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Przebudzenie w czasach ostatecznych, jako suwerenne dzieło Ducha wi tego
Jak czytamy w Ksi dze Kaznodziei Salomona, nie ma nic nowego pod sło cem (Kzn 1,9).
Pokolenia przychodz i odchodz . Ruchy przebudzeniowe równie . Głód poznania Boga pojawia
si i – niestety – zanika. Niektórzy przedkładaj rutyn ponad to, co niespodziewane. Inni
przeciwnie, gor czkowo pragn prze y co niezwykłego.
Skrajno ci towarzysz ce przebudzeniom
Podczas przebudze Bóg cz sto przypomina Ko ciołowi o zaniedbywanych prawdach. W trakcie
takich wydarze nietrudno popa w skrajno ci. Jedni odrzucaj mo liwo przywrócenia
zapomnianych nauk biblijnych, podczas gdy inni, powodowani gorliwo ci , wychodz w swoim
nauczaniu poza ramy wyznaczone przez Pismo. Obydwie skrajno ci s niebezpieczne i przynosz
ha b sprawie Chrystusowej.
Wszystkie przebudzenia od Azusa Street (pocz tek XX w.) pocz wszy a do dzisiaj bywały scen
niezwykłych i niespodziewanych reakcji na Bo obecno . Maria Woodworth-Etter, której słu ba
ewangelizacyjna rozpocz ła si w latach osiemdziesi tych XIX w. i trwała jeszcze po zało eniu
Zborów Bo ych (Assemblies of God) w roku 1914, relacjonuje, e podczas jej usługi „m czy ni
i kobiety upadali na ziemi jak martwi”1. Nie widziała wcze niej niczego podobnego i nie
wiedziała, jak powinna si w takich sytuacjach zachowa . Wreszcie doszła do wniosku, e były to
skutki działania mocy Bo ej. Jednak e zewn trzne reakcje uczestników nabo e stw nie stały si
„znakiem firmowym” jej usługi – nigdy nie były przez ni planowane, organizowane ani celowo
powtarzane. Kiedy takie sytuacje si zdarzały, uznawała to za dzieło Ducha wi tego?
Obecnie podczas niektórych przebudze dochodzi do pewnych manifestacji, które wydaj si by
zwi zane z okre lonymi osobami czy usługami, co sprawia, e oczekuje si ich, jako dowodów
szczególnej obecno ci Bo ej. Podobne oczekiwania sprawiaj , e powtarzalno pewnych zjawisk
miesza si z nadnaturalnymi nawiedzeniami, a dzieci Bo e s okradane z ró norodno ci i wie o ci
oryginalnego działania Boga, które w niepodwa alny sposób potwierdza Jego obecno .
Wpływ mediów na przebudzenie
Współczesne przebudzenia s zarówno beneficjantem, jak i ofiar nowoczesnej techniki i rodków
publicznego przekazu. W pierwszych czterech dekadach dwudziestego wieku wydarzenia tego
rodzaju były relacjonowane w gazetach lub przez naocznych wiadków podró uj cych do miejsc
ogarni tych tym zjawiskiem z opó nieniem. Dzisiaj mo emy ogl da bezpo rednie transmisje
telewizyjne z nabo e stw przebudzeniowych lub nagrania wideo publikowane w celu ich
nagło nienia. Aby skuteczniej współzawodniczy na rynku mediów publicznych, publikuje si
głównie dramatyczne aspekty fizycznych reakcji uczestników, podczas gdy wewn trzna praca
Ducha wi tego, prowadz ca do rzeczywistych zmian w yciu człowieka jest pomijana, jako mniej
spektakularna. A przecie to wła nie ten aspekt jest prawdziwym powodem Bo ego dotkni cia.
Wiarygodnym, rzetelnym ewangelistom nie wolno zamienia Bo ych priorytetów na ludzkie.
Niestety, niektórzy zielono wi tkowcy i charyzmatycy zacz li postrzega przebudzenie
w kategoriach liczby osób upadaj cych na podłog , opanowanych przez niekontrolowany miech
lub drgawki czy wykazuj cych szereg innych zewn trznych reakcji traktowanych przez media, jako
typowe dla przebudzenia. Obecno owych fizycznych manifestacji jest czasem postrzegana, jako
dowód duchowo ci lub błogosławie stwa, jakim Bóg obdarza okre lon usług poprzez sw
obecno . Tymczasem sprawa nie zawsze przedstawia si w taki sposób.
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Ducha nie ga cie!
Ostatni rzecz , jak którykolwiek szczery zielono wi tkowiec pragn łby uczyni , jest gaszenie lub
zasmucanie Ducha wi tego. Doskonale wiemy, co miał na my li apostoł Paweł pisz c do
Tesaloniczan: „Ducha nie ga cie”. Jednak e dwa wersety pó niej zach ca: „Wszystko badajcie,
a co szlachetne – zachowujcie!” (1 Tes 5,21 BT). A wi c nie lekcewa ymy dwojakiej
odpowiedzialno ci, polegaj cej z jednej strony na pozwoleniu Duchowi wi temu, by suwerennie
działał i udzielał namaszczenia, a z drugiej strony – na posłusze stwie nakazowi duchowego
rozs dzania i rozró niania. Skoro proroctwo wypowiedziane przypuszczalnie pod natchnieniem
Ducha wi tego ma by rozs dzane (1 Kor 14,29), to fizyczne reakcje przypisywane Duchowi
wi temu równie mo na i nale y rozs dza . Taki os d powinien jednak e by dokonywany
w duchu Chrystusowym i zgodnie z Jego zamysłem. Nie jest naszym zamiarem wykluczanie
szczerych wierz cych, którzy bezwiednie popadli w ekscesy, o ile s skłonni do przyj cia korekty
i poddania si os dowi ze strony Ciała Chrystusowego, z którym si uto samiaj , jako członkowie.
Od czasu swego zaistnienia Zbory Bo e niejednokrotnie widziały potrzeb okre lania oficjalnego
stanowiska wobec „manifestacji” przebudzeniowych zgodnie z naszym rozumieniem Pisma
wi tego. Je li chodzi o bie ce doniesienia z miejsc ogarni tych takimi zjawiskami, pragniemy
zapewni o naszej trosce i poda jej biblijne podstawy. Jeszcze raz podkre lamy, e naszym
nadrz dnym celem jest to, aby nie powstrzymywa adnego poruszenia Ducha. Je li jest ono
z Boga, to ani nie mo emy, ani te nie chcemy go zgasi . Je li jest z człowieka, to z czasem samo
zaniknie, lecz Pismo radzi nam, by my je rozs dzali z pomoc Ducha wi tego, który pragnie
błogosławi Ko ciół trwałym wzrostem duchowym. Wzywamy zatem do wnikliwego rozs dzania
w nast puj cych dziedzinach, w których pojawiły si ekscesy i nadu ycia sprzeczne z biblijnym
nauczaniem lub standardem.2
Pot piamy odchylenia w nauczaniu
Bóg z pewno ci działa w sercach i yciu ludzi pragn cych Jego obecno ci oraz modl cych si
o Jego moc do przemian i o odzyskanie tego, co ukradł i zniszczył szatan. Jednak e obok
oryginalnych porusze Ducha cz sto wyst puje nauczanie i praktyki, które – je li nie zostan
rozs dzone i skorygowane – obróc dzieło Bo e w powierzchowny i spaczony emocjonalizm.
W nauczaniu dodaj cym co do biblijnej prawdy lub od niej odbiegaj cym jest zazwyczaj jakie
ziarno prawdy, zagrzebane pod plewami ludzkich dodatków i nietypowych interpretacji Słowa.
Chocia nie mieliby my nieopatrznie gasi działania Ducha wi tego prowadz cego do zmian
w yciu wierz cych oraz owocuj cego ich powrotem do pierwszej miło ci i pasji dla Jezusa, to
jednak musimy zabra głos i wypowiedzie słowa przestrogi, gdy odchylenia od nauki Pisma
zagra aj dalszemu rozwojowi i stabilno ci zborów. Istnieje powa na podstawa do naszego
niepokoju, gdy chodzi o nast puj ce dziedziny:
1. Przesada w rozpoznawaniu, udzielaniu czy przekazywaniu darów duchowych poprzez
wkładanie r k i okre lanie konkretnych darów na podstawie rzekomego proroctwa.
Dary duchowe s darami Ducha wi tego rozdzielanymi „ka demu poszczególnie, jak [Duch]
chce” (1 Kor 12,11). Gdy Duch wi ty wyzwala do działania dar, którego uprzednio sam udzielił,
nie ma potrzeby, aby osoby trzecie dodatkowo to potwierdzały. Okre lenie i potwierdzenie darów
udzielonych przez Ducha i działaj cych z Jego inspiracji b d wyra ne dla otoczenia bez pomocy
ludzi, którzy mogliby przy okazji przypisa sobie jak kolwiek chwał . Najwi ksz tragedi
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towarzysz c tego rodzaju praktykom jest nierozwa ne, cielesne przepowiadanie ubrane w form
orzeczenia prorockiego, prowadz ce wierz cego do przekonania, e wła nie otrzymał umiej tno ci
lub obdarowanie, których w rzeczywisto ci mo e nigdy nie posi . Apostoł Paweł pisze, e dary
bywały udzielane poprzez nało enie r k (1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6), lecz zapis biblijny nie wymienia
adnych konkretnych darów ani nie sugeruje, e to Paweł czy starsi przekazali je Tymoteuszowi. To
Duch wi ty udziela darów, a nie usługuj cy, który modli si nad wierz cym. Zalecamy ostro no
w okre laniu konkretnych darów dopóki takie proroctwo nie zostanie potwierdzone poprzez
nadnaturaln ich manifestacj .
2. Problematyczna nauka o tym, e współczesne, odnowione urz dy apostołów i proroków
maj słu y zarz dzaniu usług Ko cioła na wszystkich jej poziomach.
W przypadku osób owładni tych duchem niezale no ci i przekonaniem o swej wyj tkowej
wa no ci w Królestwie Bo ym istnieje niebezpiecze stwo ulegni cia pokusie, by stwierdzi , e
struktury organizacyjne i administracyjne Ko cioła s tworem ludzkim. Przeczytawszy w Biblii, e
apostołowie i prorocy wywierali wielki wpływ na wczesny Ko ciół jako jego przywódcy, a tak e
bł dnie interpretuj c 1 Kor 12,28 3 oraz Ef 2,20 i 4,11 ludzie ci ogłaszaj prorokami i apostołami
siebie lub/oraz osoby podzielaj ce ich pogl dy. Struktury ustanowione po to, by zast pi nimi
poprzednie, mog si wkrótce przerodzi w cielesn i aroganck dyktatur przy równoczesnym
przekonaniu, e ów „nowy porz dek” jest bardziej biblijny ni stary. Proponenci nowego
przywództwa apostołów i proroków zbyt wcze nie zatrzymuj si czytaj c 4 rozdział Listu do
Efezjan, przeoczaj c tym samym istot powołania ka dego urz du i słu by w Ko ciele: „I On
ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami
i nauczycielami, aby przygotowa wi tych do dzieła posługiwania, do budowania ciała
Chrystusowego, a dojdziemy wszyscy do jedno ci wiary i poznania Syna Bo ego, do m skiej
doskonało ci, i doro niemy do wymiarów pełni Chrystusowej, aby my ju nie byli dzie mi,
miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podst p, prowadz cy
na bezdro a bł du. Lecz aby my, [mówi c prawd w miło ci] – (interlinearny NT – przyp. tłum.),
wzrastali pod ka dym wzgl dem w niego, który jest Głow , w Chrystusa” (Ef 4,11,12 podkre lenia
dodane 4.
W Li cie do Efezjan 2,20 apostoł Paweł pisze o historycznym fakcie zjednoczenia ydów i pogan
tworz cych jeden Ko ciół. Wersety 19 i 20 w tłumaczeniu interlinearnym brzmi : „Jeste cie
współobywatelami wi tych (...) nadbudowanymi na fundamencie [apostołów] i proroków: w głem
jego [jest] Pomazaniec Jezus”, przy czym wyraz „nadbudowanymi” jest zapisany w czasie
przeszłym dokonanym [w oryginale greckim zastosowano tu tzw. participium aoristi, czyli czas
przeszły dokonany ze skutkami si gaj cymi chwili obecnej – przyp. tłum.] Odniesienie do
apostołów i proroków poczynione w Ef 3,5 dotyczy ich roli w zapisaniu natchnionych Pism
i równie wyst puje w czasie przeszłym dokonanym. Przywództwo zborów spoczywało, zgodnie
z zaleceniami listów pasterskich, w r kach starszych / prezbiterów oraz diakonów. S to ostatnie
listy napisane przez apostoła Pawła i nie ma w nich adnej sugestii odno nie do kontynuacji
funkcjonowania urz dów apostoła i proroka, cho posługa w tym zakresie w Ko ciele nadal
wyst puje.
W pismach Nowego Testamentu prorocy nigdy nie s postrzegani jako piastuj cy oficjalnie uznany
urz d [pozycj ], jak to było w przypadku pasterzy czy ewangelistów. Wypowiadali proroctwa
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skierowane do Ciała Chrystusowego w celu jego budowania i zach cania. Gdy prorokowali
z natchnienia Ducha wi tego, ich posługa była znana – nazywano ich prorokami bez
„desygnowania na urz d”. Samozwa czy prorok pojawiaj cy si nagle w zborze z pewno ci byłby
osob podejrzan i dlatego nie udzielono by mu kredytu zaufania przed upływem jakiego czasu.
Aby ustrzec Ko ciół przed nadu yciami ze strony nieodpowiedzialnych ludzi, Paweł nakazał Ciału
rozs dza wszelkie proroctwa (1 Kor 14,29). Pokora, o której pisał apostoł i której sam był wzorem,
powinna by podstawow cech ka dego duchowego przywódcy. Zgadzamy si z twierdzeniem, e
w Ko ciele powinny funkcjonowa usługi apostolskie i prorockie, jednak e nie nale y przypisywa
nikomu urz du tego rodzaju.
Ruch Pasterski [The Shepherding Movement] jest terminem obecnie nieco rzadziej u ywanym, lecz
nadal pozostaje w cisłym zwi zku z ekscesami apostolsko / prorockimi opisanymi powy ej.
Nieprzemy lana i z gruntu zła zasada wymiany namaszczonych przez Boga i nale ycie wybranych
przywódców na apostołów i proroków, którzy sami siebie wynie li na te urz dy jest praktyk
niebezpieczn i nara on na nadu ycia. W przeszło ci nauczanie „ruchu pasterskiego”
doprowadziło do powstania sztucznego systemu piramidy, w którym ka dy odpowiadał za
wszystko osobi cie przed swoim własnym pasterzem.5 Pasterz był z kolei odpowiedzialny przed
swoim przeło onym, który miał go prowadzi i kontrolowa . Wprawdzie przykład apostoła Pawła
pozostaj cego w relacji nauczyciel-ucze z młodym Tymoteuszem jest dla nas dobrym wzorcem,
lecz nie ma biblijnej podstawy do tworzenia całej sieci, w której ka dy wierz cy posiada osobistego
pasterza. Pastor jako pasterz lokalnego ko cioła jest w stanie przy pomocy mał onki rozstrzyga
nawet najbardziej osobiste problemy poruczonych mu członków zboru. Z kolei pastor jest podległy
prezbiterowi okr gowemu, wybranemu na ten urz d w procesie błogosławionym przez Boga,
u którego powinien szuka pomocy w razie potrzeby. Jednak e ustanawianie osobistych pasterzy
i obligowanie poszczególnych osób do szukania u nich pomocy nie jest praktyk biblijn . Powołani
przez Boga i zatwierdzeni przez współbraci liderzy, którzy pragn budowa i zach ca Ciało
Chrystusa, posiadaj wystarczaj c dojrzało , stabilno i obdarowanie duchowe, by sprosta tym
zadaniom.
3. Praktyka ustanawiania lub przekazywania osobistego przywództwa poprzez orzeczenie
prorockie
Przypadki udzielania osobistych porad pod wpływem Ducha wi tego, stoj cych w sprzeczno ci ze
zdrowym rozs dkiem, lecz ewidentnie pochodz cych od Boga s tak rzadkie, e lekkomy lne
wypowiadanie osobistych proroctw łatwo prowadzi do nadu y w Ciele Chrystusowym. Cho
Paweł i Barnaba zostali słusznie oddzieleni przez Ducha wi tego do dzieła, do którego zostali
powołani (Dz 13,2), to jednak ka dy z nich musiał polega na osobistym prowadzeniu Ducha w
konkretnych sytuacjach. Ich powołanie zostało rozpoznane przez zgromadzenie wierz cych
podczas modlitw i postów, a wszyscy oni, z Pawłem i Barnab wł cznie, zostali przekonani, e
istotnie był to głos Ducha wi tego. Je li „proroctwo” rzeczywi cie przychodzi od Boga, Duch
wi ty potwierdza to w sercu wierz cego, który został przeze przeznaczony do konkretnego
dzieła.
4. Przekr canie i zniekształcanie Pisma poprzez bł dne interpretacje zaprzeczaj ce
podstawowemu znaczeniu danych fragmentów
W poni szych naukach znajduje si wprawdzie jaki cie prawdy, lecz generalnie s one zara one
zwodniczymi i niebiblijnymi elementami i jako takie powinny zosta zdecydowanie odrzucone.
W niektórych przypadkach podstaw takich nauk s pojedyncze wyrazy lub fragmenty, które same
5
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w sobie s biblijne, lecz ich zastosowanie wynika bardziej z ludzkiej inwencji ni z nauki Pisma
wi tego. Wiele z nich to kolejne wersje starych herezji, które znów pojawiły si w obiegu pod
zmienionymi nazwami jako rzekomo nowe objawienia.
„Królestwo teraz” lub inaczej teologia panowania Ko cioła [Kingdom Now / Dominion theology].
My l, e Królestwo Bo e mo e przyj widzialnie na ziemi dzi ki pomocy ludzkiej jest
intryguj ca dla tych, którzy pragn wywiera w ten sposób wpływ na społecze stwo. Szydz c
z obietnicy nieoczekiwanego przyj cia Pa skiego (2 P 3,3,4), ta bł dna teologia zakłada, e Jezus
nie powróci tak długo, dopóki Ko ciół nie przejmie władzy na ziemi, odbieraj c j szatanowi i jego
na ladowcom. Przej wszy za pomoc wszelkich dost pnych rodków kontrol nad strukturami
politycznymi, ko cielnymi, edukacyjnymi, ekonomicznymi i innymi, chrze cijanie rzekomo maj
uczyni wiat miejscem wartym powrotu Chrystusa i Jego rz dów. 6 Ten niebiblijny triumfalizm
rodzi inne zwi zane z nim nauki.
Ruch Objawionych Synów Bo ych oraz Armia Joela. To tylko niektóre okre lenia stosowane w
odniesieniu do tych, którzy podchwycili wizj panowania Ko cioła i wykazuj obecnie wielk
aktywno próbuj c przezwyci y opozycj . Twierdz oni, e chrze cijanie trzymaj cy si
biblijnej nauki o zbli aj cym si przyj ciu Chrystusa po swój Ko ciół mog cym nast pi w ka dej
chwili, wykazuj tchórzostwo nie przył czaj c si do „namaszczonych”, jak sami siebie czasem
okre laj . Bez w tpienia, starotestamentowa Ksi ga Joela zawiera wiele odniesie do czasów
ostatecznych. Jednak e wielka i pot na armia opisana w drugim rozdziale to straszna plaga
szara czy b d ca narz dziem Bo ego s du nad Izraelem. Opami tanie si narodu jest warunkiem
zniszczenia jej przez Pana. Dopiero potem mo e nast pi duchowe przebudzenie. „A potem wylej
mojego Ducha na wszelkie ciało” (Jl 3,1). Upatrywanie w armii Joela jakiej wojowniczej,
zwyci skiej siły atakuj cej społecze stwo i odmawiaj cy współpracy Ko ciół w celu
przygotowania ziemi na tysi cletnie panowanie Chrystusa jest kompletnym nieporozumieniem
wynikaj cym z bł dnej interpretacji Pisma.
Uduchowianie biblijnych wydarze i historii. Oczywi cie nie ma nic złego w odnajdywaniu paraleli
pomi dzy wydarzeniami biblijnymi a zastosowaniem prawd biblijnych w codziennym yciu, co ma
słu y budowaniu i zach caniu do duchowego wzrostu. Kiedy jednak wydarzenia te s naginane do
wymuszonych zastosowa maj cych rzekomo dotyczy czasów ostatecznych, my l cy
chrze cijanie powinni by zaniepokojeni. Pismo zaleca postaw Berea czyków z Dz 17,10-11,
którzy „codziennie badali Pisma, czy tak si rzeczy [głoszone przez Pawła] maj ”. Jakiekolwiek
nauczanie ogłoszone jako objawienie nowej prawdy powinno podlega bardzo dokładnej
weryfikacji. Zielono wi tkowcy przyzwyczaili si ju do namaszczonego i dynamicznego
zwiastowania, lecz sam fakt, i kaznodzieja mówi z autorytetem i przekonaniem nie czyni jego
nauczania prawdziwym. Musi ono by zgodne z objawieniem zawartym w Pi mie wi tym.
Osobista charyzma nie mo e by substytutem biblijnego autorytetu.
Ewangelia sukcesu. Głoszenie sukcesu finansowego przyczyniło si do zwi kszenia dochodów
niektórych słu b i przedsi wzi – zarówno prawowitych, jak i tych, których nie sposób tak
okre li . Bóg błogosławi wierno , lecz Jego błogosławie stwo nie zawsze polega na zyskach
natury finansowej. Istniej duchowe zasady siania i zbierania, lecz wyłudzanie pieni dzy od
ubogich w celu podnoszenia własnej stopy yciowej jest procederem haniebnym. Skoro pewnego
dnia b dziemy musieli zda spraw z ka dego nieu ytecznego słowa (Mt 12,36), mo emy te
przypuszcza , e zostaniemy równie rozliczeni z ka dego grosza zdobytego nieuczciwymi
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metodami. Biblijne nauczanie powinno by na tyle uniwersalne, by mo na je było zastosowa w
ka dym regionie, kulturze, społecze stwie i kraju na całym wiecie. 7
Rodzenie. Innym przykładem ziarna prawdy ukrytej pod plewami fałszu jest nauczanie mówi ce, e
trzeba „rodzi ” nowych chrze cijan do Królestwa Bo ego. Pisz c do Galatów apostoł Paweł
zastosował pewne porównanie: „Dzieci moje, znowu w bole ci was rodz , dopóki Chrystus nie
b dzie ukształtowany w was” (Ga 4,19). Kiedy jednak bierze si to dosłownie wraz z udawaniem
rodz cej, a wierz cy s zach cani do wstawiennictwa w pozycji kobiety w trakcie porodu, wtedy
prawda ta jest nie tyle nadu ywana, co wr cz gwałcona.
Przekle stwa pokoleniowe. To prawda, e Pismo mówi o grzechach ojców ci cych na ich
dzieciach do trzeciego i czwartego pokolenia (Wj 20,5; Lb 14,18; Pwt 5,9). W dwóch spo ród
trzech powy szych fragmentów pomsta jest skierowana ku tym, którzy nienawidz Boga. Wiemy
równie , e dziedziczno i rodowisko powoduj przechodzenie pewnych rzeczy z pokolenia na
pokolenie. Jednak e powy sze wersety pochodz ce ze Starego Testamentu powinny by
odczytywane w wietle dzieła Chrystusa dokonanego na krzy u. Nigdzie w Nowym Testamencie
nie znajdujemy odniesie do omawianej koncepcji. Wierz cy nie yj dzisiaj pod osobistym
przekle stwem, chocia upadłe stworzenie wokół nas wci
j czy i wzdycha (Rz 8,22)
w oczekiwaniu na odkupienie wszechrzeczy. Mocne podkre lanie przekle stw pokoleniowych
bardziej wi e ni uwalnia wierz cych. Poza Ciałem Chrystusowym widzimy wiele dowodów tego
rodzaju przekle stwa, lecz w przypadku wierz cych jest ono złamane na mocy zbawienia, cho
z niektórymi cechami i wzorcami zachowa sami musimy sobie radzi dzi ki mocy Ducha
wi tego.
5. Nadmierna koncentracja na szatanie i demonach
„Ten, który jest w was, wi kszy jest, ani eli ten, który jest na wiecie” (1 J 4,4). Diabeł istnieje
i rozpaczliwie walczy przeciw wiecznemu planowi Bo emu, bo wie, e ma coraz mniej czasu.
Jednak e nie jest on bardziej pot ny ni kiedykolwiek wcze niej. Bóg sprawuje kontrol nad
wszystkim, a nasza uwaga powinna by skupiona raczej na Jego wszechmocy, ni na dziełach
ciemno ci w postaci opresji, prze ladowania, niszczenia, czy nawet op tania tych, którzy
dobrowolnie id za szata skimi błyskotkami i poddaj si jego władzy. Szatan nie jest w stanie
posi dziecka Bo ego, cho mo e kusi i gn bi stosuj c demoniczn opresj . Człowiek wierz cy
nie mo e by op tany.
Walka z demonami oraz egzorcyzmy s zaj ciem ekscytuj cym i przyci gaj cym uwag . Znów jest
w tym jakie ziarno prawdy. Istnieje co takiego jak op tanie – nie w ka dym przypadku, kiedy co
szwankuje, lecz w okre lonych sytuacjach, w których nale y stosownie reagowa . Bóg w swej
m dro ci wyposa ył nas w odpowiednie narz dzia, których mo emy u ywa w podobnych
okoliczno ciach. Wprawdzie ksi ta ciemno ci mog wyst powa przeciw całym miastom, lecz
nie ma biblijnych podstaw, by twierdzi , e ka de miasto czy obszar geograficzny znajduje si pod
władz jakiego demona. Duch wi ty mo e da wierz cemu napełnionemu Duchem wi tym
słowo wiedzy, e dana osoba jest pod kontrol demona i potrzebuje uwolnienia. W sytuacjach, gdy
spotykamy si z dziwnym zachowaniem, Duch wi ty daje napełnionemu Nim wierz cemu
odpowiednie poznanie co do ródła tych reakcji. Jednak e twierdzenie, e ka da choroba, zranienie,
deformacja porodowa czy negatywna cecha osobowo ci s spowodowane przez demony, jest
wynikiem niezrozumienia Biblii. Grzech pozostawił w wiecie swoje znami , lecz nie przybrało
ono formy otaczaj cych nas z zewsz d demonów, które nale y nazwa po imieniu i wyrzuca przy
pomocy egzorcyzmów.
7

Studium problemów zwi zanych z ewangeli sukcesu i pozytywnym wyznawaniem znajduje si w oficjalnym dokumencie „The
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Znajdujemy si w ogniu duchowej walki. „Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew rycz cy,
szukaj c, kogo by pochłon ” (1 P 5,8). To przesłanie nie zostało jednak skierowane do wierz cych
po to, by ich przerazi i doprowadzi do skrajno ci czyni c z ka dej codziennej czynno ci
przedmiot walki z diabłem. Je li nosimy pełn zbroj , któr ka dy chrze cijanin powinien mie na
sobie podczas duchowej potyczki, to zgodnie z obietnic ostaniemy si mimo wszelkich zakusów
diabła (Ef 6,11-17). Znajduj c si pod ochron krwi Chrystusowej i posiadaj c pełne wyposa enie
mo emy skoncentrowa si na zadaniu głoszenia ewangelii niezbawionemu wiatu. Po drodze
mog si zdarza ci kie walki, lecz Ten, który idzie przed nami, ju zwyci ył wiat.
Rozs dzanie w przypadku fizycznych „manifestacji” 8
Niektórzy usprawiedliwiaj fakt dziwacznych reakcji i zachowa przemo nym działaniem Ducha
wi tego. Jednak e cz sto si zdarza, e tak wygl da po prostu cielesna reakcja na wiadomo
Bo ej obecno ci. Rozró nienie jest tutaj spraw absolutnie pierwszorz dn , a nadu ycia powinny
by odpowiednio korygowane. Wierz cemu, który jest nadmiernie wylewny w swych reakcjach,
nale y udzieli łagodnej porady. Bywaj jednak takie sytuacje, gdy na cielesne zachowania nale y
reagowa natychmiast, aby oryginalne działanie Ducha wi tego nie było gaszone przez gorsz ce
„manifestacje”.
Niektórzy krytycy utrzymuj , i fizyczne reakcje w obecno ci Bo ej powinny mie swoje biblijne
pierwowzory lub przykłady. Nie mo emy jednak obstawa na przykład przy tym, e Bóg uzdrawia
tylko te choroby, które s wymienione w Pi mie. Jeste my wiadkami ró nych nadnaturalnych
uzdrowie , a Biblia mówi, e Bóg mo e uleczy wszystkie choroby (Ps 103,3) – mo emy zatem
ufa , e nawet nowo odkryte choroby mog by przez Niego uzdrowione. Podobnie, w Słowie
Bo ym znajdujemy opisy sytuacji, w których Duch wi ty zst pował na ludzi z tak moc , e ich
reakcje wykraczały poza przyj te normy.
Apostoł Paweł w pokorny sposób opisał tego rodzaju prze ycie w swoim Drugim Li cie do
Koryntian: „Musz si chlubi , cho nie ma z tego adnego po ytku; przejd wi c do widze
i objawie Pa skich. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy to w ciele
było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – został uniesiony w zachwyceniu a do
trzeciego nieba. I wiem, e ten człowiek – czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie
– został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi
nie godzi si powtarza . Z takiego chlubi si b d , ale z siebie samego chlubi si nie b d , chyba
tylko ze słabo ci moich” (12,1-5). Apostoł Jan przebywaj c na wyspie Patmos prze ył zachwycenie
„w Duchu”: „W dzie Pa ski popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sob głos pot ny”
(Obj 1,10). Starotestamentowym prorokom równie zdarzało si do wiadcza obecno ci Bo ej,
w wyniku czego robili i mówi rzeczy niezwykłe. Skoro Duch wi ty działał w czasach biblijnych,
mo e działa równie dzisiaj – jest On Bogiem suwerennym. Jednak e reakcje ludzi na Jego
obecno , o ile nie s zaznaczone w Biblii jako normatywne, musz by sprawdzane i rozs dzane,
czy aby na pewno s z Boga, czy te mo e ich pochodzenie jest cielesne lub nawet demoniczne,
gdy złe duchy zawsze próbuj zdyskredytowa rzeczywiste dzieło Bo e. Je li reakcje te nie maj
biblijnych odpowiedników, to nie powinny by traktowane jako dowody duchowej doskonało ci,
czy te wzorce prze y duchowych.
Nadmierna fascynacja „manifestacjami” fizycznymi. adna reakcja zewn trzna (poza biblijnym
zjawiskiem modlitwy j zykami pochodz cymi od Ducha wi tego) nie jest bezdyskusyjnym
dowodem na to, e to Duch wi ty jest odpowiedzialny za dane reakcje człowieka. Bo a obecno
8
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nie zawsze pojawia si przy wtórze wichru, trz sienia ziemi czy ognia 9 (1 Krl 19,11,12). Czasem
Pan przychodzi w ciszy, przemawiaj c delikatnie do naszych serc. Bóg mo e u y dramatycznych
rodków, by zwróci na siebie uwag wierz cych, lecz chrze cijanin napełniony Duchem wi tym
i stale do wiadczaj cy Bo ej obecno ci powinien by zawsze wra liwy na szept Ducha wi tego.
S sytuacje, gdy Duch pragnie powiedzie nam: „Uspokójcie si , a wiedzcie, em Ja Bóg” (Ps
46,11 BG).
Os dzanie ludzkich reakcji. Pismo mówi, e powinni my rozs dza proroctwa (1 Kor 14,29) i na
takiej samej zasadzie powinni my bada nietypowe reakcje fizyczne podczas nabo e stw. Czy jest
to wynik działania Ducha wi tego przekonuj cego grzesznika o jego grzechu? Podczas
przebudze w poprzednich stuleciach takie przekonanie doprowadzało grzeszników do j ków,
płaczu, a czasem nawet do krzyku, kiedy strach przed pot pieniem trawił ich dusze. Takie
„manifestacje” wydaj si by jak najbardziej prawidłowe, je li s zewn trznymi przejawami
procesów prowadz cych do nawrócenia.
Rozs dzanie reakcji fizycznych przejawianych przez wierz cych jest trudniejsze. Prze yciom
natury religijnej cz sto towarzysz emocje, które bywaj wyrazem gł bokich potrzeb uczuciowych.
Jednak e pragnienie przebudzenia motywowane ch ci prze y emocjonalnych jest sprzeczne
z Bo ym zamysłem zmiany ycia wierz cych tak, by coraz bardziej upodabniali si do Chrystusa.
Czy dana reakcja buduje konkretn osob i zgromadzenie? Czy jest przyczynkiem do uwielbienia
Boga i zach ca innych, by przybli yli si do Pana? Czy opowiadaj cy o takich prze yciach
(prawdziwych lub symulowanych) wierz cy nie szukaj aby własnej chwały? Czy składaj
wiadectwa dotycz ce zmiany postaw, pragnienia zadowolenia Pana w ka dy mo liwy sposób,
poddania si Chrystusowi, wzi cia swego krzy a i na ladowania Go? Czy pojawia si w nich
determinacja odrzucenia cielesnych po dliwo ci i wej cia na drog u wi cenia? Czy wyra ana
przez nich rado jest spowodowana przebywaniem w obecno ci Bo ej, czy te ciesz si
z własnych prze y i nowych mo liwo ci? Rozs dzanie owych „manifestacji” jest zadaniem innych
wierz cych obecnych podczas nabo e stwa, podobnie jak to jest w przypadku rozs dzania
proroctw (1 Kor 14,29).
Musimy przyzna , e wszechmocny Bóg mo e umieszcza złote plomby w z bach i spuszcza
złoty pył na zgromadzenie. Czy mo na jednak udowodni takie przypadki? 10 Je li jest to jaki znak
dla obecnych, to przyczyna jego ukazania si powinna by oczywista. Jednak e uganianie si za
tego rodzaju znakami i cudami czyni z nas ludzi podobnych faryzeuszom, którzy domagali si od
Jezusa znaku z nieba (Mk 8,11). Wierz cy powinni si strzec takich postaw, bez wzgl du na to, jak
niesamowity byłby to znak. Os dzanie czegokolwiek z daleka i na podstawie relacji z drugiej r ki
mo e by niebezpieczne.
Manifestacje a usługiwanie. Prorok Izajasz prze ył niezwykłe do wiadczenie obecno ci Pana (Iz 6).
Najpierw otrzymał wizj , b d c objawieniem Bo ego majestatu i wi to ci. Pierwsz reakcj
proroka było oddanie chwały Bogu. „ wi ty, wi ty, wi ty jest Pan Zast pów! Pełna jest
wszystka ziemia chwały jego” (Iz 6,3). Lecz zaraz po tym zawołaniu przyszło mia d ce poczucie
niegodno ci i grzeszno ci. „Biada mi! Zgin łem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg
i mieszkam po ród ludu nieczystych warg, gdy moje oczy widziały Króla, Pana Zast pów” (Iz
6,5). Je eli naprawd do wiadczamy obecno ci Boga, to bez wzgl du na to, jakie mamy
9

Jakkolwiek w tym przypadku to Bóg był ródłem wiatru, trz sienia ziemi i ognia.
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Rzeczywiste uzdrowienia mo na potwierdzi medycznie. Wyznawcy niektórych religii utrzymuj , e mieli widzenia Jezusa, Marii
czy symboli mierci Pa skiej. Jednak bez potwierdze empirycznych pozostajemy sceptyczni wobec tego rodzaju doniesie .
Niepotwierdzone rewelacje o niewiarygodnych zjawiskach towarzysz cych niektórym nabo e stwom przebudzeniowym dyskredytuj
spraw Chrystusow zamiast jej słu y . Uzdrowienia fizyczne opisywane w Nowym Testamencie były nadnaturalnym dowodem Bo ej
obecno ci i działania.
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przekonanie o swoich zasługach, wobec Jego wi to ci s one marno ci . W adnym z nas nie ma
adnych prawdziwych zasług z wyj tkiem Chrystusowych. Efektem prawdziwego spotkania
z Bogiem jest gł boka pokora.
Bóg nie pozostawia w samopot pieniu tych, którzy zapłacili cen przebywania w Jego obecno ci.
Zamiast tego podnosi ich, aby mogli wykona dla Niego prac . Do Izajasza powiedział: „Id i mów
do tego ludu”. Przesłanie, które miał przekaza nie było łatwe, lecz Izajasz okazał posłusze stwo.
Posłusze stwo wobec Bo ego głosu powinno by nast pstwem do wiadczenia Jego obecno ci.
Jednak e wierz cy pełen Ducha wi tego, który chodzi w Duchu przez cały czas, jest w stanie
usłysze Jego cichy głos bez konieczno ci prze ywania wielkich do wiadcze . Tego rodzaju
spotkania z Panem mog słu y odnowieniu w nas zanikaj cej wi tej arliwo ci dla Niego, lecz
poszukiwanie samych prze y bez ich konsekwencji w postaci podniesienia i słu by dla Królestwa
Bo ego jest po prostu bezproduktywne. Celem przebudzenia jest co wi cej ni tylko poprawa
samopoczucia wierz cych.
Słowo do pastorów
Słuchaj c niezwykłych relacji z przebudze trwaj cych w innych zborach mo ecie zadawa sobie
pytanie, dlaczego Bóg działa gdzie indziej w tak spektakularny sposób, a u was nie. Pojawiaj si
naturalne w tej sytuacji pytania: „Co jest nie tak z moim zborem? Czy nie modlimy si ju od
pewnego czasu o przebudzenie? Czy by z jakich powodów miało nas to omin ?” Najbardziej
niebezpieczna jest odpowied : „Do wiadczali my ju Bo ej obecno ci i nie potrzebujemy niczego
wi cej”. Jeste cie powołani jako szafarze i powinni cie wiernie trwa tam, gdzie jeste cie, kieruj c
wzrok na Jezusa, a nie na to, co ci ga publiczn uwag . We cie sobie do serca nast puj ce rady
i szukajcie przede wszystkim jedno ci w poruczonym wam zgromadzeniu, aby cie byli takim
zborem, jaki pragnie widzie Bóg.
1. By mo e Bóg prowadzi was teraz do osi gni cia duchowego wzrostu w tym wła nie czasie. On
kocha ka d osob w waszym zborze, za któr posłał swego Syna na krzy i pragnie, aby ka dy
członek waszego zgromadzenia coraz bardziej si do Niego przybli ał.
2. Nie krytykujcie zborów prze ywaj cych przebudzenie powodowani zawi ci lub poczuciem
niedowarto ciowania. B d cie cierpliwi i pozosta cie wierni swemu powołaniu. Bóg działa w swój
sposób, w swoim czasie i tam, gdzie chce. B d cie otwarci i przygotowujcie si na Jego
nadnaturalne działanie.
3. Wiernie gło cie Słowo i zach cajcie członków zboru, by spodziewali si bli szej Bo ej obecno ci
i wi kszej Jego mocy. Ka dy wierz cy powinien tego pragn i y bli ej naszego Pana.
4. Nie pozwólcie, eby ci, którzy byli gdzie indziej wiadkami spektakularnego rzekomo Bo ego
działania, namawiali was albo członków waszych zborów do skopiowania zaobserwowanych
wydarze . Szukajcie Boga i pro cie Go o takie działanie, które wyjdzie naprzeciw waszym
potrzebom. Kopiowane przebudzenie jest najprawdopodobniej pochodzenia ludzkiego, a nie
Bo ego.
5. Wykazujcie wielk ostro no publikuj c relacje o nadnaturalnych uzdrowieniach i cudach,
których nie da si potwierdzi . Zielono wi tkowcy zdaj sobie spraw , e Bóg mo e uzdrawia
i uzdrawia. Wiemy, e wiadectwa uzdrowie zach caj wierz cych i buduj ich wiar . Kiedy
jednak krytycy udowodni pó niej, e o wiadczenia były pochopne, a trwałe zmiany nie nast piły,
sprawa Chrystusowa tylko na tym ucierpi. Zarzuty fałszowania i celowego wprowadzania w bł d
w celu rozszerzenia swoich wpływów utrudniaj wiadczenie o Panu. Je li kto wiadczy o swoim
uzdrowieniu, a potem nast pi nawrót choroby, to jego przedwcze nie rozgłoszone wiadectwo nie
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powinno by powodem do stawiania zarzutów pastorowi czy ewangeli cie, gdy
ucierpiałoby wiadectwo całego Ko cioła wobec lokalnej społeczno ci.

wtedy

6. Nie zapraszajcie nikogo za kazalnic tylko po to, by do wiadczy w swym zgromadzeniu
„manifestacji”. Dosy ju było manipulacji, które podawały w w tpliwo prawdziwe działanie
Ducha wi tego. Dobierajcie zapraszanych mówców m drze i ostro nie, najlepiej spo ród osób
sprawdzonych.
7. Nie wskazujcie w ge cie oskar enia na tych, którzy nie oka
przestróg.

posłusze stwa wobec niniejszych

8. Je li zauwa ycie i stwierdzicie szerzenie si bł dnego nauczania i/lub praktyk, wasz
odpowiedzialno ci jest mówi o tym otwarcie w odpowiedni sposób. Najwi ksz trosk nale y
okaza osobom bezpo rednio zaanga owanym w zwiedzenie. Je li wasza troska i porada zostanie
odrzucona lub pozostanie bez odpowiedzi, nale y powiadomi przywództwo okr gu. „Zwyci stwo
jest tam, gdzie jest wielu doradców” (Prz 24,6).
Niektóre nauki i reakcje ludzkie opisane w niniejszym dokumencie, który kierujemy do Ko cioła,
w ci gu kilku lat, je li Pan do tej pory nie powróci, zostan zapomniane. Inne b d si ponownie
pojawia pod nowymi nazwami. Prawdopodobnie znów b dzie w nich ziarno prawdy, która
przerodzi si pó niej w niebiblijne ekscesy. Potrzebujemy trze wego rozró nienia, nie tyle, je li
chodzi o etykietki i nazwiska, ile o faktyczne nauczanie i ludzkie reakcje. Pan jest wierny i b dzie
prowadził swój lud, je li tylko b dziemy szuka wył cznie Jego Królestwa i Jemu oddawa cał
chwał , nie poszukuj c własnej.
Relacje dotycz ce liczby zbawionych dusz czy yciowych zmian nigdy nie mog usprawiedliwia
bł dnej teologii i praktyk. Mimo to, apostoł Paweł pisał o fałszywych prorokach, którzy próbowali
zdyskredytowa jego słu b : „Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy
obłudnie czy szczerze, z tego si raduj i radowa b d ” (Flp 1,15-18). Jego pragnieniem było
jednak to, eby Chrystus był głoszony w wyniku wła ciwych motywacji i na podstawie biblijnej
prawdy. Podzielamy jego pragnienie.
________________________________________________________________________________________________

Oryginalny tytuł dokumentu:
„Endtime Revival – Spirit-Led and Spirit-Controlled”, A Response Paper to Resolution 16, Adopted by General Presbytery The General
Council of the Assemblies of God, 11.08.2000
„Przebudzenie w czasach ostatecznych jako suwerenne dzieło Ducha wi tego”, odpowied na o wiadczenie nr 16, przyj te przez
Ogólnoameryka sk Rad Główn Zborów Bo ych dnia 11.08.2000.
U yto za pozwoleniem.
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