których
nieustannie ponosisz klêskê? Co z martwymi uczynkami cia³a, które tak mocno trzymaj¹ siê ciebie i sprawiaj¹, ¿e trudno ci uwierzyæ w mo¿liwoœæ osi¹gniêcia
zmiany? Czy jest coœ, co mo¿e ci w tym pomóc?
Mam dla ciebie dobr¹ nowinê! W³aœnie w tym celu
Jezus da³ nam specjalny klucz! Mo¿e jest on niezbyt
popularny, jednak kiedy go u¿yjesz, zaczniesz zamykaæ drzwi cia³u w taki sam sposób, jak Bóg zamkn¹³
wrota arki za Noem, oddzielaj¹c go od ca³ego cielesnego œwiata. Tym kluczem jest post.
Je¿eli kiedykolwiek nauczysz siê „zamykaæ” dla cia³a, zamkniesz siê na dzia³anie diab³a, poniewa¿ jedynym orê¿em, jaki posiada jest zwiedzenie i manipulacja
cielesn¹ natur¹. Dotyczy to sfery umys³u, emocji i fizycznego cia³a.
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Moje pierwsze doœwiadczenia z postem
Bóg poprowadzi³ mnie do postu w czasie, gdy prze¿ywa³em zastój w modlitwie. Przez modlitwê jêzykami
tak bardzo rozpali³em w sobie g³ód poznania Boga, ¿e
szuka³em ka¿dego sposobu, aby siê do Niego zbli¿yæ.
W tym czasie moje serce wo³a³o: – Pomó¿ mi Ojcze zrobiæ coœ dla Królestwa w najbli¿szych miesi¹cach. Chcê
zobaczyæ coœ namacalnego!
Od razu odkry³em, ¿e przez post szybciej pokona³em
ten zastój. To nie wszystko, uczynki cia³a szybciej wychodzi³y na œwiat³o dzienne! Post po³¹czony z modlitw¹
pomno¿y³ dzia³anie Ducha Œwiêtego w moim ¿yciu.
Gdy poœci³em po raz pierwszy, da³o to wprost niewiarygodny efekt. Kiedy tylko przesta³em, wszystko
wokó³ mnie zaczê³o siê waliæ!
Kiedyœ zakoñczy³em d³ugi post, który nazwa³em „czasem poszukiwañ” i prawie zataczaj¹c siê poszed³em na
nabo¿eñstwo. Moje nogi odmawia³y mi pos³uszeñstwa
i nie by³o to spowodowane brakiem po¿ywienia! Z trudem uda³o mi siê wyg³osiæ kazanie. Wydawa³o mi siê,
¿e Bo¿e namaszczenie opuœci³o mnie. Kiedy k³ad³em
rêce na ludzi, nie upadliby pod Bo¿¹ moc¹ nawet gdyby trafi³ ich piorun!
Do tego wszystkiego mieliœmy d³ug w wysokoœci ca³ego miesiêcznego bud¿etu. Zacz¹³em poœciæ i modliæ
siê, a gdy skoñczy³em, mieliœmy jeszcze wiêkszy d³ug!
Powiedzia³em Bogu: – W tym czasie kiedy by³em z Tob¹
mog³eœ przynajmniej za³atwiæ sp³atê d³ugu!
Ca³a ta sytuacja trochê mnie irytowa³a. Z³oœæ wzrasta³a we mnie, poniewa¿ chcia³em wiedzieæ, dlaczego
tak siê dzieje.
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Wtedy wyraŸnie to zobaczy³em. Zorientowa³em siê,
¿e pewne dziedziny mojej cielesnej natury, których
wczeœniej nie ukrzy¿owa³em, zaczyna³y siê manifestowaæ. Przez to wydawa³o mi siê, ¿e mam mniejsze namaszczenie, chocia¿ w rzeczywistoœci by³o ono potê¿niejsze ni¿ kiedykolwiek.
To jest w³aœnie to, co Pawe³ mia³ na myœli, gdy mówi³: „Bêdê chlubi³ siê ze swoich s³aboœci, poniewa¿
kiedy nie polegam na moim ciele, zawierzam Duchowi Œwiêtemu” (zob. 2 Kor. 12:9-10). Kiedy czujemy siê
s³abi w swojej naturalnej sile, jesteœmy zazwyczaj mocniejsi, poniewa¿ nieumartwione dziedziny naszego cia³a w³aœnie obumieraj¹.
Po³¹czenie modlitwy z postem pomaga nam szybciej
zobaczyæ uczynki cia³a. Testy i próby równie¿ je uwidoczni¹, lecz ja nie czeka³bym na testy. Post i modlitwa pozwalaj¹ Duchowi Œwiêtemu objawiæ nam te rzeczy zanim przyjd¹ próby. Wtedy nasz charakter wzmacnia siê.
Co Jezus naucza³ o poœcie
W siedemnastym rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy nauczanie Jezusa na temat postu. Razem z Jakubem, Piotrem i Janem by³ On na Górze Przemienienia, gdzie nawiedzi³ ich Bóg. Wracaj¹c przykaza³ swoim towarzyszom, aby nikomu nie mówili o tym, co widzieli.
W tym czasie u podnó¿a góry, pozostali uczniowie
starali siê wypêdziæ demona z m³odego ch³opca. Robili
to wielokrotnie, lecz bez powodzenia. Podczas gdy starali siê pomóc ch³opcu, zebra³ siê wokó³ nich t³um.
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Prawdopodobnie byli bardzo sfrustrowani i zawstydzeni. W takiej sytuacji zastali ich wracaj¹cy z góry
Jezus, Jakub, Piotr i Jan.
I gdy przyszli do ludu, przyst¹pi³ do
niego [Jezusa] cz³owiek, upad³ przed nim
na kolana,
I rzek³: Panie, zmi³uj siê nad synem
moim, bo jest epileptykiem i Ÿle siê ma;
czêsto bowiem wpada w ogieñ i czêsto
w wodê.
I przywiod³em go do uczniów twoich,
ale nie mogli go uzdrowiæ.
A Jezus odpowiadaj¹c, rzek³: O rodzie
bez wiary i przewrotny! Jak d³ugo bêdê
z wami? Dok¹d bêdê was znosi³? PrzywiedŸcie mi go tutaj.
I zgromi³ go Jezus; i wyszed³ z niego
demon, i uzdrowiony zosta³ ch³opiec od
tej godziny.
Wtedy przyst¹pili uczniowie do Jezusa na osobnoœci i powiedzieli: Dlaczego
my nie mogliœmy go wypêdziæ?
A On im mówi: Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdê powiadam wam, gdybyœcie mieli wiarê jak ziarnko gorczycy,
to powiedzielibyœcie tej górze: Przenieœ
siê st¹d tam, a przeniesie siê, i nic niemo¿liwego dla was nie bêdzie.
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ALE TEN RODZAJ NIE WYCHODZI INACZEJ, JAK TYLKO PRZEZ MODLITWÊ
I POST.
Ewangelia Mateusza 17:14-21
Ojciec ch³opca podszed³ do Jezusa i powiedzia³:
– Panie Jezu, zmi³uj siê nad moim synem. On jest szalony, demon czêsto rzuca go w ogieñ. Przyprowadzi³em
go do Twoich uczniów, ale nie mogli nic zrobiæ.
Zwróæ uwagê na odpowiedŸ Syna Bo¿ego: – O rodzie
bez wiary i przewrotny! Jak d³ugo bêdê z wami? Jak
d³ugo jeszcze bêdê was znosi³?
Jezus nigdy nie powiedzia³by tak, gdyby nie oczekiwa³, ¿e uczniowie sami wypêdz¹ demona.
Nastêpnie zgromi³ demona i ten wyszed³ z ch³opca.
Potem uczniowie zrobili to samo, co ja bym zrobi³. Podeszli do Jezusa na osobnoœci i zapytali Go: – Dlaczego my nie mogliœmy go wypêdziæ?
Z pewnoœci¹ nie zapyta³bym o to przy innych ludziach, poniewa¿ Jezus odpowiedzia³by: – Z powodu
waszej niewiary!
Zobaczmy jeszcze raz, co im Jezus odpowiedzia³ w dwudziestym wersecie:
A On im mówi: DLA NIEDOWIARSTWA
WASZEGO. Bo zaprawdê powiadam wam,
gdybyœcie mieli wiarê jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyœcie tej górze: Przenieœ siê st¹d tam, a przeniesie siê, i NIC
NIEMO¯LIWEGO DLA WAS NIE BÊDZIE.
Wed³ug Bo¿ego Syna demon nie chcia³ wyjœæ z powodu niedowiarstwa uczniów. Wyjaœni³ im tak¿e, ¿e

295

Chodzenie w Duchu – chodzenie w mocy

gdy rozprawi¹ siê w swoim ¿yciu z niewiar¹, bêd¹ mogli mówiæ do góry: – Rzuæ siê w morze! – a ta bêdzie im
pos³uszna. Na koniec uczniowie us³yszeli coœ niewiarygodnego: – Nic nie bêdzie dla was niemo¿liwe.
Zgodnie z tymi s³owami, je¿eli nauczê siê jak przezwyciê¿aæ tego rodzaju niewiarê, nic nie bêdzie dla mnie
niemo¿liwym. Kiedy to zobaczy³em, chcia³em siê dowiedzieæ o jakiej niewierze mówi³ Jezus, aby j¹ w sobie
odkryæ i przezwyciê¿yæ!
Subtelny rodzaj niewiary
Zacz¹³em poszukiwanie, aby dowiedzieæ siê, o czym
mówi³ Jezus. Jest to subtelny rodzaj niewiary i cz³owiek do koñca swojego ¿ycia mo¿e nie byæ œwiadomy,
¿e go ma. Gdyby uczniowie wiedzieli, dlaczego nie mogli wypêdziæ demona, po co pytaliby Jezusa? Zapytali
go, poniewa¿ nie wiedzieli.
Ten szczególny rodzaj niewiary ogranicza ciê i nie
pozwala ci wyjœæ poza twoje okolicznoœci, by wype³niæ
Bo¿y plan dla ciebie. Tak d³ugo, a¿ nie z³amiesz tego
ograniczenia, ka¿dy twój rok bêdzie podobny do poprzedniego i po piêciu latach uœwiadomisz sobie, ¿e
twoje namaszczenie wcale nie wzros³o, ¿e nic siê nie
zmieni³o. Jesteœ wci¹¿ taki sam.
Dlaczego? Poniewa¿ ¿yjesz w ograniczeniu, z którego
nawet sobie nie zdajesz sprawy. Nawet gdybyœ o nim
wiedzia³, nie móg³byœ siê z niego wyrwaæ o w³asnej mocy.
Przyjrzyjmy siê nastêpuj¹cej, hipotetycznej sytuacji.
Na jedno z moich spotkañ ktoœ przyprowadza piêcioro
kalekich dzieci na wózkach inwalidzkich. Maj¹ zniekszta³cone koñczyny i zdeformowane cia³a. Wchodzê
do koœcio³a i kiedy zaczynam g³osiæ, dostrzegam je.
296

Modlitwa i post – bliŸniêta pe³ne mocy

Nie mogê powiedzieæ, ¿e dzieci te nie s¹ uzdrowione
przez swoj¹ s³ab¹ wiarê. Nikt tego od nich nie oczekuje.
Nie mogê tak¿e powiedzieæ, ¿e ich uzdrowienie nie jest
Bo¿¹ wol¹. Podobnie by³o w przypadku uczniów. Chocia¿ sami nie mogli uwolniæ ch³opca, Jezus, dokonuj¹c
cudu, pokaza³ im swoj¹ wolê.
Podchodzê do dzieci i nak³adam na nie rêce. Chocia¿
staram siê ze wszystkich si³ wykrzesaæ z siebie najdrobniejsz¹ cz¹stkê wiary dla tych dzieci, nie zostaj¹ uzdrowione.
Nagle Jezus w swoim uwielbionym ciele tam siê pojawia. Mówiê do Niego: – Chcia³bym ciê o coœ zapytaæ.
Jezus odpowiada: – Poczekaj chwileczkê, bracie Roberson.
Podchodzi nastêpnie do chromych dzieci i wszystkie
uzdrawia! Po chwili wraca do mnie i pyta: – Czy masz
jakieœ pytanie?
– Tak, mam. Dlaczego ja nie mog³em uzdrowiæ tych
dzieci?
Czy s¹dzisz, ¿e Jezus powiedzia³by mi coœ innego,
ni¿ swoim uczniom? Nie. Patrzy na mnie i wypowiada
te same s³owa: – Z powodu twojego niedowiarstwa, panie Roberson.
Protestujê: – Jezu, to niemo¿liwe! Je¿eli by³by jakiœ
sposób na uzyskanie wiêkszej wiary, mia³bym j¹. Zrobi³em, co mog³em. Dlaczego tak mówisz?
– Masz w sobie subtelny rodzaj niewiary, o którym
nawet nie wiesz , bracie Roberson.
Nauczy³em siê jednej rzeczy o Jezusie, moim nauczycielu. On nigdy nie podkreœla problemu, nie wyjaœniaj¹c zarazem, jak go przezwyciê¿yæ zanim skoñczy siê
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lekcja. Przedstawienie problemu to za ma³o, potrzebujê rozwi¹zania. Musi byæ sposób na pozbycie siê niewiary, aby ju¿ nic nie by³o dla mnie niemo¿liwego.
Post pomaga poruszyæ góry
W jakiœ sposób domyœla³em siê, ¿e odpowiedŸ na moje
pytanie kryje siê w s³owach Jezusa skierowanych do
uczniów w Ewangelii Mateusza 17:21: Ale ten rodzaj
nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwê i post.
Jezus podsumowa³ ca³¹ sytuacjê jednym s³owem:
„Ale”. Oznacza ono to samo co jednak lub jakkolwiek.
Chocia¿ mo¿emy poruszyæ góry wiar¹ wielkoœci ziarna
gorczycy, czasami mo¿emy siê znaleŸæ w sytuacji, która wymaga postu.
Syn Bo¿y mówi tu o ¿yciu w poœcie i modlitwie. Wiêkszoœæ kaznodziejów z przesz³oœci g³osz¹cych uwolnienie
podkreœla³o wagê takiego ¿ycia. Dzisiaj czêsto to bagatelizujemy. Jaki jest tego efekt? Chocia¿ ¿yjemy w erze
Koœcio³a, kiedy ka¿dy ma dostêp do S³owa, wielu z nas
nie jest przygotowanych do wykonywania Go, ³¹cznie
z wyganianiem demonów i usuwaniem wszelkiego rodzaju gór. Czêsto ³¹czymy post z uwolnieniem spod demonicznego wp³ywu, poniewa¿ Jezus mówi³ o rodzaju
demona, który mo¿na wygoniæ tylko przez post i modlitwê. Lecz On mówi³ tak¿e o ich braku wiary potrzebnej
do uwolnienia ch³opca od demona (werset 20).
Jezus nie ³¹czy³ postu jedynie z uwolnieniem, lecz
tak¿e z poruszaniem góry. Powiedzia³ przecie¿: „Je¿eli
masz wiarê jak ziarnko gorczycy, mo¿esz mówiæ do góry,
a rzuci siê w morze i nic nie bêdzie dla ciebie niemo¿liwe”.
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Zaraz po tym stwierdzeniu Jezus mówi³ i o poœcie,
i o modlitwie. Te dwie rzeczy pokazuj¹ mi pewien zwi¹zek ze sposobem na zwyciê¿enie zw¹tpienia (miejsca,
w którym moje góry nie chc¹ siê ruszyæ i wszystko wydaje mi siê niemo¿liwe) i dotarcie tam, gdzie wszystko
staje siê mo¿liwe.
Wynika z tego, ¿e mój post nie motywuje Boga do
dzia³ania, przecie¿ On nie ma potrzeby wyzwolenia siê
z ograniczeñ. Post tak¿e nie dotyka diab³a, poniewa¿
to nie on boryka siê z moim problemem. W jakiœ sposób post dotyka mnie i mojej niewiary.
Przez wiele lat pyta³em Boga: – Co post ma wspólnego z moj¹ niewiar¹?
OdpowiedŸ na to pytanie znalaz³em w ósmym rozdziale Listu do Rzymian:
Jeœli jednak Chrystus jest w was, to
chocia¿ cia³o jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest ¿ywy przez usprawiedliwienie.
List do Rzymian 8:10
Je¿eli Chrystus jest w tobie, ca³a reszta tego wersetu dotyczy ciebie. Twój duch jest ¿ywy. Otrzyma³eœ Bo¿y
rodzaj ¿ycia zoe i zosta³eœ posadzony w okrêgach niebieskich w Jezusie Chrystusie.
W tym samym wersecie, gdzie jest napisane, ¿e mój
duch ¿yje, czytamy, ¿e nasze cia³o jest martwe. Nie jest
ono martwe fizycznie, poniewa¿ wci¹¿ w nim jestem.
O czym wiêc pisze Pawe³? Aby to zrozumieæ, wróæmy
do Listu do Rzymian 6:6:
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Wiedz¹c to, ¿e nasz stary cz³owiek zosta³ wespó³ z nim ukrzy¿owany, aby
GRZESZNE CIA£O zosta³o unicestwione,
byœmy ju¿ nadal nie s³u¿yli grzechowi;
Co to jest grzeszne cia³o? To nic innego jak tylko
stara natura, odziedziczona po pierwszym Adamie. Jest
to „natura grzechu”, nieodrodzony duch sprzed nowego narodzenia, zanim nasz duch zostaje o¿ywiony. To
w³aœnie grzeszna natura rozbudza po¿¹dliwoœci cia³a,
jak na przyk³ad egoizm czy mi³oœæ do pieniêdzy.
Je¿eli Chrystus jest w tobie, Bóg mówi, ¿e grzeszna
natura lub cia³o zosta³o unicestwione, a twój odrodzony duch ¿yje dla Niego.
Rozumiemy czym jest prawda odnosz¹ca siê do naszego ducha. Wiemy, ¿e Jezus sta³ siê za nas grzechem,
abyœmy w Nim stali siê sprawiedliwoœci¹ Bo¿¹ (2 Kor.
5:21). Wraz z Chrystusem jesteœmy teraz po prawicy
Ojca w niebie (Efez. 2:6). Jesteœmy g³ow¹, nie ogonem
(5 Moj¿. 28:13).
Natomiast czêsto niewiele wiemy na temat prawd
odnosz¹cych siê do naszego cia³a. W uogólnieniu
brzmi¹ one nastêpuj¹co: Bóg powiedzia³, ¿e w momencie, gdy narodziliœmy siê na nowo, nasza stara natura
– grzeszne cia³o – zosta³o unicestwione. Cia³o straci³o
wiêc swoje „Ÿród³o mocy” do pope³niania grzechu. Nie
ma ju¿ prawa nad nami dominowaæ i rz¹dziæ.
Kiedy modlisz siê w Duchu Œwiêtym, uwielbiasz Boga
i wyznajesz Jego S³owo, o¿ywiasz prawdê mówi¹c¹ o tym,
¿e wraz z Chrystusem znajdujesz siê w okrêgach niebieskich. Im d³u¿ej modlisz siê, tym bardziej wykorzystujesz tê pozycjê. Z drugiej strony, kiedy poœcisz, o¿y300
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wiasz prawdê mówi¹c¹ o tym, ¿e twoje grzeszne cia³o
zosta³o ukrzy¿owane z Chrystusem i nie ma ju¿ mocy
nad twoim duchem.
Kiedy poœcisz i modlisz siê, uaktywniasz te dwie
prawdy w wymiarze Ducha. Dlatego post i modlitwa s¹
pe³nymi mocy bliŸniêtami.
Przezwyciê¿anie ograniczeñ cia³a
Czasami przeszkod¹ nie jest subtelna niewiara, lecz
cia³o, tworz¹ce w naszym ¿yciu ograniczenia. Diabe³
chce zbudowaæ w wymiarze naszej duszy warownie,
takie jak na³óg palenia tytoniu, picia alkoholu, z³oœæ,
plotkowanie czy po¿¹dliwoœæ, przez które nastêpnie mo¿e
nas kontrolowaæ. Za ka¿dym razem, gdy mamy coœ dostaæ od Boga, lub dla Niego zrobiæ, wywiera w tych dziedzinach presjê, buduj¹c w nas poczucie beznadziejnoœci i braku samokontroli.
Co wtedy czêsto robimy? Ofiarowujemy Bogu wyszukane modlitwy, chodzimy do koœcio³a, próbujemy
us³ugiwaæ, realizujemy programy. Jednym s³owem staramy siê zast¹piæ nieobecnoœæ Bo¿ej mocy w naszym
¿yciu ró¿nymi uczynkami. Jednak wci¹¿ jesteœmy tacy
sami, nie zmieniamy siê. Wci¹¿ rozbijamy siê o swoje
ograniczenia.
Ale gdy decydujemy siê na modlitwê i post, zaczynamy mówiæ jêzykami i uwielbiamy Boga, nasz duch buduje siê i wtedy uniemo¿liwiamy diab³u kontrolê w naszym ¿yciu.
Nied³ugo potem nasze ograniczenia zaczynaj¹ maleæ. W krótkim czasie dzia³anie cia³a w naszym ¿yciu
jest takie samo, jak dzia³anie Ducha – kontynuujemy
wiêc post i modlitwê.
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W koñcu dzia³anie cia³a jest mniejsze ni¿ Ducha. Moc
cielesnoœci zostaje z³amana. Wtedy rezultatem s¹ odpowiedzi na modlitwê. Rzeczy, o które staliœmy w wierze,
zaczynaj¹ siê realizowaæ. Zaczynamy ogl¹daæ odpowiedzi na nasze proœby sprzed lat, nawet te dawno przez
nas zapomniane. Oczywiœcie, Bóg ich nigdy nie zapomnia³.
Diabe³ przychodzi i stara siê odnaleŸæ „program”,
który w nas zainstalowa³, by nas niszczyæ i nie znajduje go, bo zast¹pi³ go Bo¿y „program”! Dlaczego? Przez
post wzmocniliœmy w sobie realnoœæ tego faktu, ¿e nasz
„stary cz³owiek” zosta³ ukrzy¿owany w Chrystusie. Cia³o nie ma ju¿ mocy, aby popychaæ nas do grzechu.
Uwolniliœmy w sobie dzia³anie Ducha.
Post nie porusza Boga
Osobiœcie dziêkujê Bogu za mo¿liwoœæ postu, poniewa¿ wiele razy dochodzi³em do miejsca, w którym
nie wiedzia³em, jak kontynuowaæ moje ¿ycie z Bogiem.
Nie mia³em pojêcia, jak radziæ sobie z ostatnimi ograniczeniami cia³a. W takich sytuacjach odkry³em, ¿e
post jest doskona³ym œrodkiem do osi¹gniêcia tego
celu. Wraz z modlitw¹ w Duchu, post pomóg³ mi osi¹gn¹æ zwyciêstwo.
Pope³niamy jednak b³¹d myœl¹c, ¿e przez post poruszamy Boga. Jak mo¿emy poruszyæ kogoœ, kto ju¿ wyrazi³ swoj¹ gotowoœæ do pomagania nam. List do Rzymian 8: 32 wyjaœnia tê kwestiê:
On, który nawet w³asnego Syna nie
oszczêdzi³, ale go za nas wszystkich wy-
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da³, jak¿eby nie mia³ z nim darowaæ nam
wszystkiego?
Nasz post nie porusza Boga, lecz doprowadza nas
do miejsca, w którym gotowi jesteœmy przyjmowaæ od
Niego. Pomaga nam z³amaæ moc cia³a nad nami, abyœmy nieustannie mogli ¿yæ wed³ug Ducha!
Bóg nie powstrzymuje przed nami swojej mocy. Gdyby to od Niego zale¿a³o, ka¿dy z nas mia³by wiarê zdoln¹ wzbudzaæ z martwych!
Post pomaga zachowaæ „stary buk³ak”
PójdŸmy dalej. W Ewangelii Mateusza 9:14-15,
uczniowie Jana Chrzciciela zapytali Jezusa o Jego zdanie na temat postu. D³ugo nie mog³em zrozumieæ jego
odpowiedzi:
Wtedy przyszli do niego uczniowie
Jana i pytali: Dlaczego my i faryzeusze
poœcimy, a uczniowie twoi nie poszcz¹?
I rzek³ im Jezus: Czy¿ mog¹ goœcie
weselni siê smuciæ, dopóki z nimi jest
oblubieniec? Nastan¹ jednak dni, gdy
oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy poœciæ bêd¹.
Jezus mówi o przejœciu ze Starego do Nowego Przymierza.
Nastêpnie bez ¿adnego konkretnego powodu mówi
dalej:
A nikt nie wstawia w star¹ szatê ³aty
z sukna nowego, bo taka ³ata œci¹ga ca³y
materia³ i rozdarcie staje siê gorsze.
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I nie wlewaj¹ wina m³odego do starych
buk³aków, bo inaczej buk³aki pêkaj¹, wino
wycieka, a buk³aki niszczej¹. Ale m³ode
wino wlewa siê do nowych buk³aków,
a wtedy zachowuje siê jedno i drugie.
Ewangelia Mateusza 9:16-17
Co Jezus chce nam tu pokazaæ? Uczniowie Jana
zadaj¹ mu pytanie: – Faryzeusze czêsto poszcz¹, my
tak¿e. Ale zauwa¿yliœmy, ze Ty i Twoi naœladowcy nie
poœcicie?
Jezus odpowiada im: – Nie musz¹ poœciæ, kiedy jestem z nimi.
Innymi s³owy uczniowie byli miêdzy dwoma przymierzami – pomiêdzy Starym i Nowym Testamentem.
Jezus dos³ownie umieœci³ na nich swoje namaszczenie
zanim wys³a³ ich do s³u¿by.
Uczniowie wyganiali demony, wzbudzali z martwych.
Po powrocie, zdaj¹c relacjê ze swojej pracy, sami byli
bardziej zdziwieni swoj¹ moc¹ ni¿ demony. W Ewangelii £ukasza 10:17 jest napisane: Powróci³o tedy owych
siedemdziesiêciu dwóch z radoœci¹, mówi¹c: Panie,
i demony s¹ nam podleg³e w imieniu twoim. Widzimy jednak, ¿e ci ludzie dzia³ali w oparciu o namaszczenie Jezusa.
Jezus mówi wiêc zdziwionym uczniom: – Kiedy jestem z wami, nie musicie poœciæ, poniewa¿ dajê wam
moje namaszczenie. Lecz nadejdzie dzieñ, w którym
odejdê i nast¹pi zmiana przymierza. Wtedy bêdziecie
poœciæ. Czy chcecie wiedzieæ, dlaczego w tych dniach
bêdziecie poœciæ?
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Uczniowie odparli: – Tak! Tego w³aœnie chcieliœmy
siê dowiedzieæ.
Jezus mówi: – Wyt³umaczê wam, dlaczego wtedy bêdziecie poœciæ – nie wlewamy nowego wina do starych
buk³aków i nie naszywamy na stare sukno ³aty z nowego.
Gdy rozwa¿a³em te s³owa, pomyœla³em: To jest odpowiedŸ Jezusa na temat postu w Nowym Przymierzu.
Co ta odpowiedŸ oznacza? Nie wlewa siê nowego wina
do starych buk³aków? Na pocz¹tku mojej s³u¿by, nie
rozumia³em tego nawet w po³owie!
W koñcu zrozumia³em s³owa Jezusa. Gdy narodzi³eœ siê na nowo, Bóg posadzi³ twojego ducha w okrêgach niebieskich z Chrystusem. Niestety, musia³ jednak pozostawiæ ciê w starym buk³aku – ziemskim ciele. Pewnego dnia zabrzmi dŸwiêk tr¹by i otrzymasz nowe
nieskazitelne cia³o.
W jednej chwili, w oka mgnieniu, na
odg³os tr¹by ostatecznej; bo tr¹ba zabrzmi
i umarli wzbudzeni zostan¹ jako nie ska¿eni, a my zostaniemy przemienieni.
1 List do Koryntian 15:52
Czy mo¿esz sobie wyobraziæ, jak twoje cia³o zostanie przeobra¿one w mgnieniu oka?
Nie bêdzie ju¿ wtedy cia³a, które dosta³eœ od pierwszego Adama. Bêdziesz synem Bo¿ym, zrodzonym przez
Jezusa Chrystusa, który ma ducha, duszê i uwielbione cia³o.
Pochwycenie dla Koœcio³a jest nastêpnym wielkim
wydarzeniem w Bo¿ym planie. Ale zanim to nast¹pi,
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tak jak wielu œwiêtych przed nami, wci¹¿ mamy na sobie
stary buk³ak, który niszczeje z dnia na dzieñ i jest podatny na grzech.
Kiedy nale¿a³em do uœwiêceniowego koœcio³a ludzie
mówili mi, ¿e diabe³ kusi³ mnie do grzechu i doskonale
to rozumia³em. Nie rozumia³em jednak dlaczego by³o
coœ we mnie, ¿e chcia³em pokusie ulec!
Fragment z Listu do Galacjan 5:16 chcia³em czytaæ
w ten sposób: „ChodŸcie w Duchu, a uczynki cia³a przemin¹”. Lecz tam nie jest tak napisane: Mówiê wiêc:
Wed³ug Ducha postêpujcie, a nie bêdziecie pob³a¿ali ¿¹dzy cielesnej.
Dlatego Jezus powiedzia³: „Kiedy odejdê, nast¹pi
zmiana przymierza. Wasz duch zasi¹dzie ze mn¹ w niebie, ale zostawiê was niestety w starym buk³aku. Mimo
to wszystko bêdzie dobrze, poniewa¿ post bêdzie mia³
taki wp³yw na wasz stary buk³ak, ¿e bêdzie on jakby
nowy. Post zabezpieczy wasz stary buk³ak tak, aby nowe
wino, moja moc, mog³a przez was dzia³aæ do czasu, a¿
otrzymacie nowy buk³ak – uwielbione cia³o”.
To smutna rzecz, kiedy stary buk³ak kaznodziei rozrywa siê pod wp³ywem nowego wina na oczach ca³ego
œwiata. Sytuacja taka przynosi wstyd ewangelii. Prawdopodobnie gdyby kaznodzieja mia³ wiêcej poznania na
temat postu, jego stary buk³ak móg³by zostaæ lepiej
zabezpieczony przed grzechem.
Post pomaga ci wiêc doprowadziæ twój stary buk³ak
do stanu, w którym mo¿e on przetrzymywaæ nowe wino.
Zabezpiecza stary buk³ak przed grzechem. Pomaga
umartwiæ uczynki cia³a.
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Czterdziestodniowy post Jezusa
Czytaj¹c o czterdziestodniowym poœcie Jezusa uczymy siê czegoœ wiêcej na ten temat. Syn Bo¿y stan¹³ na
pustyni oko w oko z szatanem i pokona³ go.
Wtedy Duch zaprowadzi³ Jezusa na
pustyniê, aby go kusi³ diabe³.
A gdy poœci³ czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy, wówczas ³akn¹³.
I przyst¹pi³ do niego kusiciel, i rzek³
mu: Je¿eli jesteœ Synem Bo¿ym, powiedz,
aby te kamienie sta³y siê chlebem.
A On odpowiadaj¹c, rzek³: Napisano:
Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, ale
ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust
Bo¿ych.
Wtedy wzi¹³ go diabe³ do miasta œwiêtego i postawi³ go na szczycie œwi¹tyni.
I rzek³ mu: Je¿eli jesteœ Synem Bo¿ym,
rzuæ siê w dó³, napisano bowiem: Anio³om swoim przyka¿e o tobie, abyœ nie
zrani³ o kamieñ nogi swojej.
Jezus mu rzek³: Napisane jest równie¿:
Nie bêdziesz kusi³ Pana, Boga swego.
Znowu wzi¹³ go diabe³ na bardzo wysok¹ górê i pokaza³ mu wszystkie królestwa
œwiata oraz chwa³ê ich.
I rzek³ mu: To wszystko dam ci, jeœli
upadniesz i z³o¿ysz mi pok³on.
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Wtedy rzek³ mu Jezus: IdŸ precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu
swemu pok³on oddawaæ i tylko jemu s³u¿yæ bêdziesz.
Wtedy opuœci³ go diabe³, a anio³owie
przyst¹pili i s³u¿yli mu.
Ewangelia Mateusza 4:1-11
Czytaj¹c ten fragment zastanawia³em siê, dlaczego
Jezus poœci³ czterdzieœci dni i dlaczego pod koniec diabe³ rzuci³ Mu takie wyzwanie?
Rozmawiaj¹c na ten temat z innymi czêsto s³ysza³em tak¹ opiniê: „Post doprowadzi³ Jezusa do stanu
zupe³nego os³abienia. Bêd¹c w tym stanie pokaza³ moc
swojej woli nie ulegaj¹c pokuszeniem szatana”.
W rzeczywistoœci prawda jest po przeciwnej stronie.
Jezus poœci³ czterdzieœci dni przygotowuj¹c siê do spotkania z diab³em. Dlaczego? Poniewa¿ wiedzia³, ¿e post
wzmacnia, a nie os³abia przeciwników diab³a.
Dlaczego Duch poprowadzi³ Jezusa na pustyniê,
wystawiaj¹c Go na kuszenie diab³a? Poniewa¿ jako
nasza zastêpcza ofiara, by³ kuszony za nas. Gdy ju¿
pokona³ szatana, móg³ ofiarowaæ nam swoj¹ pozycjê
wzglêdem niego, któr¹ uzyska³ pokonuj¹c go w pokuszeniach cia³a. Dlatego £ukasz móg³ póŸniej powiedzieæ
w swojej ewangelii:
Oto da³em wam moc, abyœcie deptali
po wê¿ach i skorpionach i po wszelkiej
potêdze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie
zaszkodzi.
Ewangelia £ukasza 10:19
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Post ma wiêc taki sam wp³yw na twoje cia³o, jak na
cia³o Jezusa – uodparnia nas na pokuszenia szatana
i pomaga nam umartwiaæ uczynki cia³a, umacniaj¹c
w pozycji, któr¹ otrzymaliœmy od Jezusa.
Abyœmy mogli dobrze zrozumieæ pozycjê, któr¹ zawdziêczamy Jezusowi, musimy dowiedzieæ siê, czego
dokona³, by nam j¹ daæ. Je¿eli coœ mo¿na poprawiæ,
nie jest to doskona³e. Oznacza to, ¿e nasz¹ pozycjê
mo¿emy uznaæ za doskona³¹ tylko wtedy, gdy przejdzie ona najciê¿szy test – atak szatana.
Jezus musia³ stawiæ czo³a jego najciê¿szym atakom;
najgorszej presji, strachowi oraz po¿¹dliwoœciom cia³a
i ¿¹dzy bogactwa. Z tego w³aœnie powodu Duch poprowadzi³ Jezusa na pustyniê. Otrzyma³ od Boga misjê
i mia³ zapewniæ nam zwyciêstwo nad cia³em.
Mo¿emy dzisiaj stan¹æ w Bo¿ej obecnoœci przyodziani
w ³askê od Niego; nie dlatego, ¿e coœ zrobiliœmy, aby na
ni¹ zas³u¿yæ, lecz z powodu dzie³a Jezusa.
Nie mamy bowiem arcykap³ana, który
by nie móg³ wspó³czuæ ze s³aboœciami naszymi, lecz doœwiadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyj¹tkiem grzechu.
Przyst¹pmy tedy z ufn¹ odwag¹ do tronu ³aski, abyœmy dost¹pili mi³osierdzia
i znaleŸli ³askê ku pomocy w stosownej
porze.
List do Hebrajczyków 4:15-16
Przed Bo¿ym tronem mo¿emy znaleŸæ mi³osierdzie
i pomoc w potrzebie, w czasie pokuszeñ, testów oraz
prób.
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Jezus zapewni³ nam nasz¹ pozycjê staj¹c oko w oko
z szatanem w trzech p³aszczyznach swojego istnienia:
w duchu, duszy i ciele. Co wiêcej, Jezus skonfrontowa³ diab³a jako cz³owiek, nie jako Bóg. Dlatego Jezus
powiedzia³: Napisano: Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, ale ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust
Bo¿ych (Mt. 4:4).
Presja, udrêka, poczucie osamotnienia i strach, którymi szatan zaatakowa³ Syna Bo¿ego, s¹ wprost nie do
opisania. Mo¿na to jedynie porównaæ do udrêki ludzi
ze szpitala dla umys³owo chorych, którzy zostali ca³kowicie zaw³adniêci w duchu przez demony. Jezus stawi³ czo³a ludzkim ¿¹dzom w³adzy i bogactwa widocznych w postawach Adolfa Hitlera i nazistów, którzy
d¹¿¹c do swoich celów starali siê wyeliminowaæ inne
kultury i rasy.
Jezus musia³ stawiæ czo³a temu, co diabe³ mia³ najgorszego. To nie by³o zwyciêstwo nad drugorzêdnym
demonem powoduj¹cym udrêkê i ucisk. Nie by³ to nawet w³adca ciemnoœci lub zwierzchnoœæ. Musia³ stan¹æ oko w oko z samym szatanem! Jezus dokona³ tego
i pokona³ go zarówno w duchu, w duszy, jak i w ciele!
Po pierwsze, Jezus pokona³ diab³a w ciele. By³ kuszony, aby zaspokoiæ potrzebê swojego organizmu na
warunkach diab³a:
I przyst¹pi³ do niego kusiciel, i rzek³
mu: Je¿eli jesteœ Synem Bo¿ym, powiedz,
aby te kamienie sta³y siê chlebem.
Ewangelia Mateusza 4:6
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Szatan zaatakowa³ Jezusa najgorsz¹ udrêk¹ dla
ludzkiego organizmu – brakiem po¿ywienia. Jego atak
nie powiód³ siê.
Po drugie, Syn Bo¿y pokona³ diab³a w sferze duszy
kiedy chcia³ nak³oniæ go do samobójstwa.
Szatan zaprowadzi³ Go na szczyt wie¿y i chcia³ namówiæ do skoku:
I rzek³ mu: Je¿eli jesteœ Synem Bo¿ym,
rzuæ siê w dó³, napisano bowiem: Anio³om swoim przyka¿e o tobie, abyœ nie
zrani³ o kamieñ nogi swojej.
Ewangelia Mateusza 4:6
Jezus wiedzia³, ¿e Bóg przykaza³ anio³om, aby Go
strzegli, lecz nie mia³ zamiaru kusiæ Boga tylko dlatego, ¿e szatan kaza³ Mu to zrobiæ.
Chêæ pope³nienia samobójstwa po d³ugiej walce
z emocjonaln¹ udrêk¹ i strachem, jest ostatnim krokiem w stanie zupe³nej beznadziei. Swoj¹ decyzj¹ cz³owiek taki wyznaje: – Nie ma w ¿yciu prawdziwych odpowiedzi.
Œwiadomoœæ taka przynosi duszy okropn¹ udrêkê.
Jezus jednak pokona³ diab³a tak¿e w tej sferze.
Szatan mo¿e staraæ siê nas zadrêczaæ w emocjonalnej sferze naszej duszy, lecz mamy mo¿liwoœæ staæ
mocno w swojej pozycji wzglêdem tych ataków. Jezus,
Ksi¹¿ê Pokoju zapewni³ nam tê pozycjê i bez wzglêdu
na poczynania diab³a, ona wci¹¿ nale¿y do nas.
Po trzecie, Jezus pokona³ diab³a w sferze ducha, gdy
ten chcia³ Go nak³oniæ do oddania mu pok³onu.
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Interesuj¹ce jest to, ¿e kiedy diabe³ kusi³ Jezusa
w wymiarze cia³a, u¿y³ do tego po¿ywienia, w sferze duszy, samobójstwa, natomiast kusz¹c Go w sferze ducha, wykorzysta³ w³adzê i pieni¹dze, oferuj¹c Mu chwa³ê królestw œwiata.
Pokazuje nam to pewn¹ strategiê szatana. Wie, ¿e
z powodu ¿¹dzy w³adzy i bogactwa ludzka istota mo¿e
siê szybko zmieniæ i zamiast Bogu, oddawaæ czeœæ diab³u.
Szatan zaproponowa³, ¿e zrobi z Jezusa najbogatszego i najbardziej wp³ywowego cz³owieka na ziemi.
Jedyny warunek to duchowe poddanie siê diab³u.
Dziêki Bogu Jezus opar³ siê tym atakom. Dziêki Jego
zwyciêstwu we wszystkich trzech sferach ¿ycia, mo¿emy siê dzisiaj Nim chlubiæ. W jakiœ sposób post pomóg³ Mu przygotowaæ siê na czas próby. Jako nasza
zastêpcza ofiara, zapewnia nam zwyciêsk¹ pozycjê
wzglêdem wszystkiego, co mo¿e stan¹æ na naszej drodze. Kiedy poœcimy, poddajemy siê Bogu, przeciwstawiamy diab³u i uwalniamy zwyciêstwo nad cia³em, które
Jezus dla nas wywalczy³.
Ró¿ne rodzaje postu
Czytaliœmy wczeœniej o czterdziestodniowym poœcie
Jezusa, przez który przygotowa³ siê na konfrontacjê
z diab³em. Istnieje jednak wiele innych rodzajów postu. Najbardziej praktyczny dla wspó³czesnych, bardzo zabieganych ludzi, to prosty trzydniowy post. Mo¿emy go zastosowaæ na dwa sposoby.
Je¿eli z powodu swoich obowi¹zków nie mo¿esz wyjechaæ, lub pozostaæ w samotnoœci i poœwiêciæ siê mo-
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dlitwie, polecam ci ograniczenie siê do spo¿ywania jedynie lekkich napojów, na przyk³ad z jab³ek, albo winogron. W tym czasie módl siê, kiedy tylko masz mo¿liwoœæ. Jednak je¿eli mo¿esz spêdziæ ten czas w samotnoœci, zachêcam ciê do pe³niejszego postu, podczas
którego pij tylko wodê.
Je¿eli nie przywyk³eœ do poszczenia, a chcesz poœciæ d³u¿ej ni¿ trzy dni, zachêcam ciê do serii kilkudniowych postów, które ciê do tego przygotuj¹. Na przyk³ad trzy dni w tygodniu przez najbli¿sze trzy tygodnie.
Przez ten czas poprzestawaj na jedzeniu warzyw, owoców i sa³atek. Do zakoñczenia postu pomiñ w swoim
jad³ospisie miêso i pieczywo.
Po tym mo¿esz zacz¹æ d³u¿szy post, szczególnie je¿eli chcesz siê rozprawiæ z jak¹œ warowni¹ w sferze
twojego cia³a (w umyœle, emocjach lub problemu z twoim organizmem).
Post, w którym Bóg ma upodobanie
Aby zrozumieæ taki rodzaj postu, zobaczmy fragment
z piêædziesi¹tego ósmego rozdzia³u Ksiêgi Izajasza:
Ale to jest post, którym obra³: Rozwi¹¿
zwi¹zki niepobo¿noœci, rozwi¹¿ brzemiona ciê¿kie, i wolno puœæ skruszonych,
a tak wszelakie jarzmo rozerwij;
U³amuj ³akn¹cemu chleba twego, a ubogich wygnañców wprowadŸ do domu twego; ujrzyszli nagiego, przyodziej go, a przed
cia³em swojem nie ukrywaj siê.
Ksiêga Izajasza 58:6-7 (BG)
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Ostatnia czêœæ tego fragmentu szczególnie przyku³a
moj¹ uwagê. Pomyœla³em: O Panie, co masz na myœli,
mówi¹c o poœcie, który obra³eœ i w którym mam siê nie
chowaæ przed swoim cia³em? Zastanawia³em siê, czy
Pan mówi o tym samym, co Jezus w Ewangelii Mateusza 6:17-18:
Ale ty, gdy poœcisz, namaœæ g³owê swoj¹
i umyj twarz swoj¹.
Aby nie ludzie ciê widzieli, ¿e poœcisz,
lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu,
a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odp³aci tobie.
A mo¿e Bóg w Ksiêdze Izajasza 58 mówi³ to samo, co
aposto³ Pawe³ w 1 Liœcie do Koryntian 7:5, gdy zwraca³
siê do mê¿ów i ¿on?
Nie stroñcie od wspó³¿ycia z sob¹, chyba za wspóln¹ zgod¹ do pewnego czasu,
aby oddaæ siê modlitwie, a potem znowu
podejmujcie wspó³¿ycie, aby was szatan
nie kusi³ z powodu niepowœci¹gliwoœci
waszej.
Jezus naucza³ o poœcie, w którym mamy umyæ twarz
i za³atwiaæ codzienne sprawy, nie demonstruj¹c ostentacyjnie swojej duchowoœci. Pawe³ natomiast mówi³
o poœcie, w którym jesteœmy na osobnoœci i zupe³nie
oddajemy siê modlitwie. Biblia uczy nas obu rodzajów
postu.
Wci¹¿ jednak zastanawia³em siê, co znaczy, ¿e mam
siê nie chowaæ przed swoim cia³em. Po trzech latach
studiowania i rozwa¿ania S³owa znalaz³em odpowiedŸ.
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W dniu, w którym zaczynasz poœciæ, przestajesz siê
chowaæ przed w³asnym cia³em – przed tym wszystkim
w tobie, co nie dba o zgubionych, biednych, nagich,
lub ludzi zagubionych w swoim chodzeniu z Bogiem.
Tego dnia przestajesz chowaæ siê przed ograniczeniami w twoim ¿yciu, przeszkadzaj¹cymi ci dzia³aæ w Bo¿ej mocy. Przestajesz wtedy uciekaæ przed sob¹.
Jezus powiedzia³: „Demon ten nie wyszed³ z ch³opca
z powodu waszej niewiary”. Mówi³ tak¿e: „Ten rodzaj
nie wychodzi inaczej, ni¿ tylko przez post i modlitwê”.
Co ma wspólnego post z niewiar¹? Pomaga ci zapanowaæ nad cia³em; nie ma ono prawa dominowaæ i panowaæ nad tob¹.
Gdy ¿yjesz w poœcie i modlitwie, odnosisz zwyciêstwo nad uczynkami cia³a i diabe³ nie mo¿e ciê przez
nie niszczyæ. W³aœnie to Jezus mia³ na myœli, gdy powiedzia³: ...nadchodzi bowiem w³adca œwiata, ale nie
ma on nic do mnie (Jn. 14:30).
Dlaczego tak siê dzieje? Poniewa¿ post i modlitwa
w Duchu Œwiêtym niszcz¹ uczynki cia³a i uwalniaj¹
w tobie Bo¿¹ moc. A w momencie, gdy wp³yw cielesnoœci stanie siê mniejszy ni¿ dzia³anie Ducha, otrzymasz
nowe namaszczenie w ¿yciu i s³u¿bie.
B¹dŸ gotowy na ataki szatana
W czasie gdy modlimy siê i poœcimy, nie chowaj¹c
siê przed swoim cia³em, wyzwalamy tych, którzy s¹
zwi¹zani. Jeszcze raz przeœledŸmy werset z Ksiêgi Izajasza 58:6:
Ale to jest post, którym obra³: Rozwi¹¿
zwi¹zki niepobo¿noœci, rozwi¹¿ brzemio-
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na ciê¿kie, i wolno puœæ skruszonych,
a tak wszelakie jarzmo rozerwij (BG).
Bardzo czêsto my sami jako pierwsi potrzebujemy
wyzwolenia. Przez post zadajemy cia³u „œmiertelny cios”
i mo¿emy pe³niej chodziæ w Duchu. W momencie osi¹gniêcia duchowej dojrza³oœci zaczynamy uwalniaæ innych.
Pamiêtaj, na tym etapie zwrócimy na siebie szczególn¹ uwagê szatana. On nie chce niczyjej wolnoœci.
Staniemy siê wiêc dla niego g³ównym zagro¿eniem!
Mo¿e zapytasz: – Czy nie szukamy w ten sposób k³opotów?
Nie, nie szukamy k³opotów, lecz uprzedzamy ataki
szatana. Biblia uczy mnie, ¿e gdy w jakikolwiek sposób
zasiewam w swoim sercu Bo¿e S³owo, diabe³ przychodzi
je wykraœæ, aby nie przynios³o owocu (£k. 8:11-15).
Je¿eli nie mamy duchowego rozeznania na temat
strategii szatana, mo¿emy znaleŸæ siê w powa¿nych tarapatach. Bêd¹c nieprzygotowanymi pozwalamy mu siê
okradaæ.
Jeszcze nie jesteœmy w niebie. ¯yjemy na planecie,
na której toczy siê wojna. Bóg wyrzuci³ diab³a z nieba
i jest on teraz bardzo aktywny na ziemi. Nic nie mo¿e
zrobiæ w niebie, wiêc stara siê przeszkadzaæ tutaj, jak
tylko mo¿e.
Dopóki szatan jest na ziemi, napotkamy w ¿yciu
sztormy i burze. Jezus zapewnia nas jednak, ¿e pomimo tego mo¿emy budowaæ swój „dom” na skale s³uchania i wykonywania S³owa, a diab³u nie uda siê go
zniszczyæ (Mt. 7:24-27). Nieprzyjaciel nie ma wystar-
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czaj¹cej mocy, by zrzuciæ nasz dom ze ska³y, któr¹ jest
Jezus Chrystus.
Im wiêcej bêdziemy mieæ objawienia na temat Bo¿ego planu, tym wiêcej zwyciêstw doœwiadczymy ¿yj¹c
na ziemi. Im szybciej uœwiadomimy sobie, ¿e chwa³a
nieba jest wiêksz¹ nagrod¹ ni¿ tymczasowe cele ziemskiej egzystencji, tym wiêcej mocy bêdziemy mieli do
zwyciêskiego ¿ycia.
Brakuj¹cy element
– ponadnaturalny pokój
Nie rozumia³em tego, dopóki kilka lat temu nie poœwiêci³em czasu na post i modlitwê. Oczekiwa³em jakiejœ zmiany w moim ¿yciu, chcia³em zaj¹æ siê czymœ
konkretnym. Czeka³em na nawiedzenie anielskie lub
otwarte niebo.
Chocia¿ nic takiego nie nast¹pi³o, po czasie spêdzonym na szukaniu Bo¿ego oblicza otrzyma³em coœ, czego nigdy nie mia³em. Wspania³y pokój wype³ni³ moje
¿ycie. Bóg postawi³ mnie na skale!
Mo¿e zapytasz: – Czy nie mia³eœ pokoju wczeœniej?
Gdybyœ mi to pytanie zada³ przed moim postem
odpowiedzia³bym: – Ale¿ tak! – poniewa¿ nie mia³em
¿adnego porównania. Nowy pokój, który mnie wype³ni³
by³ odmienny od dotychczasowych prze¿yæ. By³ wprost
nie do pojêcia!
To by³o przyjemne, a zarazem dziwne uczucie. Nawet kiedy coœ mi siê nie udawa³o, mog³em cierpliwie
czekaæ na manifestacjê Bo¿ego planu! Mog³em z ³atwoœci¹ wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoœæ w danej sytuacji, bez zbytniego przejmowania siê trudnoœciami.
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Przez post i modlitwê Bóg poprowadzi³ mnie do miejsca odpocznienia, gdzie z ³atwoœci¹ mog³em czerpaæ
Jego moc. Tak mówi³ do mnie na temat tego pokoju:
„W³aœnie tego szuka³eœ. To jest ten brakuj¹cy element”.
Zauwa¿, ¿e sytuacja na œwiecie nie polepszy siê.
W Ewangelii Mateusza 24 Jezus ucz¹c na temat czasów ostatecznych mówi³ o wojnach, konfliktach, trzêsieniach ziemi, smutku, przeœladowaniach, fa³szywych
prorokach i powszechnej oziêb³ej mi³oœci. ¯yciowe
sztormy s¹ coraz groŸniejsze. W miarê up³ywu czasu
ich si³a bêdzie wzrastaæ.
Post i modlitwa usuwaj¹ z nas ludzk¹ cielesnoœæ
i pozwalaj¹ Bogu nape³niaæ Jego charakterem. Poniewa¿ cielesnoœæ ustêpuje pola Bo¿emu ¿yciu, Jego pokój zaczyna rz¹dziæ naszym postêpowaniem (Kol. 3:15).
Dziêki temu wkraczamy w coraz to nowszy wymiar
pokoju, a nasza wiara wzrasta.
To wszystko czeka na ciebie i na mnie. Mamy mo¿liwoœæ zrobiæ o wiele wiêcej, ni¿ tylko pokonywaæ ¿yciowe
kryzysy. Bóg zamierzy³, abyœmy byli na ziemi Jego potê¿n¹ si³¹, a modlitwa i post mog¹ nam pomóc w osi¹gniêciu tego celu!
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W cichoœci mojego Ducha mo¿esz poznaæ mój g³os, a moje œcie¿ki, zasady i d¹¿enia stan¹ siê dla ciebie
jasne.
Ruszaj ze mn¹, mówi Duch £aski, poniewa¿ tylko Ja, a nie ¿aden cz³owiek, mogê ciê wywy¿szyæ i pomóc ci odnaleŸæ siê we Mnie.
Pokój bêdzie tego owocem, mówi
Duch £aski, pozwól mi wiêc w tobie dzia³aæ.
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Rozdzia³ 14

Jak efektywnie modliæ siê
innymi jêzykami
Koœció³ potrzebuje prostego i praktycznego nauczania na temat sposobu, w jaki mamy modliæ siê innymi
jêzykami. Pozwól, ¿e poni¿ej przedstawiê ci kilka rad,
w jaki sposób mo¿esz siê efektywnie „budowaæ w najœwiêtszej wierze, modl¹c siê w Duchu”.
Nie ma znaczenia, jak g³oœno
lub jak cicho siê modlisz
Ludzie czêsto przychodz¹ do mnie i pytaj¹: – A jak
ty modlisz siê jêzykami, bracie Roberson?
Odpowiadam im prosto: – W ten sposób – a nastêpnie demonstrujê im, mówi¹c przez chwilê jêzykami.
– Ale nie modlisz siê g³oœno?
– Zazwyczaj nie – odpowiadam. – Bóg nie ma problemu ze s³uchem. Oczywiœcie, je¿eli modlê siê g³oœno,
wcale Mu to nie przeszkadza!
Ktoœ mnie zapyta³: – A co z wojennymi jêzykami?
– Co to takiego? – zapyta³em. Osoba ta zademonstrowa³a, wrzeszcz¹c wniebog³osy.
– Dlaczego tak krzyczysz, mówi¹c do Boga? – zapyta³em.
– Myœla³em, ¿e mówiê do diab³a.
– Ale¿ nie. W 1 Liœcie do Koryntian 14, 2 jest napisane, ¿e mówisz do Boga. Oczywiœcie, je¿eli chcesz,
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mo¿esz siê modliæ w ten sposób, ale zapewniam ciê, ¿e
w nied³ugim czasie z twojej krtani wydobêdzie siê jedynie Pi¹ta Kantata Bacha! – nadwyrê¿ysz sobie struny
g³osowe!
S¹ wiêc grupy, które mówi¹, ¿e je¿eli chcesz dok¹dkolwiek zajœæ w Bogu musisz modliæ siê wojennymi jêzykami. Ich modlitwa jest jednym wielkim krzykiem
poniewa¿ myœl¹, ¿e w ten sposób zwracaj¹ siê do diab³a.
Nie chodzi tu jednak o to, czy krzyczysz, czy szepczesz modl¹c siê jêzykami. Przez g³oœn¹ modlitwê nie
budujesz Królestwa bardziej ni¿ przez cich¹, poniewa¿
to Duch Œwiêty poddaje ci s³owa. Je¿eli On jest autorem jêzyków, zawsze s¹ pe³ne mocy.
To samo dotyczy uwielbienia. Iloœæ decybeli nie odgrywa tu ¿adnej roli, lecz to, na ile siê anga¿ujesz. Nie
mo¿esz prawdziwie wielbiæ Boga, je¿eli twój umys³ b³¹dzi gdzieœ w ob³okach i rozmyœlasz o problemach.
Gdy zacz¹³em podró¿owaæ i nauczaæ, zwyk³em modliæ siê jêzykami chodz¹c tam i z powrotem w moim
hotelowym pokoju. Wci¹¿ niewiele wiedzia³em na ten
temat i modli³em siê tak g³oœno, jak tylko mog³em. S¹dzi³em, ¿e g³oœniejszy ton przydawa³ mojej modlitwie
mocy. Jeszcze siê nie nauczy³em, ¿e Bóg nie jest g³uchy i mo¿e mnie s³yszeæ gdziekolwiek, i jest bez znaczenia, jak g³oœno mówiê.
PóŸniej zrozumia³em, ¿e w momencie, gdy ponadnaturalny jêzyk Ducha Œwiêtego wychodzi z moich ust,
trafia od razu do Boga. Nie jest wa¿ne, czy mówiê g³oœno, czy szepczê. S³owa z mojego ducha s¹ bardzo wa¿ne, gdy¿ zwracam siê do Boga.
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Czy usilna modlitwa jest niezbêdna?
Mo¿esz zapytaæ: – Co bêdzie, je¿eli modl¹c siê w Duchu Œwiêtym nie bêdê tego robi³ usilnie? Przecie¿ w Liœcie Jakuba 5, 16 jest napisane: ...Wiele mo¿e usilna
modlitwa sprawiedliwego.
Tak jest napisane, ale Jakub w tym fragmencie mówi
o modlitwie wiary. Jest to taki rodzaj modlitwy, w którym spogl¹dasz na „górê” w swoim ¿yciu i mówisz do
niej: – Góro, usuñ siê!
Je¿eli masz wystarczaj¹co du¿o si³y charakteru, aby
stawiæ opór piek³u i innym trudnoœciom, a¿ usunie siê
ta góra, to znaczy, ¿e wiele mo¿e twoja usilna modlitwa.
Je¿eli natomiast jeszcze nie masz takiej si³y charakteru, modlitwa w Duchu Œwiêtym pomo¿e ci stan¹æ w miejscu, w którym bêdziesz móg³ otrzymaæ odpowiedŸ na swoj¹ proœbê.
Tak wiêc nie ma znaczenia, czy modlisz siê usilnie
jêzykami, czy nie. Wszystko jest uzale¿nione od tego,
co Bóg robi w twoim duchu.
Czasami Duch Œwiêty wyra¿a siê przeze mnie w doœæ
mocny sposób i wydaje siê, jakbym z czymœ walczy³.
Lecz gdy to przechodzi, nie martwiê siê tym. Ufam, ¿e
Duch mnie prowadzi; On wie, o co siê modlê. Po prostu, kontynuujê modlitwê po cichu.
Módl siê a¿ osi¹gniesz pokój
W prowadzonym przeze mnie koœciele regularnie
spotykamy siê na modlitwie. Podczas tych spotkañ czasami zachêcam wszystkich do tego, aby usiedli, przestali cokolwiek robiæ i w ciszy modlili siê jêzykami.
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Niektórzy mieli wtedy problem, poniewa¿ ich cia³o
chcia³o coœ robiæ. Nie mogli usiedzieæ i przez dwie godziny modliæ siê w Duchu Œwiêtym, nie ruszaj¹c siê z miejsca. By³o dla mnie oczywistym, ¿e albo nie znali siebie,
albo Ducha Œwiêtego.
Czasami podczas modlitwy doœwiadczam takiego
pokoju, ¿e przez dwie lub trzy godziny le¿ê na pod³odze. Trwaj¹c w tej ciszy, nie chcê siê nawet poruszyæ.
W³aœnie wtedy Duch Œwiêty zaczyna mnie uczyæ S³owa, a objawiane prawdy s¹ tak oczywiste. Co za wspania³e miejsce w Duchu!
Lecz wiêkszoœæ chrzeœcijan nie wie nic na temat miejsca zupe³nego odpocznienia, które mo¿emy osi¹gn¹æ
przez modlitwê jêzykami. Nigdy nie wyciszyli siê na tyle,
aby siê z nim zapoznaæ.
– Czy masz coœ przeciwko chodzeniu podczas modlitwy, bracie Roberson?
– Nie, nie mam nic przeciwko. Ale w odpowiednim
czasie przychodzi pora na uczenie siê dyscypliny, poznawanie Ducha Œwiêtego i poddanie siê Jemu. Czêsto mo¿na to osi¹gn¹æ przez wyciszenie siê, kiedy jêzykami wyznajemy przed Bogiem tajemnice Chrystusa.
Wzrost to nie uczucia
Czêsto ludzie modl¹cy siê jêzykami poszukuj¹ doznañ. Dlatego niekiedy w czasie wspólnych spotkañ
modlitewnych ka¿ê im usi¹œæ, aby mogli przezwyciê¿yæ chêæ poszukiwania odczuæ.
– Czy coœ czujesz, gdy siê modlisz w jêzykach, bracie Roberson?
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– Ale¿ oczywiœcie, nie odrzucam moich odczuæ. Gdy
coœ od d³u¿szego czasu by³o kszta³towane w moim
duchu i w koñcu dociera do mojej duszy, moje emocje zostaj¹ pobudzone. Jednak doznania nigdy nie s¹
dowodem na to, ¿e coœ dostaliœmy od Boga. Modlê siê
jêzykami i wierzê, ¿e przez to budujê siê.
Jêzyki powstaj¹ w twoim duchu przez moc Ducha
Œwiêtego. Gdy s³owa przechodz¹ przez duszê, mo¿e to
wzbudziæ emocje. Dlatego, tak naprawdê nie ma znaczenia, czy siê modlisz g³oœno, czy cicho.
Gdy zacz¹³em siê modliæ jêzykami, s¹dzi³em, ¿e brak
doznañ, jak na przyk³ad mrowienie w palcach albo
dochodzenie do emocjonalnego uniesienia, jest dowodem na to, ¿e moja modlitwa nie jest efektywna. Nastêpnie prze¿y³em okres, w którym podczas ka¿dej
modlitwy jêzykami musia³em siê zmagaæ ze swoimi
emocjami. S¹dzi³em, ¿e Pan mnie zostawi³ i prawie zaprzesta³em modlitwy. Wystêpowanie okreœlonych emocji lub ich brak by³o kryterium do oceny mojej spo³ecznoœci z Bogiem.
Teraz wiem, ¿e wzrost nie jest równoznaczny z uczuciami. Modlitwa w Duchu Œwiêtym jest g³êbsza ni¿
nasze doznania. Emocje to sfera duszy, natomiast moc
i wzrost to sfera ducha.
Duch Œwiêty podczas modlitwy pomija nasz umys³.
To du¿y cios dla naszej cielesnoœci! Mo¿emy modliæ siê
w Duchu Œwiêtym przez trzy godziny, a Bóg nie zawsze
nam wyjaœni, o co Go prosiliœmy!
Kiedyœ przebywaj¹c w Starym Meksyku mia³em wizjê. Zacz¹³em modlitwê w Duchu, poniewa¿ chcia³em
dowiedzieæ siê, kiedy siê ona wype³ni. Prosi³em Boga,
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aby mi wyjaœni³, kiedy zobaczê to przebudzenie, które
widzia³em w wizji. – Proszê, poka¿ mi, na jakim spotkaniu siê to stanie – modli³em siê. – Poka¿ mi, co mam
zrobiæ.
W koñcu, podczas modlitwy jednego poranka Pan
mi przerwa³: – Gdybym ci powiedzia³, co masz zrobiæ,
narobi³byœ jedynie du¿o zamieszania!
To by³a prawda, gdy¿ póŸniej pozna³em cenê, jak¹
trzeba by³o zap³aciæ, aby zrealizowaæ Jego zamiary
w Meksyku i zda³em sobie sprawê z tego, ¿e potrzebujê
jeszcze bardziej dojrzeæ!
Modlitwa jêzykami jest wiêc g³êbsza ni¿ sfera emocji. Pochodzi ona z twojego ducha – fundamentu, na
którym opiera siê twoje ¿ycie. Tê w³aœnie czêœæ ciebie
Duch Œwiêty buduje, uczy i wzmacnia.
Nie zawsze bêd¹ ci towarzyszy³y wspania³e emocje.
Twój wzrost jest efektem procesu budowania, podczas
którego S³owo, którego s³uchasz, zmienia ciê. Nadaje
ono w³aœciwy standard twojemu ¿yciu.
Rola uwielbienia
Proces wzrostu niekoniecznie musi dotykaæ moich
emocji. Je¿eli potrzebujê doznañ, mogê uwielbiaæ Boga,
poniewa¿ dziêki temu doœwiadczam pozytywnych emocji i wzmacniam siê w sferze duszy.
Je¿eli jesteœ w samym œrodku próby nie ma lepszego sposobu na przezwyciê¿enie negatywnych doznañ,
ni¿ uwielbienie. Pomaga ci ono przetrwaæ, wyciszyæ siê
i przejœæ zwyciêsko przez próbê.
Jednak twój cel nie ogranicza siê do przetrwania
w czasie kryzysu; chcesz byæ od tego wolny i pragniesz
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g³êbszej relacji z Bogiem. To zadanie nale¿y do Ducha
Œwiêtego i modlitwy jêzykami, poniewa¿ ka¿da trwa³a
zmiana ma swój pocz¹tek w twoim duchu.
Z tego powodu Jakub przykazuje nam poczytywaæ
sobie za najwiêksz¹ radoœæ, gdy przechodzimy przez rozmaite próby, testy i doœwiadczenia. Raduj siê wtedy.
Gdy kierujesz swoj¹ uwagê na Boga, wyzwalaj¹c emocje w uwielbianiu Ojca, radoœæ pomo¿e ci wyciszyæ siê
w duszy, tej czêœci ciebie, któr¹ mo¿e atakowaæ szatan.
Osobiste prze³omy dziêki uwielbieniu
Norvel Hayes, znany ewangelista i mój bliski przyjaciel zosta³ pewnego razu pochwycony do nieba i spotka³ siê z Jezusem, który powiedzia³ mu, „Mój lud nie
uwielbia mnie tak, jak powinien”.
Czêsto koœcielne spotkanie jest jedynym miejscem,
w którym uwielbiamy Boga. Je¿eli to prawda, musimy
to zmieniæ.
Najwiêksze prze¿ycia, jakie kiedykolwiek mia³em
z Bogiem oprócz tego, ¿e widzia³em jak uzdrawia œlepych i g³uchych, mia³y miejsce podczas uwielbienia
wraz z niewielk¹ grup¹ osób.
Jak nadmieni³em o tym wczeœniej, zaraz po chrzcie
w Duchu Œwiêtym w koœciele, prze¿y³em coœ wspania³ego, gdy sam uwielbia³em Boga w domu.
W tym czasie toczy³em ciê¿ki duchowy bój. Czu³em,
jak cielesna natura dos³ownie stara siê mnie zatrzymaæ
i pokonaæ.
Rosalia modli³a siê ze mn¹, a ja, chodz¹c tam i z powrotem, potê¿nie wychwala³em i uwielbia³em Pana. Nie
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chcia³em poddaæ siê cia³u, lecz wydawa³o mi siê, ¿e by³em prawie zupe³nie pozbawiony si³.
W tym czasie nie wiedzia³em, jak siê tak naprawdê
modliæ. By³o to nied³ugo po przyjêciu zbawienia i nawet nie uczêszcza³em regularnie do koœcio³a. Czêsto
bywa³em w miejscach niezbyt odpowiednich dla chrzeœcijan.
Chodzi³em wiêc tam i z powrotem, i w modlitwie
oraz uwielbieniu, jak tylko mog³em, opiera³em siê cia³u.
Nie wiedzia³em, co mam robiæ, wiêc wci¹¿ powtarza³em
„Alleluja” i „Chwa³a Bogu”, wznosz¹c rêce do góry.
Nagle, poczynaj¹c od palców w moich wzniesionych
rêkach, nape³ni³o mnie b³ogie ciep³o rozp³ywaj¹c siê
po ramionach i klatce piersiowej. By³em bardzo poruszony.
Gdy ciep³o sp³ynê³o do moich nóg, upad³em. Prawie
straci³em oddech, ale nie zwraca³em na to uwagi. Z wielk¹ ³atwoœci¹ zacz¹³em mówiæ innymi jêzykami. Podda³em siê Duchowi Œwiêtemu i stopniowo pojedyncze s³owa przekszta³ci³y siê w p³ynne jêzyki.
Potê¿ne namaszczenie Ducha Œwiêtego, które zst¹pi³o na mnie o pó³nocy, wci¹¿ by³o nade mn¹ o godzinie czwartej nad ranem. Prze¿ycie to zupe³nie zmieni³o
moje ¿ycie.
Po raz drugi doœwiadczy³em potê¿nego poruszenia
Ducha Œwiêtego tak¿e w czasie uwielbienia. W tym czasie pracowa³em jako drwal w Oregon.
Mozoli³em siê wtedy ciê¿ko nad przyprowadzeniem
do Boga mojego szefa oraz wspó³pracownika, zwanego
Fort, który by³ szczup³ym i zniszczonym przez narko-
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tyki mê¿czyzn¹. Oprócz tego by³ notorycznym k³amc¹.
Prawie dzieñ i noc zwiastowa³em im obu ewangeliê.
PóŸniej, gdy szef nie mia³ mi ju¿ czym p³aciæ, pracowa³em dla niego za darmo, chc¹c mieæ z nimi kontakt
i mo¿liwoœæ g³oszenia. Poniewa¿ mi nie p³aci³, nie móg³
mi wyszukiwaæ pracy, mog³em wiêc wybraæ stanowisko obok Forta.
Za ka¿dym razem, gdy wy³¹cza³ swoj¹ pi³ê, zaczyna³em mu g³osiæ. Zdziwi³byœ siê jak szybko z powrotem
w³¹cza³ pi³ê i rusza³ do pracy!
Na koniec Fort odda³ swoje ¿ycie Bogu. Przyj¹³ Jezusa do swojego serca w namiocie, æwieræ mili od Jeziora Forest, niedaleko Klamath Falls.
Fort siedzia³ w namiocie, a ja oraz inny wierz¹cy
chodziliœmy z wyci¹gniêtymi w uwielbieniu rêkoma,
staraj¹c siê „wymodliæ” jego zbawienie. W tym czasie
nie wierzyliœmy, ¿e ktoœ jest zbawiony zanim cokolwiek
poczu³. Co kilka minut k³ad³em rêce na Forta i modli³em siê w Duchu Œwiêtym.
Wtem póŸno w nocy zamanifestowa³a siê Bo¿a obecnoœæ. Do dzisiaj nie wiem, czy to by³ anio³ czy Duch
Œwiêty.
Przewróci³em siê i zacz¹³em siê zanosiæ ze œmiechu
w Duchu Œwiêtym. By³em tak pijany w Duchu, ¿e wprost
nie mog³em siê podnieœæ. W samym centrum tych wydarzeñ Fort zosta³ zbawiony i nape³niony Duchem Œwiêtym.
Wszyscy trzej œmialiœmy siê w Duchu Œwiêtym i modliliœmy siê jêzykami a¿ do œwitu. Ka¿dy, kto nas wtedy
s³ysza³, z pewnoœci¹ myœla³, ¿e oszaleliœmy.
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Nastêpnego dnia mój szef by³ na mnie z³y. Nie musia³em siê przed nim t³umaczyæ, poniewa¿ pracowa³em
za darmo. Ku mojemu zdziwieniu nastêpnego wieczora przyszed³ do mojego namiotu i powiedzia³: – Coœ
jest ze mn¹ nie tak.
– Wiem, co to jest. Musimy siê modliæ – odpar³em.
– Dobrze, ale czy mo¿emy iœæ na drug¹ stronê jeziora, gdzie nie ma ludzi? – zapyta³ mnie.
– Oczywiœcie – odpowiedzia³em. Wraz z innym chrzeœcijaninem zabraliœmy go na drug¹ stronê i równie¿
jemu pomogliœmy wejœæ do Królestwa!
Nied³ugo potem Fort znikn¹³. Po kilku dniach pojawi³ siê, aby odebraæ swoj¹ pensjê. By³ pod wp³ywem
alkoholu i narkotyków. Odszed³ i ju¿ nigdy nie powróci³.
Po kilku latach rozpocz¹³em samodzieln¹ s³u¿bê
i prowadzi³em spotkanie w Klamath Falls. Siedzia³em
w swoim pokoju po spotkaniu, gdy wszed³ tam m³ody,
têgawy i ³adnie przystrzy¿ony cz³owiek.
– Czeœæ, czy mnie pamiêtasz? – zapyta³.
– Nie, nie pamiêtam.
– Pracowa³em z tob¹ w lesie – przedstawi³ mi siê,
lecz w dalszym ci¹gu nie mog³em sobie przypomnieæ.
Powiedzia³ wtedy – Nazywa³eœ mnie Fort.
– Jedyny Fort jakiego zna³em, to notoryczny k³amca i narkoman!
M³odzieniec uœmiechn¹³ siê i powiedzia³ – To by³em
ja!
Spojrza³em na niego ze zdumieniem. – To ty? Co
robisz na tym spotkaniu?
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– Nie s³ysza³eœ, jestem jednym z pastorów sponsoruj¹cych to spotkanie!
Prawie zemdla³em! Przebudzenie, jakie prze¿yliœmy
w namiocie w lesie przynios³o dobry owoc dla Królestwa! A wszystko to sta³o siê, gdy dwóch wierz¹cych
uwielbia³o Boga.
Jak spêdziæ trzy godziny z Panem
Od czasu do czasu ludzie zadaj¹ mi pytanie, jaki jest
najlepszy sposób na spêdzenie trzech godzin w Bo¿ej
obecnoœci, je¿eli to jest jedyny czas, jaki ta osoba mo¿e
poœwiêciæ na modlitwê w danym tygodniu.
Po wielu latach modlitwy i szukania Pana, podsumowa³em moj¹ odpowiedŸ w trzech punktach:
1. Oddawanie Bogu chwa³y i uwielbienie, które zapewniaj¹ nam potrzebn¹ moc do wytrwania w chwilach próby i zamieniaj¹ nasze s³aboœci w moc Chrystusa.
2. Wyznawanie Bo¿ego S³owa - mówienie do „gór”
w naszym ¿yciu, które musimy usun¹æ: choroby
lub bólu, problemów finansowych, presji, troski,
strachu, itp.
3. Modlitwa jêzykami czyli ponadnaturalny jêzyk,
dziêki któremu nie tylko siê budujemy, lecz mamy
dostêp do Bo¿ego objawienia.
Zapamiêtaj, godzina nauczania raz w tygodniu podczas nabo¿eñstwa, nie wniesie do twojego ¿ycia niezbêdnej zmiany. Namaszczony nauczyciel lub pastor
mo¿e jedynie dostarczyæ ci niektórych potrzebnych informacji.
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Rzeczywista zmiana nastêpuje w twoim domu, kiedy stosujesz S³owo wobec napotkanych problemów.
Twoje ¿ycie zmienia siê proporcjonalnie do czasu, jaki
poœwiêcasz na osobist¹ modlitwê w Duchu, wyznawanie S³owa i uwielbienie.
Pamiêtaj, ¿e powy¿sze punkty s¹ tylko moimi wskazówkami i przyk³adem spêdzania czasu z Bogiem. Nie
jest to przepis, który musisz dok³adnie zastosowaæ, aby
móc cieszyæ siê spo³ecznoœci¹ z Ojcem.
Pod¹¿aj za prowadzeniem Ducha Œwiêtego, rozwijaj¹c te trzy dziedziny swojego chodzenia z Bogiem. Czyni¹c to wkroczysz w nowy wymiar, w którym Bóg odpowiada na twoje modlitwy, a ty ¿yjesz w nieustannym
poczuciu Bo¿ej obecnoœci.
Pierwsza godzina: uwielbienie
Pierwsz¹ godzinê w Bo¿ej obecnoœci poœwiêci³bym na
oddawanie Mu chwa³y, uwielbienie i dziêkczynienie.
Powiedzia³bym: „Oto jestem Ojcze, nie przychodzê teraz
do ciebie z ¿adnymi potrzebami, poniewa¿ wszystkie one
zosta³y zaspokojone na krzy¿u prawie dwa tysi¹ce lat
temu. Jestem tu, poniewa¿ jesteœ moim Ojcem i chcê
mieæ z Tob¹ relacjê jako twoje dziecko. Wst¹piê na Twoj¹ œwiêt¹ górê i zobaczê, jak daleko mogê zajœæ wychwalaj¹c Ciê i uwielbiaj¹c”. Moim celem jest budowanie relacji z Bogiem w oparciu o relacjê, a nie o moje potrzeby.
Zbyt czêsto wierz¹cy przychodz¹ do Boga, poniewa¿
maj¹ problem lub s¹ do tego nak³onieni w koœciele.
Jednak najwy¿sz¹ form¹ uwielbienia jest przychodzenie do Niego na osobnoœci i uwielbianie Go po prostu
za to, ¿e nasze imiona s¹ zapisane w ksiêdze ¿ycia.
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Bóg cieszy siê, ¿e jesteœmy Jego dzieæmi i pragnie
spêdzaæ z nami czas. Lubi, gdy wznosimy nasze œwiête
d³onie, mówi¹c Mu, jak bardzo Go kochamy i chcemy
z Nim byæ.
Jak mamy stan¹æ przed Bogiem? Duch Œwiêty zosta³ pos³any, aby uwielbiæ Jezusa (Jn. 16:4). Jego ca³a
s³u¿ba polega na wprowadzeniu ciê w obecnoœæ Jezusa. Nastêpnie Jezus prowadzi ciê do Boga. Jezus instruowa³ swoich uczniów, jak stawaæ przed obliczem
Ojca, i te same zasady obowi¹zuj¹ dziœ nas.
Syn Bo¿y powiedzia³: A wy tak siê módlcie: (...) Ojcze nasz, któryœ jest w niebie, œwiêæ siê imiê twoje
(Mt. 6:9). S³owo „œwiêciæ” mówi o uœwiêceniu Jego imienia ponad wszystko w naszym ¿yciu.
Bo¿a obecnoœæ jest dla nas w zasiêgu rêki, bo znamy imiê Jezus. Mogê zwracaæ siê do Niego w ka¿dym
momencie.
Lecz je¿eli mam czas, aby stan¹æ w Jego obecnoœci
w bardziej intymnej relacji, robiê to w nastêpuj¹cy sposób – ofiarujê siê Bogu w osobistym uwielbieniu. Po
pierwsze, powinienem Mu ofiarowaæ moj¹ duszê
– umys³, wolê i emocje.
Byæ mo¿e nie mam nastroju do ofiarowania Bogu
swojej duszy, gdy¿ nikt mnie w tym nie prowadzi. Przecie¿ zespó³ uwielbiaj¹cy nie zawsze bêdzie ze mn¹, aby
stworzyæ mi atmosferê do uwielbienia. Nie zawsze te¿
dysponujê magnetofonem lub odtwarzaczem p³yt kompaktowych, aby s³uchaæ muzyki. Lecz gdy wchodzê
w Bo¿¹ obecnoœæ ofiarowuj¹c Mu swoj¹ duszê, prawie
zawsze koñczy siê to uwielbieniem w duchu.
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Po drugie, gdy stajê przed Bogiem, powinienem Mu
okazaæ szacunek. Ka¿dy ambasador okazuje czeœæ
ziemskiemu królowi, oddaj¹c mu pok³on i ofiarowuj¹c
dary. O ile¿ bardziej powinienem uczciæ Króla Królów
ofiarowuj¹c Mu swoj¹ duszê?
Czasami zapominamy przed kim stoimy. Tak, Jezus
jest naszym najlepszym przyjacielem. Jest On tym,
któremu ufamy. Ale gdy stajemy przed Nim z proœb¹
lub uwielbieniem, jest On naszym najwy¿szym kap³anem i zas³uguje na najwy¿sz¹ czeœæ i szacunek.
Dlatego w³aœnie nie powinniœmy w czasie uwielbienia Króla Królów pozwoliæ sobie na to, aby nasz umys³
gdzieœ „wêdrowa³” i „szuka³” wyjœcia z problemów. Je¿eli Król ma b³ogos³awiæ nasz¹ duszê, musimy zatrzymaæ j¹ w Jego obecnoœci. W przeciwnym wypadku,
oka¿emy Mu brak szacunku.
Druga godzina: wyznawanie Bo¿ego S³owa
Nastêpn¹ godzinê poœwiêci³bym na przybicie do krzy¿a problemu, z którym siê obecnie borykam. W jaki sposób? Zmieniaj¹c przy pomocy S³owa wyobra¿enie o problemie. Zamiast przyjmowaæ atak od diab³a, przy pomocy wyznania moich ust og³asza³bym, co Bóg ma do
powiedzenia na ten temat. Jest to czêœci¹ mojego dziedzictwa i jako wierz¹cy mam prawo to robiæ.
Rozpoczynaj¹c drug¹ godzinê modlitwy powiedzia³bym: „Ojcze, dziêkujê Ci, ¿e demony s¹ mi poddane.
Dziêkujê, ¿e choroba, spowodowana poœrednio lub
bezpoœrednio przez diab³a, nie ma prawa do mojego
cia³a. Dziêkujê za uwolnienie od ubóstwa w Twoim
imieniu. Dziêkujê Ci za to wszystko. Ojcze, diabe³ za-
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atakowa³ mnie. U¿yjê wiêc teraz wiary i S³owa, aby
odeprzeæ ten atak moc¹ wyznania.
Powiedzia³eœ, ¿e je¿eli nie zw¹tpiê w Twoje S³owo
w swoim sercu i wyznam je moimi ustami, ta sama
moc, która wzbudzi³a mnie do nowego ¿ycia, usunie
precz moj¹ ‘górê’”.
Ca³¹ wiêc nastêpn¹ godzinê wyznawa³bym to, co
Biblia mówi na temat mojego problemu. Mówi³bym do
góry na mojej drodze tak, jak Jezus mówi³ do drzewa
figowego w Ewangelii Marka 11:14.
Na przyk³ad, je¿eli doœwiadcza³bym finansowego braku, wyznawa³bym w ten sposób: „Ubóstwo, jesteœ przybite do krzy¿a. Jezus w swojej ³asce poniós³ mój niedostatek na krzy¿. Chocia¿ by³ bogaty, dla mnie sta³ siê
ubogi, abym Jego ubóstwem zosta³ ubogacony (2 Kor.
8:9).
Czy s³yszysz mnie, ubóstwo? Mam przymierze z Bogiem. Nie masz prawa do mojego ¿ycia, przeklinam ciê,
opuœæ moje ¿ycie!
Powodzenie, wzywam ciê z pó³nocy, po³udnia, wschodu i zachodu! Pieni¹dze, rozkazujê wam, przyjdŸcie!
Przy pomocy wyznania wiary w oparciu o Bo¿e S³owo,
siêgam po swoje prawa jako wierz¹cy cz³owiek!”. W ten
sposób mówi³bym do mojego problemu przeklinaj¹c go
i nakazuj¹c mu wynosiæ siê z mojego ¿ycia.
Czêsto w moim ¿yciu nêka³em diab³a w wy¿ej opisany sposób. Nic chyba bardziej go nie rozwœciecza!
Ktoœ mo¿e powiedzieæ: – Rozumiem, ¿e mo¿na uwielbiaæ Boga przez godzinê, lecz czy wyznawanie wci¹¿
tego samego nie jest form¹ ¿ebrania?
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Nie jest. ¯ebrzesz jedynie wtedy, gdy wci¹¿ na nowo
prosisz Go o to, co ju¿ ci da³. Na przyk³ad o uzdrowienie, czy uwolnienie od u¿ywek, które trzymaj¹ ciê w zwi¹zaniu.
Wyznawanie Bo¿ego S³owa to u¿ywanie wiary, któr¹
Pan umieœci³ w twoim sercu, abyœ uchwyci³ siê tego, co
On mówi na temat danego problemu. Je¿eli modlimy
siê o problem modlitw¹ wiary, ju¿ wiêcej nie rozmawiamy o tym z Bogiem – mówimy do problemu o Bogu!
Trzecia godzina: modlitwa jêzykami
Rozpoczynaj¹c trzeci¹ godzinê modlitwy powiedzia³bym: „Ojcze, dziêkujê ci za rozwi¹zanie mojego problemu na krzy¿u. Dziêkujê, ¿e przy pomocy miecza Ducha, Twojego S³owa, mog³em dokonaæ w przeci¹gu
ostatniej godziny zmian w duchowej rzeczywistoœci.
Dziêkujê za odpowiedŸ na moje proœby.
Teraz potrzebujê siê budowaæ – wzmocniæ mojego
wewnêtrznego cz³owieka, bêdê wiêc wyznawa³ w modlitwie tajemnice Chrystusa”.
Nastêpnie ca³¹ trzeci¹ godzinê poœwiêci³bym na
modlitwê innymi jêzykami. Le¿¹c, siedz¹c lub chodz¹c
tam i z powrotem, budowa³bym siê w najœwiêtszej wierze przez modlitwê w Duchu Œwiêtym.
Robi¹c to, czêsto mo¿esz czuæ siê tak zbudowany,
¿e nie chcesz tego przerywaæ! Szybko decydujesz: „Poœwiêcê jeszcze jedn¹ godzinê na modlitwê!”.
Podczas trzeciej godziny mogê œwiadomie robiæ coœ,
co wed³ug Bo¿ej obietnicy buduje mnie w tej sferze mojego ¿ycia, która nie powinna w¹tpiæ – w moim sercu.
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Co mówiê podczas tej modlitwy? Najczêœciej nie
wiem, poniewa¿ mój naturalny umys³ tego nie przyswaja. Wiem jednak, ¿e mój duch wyznaje wtedy Bo¿e
tajemnice i przez to mój wewnêtrzny cz³owiek – moje
serce, buduje siê w wierze.
Maj¹c jedynie trzy godziny w tygodniu na modlitwê,
zagospodarowa³bym go mniej wiêcej w ten sposób. Je¿eli z jakiegoœ powodu mia³bym tylko godzinê, podzieli³bym ten czas na trzy dwudziestominutowe odcinki:
uwielbienia, wyznawania S³owa i modlitwy jêzykami.
Wszystkie trzy rodzaje modlitwy maj¹ na celu wniesienie do twojego ¿ycia wielu korzyœci i u³atwienie ci ¿ycia
w œwietle dzie³a odkupienia.
Korzyœci z rozwa¿ania Bo¿ego S³owa
Rozwa¿anie S³owa jest najwiêkszym kluczem do
odkrywania Bo¿ych tajemnic podczas modlitwy w Duchu Œwiêtym. Przez ponad æwieræ wieku konsekwentnie realizowa³em swoj¹ decyzjê, ¿eby modliæ siê jêzykami tak czêsto, jak to jest tylko mo¿liwe i zbiera³em
tego wspania³e ¿niwo. Najwiêksze korzyœci jakich doœwiadczy³em s¹ efektem rozwa¿ania S³owa w czasie
modlitwy.
Czym jest rozwa¿anie? To proces „wype³niania” twojej duszy i ducha Bo¿ym S³owem. Gdy je rozwa¿asz,
Duch Œwiêty wyjaœnia ci w twoim duchu prawdy w nim
zawarte. Staj¹ siê one wtedy twoim objawieniem, m¹droœci¹ i poznaniem.
Rozwa¿anie pomo¿e ci nie tylko uznaæ Bo¿e S³owo
za prawdziwe, lecz tak¿e zakorzeniæ je w twoim duchu.
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Innymi s³owy, staje siê ono czêœci¹ ciebie, a tak¿e ty
stajesz siê jego czêœci¹!
Rozwa¿anie S³owa i modlitwa jêzykami
Przedstawi³em powy¿ej praktyczn¹ radê na temat
spêdzenia czasu z Bogiem, je¿eli mo¿emy na to poœwiêciæ tylko trzy godziny w tygodniu. Lecz im wiêcej modlisz siê jêzykami, kana³ przez który Bóg siê z tob¹ komunikuje staje siê bardziej „dro¿ny”. Modlitwa ta przynosi ci wewnêtrzne korzyœci, buduj¹c ciê w wierze.
Twój nowy Nauczyciel u¿ywaj¹c ponadnaturalnego
jêzyka, który wzi¹³ ze sob¹ z nieba, zaczyna oœwiecaæ
twoje wnêtrze. Jêzyk zawiera w sobie nie tylko tajemnice Bo¿ego planu dla ciebie, lecz tak¿e zrozumienie
S³owa.
Dlatego wiêc Duch Œwiêty ma nadziejê, ¿e poœwiêcisz siê rozwa¿aniu Bo¿ego S³owa. Wtedy Jego praca
bêdzie ³atwiejsza.
B³ogos³awieñstwem jest to, ¿e gdy modlê siê jêzykami mój umys³ nie pojmuje tego, co mówiê. Dlaczego?
Poniewa¿ modl¹c siê innymi jêzykami nauczy³em siê
rozwa¿aæ S³owo. To jest automatyczne – gdy siadam
do modlitwy biorê Bibliê i zaczynam czytaæ.
Bardzo czêsto robiê to w ten sposób, ¿e wybieram
jeden z listów, na przyk³ad do Galacjan, Efezjan lub
Filipian i modl¹c siê jêzykami, czytam go na okr¹g³o.
Niekiedy siedzê na krzeœle lub le¿ê na pod³odze i przez
godzinê modlê siê w Duchu. Nastêpnie otwieram Bibliê i czytam chodz¹c po pokoju i modl¹c siê.

338

Jak efektywnie modliæ siê innymi jêzykami

Modlê siê przez chwilê, a nastêpnie „nas³uchujê”,
gdy¿ mo¿e Duch Œwiêty chce mi coœ powiedzieæ. Potem
z powrotem zabieram siê za czytanie i modlitwê.
Cieszê siê, ¿e w tym samym czasie przyjmujê moim
umys³em i duchem. Duch Œwiêty korzysta z informacji, które uzyska³em przez czytanie i u¿ywa je w codziennym rozwa¿aniu. W ten sposób przyj¹³em wiêkszoœæ mojego objawienia.
Rozwa¿anie S³owa
w pierwszym koœciele
Rozwa¿anie S³owa podczas modlitwy nie jest czymœ
nowym lub szczególnym. W drugim rozdziale Dziejów
Apostolskich czytamy o tym, jak uczniowie zostali nape³nieni Duchem Œwiêtym. Nastêpnie w szóstym rozdziale widzimy, ¿e mieli problem z w³aœciwym sposobem opieki nad wdowami.
Aposto³owie powiedzieli: Zobaczcie, nie jest rzecz¹ s³uszn¹, ¿ebyœmy zaniedbali S³owo Bo¿e, a us³ugiwali przy sto³ach. Upatrzcie tedy, bracia, spoœród
siebie siedmiu mê¿ów, ciesz¹cych siê zaufaniem,
pe³nych Ducha Œwiêtego i m¹droœci, a ustanowimy
ich, aby siê zajêli t¹ spraw¹; my zaœ pilnowaæ bêdziemy modlitwy i s³u¿by S³owa (Dz. 6:4).
Jakim S³owem mieli siê zaj¹æ aposto³owie? Obietnicami Starego Testamentu. W tym czasie to by³o ca³e
ich S³owo. Nie mogli otworzyæ Biblii z ca³ym objawieniem dotycz¹cym fundamentu Koœcio³a!
Aposto³owie zajêci wiêc byli s³u¿b¹ S³owa i oddawali
siê modlitwie. O jakiej modlitwie jest mowa w powy¿szym fragmencie? Co by³o ich œwie¿ym prze¿yciem?
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Przecie¿ w³aœnie otrzymali obietnicê Ojca – chrzest
w Duchu Œwiêtym, wyra¿aj¹cy siê mówieniem innymi
jêzykami. Modlili siê wiêc nowym jêzykiem Ducha Œwiêtego!
Modl¹c siê jêzykami uczniowie rozwa¿ali obietnice
Starego Przymierza. Praktyka ta pomog³a ugruntowaæ
fundament Koœcio³a, poniewa¿ dziêki niej Bóg objawia³
im tajemnice Chrystusa.
Rozwa¿anie S³owa po³¹czone z modlitw¹ w Duchu
widzimy tak¿e w ¿yciu aposto³a Paw³a. Zauwa¿my, ¿e
poza Jezusem otrzyma³ on wiêcej objawienia ni¿ jakikolwiek inny cz³owiek od czasów Moj¿esza.
Wiemy, co jest kluczem do tego – po nape³nieniu
Duchem Œwiêtym stwierdzi³, ¿e modli siê wiêcej ni¿
ktokolwiek spoœród Koryntian (1 Kor. 14:18). Rozwa¿anie S³owa to nastêpny wa¿ny klucz.
Pawe³ przedstawia³ siê jako faryzeusz, Hebrajczyk
z Hebrajczyków (Flp. 3:5). Oznacza to, ¿e od trzeciego
roku ¿ycia, siedem godzin dziennie, uczy³ siê na pamiêæ starotestamentowych wersetów.
Wierzê, ¿e to S³owo, zasiane do jego wnêtrza i po³¹czone z czêst¹ modlitw¹ jêzykami, sta³o siê istotnym
powodem, dla którego otrzyma³ tak wielkie objawienie
na temat fundamentu Koœcio³a. Jego poznanie po³¹czy³o ze sob¹ Stary i Nowy Testament.
Prawdopodobnie Pawe³ by³ jedynym z aposto³ów,
który dok³adnie rozumia³ zale¿noœci pomiêdzy Zakonem a przymierzem z Bogiem przez Jezusa Chrystusa
– prawo ¿ycia w Duchu: Bo zakon Ducha, który daje
¿ycie w Chrystusie Jezusie, uwolni³ ciê od zakonu
grzechu i œmierci (Rzym. 8:2). Dzisiaj poznanie to
340

Jak efektywnie modliæ siê innymi jêzykami

wydaje nam siê czymœ oczywistym, lecz w tamtych czasach nie by³o to jasne. Dziêki rozwa¿aniu S³owa i modlitwie jêzykami Pawe³ otrzyma³ g³êbokie objawienie
starotestamentowych Pism.
Wyznanie: najwy¿sza forma rozwa¿ania
Bóg stworzy³ nas nie tylko ze zdolnoœci¹ do u¿ywania
wiary, lecz tak¿e do zmiany ¿ycia w oparciu o to, w co
wierzymy. Niestety, zdolnoœæ ta mo¿e byæ dla nas zarówno szkod¹, jak i korzyœci¹.
Dlatego zanim Jozue poprowadzi³ Izrael do ziemi
obiecanej, Bóg tak mu przykaza³:
Niechaj nie oddala siê ksiêga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyœlaj o niej
we dnie i w nocy, aby œciœle czyniæ wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczêœci siê twojej drodze i wtedy bêdzie
ci siê powodzi³o.
Ksiêga Jozuego 1:8
Co za niezwyk³e instrukcje! Po pierwsze, Bóg powiedzia³: „Niechaj nie oddala siê ksiêga tego zakonu od
twoich ust”. Czyli wszystko, co mówisz, powinno byæ
zgodne z Bo¿ym S³owem. W momencie gdy oddali siê
ono od twoich ust, zaakceptujesz przeciwne tobie okolicznoœci.
Gdy wyznajesz S³owo, dzia³asz przeciwko nieprzychylnym okolicznoœciom w oparciu o swoje przymierze
z Bogiem. Stosujesz tym samym najwy¿sz¹ formê rozwa¿ania.
¯yciowe okolicznoœci nie maj¹ wzglêdu na osobê.
Mog¹ pojawiaæ siê o ka¿dej porze dnia i nocy. Lecz gdy
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stajesz przeciwko sytuacjom, które wydaj¹ siê niemo¿liwe do przezwyciê¿enia i wyznajesz Bo¿e obietnice,
rozwa¿asz S³owo dzieñ i noc. Przez to dajesz mu mo¿liwoœæ zmiany twojego myœlenia, abyœ móg³ prowadziæ
zwyciêskie ¿ycie.
Ostatecznie to, czemu siê nieustannie poddajesz,
zmieni ciê. Dlatego Bóg kaza³ Jozuemu trwaæ w S³owie
i rozwa¿aæ je dniem i noc¹ – chcia³, aby ten nieustannie
poddawa³ siê S³owu.
WyobraŸ sobie odpowiedŸ
Z powodu naszych obowi¹zków, wiêkszoœæ z nas nie
mo¿e czytaæ, studiowaæ i wyznawaæ S³owo dzieñ i noc.
Mo¿emy jednak je rozwa¿aæ dzieñ i noc. Czytanie, studiowanie i wyznawanie mo¿e towarzyszyæ rozwa¿aniu,
lecz nigdy go nie zast¹pi.
Rozwa¿aj¹c nieustannie to, co Bóg mówi o twoich
okolicznoœciach i problemach, mo¿esz w swoim umyœle i duchu zmierzaæ do zupe³nie odmiennych okolicznoœci. Problem nie wp³ynie wtedy na ciebie. Zamiast
tego, twoja wiara, myœli oraz postawa, pozostawi¹ problem z ty³u, a tym samym przybli¿ysz siê do Boga, gdzie
ka¿da obietnica ma swoje tak i amen (2 Kor. 1:20).
Mo¿esz znaleŸæ siê w takim miejscu, w którym pod
wp³ywem czêstego wyznawania zwyciêstwa, w twoim
duchu powstaje jego obraz. Jest on tak mocny, ¿e przezwyciê¿a jak¹kolwiek myœl o pora¿ce.
Kiedykolwiek wiêc stawiasz czo³a problemowi lub
zamierzasz coœ zrobiæ dla Bo¿ego Królestwa, zacznij czytaæ i wyznawaæ wersety odnosz¹ce siê do danego pro-
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blemu. Rób to do czasu, a¿ nape³nisz swoje wnêtrze
S³owem.
Nastêpnie rozwa¿aj je i wyznawaj dniem i noc¹. Pozwól, aby obraz, jaki ono maluje w twoim umyœle przys³oni³ obraz, jaki namalowa³ przed tob¹ problem.
Podczas jazdy samochodem, sprz¹tania lub innej
pracy, wydobywaj S³owo ze swojego ducha i rozwa¿aj
je. Je¿eli tylko mo¿esz, g³oœno oznajmiaj swoje zwyciêstwo. Wtedy Bóg zrobi to samo, co obieca³ Jozuemu:
„Wtedy poszczêœci siê twojej drodze i wtedy bêdzie ci
siê powodzi³o”.
Rola rozwa¿ania S³owa
w przezwyciê¿eniu problemu
Tak¿e moje w³asne doœwiadczenie potwierdza prawdziwoœæ tej zasady. Na przyk³ad, nigdy nie zapomnê,
kiedy po raz pierwszy próbowa³em g³osiæ. By³o to podczas œrodowego nabo¿eñstwa w ma³ym koœciele w Oregon. Oprócz mojej ¿ony i mnie by³y tam obecne tylko
trzy lub cztery osoby.
By³em pewien, ¿e mogê to zrobiæ. Czêsto w podobnym gronie siedzieliœmy w kawiarni, rozmawiaj¹c o Jezusie. Niekiedy tak mnie ponosi³o podczas rozmowy, ¿e
z entuzjazmu niechc¹cy tr¹ca³em stó³ i o ma³o nie rozlewa³em ca³ej kawy!
Lecz wtedy sta³em w koœciele przed tymi wszystkimi ludŸmi i mia³em g³osiæ bardziej oficjalnie. Coœ siê
jednak sta³o! S¹dzê, ¿e by³o to spowodowane strachem
z tego powodu, ¿e znalaz³em siê w sytuacji, gdzie czu³em siê zobowi¹zany do zrobienia czegoœ.
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W szkole wola³em s³absz¹ ocenê z angielskiego ni¿
zg³osiæ siê do ustnej odpowiedzi. Krew wtedy odp³ywa³a
z mojej twarzy i robi³em siê blady na sam¹ myœl o tym.
A oto sta³em za pulpitem maj¹c ze sob¹ ca³¹ stronê
notatek i wszyscy na mnie patrzyli. Rosalia powiedzia³a mi póŸniej, ¿e zrobi³em siê bardzo blady, gdy tak
sta³em i zbiera³em siê, by coœ powiedzieæ. Nagle drzwi
siê otworzy³y i do sali wesz³y jeszcze trzy osoby, które
usiad³y poœród s³uchaczy. Tego by³o ju¿ za wiele, to
byli zupe³nie obcy ludzie!
Prawie zemdla³em i z wra¿enia a¿ opar³em siê o pulpit. Wci¹¿ pamiêtam widok moich bladych kciuków
zaciœniêtych kurczowo na drewnianej obrêczy kazalnicy. Ba³em siê spojrzeæ na ludzi.
W koñcu zebra³em siê w sobie i przeczyta³em kluczowy werset – ale potem mia³em zupe³n¹ pustkê w g³owie!
Wczeœniej tego dnia myœla³em o ró¿nych rzeczach godnych omówienia, lecz panika pozbawi³a mnie zdolnoœci
myœlenia.
Z tego wszystkiego chwyci³em swoje notatki i zacz¹³em czytaæ. Efekt nie by³ najlepszy. Gdy tylko skoñczy³em czytaæ, nie mia³em nic innego do powiedzenia.
Strach mnie sparali¿owa³!
Z rozpaczy spojrza³em na pastora szukaj¹c u niej
pomocy – wtedy podesz³a do pulpitu i uratowa³a mnie.
Z tego wszystkiego chcia³o mi siê p³akaæ. Droga do
mojego krzes³a wyda³a mi siê bardzo d³uga. Gdy usiad³em, us³ysza³em jak pastor t³umaczy³a zaistnia³¹ sytuacjê: – Przepraszam was, ale powiedzia³ mi, ¿e ma
powo³anie do g³oszenia...
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Wszystko to trwa³o oko³o siedmiu minut. Tego wieczora wyp³aka³em czêœæ swojego bólu w poduszkê. Od
tego czasu minê³y dwa lata zanim ponownie stan¹³em
za pulpitem!
Wydawa³o mi siê, ¿e ten wieczór by³ dla mnie potwierdzeniem tego, co wiedzia³em. Po prostu nie jestem kaznodziej¹. S³owa mojego dziadka dzwoni³y mi
w uszach: „Nigdy nic z ciebie nie wyroœnie!”.
Po pierwszej, tragicznej próbie g³oszenia, zda³em
sobie sprawê, ¿e muszê przezwyciê¿yæ w sobie wiele
negatywnych wzorców i kompleksów. Ale chwa³a Bogu,
kolejne miesi¹ce wnios³y do mojego ¿ycia istotn¹ zmianê. Nauczy³em siê, jak wa¿ne jest rozwa¿anie Bo¿ego
S³owa!
Dwa lata póŸniej zebra³em siê na odwagê, aby jeszcze raz spróbowaæ g³osiæ S³owo. Tym razem wszystko
potoczy³o siê inaczej.
Podczas tych dwóch lat, z wiadomych powodów, nie
g³osi³em na zgromadzeniach, jednak podczas rozwa¿ania S³owa wyobra¿a³em sobie jak stojê przed t³umami i g³oszê. W swoim duchu wci¹¿ na nowo powtarza³em swoje poselstwo. Malowa³em w swoim wnêtrzu
obraz zwyciêstwa.
Rozwa¿a³em wersety, na obraz których chcia³em siê
zmieniæ. Na przyk³ad, Wszystko mogê w tym, który
mnie wzmacnia, w Chrystusie (Flp. 4:13), lub Wy
z Boga jesteœcie, dzieci, i wy ich zwyciê¿yliœcie, gdy¿
Ten, który jest w was, wiêkszy jest, ani¿eli ten, który jest na œwiecie (1 Jn. 4:4). Rozmyœla³em nad tymi
wersetami, a¿ zacz¹³em widzieæ siê w innym œwietle!
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To by³o niezwyk³e. Gdy mia³em g³osiæ czu³em siê tak,
jakbym to ju¿ robi³ wczeœniej setki razy. Z tak¹ ³atwoœci¹ mog³em siê zmieniæ na obraz stworzony w moim
duchu przez rozwa¿ane S³owo.
Dlatego rozwa¿anie jest tak wa¿ne – zamienia problem w prawdê Bo¿ego S³owa, a strach przed pora¿k¹
w wiarê w ka¿dej dziedzinie twojego ¿ycia.
Przyswajanie S³owa dusz¹
Twoja dusza zosta³a stworzona w taki sposób, ¿e jest
zdolna przyswajaæ nowe fakty i zmieniaæ siê w oparciu
o nie. Na przyk³ad, je¿eli wyjecha³byœ do innego kraju,
gdzie ludzie mówiliby zupe³nie nieznanym ci jêzykiem,
przez obcowanie z nimi, zacz¹³byœ przystosowywaæ siê
do nowej sytuacji. Ca³¹ swoj¹ dusz¹ bêdziesz stara³ siê
nauczyæ nieznanego jêzyka. Nie musia³byœ wtedy siadaæ z kaset¹ i nieustannie powtarzaæ tych samych
dwóch s³ów, aby je w koñcu zapamiêtaæ. Chcesz to robiæ automatycznie.
Je¿eli podejdziesz do Bo¿ego S³owa w ten sam sposób, to twój intelekt, wola i emocje automatycznie je
przyswoi i zmieni siê.
Na przyk³ad, niektóre osoby powo³ane do s³u¿b pomocniczych w moim koœciele zapyta³y mnie, które ksiêgi
Biblii powinny szczególnie rozwa¿aæ, aby rozwijaæ siê
w ich powo³aniu. Jeden z nich jest biznesmenem i by³
zainteresowany uczeniem siê w³aœciwego stosunku do
pieniêdzy, aby posiadaj¹c je nie by³ ich niewolnikiem.
Powiedzia³em im: „Przeczytajcie Ksiêgê Przypowieœci piêædziesi¹t razy. Czytajcie j¹ uwa¿nie, zwracaj¹c
pilnie uwagê na ka¿dy werset. Nawet je¿eli nie rozu-
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miecie, co dany werset znaczy, starajcie siê rozumieæ,
co jest napisane.
Je¿eli znajdziecie s³owo, którego nie znacie, sprawdŸcie je w s³owniku, tak ¿ebyœcie czytaj¹c nastêpnym
razem rozumieli je”.
Dlaczego da³em im tak¹ radê? Poniewa¿ je¿eli przeczytaj¹ Ksiêgê Przypowieœci piêædziesi¹t razy, zape³ni¹
sobie tym s³owem dusze!
Mo¿e trzy wersety, jeden z rozdzia³u drugiego, drugi
z pi¹tego, a jeszcze jeden z dziewi¹tego, pomog¹ im zrozumieæ inny w rozdziale czternastym. Lecz to nie nast¹pi, zanim ich dusza nie przyswoi S³owa.
Czytaj¹c jak¹œ biblijn¹ ksiêgê raz po raz, zaczynasz
j¹ nieustannie rozwa¿aæ. Karmisz siê informacjami,
których Duch Œwiêty potrzebuje, aby objawiaæ ci znaczenie ca³ej ksiêgi! W koñcu centralna prawda zrodzi
siê w twoim sercu, a wszystkie pozosta³e wersety po³¹cz¹ siê w jedn¹ ca³oœæ i zrozumiesz ich wzajemne zale¿noœci.
Zrozumienie, w jaki sposób wersety odnosz¹ siê do
siebie, jest wa¿nym elementem rozwa¿ania. Jedna z podstawowych rzeczy, której Pan mnie nauczy³, to nigdy nie
wyrywaæ z kontekstu danego wersetu.
Je¿eli próbujê zrozumieæ fragment, Duch Œwiêty pomaga mi znaleŸæ miejsce, w którym ten temat siê rozpoczyna i koñczy. Nastêpnie wielokrotnie go czytam.
W ten sposób towarzyszê Mu w rozwa¿aniach.
Proces przyswajania S³owa stanie siê automatyczny, bêdzie postêpowa³ nawet gdy pójdziesz spaæ. Na
przyk³ad, przeczyta³eœ sto razy 1 List Jana. List ten
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jest dobrym pocz¹tkiem w rozwa¿aniu S³owa. Wszystko w tobie, co nie mi³uje ludzi, wytoczy tej ksiêdze wojnê! Przypuœæmy, ¿e nastêpnie ktoœ ciê zrani w jakiœ
sposób i z ma³ej urazy wyrasta w tobie góra nieprzebaczenia.
Zamys³ Chrystusa, który przyswoi³eœ z 1 Listu Jana
pomo¿e ci podczas snu oddzieliæ, co jest w nim wa¿ne
dla ciebie, a co nie jest. Zwróci ci uwagê na prawdê S³owa, która dotyczy Bo¿ej mi³oœci i pomo¿e przezwyciê¿yæ nieprzebaczenie.
To jest w³aœnie rozwa¿anie S³owa we dnie i w nocy.
Proces Jego przyswajania nastêpuje automatycznie, tak
jak uczenie siê obcego jêzyka w kraju, gdzie wszyscy
go u¿ywaj¹.
Twoja dusza zmieni siê na obraz tego, czemu siê
poddajesz. Je¿eli bêdzie to nauka jêzyka w obcym kraju, zaczniesz siê go automatycznie uczyæ. Je¿eli natomiast oddasz siê modlitwie w Duchu Œwiêtym i S³owu
– czytaj¹c je, wyznaj¹c i rozmyœlaj¹c o nim – twój duchowy cz³owiek automatycznie zacznie otrzymywaæ
objawienie Bo¿ej prawdy!
Powy¿sze wskazówki na temat modlitwy w Duchu
nie s¹ w ¿adnym wypadku wyczerpuj¹ce, lecz stanowi¹ uwagi, maj¹ce pomóc ci znaleŸæ drogê do efektywniejszego ¿ycia modlitewnego. Pamiêtaj, kluczem do
Bo¿ych tajemnic jest modlitwa innymi jêzykami. Twoje
przeznaczenie to Bo¿a doskona³a wola dla ciebie, a twoim pomocnikiem jest Duch Œwiêty w tobie!

348

Wci¹¿ szukaj mojego oblicza, abyœ
móg³ zmierzaæ od œmierci do
œmierci cielesnej natury oraz od
chwa³y do chwa³y.
Zobaczysz rzeczy wspania³e.
Nie tylko bêdziesz sia³, lecz weŸmiesz tak¿e udzia³ w ¿niwie.
Poniewa¿ tak, jak powiedzia³em, stanie siê.
Dajê ci wiêc klucze i wo³am ciê.
PrzyjdŸ. PrzyjdŸ. PrzyjdŸ.
PrzyjdŸ, mówi Duch ³aski.
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Rozdzia³ 15

Bo¿y wzrost w mi³oœci agape
Spêdzanie czasu w Bo¿ej obecnoœci z trzeci¹ osob¹
Trójcy, która tworzy w moim duchu ponadnaturalny
jêzyk jest dla mnie zaszczytem. Dlaczego? Poniewa¿
wraz z ka¿dym s³owem Duch Œwiêty dokonuje we mnie
cudownej przemiany.
Dawniej myœla³em, ¿e jêzyki do osobistego budowania siê dotycz¹ g³ównie wyznawania Bo¿ych tajemnic i wzrostu w oparciu o objawienie. PóŸniej odkry³em, ¿e jêzyki pomagaj¹ mi w oczyszczeniu, abym móg³
¿yæ mi³oœci¹ agape – bezwarunkow¹ mi³oœci¹, która
nie szuka swego i pragnie s³u¿yæ innym.
Mi³oœæ agape a mi³oœæ fileo
¯ycie w Bo¿ej mi³oœci jest dla nas najwa¿niejszym
celem i dlatego chcê j¹ bardziej poznawaæ. Wiem du¿o
na temat mi³oœci „fileo”, ale zale¿y mi na poznaniu
mi³oœci „agape”.
Po³¹czy³em siê z Jezusem, który wed³ug relacji Jana
powiedzia³: Bóg jest mi³oœci¹ (1 Jn. 5:16). Nie tylko
nas kocha – On jest mi³oœci¹. Jest to nierozerwaln¹
czêœci¹ Jego natury. Dlatego czêsto nie rozumiemy Go
tak, jak powinniœmy – po prostu nie zrozumieliœmy
mi³oœci agape.
Zazwyczaj nie mamy problemu z mi³oœci¹ fileo. Fileo zabiega o interesy w³asne lub najbli¿szych. W pew351
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nym sensie jest to mi³oœæ warunkowa, która mówi:
„Mogê ciê mi³owaæ, je¿eli jesteœ dla mnie mi³y” lub „Bêdê
ciê kochaæ, ale chcê czegoœ w zamian”.
Wiêkszoœæ z nas wie, jak kochaæ ludzi mi³oœci¹ fileo,
ale nie potrafimy ¿yæ w mi³oœci agape. Agape jest mi³oœci¹, która nie myœli tylko o sobie. Koncentruje siê g³ównie na potrzebach innych.
Mi³oœæ fileo motywuje mnie do pójœcia na wojnê,
poniewa¿ kocham swój kraj. Mogê nawet poœwiêciæ
siê w nadziei lepszej przysz³oœci moich dzieci. Mogê
z³o¿yæ swoje ¿ycie na tym o³tarzu.
Lecz z mi³oœci¹ agape poszed³bym na wojnê maj¹c
wy¿sze pobudki. Poœwiêci³bym swoje ¿ycie, aby moje
dzieci by³y wolne od strachu, lecz w tym samym czasie mia³bym w sercu ¿o³nierza – wroga. Modli³bym siê
o koniec wojny i jego nowe narodzenie.
Wiêkszoœæ ma³¿eñstw opiera siê na mi³oœci fileo, nie
agape. Wspó³ma³¿onkowie kochaj¹ siê za to, co mog¹
otrzymaæ od drugiej strony. Je¿eli natomiast ma³¿eñstwa opiera³yby siê zawsze na Bo¿ej, niesamolubnej
agape, nie by³oby wiêcej rozwodów.
Mi³oœæ agape jest mi³osierna
Mi³oœæ agape mówi: „B¹dŸ mi³osierny tak, jak twój
Ojciec w niebie jest mi³osierny” (£k. 6:36). Jak bardzo
nasz Ojciec jest mi³osierny? Wszyscy zmierzaliœmy do
piek³a, nie mieliœmy nic, co mog³oby nas u³askawiæ.
Nie mieliœmy ¿adnego prawa, aby stan¹æ przed Bogiem
i sami nie mogliœmy tego zmieniæ.
Bóg okaza³ nam jednak mi³osierdzie. Ani nie zas³ugiwaliœmy na nie, ani nie mogliœmy sobie go zaskarbiæ;
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nie mieliœmy mo¿liwoœci przyjœæ do œwiêtego Boga. Lecz
On, w swoim mi³osierdziu, przyszed³ do nas. Przez krew
Jezusa zapewni³ nam pojednanie.
Jak wiêc przestrzegasz przykazania Jezusa, aby byæ
mi³osiernym, jak Bóg? Wszystkie wskazówki s¹ zawarte
w Ewangelii £ukasza 6:27-38.
Je¿eli ktoœ chce ci zabraæ p³aszcz, oddajesz mu go.
Gdy ktoœ bije ciê w policzek, nadstawiasz mu drugi. Gdy
ktoœ zabiera, co twoje, dajesz mu nawet wiêcej, a je¿eli
mówi fa³szywie przeciwko tobie, modlisz siê o niego
i przebaczasz mu. Je¿eli ciê nienawidzi, ty wci¹¿ go mi³ujesz.
Dlaczego? Poniewa¿ jesteœ dla niego mi³osierny.
Przez krew Chrystusa wychodzisz takiej osobie naprzeciw, chocia¿ na to nie zas³uguje. To jest agape!
W Ewangelii £ukasza 6:38 czytamy o efektach ¿ycia
tak¹ mi³oœci¹:
Dawajcie, a bêdzie wam dane; miarê
dobr¹, nat³oczon¹, potrzêsion¹ i przepe³nion¹ dadz¹ w zanadrze wasze; albowiem
jakim s¹dem s¹dzicie, takim was os¹dz¹,
i jak¹ miar¹ mierzycie, tak¹ i wam odmierz¹.
Jezus powiedzia³: „Jako dzieci Najwy¿szego, który
okazuje mi³osierdzie z³ym i niewdziêcznym, oka¿cie
mi³oœæ agape innym, Mój Ojciec odda wam wszystko,
co straciliœcie – miar¹ dobr¹, nat³oczon¹, potrzêsion¹
i przepe³nion¹ da w zanadrze wasze. Je¿eli z³odziej przychodzi tylnymi drzwiami i okrada ciê z powodu twojego mi³osierdzia, Mój Ojciec przyjdzie frontowymi drzwia-
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mi z agape i obficie wynagrodzi ci wszystko, co straci³eœ!”. W³aœnie dlatego agape nie zawodzi (1 Kor. 13:8)!
Jednak o ¿yciu mi³oœci¹ agape ³atwo siê tylko mówi.
Wiêkszoœæ z nas, gdy ktoœ grozi s¹dem, odpowiada tak:
– Taki jesteœ? Tylko spróbuj – zobaczymy siê na rozprawie!
Jak mo¿emy wiêc kochaæ mi³oœci¹ agape i byæ mi³osierni, jak nasz Ojciec? S³owo uczy nas, ¿e modlitwa jêzykami jest g³ównym kluczem, który pomo¿e
nam w oczyszczeniu siê na drodze do tego rodzaju
mi³oœci.
Podlewaj ziarno agape przez modlitwê
Bóg umieœci³ mi³oœæ agape w twoim duchu, ale mo¿esz byæ tak zdominowany przez cielesne emocje, ¿e trudno ci sobie wyobraziæ, ¿e ona tam jest. Jednak gdy modlisz siê jêzykami, omijasz funkcje twojej duszy i siêgasz do samego ducha.
W procesie budowania siê podlewasz ziarno agape
powoduj¹c jego wzrost. Moc mi³oœci w twoim duchu
wzrasta, a¿ pewnego dnia zdominuje emocje. W ten
sposób zwlekamy z siebie starego cz³owieka i przyoblekamy siê w nowego.
Zewleczcie z siebie starego cz³owieka
wraz z jego poprzednim postêpowaniem,
którego gubi¹ zwodnicze ¿¹dze,
I odnówcie siê w duchu umys³u waszego,
A obleczcie siê w nowego cz³owieka,
który jest stworzony wed³ug Boga w sprawiedliwoœci i œwiêtoœci prawdy.
List do Efezjan 4:22-24
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Doskona³a mi³oœæ usuwa bojaŸñ
Gdy oblekasz siê w nowego cz³owieka, oddaj¹c siê
S³owu i modlitwie, Duch Œwiêty przez twojego ducha
buduje, oczyszcza i kszta³tuje twój charakter, a¿ wszystko, co mówisz, myœlisz lub robisz wyp³ywa z mi³oœci
agape. Zobaczmy 1 List Jana 4:17-18, aby siê wiêcej
dowiedzieæ na temat tej potê¿nej si³y.
W tym mi³oœæ do nas dosz³a do doskona³oœci, ¿e mo¿emy mieæ niezachwian¹
ufnoœæ w dzieñ s¹du, gdy¿ jaki On jest,
tacy i my jesteœmy na tym œwiecie.
W mi³oœci nie ma bojaŸni, wszak doskona³a mi³oœæ usuwa bojaŸñ, gdy¿ bojaŸñ dr¿y przed kar¹; kto siê wiêc boi,
nie jest doskona³y w mi³oœci.
Powy¿szy fragment wyjaœnia nam jakie poznanie
uzyskamy, gdy mi³oœæ dojdzie w nas do doskona³oœci
– doskona³a mi³oœæ usuwa bojaŸñ, gdy¿ bojaŸñ dr¿y
przed kar¹. W miarê wiêc, jak jesteœmy oczyszczani od
obaw i strachu, mi³oœæ w nas doskonali siê.
Je¿eli na przyk³ad chcesz siê ze mn¹ s¹dziæ, jak mogê
ci okazaæ mi³osierdzie, je¿eli bojê siê rezultatów ca³ej
tej sytuacji? Lecz je¿eli mi³oœæ dojdzie we mnie do doskona³oœci, wiem, ¿e nic nie stracê. Mo¿esz mi zabraæ
wszystko, co mam, bo w Ewangelii £ukasza 6, 38 jest
napisane, ¿e mój Ojciec wszystko mi zwróci, miar¹ dobr¹, nat³oczon¹, potrzêsion¹ i przepe³nion¹. Da mi wiêcej ni¿ mia³em do tej pory!
Co jest znakiem mojego przybli¿ania siê do Boga
i mi³oœci agape? To, ¿e zdobywaj¹c agape pozbywam siê
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udrêki i strachu oraz wchodzê w odpocznienie i odœwie¿enie.
Kiedyœ myœla³em, ¿e mi³oœæ to uczucie, postawa, która mo¿e mi pomóc przetrwaæ w relacjach z ludŸmi, których ciê¿ko jest mi³owaæ. Lecz to nie jest prawda.
¯ycie mi³oœci¹ agape jest trwaniem w odpocznieniu.
W miarê jak przybli¿asz siê do Boga, a Jego mi³oœæ staje siê w tobie doskona³a, pokój zaczyna dominowaæ nad
strachem. To pierwszy znak, ¿e jesteœ oczyszczany z mi³oœci fileo.
Jako us³uguj¹cy chcia³bym móc otworzyæ twoje serce
i w³o¿yæ do niego agape, abyœ na zawsze by³ wolny od
udrêki i strachu w twoim ¿yciu. Chocia¿ rozumiem
proces, w jaki osi¹gasz ten cel, mogê ciê jedynie o tym
uczyæ.
Mogê oddzia³ywaæ na twój intelekt. Jak to tylko
mo¿liwe, mogê uczyæ ciê z Bo¿ym namaszczeniem,
mówi¹c do twojego ducha. Nie mogê jednak dokonaæ
procesu doskonalenia twojej mi³oœci.
Je¿eli zdo³am ciê przekonaæ do oddania siê modlitwie w Duchu Œwiêtym, sam rozpoczniesz ten proces.
Zaczniesz siê budowaæ w wewnêtrznym cz³owieku przez
moc Ducha Œwiêtego.
Wtedy Duch Œwiêty zacznie umartwiaæ w tobie wszelk¹ cielesnoœæ, buduj¹c ciê od wewn¹trz i oczyszczaj¹c
z braku poczucia bezpieczeñstwa, onieœmielenia i po¿¹dliwoœci. W ten sposób Bo¿a mi³oœæ stanie siê doskona³a w tobie. Kiedy Duch Œwiêty buduje twoj¹ now¹
naturê, udrêka i strach odchodz¹, i przybli¿asz siê do
agape.
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Staraj siê usilnie o mi³oœæ agape
PrzeœledŸmy trzynasty rozdzia³ 1 Listu do Koryntian,
rozdzia³ o mi³oœci, i odkryjmy wiêcej prawd na temat
roli modlitwy jêzykami w przybli¿aniu siê do pe³niejszego objawienia mi³oœci agape w naszym ¿yciu.
Spójrzmy na ten rozdzia³ w ca³ym jego kontekœcie.
Dwunasty rozdzia³ 1 Listu do Koryntian to wspania³y
fragment, maj¹cy na celu wykorzenienie z nas niewiedzy na temat duchowych darów, sposobów Bo¿ego dzia³ania oraz zarz¹dzania. Rozdzia³ czternasty
opisuje duchow¹ moc, która kryje siê za modlitw¹ jêzykami.
Pawe³ porusza najpierw temat Bo¿ego zarz¹dzania,
a póŸniej przechodzi do wyjaœnienia dzia³ania Ducha
i daru jêzyków. Pomiêdzy tymi dwoma rozdzia³ami
umieszcza rozdzia³ trzynasty. Na pocz¹tku jednak mówi
coœ szczególnego:
STARAJCIE SIÊ TEDY USILNIE o wiêksze dary ³aski; a ja wam wska¿ê DROGÊ
JESZCZE DOSKONALSZ¥.
1 List do Koryntian 12:31
Pawe³ pragnie nam pokazaæ „jeszcze doskonalsz¹ drogê”. Je¿eli chcesz zaoszczêdziæ sobie wielu problemów,
staraj siê o mi³oœæ agape tak, jak starasz siê o najlepsze
dary.
Czy jest wa¿ne, abyœmy szukali mi³oœci agape? Pawe³ wyjaœnia to w 1 Liœcie do Koryntian 13:13:
Teraz wiêc pozostaje wiara, nadzieja,
mi³oœæ, te trzy; LECZ Z NICH NAJWIÊKSZA JEST MI£OŒÆ.
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Je¿eli mia³bym wybieraæ, prawdopodobnie powiedzia³bym, ¿e najwa¿niejsza jest wiara, a zaraz potem
nadzieja. Nadzieja popycha ciê do spêdzania czasu na
karmieniu siê Bo¿ym S³owem, co sprawia, ¿e twoja
wiara zaczyna siê manifestowaæ. Ale Pawe³ powiedzia³:
„Wiêksza ni¿ wiara i nadzieja jest bezwarunkowa agape”. Oznacza to, ¿e nie ma nic wa¿niejszego w ¿yciu,
ni¿ usilne szukanie mi³oœci agape.
S³owo „starajcie siê” ma w oryginale mocniejsze znaczenie. Spotykamy je w dziesiêciu przykazaniach, gdzie
miêdzy innymi jest napisane: „Nie bêdziesz po¿¹da³
¿ony bliŸniego swego” (2 Moj¿. 20:17). S³owo to w negatywnym znaczeniu odnosi siê do bardzo silnego po¿¹dania, wprost konsumuj¹cego cz³owieka, co sprawia,
¿e bezwzglêdnie szuka obiektu swojego po¿¹dana, bo
to zupe³nie go poch³ania.
Lecz gdy to s³owo jest u¿yte w pozytywnym znaczeniu, oznacza to poszukiwanie ca³ym sercem tego, co
Bóg ma dla ciebie.
Nigdy nie mia³em problemu ze staraniem siê o wiêksze dary. Poœci³em, modli³em siê – robi³em, co tylko
mog³em, abym móg³ byæ Bo¿ym narzêdziem.
By³em wiêc zszokowany, gdy Bóg powiedzia³ do mojego ducha: – Po¿¹daj moich darów z ca³ych si³, a ja
poka¿ê ci doskonalsz¹ drogê do wiêkszych darów.
– Bo¿e, po tych wszystkich latach spêdzonych na
postach, modlitwie i usilnym staraniu siê o wiêksze
dary ³aski, chcesz mi pokazaæ doskonalsz¹ drogê?
– chcia³em siê dowiedzieæ.
– Tak – pad³a odpowiedŸ.
Bóg pokaza³ mi doskonalsz¹ drogê!
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W oryginale list do Koryntian nie by³ podzielony na
rozdzia³y. Zaraz wiêc po zachêcie do po¿¹dania wiêkszych darów i obietnicy pokazania nam lepszej drogi,
wprowadza nas w temat mi³oœci: Choæbym mówi³ jêzykami ludzkimi i anielskimi, a mi³oœci bym nie
mia³, by³bym miedzi¹ dŸwiêcz¹c¹ lub cymba³em
brzmi¹cym (1 Kor 13, 1).
Innymi s³owy najlepszym sposobem na d¹¿enie do
wiêkszych darów to równie usilne staranie siê o mi³oœæ
agape. Czyni¹c to najlepsz¹ drog¹ zmierzasz do wiêkszych darów, jakie Bóg ma dla ciebie.
Co to s¹ „wiêksze dary”? Jesteœ powo³any do zajêcia
miejsca w jednym z oœmiu sposobów Bo¿ego dzia³ania.
Wiêksze dary dla ciebie to te, które uwierzytelni¹ s³u¿bê, do której zosta³eœ powo³any.
Moc przychodzi po oczyszczeniu
Przez lata bardzo intensywnie poszukiwa³em darów, które wyposa¿y³yby mnie do mojego powo³ania.
Modli³em siê: „Panie, u¿yj mnie w swojej mocy. Bêdê
poœci³ i modli³ siê – zrobiê wszystko, co muszê, abyœ
móg³ dzia³aæ w mocy przez moje ¿ycie!”.
Od dnia mojego nowego narodzenia, mia³em œwiadomoœæ Bo¿ego powo³ania, co nie dawa³o mi spokoju.
Za ka¿dym razem, gdy zaszywa³em siê z Duchem Œwiêtym na modlitwie, widzia³em jak Bóg manifestuje siê
w wielkim przebudzeniu. Widzia³em ludzi biegn¹cych
wprost do przodu z zamiarem oddania ¿ycia Jezusowi
oraz potê¿ne cuda – odrastaj¹ce koñczyny, g³uchych
odzyskuj¹cych s³uch i niewidomych odzyskuj¹cych
wzrok.
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Wizja ta zawsze mi towarzyszy, tak ¿e zawsze gdy
jestem w Duchu, widzê to. Zdecydowa³em siê poddawaæ Duchowi Œwiêtemu a¿ do dnia, w którym zobaczê
w swoim ¿yciu Bo¿e poruszenie przewy¿szaj¹ce moje
wyobra¿enie.
Przez lata wiêc gorliwie szuka³em Boga w proœbach
i modlitwach o namaszczenie do przebudzenia. Dzisiaj mogê zaœwiadczyæ, ¿e gdybym wtedy otrzyma³ to,
o co zabiega³em, zniszczy³oby mnie to. W moim charakterze by³y pewne wady, które wymaga³y oczyszczenia. Je¿eli Bóg da³by mi moc zanim by³em na to gotowy, odniós³bym pora¿kê w ¿yciu i s³u¿bie.
Sta³o siê tak w ¿yciu wielu mê¿ów Bo¿ych w przesz³oœci. Chocia¿ usilnie szukali Boga i Jego mocy, w obliczu
strategii nieprzyjaciela ich ukryte s³aboœci zaczyna³y
wyp³ywaæ na œwiat³o dzienne.
Na przyk³ad, Alexander Dowie by³ tak potê¿nie u¿ywany w czynieniu cudów, ¿e pod koniec ubieg³ego stulecia wraz z dziesiêcioma tysi¹cami swoich naœladowców zbudowa³ miasto Zion w pobli¿u Chicago. Bóg dzia³a³ przez niego w potê¿ny sposób rozniecaj¹c przebudzenie. Jednak na koniec Dowie zacz¹³ siê uwa¿aæ za
drugiego Eliasza. Zwiedzenie to doprowadzi³o jego s³u¿bê do upadku.
Naucz siê nienawidziæ tego,
co ci przeszkadza
Zamiast wiêc odpowiedzieæ na moje ¿arliwe modlitwy
o namaszczenie do przebudzenia, Bóg kaza³ mi z t¹ sam¹
gorliwoœci¹ szukaæ mi³oœci agape. Zapewni³ mnie, ¿e
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staraj¹c siê o Jego mi³oœæ, w doskonalszy sposób odkryjê Jego moc.
Zacz¹³em poszukiwaæ agape. Nauczy³em siê nienawidziæ tego, co by³o niew³aœciwe w moim ¿yciu. Œwiêty
gniew poprzedza³ oczyszczenie z tych rzeczy.
Je¿eli dojdziesz w swoim ¿yciu do miejsca, w którym znienawidzisz wady, które przeszkadzaj¹ ci w pe³niejszym chodzeniu z Bogiem, w koñcu coœ z nimi zrobisz.
Szukaj¹c drogi doskonalszej chcia³em siê zmieniæ
przez mi³oœæ agape. Lecz moje starania wydawa³y siê
przynosiæ przeciwne rezultaty. Im bardziej poznawa³em tê mi³oœæ, tym mocniej rozumia³em swoje braki
i niedoci¹gniêcia. Znalaz³em siê w beznadziejnej sytuacji i s¹dzi³em, ¿e jestem tak okropny, ¿e nigdy nie bêdê
w stanie chodziæ w mi³oœci opisanej w trzynastym rozdziale 1 Listu do Koryntian.
Nie rozumia³em wtedy, ¿e to Duch Œwiêty obna¿a
we mnie wszystko, co diabe³ wykorzystywa³, aby mi
przeszkadzaæ w poszukiwaniu agape. By³o to czêœci¹
procesu przybli¿ania siê do Boga i wyposa¿ania do realizacji mojego powo³ania. Nie wiedzia³em, ¿e droga do
mocy jest pokazana w tym samym rozdziale, który porusza temat poszukiwanej przeze mnie mi³oœci agape.
Agape nie mo¿na siê nauczyæ
jednego wieczoru
Ka¿dy z kaznodziejów lubi g³osiæ na temat poruszony w trzynastym rozdziale 1 Listu do Koryntian. Uwielbiamy podkreœlaæ wagê bezwarunkowej mi³oœci.
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Mi³oœæ agape jest cierpliwa, jest dobrotliwa, nie zazdroœci, nie jest che³pliwa, nie nadyma siê, nie postêpuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi siê, nie
myœli nic z³ego, nie raduje siê z niesprawiedliwoœci, ale
siê raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu
wierzy, wszystkiego siê spodziewa, wszystko znosi.
Mi³oœæ nigdy nie ustaje – zabierzesz j¹ ze sob¹ do
nieba. Jêzyki przemin¹, proroctwa przemin¹, przeminie tak¿e wiedza – nie bêdziesz ich potrzebowaæ, lecz
przekraczaj¹c granicê nieba staniesz w Bo¿ej obecnoœci z mi³oœci¹ agape.
O tak, my, kaznodzieje, lubimy mówiæ o mi³oœci. T³umaczymy znaczenie tego s³owa z greki, malujemy ludziom obraz doskona³ego chrzeœcijanina, którego nie³atwo sprowokowaæ. Ale nastêpnego dnia doradzamy
komuœ: – O tak, masz racjê, podaj ich do s¹du!
O Bo¿e, pomó¿ nam! Zachwycamy siê poselstwem
o mi³oœci z trzynastego rozdzia³u 1 Listu do Koryntian,
ale nie potrafimy uwolniæ w sobie mocy, aby ni¹ ¿yæ!
S¹dzimy, ¿e gdy jednego dnia g³osimy na temat agape, nastêpnego wszyscy, którzy nas s³yszeli bêd¹ doskonali, mili dla siebie i ju¿ nigdy nie zrobi¹ nic niew³aœciwego. Przestan¹ krytykowaæ, obmawiaæ i atakowaæ innych lub gniewaæ siê.
Mówimy ludziom: – Nie powinieneœ w ten sposób
postêpowaæ – i s¹dzimy, ¿e wszyscy przestan¹ Ÿle czyniæ. Dlaczego tak s¹dzimy? Zachowujemy siê tak, jakbyœmy siê wczoraj urodzili!
Je¿eli zrozumiesz, czym jest mi³oœæ agape, uœwiadomisz sobie, ¿e wiêkszoœæ chrzeœcijan nie u¿ywa jej
w codziennym ¿yciu. Wielu nigdy jej nie u¿yje. Trud362
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no jest ¿yæ mi³oœci¹ agape, je¿eli masz w sobie choæby
gram nieumartwionego cia³a.
Jedn¹ wiêc rzecz¹ jest g³oszenie na temat mi³oœci
agape i mówienie, ¿e je¿eli ¿yjemy w niej, nigdy siê nie
potkniemy, a zupe³nie inn¹ zrozumienie procesu, w którym uczymy siê ni¹ ¿yæ.
Zapomnieliœmy, ¿e to jest proces, w którym przez
budowanie siê innymi jêzykami zmierzamy do miejsca
w Duchu, w którym jesteœmy wystarczaj¹co mocni, aby
siê zupe³nie poddaæ mi³oœci agape.
Czy mo¿na ¿yæ agape
przy pomocy si³y woli?
Nigdy nie bêdziesz móg³ ¿yæ pe³ni¹ agape w oparciu
o si³ê swojej woli. Nie zauwa¿y³eœ, na przyk³ad, jak ktoœ
wytrzymuje z³oœliwoœæ innych do momentu, a¿ to przekroczy pewn¹ miarê? Wtedy mówi: – Wynoœ siê! Precz
z mojego domu!
Przy pomocy swojej woli stara siê wytrzymaæ, ale d³u¿ej ju¿ nie mo¿e!
£atwo jest opowiadaæ o mi³oœci agape. Ktoœ mo¿e powiedzieæ: – Chocia¿bym odda³ cia³o na spalenie, a swoje mienie ubogim, lecz mi³oœci bym nie mia³...
Jednak musimy pamiêtaæ, ¿e ¿yjemy w œwiecie,
w którym ludzie niszcz¹ siê nawzajem, a diabe³ stara
siê zniszczyæ wszystkich. ¯ycie w mi³oœci agape nie jest
takie ³atwe, jak w koœciele, kiedy jesteœmy pod namaszczeniem.
Czy chcesz byæ, jak Jezus? Mo¿esz powiedzieæ:
– O tak. Pragnê wzbudzaæ ludzi z martwych, budowaæ
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ogromny koœció³ i staæ siê najlepszym kaznodziej¹ na
œwiecie, Tak, chcê byæ jak Jezus.
Jezus mówi nam wiêc, ¿e nie powinniœmy byæ nikomu nic d³u¿ni, poza mi³oœci¹ (Rzym. 13:8).
Co to oznacza? Bez wzglêdu na to, jak wielki mam
d³ug mi³oœci wzglêdem ciebie, nigdy nie mogê go sp³aciæ. Je¿eli uderzysz mnie w jeden policzek, nadstawiê ci
drugi. Mo¿esz mnie wykorzystaæ, ale ja bêdê siê o ciebie
modli³. Mo¿esz mnie nienawidziæ, lecz ja nie bêdê przeciwko tobie.
To wszystko jest charakterystyk¹ agape. Nie ma
znaczenia jak czêsto zrobisz coœ przeciwko mnie, wci¹¿
jestem twoim d³u¿nikiem.
Jeszcze jedna cecha Jezusa – nigdy nie szuka³ swego. On nas uczy, ¿e kiedy ktoœ chce siê z nami s¹dziæ
o samochód, powinniœmy mu jeszcze zatankowaæ, umyæ
i naprawiæ, a potem powiedzieæ: – Dajê ci go w imieniu
Jezusa. Chcê, abyœ wiedzia³, ¿e nie zabra³eœ mi tego samochodu, poniewa¿ tylko Bóg mo¿e pozwoliæ, aby mi
coœ zabrano. Je¿eli On na to pozwala, rzecz ta jest moim
ziarnem. „Zasiewam” ten samochód w twoje ¿ycie, wiêc
go umy³em, naprawi³em i zatankowa³em. Diabe³ nie
mo¿e mi nic wykraœæ.
Dobrze, je¿eli szanujemy osobê, która ¿yje w mi³oœci
do tego stopnia, ¿e gotowa jest tak zrobiæ. Lecz jak dotrzeæ do tego miejsca w naszym duchowym ¿yciu?
Musisz uœwiadomiæ sobie jedn¹ prawdê – nie osi¹gniesz agape je¿eli nie odkryjesz, jak mo¿esz poddaæ siê
oczyszczeniu Ducha Œwiêtego ze wszystkiego, co w jest
tobie z ni¹ sprzeczne. Na twoim miejscu postêpowa³bym wed³ug Bo¿ych wskazówek!
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Droga do agape
W 1 Liœcie do Koryntian 12:28 Pawe³ wyszczególnia
s³u¿by poczynaj¹c od aposto³a, a koñcz¹c na ró¿nych
rodzajach jêzyków – ósmym i ostatnim darze. Nastêpnie w 1 Liœcie do Koryntian 13:1-3 aposto³ odwraca tê
kolejnoœæ.
Choæbym mówi³ jêzykami ludzkimi
i anielskimi, a mi³oœci bym nie mia³, by³bym miedzi¹ dŸwiêcz¹c¹ lub cymba³em
brzmi¹cym.
I choæbym mia³ dar prorokowania, i zna³
wszystkie tajemnice, i posiada³ ca³¹ wiedzê, i choæbym mia³ pe³niê wiary, tak ¿ebym góry przenosi³, a mi³oœci bym nie
mia³, by³bym niczym.
I choæbym rozda³ ca³e mienie swoje,
i choæbym cia³o swoje wyda³ na spalenie,
a mi³oœci bym nie mia³, nic mi to nie pomo¿e.
Zaczynaj¹c od ostatniego sposobu dzia³ania Pawe³
pokazuje nam szeœæ stopni, obejmuj¹cych miêdzy innymi przenosz¹c¹ góry wiarê, a¿ do mi³oœci agape.
Poniewa¿ dominuj¹cym tematem trzynastego rozdzia³u jest mi³oœæ, nie dostrzegamy tam czêsto drogi
stopniowego rozwoju w mi³oœci agape, na który sk³ada
siê szeœæ poziomów duchowej dojrza³oœci.
Mo¿e mówisz: – Bracie Roberson, nadmieni³eœ coœ
o odwróconej kolejnoœci, czy mo¿esz mi to wyjaœniæ?
Przeczytajmy pierwsze trzy wersety z trzynastego roz-
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dzia³u 1 Listu do Koryntian i zobaczmy, co Pawe³ tam
mówi. Wtedy odkryjemy drogê do wzrostu w mi³oœci
agape.
Szeœæ stopni
do duchowej dojrza³oœci
Na podstawie pierwszych trzech wersetów trzynastego rozdzia³u mo¿emy wyró¿niæ szeœæ odrêbnych poziomów duchowej dojrza³oœci, do których Duch Œwiêty
bêdzie prowadzi³ ka¿dego wierz¹cego, poœwiêcaj¹cego
siê modlitwie w Duchu.
Poziom pierwszy
Jeszcze raz zwróæmy uwagê na pierwszy werset:
Choæbym mówi³ jêzykami ludzkimi
i anielskimi, a mi³oœci bym nie mia³, by³bym miedzi¹ dŸwiêcz¹c¹ lub cymba³em
brzmi¹cym.
Gdy zostajemy ochrzczeni w Duchu Œwiêtym i zaczynamy mówiæ jêzykami, automatycznie stajemy na
pierwszym poziomie duchowej dojrza³oœci, gdzie mamy
nieograniczon¹ mo¿liwoœæ u¿ywania daru jêzyków.
Zwrot „jêzykami ludzkimi” odnosi siê do ponadnaturalnego wyposa¿enia od Ducha Œwiêtego do g³oszenia
w jêzyku zrozumia³ym dla innych, lecz którego osobiœcie nie znamy. „Jêzyki anielskie” to jêzyk u¿ywany
w niebie. Najczêœciej, gdy budujemy siê w Duchu i wyznajemy tajemnice Bo¿ego planu dla naszego ¿ycia,
mówimy jêzykiem anio³ów.
Pierwszy werset nie przedk³ada wagi mi³oœci nad jêzyki. Oto jego sens – Chocia¿ jestem ochrzczony w Du-
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chu Œwiêtym i mogê mówiæ innymi jêzykami, na nic mi
siê to nie przyda, je¿eli nie bêdê trwa³ w mi³oœci i nie
u¿yjê tego daru do budowania siê w wierze (Jud. 2021).
Na ca³ym œwiecie istnieje wiele koœcio³ów, które choæ
wierz¹ w chrzest w Duchu Œwiêtym i modl¹ siê jêzykami, ¿yj¹ w poró¿nieniu i nieprzebaczeniu. Osobiœcie
znam ludzi gotowych zniszczyæ innych bez mrugniêcia
okiem.
Cz³owiek mo¿e mówiæ jêzykami, ale to nie przyniesie mu ¿adnych korzyœci, je¿eli zarazem nie podda siê
oczyszczeniu Ducha Œwiêtego, które mo¿e doprowadziæ
go do agape. Nie mo¿na poœwiêciæ d³ugich okresów
modlitwie jêzykami i nie zmieniæ siê.
Poziom drugi
W drugim wersecie czytamy:
I choæbym mia³ DAR PROROKOWANIA,
i ZNA£ WSZYSTKIE TAJEMNICE, i POSIADA£ CA£¥ WIEDZÊ, i choæbym MIA£ PE£NIÊ WIARY, TAK ¯EBYM GÓRY PRZENOSI£, a mi³oœci bym nie mia³, by³bym niczym.
W jakiœ sposób modlitwa jêzykami prowadzi nas do
drugiego poziomu duchowej dojrza³oœci, czyli do mo¿liwoœci u¿ywania daru prorokowania.
Gdy modlisz siê wyznaj¹c tajemnice Chrystusa
w swoim duchu, Bóg odpowiada na twoje proœby. Duch
Œwiêty wybiera z twojego ducha poszczególne tajemnice i objawia ci je, abyœ móg³ je przekazaæ w proroctwie.
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Poziom trzeci
Je¿eli kontynuujemy modlitwê jêzykami, osi¹gamy
nastêpny poziom dojrza³oœci – zrozumienie Bo¿ych tajemnic.
Poziom czwarty
Objawienie tajemnic otworzy nam drogê do zg³êbiania wiedzy, kolejnego poziomu.
W miarê jak poznajê tajemnice Chrystusa – tajemnicê uzdrowienia, sprawiedliwoœci, mi³oœci – budujê
w swoim ¿yciu filary, na których mogê siê oprzeæ. Gdy
w modlitwie wyznajê tajemnice przed Ojcem, Bóg odpowiada na moje proœby, daj¹c mi swoj¹ m¹droœæ. Wraz
ze zrozumieniem ka¿dej nowej tajemnicy wyrasta
w moim ¿yciu nastêpny filar.
Jeden z nich to objawienie Bo¿ej sprawiedliwoœci,
inny pokoju, a jeszcze inny mi³oœci agape. Wszystko to
jest spojone razem przez modlitwê w Duchu Œwiêtym.
Zrozumienie poszczególnych tajemnic stanowi dla
mnie skarbnicê wiedzy, pe³n¹ objawienia Jezusa w moim
duchu. Kiedykolwiek chcê i potrzebujê, mogê siêgn¹æ
po odpowiedni¹ prawdê!
Poziom pi¹ty
Objawiane tajemnice staj¹ siê filarami budowli –
mojego poznania. Zrozumienie tych wszystkich tajemnic jest podstaw¹ wiary poruszaj¹cej góry w twoim,
zmienianym przez Bo¿e S³owo, sercu. To pi¹ty poziom
dojrza³oœci.
Po³¹czenie modlitwy w Duchu Œwiêtym z rozwa¿aniem Bo¿ego S³owa wzbudza w nas poruszaj¹c¹ góry
wiarê. Dlaczego? Poniewa¿ wiara przychodzi przez s³u-
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chanie S³owa, a przez ponadnaturalny dar jêzyków
Duch Œwiêty objawia je nam.
Jezus powiedzia³, ¿e na tym poziomie nic nie bêdzie
dla nas niemo¿liwym!
Poziom szósty
Szósty poziom duchowej dojrza³oœci opisany jest
w 1 Liœcie do Koryntian 13:3:
I choæbym rozda³ ca³e mienie swoje,
i choæbym cia³o swoje wyda³ na spalenie,
a mi³oœci bym nie mia³, nic mi to nie pomo¿e.
Modlitwa jêzykami pomo¿e nam rozwin¹æ w sobie
zdolnoœæ do ofiarnoœci agape.
Zawsze zastanawia³em siê, jak to mo¿liwe, ¿e ktoœ
mo¿e rozdaæ ca³e swoje mienie ubogim, wydaæ cia³o
swoje na spalenie i wci¹¿ nie mieæ bezwarunkowej mi³oœci agape. Duch Œwiêty jednak mi to wyjaœni³.
Niektórzy chrzeœcijanie ¿yj¹ w samouwielbieniu i staraj¹ siê pokazywaæ swoj¹ ofiarnoœæ. S¹ nawet gotowi
do ogromnych poœwiêceñ – szczególnie je¿eli ich pokora jest publiczna i zauwa¿ona przez innych. Niektórzy
nawet poœwiêcili swoje ¿ycie niew³aœciwym celom.
Na koniec odkry³em, ¿e czasami potrzeba wiêcej odwagi, aby przepracowaæ ca³e ¿ycie dla ewangelii, ni¿
aby za ni¹ umrzeæ i odejœæ do Pana. Mi³oœæ agape woli
byæ ¿yw¹ ofiar¹ ni¿ martwym mêczennikiem.
Czujê w swoim wnêtrzu niesmak ilekroæ sobie przypomnê czas, gdy cielesnoœæ motywowa³a moj¹ ofiarnoœæ podczas kolekty. To nie by³a wina kaznodziei. To
ja wyobra¿a³em sobie, ¿e mam Mercedesa i dawa³em
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Bogu dolara, aby go kiedyœ otrzymaæ. Biblia jednak uczy
nas, ¿e je¿eli nasza ofiarnoœæ nie wyp³ywa z mi³oœci
agape, nie przynosi nam ona korzyœci.
Je¿eli agape staje siê podstaw¹ naszego dawania,
Bóg nie mo¿e nas zawieœæ, poniewa¿ Jego mi³oœæ nigdy
nie zawodzi.
Moje oczyszczenie
w poszukiwaniu agape
Bóg u¿ywa wszystkich szeœciu poziomów duchowego wzrostu prowadz¹c nas do miejsca, gdzie mi³oœæ
agape staje siê stylem ¿ycia. W tym czasie Duch Œwiêty dokonuje w nas dzie³a oczyszczenia.
Sk¹d o tym wiem? Poniewa¿ Duch Œwiêty wci¹¿ mnie
oczyszcza. Przez ponad dwa dziesiêciolecia poznawa³em cenê przebudzenia oraz chodzenia w mocy podczas modlitwy i szukania Boga. Doœwiadczy³em w tym
czasie wielu Bo¿ych nawiedzeñ.
Czêsto zaraz po takim nawiedzeniu atakowa³ mnie
diabe³ i zanim zd¹¿y³em siê zorientowaæ, traci³em trochê pola! Duch Œwiêty wykorzysta³ ten trudny czas, by
mnie uczyæ w³aœciwego patrzenia na swoj¹ osobê. Po
jednym z takich ataków diabelskich Duch Œwiêty poprowadzi³ mnie do 1 Listu Piotra, pomagaj¹c mi tym
samym zrozumieæ przez co przechodzi³em.
Ukórzcie siê wiêc pod mocn¹ rêk¹
Bo¿¹, aby was wywy¿szy³ czasu swego,
Wszelk¹ troskê swoj¹ z³ó¿cie na niego,
gdy¿ On ma o was staranie,
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B¹dŸcie trzeŸwi, czuwajcie! Przeciwnik
wasz, diabe³, chodzi woko³o jak lew rycz¹cy, szukaj¹c kogo by poch³on¹æ.
1 List Piotra 5:6-8
Jaka jest cena przebudzenia? Duch Œwiêty pokaza³
mi ten fragment i powiedzia³: „To jest cena”.
Diabe³ szuka ludzi, których mo¿e poch³on¹æ. Wed³ug tego fragmentu s¹ nimi ci, którzy nie z³o¿yli swoich trosk na Pana. ¯yj¹ w troskach, s¹ drêczeni strachem i pozwalaj¹, aby niepokój budowa³ w nich góry
nie do poruszenia. Staj¹ siê wtedy bezbronnym ³upem
niszczeni przez nieprzyjaciela.
Lecz Piotr mówi: „Z³ó¿ wszelk¹ swoj¹ troskê na Pana.
To jest akt pokory, to jest akt mocy Ducha Œwiêtego”.
„A po krótkotrwa³ych
cierpieniach waszych”
W wersecie dziewi¹tym i dziesi¹tym Piotr mówi:
Przeciwstawcie mu siê, mocni w wierze,
wiedz¹c, ¿e te same cierpienia s¹ udzia³em braci waszych w œwiecie,
A Bóg wszelkiej ³aski, który was powo³a³ do wiecznej swej chwa³y w Chrystusie, PO KRÓTKOTRWA£YCH CIERPIENIACH WASZYCH, SAM WAS DO NIEJ
PRZYSPOSOBI, UTWIERDZI, UMOCNI, NA
TRWA£YM POSTAWI GRUNCIE.
Gdy Duch Œwiêty po raz pierwszy poprowadzi³ mnie
do tego fragmentu, pomyœla³em: Jaki wp³yw ma ucisk
na wierz¹cego? Nie mog³em sobie tak¿e wyobraziæ, dla-
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czego mi³osierny Bóg pozwala na krótkotrwa³e cierpienia w naszym ¿yciu.
Zapyta³em wiêc Go: – Dlaczego nie wyzwolisz mnie
z tych wszystkich ataków, prób i ucisków, gdy diabe³
chce mnie poch³on¹æ? Po co mam cierpieæ, nawet je¿eli to jest krótkotrwa³e, zanim przyjdziesz ze swoj¹ pomoc¹?
Teraz wiem dobrze, jaki wp³yw ma ucisk na wierz¹cego. Testy sprawiaj¹, ¿e twoje wady staj¹ siê widoczne. Nic nie obna¿y ich szybciej na drodze do mi³oœci
agape.
Zauwa¿, ¿e nie jesteœ odosobniony w swoich nieprzyjemnych doœwiadczeniach. Chrzeœcijanie na ca³ym
œwiecie przechodz¹ te próby. Ka¿dy wierz¹cy, który
pragnie chodziæ z Bogiem, doœwiadczy oczyszczaj¹cego dzia³ania przechodz¹c przez trudnoœci lub próby.
Zrozum jednak, ¿e to nie Bóg zsy³a na ciebie doœwiadczenia. Szatan stara siê nas poch³on¹æ przez troskê, obawy i strach. Lecz gdy diabe³ ciê atakuje, odkrywaj¹ siê twoje s³abe strony. Bóg daje ci moc swojego S³owa, abyœ móg³ je wzmocniæ przez prawdê.
Równie¿ w moim ¿yciu ciê¿ki czas próby obna¿y³
moje s³abe strony i pokaza³ mi, z czego potrzebujê
oczyszczenia, aby siê mocniej oprzeæ na Bogu. Nie wiedzia³em, dlaczego Pan pozwala³ mi cierpieæ w tym czasie, ale teraz wiem. Widzê owoc Jego oczyszczania!
Po oczyszczeniu przychodzi pokój
W ci¹gu ostatnich kilku lat g³êboki pokój, który ciê¿ko opisaæ i trudno zrozumieæ, nape³ni³ moje serce.
Odkry³em ukryte w moim duchu „miejsce najœwiêtsze”,
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gdzie mogê siê nieustannie cieszyæ spo³ecznoœci¹ z samym Ksiêciem Pokoju. W³aœnie tam objawia mi prawdy, które chcia³em zrozumieæ od lat.
Pokój jest potê¿nym orê¿em przeciwko nieprzyjacielowi, poniewa¿ nie potrafi on go przezwyciê¿yæ. To w³aœnie dziêki niemu pokona³em troski, strach i nieœmia³oœæ w moim ¿yciu. Wszystkie te uczynki cia³a wprost
zginê³y pod wp³ywem mocy pokoju.
Ugruntowany,
wzmocniony, uniezale¿niony
Dawniej, je¿eli zapyta³byœ mnie: – Bracie Roberson,
o co najczêœciej prosisz Boga?
Odpowiedzia³bym: – Chcê byæ przez Niego u¿ywany, chcê mieæ namaszczenie do przebudzenia. Chcê
takiego przebudzenia, ¿eby œlepi i g³usi dotykani na
spotkaniu moc¹ Bo¿¹ podskakiwali w swoich miejscach
krzycz¹c: „S³yszê! Mogê mówiæ!”. Nastêpnie, aby ci
wszyscy uzdrowieni rozg³aszali to wokó³ i ca³e miasto
zapragnê³o dostaæ siê na spotkanie! Tego w³aœnie chcê.
Nastêpnie, je¿eli spyta³byœ: – Czy s¹dzisz, ¿e potrafi³byœ w³aœciwie wykorzystaæ takie namaszczenie, bracie Roberson?
Odpowiedzia³bym: – Oczywiœcie, niech Pan mi je da,
a poka¿ê ci!
Lecz potem diabe³ zacz¹³ mnie atakowaæ. Przechodz¹c przez ka¿d¹ próbê, dziêkowa³em Panu za pokój,
którym mnie nape³nia³.
Po chwilowych udrêkach zaczê³a siê manifestowaæ
moja cielesnoœæ. Przyjrza³em siê kilku moim proble-
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mom i powiedzia³em Panu: – Dobrze, Bo¿e ³aski. Ju¿
wiem, z czego chcesz mnie oczyœciæ. Zmieniê to.
Czy Bóg sta³ obok i pozwala³ mi przez jakiœ czas cierpieæ? Tak, ale tylko dlatego, ¿e prosi³em, aby mnie u¿y³.
Powiedzia³ mi: – Te rzeczy ciê zatrzymuj¹ i nie mogê
ciê u¿yæ.
Zapyta³em Go, dlaczego od razu nie wyzwoli³ mnie
z ucisku. Us³ysza³em odpowiedŸ: – Poniewa¿ pierwszego dnia nie wierzy³eœ, ¿e te rzeczy stoj¹ pomiêdzy nami.
PóŸniej dok³adniej zrozumia³em, dlaczego Bóg w ten
sposób odpowiedzia³ na moj¹ modlitwê o przebudzenie. Wpierw musia³ uœmierciæ wszystko w moim charakterze, co pozwala³o diab³u dzia³aæ we mnie.
W przeciwnym wypadku diabe³ móg³by obna¿yæ moje
s³aboœci i u¿yæ ich przeciwko mnie w samym œrodku
przebudzenia. Lecz tak siê nie sta³o i przez oczyszczenie przez modlitwê jêzykami Bóg ugruntowa³ mnie,
wzmocni³ oraz uniezale¿ni³.
Doszed³em nawet do miejsca, w którym by³em gotowy na wiêcej oczyszczenia, chocia¿ Bóg ju¿ zakoñczy³ ten proces we mnie. Nawet je¿eli oczyszczenie by³o
bolesne, otrzyma³em dziêki niemu wspania³y pokój.
Oprócz tego wiem, ¿e Pan chce mnie wywy¿szyæ ponad wszystkie próby. Je¿eli zmierzam przez ogieñ, to
nie Jego wina, lecz cielesnoœci, która wci¹¿ we mnie
dzia³a.
Dziêkujê Bogu za to, ¿e w ¿yciowych próbach moje
s³aboœci staj¹ siê widoczne. Chcê Mu pozwoliæ na rozprawienie siê z nimi. Nie chcê ¿yæ z jak¹kolwiek s³aboœci¹, która prowadzi mnie przez takie same cierpienia,
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rok po roku, tylko dlatego, ¿e nie jestem œwiadomy jej
istnienia.
Nie chcê do³¹czyæ do grona ludzi, którzy upadli. Pragnê byæ czysty, aby Bóg móg³ mnie u¿yæ.
Jestem zbyt g³odny Boga, aby tylko siedzieæ w koœciele, p³aciæ dziesiêciny i ogrzewaæ krzes³o na niedzielnych i œrodowych nabo¿eñstwach. Zbyt mocno pragnê
tego, co Pan ma dla nas, aby spêdzaæ ca³y tydzieñ na
polu golfowym, a kiedy przyjdzie niedziela, stawaæ za
pulpitem i wyg³aszaæ intelektualny wyk³ad, który jedynie ³echce ucho s³uchacza.
W moim duchu panuje przebudzenie. Nie chcê przebywaæ na neutralnym terenie, a¿ w koñcu przyjdzie
diabe³, okradnie mnie z tego, co mam i stanê siê nominalnym kaznodziej¹, który nawet nie g³osi na temat
modlitwy.
Je¿eli post i modlitwa sprawi¹, ¿e moja cielesnoœæ
zostanie obna¿ona, niech tak bêdzie. Je¿eli droga do
mocy prowadzi przez modlitwê jêzykami, która mnie
buduje i pozwala przezwyciê¿yæ cielesnoœæ oraz zmys³owoœæ, bêdê siê modli³.
Je¿eli doskonalsza droga do Bo¿ych celów prowadzi
przez mi³oœæ agape, bêdê jej szuka³, a Pan mnie oczyœci ze wszystkiego, co mi przeszkadza w niej chodziæ!
Nie mam nic przeciwko temu, ¿e muszê cierpieæ, bo
chcê byæ ugruntowany, wzmocniony i wolny. Pragnê
doœwiadczaæ wiêcej Bo¿ej chwa³y!
Podj¹³em jednak decyzjê, ¿e nie bêdê czeka³ na próby, aby obna¿y³y moje s³aboœci. Modlitwa jêzykami rozpala wewn¹trz mojego ducha pochodniê, która œwie-
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c¹c coraz mocniej odkrywa we mnie miejsca, które potrzebuj¹ oczyszczenia.
Je¿eli siê poddam pracy Ducha Œwiêtego, moje s³aboœci odejd¹ bez koniecznoœci przechodzenia przez ¿yciowy test. To jest œwiadomy wzrost i budowanie siê!
Jêzyki przemin¹
Naszym celem jest wiêc agape, a œrodkiem umo¿liwiaj¹cym nam chodzenie w tej mi³oœci s¹ jêzyki do osobistego budowania siê. Zwróæmy uwagê, co Pawe³ mówi
w 1 Liœcie do Koryntian 13:8:
Mi³oœæ nigdy nie ustaje; bo jeœli s¹ proroctwa, przemin¹; jeœli jêzyki, ustan¹,
jeœli wiedza, wniwecz siê obróci.
Mi³oœæ agape jest wieczna i przekroczy wraz z tob¹
granicê nieba, a jêzyki ustan¹. Nie bêdziesz potrzebowa³ ¿adnego ludzkiego jêzyka i ró¿ne rodzaje jêzyków
przemin¹. Pozostanie jedynie wspólny jêzyk niebiañski, przy pomocy którego bêdziemy mogli siê z ka¿dym
porozumieæ.
Pamiêtam kazanie Kennetha Hagina, w którym opowiada³, jak odwiedzi³ go Jezus. Œwiadek tego zdarzenia
opowiada³, ¿e brat Hagin siedzia³ wpatruj¹c siê w coœ,
czego inni nie widzieli i mówi³ jêzykami. Wygl¹da³o to
tak, jakby z kimœ rozmawia³, poniewa¿ mówi³, a tak¿e
s³ucha³, jakby ktoœ mu odpowiada³.
PóŸniej uczestnicy tego spotkania dowiedzieli siê, ¿e
brat Hagin mia³ wizjê, w której rozmawia³ z Jezusem.
Rozmawia³ z Nim w jêzykach, a s³owa Jezusa rozumia³
w swoim umyœle, jak jêzyk angielski. Obaj prowadzili
konwersacjê w niebiañskim jêzyku.
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Tak wiêc teraz jest czas na czerpanie korzyœci z mówienia jêzykami, a nie wtedy, gdy dotrzemy do nieba.
Bóg ofiarowa³ ci ten dar, abyœ go wykorzysta³ na ziemi.
Dar ten jednak nie przyniesie ci najmniejszych korzyœci, je¿eli nie pozwolisz Duchowi Œwiêtemu tworzyæ
ponadnaturalnego jêzyka w tobie, a nastêpnie wypowiadaæ go ustami. Tylko wtedy mo¿e ciê budowaæ,
oczyszczaæ i utwierdzaæ w Bo¿ej mi³oœci agape.
Bóg nie mo¿e wylaæ swojej
chwa³y na nieoczyszczonych ludzi
Dlaczego Bóg chce nas uwalniaæ od wszystkiego, co
nam przeszkadza i zwi¹zuje nasze ¿ycie? Oczywiœcie,
aby nas b³ogos³awiæ, ale tak¿e pragnie przez nas s³u¿yæ œwiatu. Chce nas uwolniæ od grzechu, abyœmy
motywowani mi³oœci¹ agape, mogli zanieœæ Jezusa zgubionym.
Mamy do wype³nienia wielkie pos³anie: I [Jezus] rzek³
im: Id¹c na ca³y œwiat, g³oœcie ewangeliê wszystkiemu stworzeniu (Mk. 16:15).
Bóg chce nas nape³niæ m¹droœci¹ i oczyœciæ z grzechu, przez co mo¿emy przekazaæ ludziom prawdê w mi³oœci.
Pan pragnie przebudzenia na ziemi. Nie musisz Go
do tego zachêcaæ. On nie siedzi na tronie mówi¹c: – Wolê
tu siedzieæ i patrzeæ, jak ludzie id¹ do piek³a. Nie s¹dzê,
aby to by³ czas na przebudzenie. Boli mnie g³owa i nie
mam ochoty na duchowe poruszenie.
Nie, Bóg nie jest taki. Nieustannie patrzy, szukaj¹c
chêtnych. Bardzo pragnie wylewaæ swoje namaszczenie na ludzi, aby wzbudzaæ przebudzenie.
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Lecz tak¿e wie, ¿e w momencie gdy to zrobi, przyjdzie diabe³ i zacznie wywieraæ presjê na ludzi dzia³aj¹cych w Bo¿ej mocy. Ci, którzy nie zdo³aj¹ siê oprzeæ
jego atakom, po¿a³uj¹ dnia swoich narodzin!
Dlatego Bóg wylewa swoj¹ chwa³ê, która nasyca
nasze wnêtrze tylko w pewnej mierze. Tylko oczyszczone dziedziny naszego ¿ycia mog¹ j¹ efektywnie wykorzystaæ.
Z tego powodu musimy nieustannie poddawaæ siê
oczyszczaj¹cemu dzie³u Ducha Œwiêtego – nie tylko chodzi tu o nasze ¿ycie, ale tak¿e o losy gin¹cego œwiata.
Chodzenie w Duchu
W tej ksi¹¿ce opisa³em mo¿liwoœci Ducha Œwiêtego
w przygotowywaniu nas do realizacji Bo¿ego planu.
Dokonuj¹c w naszym wnêtrzu swojego dzie³a, zabezpiecza nas zarazem przed zwiedzeniem.
Czasami czujê siê jak g³os wo³aj¹cy na pustyni: „Proszê, módlcie siê!”. Ju¿ d³ugo i g³oœno tak wo³am, poniewa¿ Pan powo³a³ mnie do g³oszenia na temat chodzenia w Duchu i przezwyciê¿ania cielesnych po¿¹dliwoœci. Jak to tylko mo¿liwe, stara³em siê sprawowaæ
tê s³u¿bê.
Bóg pragnie wyprowadziæ ciê z ¿ycia w cielesnoœci do
dojrza³oœci i synostwa. To jest Jego priorytet – a jaka
jest twoja decyzja? Osobiœcie musisz zaakceptowaæ prowadzenie Ducha Œwiêtego. Musisz chcieæ pozostawiæ
za sob¹ chodzenie w ciele i wybraæ ¿ycie zdominowane
przez Ducha.
Podobnie jak Bóg uczy³ mnie, przez tê ksi¹¿kê uczy³em ciebie, ¿e jednym z g³ównych kluczy do chodzenia
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w Duchu jest wzrost, bêd¹cy efektem czasu poœwiêconego na modlitwê w Duchu Œwiêtym.
Czy masz wiêc zamiar modliæ siê trochê wiêcej ni¿
dotychczas? Mo¿e du¿o wiêcej? Je¿eli tak, to pamiêtaj,
zajmiesz swoje miejsce w kszta³towaniu historii tego
œwiata! Odnajdziesz Bo¿e wspó³czucie. Poznasz Jego
moc. Odkryjesz Jego plan.
Czas jest krótki, wiêc nie odk³adaj decyzji, która poprowadzi ciê do odkrycia najwiêkszej tajemnicy – Bo¿ego zamys³u dla ca³ej ludzkoœci, tego pokolenia oraz twojego ¿ycia!
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Zamówienia prosimy kierować
pod adresem:
Kościół Jezusa Chrystusa w Krakowie
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