
Rewolucja Jezusa – Uczniostwo „bez zastrzeżeń”

Wprowadzenie

Wieczne znaczenie czasu 
i przestrzeni na planecie Ziemi

Książka ta jest napisana dla tych, którzy już przyjęli Jezusa jako 
Zbawiciela i Pana. Jest napisana dla tych, którzy chcą stać się mężny
mi żołnierzami jedynie dla Niego. Bez Chrystusa byłbym dzisiaj mar
twy. Moi polscy rodzicie cierpieli bardzo, ponieważ nie znali Słowa 
Bożego i nie mieli pewności swojego zbawienia. Moi rodzice wycho
wali się przed drugą wojną światową w Polsce, która zniechęcała do 
poznawania   Biblii.  Taka   była   oficjalna   polityka   kościoła   rzymsko
katolickiego  w wielu  krajach.  Byliśmy wychowywani  w wątpliwo
ściach i niepewności. 

Powierzenie swoich dzieci światu bez dania im silnego duchowego 
zrozumienia powoduje, że są bezsilne, gdy stanie przed nimi zło prze
brane za piękno. Mój brat skończył jako gangster w Chicago. Umarł 
przedwcześnie w wyniku światowego stylu życia, pełnego papieroso
wego dymu i intensywnego picia. Ja także byłem na drodze do samo
zniszczenia w innej dziedzinie, gdy Jezus zbawił mnie, kiedy miałem 
prawie czternaście lat. Jezus i postępowanie według jego słowa zmieni 
całkowicie każdą dziedzinę twojego życia. Wpłynie na twoją decyzję 
zawarcia małżeństwa – i na to, z kim się ożenisz lub za kogo wyj
dziesz za mąż. Wpłynie na to, gdzie będziesz mieszkać i jak będziesz 
żyć. Zmieni całą twoją wieczność, a także zmieni twoje życie na Zie
mi. 
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Gdy rozpocząłem życie z Jezusem jako Zbawicielem i Panem, my
ślałem, że mój czas na Ziemi będzie teraz bez znaczenia w porówna
niu do wieczności. Liczyła się tylko wieczność. To, co działo się tutaj, 
miało o wiele mniejszą wartość. A jednak, po wielu latach studiowania 
Pisma widzimy, że to, co dzieje się tutaj, zostanie powiększone milio
ny razy w niebie. Musimy rozpocząć od Bożego planu zbawienia ludz
kości   od   potępienia,   od   pierwszego   proroctwa   danego   Adamowi   i 
Ewie w Pierwszej Księdze Mojżeszowej 3:15. Jezus powiedział nam 
wtedy, że Abel, syn Adama i Ewy, był pierwszym prorokiem. Jezus 
spełnił wszystkie swoje obietnice i oddał samego siebie jako okup za 
nas, cały czas znajdując się  w wielkim niebezpieczeństwie, gdy był 
kuszony tak samo jak my i mógł zniszczyć Święty Związek, jaki za
wsze miał ze swoim Ojcem.  

Gdy Adam  i  Ewa upadli,  przedstawił   im swój  plan zbawienia. 
Pierwszym Bożym prorokiem był   ich  syn  Abel,   a  potem nastąpiło 
dziesięć megapokoleń aż do dni Noego. 

Nasze zbawienie i zbawienie tych, których przyprowadzimy do Je
zusa, dokonuje się na Ziemi. Wartość każdego z nas wiele razy prze
kracza wartość  całego złota na świecie. Każde słowo, każda myśl i 
każdy czyn nas jako wierzących ma wieczne konsekwencje i nigdy nie 
może zostać powtórzony. Pan jest pełen łaski i spali drewno, siano i 
słomę z naszego życia, żebyśmy mogli cieszyć  się  wiecznością  bez 
poczucia żalu. Wierzę, że będzie poczucie żalu, gdy wejdziemy ze łza
mi i z gorzkim płaczem. Bóg mówi, że on obetrze te łzy. Na pewno ci, 
którzy więcej służą innym jako uczniowie Jezusa, będą mieli większą 
nagrodę i większą radość w niebie. Apostoł Paweł rozumiał, że każda 
dusza pozyskana dla Chrystusa jest jego nagrodą i koroną. Czy możesz 
sobie wyobrazić to, jak wielu ludzi podchodzi do ciebie w niebie i jest 
ci na wieki wdzięcznych? Oni nigdy nie zapomną tego, co zrobiłeś, by 
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przyprowadzić ich do Zbawiciela, ani ofiar, jakie poniosłeś. Dlatego 
właśnie Paweł powiedział, że cierpienia obecnego czasu nie są godne 
porównywania z chwałą, która będzie w nas objawiona. 
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Rozdział 1
Jezus musi być wszystkim

Jezus pozostawił nam wyraźny nakaz. Jego ostatnie słowa przed 
odejściem do nieba pokazują nam, że mamy być jego świadkami dla 
świata. W ewangelii Jana On dał nam ogólny obraz, mówiąc, że mamy 
kontynuować jego dzieło w taki sam sposób, jak On to robił. W ewan
gelii Mateusza powiedział, że mamy nauczać tego, czego On nauczał, i 
niczego innego. Jezus szuka robotników, którzy będą Mu ufać. Jezus 
nagrodzi  swoich pracowników o wiele  wspanialej,  niż  moglibyśmy 
kiedykolwiek zostać wynagrodzeni na Ziemi. Ta książka jest napisana 
dla tych, którzy chcą pracować dla Jezusa. Jezus nie jest częścią naszej 
wiary. Jezus jest naszą wiarą. Będziemy głosić Jego i to, co On już 
uczynił dla ludzkości. Jezus zostawił nam swoje nauczanie i chciał, że
byśmy byli wierni każdej kropce i jocie. Wszyscy ci, którzy Mu służy
li, stawiali Go na pierwszym miejscu, czy była to jego ziemska matka, 
czy jego wybrani apostołowie. Apostoł Paweł pisał o tym, ze Jezus ma 
pierwszeństwo w naszej wierze. Pisma apostołów jasno pokazują, że 
tylko Jezus posiada wyjątkową pozycję pośród wszystkich ludzi. „I On 
jest Głową Ciała  Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spo
śród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.” List do 
Kol. 1:18

Najsmutniejsze słowa zapisane w Nowym Testamencie skierowane 
są do tych, którzy uzurpują sobie autorytet Boga i stawiają siebie na 
równi z Nim przez dodawanie czegoś do nauczania Jezusa lub przez 
modyfikowanie go. Gdy Jezus powie niektórym: „Odejdźcie ode mnie, 
bo nigdy was nie znałem”, słowa te będą skierowane do ludzi, którzy 
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pracowali w imieniu Jezusa, ale zmieniali jego nauczanie i postępowa
li według jakiegoś dodanego systemu religijnego. 

Apostołowie i inni naśladowcy Jezusa rozpoczynali swój związek 
z Nim mając swoje zastrzeżenia. Widzimy to, gdy po jego śmierci i 
pogrzebie myśleli, że wszystko jest skończone. Apostołowie przyznają 
to we wszystkich swoich pismach. W księdze Dziejów widzimy, jak 
wszystkie te zastrzeżenia całkowicie zniknęły. Między swoim zmar
twychwstaniem   i   odejściem   do   nieba   Jezus   przebywał   ze   swoimi 
uczniami przez czterdzieści dni, ucząc ich i przygotowując w sposób 
wykraczający ponad wszystko, co możesz dzisiaj uzyskać podczas stu
diów w seminarium. Nie oznaczało to doskonałości w ich osobistym 
życiu, gdyż pozostawało ciało z jego grzesznością. Oni zostali powoła
ni do swojej nowej natury danej im przez Ducha Świętego. Większość 
z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że bez Jezusa nie możemy uczynić 
niczego dobrego. 

Jezus dał swoje ostatnie przykazanie w Dziejach 1:8 i przygotował 
wszystko na przyjście Ducha Świętego. Duch Święty dał im zrozumie
nie i przypominał im to, czego nauczał ich Jezus. Duch Święty dał im 
nową moc nad grzechem i złem. 

Według  Bożego   słowa  jesteśmy wszyscy  świętymi   i  kapłanami 
(oddzielonymi i mającymi bezpośredni dostęp). Według apostoła Paw
ła   nie   mamy   innego   pośrednika   jak   Jezus.   Wszyscy   zostaliśmy 
ochrzczeni w jego śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie oraz otrzyma
liśmy każde duchowe błogosławieństwo, jakie Bóg może dać.  Jeste
śmy  zapieczętowani   przez   jego   Ducha   i   otrzymaliśmy  już   wielkie 
dziedzictwo jako królewscy członkowie Bożej rodziny. Bóg miał tylko 
jedynego jednorodzonego Syna, wszyscy pozostali   jesteśmy adopto
wani. Wszyscy mamy specjalne powołanie, by służyć tylko Bogu i tyl
ko Jemu oddawać cześć na tej Ziemi. 
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Wszyscy zostaliśmy powołani do prowadzenia nowego życia prze
jawiającego owoc Ducha i jednoczącego braci pod sztandarem Jezusa. 
Naśladowca Jezusa powinien być znany nie przez to, czego nie robi, 
ale przez swoją miłość i wiarę. 

W ogrodzie Eden problemem była wiara. Ewa nie uwierzyła Bogu 
w jednej sprawie, natomiast zaufała wężowi. Wszyscy musimy się wy
strzegać możliwości takiej martwej wiary. O tym samym problemie pi
sał Jakub, jeśli chodzi o wiarę nie mającą wartości. Jakub posługuje 
się przykładem upadłych aniołów, którzy także wierzyli do pewnego 
stopnia w Boga, ale którzy jeszcze bardziej wierzyli w swojego Pana, 
Lucyfera. Żywa wiara to coś absolutnego. Może być mała, ale wszyst
ko, co masz, powinno być złożone tylko na Jezusa, a nigdy na człowie
ka czy ludzkie instytucje. Kościół to my, nie możemy więc wierzyć w 
siebie samych dla zbawienia. Wierny kościół to kościół, który wyznaje 
wiarę raz przekazaną. 

Żywa wiara dotyczy robienia czegoś. To nie dobry uczynek, ale 
posłuszne działanie – cechujące taką wiarę. Mogłeś być najgorszym 
grzesznikiem w swoim mieście i zwrócić się do Jezusa w wierze, co 
było krokiem we właściwym kierunku. Gdy przyszliśmy do krzyża na
szego Pana po zbawienie, przyszliśmy z pustymi i brudnymi rękami. 
List do Rzymian nazywa to żywą wiarą, wiarą posłuszeństwa. Na pew
no z tej posłusznej wiary będą pochodzić „dobre uczynki” dzięki łasce 
Boga danej nam za darmo, gdy uwierzyliśmy tylko w Niego. Ten krok 
wiary jest inny dla każdego z nas. Jest to prawdziwe odwrócenie się od 
przeszłości i zwrócenie się do Jezusa w dziecięcej wierze.  

Jeżeli toczysz walkę w swoim chrześcijańskim życiu, żeby poko
nać jakiś zły nawyk lub jakąś formę grzechu, który zakorzenił się w 
twoim życiu przed zbawieniem – witam w klubie! Wiara to przemiana 
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umysłu i podążanie w nowym kierunku. Przez stałą łaskę Boga poko
nujemy nawet najtrudniejsze złe nawyki. 

Samo serce Bożego przesłania i działania dla nas jest dobrze wi
doczne w Starym i Nowym Testamencie I JEST PODSUMOWANE w 
Nowym Testamencie w Liście do Hebrajczyków 9:24-28 i 10:10-25. 

Nie jest to akcent położony na tym, co stwarza człowiek. Jest to 
wiara przekazana nam przez Jezusa Chrystusa naszego Pana i osobi
ście wybranych przez Niego apostołów, którzy zostali  przygotowani 
przez Niego. Akcent jest ich, nie mój. Kim jestem, by zmieniać lub by 
iść za czymś innym? Jezus jest Bogiem w ciele. On ustanowił naszą 
wiarę. On dał nam przykład chrztu. On ustanowił stół komunijny. Po
wiedział nam, dlaczego musimy mieć komunię. Jego słowo jest pewne 
i nie potrzebuje poprawiania. Musisz spytać sam siebie, czy jesteś go
tów naśladować tylko Jego. Jego uczniowie (wszyscy) musieli wybrać 
między Nim a kapłanami swoich czasów. Jego uczniowie nie starali 
się przypodobać władzom religijnym, mimo że była to prawdziwa reli
gia. Jezus szukał tych, którzy byliby wierni tylko Jemu. Jeżeli masz ja
kieś zastrzeżenia co do Jezusa, jeżeli chcesz iść za Jezusem dodając do 
Niego jakiś ludzki system, to znaczy, że nie ufasz Jemu. Wszystkie do
bre kościoły idą tylko za Jezusem. Starają się być wierne Jemu. 

Dzisiaj żyjemy w niebezpiecznym świecie. Polska nigdy nie była 
słabsza w stosunku do potęgi ze Wschodu, jak dzisiaj. Alians z NATO 
i Stanami Zjednoczonymi jest bardzo potrzebny dzisiaj, gdy Rosjanie 
mają  największy na świecie arsenał broni jądrowej. Na świecie jest 
wiele korupcji i w wielu miejscach panuje niesprawiedliwość. Żyjemy 
w świecie,  w którym jest  więcej  dziewcząt  sprzedanych w niewolę 
seksualną, niż wszystkich w Polsce. Jedna z głównych religii świata 
traktuje kobiety jako własność, inna skazywała kobiety na śmierć, gdy 
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umarł ich mąż – dopóki chrześcijańscy misjonarze nie wykorzenili tej 
tradycji. 

Niezależnie od religii, nikt nie chce mieszkać wśród wyznawców 
innej wiary – chyba że będą to uczniowie Jezusa. W ostatnich dziesię
ciu latach ponad 150 milionów hindusów w Indiach postanowiło pójść 
za Jezusem. Wkrótce w Chinach może być 50% chrześcijan. Czarna 
Afryka już jest w 50% chrześcijańska, a uczniowie Jezusa, którzy są 
posłuszni tylko Jemu, mają swój udział w utworzeniu najbardziej wol
nych państw świata. Nigdy jeszcze tak wielu muzułmanów nie nawra
cało się do Jezusa. Doświadczają oni nienawiści w swojej religii, która 
uczy, że Jezus nie umarł na krzyżu i nie zapłacił za nasze grzechy. 

Koran i Biblia nie mogą być równocześnie prawdziwe. Wiemy, że 
Koran został napisany siedemset lat po śmierci Jezus na krzyżu i że 
nauczanie Koranu pochodzi od Mahometa, który twierdził, że słyszał 
głos w swojej głowie. Tylko chrześcijanie są za wolnością religijną i 
potrzebują jedynie równych szans, gdyż inne religie nie mogą równać 
się w powodach dla wiary. Socjologicznie widzimy, że wszyscy religij
ni ludzie są chętni, by mieszkać pośród prawdziwych wierzących w Je
zusa,   z   powodu  miłości,   przebaczenia   i  współczucia,   jakie   istnieją 
wśród nich. Ludzie nie tłoczą się, by mieszkać pośród muzułmanów, 
hindusów czy buddystów. Budda stworzył wielką filozofię, ale nigdy 
nie twierdził, że jest Bogiem. Złota reguła Buddy polega na tym, by 
nie czynić innym tego, czego nie chcesz, by oni czynili tobie. Jezus 
przyszedł setki lat później i powiedział, by czynić innym to, co chciał
byś, by oni czynili tobie. 

Obok wielkiego wzrostu nowych wierzących pojawi się także ruch 
ludzi odrzucających Jezusa Biblii. W końcu zobaczymy pojawienie się 
grzesznej trójcy, która będzie sprawować  kontrolę  nad światem i w 
której będzie jeden wielki przywódca religijny zwany w Biblii Proro

8



Rewolucja Jezusa – Uczniostwo „bez zastrzeżeń”

kiem. Narody na całym świecie zostaną przemienione dla dobra, jeżeli 
Chrystus stanie się  Królem dla  mas  i  przywódców. Przy końcu źli 
będą  mieli  czas  przewagi,   zanim Jezus  powróci.  Uczniowie  Jezusa 
będą  prześladowani w każdym kraju świata.  W narodach formalnie 
„chrześcijańskich”, jak Polska i Ameryka, Jezus stanie się jednym z 
wielu bogów.  

Niestety, istnieje wielki ruch, który stara się uczynić wszystkie re
ligie równymi – i uczynić je jednym. Biblia zapowiada to w ostatniej 
księdze Nowego Testamentu, zwanej Apokalipsą,  w trzynastym roz
dziale tej księgi napisanej przez apostoła Jana. W roku 1994 przywód
cy wszystkich wielkich i małych religii zebrali się w celu zjednoczenia 
– i tam ogłoszono, że jest tylko jedna grupa, która nie chce się na to 
zgodzić. To ci uczniowie Jezusa, którzy wiedzą, za kogo uważał się 
Jezus. On jest jedynym w całej historii, który twierdził, że jest Bogiem 
i udowodnił to na podstawie proroctw, swoich cudów, zmartwychwsta
nia  i  zapowiedzi  przyszłości.  W okresie naszego życia widzieliśmy 
spełnienie się co najmniej pięciu wielkich proroctw. Powrót Izraela po 
1900 latach, zapowiedziane w Biblii 200 milionów żołnierzy w Chi
nach, zdolność Ziemi do zniszczenia siebie samej, zdolność do spra
wowania kontroli nad ludźmi przy pomocy liczb i stworzenie jednej 
światowej religii – wszystkie te rzeczy są wyraźnie nauczane w Biblii. 
Wszystkie one były niemożliwe jeszcze 100 lat temu. 

Jezus mówił także o zwiększonej liczbie trzęsień ziemi – i w ciągu 
ostatnich   sześciu   lat   liczba   poważnych   trzęsień   zwiększyła   się   o 
1000%. Inne punkty obejmują rozpowszechnione zażywanie narkoty
ków, głód, wojny i styl życia podobny do tego z czasów Noego.  Naj
bardziej wymownym proroctwem jest jednak to, że cały świat usłyszy 
Ewangelię Chrystusa i że chrześcijanie staną się celami przemocy w 
każdym narodzie. Solidarity International ustaliła, że w ciągu ostat
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nich dziesięciu lat 150 tysięcy uczniów Jezusa zostaje zamordowanych 
rocznie tylko z tego powodu, że oddają cześć Jezusowi. 

Ważne jest zwrócenie uwagi na to, że religijne pisma żadnych in
nych religii nie zawierają proroctw. Ważne jest także stwierdzenie, że 
narody, które kiedyś szły drogą Jezusa, a potem zmieniły wiarę, jaką 
On dał, same wróciły do zła. Tylko narody, które oddają cześć Jezuso
wi ponad wszystkim przemienią świat dla dobra. To, w co mamy wie
rzyć, komu mamy wierzyć, jak mamy się modlić – jest wyraźnie napi
sane, a ci, którzy od tego odchodzą, są nieposłuszni i nie są w wierze. 

Jeżeli  naprawdę   pragniesz  być   uczniem Jezusa   i  żołnierzem w 
jego królestwie, musisz bardzo dobrze znać jego słowo. Zwycięstwa, 
jakie będziesz mieć, będą trwały na wieczność i będą miały wartość o 
wiele większą niż wszystkie pieniądze świata. Cała mądrość Boża za
warta  w Starym i  Nowym Testamencie  musi  być  w pełni  poznana 
przez ciebie.  Zaczynamy od czytania  i   robienia osobistych notatek. 
Jest wiele przewodników i podręczników do studiowania w domu. Do
bry kościół będzie uczył cię wiele o Bożym słowie. W odpowiednim 
czasie znajdziesz mentora lub kilku mentorów, którzy także będą cał
kowicie oddani Jezusowi. Nigdy jednak nie możesz stawiać ich powy
żej twojej osobistej więzi z Jezusem ani nawet na takim samym pozio
mie. Będziesz odpowiadał bezpośrednio przed Bogiem w sprawie każ
dej decyzji, jaką podejmiesz w życiu – wielkiej lub małej. Nagrody za 
podążanie za Jezusem są wielkie – podobnie jak straty, jeżeli zniechę
cimy się i opuścimy tarczę wiary, o której będziemy czytać w Liście 
do Efezjan 6:1018.
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Rozdział 2
Jezus zmienia świat
zaczynając od osoby

Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawie
dliwia.  Któż  będzie  potępiał?  Jezus  Chrystus,  który  umarł,  więcej,  
zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się  
za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie,  
czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód,  czy nagość,  czy niebezpie
czeństwo, czy miecz? Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas za
bijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy 
przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani  
śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniej
szość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żad
ne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest  
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rzymian 8:3339 

Jeżeli naprawdę wierzysz w Jezusa Chrystusa jako Najważniejsze
go w twoim życiu, to będziesz pragnął stawać się dojrzałym sługą, nie
wolnikiem miłości Jezusa, naszego Pana. Ta książka pomoże ci iść w 
tym kierunku. Każdy z nas ma szczególne powołanie, którego częścią 
są trudności i cierpienie, obok zwycięstwa i radości. Cierpienia te nie 
są warte, by je porównywać  z chwałą, która będzie objawiona, dlatego 
włączamy się w życie Jezusa służąc innym. 

„(...) a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż 
ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp 
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wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz 
nie  daje   się  wplątać  w  sprawy doczesnego życia,  aby się  podobać 
temu, który go do wojska powołał. (...) Staraj się usilnie o to, abyś 
mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracow
nik, który wykłada należycie słowo prawdy. (...) A sługa Pański nie 
powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszyst
kich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napomi
nający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich 
kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł 
diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli.” 2 Tymoteusz 2:2-
4, 15 i 24-26  

Mamy Ducha miłości i opanowania we wszystkich sprawach życia. 
Mamy znać Pismo, które będzie nas budować i chronić przed fałszy
wym nauczaniem. Możemy żyć w ten sposób tylko dzięki łasce Boga i 
naszemu przyznaniu, że nie jesteśmy do tego zdolni. Mamy znać bar
dzo dobrze jego słowo. Jesteśmy powołani nie do czytania, ale do stu
diowania jego słowa. 

„W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. 
Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją,  albo
wiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlu
bić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. 
Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, 
w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy je
stem słaby, wtedy jestem mocny”. 2 Koryntian 12:8-10 

W końcu, gdy będziesz dojrzewał wraz z innymi wierzącymi, zo
baczysz przemianę ludzi i stylu życia. To wpłynie na społeczeństwo, w 
którym żyjesz  i w ten sposób będziesz zmieniać świat. W tej niewiel
kiej książeczce nie będziemy koncentrować się na niepowodzeniu, ale 
raczej  na  tym, co Bóg już  zrobił,  by zagwarantować  nasze wielkie 
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zwycięstwo.   To   wielkie   zwycięstwo   uwolnienia   nas   przez   Boga   z 
wszelkiego niszczącego zachowania, nie jest automatyczne. Musimy 
czołgać się i iść, zanim będziemy mogli biec i lecieć. Musimy wzra
stać przez wiarę w charakter Boga i jego obietnice. 

Nie ma ustalonego schematu wzrostu, który byłby taki sam dla 
każdego z nas. Wszyscy posiadamy różne problemy moralne, teolo
giczne i  społeczne, którymi musimy się  zająć.  Ostatecznie wszyscy 
będziemy jak Chrystus w jego życiu sprawiedliwości,  przebaczenia, 
dobroci i miłości. Nie wszyscy z nas zobaczą większość owocu swojej 
pracy i niektórzy z nas będą cierpieć bardziej niż inni. Aby przygoto
wać nas do służby, Bóg posłuży się wieloma ludźmi i naszą gotowo
ścią  do przyjmowania nauczania. Droga do uczniostwa zaczyna się, 
gdy  Bóg zmienia  w nas  najbardziej  podstawowe  rzeczy.  Oto  kilka 
dziedzin, nad którymi Bóg będzie pracował, a w zależności od nasze
go zaufania do Niego, będziemy robić postępy. Wielu z nas zostało 
zranionych przez innych, dlatego trudno jest im ufać, gdy Pan chce do
tknąć każdej pojedynczej komórki naszej istoty, aby była całkowicie 
Jego dla naszej korzyści. Oto podstawowe obszary, w których Bóg da 
ci moc do przemiany i zwycięstwa. 

1. Nasze ciało nie należy już do nas.  Mamy oddać nasze ciało 
jako żywą ofiarę. Nasze ciało także będzie zbawione i dostosowane do 
wieczności, tak więc pamiętaj, że twoje ciało jest świątynią Pana tutaj 
na Ziemi. Jego Duch mieszka w tobie, jeżeli należysz do Niego, i jego 
Duch działa dla odkupienia także twojego ciała. To oznacza, że twój 
wygląd, higiena i ubranie mają podobać się Bogu. Spójrz w lustro i zo
bacz, co naprawdę jest – i co może być przy odrobinie właściwego 
działania. Oznacza to także, że traktujemy nasze ciało z wielką troską 
– i to właśnie tutaj będziemy toczyć niektóre z naszych największych 
bitew, gdy Bóg będzie uczył nas jak posługiwać się naszym ciałem dla 
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jego chwały we wszystkich dziedzinach życia. Nasza seksualność musi 
zostać odkupiona i musimy pamiętać, że Bóg stworzył seks, a ludz
kość źle go używa, powodując, że wielu wpada w wielkie zniszczenie. 
Inną wielką bitwę wielu z nas będzie toczyć w sferze jedzenia i picia. 
We wszystkich tych bitwach zwycięstwo jest zapewnione, gdy całko
wicie polegamy na Panu.  

Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście skła
dali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna  
być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata,  
ale się  przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli  
rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Rzymian 
12:12

2.  Nasze  finanse   (pieniądze)  muszą  być  pod kontrolą  Boga. 
Niektórzy z nas mają pieniądze, a inni nie mają wiele. Wszyscy różni
my się, ale Bóg nie sądzi na podstawie kwot, ale oddania Jemu i jego 
sprawie. Jeżeli potrzebujemy pieniędzy, możemy pracować, chyba że 
Pan powoła nas do specjalnej służby, która nie pozwala na pracę – i 
będziemy ufać Bogu, że te pieniądze przyjdą innymi sposobami. Nie 
mamy kochać pieniędzy, ale mamy używać je dla chwały Boga i dla 
jego królestwa. To nie znaczy, że jesteśmy biedni! Biblia uczy, że Bóg 
w swoim czasie zaspokoi każdą naszą prawdziwą potrzebę. W rzeczy
wistości jesteśmy bogaci, ponieważ mamy niewyczerpujące się fundu
sze  w  Bożym banku.   Dlatego  właśnie   Jezus  powiedział   bogatemu 
młodzieńcowi,  żeby   sprzedał   swoje  posiadłości   i   rozdał   pieniądze. 
Chciał   zobaczyć,   czy   ten  bogaty  młodzieniec  naprawdę  wierzy,  że 
otrzymuje to, co lepsze. 
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Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza nisz
czą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby  
w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie pod
kopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój  tam będzie i ser
ce twoje. (...) Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego  
nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się bę
dzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego  
powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli  
albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać bę
dziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzie
nie? (...)  Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości  
jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Mateusz 6:1921, 2425 i 33

3. Wszystkie dobre więzi pochodzą od Boga. Możemy spędzać 
czas świadcząc o miłości Boga do zgubionych, ale nasi najlepsi przy
jaciele i najbliżsi współpracownicy powinni być ludźmi wierzącymi. 
Spędzamy czas ze zgubionymi, by przynieść im miłość i przebaczenie 
od Chrystusa. Bóg w swoim czasie da ci cudownego męża lub cudow
ną żonę, jeżeli masz żyć w małżeństwie. Wielu chrześcijan nie oddaje 
tej sfery życia Panu i cierpi smutek i żal przez całe życie mając współ
małżonka, którego serce nie jest całkowicie oddane Bogu. 

I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a Ja do ciebie  
idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś,  
aby byli jedno, jak my. (...) A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi,  
którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak  
Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat  
uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś,  
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aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby  
byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że  
ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Jan 17:11, 20-23

4. Codzienne zwycięstwo nad trudnościami jest nasze, ale nie 
jest automatyczne. Jeżeli chcesz być neutralny, będziesz cofał się lub 
wpadał w rutynę. Wiara jest jak mięsień, który trzeba ćwiczyć w każ
dej sytuacji. „Ciało” reprezentuje nasze stare ja, które jest martwe, ale 
nawyki ze starego życia ciągną się za nami. Bóg ma lepszy sposób, 
który  prowadzi   do  większej  wolności,   często   jednak możemy ulec 
oszustwu. Jesteśmy jak statek, który miał złego kapitana, którego w 
końcu zastąpił Król. My jednak ciągle słyszymy głos złego kapitana z 
jego celi pod pokładem statku. On grozi nam lub nawet błaga nas, ale 
teraz mamy nowego kapitana, którego musimy słuchać. Stare uczucia 
mogą być na początku zwodnicze, musimy więc zaufać Bogu i jego 
słowu. Nasze uczucia zmienią się i zobaczymy jak byliśmy oszukiwani 
przez naszą skażoną grzechem starą naturę, która została zastąpiona, 
gdy narodziliśmy się po raz drugi z nową naturą.  

Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali  
żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch prze
ciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chce
cie. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś  
są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość,  rozpusta,  
bałwochwalstwo,   czary,  wrogość,   spór,   zazdrość,   gniew,   knowania,  
waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa,  pijaństwo, obżarstwo i  tym po
dobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że  
ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem 
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zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,  
wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zako
nu. Galacjan 5:1623

5. Druga trudność, jaka stanie przed nami, to światowy system 
„ziemskiej mądrości” i sposobów działania. Świat oferuje przyjem
ności ciała, oczu i wielką pychę z dokonań, które są ważne dla ludzi 
pozostających dalej w ciemnościach. Będziemy mieli pokusę, by słu
chać „sensownego” podejścia świata do tego życia – i nawet zgadzać 
się z nim. Boża droga jest zawsze lepsza i często jesteśmy powołani, 
by płynąć pod prąd. Jezus powiedział, że mamy być „na świecie, ale 
nie ze świata”. 

Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojco
wie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, mło
dzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwycięży
liście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie.  
Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest  
na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie  
jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swo
ją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. 1 Jana 2:1417

6. Trzecim wrogiem w naszym życiu nie jest nikt inny jak sam 
diabeł.  Jego sieć demonów i sztuczki dopracowane w ciągu wieków 
zrujnowały wielu wierzących i ograniczyły  ich owocność.  W Biblii 
czytamy, że jest on jak ryczący lew, który stara się zniszczyć wierzą
cych, a jego ogniste strzały skierowane w nas mogą  nas trafić,  gdy 
opuścimy tarczę wiary. To on był przy Jezusie na pustyni, starając się 
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Go powstrzymać i podstępnie cytując Pismo w tym celu. Jezus odpo
wiedział w taki sam sposób, jak my musimy odpowiedzieć. W kwestii 
podstawowych potrzeb Jezus powiedział: „Nie samym chlebem żyje 
człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga”. W sprawie 
akceptowania przez Boga naszych kaprysów i naszego niszczącego za
chowania, Jezus ponownie zacytował tekst Pisma mówiący o tym, że 
nie mamy wystawiać Boga na próbę. Bóg nie będzie ratował nas, gdy 
robimy rzeczy nie prowadzące prosto do celu. W końcu diabeł posta
wił Jezusa przed ostateczną  próbą.  Możesz mieć   to wszystko, tylko 
zrób to moim sposobem. Jesus dał mu ostateczną odpowiedź: „Tylko 
Bogu będziesz służył i tylko Bogu będziesz oddawał pokłon”. Biblia 
uczy, że mamy przeciwstawiać się diabłu, a on ucieknie. Chodzimy w 
duchowej zbroi i nie powinniśmy wychodzić bez niej z domu. 

W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy  
jego. Przywdziejcie całą  zbroję Bożą,  abyście mogli ostać się przed  
zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz  
z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świa
ta ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weź
cie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, doko
nawszy wszystkiego, ostać się.  Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje  
prawdą,  przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by  
być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim,  
weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste po
ciski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest  
Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie  
modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za  
wszystkich świętych. Efezjan 6:1018
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7. Musisz wzrastać w łasce i prawdzie. Bóg chce, żebyś nauczył 
się jego dróg i żeby twój umysł był odnowiony. Głównym pomocni
kiem w tej dziedzinie jest lokalny kościół. Znajdź kościół, który na
ucza Biblii i żyje w mocy Ducha Świętego. Cechą dobrego kościoła 
jest razem miłość i prawda. Miłość bez prawdy jest obłudą, a prawda 
bez miłości jest brutalnością. Po drugie, musisz starać się samodziel
nie studiować Pismo w domu. Znajdź kurs biblijny lub książkę, które 
będą budować twoją wiarę. W Polsce dostępne są studia internetowe. 
Po trzecie, módl się do Pana, by przyprowadził cię do mentora – osoby 
dojrzałej w wierze, która pomoże ci nauczyć się służby i zastosowania 
Pisma. 

I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą ob
darzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe  
Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywa
nia błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby  
człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygoto
wany. 2 Tymoteusza 3:1517

8.  Twoje   ukryte  życie   –   świętość.  Uczniostwo   to  nie   jedynie 
umiejętności służby i wykształcenie teologiczne. Jest to tworzenie no
wego człowieka, bardziej podobnego do Jezusa. Potrzebne jest pełne 
zaufanie we wszystkich dziedzinach życia. To, co robimy na osobno
ści,   jest publiczne znane w niebie. W rzeczywistości jesteśmy tacy, 
jacy jesteśmy z bliskimi osobami lub gdy jesteśmy sami. Głęboka po
kora przynosi łaskę Boga. Pokora to stanięcie najwyżej jak potrafisz – 
i w dalszym ciągu dostrzeganie jak mały jesteś. 
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Rozdział 3
Jezus i Polska

Założyciel wielkiego polskiego ruchu Oazy często mówił o jedno
ści między prawdziwymi wierzącymi w Jezusa. Franciszek Blachnicki 
był największym przywódcą duchowym polskiej młodzieży i rodziców 
w latach siedemdziesiątych. Uważał, że nie można godzić się na kom
promisy wobec Pisma Świętego w imię tradycji, że wierzący powinni 
praktykować  codzienne wyznanie grzechów jedynie Bogu, chyba że 
ich grzech był skierowany wprost przeciw kościołowi. Mówił, że jeżeli 
zgrzeszyłeś przeciw Bogu, musisz wyznać to Bogu. Jeżeli zgrzeszyłeś 
przeciw bratu, musisz wyznać to bratu, a jeżeli zgrzeszyłeś przeciw 
kościołowi, musisz wyznać to kościołowi. 

On wiedział, że katolicy chodzą do spowiedzi tylko raz lub dwa 
razy w roku i że całkowicie rozumieją, że takie wyznanie utrzyma ich 
w przyjaźni z Chrystusem jedynie przez kilka godzin lub najwyżej je
den dzień, po czym znowu upadną w jakiś rodzaj grzechu. Wiedział, 
że ci,  którzy wierzą,  będą  potem żyli  bez wspólnoty z Chrystusem 
miesiąc po miesiącu, jeżeli nie pozwoli im się wyznawać swoich grze
chów bezpośrednio Bogu. Wiedział, że nawet wtedy, gdy jesteś jed
nym z tych niewielu, którzy przychodzą do konfesjonału co tydzień, 
90% twojego tygodnia i tak będzie pozbawione wspólnoty z Chrystu
sem z powodu niewyznanego grzechu. Opierał swoje uzasadnienie tej 
biblijnej praktyki na jednym ze sławnych katolickich „wyjść awaryj
nych”   –   akcie   żalu   doskonałego   –   oraz   na   Biblii.   Nawet   kościół 
rzymskokatolicki naucza, że można otrzymać przebaczenie bez kon
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fesjonału, jeżeli człowiek doskonale żałuje – choć nikt dokładnie nie 
wie co to znaczy. 

Franciszek Blachnicki wiedział także, że protestanci mają rację w 
sprawie zbawienia jedynie łaską przez wiarę i nie bał się mówić o tym. 
Jego nauczanie o Marii polegało na podkreślaniu jej przykładu wiary, 
a nie na   stawianiu jej na równi z Chrystusem. Na jego spotkaniach 
była ona nazywana Matką Kościoła, a nie Matką Boga. W szczyto
wym momencie jego wpływu w Polsce nie było żadnego innego księ
dza, biskupa czy kardynała,  który mógłby zebrać  większą   liczbę  w 
pełni oddanych ludzi. 

Miał wrogów w kościele i poza nim. Komuniści nazywali go pol
skim ajatollahem i przy pomocy swojej sieci wewnątrz kościoła udało 
im się doprowadzić do jego wyjazdu z kraju na stałe tuż przed wpro
wadzeniem stanu  wojennego w Polsce.  Franciszek  Blachnicki  miał 
także rozwiązanie dla jedności w Chrystusie między wszystkimi wie
rzącymi. Było to rozwiązanie duchowe, nie polityczne. On podsumo
wał je w polskim przysłowiu. Profesor Blachnicki także często mówił 
o tym, że tradycja musi zgadzać się z Pismem. 

Bill Bright, założyciel Campus Crusade for Christ, był znany ze 
swojej wiary, przypominania nam wszystkim o Wielkim Nakazie Mi
syjnym i podkreślania roli Ducha Świętego. Spotkał się on z Francisz
kiem Blachnickim w Kalifornii, gdzie powiedział temu wielkiemu pol
skiemu przywódcy, że Campus Crusade for Christ nie głosi doktryny, 
ale głosi Jezusa Chrystusa. Bill Bright był przykładem, a jego życie 
spowodowało,   że   tysiące   przyłączyło   się   do   Campus   Crusade   for 
Christ w każdym kraju świata. Miałem przywilej spędzenia tygodnia 
obok Billa Brighta. On zaprosił mnie do wspólnej podróży do Filadel
fii, Chicago, Atlanty, Kolorado i Kalifornii. Bill Bright i Franciszek 
Blachnicki mieli takie samo serce, pełne troski o zgubionych. 
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Pośród  pięknych   zbożowych  pól  Polski   można   zobaczyć   płoty, 
czasami dzielące działki. Rosnące zboże reprezentuje wierzących roz
dzielonych przez płoty. Kłosy zboża, kierujące się ku słońcu, wyrasta
ją ponad płoty, których w końcu nie widać. Blachnicki mówił, że w 
ten sam sposób, gdy wierzący patrzą na Syna, wyrosną ponad płoty, 
które w praktyce znikną. Choć można powiedzieć, że to jest uprosz
czenie, coś takiego wydarzyło się w Polsce, gdy wielkim Jednoczą
cym był jedynie Jezus Chrystus i jego słowo, które znajdujemy w Bi
blii.

Dzisiaj krajem, który wysyła więcej rzymskokatolickich misjona
rzy, niż jakikolwiek inny, jest Polska. Do niedawna papieżem był Po
lak, a połowa księży w Europie to Polacy. Wszystko to zaczęło się w 
roku 966 AD, po wielu latach ewangelizacji w dawnych imperiach mo
rawskim i  polańskim, które obejmowały Czechy,  Morawy  i  Polskę. 
Książę Północnych Polan, Mieszko, ożenił się z chrześcijańską księż
niczką  czeską  Dobrawą,  aby połączyć  dwa wielkie plemiona znane 
jako Wiślanie (lud rzeki Wisły) i Polanie (lud pól), a także pewną ilość 
mniejszych   plemion   i   klanów   na   tym   obszarze.   Mieszko   został 
ochrzczony chrztem wierzącego, jako były poganin. Nowy naród zo
stał nazwany Polska (kraj pól). Oto trzy ważne czynniki, które ukształ
towały Polskę w jej historii. 

1. Pierwszym ważnym czynnikiem jest to, że Polska była jedy
nym królestwem, w którym wszystkie kościoły, katolickie, prawo
sławne i wolne, żyły razem w wolności i bez presji ze strony władzy 
aż do siedemnastego wieku. Piastowscy i Jagiellońscy królowie Pol
ski są znani z tego, że ignorowali żądania Rzymu, by narzucić jeden 
kościół wszystkim ludziom w Królestwie Polski, które stało się naj
większym państwem w całej Europie. 
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2. Drugi ważny czynnik to fakt, że Polska stała się przyjaznym 
domem dla 80% światowej ludności żydowskiej na setki lat, aż do 
dwudziestego wieku. Większość hitlerowskich obozów śmierci znaj
dowała się w Polsce, ponieważ tutaj mieszkali Żydzi. Dzisiaj niemal 
połowa spośród uhonorowanych przez Izrael dwóch tysięcy „Sprawie
dliwych pośród Narodów Świata” to Polacy. Pierwszy izraelski Kneset 
(parlament), który zebrał się w roku 1948, mógłby obradować po pol
sku – gdyby nie to, że tylko jeden z jego członków nie znał języka pol
skiego. 

3. Trzeci ważny czynnik wypływa z tego, że największa bitwa 
w dziejach Polski i największe jej zwycięstwo zostało odniesione 
nad oficjalnym  zakonem  kościoła   rzymskokatolickiego   w  roku 
1410. Cztery lata po bitwie pod Grunwaldem (Tannenberg) odbył się 
Sobór w Konstancji, gdzie była ona jednym z głównych tematów ob
rad. Rzymskokatoliccy rycerze krzyżaccy nazywali siebie Zakonem 
Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego o byli znani ze swojej 
wojowniczej, średniowiecznej religijności. Często najpierw biczowali 
siebie, by pokazać swoje „oddanie” i gotowość zapłacenia za własne 
grzechy, po czym wchodzili do miast i biczowali innych, którzy nie 
chcieli uznać religii rzymskokatolickiej. 

To właśnie Polska przeciwstawiła się im, mając wsparcie Litwy, 
Rusi, armii Jana Husa dowodzonej przez Jana Žižkę, a nawet muzuł
mańskich Tatarów, którym wolno było mieszkać i praktykować swoją 
religie w Polsce. Pięć lat później, na największym soborze katolickim 
w historii aż  do dwudziestego wieku (pięć   tysięcy delegatów), cała 
polska delegacja, obok Jana Husa, była w niebezpieczeństwie spalenia 
na stosie. Biskupi niemieccy wzywali do spalenia na stosie wszystkich 
sześciu polskich delegatów z powodu bitwy pod Grunwaldem, w któ
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rej jednego dnia zginęło osiemnaście tysięcy krzyżaków, w tym Wiel
ki Mistrz całego zakonu. Według historyków, historyczna odpłata za 
Grunwald nastąpiła pierwszego września 1939 roku. 

W   pierwotnym   wydaniu   „Księgi   męczenników”   Foxe’a   można 
przeczytać, że tylko Czechy i Polska protestowały przeciw zabójstwu 
Husa – w wydaniach obecnych tego historycznego faktu już nie ma. W 
dniu 6 czerwca 1415 roku Jana Husa bronił lider niewielkiej polskiej 
delegacji, Paweł Włodkowic. Należeli do niej także czołowy polski bo
jownik, sławny rycerz Zawisza Czarny, a także polski biskup Kurdwa
nowski, który modlił się i przemawiał do polskich oddziałów tuż przed 
wielką bitwą z oficjalnym zakonem Rzymu. 

Paweł Włodkowic był rektorem Akademii Krakowskiej. Wspierał 
Husa i  wygłosił  przemówienie, które było podstawą  dla sprawiedli
wych stosunków międzynarodowych w cywilizowanym świecie przez 
następne   sześćset   lat.   Pięćdziesiąt   lat   później   Niccolo   Machiavelli 
przedstawił   swoją   tezę   stosunków   międzynarodowych   pod   hasłem 
„siła daje rację”. Główną tezą Pawła Włodkowica  (Paulus Valdimiri) 
było twierdzenie, że kościół i władza państwowa podlegają Chrystuso
wi   i   jego  prawdzie,  którą   znajdujemy w Piśmie  Świętym,  oraz  że 
ewangelizacja musi się dokonywać w miłości Chrystusa, a nie mie
czem i żelazem. Włodkowic na pewno podpisałby się pod nową ewan
geliczną „Deklaracją Wolności Religijnej”, która ukazała się właśnie 
w tym miesiącu. 

Gdy do Polski dotarły wiadomości z Konstancji, gdzie pięć tysięcy 
delegatów z całego świata zwróciło się przeciw Husowi, z wyjątkiem 
Polski i Czech, Polacy we Wrocławiu protestowali na ulicach przeciw 
tej zbrodni. 

Przez następne sto pięćdziesiąt lat Polska była największym kryty
kiem Rzymu i kontynuowała wojnę przeciw rzymskokatolickim ryce
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rzom krzyżackim,  którzy  w dalszym ciągu mieli  wsparcie  papieża 
przeciw Polsce. 

Największy pisarz polski z piętnastego wieku, Jan Ostroróg, wy
powiadał   się   z   mocą   przeciw   odpustom,   papiestwu   i   przekręcaniu 
Ewangelii – sto lat przed Lutrem. 

Wieli punkt zwrotny Polski! Dynastia Wazów powstrzymała postę
py Polski i średniowieczna religijność zwiodła Polaków do trwającego 
350 lat cierpienia i tragedii. 

Pisma Jana Wycliffe’a zostały uznane w Polsce przez innych pro
fesorów Uniwersytetu Krakowskiego i w końcu największy pisarz po
lityczny Polski, Andrzej Frycz Modrzewski, który studiował w Witen
berdze, napisał książkę o reformie kościoła w Polsce, która została za
kazana przez kościół rzymski. Po reformacji poprowadzonej przez Lu
tra w Niemczech Polska i Niemcy przez 150 lat żyły w przyjaźni i po
koju. Sejm, polski parlament, w szesnastym wieku, składał się głównie 
z polskich protestantów, pierwsze tłumaczenie Biblii z języków orygi
nalnych wykonane zostało przez polskich protestantów, ojciec polskiej 
literatury, Mikołaj Rej, był polskim protestantem. Najważniejszym re
formatorem obok Lutra i Kalwina był Polak, Jan Łaski, który założył 
kościół prezbiteriański w Londynie – dopiero pięćdziesiąt lat później 
Jan Knox założył taki kościół w Szkocji. 

Gdy kościoły niemieckie powoli porzucały Biblię dla teologii libe
ralnej, która dalej panuje w Niemczech, i gdy Polska wpadła głęboko 
w teologię  rzymską,  stosunki między tymi dwoma narodami znowu 
stały się wrogie. 

Przez większą część siedemnastego wieku w Polsce panowali wy
chowani przez jezuitów królowie szwedzcy z rodu Wazów. Ostatnim z 
nich był Jan Kazimierz (nie należy mylić go z Kazimierzem Wielkim), 
jezuicki kardynał, który ogłosił Marię, ziemską matkę Jezusa, Królo
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wą Polski. Polscy protestanci stali się obywatelami drugiej kategorii, a 
Polska przeszła od religijnej wolności do tolerancji, uniknęła jednak 
inkwizycji. 

Protestanci jak Sandusky i Zabriske byli sławnymi odkrywcami w 
Ameryce. Bohaterowie rewolucji amerykańskiej, Tadeusz Kościuszko 
(założyciel  West  Point)   i  Kazimierz  Pułaski   (ojciec  Amerykańskiej 
Kawalerii) byli  związani z prezbiterianami  i  kościołem morawskim. 
Kościuszko zrezygnował z fortuny w Kongresie, żeby wykupywać nie
wolników i kształcić ich, aby zostawali misjonarzami w Afryce przez 
kościół prezbiteriański. 

Choć Polska wiele wycierpiała w ciągu następnych czterystu lat po 
objęciu rządów przez dynastię Wazów, jej historia dalej była nazna
czona znakami wielkości. W roku 1683 katolicki król Jan Sobieski zo
stał wybrany przez protestanckie i prawosławne kraje jako dowódca 
Ostatniej   Krucjaty   w   historii.   Utworzony   został   europejski   alians 
chrześcijański, dla pokonania wielkiego wezyra Kara Mustafy i jego 
hord,  które  otaczały  Wiedeń.  Pomnik  króla  Sobieskiego  do  dzisiaj 
wznosi się wysoko na górze nad Wiedniem. 

Po panowaniu Sobieskiego i dobrym panowaniu jeszcze jednego 
Polaka, Stanisława Leszczyńskiego, wychowanego przez protestantów, 
na początku osiemnastego wieku, Polacy popełnili jeszcze jeden błąd i 
wybrali króla z kolejnej zagorzałej „politycznie rzymskokatolickiej” 
dynastii, tym razem z Niemiec. Królowie sascy wbili ostatni gwóźdź 
do trumny Polski. Dzisiaj wszyscy w Polsce uznają ich za moralnych 
karłów, którzy wykorzystali Królestwo Polski dla powiększenia wła
snego bogactwa i własnych przyjemności. Polska, widząc „pismo na 
ścianie” pod koniec osiemnastego wieku, wybrała na swojego przy
wódcę niezależnego Polaka, Stanisława Poniatowskiego, ale było już 
zbyt późno i Polska, kiedyś największe i najdumniejsze państwo całej 

26



Rewolucja Jezusa – Uczniostwo „bez zastrzeżeń”

Europy, zniknęła całkowicie z mapy na następne 123 lata, wchłonięta 
przez protestanckie Niemcy, prawosławną Rosję i katolicką Austrię. To 
właśnie podczas tych lat rozbiorów, wiodący polscy myśliciele ponow
nie odkrywali i potępiali całkowity brak wsparcia Rzymu dla polskiej 
niezależności.

Mickiewicz, największy polski pisarz, pochodzący z Litwy, udał 
się do Rzymu, by potępić papieża. Słowacki, drugi wielki poeta, pisał: 
„wszystkie twoje problemy zaczynają się w Rzymie”. 

Gdy Polska chyliła się ku upadkowi w siedemnastym i osiemna
stym wieku, Ameryka stawała się krajem wolności religijnej, a w koń
cu   także  obrońcą   narodu  żydowskiego.  Na  początku  dwudziestego 
wieku sławny Polak, Ignacy Paderewski, zaprzyjaźnił się z amerykań
skim prezydentem Wilsonem. Tommy Wilson, czyli T. Woodrow Wil
son, został chrześcijaninem przez służbę D. L. Moody’ego, gdy był 
studentem w Princeton. Wilson włączył Odrodzoną Polskę do swoich 
czternastu punktów planu wersalskiego dla Europy, podczas najwięk
szego zgromadzenia politycznego od czasów Soboru w Konstancji. 
Wilson jest jedynym amerykańskim prezydentem, który ma swój po
mnik w Polsce. 

W roku 1920 ZSRR zaatakował wskrzeszoną Polskę i wysłał na 
nią całą swoją armię. Tym razem Polacy byli gotowi i podczas bitwy 
zwanej „cudem nad Wisłą” ZSRR poniósł jedyną klęskę w swojej hi
storii.  Eksperci  militarni   uważali   polską   armię   za   lepszą   od   armii 
ZSRR aż do drugiej wojny światowej, kiedy to Polska została zaatako
wana najpierw przez całą  siłę armii Hitlera, a dwa tygodnie później 
przez sowietów, którzy z zimną krwią, strzałami w tył głowy, zamor
dowali piętnaście tysięcy najlepszych polskich oficerów, udając naj
pierw, że udzielają im pomocy w lesie katyńskim, gdy ci wycofywali 
się pod blitzkriegiem nazistów. 
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Polacy byli przez wiele lat zapewniani na podstawie traktatów so
juszniczych z Wielką Brytanią i Francją, że nie muszą rozbudowywać 
swojej armii i że otrzymają natychmiastową pomoc Francuzów i Bry
tyjczyków. Tak się nie stało. Wartość traktatu czy aliansu jest dobrze 
znana Polakom. Francja i Wielka Brytania nie zrobiły nic, dopóki Hi
tler nie zaatakował także ich. 

Natomiast  Polacy   dostarczyli  wywiadowi  brytyjskiemu dekoder 
Enigmy „Ultra”, opracowany przez polskich matematyków w celu de
kodowania wszystkich wiadomości Niemców i Japończyków, co dawa
ło siłom aliantów ogromną przewagę. 

Polacy walczyli na wszystkich frontach. Polska eskadra była naj
skuteczniejsza w RAF, a 40 tysięcy polskich żołnierzy odniosło zwy
cięstwo w rozstrzygającej  bitwie w południowej Europie o wzgórze 
Monte Cassino we Włoszech. Ich dowódcą był polski protestant, gene
rał Władysław Anders. 

Polskie podziemie wysłało także kuriera Jana Karskiego, żeby po
informował Brytyjczyków o nazistowskich obozach śmierci w Polsce i 
o pakcie ZSRR z Hitlerem. W obu sprawach Polakom nie wierzono aż 
do końca wojny, kiedy ujawnione zostały niemożliwe do zakwestiono
wania dokumenty. 

Wkrótce po wojnie kraje z całego świata spotkały się w San Fran
cisco,   żeby   utworzyć   Organizację   Narodów   Zjednoczonych.   Były 
obecne wszystkie większe państwa z wyjątkiem Polski. Podczas cere
monii rozpoczęcia poproszono o występ wielkiego pianistę Artura Ru
bensteina, który rozpoczął grając polski hymn narodowy. 

Jałta okazała się kolejną zdradą Polski. Świadomie czy nieświado
mie, alianci oddawali Polskę, która cierpiała tak bardzo i biła się tak 
walecznie,   jednemu z   jej   najeźdźców.  Kilka   lat   po  drugiej  wojnie 
światowej ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Arthur Bliss 
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Lane, zrezygnował na znak protestu i opisał powody swojej rezygnacji 
w książce „Widziałem Polskę zdradzoną” (przez amerykańskie mini
sterstwo spraw zagranicznych). Polski marionetkowy rząd był ustana
wiany przez sowietów z pomocą United States State Department. O 
tym informował amerykański ambasador, o tym wiedzą Polacy. Polska 
miała podziemną Armię Krajową i rząd na uchodźstwie, które zostały 
zignorowane po wojnie,  gdy sowietom pozwolono zlikwidować  do
wódców Armii Krajowej w sprowadzić nowy polski rząd prosto z Mo
skwy. 

Pomimo  tego  wszystkiego  Polacy  kochali   naród  amerykański   i 
wolność, jaką reprezentowała Ameryka. Polacy zawsze czuli się czę
ścią Ameryki, począwszy od pierwszych Polaków, którzy byli wśród 
osadników w Jamestown w roku 1611, przez polskich odkrywców, aż 
do dwóch polskich generałów, którzy przyczynili się do uzyskania nie
podległości przez Amerykę w 1776. Polacy byli przekonani, że Ame
ryka po prostu nie zrozumiała intencji sowieckiej Rosji, podobnie jak 
Brytyjczycy   nie   rozumieli   do   końca   zamiarów   nazistowskich   Nie
miec.*

Nie będziemy przeznaczać  tutaj dużo miejsca na czasy komuni
styczne, poza stwierdzeniem, że Jezus posłużył się nimi, aby doprowa
dzić do nowego otwarcia na Ewangelię w latach siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych. „Upadek” komunizmu musi być widziany w świetle 
obecnej rzeczywistości, w której byli komuniści mają się o wiele lepiej 
niż przeciętni ludzie w Polsce. 

W 1966 roku Polska uczciła swoje tysiąclecie przez wydanie no
wego przekładu Biblii z oryginalnych języków greckiego i hebrajskie
go. Biblia została przetłumaczona bardzo dobrze na codzienny język 
polski, zwłaszcza listy do Rzymian i Galacjan, co spowodowało, że 
polscy rzymskokatoliccy profesorowie głównej polskiej uczelni kato
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lickiej, KULu, zadeklarowali, że Luter miał rację. Brytyjskie Towa
rzystwo Biblijne w Warszawie przygotowało nowe polskie tłumaczenie 
w roku 1964. W latach siedemdziesiątych uciskani przez komunizm 
polscy katolicy czuli się bliżej związani z wierzącymi w Biblię amery
kańskimi protestantami niż z wieloma amerykańskimi katolikami, któ
rzy stawali się coraz bardziej liberalni. 

Pewien polski ksiądz stworzył największy ruch młodzieżowy, nie 
tylko w Polsce, ale w całej Europie. Swoje obozy oazowe organizowali 
w wioskach po całej Polsce, wykorzystując wynajęte lub udostępniane 
im domy mieszkańców na dwutygodniowe rekolekcje. W domu takim 
mogło zmieścić się do pięćdziesięciu młodych ludzi, którzy śpiewali, 
modlili się i czytali Biblię. 

W roku 1975 obozy te modliły się do Boga, żeby poprowadził je w 
nowym kierunku. Jesienią roku 1975go przywódca tego młodzieżo
wego  ruchu,  ksiądz  profesor  Franciszek Blachnicki,  poprosił   Joe  o 
spotkanie w Lublinie. 

Od czasu drugiej wojny światowej Polska miała pięciu sławnych 
księży. Maksymiliana Kolbego, który oddał swoje życie za innego Po
laka w Oświęcimiu, kardynała Stefana Wyszyńskiego, kardynała Ka
rola Wojtyłę  (JP2), zamęczonego kapelana Solidarności Jerzego Po
piełuszkę i założyciela Oaz, Franciszka Blachnickiego. 

Od roku 1976 do 1979 ruch oazowy korzystał z nauczania ewange
licznych protestantów z Zachodu, głoszona była Ewangelia łaski, była 
nauczana i studiowana Biblia, a Nowy Testament stał się najpopular
niejszą książką w Polsce. W latach osiemdziesiątych wpływ ewange
liczny był stopniowo zastępowany przez sztywny katolicyzm, ale dzia
łanie Ducha Świętego trwało – i obecnie powraca. Wydarzenia te wy
warły wpływ na każdy biblijny kościół w Polsce, powstały nowe ko
ścioły, a liczący od trzystu do czterystu tysięcy podziemny ruch naro
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dzonych na nowo katolików dalej spotyka się po całej Polsce w nieza
leżnych wspólnotach, grupach modlitewnych i grupach studium Biblii. 

Dwadzieścia   pięć   lat   później   polscy   przywódcy   ewangeliczni 
przyjeżdżali do naszego domu w Ameryce i mówili nam, że w tamtym 
okresie pięć milionów Polaków usłyszało Ewangelię i do 10% z nich 
przyjęło Chrystusa łaską przez wiarę. Jedną z nich była Anna Łosiak. 

W latach siedemdziesiątych w Polsce było tylko piętnaście tysięcy 
ewangelicznych chrześcijan, a ich liczba zmniejszała się coraz bardziej 
pod naporem komunizmu. Dzisiaj  jest wiele razy więcej. Ten okres 
ewangelizacji w Polsce został dokonany przez Boga, który posłużył się 
wieloma współpracującymi ze sobą ludźmi. 

31



Rewolucja Jezusa – Uczniostwo „bez zastrzeżeń”

Rozdział 4
Podstawa naszej wiary

Pośród chrześcijan istnieje pewna kontrowersja co do ksiąg Stare
go Testamentu. Rzymscy katolicy włączają do niego apokryfy, a prote
stanci nie zgadzają się na to. Nie ma w nich ważnego nauczania, które 
zmieniałoby cokolwiek, a apokryfy są dobrą historią. Oto kilka fak
tów, które trzeba rozważyć, w sprawie tych rozbieżnych pozycji. 

1. Apokryfy (od jedenastu do piętnastu ksiąg, napisanych w okre
sie dwustu lat przed Chrystusem)

A. Argumenty katolickie: 

• New Testament zawiera cytaty głównie z Septuaginty, któ
ra zawierała apokryfy

• Niektórzy „ojcowie kościoła”  cytowali  apokryfy   (Irene
usz, Tertulian i Klemens )

• Sceny w katakumbach pokazują wydarzenia z apokryfów

• Wczesne rękopisy greckie (Adelph, A & B) zawierają nie
które apokryfy

• Wczesne synody kościoła akceptowały apokryfy  (Rzym 
382, Hippona 393, Kartagina 397 A.D.)

• Wschodni kościół prawosławny także uważa apokryfy za 
Pismo Święte
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• Apokryfy  były  zamieszczane  w Bibliach  protestanckich 
nawet do dziewiętnastego wieku

• Niektóre apokryfy napisane po hebrajsku zostały znale
zione w Qumran (Zwoje znad Morza Martwego)

B. Argumenty ewangelicznych protestantów 
• W Nowym Testamencie nie ma żadnego cytatu z apokry

fów 
• Posiadamy kopie Septuaginty dopiero z czwartego wieku 
• Przypisy   w   starych   Bibliach   katolickich   traktowały   te 

księgi jako drugorzędne, „wtórnokanoniczne”
• Cytaty apokryfów u „ojców” kościoła są nieliczne i nigdy 

nie były używane jako Pismo Święte
• Większość pierwotnych przywódców kościoła sprzeciwia

ła   się  apokryfom (Atanazy,  Cyryl,  Orygenes,  Hieronim, 
kościół syryjski)

• Podane powyżej wczesne synody miały charakter jedynie 
lokalny, żadne powszechne zgromadzenie nie akceptowało 
apokryfów

• Apokryfy nie podlegają pod władzę kościoła, ale prowin
cji żydowskiej, która odrzuciła je jako Pismo Święte

• Zwolennicy   apokryfów,   jak   Augustyn,   przyznawali,   że 
Żydzi odrzucili apokryfy jako Pismo Święte

• Grecki kościół prawosławny wykluczył apokryfy w roku 
1839 podając jako powód ich odrzucenie przez Żydów; to 
wykluczenie jest aktualne do dzisiaj 
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• Biblie protestanckie traktowały je jedynie jako drugorzęd
ne księgi historyczne – nie w Bibliach przed reformacją 

• Odkrycie w Qumran obejmuje setki ksiąg należących do 
biblioteki, tylko Pismo Święte było pisane na specjalnym 
pergaminie i specjalnym rodzajem pisma – apokryfy nie 
były traktowane jako Pismo Święte

• Apokryfy nie podają żadnego proroka jako swojego autora 
• Nie były  uznawane  za  Pismo Święte  przez najważniej

szych historyków żydowskich w czasach Chrystusa – Filo
na i Józefa 

• Jezus i Nowy Testament ani razu nie cytują apokryfów ani 
nawet nie wspominają o nich

• Jezus  i  apostołowie często cytowali   fragmenty z każdej 
części Starego Testamentu, ale nigdy nie cytowali apokry
fów

• Żydowscy uczeni zgromadzeni w Jamnie w roku 90 AD 
nie włączyli apokryfów do Starego Testamentu

• Nigdy nie zostały zaakceptowane przez Żydów 
• Nowy Testament  uznaje,  że  Żydom została  powierzona 

piecza nad Starym Testamentem – Rzymian 3:2
• Luter, Kalwin, reformatorzy i wielu uczonych katolickich 

okresu reformacji nie uznawali apokryfów 
• Jezus  określił  granice  Starego  Testamentu   słowami  „od 

Abla do Zachariasza”, 39 ksiąg Starego Testamentu (Ży
dzi łączą niektóre księgi, co daje ich liczbę 22)
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1. Pamiętaj o drodze zbawienia  Jan 3 i Rzymian 3 
2. Wiedz, że Jezus jest Bogiem w ciele  Jan 1:114 i Kolosan 1:1

18
3. Widzimy więcej jego prawdy, gdy jesteśmy Mu posłuszni – 

Jan 14:21
4. Nie możesz wiele pomóc, jeżeli nie masz osobistej rewolucji – 

Efezjan 2: 8&9
5. Nikt nie jest podobny do Jezusa w historii – Jan 14:6
6. Rozpoznawaj zło – 1 Jana 2:15
7. Kluczem jest wiara – Hebrajczyków 11
8. Jesteśmy powołani do Wielkiego Nakazu Misyjnego – Mate

usz 28: 1829
9. Jesteśmy radośni i wolni – Galacjan 5:1

10. Są cierpienia i bitwy – Filipian 1:29
11. Ewangelia przemienia kulturę,  politykę  i ekonomię  – Dzieje 

Apostolskie
12. Nie możemy iść za ślepymi – Marek 1: 17
13. Koncentruj się na tym, co najważniejsze – 2 Koryntian 15:57

58
14. Wszystko albo nic – Filipian 1:21
15. Ekstremalna przemiana – 2 Koryntian 5:17
16. Światopogląd i rzeczy przyszłe – 1 Tesaloniczan 4:1617
17. Będzie fałszywy Jezus – Mateusz 24:5 
18. Nadchodzące prześladowanie – Mateusz 24:9
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Wizja dla twojego życia, 
ktora zmieni świat

Moi rodzice byli w Polsce rolnikami. Tata mieszkał między mia
stami Kielce, Końskie i Radomiem; mama mieszkała między Lwowem 
i Rawą Ruską, na terenie, który wtedy znajdował się w granicach Pol
ski. W wyniku wybuchu drugiej wojny światowej w roku 1939 duża 
część polskich zbiorów uległa zniszczeniu i zapomnieniu, gdy milion 
Polaków zginęło w masakrze tych pierwszych kilku dni. Na przestrze
ni lat miliony zostały zebrane jako żniwo dla królestwa Bożego, gdyż 
wielu poświęcało swoje stanowiska, fortuny, a nawet własne życie dla 
Ewangelii. Na przestrzeni lat  i nawet dzisiaj  takie wielkie żniwa są 
jeszcze większe, ponieważ na świecie jest wielu chrześcijan mających 
moc Ducha Świętego, którzy w ten sam sposób naśladują Jezusa, na
szego Pana i Zbawiciela. (Bezinteresowność nie wystarcza, prawdziwa 
duchowość to nie brak wad, ale obecność Bożych cech: miłości, rado
ści, pokoju itd.). 

Z drugiej strony, wierzę, że na przestrzeni czasu wiele milionów 
zostało zgubionych w wyniku braku odpowiedniej działalności misyj
nej – i to dotyczy każdego pokolenia na całej Ziemi. Często jakiś błąd 
doktrynalny powstrzymuje chrześcijan przed wychodzeniem do zgu
bionych. Gdy studiuję  powstanie islamu, widzę  tego rodzaju błąd w 
Afryce Północnej i w pierwotnym kościele, który pozwolił sobie spo
cząć na laurach w latach poprzedzających Mahometa. Mahomet twier
dził, że jest kontynuacją Mojżesza i Jezusa. Kościół nie sprzeciwił się 
temu  z   istotną   siłą,   koncentrując   się   na   swojej   nowo odnalezionej 
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chwale w Europie. Wierzę, że nawet na ulicach Ameryki, jeżeli nie po
dejmiemy odpowiednich wysiłków, będą ginąć dzieci wychowane na 
Hollywood i w bezbożnym systemie szkolnym. Wiele dzieje się wszę
dzie w tym kraju, ale każda społeczność musi spytać sama siebie, czy 
jej świadectwo jest wystarczające i pełne. Czy wykonujemy nasze za
danie? Każdy skoncentrowany na Chrystusie kościół w Ameryce powi
nien także w świeży sposób spojrzeć na misje. Zobaczymy jak działali 
apostołowie i porównamy z tym, co widzimy pośród nas dzisiaj. 

1. Apostoł Paweł widział swoją odpowiedzialność głoszenia całej 
prawdy Bożej w kategoriach udziału w ich winie, gdyby ukrył przed 
kimś  Ewangelię.  „Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiej
szym, że nie jestem winien niczyjej krwi”. Dzieje 20:26

2. Jedność  wszystkich prawdziwych wierzących, którzy żyją  dla 
Boga, była jednym z głównych tematów nauczania Jezusa i apostołów. 
„A nie  tylko za nimi proszę,  ale i  za  tymi, którzy przez ich słowo 
uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a 
Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie 
posłałeś. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my 
jedno jesteśmy.” Jan 17:2022

3. To Ewangelia jest Mocą Bożą dla Zbawienia. Ewangelia ta jest 
zawarta w Biblii, od księgi Genesis do Objawienia. „Albowiem nie 
wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku 
zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka”. Rzy
mian 1:16

4. Uczniowie ryzykowali własnym życiem i oddali wszystko, by 
zanieść Dobrą Wiadomość wszystkim ludziom na całym świecie. „Po
stanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z 
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umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem, ludźmi, którzy oddali życie 
swoje dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. Dzieje 15:2526

5. To Bóg, nie my, będzie posyłać  robotników na swoje żniwo! 
Naszym zadaniem jest modlić się i iść!

„I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich syna
gogach i zwiastował ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką cho
robę i wszelką  niemoc. A widząc lud, użalił się  nad nim, gdyż  był 
utrudzony   i  opuszczony  jak  owce,  które  nie  mają   pasterza.  Wtedy 
rzekł   uczniom   swoim:   Żniwo   wprawdzie   wielkie,   ale   robotników 
mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo 
swoje”. Mt 9:35-38

Czy potrafisz uwierzyć w to, czego naucza Biblia, że Jezus cho
dził przez „wszystkie miasta i wioski”? Ja z pewnością nie wątpię w 
to. Jezus był człowiekiem misji, a co więcej, powiedział nam wyraź
nie, że jego misja jest teraz naszą – jeżeli uważamy się za jego wy
znawców. Jezus „uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc”  i z 
pewnością może robić to także dzisiaj, i robi. Tylko jednak On i jego 
apostołowie mogli uzdrawiać  każdego. Dzisiaj  jako wierzący mamy 
przychodzić wprost do Boga po uzdrowienie, mamy także prosić star
szych, by modlili się za nas – ale w oczach naszego Pana są jeszcze 
ważniejsze sprawy niż nasze osobiste zdrowie fizyczne. 

Jezus patrzył ze współczuciem, gdy widział jak tłumy ludzi zgu
bionych we własnych małych światach powoli umierają na najgorszą 
chorobę ze wszystkich – którą jest grzech. Wtedy powiedział coś, cze
go byśmy się nie spodziewali. Powiedział swoim uczniom, żeby mo
dlili się o więcej robotników, którzy będą docierać do zgubionych lu
dzi, i to, żeby Pan ich posłał. Aż 98% miejscowości w Polsce nie po
siada żywego kościoła skoncentrowanego na Chrystusie i Biblii. Nie
którzy mogą pytać, dlaczego kościół ma być skoncentrowany na Bi
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blii?   Jezus   stwierdził   wyraźnie,   że  Starego   Testamentu   nie   można 
zmieniać, nawet o jedną jotę czy linię. Nasza wiara musi być zbudo
wana na prorokach, apostołach i Jezusie Chrystusie. 

„Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w 
jednym Duchu. Tak więc już  nie jesteście obcymi i  przychodniami, 
lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na 
fundamencie  apostołów i  proroków, którego kamieniem węgielnym 
jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie 
w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na 
mieszkanie Boże w Duchu”. Efezjan 2:1822 

Prosimy Polaków, by widzieli to jako swoją misję numer jeden w 
roku 2008, którą można rozpocząć bez jakichkolwiek funduszy. Prosi
my ich, by modlili się za każdą wioskę, miasteczko i miasto w taki 
sposób, by przynajmniej jedna osoba przyjęła dla siebie konkretny ob
szar będący w potrzebie, w promieniu siedemdziesięciu kilometrów 
od swojego lokalnego kościoła. Potrzebni są tylko poważni chrześcija
nie. 

Modlimy się, żeby wyznawcy Chrystusa w Polsce ponownie prze
budzili się na radość swojego zbawienia i nowe oddanie się Jezusowi 
Chrystusowi jako Panu. Módl się o jedność wszystkich narodzonych 
na nowo wierzących, którzy żyją z Panem i pozostają wierni Jemu i 
jego słowu. 

„I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, 
tak i Ja was posyłam”. Jan 20:21

„A prosimy was,  bracia,  abyście  darzyli  uznaniem tych,  którzy 
pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają 
was; szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie 
pokój między sobą. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfor
nych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wiel
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koduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe 
nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszyst
kim. Zawsze się  radujcie. Bez przystanku się  módlcie. Za wszystko 
dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie wzglę
dem was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego 
doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju 
zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności 
poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez 
nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, 
który was powołuje; On też tego dokona”. 1 Tesaloniczan 5:12-24

Przypomnijmy sobie podstawy, których musimy nauczyć się z Bi
blii. 

1. Tylko Bogu oddawać cześć i tylko Jemu służyć
2. Modlić się tylko do Boga 
3. Jezus jest jedynym pośrednikiem
4. Tylko Bóg jest dobry
5. Jezus jest jedyną drogą do Ojca
6. Tylko Jezus był bez grzechu
7. Tylko On ma wszelką władzę
8. On jest jedno z Ojcem
9. On jest jednorodzonym Synem Boga 
10. Jego ofiara jest całkowitą zapłatą za nasz grzech
11. Jeżeli wierzymy w Niego, będziemy zbawieni
12. Nigdy nie będziemy potępieni 
13. On ostrzegł nas przed fałszywym nauczaniem
14. On ostrzegł nas przed złymi kościołami
15. Wybrał apostołów, gdy nie było jeszcze żadnego kościoła 
16. Istnieją dwa rodzaje uczynków (z ciała i z Ducha)

40



Rewolucja Jezusa – Uczniostwo „bez zastrzeżeń”

17. Nie ma dobrych ludzi 
18. W niebie tylko On otrzymuje chwałę
19. Nikt nawet nie próbuje porównywać się z Nim 
20. On stworzył wszystkie rzeczy i wszystkich ludzi
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Rozdział 5
Kontrowersje w wierze

Problematyczne teologie (2 Piotra 2)
Niektóre z tych teologii spowodowały wiele bólu dla jednostek i 

narodów – niektóre z nich po prostu potrzebują naszego zrozumienia. 
Kilka z nich wiąże się głównie z kościołami katolickim i prawosław
nym, ale większość dotyczy także kościołów protestanckich, a nawet 
wyłącznie   nich.   Zostały   one   wykorzystane   do   odciągnięcia   nawet 
prawdziwych   wierzących   od   naśladowania   Jezusa   w   mocy   Ducha 
Świętego. Niektóre z nich są tak niebezpieczne, że mogą powstrzymać 
człowieka przed Zbawczą Wiarą***. Wiele innych powstrzymuje roz
wój Ewangelii, misje i wzrost, dlatego są śmiertelnie groźne dla tych, 
do których chcemy dotrzeć. Niektóre z tych teologii są wsparciem dla 
ludzi starających się stworzyć jedną ogólnoświatową religię, dwie za
rzucają uczniom Chrystusa winę za holokaust, a jedna była wykorzy
stywana przez komunistów dla przenoszenia ich rewolucji. Trzeba jed
nak zaznaczyć, że nawet jeżeli dany kościół lokalny nie ma żadnego z 
tych doktrynalnych problemów, może dalej być kościołem jak kościół 
w Efezie, który stracił miłość, jaką miał na początku. Trzeba także za
uważyć, że tak jak w zborach w Sardis i Tiatyrze, nie wszyscy muszą 
uznawać jakąś doktrynę, która panuje w danym zborze. 

Podstawą dobrej teologii jest Pismo Święte. Jest to jedyna księga, 
która zawiera Prawo, Proroków i nauczanie Jezusa, bezpośrednie na
uczanie apostołów, których On wybrał, także przez autorów takich jak 
Marek i Łukasz, którzy podróżowali z nimi w okresie ich życia i spisa
li to, co słyszeli i czego byli świadkami w obecności apostołów. Jezus, 
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apostołowie  i  prorocy ostrzegają  nas w Biblii  przed fałszywym na
uczaniem (wszelkie odstępstwa od tego, co nam dali). W Biblii może
my zobaczyć w kontekście to, co jest prawdą. Wiele tych teologii po
wstało przez przekręcenie tekstów Pisma lub wyrwanie ich z kontek
stu. Zawsze pamiętaj, że najlepszym komentarzem Biblii jest sama Bi
blia. Każdy może studiować słowo Boże. Ja czytam komentarze, żeby 
pomóc sobie w lepszym zrozumieniu. Z pewnością  nie dotarłem do 
celu i nie posiadam pełnej i doskonałej wiedzy. Proszę, przebacz mi, 
jeżeli uraziłem cię i powiedz mi, gdzie mogę się poprawić. 

Kolejność przedstawiona tutaj nie ma znaczenia. Jeżeli masz pyta
nia na temat wiary, przynieś je do Boga i jego słowa. Bądź otwarty na 
Niego, by mógł dać ci odpowiedź na każde pytanie, jakie masz, ale 
musisz Mu ufać, że będzie robił to rożnymi sposobami. 

Krótki opis kontrowersyjnych nauk
1. Hyperkalwinizm – tutaj dobra i prawdziwa doktryna predesty

nacji staje się predeterminacją wszelkiego zła, jakie czynią ludzie. Bóg 
rzeczywiście predeterminował CUDOWNY plan dla tych, którzy nale
żą do Niego według jego uprzedniej wiedzy, choć oferta ta została zło
żona wszystkim. Według hyperkalwinizmu jednak Bóg chce zbawić 
tylko nielicznych. Słowa jak „wszystkich” nie oznaczają  wszystkich. 
Słowa jak „ktokolwiek”, „uprzednie poznanie” (proginōskō) i „każdy” 
są ignorowane. Niebezpieczeństwo polega tutaj na tym, że Ewangelia 
nie jest dawana wszystkim zgubionym. Jest mniejsza troska o zgubio
nych, a nasza misja, by być jak Chrystus w umierającym świecie, zo
staje zmieniona. Stajemy się bardziej podobni do zadowolonych z sie
bie faryzeuszy, którzy obchodzili dookoła ludzi potrzebujących lub na
wet kopali leżących. Wtedy nasze główne zainteresowania skupiają się 
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na  nas   samych,   a  misyjna  ofiarność   pokazana  nam przez   Jezusa   i 
uczniów jest nawet wyśmiewana dzisiaj – gdy widać ją u innych. 

Hyperkalwinizm jest   jednym z powodów tego,  że Przebudzenie 
Walijskie nie może powrócić do Walii po 101 latach. Dzisiaj Walia ma 
słabą obecność ewangeliczną. Prawdziwa predestynacja stosuje się tyl
ko do wierzących. Miłość Boga (Bóg jest miłością) nie zmusza innych 
do odpowiedzi miłością. Predestynacja to coś bardzie delikatnego, fan
tastycznego i niesamowitego niż  moglibyśmy to sobie kiedykolwiek 
wyobrazić. Bóg może interweniować zawsze, kiedy chce. On powie
dział nam, żebyśmy modlili się w ten sposób, ale nie będzie zmuszał 
nikogo, by odpowiadał miłością. 

Prawdziwa predestynacja to Boży sposób suwerennego panowania 
nad wszystkim w zgodzie z jego świętą i kochającą naturą. To Boży 
sposób sprawiania, by wszystko współpracowało dla dobra tych z nas, 
którzy są powołani według jego zamiaru. Dla tych z nas, i tylko tych z 
nas, którzy złożyli swoją wiarę i zaufania tylko w Nim. Przeznaczenie 
tych, którzy odrzucili Pana, czy to biernie czy aktywnie, nie jest pra
gnieniem Boga – on próbował nie dopuścić do tego. On interweniował 
w największej akcji ratunkowej w historii i „każdy, kto wezwie imie
nia Pana, będzie zbawiony”. „Bóg nie chce, by ktokolwiek zginął, ale 
aby wszyscy doszli do nawrócenia”  tak mówi Pismo. To zdumiewają
ce, ale jesteśmy częścią tego planu dotarcia do zgubionych. Wybrani to 
ci, którzy zostali zbawieni łaską przez wiarę. Biblia zawsze składa na 
nas decyzję przyjęcia Go lub odrzucenia. To głosił Jonathan Edwards, 
wbrew temu, co niektórzy mówią o nim. Edwards także składał decy
zję na człowieka i nie był hyperkalwinistą. 

Hyperkalwinista w rzeczywistości chce, aby ci, którzy idą do pie
kła, nie robili przy tym tyle hałasu. Przeczytaj Rz 8:28, 2 P 3:9, Rz 10 
i 1 Tm 2:4. (Dobra lektura na ten temat to „Chosen and Free” Norma
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na Geislera i „What Love is This” Dave’a Hunta). William Lane Craig 
wyraża nasze myśli: 

„(...) jeżeli chodzi moje dzieci, jest moją wolą i pragnieniem, żeby 
zawsze były mi posłuszne. Ale chcę także, by miały wolną wolę i tak, 
niestety, dając im wolną wolę, lub pozwalając im mieć wolną wolę, ry
zykuję,   że   będą   mi   nieposłuszne.   Uważam,   że   Bóg   nie   znajduje 
upodobania w zgubie kogokolwiek; jego pragnieniem jest, by wszyscy 
byli zbawieni. Niektórzy ludzie jednak dobrowolnie odrzucają Boga i 
są   zgubieni.  Planowałem przeczytać   fragment  Pisma,   jeżeli   starczy 
czasu dziś wieczorem. Pozwólcie, że przeczytam tekst z Księgi Eze
chiela. Posłuchaj, co Bóg mówi o zgubionych. On mówi tak, w osiem
nastym rozdziale Księgi Ezechiela: 

Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego  mówi  
Wszechmocny Pan  a nie raczej w tym, by się  odwrócił od swoich  
dróg i żył? (...) Powiedz im: Jakom żyw  mówi Wszechmocny Pan   
nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny  
odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych  
dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? (Ez 18:23; 33:11)

Tutaj Bóg dosłownie błaga ludzi, by zawrócili z drogi wiodącej do 
samozniszczenia i byli zbawieni. Dlatego uważam, że jest wolą i pra
gnieniem Boga,   i   jego  wysiłkiem,  by  zbawić   i   pociągnąć   każdego 
człowieka  do zbawienie.   I   jedynym powodem nieprawdziwości  po
wszechnego zbawienia jest ludzka wolność do odrzucenia Bożej łaski i 
oddzielenia się od Boga na zawsze. I to jest tragedia, nad którą płacze 
Bóg. 
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A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech 
powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, 

niech darmo weźmie wodę żywota. 
Objawienia 22:17

2. Dzisiejsze mówienie językami.  Pośród niektórych protestan
tów, a nawet niektórych katolików, jest to drażliwy temat. Niemniej, 
jest to jednak temat, który trzeba poruszyć. Biblia mówi o językach 
tylko w dwóch księgach: Dziejach Apostolskich i Pierwszym Liście do 
Koryntian. Ewangelia Marka wspomina je w wersetach, które mogły 
zostać dodane później do pierwotnego rękopisu. W Dziejach dokład
nie opisany jest dzień Zesłania Ducha Świętego. Potężne dzieła Boga 
głoszone były w kontekście języków ognia, dźwięku silnego wiatru i 
rzeczywistych języków wypowiadanych w modlitwach. Biblia mówi 
nam, że apostołowie mówili w językach Partów, Medów, Elamitów, 
Kapadocjan, mieszkańców Pontu, Mezopotamii, Judei, Azji, Rzymu, 
Krety, Egiptu, Pamfilii, Frygii i Libii. Żydzi pochodzący z tych tere
nów, którzy przebywali w Jerozolimie, potwierdzali, że było to zdu
miewające nadprzyrodzone wydarzenie, o którym nikt dotychczas na
wet nie słyszał, ponieważ mówiący byli Galilejczykami znającymi je
dynie aramejski, hebrajski i może trochę greckiego i łacińskiego. Dane 
im języki były znakiem dla niewierzących, że dzieje się coś naprawdę 
cudownego, co może zrobić tylko Bóg. Inni z Galilei, którzy nie rozu
mieli tych języków, mówili, że uczniowie są pijani. 

Te prawdziwe języki modlitewne pozostały w pierwotnym kościele 
i spowodowały problem w Koryncie, gdzie były wykorzystywane na 
spotkaniach bez tłumaczenia. Tłumacz mógł zweryfikować język i do
konać przekładu modlitwy. 
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Bóg   z   pewnością  może   powtórzyć   takie   wydarzenie   w  każdej 
chwili, ale nikt, kogo znam, nie był nigdy świadkiem tego, co wyda
rzyło się w dniu Zesłania Ducha Świętego, jak jest to zapisane w Bi
blii. Bóg z pewnością może to powtórzyć i uczynić jeszcze bardziej 
spektakularnym dzisiaj, jeżeli tak będzie chciał. 

Jeżeli ktoś posiada ten dar dzisiaj, powinien on być tłumaczony. 
Języki są znakiem dla niewierzących, nie dla wierzących, jak napisał 
Paweł w 1 Kor 14:22. Wielu z nas po prostu ma wiele pytań, gdy czy
tamy Pismo i widzimy nauczanie, że języki były znakiem dla niewie
rzących – jak w Dziejach w dniu Zesłania Ducha Świętego. Reszta 
Nowego   Testamentu,   25   ksiąg,   nie   wspomina   w   ogóle   tego   daru. 
Mimo to miliony narodzonych na nowo chrześcijan twierdzą, że mają 
ten dar i chcemy akceptować ich w pełni jako wierzących i prosimy 
tylko, żeby postępowali zgodnie ze wskazówkami dla mówienia języ
kami wyraźnie przedstawionymi w Biblii i żeby akceptowali innych 
jako wierzących, którzy nie mają tego daru. 

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2 i Pierwszy List do Koryntian 12, 
13 i 14. Polecana lektura: „Duch Święty” Billa Brighta – książka ta we 
właściwy sposób akcentuje życie napełnione Duchem, a jego książki 
są kochane zarówno przez charyzmatyków, jak i niecharyzmatyków. 
Wszyscy wierzymy w chrzest Duchem Świętym. 

3. Tania łaska***  określenie stworzone przez D. Bonhoeffera w 
czasie drugiej wojny światowej. Bonhoeffer był świadkiem, jak jego 
własny naród nienawidził tych, którzy potrzebowali Chrystusa. Tłuma
czył, że ich wiara w Chrystusa pomniejsza wartość łaski przez ich czy
ny. W Niemczech było mnóstwo teologów, którzy pomniejszali zna
czenie Biblii. Bonhoeffer i niechlubnej sławy teolog Bultman miesz
kali i nauczali we Wrocławiu (niem. Breslau). Tania łaska w rzeczywi
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stości to inne określenie dla błędnie skierowanej wiary lub niezdecy
dowanej wiary – wiary, która nie zbawia. Wielu zwolenników Hitlera 
uczęszczało do ewangelickich i katolickich kościołów. Dobrzy teolo
dzy prowadzą nas do Boga i jego słowa. Oni wierzyli bardziej w swo
ich teologów niż w Jezusa. Czyli, jak demony opisane w drugim roz
dziale Listu Jakuba, które bardziej ufały swojemu panu: Lucyferowi
szatanowi. Popełnili największy grzech, wierząc komuś innemu, za
miast całkowicie uwierzyć tylko Bogu. Tak, oni wierzyli w Boga. Jak 
mogliby nie wierzyć? Ale ich wiara nie była wiarą jedynie w Boga. 
Miłość Chrystusa nie została wylana w ich sercach – nie mogli znieść 
innych, mieszkających pośród nich, którzy różnili się od nich. Ich wia
ra była martwa. 

Przeczytaj List do Rzymian 9 i Drugi List do Tymoteusza 2:2326. 
„Tania łaska to głoszenie przebaczenia bez wymagania nawróce

nia, chrztu bez dyscypliny kościelnej, komunii bez wyznania. (...) Ta
nia łaska to łaska bez uczniostwa, łaska bez krzyża, łaska bez Jezusa  
Chrystusa, żywego i wcielonego”. Dietrich Bonhoeffer

4. Legalizm***  sprowadzanie chrześcijaństwa do reguł i przepi
sów, często obejmujących kulturowe upodobania i niechęci panujące w 
pewnych grupach ludzi; sprowadzanie grzesznego stylu życia raczej do 
pewnych tabu, niż do negatywnych postaw, które mogą istnieć nawet w 
domach modlitwy i podczas robienia „duchowych rzeczy”. Legalista 
może potępiać Jana Chrzciciela za jego surowy styl życia, a równocze
śnie potępiać Jezusa za jedzenie i picie. Alternatywą wobec legalizmu 
jest prawo miłości, które nigdy nie neguje dziesięciu przykazań i inne
go jasnego nauczania Pisma. 

Przeczytaj List do Kolosan 2 oraz List do Rzymian 14 i List do 
Galacjan. 
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5. Pozwolenie na grzech***  „Niech Bóg broni, żebyśmy mieli 
zgrzeszyć”      powiedział   apostoł   Paweł.   Grzech   jest   odrzuceniem 
wszystkiego, w co wierzymy, a jednak ciągle walczymy z pozostający
mi w nas pożądaniami ciała, pożądaniami oczu i pychą życia. Pozwo
lenie to swoboda robienia czegoś. Ci, którzy przychodzą do Chrystusa 
w ten sposób, myśląc, że mogą dalej żyć w grzechu, nie mogą być na
zwani prawdziwymi wierzącymi. Zaprzeczają bowiem krzyżowi Chry
stusa, który nie byłby konieczny, gdybyśmy mogli grzeszyć. Niektórzy 
wierzący mogą wpaść w postawę przyzwalania na grzech, w której za
wsze będą w swoim czasie żąć to, co wcześniej zasadzili. Prawdziwa 
wolność to wolność do czynienia dobra, ponieważ czynienie zła nakła
da na nas ponownie kajdany. Ma tutaj zastosowanie stare powiedzenie: 
„Nie łamiemy Bożych praw – to one łamią nas”. 

Wierzący w Chrystusa nie są sami w sobie lepsi od innych, oni są 
w lepszej sytuacji, ponieważ mieszka w nich Duch Chrystusa. Wierzą
cy w Chrystusa muszą często wyznawać grzechy i ponownie przyjmo
wać Bożą pełnię przez wiarę. Modlitwa jest zawsze obecna w życiu 
chrześcijanina, nie możesz żyć jako chrześcijan bez niej. Biblijne na
wrócenie obejmuje spalenie umysłowych i interaktywnych mostów do 
grzesznego zachowania, którego doświadczaliśmy lub które sobie wy
obrażaliśmy. Gdy uczymy się chodzić w wierze, grzeszymy mniej. Ży
cie napełnione Duchem Świętym jest rzeczywistością każdego wierzą
cego, który wyznaje swoje grzechy i przez wiarę jest napełniany po
nownie Duchem Świętym. Ci, którzy stale żyją w ciele, a nie w wie
rze, poddają się sami ryczącemu lwu, który stara się pożreć ich w tym 
życiu. Ogniste pociski szatana są  nieszkodliwe jak długo trzymamy 
wysoko tarczę wiary. 
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Nagrody za życie dla Chrystusa w jego mocy są większe, niż mo
glibyśmy to sobie kiedykolwiek wyobrazić. Straty z powodu życia w 
grzechu są większe, niż wielu z nas sądzi. Choć każdy naprawdę naro
dzony na nowo będzie zbawiony, ci, którzy odeszli na stałe, gdy byli 
już wśród chrześcijan, w rzeczywistości nigdy nie należeli do Chrystu
sa. Nie wystarcza zachowywanie się w pewien sposób ani mówienie 
odpowiednich rzeczy. Chrystus musi narodzić się w twoim sercu przez 
twoje złożenie swojego zaufania jedynie w Nim. Duch Święty – sam 
Bóg – przychodzi zamieszkać w tobie, gdy naprawdę składasz swoją 
wiarę w Nim. On obiecał, że nigdy, przenigdy nie opuści cię, zostałeś 
też zapieczętowany jego Duchem Świętym jako rękojmią. 

Przeczytaj 1 List Jana 2, List do Efezjan 2, List do Tytusa 3 i 1 List 
do Koryntian 5.

6. Dominionizm  – dominioniści wierzą,  że kościół jest powtór
nym przyjściem Chrystusa i że wyznawcy Chrystusa ustanowią króle
stwo Boże na ziemi. Krążą oni wokół ewangelii Mateusza 24, twier
dząc, że to już się stało i po prostu ignorują Księgę Objawienia i te 
elementy prorockie, które możliwe są dopiero teraz. Oprócz niebezpie
czeństwa  głoszenia  dominionizmu ponad   ewangelię,   istnieje  drugie 
wielkie niebezpieczeństwo – traktowania Izraela i Żydów jako niepo
trzebnych w ich schemacie wydarzeń.  Przynajmniej jeden dobrze zna
ny ewangeliczny teolog w Ameryce uważa, że ta teologia doprowadzi 
do następnego holokaustu dla Żydów. 

Przeczytaj 1 List do Tesaloniczan 4 i Księgę Objawienia. 

7. Kult Marii.  Wszyscy zgadzamy się, że Maria, błogosławiona 
dziewica,  która  urodziła  Jezusa,   jest  wyjątkowa spośród wszystkich 
kobiet w swoim doświadczeniu. Gdy jej czas na ziemi się skończy, po
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szła prosto do nieba i pozostaje największą kobietą Biblii. Jej przykład 
wiary i służby nie ma równego w życiu jakiejkolwiek innej kobiety w 
całej historii. Zasługuje na wielką cześć i szacunek każdego z nas. W 
niebie żadna inna kobieta nie będzie miała tylu podziwiających ją, któ
rzy będą chcieli słuchać wszystkich jej opowiadań (jej i Józefa) o ży
ciu i  czasach Jezusa Chrystusa, naszego Pana, od jego narodzin do 
śmierci. 

Dlaczego więc między kościołami powstał problem dotyczący Ma
rii? Być może wszystko zaczęło się od błędu w tłumaczeniu tekstu Ge
nesis 3:15 w łacińskiej Wulgacie, gdzie zwycięzcą była kobieta, a nie 
dziecko. Powinno nim być jej dziecko. Kościół rzymskokatolicki nie 
poprawił tego błędu w tym przekładzie Biblii aż do dwudziestego wie
ku. Tysiące figurek pokazują Marię miażdżącą głowę węża i do dzisiaj 
głoszone są kazania na podstawie tego błędnego tekstu. 

W piątym wieku w Rzymie został odrzucony tytuł „Matka Boża”, 
ale wkrótce potem polityczni przywódcy zwołali inny sobór kościelny 
do Efezu, gdzie tytuł „Matka Boża” został przyjęty jako idea, która 
miała pokazywać boskość Chrystusa. 

Przed tym wszystkim Jezus Chrystus musiał wiedzieć o tym dąże
niu, dlatego w trzech ewangeliach zapisane są jego słowa: „Kto jest 
moją matką? (...) Każdy, kto pełni wolę Boga, jest moją Matką! (...)”

Żaden z apostołów nie napisał o niej niczego w swoich zalece
niach dotyczących życia chrześcijańskiego, żaden nigdy nie modlił się 
do niej ani przez nią. Wszystkie te rzeczy pojawiały się wśród ludzi, 
którzy nie znali Pisma. Zostały także umocnione w dziewiętnastym i 
dwudziestym wieku przez papieży, którzy ogłosili nowe doktryny o jej 
bezgrzeszności i wzięciu jej do nieba przez śmiercią. Przedtem katoli
cy wierzyli, że Maria grzeszna jak wszyscy ludzie, choć była dziewicą 
w narodzeniu Chrystusa. Maria sama mówi o swojej potrzebie zbawie
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nia w ewangeliach. Wielu katolików chciało, by Watykan oficjalnie 
nazwał ją Odkupicielką obok Chrystusa i pośredniczką wraz z Nim. 
Wielu katolików błędnie już  używa takich określeń.  Ostatnie próby 
ogłoszenia nowych tytułów Marii zostały powstrzymane i odrzucone 
przez przywództwo zmarłego niedawno Jana Pawła 2 w Watykanie. 

Maria jest naszą siostrą w Chrystusie. Wszyscy wierzymy, że po
szła do nieba, gdy skończyło się jej życie na Ziemi. Jest przykładem 
wiary i wierności. Została stworzona przez swojego syna Jezusa Chry
stusa, który istniał przed nią. 

To w Jezusa musimy wierzyć, żebyśmy byli zbawieni, i nikt nie 
wie tego lepiej jak Maria. Wszyscy prorocy, apostołowie sam Je
zus, nas Pan, uczyli nas, by modlić się bezpośrednio do Boga i tyl
ko do Niego. Różaniec powstał w jedenastym wieku, a przyjął się 
dopiero w wieku szesnastym. Jeżeli nie złożysz swojej wiary w Je
zusie jako jedynym Zbawicielu i Panu, pozostaniesz zgubiony w 
swoich grzechach. Podziw do Marii czy nawet jej kult nie mogą cię 
zbawić.*** Jezus powiedział: „Nikt nie przychodzi do Ojca ina
czej,  jak  tylko  przeze Mnie”. Maria powiedziała: „Bądźcie po
słuszni mojemu synowi i róbcie to, co On mówi”!

Ona prowadziła ludzi do Niego, nigdy do siebie. Maria przyjęła 
zbawienie od swojego Syna, który jako człowiek urodził się z niej z 
Ducha Świętego, który jako Bóg Syn istniał już przed nią i stworzył 
ją. 

Wielu ludzi, którzy ufają Jezusowi, by otrzymać jego miłosierdzie 
i łaskę,  i którzy uznają  swoją  grzeszność,  nie wie, co myśleć  w tej 
sprawie, ponieważ przez całe swoje życie byli pod wpływem tradycji. 
Gdy ci wierzący zaczynają czytać Pismo Święte, akcent kładziony na 
Marię zmienia się w kierunku jej roli biblijnej.  
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Oficjalne nauczanie kościoła rzymskokatolickiego, które mówi o 
„dulia” i „latria”, jest niezrozumiane przez wielu katolików, a także 
protestantów. W Polsce wielu katolików mówi o tym, że „kult Maryi” 
jest niebiblijny. 

Przeczytaj Jan 2 i Łukasz 8.

8. Zbawienie poprzedzone uczynkami.*** Wszystkie stworzone 
przez człowieka religie oraz herezje chrześcijaństwa nauczają, że czło
wiek musi zasłużyć na swoje zbawienie lub współpracować w uzyska
niu  go  przez  pełnienie  dobrych  uczynków.  Teologia  biblijna  mówi 
nam, że dobre uczynki wypływają tylko od Chrystusa. Jezus powie
dział: „Beze Mnie nic uczynić nie możecie”. 

Są dwa rodzaje dobrych uczynków: uczynione w Duchu i uczynio
ne w ciele. Tylko te, które są uczynione w Duchu, to bezinteresowne 
dobre uczynki. Aby pełnić dobre uczynki w mocy Ducha Świętego, 
musisz najpierw przyjść  do Chrystusa z pustymi i  skażonymi grze
chem rękami, przyjąć  całkowite przebaczenie i życie wieczne przez 
zaufanie jedynie Jemu i temu, co uczynił dla ciebie na krzyżu. Zba
wienie jest darem! Wszyscy ludzie mają wiarę, ale wiara zbawiająca to 
ta, która jest skierowana jedynie do Chrystusa, a nie oparta na naszych 
uczynkach sprawiedliwości. 

Przeczytaj List do Tytusa 3, List do Rzymian 3 i List do Efezjan 2. 
Dobra lektura: „So Great Salvation”, Charles C. Ryrie. 

9. Zbawienie utrzymywane przez uczynki. Ta nieszczęsna dok
tryna   pozostawia   wielu   wyznawców   Chrystusa   w   wątpliwościach. 
Otrzymują swoje zbawienie za darmo, ale teraz muszą pracować, żeby 
je utrzymać. Jeżeli nie będą pracować, stracą je. Nigdy nie doświadczą 
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radości zbawienia, ponieważ nigdy nie będą mogli być pewni, czy im 
się uda. 

Wielkie pytanie, które rozbija wszystkie wyjaśnienia zwolenników 
tej doktryny, brzmi: „Ile grzechów trzeba popełnić, by stracić zbawie
nie?” Biblia uczy, że ci, którzy należą  do Chrystusa przez wiarę w 
Niego, są zapieczętowani jego Duchem i mają nową naturę. Możliwe 
jest zmarnowanie mnóstwa czasu, gdy osoba wierząca żyje w ciele. 

Jeżeli narodziłeś się na nowo, będziesz w niebie przez wieczność. 
Twoje uczynki dokonane w ciele zostaną spalone, ale twoja dusza zo
stanie zbawiona łaską, ponieważ przyjąłeś Jezusa i uwierzyłeś w Nie
go, doświadczając narodzenia się na nowo. 

Trzeba  rozumieć   takie rzeczy jak nagrody,  karcenie na Ziemi  i 
wielkie straty w niebie i na Ziemi. Grzeszenie jest wracaniem do nie
woli i odwracaniem się od wolności. Będziesz zbierać to, co zasiejesz. 
W niebie będzie na początku płacz, a potem te łzy zostaną otarte. Ci, 
których pozyskałeś dla Chrystusa przez swoje świadectwo, będą bez
cenną   nagrodą   na   wieczność.   Ich   wartość   dla   naszego   Zbawiciela 
przekracza nasze pojęcie! Pomyśl o tym, jak wiele jesteś wart!

Przeczytaj List do Filipian 1 i List do Rzymian 8. 

10. Ruch Świętości.  Ten ruch podkreśla  doktrynę  nauczającą  o 
osiągnięciu   doskonałości,   czyli   stanu   bezgrzeszności   na   Ziemi.   W 
swej   najczystszej   formie   oznacza,   że  wszyscy   prawdziwi   wierzący 
mają być bez grzechu i nie mogą grzeszyć. Wyznawanie grzechu nie 
jest już konieczne i przyznanie się, że zrobiłeś coś źle, nie wchodzi w 
grę. 

Mamy być święci jak święty jest nasz Ojciec w niebie. Dokonuje 
się  to nieustannie przez oczyszczanie naszych umysłów i serc przez 
wyznawanie naszych grzechów, gdy tylko Duch Święty przekonuje nas 
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o nich, i przez ponowne złożenie naszej wiary w dziele Chrystusa na 
krzyżu, wiedząc, że On zawsze chce, żebyśmy odnosili sukces w na
szym życiu z Nim. Jeżeli chodzimy w Duchu, nie będziemy spełniali 
pożądań ciała. „Jeżeli chodzimy z Panem, w świetle jego słowa, jak 
wielką  chwałą  On rozświetla naszą  drogę.  Gdy pełnimy jego dobrą 
wolę, On trwa z nami i ze wszystkimi, którzy będą ufać i będą po
słuszni”. Tradycyjna pieśń „Trust and obey”.

Przeczytaj: 1 List Jana, List do Efezjan 5, List do Galacjan 5 i List 
do Rzymian 6, 7 i 8. 

11. Autorytarne przywództwo, czyli panowanie nad innymi. Po 
pierwsze, dobre przywództwo prowadzi  nas do Chrystusa, a nie do 
ludzkiego przywódcy. Jeżeli kiedykolwiek spotkałeś duchowego przy
wódcę, który nie jest delikatny i łagodny, gdy próbuje cię pouczać, to 
znaczy, że masz do czynienia z kimś, kto zapomniał, skąd przyszedł. 

Jest coś takiego, co nazywamy „nadużyciami kościelnymi”, pole
gającymi na złym traktowaniu wolontariuszy czy pracowników w ko
ściele lub jakiejkolwiek organizacji chrześcijańskiej. Tylko Jezus może 
powiedzieć:   „Dana   mi   jest   wszelka  władza   w  niebie   i   na   ziemi”. 
Wszyscy inni mają władzę ograniczoną. 

Duchowy przywódca nie ma upoważnienia, by być złośliwym, sar
kastycznym i zachowywać się destruktywnie wobec kogokolwiek, albo 
żeby mieć podwójne normy dla swojego sposobu traktowania ludzi. 

Duchowy przywódca musi rozumieć władzę, a przede wszystkim, 
że sam podlega wyższej władzy, której będzie musiał  zdać  sprawę. 
Dobre przywództwo dla ludzi dorosłych jest oparte na autorytecie, ale 
nigdy nie jest autorytarne ani totalitarne. Jeżeli znajdujesz się w takiej 
sytuacji, musisz modlić się za tę osobę, okazywać jej miłość i rozwa
żyć, co jeszcze Jezus chce, żebyś zrobił. Pamiętaj, że Biblia mówi o 
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złych   przywódcach   i   o   tym,   że   wszyscy   jesteśmy   odpowiedzialni 
przede wszystkim bezpośrednio przed Panem. Totalitarne i autorytarne 
przywództwo w pracy chrześcijańskiej  jest szkodliwe i  jest naduży
ciem. Biblijny model to przywództwo oparte na autorytecie. 

Przeczytaj 1 List Piotra 5, 1 List do Koryntian 4 i List do Efezjan 4.

12. Zbawienie przez uczynienie Jezusa Panem. Zbawienie przez 
uczynienie Jezusa Panem naucza, że zanim możesz być zbawiony, mu
sisz uczynić Chrystusa Panem każdej dziedziny twojego życia. Jest to 
niemożliwa propozycja dla każdego, aby wykonać ją w mocy ciała. 

Biblia  naucza,  że  musimy przyjąć   Jezusa  jako Zbawiciela   i   jako 
Pana, ponieważ, aby mieć zbawczą wiarę, musi to być wiara jedynie w 
Niego, a On jest Panem, który zbawia nas od kary za grzech i mocy 
grzechu  –  podwójne  uzdrowienie.  W  momencie   zbawienia   człowiek 
musi ufać całkowicie Jezusowi i tylko Jemu. W tym sensie, On musi być 
Panem wszystkiego. Nie może być żadnego innego Pana i z pewnością 
żadnego innego Zbawiciela. Zbawienie przez uczynienie Jezusa Panem 
nie ma nic wspólnego z używaniem zwrotów jak „Pan i Zbawiciel” czy 
„Zbawiciel i Pan” na opisanie jak przyjmujemy Jezusa do naszego ży
cia. Jezus jest zawsze Panem, gdy przyjmujemy Pana Jezusa Chry
stusa jako naszego Zbawiciela. Jego panowanie nad naszym życiem to 
proces, który nazywamy uświęceniem. 

Aby zostać przyjętym do rodziny Bożej, musisz jedynie uwierzyć w 
Chrystusa i Tego, który Go posłał. Jezus nauczał nas w trzecim rozdzia
le Ewangelii Jana, że nikt naprawdę  nie przyjdzie do światła, kto nie 
che, by jego grzechy zostały usunięte. Zawsze będą tacy, którzy udają. 
Przychodzimy do Niego z pustymi i skażonymi grzechem rękami. On 
oczyszcza nas, a  jego panowanie  jest ustanowione w  jego zbawieniu 
przez nowe stworzenie. Nie może być żadnego innego Pana i Zbawicie

56



Rewolucja Jezusa – Uczniostwo „bez zastrzeżeń”

la. Tylko w tym sensie musimy przyjąć Go jako Zbawiciela oraz jako 
Pana, i musimy złożyć swoje życie w jego rękach. Gdy będziemy trwać 
w zaufaniu i postępować w wierze, nasze życie będzie się zmieniało i 
będzie upodabniało się do obrazu Syna. 

Przeczytaj 2 List do Koryntian 3, List do Galacjan 2 i Ewangelię 
Jana. 

13. Ograniczone kapłaństwo. W Starym Testamencie istniało ogra
niczone kapłaństwo. Ponieważ zasłona wisząca w Świątyni, została roz
darta, wszyscy wierzący mogą przychodzić do Bożej obecności. Wszy
scy wierzący mogą obecnie sami stawać przed Bogiem, a naszym Arcy
kapłanem jest sam Jezus. W Nowym Testamencie wszyscy wierzący są 
nazywani królewskim kapłaństwem. 

Najwyżsi przywódcy w kościele powinni mieć   tylko jedną  żonę  i 
powinni dobrze wychowywać swoje dzieci. W obecnej wielkiej debacie 
na temat celibatu prasa ignoruje słowa Pisma Świętego. Jego ideą jest, 
aby udowodnić swoje rozumienie dzieci i rodziny przez posiadanie wła
snych dzieci i własnej rodziny. W ten sposób według Pisma mamy wy
bierać przywódców kościoła. 

Przeczytaj 1 List Piotra 2 i 1 List do Tymoteusza 3. 

14. Ciągła ofiara mszy. W Starym Testamencie żydowscy kapłani 
regularnie składali na ołtarzu ofiarę z krwi. Ofiara ta była obrazem jed
nej  wielkiej  Ofiary,   złożonej  w  jednym punkcie   czasu   za  wszystkie 
grzechy świata. Ta ofiara została złożona przez jedynego Sprawiedliwe
go, Jezusa Chrystusa. Nigdy nie potrzeba jej powtarzać dla odpuszcze
nia grzechów. Była to doskonała ofiara i wystarczająca dla wszystkich 
naszych grzechów.

Przeczytaj List do Hebrajczyków 10 i Objawienie 5.
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15. Charyzmania. Słowo charyzmat,  to  dobre  i ważne słowo. Ist
nieją dary Boga Ducha Świętego, które są udzielana dla służenia innym. 
Bóg może dokonywać cudów nawet większych niż te z pierwszego wie
ku.  Te większe cuda to przedłużanie przez Boga życia człowieka na 
wieczność oraz wzajemna miłość. Cuda Nowego Testamentu nie pozo
stawiały nic dla wyobraźni. Chodzenie po wodzie, uniesienie w powie
trze,   uzdrawianie   poważnych   chorób,   przywracanie  wzroku  niewido
mym od urodzenia, wskrzeszanie ludzi z martwych i tak dalej nie są wi
doczne dzisiaj pośród wyznawców Chrystusa tak jak były widoczne w 
Nowym Testamencie. Pan może w każdej chwili dać ten dar i dokonać 
uzdrowień   jak nigdy przedtem. On otrzymuje chwałę   i  On dokonuje 
uzdrowienia.  Cudowne  uzdrowienia  pochodzą   jedynie  od Boga.  Bóg 
może uzdrawiać i uzdrawia, ale to On wybiera czas i miejsce. Gdyby ja
kiś kościół naprawdę posiadał szczególne zdrowie i jego członkowie ży
liby dłużej niż inni, jutro wszyscy zapisalibyśmy się do niego! 

W charyzmanii oddawanie czci Bogu jest ograniczone w swojej głę
bi, ponieważ koncentruje się na uczuciach. Przewracanie się „w Duchu” 
i szczekanie jak pies nie są biblijne. W 1 Liście do Koryntian czytamy, 
że mamy słuchać nawzajem swoich modlitw, aby zobaczyć, czy pocho
dzą od Pana. Te odejścia od Pisma odciągają ludzi od przesłania Biblii 
w takim stopniu, w jakim są praktykowane. 

Przeczytaj 1 List do Koryntian 14 i Objawienia 4. 

16. Arianizm.*** To fałszywe nauczanie twierdzi, że Jezus nie jest 
Bogiem, ignorując główną prawdę Ewangelii. Bóg stał się ciałem i za
mieszkał pośród nas. Zaprzeczanie boskości Jezusa jest podstawowym 
nauczaniem unitarian, Christian Science, świadków Jehowy, muzułma
nów i mormonów. Jest tak bardzo obce Ewangelii, że powiemy po pro
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stu, że ludzie wyznający ten pogląd nie są narodzeni na nowo, ponieważ 
nie wierzą w słowa Jezusa i jego uczniów. Siedemnaście tytułów uży
wanych wobec Boga Jahwe w Starym Testamencie jest użytych na okre
ślenie Jezusa Nowym Testamencie. Wrogowie Jezusa próbowali Go za
bić, ponieważ uważali, że sam siebie uczynił Bogiem. W Ewangelii Ma
teusza i Łukasza Jezus używał w odniesieniu do siebie imienia Boga „Ja 
jestem”, gdy przedstawiał się przerażonym uczniom, którzy widzieli Go 
idącego po wodzie – nie tylko w bardziej znanym tekście z Ewangelii 
Jana. 

Przeczytaj Ewangelię Jana, List do Kolosan 1 i List do Filipian 2. 

17. Liberalizm.*** Ruch protestancki, który odrzucił podstawowe 
prawdy, takie jak: zmartwychwstanie, nieomylność Biblii, cuda Jezusa 
i jego powtórne przyjście. Podstawą ich niewiary było po prostu to, że 
nie potrafili zaakceptować historycznych dokumentów Nowego Testa
mentu jako prawdziwego świadectwa tego, co się rzeczywiście wyda
rzyło. Od powstania liberalizmu archeologia i nowe materiały dowodo
we wykazały, że historyczny zapis Nowego Testamentu powstał za ży
cia apostołów i ze mamy ponad dwadzieścia cztery tysiące rękopisów, 
które zgadzają się ze sobą, od drugiego do piętnastego wieku. Cały 
Nowy Testament mógłby również zostać zrekonstruowany na podsta
wie cytatów pierwotnych uczniów kościoła. 

Liberalizm narodził się z podstawowego przekonania, że człowiek 
staje się coraz lepszy i że poradzi sobie dobrze sam. Liberalne kościo
ły w Ameryce to kościoły wymierające, a w dwudziestym wieku po
wstały nowe kościoły, które reprezentują ruch ewangeliczny.

Przeczytaj 1 List do Koryntian 15 oraz List Judy.
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18.   Makroekumenizm.   Jedność   prawdziwych   wierzących   w 
Chrystusa jest jednym z głównych tematów w Biblii. Makroekume
nizm włącza tych, którzy nie wierzą w Chrystusa Biblii. Trzymają się 
oni ludzkich nauk, zamiast nauki i przykładów wyraźnie zawartych w 
księgach Starego i Nowego Testamentu. 

Przeczytaj Jana 17 i Objawienia 13. 

19. Ex opere operato.*** Jest to łaciński zwrot teologiczny zna
czący dosłownie „na podstawie dokonanej czynności”, w specyficz
nym sensie „przez sam fakt wykonania czynności”. „Bez wiary zaś nie 
można podobać   się  Bogu”  List  do Hebrajczyków 11:6.  Spotykamy 
jednak wielu, którzy mają wątpliwości co do Jezusa Chrystusa i w ta
kim stanie uczestniczą  w komunii  i  chrzcie „na wszelki wypadek”. 
Odpowiedź na to niezrozumienie znajduje się w Liście Jakuba, gdzie 
stwierdza on wyraźnie: „kto bowiem wątpi, podobny jest do fali mor
skiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki 
człowiek, że coś od Pana otrzyma” List Jakuba 1:67. 

20.  Teologia wyzwolenia.***  Wbrew nauczaniu  naszego Pana, 
teologia wyzwolenia stara się  wykorzystać  Jezusa jako politycznego 
rewolucjonistę. Jezus wiedział, że prawdziwy problem nigdy nie zosta
nie rozwiązany przez ludzi w rodzaju Barabasza, którzy jedynie wy
wołują zmiany powierzchowne. Przemiany potrzebuje serce człowieka, 
i to właśnie uczynił Jezus na krzyżu. Ci, których serca są przemienio
ne,   mogą   naprawdę   przemieniać   świat   w   pozytywny   sposób   na 
wszystkich poziomach, przez rewolucję miłości. 

Przeczytaj Dzieje 17 i List do Hebrajczyków 11. 

60



Rewolucja Jezusa – Uczniostwo „bez zastrzeżeń”

21. Modlitwa do innych. Wszyscy prorocy, wszyscy kapłani Sta
rego  Testamentu,  wszyscy  apostołowie  Nowego Testamentu,  Maria, 
ziemska matka Jezusa, modlili się tylko do Pana; sam Jezus, nasz Pan, 
modlił się tylko do Boga Ojca. Jezus Chrystus, nasz Pan (Bóg Syn, do 
którego też możemy się modlić), polecił nam modlić się w jego imie
niu. Oni wszyscy nigdy nie modlili się do kogoś innego ani przez ko
goś innego, ale zawsze bezpośrednio do Boga. Takie jest również je
dyne nauczanie na ten temat w całej Biblii. 

Kiedykolwiek   Izrael  modlił   się   do  kogoś   innego,   spotykała  go 
kara. W Księdze Jeremiasza Izrael został ukarany za modlitwę do Kró
lowej Niebios, fałszywego boga. Jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, 
musisz postępować według jego nauczania, a więc modlić się do Boga 
w imieniu Jezusa. On powiedział także, że nikt nie przychodzi do Ojca 
inaczej jak tylko przez Niego – i że ci, którzy próbują dostać się do 
Ojca jakąkolwiek inną drogą, są złodziejami i bandytami. 

Przeczytaj   całą  Biblię,  w której   jest  bardzo   jasno napisane,  do 
kogo i przez kogo mamy się modlić. 

Jedno słowo końcowe
Niektóre   z   problemów   dotyczących   darów,   sprawowania 

symboli/sakramentów i rozumienia trudnych spraw związanych z pre
destynacją i odpowiedzialnością człowieka mogą mieć mniejsze zna
czenie, gdy koncentrujemy się na prawdach głównych. Nikt z nas nie 
ma 100% odpowiedzi. Niektóre z tych punktów to po prostu ostrzeże
nia dla prawdziwych wierzących,  żeby rozumieli  siebie nawzajem i 
uważali, by nie zejść z drogi. Lista ta zajmuje się głównie sprawami, 
które pojawiają się często dzisiaj przeciw naszej służbie. 
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Na zakończenie chcę powiedzieć, w kogo mamy wierzyć i komu 
musimy zaufać, byśmy byli zbawieni. Pismo stwierdza to jasno, może
my ufać jedynie Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Duchowi Świętemu. 
Bóg objawił się nam w specjalny sposób przez swojego Syna. Przed 
jego przyjściem ludzie byli zbawieni wierząc w obietnicę zbawienia, 
które miało przyjść. Wyrazem tego były ofiary dla Pana z najlepszych 
zwierząt – które i tak były zabijane na pokarm.

Jego słowa i słowa tych, których osobiście wybrał i nauczał, znaj
dują się tylko w Nowym Testamencie i są poświadczone przez prawo i 
proroków Starego Testamentu, który także jest słowem Bożym, po
świadczonym przez Jezusa. Możemy ufać Biblii całkowicie – Staremu 
i Nowemu Testamentowi. 

Na zakończenie przeczytaj List do Efezjan 4. Nie ma żadnej po
trzeby podziałów wśród prawdziwych wierzących. Możliwe jest wyra
żanie się w odmienny sposób i posiadanie różnic w drobnych sprawach 
– nawet w niektórych rzeczach, o jakich pisałem w tych dwudziestu je
den punktach. Główne punkty doktryny znajdują  się  w wyznaniach 
wiary, które posiada każda ewangeliczna organizacja czy kościół,  w 
krótkim streszczeniu.  Biblia   jest  naszym jedynym ostatecznym sło
wem. Największym  i   jedynym zobowiązującym Wyznaniem Wiary 
jest jednak cała Biblia – Stary i Nowy Testament.

Trzy poziomy dobrego nauczania

1. To, co jest wprost nauczane w Piśmie i jest istotne (boskość 
Chrystusa, zmartwychwstanie, zbawienie łaską przez wiarę itp.).
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2. To, co wynika z tekstu, gdzie interpretacja może się różnic 
(jak drobne punkty na temat darów Ducha Świętego). 

3. To, co jest naszym domysłem, czego nigdy nie powinniśmy 
mylić z dwoma pierwszymi punktami; teorie, które możemy osobi
ście uznawać, które nie są sprzeczne z wiarą, nigdy jednak nie po
winny być traktowane jak zdrowa doktryna. 

„W RZECZACH WAŻNYCH – JEDNOŚĆ, W NIEWAŻNYCH – 
WOLNOŚĆ,  WE WSZYSTKICH – MIŁOŚĆ” (Rupertus Meldenius 
lub Peter Meiderline  motto to jest przypisywane także wielu innym 
ludziom; jest używane przez wiele wyznań w ciągu lat po reformacji, 
a autorstwo przypisywane Augustynowi nie zostało jeszcze zweryfiko
wane przez nikogo, dlatego wolimy raczej podać jego jako autora.)
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Rozdział 6
Ważność kościoła

Bóg poprowadzi cię albo do pozostania w swoim kościele, albo do 
poszukania innego – powinieneś podążać za jego prowadzeniem. Ist
nieją dobre powody pozostania w swoim pierwotnym kościoła, a cza
sami istnieją powody pójścia do innego kościoła. Jeżeli jesteś w ko
ścioła, który nie przywiązuje wagi do słowa Bożego, a Bóg prowadzi 
cię do pozostania w nim, musisz znaleźć wspólnotę wierzących, któ
rzy będą mogli wspierać cię w dojrzewaniu w wierze. W tym rozdziale 
zajmiemy się dwoma naukami z Biblii i spróbujemy pomóc ci zrozu
mieć, dlaczego istnieją związane z nimi kontrowersje. Bóg i jego sło
wo będą prowadzić cię do poznania prawdy, która będzie jasna i wy
raźna. 

Kościół powstał po uniesieniu Jezusa do nieba, w dniu Zesłania 
Ducha Świętego. Kościół  otrzymał swoje zadania od Jezusa, a cała 
treść wiary została nam przekazana przez tych, których On sam wy
brał przed powstaniem kościoła.  Jezus nazwał kościół  „MOIM KO
ŚCIOŁEM”. Inne nazwy pojawiły się setki lat później i każdy kościół 
będzie sądzony na podstawie swoje wierności wobec Boga. 

„Zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia”
Objawienia 3:8

Mamy ostrzeżenie, by nie zmieniać wiary raz danej. Już w pierw
szym wieku mamy wiele przykładów kościołów i przywódców kościo
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ła, którzy próbowali zmienić wiarę. Wiele z tych ruchów wymieniają 
Paweł, Piotr, Juda i sam Jezus w Nowym Testamencie. 

Dla   naszego   rozwoju   jako   wierzących   wszyscy   potrzebujemy 
związku z dobrym kościołem. W dobrym kościele na pierwszym miej
scu jest Jezus, ponieważ tak nauczał sam Pan i jego apostołowie. Czy
taj pisma apostołów, a zobaczyć, co powinniśmy akcentować. 

Maria jest ziemską matką Jezusa i jest błogosławiona bardziej niż 
jakakolwiek kobieta w historii. Jej znaczenie dla nas wszystkich jest 
ogromne. Maria należy do nas wszystkich i została stworzona przez 
Boga nie po to, by nas dzielić. 

Maria, matka Jezusa: pierwszą wzmiankę o Marii znajdujemy w 
słowach wypowiedzianych przez Boga bezpośrednio do Adama i Ewy 
w księdze Genesis 3:15. Ten werset został źle przetłumaczony przez 
Hieronima w łacińskiej Wulgacie i nie był poprawiony przez kościół 
rzymskokatolicki aż do roku 1950. Hieronim przetłumaczył, że kobie
ta (Maria) zdepcze głowę szatana – i przez setki lat to była doktryna 
tego kościoła.  W Polsce do dzisiaj są  figury pokazujące, jak Maria 
depcze głowę węża. 

Znaczenie Marii dla kościoła polega na jej przykładzie wiary i po
słuszeństwa. Gdy Maria śpiewała swój hymn dla Pana, w Magnificat, 
które znajdujemy w Ewangelii Łukasza, jest to w rzeczywistości sie
demnaście połączonych wersetów biblijnych ze Starego Testamentu. 
Nasz pierwszy przykład od Marii polega na tym, że ona znała Pismo. 
Jeżeli więc chcesz naśladować jej przykład, powinieneś także znać Pi
smo. 

Po drugie, widzimy, że Maria ufała Panu w trudnej sytuacji, gdyż 
przez większość swojego życia miała być podejrzewana o posiadanie 
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nieślubnego dziecka. Nie znała mężczyzny, a jednak stała się  brze
mienna. 

Trzeci przykład, jaki daje nam Maria, jest taki sam, jaki widzimy u 
Jana Chrzciciela i apostołów, którzy szli za Jezusem nawet wtedy, kie
dy sprzeciwiali się im przywódcy religijni. Maria ufała tylko Jezusowi.

Na przestrzeni lat Maria była natchnieniem dla wielu, ale przez 
niektórych była też źle rozumiana – głownie tych, którzy nie znali Pi
sma. Jan Paweł II miał wielką  konfrontację  w roku 2001, z petycją 
podpisaną przez ponad czterysta tysięcy katolików, w tym czterdziestu 
kardynałów, aby ogłosić Marię współodkupicielką i współpośrednicz
ką wraz z jej synem Jezusem. Jan Paweł II zwołał dwudziestu trzech 
uczonych, którzy spotkali się w Polsce i wszyscy zgodzili się, że Ma
ria nie może być współodkupicielką i współpośredniczką. Następnie 
stwierdził, że ludzie muszą  rozumieć,  że istnieje odwieczna różnica 
między Jezusem, który jest Bogiem, a Marią, która jest człowiekiem. 

Nawiązał do swojej ulubionej książki na ten temat, napisanej przez 
Louisa of Monforte, w której jest jasno stwierdzone, że rola Marii jest 
wyraźnie przedstawiona w Biblii, gdzie jest ona jedną z nas. Maria jest 
naszą siostrą w wierze. Wszyscy wierzymy, że jest w niebie i wraz z 
Józefem wielu ludzi czeka, żeby spotkać się z nią i spytać o życie Je
zusa jako chłopca. 

Jezus musiał wiedzieć o tym i powiedział w trzech ewangeliach, że 
wszyscy, którzy pełnią wolę Boga, są dla Niego matką. Maria jest je
dyną  kobietą  w historii,  która została wybrana przez swojego syna, 
który istniał przed nią i stworzył nią. Narodziny Jezusa z Marii uczyni
ły Jezusa, Boskiego Stwórcę, także człowiekiem. 

Maria jest ponownie wspomniana w dwunastym rozdziale Księgi 
Objawienia w Nowym Testamencie. Tutaj Maria reprezentuje najpierw 
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wybrany naród izraelski, którego potomkiem był Jezus, a po drugie – 
kościół, który został wszczepiony do Królewskiej Rodziny Boga. 

W Nowym Testamencie nikt nigdy nie modlił się do niej ani przez 
nią,  ponieważ  wszyscy wierzący mają  bezpośrednie zaproszenie do 
Sali  Tronowej Boga i  ponieważ  tylko Bóg może wysłuchać  miliona 
modlitw w ciągu minuty i odpowiedzieć każdemu. Mamy nauczanie i 
nakaz, by modlić się jedynie do Boga. Taki jest przykład proroków, 
apostołów i Marii.

A co z komunią? „Ja przyjmuję Chrystusa w eucharystii!!!”
Jezus powiedział: „To jest moje ciało” i „To jest moja krew (...). 

Bierzcie, jedzcie i pijcie (...). Czyńcie to na moją pamiątkę”. Oto kilka 
rzeczy do rozważenia. Istnieją cztery główne poglądy na temat tego, 
czym jest komunia: pogląd rzymskokatolicki i prawosławny, luterań
ski, reformowany i uznający komunię za pamiątkę. 

Dlaczego większość  ewangelicznych chrześcijan uznaje komunię 
za pamiątkę? Spośród około trzystu pięćdziesięciu tysięcy kościołów 
w Ameryce,   trzysta  tysięcy  to ewangeliczne kościoły protestanckie. 
Dwadzieścia jeden tysięcy to kościoły rzymskokatolickie, w których 
wielu uważa się za ewangelicznych chrześcijan. Pozotałe dwadzieścia 
dziewięć tysięcy to kościoły prawosławne, katolickie narodowe, libe
ralni  protestanci   i   sekty  (świadkowie Jehowy,  unitarianie,  mormoni 
itp.). Protestanci, katolicy i prawosławni zgadzają się, że sekt nie moż
na uznawać za chrześcijan, ponieważ odrzucają one boskość Chrystu
sa, a przez to także Trójcę. 

Ewangelicznym chrześcijaninem jest ktoś, kto ma osobisty zwią
zek z Chrystusem na podstawie łaski przez wiarę, a także stawia słowo 
Boże  wyżej   niż   słowo   jakiejkolwiek  organizacji   kościelnej   czy   jej 
przedstawiciela, niezależnie od denominacji. Kościoły powinny podle
gać Bogu i jego słowu. Powinno to być oczywiste, ale niektórzy ludzie 
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mają skłonność, by utożsamiać swój kościół z Bogiem. Gdy spytasz 
religijnego   zgubionego   człowieka:   „Czy   Bóg   i   twój   kościół   to   to 
samo?”     bez  zastanowienia   się   często  odpowiedzą   twierdząco.  Po 
chwili większość  z nich zaczyna sobie uświadamiać,  że to jest nie
możliwe.  

A. Pierwszą komunią (Wieczerzą Pańską) była Ostatnia Wiecze
rza. Był tam Judasz i uczestniczył w niej. Wiemy, że Judasz nie był 
wierzący, ponieważ Jezus powiedział, że nie stracił  żadnego z tych, 
których Ojciec Mu dał. Chleb i wino nie uczyniły absolutnie niczego 
dla   Judasza.   Gdyby   Judasz   uwierzył,   że   Jezus   jest   Stworzycielem 
wszechświata, nigdy nie sprzedałby Go. Komunia, czyli Stół Pański, 
nie ma znaczenia dla niewierzącego, natomiast znajduje swoje znacze
nie we wspominaniu tego, co nastąpiło na Kalwarii w jednym punkcie 
i miejscu w historii. Ex opere operato („na podstawie dokonanej czyn
ności”) to starożytna praktyka pogańska. 

B.  Ciało  Chrystusa  było   ciągle  na  Ziemi,   gdy   Jezus   spożywał 
Ostatnią  Wieczerzę,   zanim został  przybity  do  krzyża,  przed   swoją 
śmiercią, pogrzebem i zmartwychwstaniem. Żadna część jego ciała nie 
została dana do jedzenia, a Jezus przelał swoją krew na Kalwarii za 
nasze grzechy raz na zawsze. Nie jest tak, że przyjmujemy Go rano, a 
tracimy w ciągu nocy. Jego Duch nigdy nas nie opuszcza. Duch Świę
ty jest jedno z Chrystusem jako Bóg. W Jana 6:58 chleb życia przy
chodzi z nieba – to Syn Boży, który zawsze istniał i stał się ciałem na 
Ziemi. Jezus nie mówił o tym, że mamy jeść jego ciało tylko po to, 
żeby je strawić. Mówił o pokarmie duchowym reprezentowanym przez 
jego fizyczne ciało i krew, które później poszły do nieba. Jego ciało i 
krew nie zstąpiły jednak z nieba – fizyczne ciało i krew Jezusa zostały 
stworzone w łonie Marii na planecie Ziemi. Jezus stwierdził to bardzo 
wyraźnie w Jan 6:63, że spożywanie ciała „nic nie pomaga”. W tym 
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często cytowanym fragmencie On mówił o Duchu: słowa Ducha dają 
życie. 

Jezus wykorzystał tę  okazję,  by uwolnić  się od tych, którzy na
prawdę Mu nie wierzyli – i wszyscy oni odeszli z wyjątkiem jednego, 
który miał w sercu jeszcze inne sprawy. Przy okazji, Judasz, jak wcze
śniej zauważyliśmy, uczestniczył w pierwszej Wieczerzy Pańskiej (ko
munii), według Ewangelii Łukasza. 

C. Jezus często mówił w przypowieściach i używał metafor. Po
wiedział,  że   jest   krzewem winnym,  bramą,   drzwiami   i   światłością 
świata. Nikt z nas nie myśli, że Jezus jest jakimiś drzwiami, jakąś bra
mą czy jakimś światłem samym w sobie. Nie myślimy też o sobie, że 
jesteśmy gałązkami, jakie widzimy na winnych krzewach. Jezus mówił 
przenośnie, a my śpiewamy o Nim jako o Róży Szaronu, Gwieździe 
Porannej i Lilii Doliny. Te metafory pochodzą ze Starego i Nowego Te
stamentu. Biblia jest pełna metafor, jeśli chodzi o osobę Boga. Nowy 
Testament nazywa także wszystkich wierzących ciałem Chrystusa, a 
sam Chrystus jest głową kościoła. Nikodem także błędnie zrozumiał 
słowa Jezusa: „Musisz się na nowo narodzić”. 

D. Gdy Jezus dokonywał cudów, nie potrzebował postawy „wierz
my wbrew zmysłom”. Jego cuda naprawdę się wydarzyły. Woda na
prawdę przemieniła się w wino. Jego grób naprawdę był pusty. Odda
wanie czci opłatkowi czy jakiemukolwiek innemu przedmiotowi za
miast Boga jest bałwochwalstwem. Chrystus żyje w nas łaską przez 
wiarę. Oddajemy cześć Jemu w Duchu i prawdzie. Ciało wierzącego 
jest świątynią Ducha Świętego. 

E. Rozbudowana doktryna komunii nie występuje w pismach apo
stołów, których nasz Pan wybrał, nie powinniśmy więc wykorzystywać 
komunii do rozdzielania rodziny prawdziwych wierzących w Niego i 
jego przesłanie. Przeczytaj 1 i 2 List Piotra. 
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F. Przez setki lat większość ludzi nigdy nie przyjmowała pełnej 
komunii, tak jak nakazał Chrystus. Ci, którzy uznają komunię za pa
miątkę, zawsze przyjmowali pełną komunię – chleb i wino. Wartość 
komunii polega na wspominaniu tego, co wydarzyło się  dla nas na 
krzyżu. Jest to czas głębokiej refleksji nad tym, co naprawdę wydarzy
ło się dla nas i ponownego zbadania naszych obecnych więzi z Bogiem 
i człowiekiem. 

G. Wystarczy przeczytać List do Hebrajczyków rozdziały 9 i 10, 
żeby zobaczyć, że jedna ofiara na Kalwarii wystarczyła po wszystkie 
czasy i nie potrzebuje być  powtarzana. Figury i obrazy Jezusa jako 
człowieka ciągle zgubionego, chorego i smutnego są po prostu nie
prawdziwe. Gdy On przyjdzie po raz drugi, przybędzie jako zwycięski 
Król Królów i Pan Panów. Jego praca została wykonana, jego dzieło 
na krzyżu kompletne, gdy powiedział „Wykonało się”. 

H. Powtórzmy, komunia, inaczej Wieczerza Pańska, to czas wspo
minania tego, że Jezus zastąpił nas i umarł za nas na naszym miejscu. 
Przebaczenie, które On daje, jest pełne i kompletne, i jest przyjmowa
ne łaską  przez wiarę.  Jest to czas ponownego przebadania tego, jak 
prowadzimy swoje życie, i ponownego oddania samych siebie Jemu, 
jego sprawie i sobie nawzajem. Z pewnością także ponownego odda
nia siebie wypełnieniu jego drogocennej misji wobec naszego świata. 
Może to być czas wyznania, nawrócenia i powrotu do życia wiary w 
jego Duchu oraz do radości naszego zbawienia. 

Z książki  Willa  Duranta  The Story of  Civilization: The Age of  
Faith, 741 

„Doktryna realnej obecności kształtowała się powoli; jej pierwsze 
oficjalne sformułowanie nastąpiło na soborze w Nicei w roku 787. W 
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roku 855 mnich benedyktyński z Francji, Ratramnus, nauczał, że kon
sekrowane chleb i wino są  jedynie duchowo, nie cieleśnie, ciałem i 
krwią Chrystusa. Około roku 1045 Berangar, arcydiakon Tours, kwe
stionował rzeczywistość transsubstancjacji – został ekskomunikowany, 
a Lanfrank, opat z Bec, napisał odpowiedź dla Berengara (1063), for
mułując  ortodoksyjną   doktrynę:   „Wierzymy,  że  ziemska   substancja 
(...)   niewypowiedzianym,   niepojętym   (...)   działaniem   niebiańskiej 
mocy, jest przemieniona w istotę ciała Pańskiego, podczas gdy wygląd 
i pewne inne przymioty  tej samej rzeczywistości pozostają  zakryte, 
aby oszczędzić ludziom wstrząsu patrzenia na surowe i krwawe rzeczy, 
i żeby wierzący mogli otrzymać pełniejsze nagrody wiary. W tym sa
mym czasie to samo ciało Pana jest w niebie (...) nienaruszone, całe, 
bez skażenia czy uszkodzenia”.  Doktryna ta została ogłoszona jako 
konieczny dogmat kościoła przez Sobór Laterański w roku 1215, a So
bór Trydencki w roku 1560 dodał, że każda cząstka konsekrowanego 
opłatka,   nawet   niewielka,   zawiera   całe   ciało,   krew  i   duszę   Jezusa 
Chrystusa. W ten sposób jedna z najstarszych ceremonii pierwotnej re
ligii – spożywanie boga – jest szeroko praktykowana i szanowana w 
cywilizacji Europy i Ameryki”. 

Cztery inne błędne koncepcje,
które nie były nauczane przez Chrystusa ani apostołów

1. Połowa komunii nie stanowi komunii. Jezus, który jest Bogiem, 
powiedział, że wszyscy powinni przyjmować oba symbole. Wszyscy 
mają spożywać chleb i pić wino. To jest nakaz, by robić coś bez kwe
stionowania tego. Tylko głupiec będzie kwestionował słowa Jezus lub 
zmieniał jego przykazanie. Jeżeli tylko duchowni piją wino, oznacza 
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to, że sama hostia reprezentuje tylko chleb. Nasz Pan nie dał nam pole
cenia wyjaśniania, analizowania czy interpretowania tego przykazania. 

2. Nigdzie w całym nauczaniu Chrystusa i apostołów żadni kapła
ni nie otrzymują nakazu „konsekrowania” chleba i wina. 

3. Głównym celem komunii nie było dawanie nam duchowego po
karmu. Jezus wyraził ten cel jasno: „Czyńcie to na moją pamiątkę”. 
Duchowym pokarmem jest każde słowo, które pochodzi z ust Boga – 
Biblia. Mateusz 4:4. 

4.  Komunia nie  jest  nową  ofiarą  ani  kontynuacją   jednej  ofiary. 
Ofiara Chrystusa nigdy nie musi być powtarzana. Biblia uczy wyraź
nie, że jego ofiara została złożona tylko raz i za wszystkie grzechy 
przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Jest tylko jedna ofiara i ona jest kom
pletna.   Chrystus   dokończył   swojego   dzieła   prawie   dwa   tysiące   lat 
temu na krzyżu, a potem zasiadł obok Ojca na tym samym tronie. Jego 
dzieło zostało wykonane i nie potrzebuje być znowu powtarzane. Prze
czytaj List do Hebrajczyków 9 i 10. 
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Rozdział 7
Twoje powołanie od Pana

Tutaj chcę zakończyć tę książkę. Wizją jest, aby wszyscy Polacy 
znali Pismo i ufali Bożemu słowu. Jak dowiedzieliśmy się o tragedii, 
przez którą przechodzi Polska od 350 lat, w dużym stopniu jest ona 
związana z wewnętrzną walką i nienawiścią między niektórymi w Pol
sce. Polska może ponownie być największym narodem w całej Euro
pie (wschodniej i zachodniej), przez stanie się narodem wiernym jedy
nie Bogu. Polska może doprowadzić do wielkiej przemiany w Europie 
i przemienić każdy naród, włączając w to Rosję i Niemcy. 

Książka ta nie została napisana dla wzbudzania kontrowersji, ale 
pamiętaj, że jedynie głosiciele błędu boją się kontrowersji. To jest po
wiedzenie najbliższego przyjaciela Tadeusza Kościuszki w Ameryce: 
Benjamina Rusha.

Ty napiszesz ten ostatni rozdział bezpośrednio prowadzony przez 
Boga. Niektórzy z czytelników zostaną powołani do wielkiej aktywno
ści dla królestwa i będą pozyskiwali wiele dusz. Inni będą powołani do 
życia  naukowego.  Większość   z  nas   jest  powołana do małżeństwa  i 
przeznaczania czasu nie tylko dla ludzkości, ale też dla rodziny. Nie
którzy otrzymają dar bezżeństwa. Apostoł Paweł przedstawia tę spra
wę  prosto.  Jeżeli  masz pragnienie małżeństwa  i  życia z osobą  płci 
przeciwnej w tym świętym związku, powinieneś zdecydować się na 
małżeństwo. Jeżeli nie masz tego pragnienia, nie rob tego. Oba style 
życia wymagają poświecenia i odpowiedzialności. 

Niektórzy zostaną  pastorami, nauczycielami, ewangelistami, pra
cownikami młodzieżowymi, pracownikami społecznymi, medycznymi, 
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politycznymi   i   naukowcami.   Wszyscy   będziemy   przelewać   miłość 
Chrystusa z naszych serc do innych.   

Normalną rzeczą jest kochać swój kościół i jego tradycje, a także 
kochać ruch chrześcijański. Nasza największa miłość musi jednak być 
skierowana do samego Boga. Okazujemy ją przez posłuszeństwo Jemu 
ponad wszystko inne i wierność jedynie Jemu. 

Wielu z nas modli się o wielkie przebudzenie w Polsce przez wie
le łez. Wiemy, że nawet garstka oddanych wierzących może zmienić 
Polskę na zawsze. Z pewnością, jeżeli doszedłeś do tego miejsca w tej 
książce,   chcesz  być   jednym z pełnych  mocy,  którzy   sprowadzą   od 
Boga wylanie prawdy i łaski. 

Jeżeli Pan będzie chciał, zostanie wydana trzecia książka w tej se
rii w roku 2008 na temat dotarcia do Polski razem z Bożą miłością i 
przesłaniem ewangelii. Trzecia książka pomoże zmobilizować wszyst
kich naśladowców Jezusa do wspólnej pracy niezależnie od przynależ
ności do kościoła czy powiązań organizacyjnych. Któregoś  dnia bę
dziemy wszyscy świętować razem w Polsce i przez wieczność w nie
bie. „Jeszcze Polska nie zginęła”. 

Będzie miało zastosowanie tylko do tych Polaków, którzy zaufali 
jedynie Jezusowi. 

JoeLosiak@hotmail.com                  
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