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I. Cena pełnej Bożej mocy 

  

  

„Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, 

wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, 

biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.” 

  Iz 40:31 

… 

Zastukałem zaraz gwałtownie w drzwi, a kiedy mi żona otworzyła i zobaczyła mnie, 

wiedziała od razu, iż spotkałem się z Bogiem. Pierwsze jej słowa były: „Otrzymałeś 

odpowiedź?” „O tak, Bóg mnie tutaj odwiedził, a tutaj jest odpowiedź.” W mojej ręce był 

kawał brunatnej tektury z odpowiedzią, która kosztowała tyle godzin postów, modlitw, 

czekania, a także i wiary. Zasiedliśmy ze spisem za stół, a gdy zacząłem żonie opowiadać, co 

się stało, i przeczytaliśmy razem zapisaną tekturę, płakaliśmy oboje. Jedenaście punktów 

tworzy treść niniejszej książeczki. Każdemu z tych jedenastu zdań jest poświęcony cały 

rozdział. Gdybym mógł skreślić ostatni z jedenastu punktów, mógłbym daną mi obietnicę 

uważać za swoją. Szatan mi jednak powiedział, że to się nigdy nie stanie. Odpowiedziałem, 

że się to stanie za pomocą łaski Bożej. Miliony ludzi było chorych, biednych i ubogich, 

którym lekarska wiedza nie pomogła. Musiał im ktoś przynieść oswobodzenie i ratunek. Bóg 

powołał mnie, abym był pośrednikiem w wykupieniu, jak powołał każdego, który służy 

Słowem, żeby czynił to samo (Ez 34: 1–4). Często bywało w moich zebraniach, kiedy 

podróżowałem po USA, że Bóg wylewał swego Ducha, lecz działo się to w ograniczonej 

mierze. Wiedziałem jednak, że ujrzę takie cuda, jakich poprzednio nie oglądałem. W kościele 

„Calvary” w Oakland (Kalifornia), gdzie jest pastorem rev. A. Townes, prowadziłem 

ewangelizację z uzdrowieniem na temat: „Z powrotem do Boga”. Wiele ludzi mówiło, że było 

to największe przebudzenie w dziejach Oaklandu. Setki ludzi mówi, że tak mocnego 

spotkania z mocą Bożą jeszcze nigdy nie przeżyli. Już pięć tygodni trwają zebrania, a fale 

łaski Bożej płyną co wieczór tak silnie na zebranych, że wielu świadczy, iż zostali 

uzdrowieni, podczas gdy siedzieli na swoich miejscach, przy czym wszyscy odczuwają, jak 

mocna siła Boża spływa na zebranych. Ludzie wstawali, aby świadczyć o nagłych 

uzdrowieniach, a niektóre z nich są faktycznie cudami, jak zniknięcie różnych narośli, 

uzdrowienie ślepych i głuchych, zniknięcie guzów. Przy wkładaniu rąk w imieniu Jezusa 

czułem, jak guzy znikają. Ogromne są okrzyki zwycięstwa, kiedy zostają uzdrowieni ślepi. 

Pewna kobieta świadczy, iż było to tak, jakby przyszła z mroku pod słoneczne promienie. 

Modliliśmy się za pewną panią, która miała chorobę gardła. Po chwili widzieliśmy, jak 

śpieszyła do toalety, a gdy wróciła do zgromadzonych, opowiadała, że w modlitwie wyszło 

jej coś z gardła do ust, a miało to kształt obcego wyrostka, niewątpliwie raka. Narośle 

wielkości ludzkiej pięści znikały przez noc, kiedy w imieniu Jezusa wkładano ręce. W wielu 



wypadkach prawdziwe uzdrowienia były stwierdzone przez lekarza i wykazane rentgenem. 

Stoimy tu ze świętą bojaźnią i zdumiewamy się nad pełną Bożą mocą, która się przejawia od 

pierwszej chwili w tych zebraniach. Wielu ludzi zostało oswobodzonych z mocy wroga, 

zbawionych, uzdrowionych lub napełnionych Duchem Świętym. 90 % z tych, na których 

wkładano ręce, zaraz pod mocną siłą Bożą zostawało rzuconych na ziemię. Niektórzy 

krzyczeli lub zataczali się pod działaniem Ducha Świętego, jakby byli pijani, zanim padli na 

ziemię. (patrz Jr 23: 9). 

W tych okolicznościach jest wprost niemożliwe, aby odszedł ktoś z zebrania obojętny lub 

niedotknięty. Jest to niepojęta moc Boża, która dotyka najgłębszych głębin człowieka. Ta 

sama siła sprawiła, że Jan padł do Jego nóg jak martwy (Obj 1: 17). Ogłosiliśmy potem, że na 

tych, którzy pragną na naszych zebraniach zostać ochrzczeni Duchem Świętym, będziemy 

wkładać ręce zgodnie ze Słowem Bożym, zapisanym w Dziejach Apostolskich 8: 17. Po 

kazaniu przyszli wszyscy, którzy nie zostali ochrzczeni w czasie kazania, i ustawili się w 

długi rząd, a każdy z małymi wyjątkami, na kogo zostały włożone ręce w imię Chrystusa, 

padał na ziemię. Był to niezwykły widok dla mnie, stojącego w tyle na podium, kiedy 

oglądałem całą przestrzeń przed ołtarzem zapełnioną tymi, którzy pod wpływem mocy Bożej 

padali na podłogę. Jeszcze radośniej było mi słuchać niebieskich melodii głosów, które niosły 

się w górę we wspólnym uwielbieniu Boga, gdy Duch Boży napełnił posłusznych wierzących, 

a ci przemówili nowymi językami (Mk.16:17; Dz.2:46). Aczkolwiek nie przywłaszczam sobie 

daru uzdrawiania, było w tych zgromadzeniach setki cudownie uzdrowionych. Sam nie zdaję 

sobie sprawy z tego, jak mogłem przeżyć tak ogromne zmiany w sposobie mojego 

usługiwania. Czy ty już to zrozumiałeś? Ostatni rozdział ze spisu, jaki otrzymałem od Pana w 

mojej komórce, nareszcie mógł zostać skreślony. Alleluja! Dalsze rozdziały zawierają 

wymagania, które podał mi Bóg, a są one przeznaczone dla tych, którzy pragnęliby posiąść 

pełną moc Bożą. 

1. Post i modlitwa  

 „Nie jest uczeń nad mistrza swego, ani sługa nad Pana swego”. Słowa te czytałem już w 

Biblii, ale obecnie był to głos samego Boga, który je powiedział do mnie.  

Prześladowanie jest jednym ze składników Bożej mocy, który rozciąga się na wszystkich. 

Dopóki Jezus był w warsztacie ciesielskim w Nazarecie, nie był ani znienawidzony, ani 

prześladowany, ani atakowany z wielu stron. Ale właśnie zaraz, gdy zaczął czynić wielkie 

rzeczy, zaczęto Mu złorzeczyć nazywając Go belzebubem, największym z diabłów, i starano 

się go zabić (Łk 4: 29). Prześladowanie trwało przez cały czas 3 i 1/2 roku i zostało 

ukoronowane przybiciem Go na krzyż. Stało się tak dlatego, że posiadał On moc, której się 

obawiali bezmocni ówcześni przywódcy religijni.  

Jeżeli Syn Boży przebojował na górze wiele godzin nocy, trwał w poście i w samotności 

pośród gór na modlitwach do swego Ojca, aby mógł być zdolnym wyganiać takie demony, o 

których mówił (Mt 17: 21), trzeba, aby i Jego uczniowie oczekiwali w postach i modlitwach 

na Pana i uczyli się myśleć i czynić zgodnie z wolą Bożą, aby także mogli takie demony 

wyganiać. W tym celu trzeba nieustannie się modlić, a nie ustawać (Łk 18: 1). Wytrwała i 

nieustanna modlitwa była najgłówniejszym znamieniem Jezusowego życia. Kiedy Judasz 

szukał Jezusa, aby Go wydać faryzeuszom, wiedział, że znajdzie Go w ogrodzie modlitwy. 

Modlitwa była dla naszego Pana rzeczą ważniejszą niż kazanie i uzdrawianie, bowiem często 

chronił się przed mnóstwem ludu, który gromadził się całymi zastępami, by słuchać Go i 

otrzymać uzdrowienie (Łk 5: 15–16). Jezus odłączał się od tłumów i odchodził na pustynię. 



On odczuwał potrzebę odejścia na pustynię i modlenia się. Modlitwa była więc dla Niego 

czymś ważniejszym niż czynienie cudów, bowiem cuda się nie mnożą. Modlitwa jest 

przyczyną, cud zaś jest jej skutkiem. Modlitwa była Panu ważniejsza niż sen i odpoczynek 

(Mk 1: 35). A dlaczegóż to? Czytaj Łukasza 6:12. Gdyby uczeń mógł osiągnąć takie same 

wyniki, jak jego Mistrz, nie płacąc za to takiej samej ceny, jaką zapłacił Jezus, moglibyśmy 

przypuszczać, iż jest większy nad swego Mistrza. Uczeń umiałby lepiej i skuteczniej, niż jego 

Mistrz go tego nauczył.  

Zanim jeszcze zdołałem pojąć wszystko, co mi Bóg obiecał, zaczął On mówić nagle dalej, 

wyjaśniając słowo, które tworzy drugą część objawienia, jakie mi dał Bóg, gdy czekałem na 

Niego w poście i w modlitwie w swej komórce. 

 

2. Doskonali jak Mistrz 

… 

Nie zapominaj jednak iż Jezus jako człowiek był w każdym calu człowiekiem. Człowiekiem 

doświadczonym we wszystkich ludzkich pokuszeniach, nad którymi odniósł zwycięstwo. Był 

człowiekiem, który w jednym czasie mógł być tylko w jednym miejscu, aczkolwiek jako Bóg 

był i jest wszechobecny. Albowiem jako Bóg nie śpi i nie drzemie (Ps 121: 4) to jednak się 

spracował (Jn 4: 6) i potrzebował też snu (Mt 8: 24). Jako człowiek musiał Jezus gorącymi, 

umęczonymi i zaprószonymi stopami chodzić z miejsca na miejsce, przy czym szybkość 

podróżowania była szybkością marszu. Nogami, które kiedyś chodziły po ulicach z czystego 

złota w niebie, a teraz były zabrudzone, zmęczone i poranione o kamienie niebrukowanych, 

rozbitych dróg Orientu i palestyńskich ścieżek. 

Jakże On cenił zwykłe oczyszczające i orzeźwiające umycie nóg przed posiłkiem, jeżeli jakiś 

niesamolubny człowiek przypomniał sobie o tym sposobie usłużenia Mu! Cierpiał głód i 

pragnienie, samotność, zmęczenie, a także boleści. Z tego, co jest zapisane w Psalmie 50: 10–

12, nie rościł sobie do tego jako człowiek najmniejszego prawa, wyzbył się wszystkiego, co 

jako człowiek potrzebował, i nie miał nawet tego, co mają lisy i ptaki, bo nie miał, gdzie by 

głowę skłonił (Łk 9: 50). Czynił to ochotnie dla nas ludzi, byśmy mogli wziąć udział w Jego 

świątobliwości i sławie. Kiedy był kuszony na pustyni przez diabła (Mt 4: 3–4), pierwsze 

pokuszenie szatana dotyczyło twórczej mocy Syna Bożego, do której użycia chciał on skłonić 

Jezusa w celu zaspokojenia Jego głodu. Gdyby tak Pan uczynił, nie byłby we wszystkich 

rzeczach na równi ze swoimi braćmi. Ważnym dla szatańskiego planu było przeprowadzenie 

tego, ale Jezus nie uległ pokuszeniu. W Jego odpowiedzi nie widać domagania się cech istoty 

właściwej bóstwu. Odpowiada ze stanowczością jako człowiek: „Nie samym chlebem będzie 

żył człowiek, lecz każdym słowem pochodzącym z ust Bożych”. Z upodobaniem nazywał 

siebie Synem Człowieczym. Zauważmy więc, czy to nie jest potwierdzone w Piśmie 

Świętym, że Jezus wziął na siebie naszą naturę i nasze niedostatki, aby przez to stać się dla 

nas stosownym przykładem. Przypatrzmy się wnikliwie przykładowi Jezusa, a zwróćmy 

uwagę na pytanie w 2 Piotra 3: 11. 

Uczeń nie ma być nad Mistrza, ale ma być jak Mistrz. Jeśli chcemy być do Niego podobni w 

mocy — bądźmy do Niego podobni w świętości, w posłuszeństwie, w pokorze i w miłości. A 

musimy być do Niego podobni także i w modlitwie i w społeczności z Bogiem, we wierze, 

jak też w poście i zaparciu się samego siebie. Gdyby mógł uczeń i służący być podobny do 



Jezusa w mocy, nie płacąc za to ceny, którą Jezus zapłacił, wtedy byłby uczeń nad Mistrza 

swego. Pod pewnym względem jest wszystko za darmo, ale za to wszystko, co Bóg daje 

ludziom, musi być zapłacona cena posłuszeństwa i ochotności.  

 

3. Doskonali jak Ojciec 

„Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5: 48).  

Było to osobistą wskazówką Jezusa nie tylko dla mnie, lecz dla wszystkich, którzy staną się 

dziećmi Ojca, który jest w niebiesiech (Mt 5: 45).  

Bo doskonałość jest faktycznie celem każdego wierzącego. 

Jezus nie pozwalał na to, aby szatan uzyskał w Jego życiu jakikolwiek przytułek czy twierdzę, 

ponieważ na krótko przed ukrzyżowaniem oświadczył: „Oto idzie książę tego świata, a we 

mnie nic nie ma” (Jn 14: 30). Miał moc dokończyć dzieło, dla którego przyszedł na świat, 

ponieważ nie znalazł nic na nim, żadnego przyczółka, żadnej grzesznej słabości lub 

pobłażliwości dla siebie. I my, naśladowcy Jezusa jesteśmy napominani, abyśmy nie dali 

szatanowi najmniejszego punktu oparcia — „nie dawajcie miejsca diabłu” (Ef 4: 27).  

Spróbujesz wypędzić diabła, a on wyśmieje ci się w twarz tymi słowy: „Tolerujesz nas we 

własnym ciele, a chcesz nas z innych wypędzać?” Demony znają moc chrześcijanina, 

napełnionego przez Chrystusa, ale nie boją się nikogo, kto nie jest święty (Dz 19: 13–15). 

Synowie Scewy nie wiedzieli, że potrzeba im świętości i że nie można jej pomijać, jeżeli chce 

się używać pełnej mocy Bożej.  

Pewnego dnia dwunastu wybranych uczniów spotkało się z demonem, który nie chciał wyjść 

na ich rozkaz, chociaż poprzednio uzdrowili w imieniu Jezusa wielu chorych i wiele 

demonów wypędzili. Gdy Jezus wypędził tego demona, pytali się uczniowie, dlaczego oni nie 

mogli tego uczynić. Jako powód podał im Jezus za małą wiarę oraz niedostatek modlitwy i 

postu.  

Nie pozwól, by faraon czyli szatan powstrzymał cię. Idź naprzód, przejdź całą drogę! Boża 

łaska wystarczy dla ciebie, abyś nie dał się przez nic powstrzymać, abyś mógł posiąść Bożą 

obietnicę w swoim własnym życiu, niezależnie od tego, czy jesteś duchownym, czy też 

laikiem. Dążmy do doskonałości! (Hbr 6: 1). 

 

4 i 5. Chrystus naszym przykładem 

„Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam 

przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady 

w ustach jego; On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie 

groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi” (1Pt 2: 21–23).  

Chrystus nie żył w grzesznych przyzwyczajeniach, dlatego nie tolerował grzechu, nie 

usprawiedliwiał go ani nie pobłażał mu. Dawał zawsze odpór diabłu i wszelkim pokusom, a 



chociaż był doświadczany we wszystkim podobnie jak i my, to jednak oprócz grzechu (Hbr 4: 

15). On jest naszym przykładem i gotów każdemu pomóc, żeby mógł on chodzić tak jak i 

Jezus chodził (1Jn 3: 6).  

Są ludzie, którzy niektóre z owoców ciała w swym życiu pielęgnują, a jeśli nie, to stawiają im 

nieznaczny tylko opór, i nie mogą stać się zwycięzcami. Są jednak przy tym przekonani, iż 

Bóg powinien ich modlitwy uwzględnić i dać im pełną moc. W Liście do Galacjan 5: 21 

napisano: „Ludzie, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.” Nie 

otrzymają także żadnej mocy, bo jakże mógłby ktoś, kto nigdy nie był sposobny do Królestwa 

Niebios, oczekiwać, że będzie czynił sprawy, które czynił Jezus? 

Jeśli czytasz tę książeczkę i śledzisz pod tym kątem Słowo Boże, to znajdziesz, że Bóg 

wymienia w nim następujące rzeczy: pychę, nieczystość, zmysłowość, rozerwania, swary, 

pieszczotliwość, czary, lubieżność, gniew, wściekłość, nieprzyjaźń, niesprawiedliwość, 

chciwość, złorzeczenie, zdzierstwo, bałwochwalstwo, obżarstwo, rozpusta, spory, 

odszczepieństwa, biesiady, niewstrzemięźliwość i inne. Ci więc, którzy takie rzeczy czynią, 

nie chodzą śladami tego, który grzechu nie uczynił i w ustach którego nie była znaleziona 

zdrada.  

 

6. Zaparcie się siebie   

„I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i 

bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie” (Łk 9: 23).  

Droga, którą szedł Jezus, jest drogą zaparcia się samego siebie. Jeżeli ty, czytając tę książkę, 

postanowiłeś iść za Nim, zaprzyj się samego siebie. Powiedziano: „Nigdy tak nie mówił 

człowiek, jak ten człowiek mówi” (Jn 7: 46). W Piśmie Świętym czytamy: „Wcześnie rano, 

wstawszy jeszcze przed świtem, poszedł na samotne miejsce, aby się modlić.” Jak wielu jest 

takich, którzy pragnęliby czynić to wszystko, co czynił Jezus, a zaledwie znajdą lub w ogóle 

nie znajdują czasu na modlitwy. Mało jest takich, którzy potrafią bojować w samotności. Za 

to w zgromadzeniu lub w obecności drugich modlą się często i ładnymi słowy. Bo ciche, 

nocne godziny, spędzane w samotności, nie przysparzają ich własnemu „ja” żadnej sławy. To 

„ja” by się raczej jeszcze obróciło trochę na drugi bok, żeby w swej przytulnej pościeli zająć 

wygodniejszą pozycję, a jeszcze trochę się zdrzemnęło. Taki argumentuje, że potrzeba mu 

odpoczynku, lecz podnosi rękę potakującym gestem, jeżeli go zapytasz, czy chciałby w nocy 

lub wczesnym rankiem się modlić. Dlaczegóż to? Pobożne „ja” cieszy się z tego, że będzie 

widziane, jak się ofiaruje, i może korzystać z dobrej opinii u sąsiadów. Lecz zatrzyma budzik, 

gdy ten zacznie dzwonić, i pogrąży się znowu w sen, dowodząc przy tym, że nie ma potrzeby 

nieustannie się modlić, jeżeli nie ma specjalnej potrzeby modlitwy. Ale Jezus mówi: „Kto 

zaprze się samego siebie”. To jest ofiara, praktyczna ofiara, którą Bogu przynosimy. Ta ofiara 

jest Bogu przyjemna.  

Aczkolwiek mąż i żona uważają swoje ciała za wzajemna własność, a mają być sobie pod tym 

względem poddani, przy czym powinni się wszelkim możliwym sposobem starać sobie 

podobać, apostoł Paweł uważał za stosowne i mądre, aby chrześcijańskie małżeństwa znalazły 

czas, w którym pożądliwości cielesne zostaną okiełznane, aby Bóg mógł wtedy zająć 

najprzedniejsze miejsce w nich i opanować ich wszystkie myśli. Wtedy może jedno z nich lub 

oboje razem oddawać się postowi i modlitwom. Nie został przy tym obniżony sakrament 



małżeństwa przez Boga ani prawo legalnego obcowania męża z żoną, ale to, co się nam 

według prawa należy, tak samo jak i pokarm, może w czasie szukania Boga zostać z wielką 

korzyścią odłożone na bok. Im więcej się przybliżymy do Boga, tym większą będziemy mieć 

moc w naszym życiu. Przybliżenie to może się uskutecznić tylko na jeden sposób (Jk 4: 8). 

Zaparcie się siebie wyprowadzi cię nieraz z towarzystwa, które uważasz za 

najprzyjemniejsze.   

Czekanie na Boga zawiera w sobie trzy rzeczy: post, modlitwę i proste czekanie. Przez 

modlitwę rozmawiamy z Bogiem, a gdyśmy się już pomodlili, kiedy nam się wydaje, że nie 

mamy więcej nic do powiedzenia, musimy czekać na odpowiedź. Zostaw także miejsce Bogu, 

aby mógł mówić do ciebie. Tutaj zwykle nasze „ja” jest bardzo niespokojne, niecierpliwe i 

zajęte przemawianiem lub rozmyślaniem o zapłacie. Często też myśli o rzeczach tego świata, 

rzeczach cielesnych, ale „kto chce Mnie naśladować, niech się zaprze samego siebie”. Czy ty 

chcesz Go naśladować? Czy chcesz czynić to, co czynił Jezus?   

 

7. Krzyż (Łk 9: 23) 

Samozaparciem można bardzo mało osiągnąć, jeżeli nie bierzemy przy tym na siebie swojego 

krzyża. Pod słowem „krzyż” rozumie się owo brzemię lub inne utrapienie, boleści, czy ofiary, 

które moglibyśmy wprawdzie odłożyć, a które jednak ochotnie bierzemy, cierpimy i znosimy.  

 Ale Jezus rzekł: „Kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją 

dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją” (Mk 8: 35). To jest przeobfite i nade wszystko 

szczęśliwe życie, życie mocy, życie faktycznego uwolnienia, życie w świadomości, że nie 

żyje się na próżno. Każdej ofiary warte jest zrobienie doświadczenia, że jest się naśladowcą 

kroków Syna Bożego. 

 

8. Stawać się mniejszym   

„On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym” (Jn 3: 30).  

Pod tym tytułem Bóg zaczął zajmować się moją pychą. Nigdy nie wydawało mi się, że jestem 

pyszny. Gdyby mi ktokolwiek taką myśl zarzucił przez zwiastowanie lub w inny sposób, czy 

też przez bezpośrednie napominanie Ducha, podobnie jak to czyni wielu usprawiedliwiałbym 

to, argumentując, że jest to szacunek dla samego siebie, równowaga, styl życia, czy nawet 

wielkoduszność lub szlachetność. Bóg jednak nazwał to u mnie grzechem (Prz.21:4).  

Przyp.21:4 Dumne oczy i pyszne serce, to lampa bezbożnych - lecz myli. 

Wyniosłość oczu, nadętość serca i światło bezbożnych jest grzechem.  

Od tej chwili zrozumiałem, że moc i sukces duchowy każdego bez wyjątku człowieka zależy 

tylko od tego, jak wielkim stał się w Jego życiu Bóg.  



„Nie siłą ani wojskiem stanie się to, lecz Duchem moim” mówi Pan Zastępów (Za 4: 6). 

Wojsko i siła, o których się tutaj mówi, dotyczą wojska i siły człowieka, a nie Bożej 

nadnaturalnej mocy.  

Są dwa źródła siły.  

Zawsze, ilekroć znikają rzeczy nadnaturalne, człowiek stawia na ich miejsce rzeczy naturalne,  

Gdyby najładniej nawet opracowane kazanie, wygłoszone w przekonujący sposób przez 

osobę o bardzo sympatycznych cechach osobowości, mogło tę pracę wykonać, zostałoby to 

już dawno wykonane.  

Paweł mówi o niektórych ze zboru w Koryncie, że są nadęci (1Ko 4: 18–19). Chodziło 

apostołowi o to, że są oni wyższego o sobie mniemania niż to jest w rzeczywistości i że trzeba 

im się zmniejszać. 

 

Może zostać tylko czyste złoto, zaś wszelki żużel musi iść precz, zanim Bóg zacznie coś 

działać ze złotem. A jakże mało z nas pozostaje, jeżeli zostanie usunięty żużel! 

 

9. On musi wzrastać  (Jn 3: 30) 

Z wielkiej odległości każdy wierzchołek i wzniesienie wygląda małe, jednak w miarę, jak się 

doń zbliżamy, wyrasta coraz większe przed naszymi oczyma. W rzeczywistości zaś jest ciągle 

jednakowo wielkie. Dokładnie to samo się zaczyna dziać, gdy Bóg zaczyna wzrastać w 

naszym życiu. Jest On tym samym Bogiem wczoraj, dziś i na wieki. Jest tym samym Bogiem 

dla wszystkich ludzi. Ale jednym wydaje się On jak gdyby niepłodny, jak ktoś, od kogo nie 

można się prawie niczego spodziewać, kto nie może uczynić nic naprawdę znaczącego. 

Powodem tego jest fakt iż ludzie ci są zanadto od niego oddaleni. Dlatego jesteśmy pouczani: 

„Przybliżcie się ku Bogu, a przybliży się ku wam” (Jn 4: 8). Dlatego jest Bóg od niektórych 

ludzi taki daleki, że pozwolili wielu rzeczom wkroczyć pomiędzy siebie, a Boga. Niektórzy 

przybliżają się do Niego tylko ustami, ale ich serce pozostaje dalekie (Mt 15: 8). O tych Bóg 

mówi: „Daremnie służą Mi i wzywają Mojego imienia.” Jedyną możliwą drogą, jaka możemy 

zbliżyć się do Boga, jest całym sercem wyznawać te rzeczy, które stanęły między nami i 

Bogiem, oraz poczynić starania wyrzeczenia się ich i wyzbycia. Z pewnością pychę oddali 

daleko od ciebie, ponieważ On pysznych i wysokomyślnych poznaje z daleka (Ps 138: 6). 

Bóg przecież nie może działać w tobie, jeżeli jesteś od Niego oddalony. Musisz przyjść do 

Niego z pokorą. Niektórzy tłumaczą swój niedostatek mocy tym, że czasy cudów minęły. 

Kościół jest obecnie w budowie i nie potrzebuje rzekomo cudów. Takie myśli nigdzie jednak 

nie są potwierdzone w Piśmie Świętym (Hbr 13: 8; Iz 59: 1–2). Bóg nie karze cię za to, że nie 

masz mocy, lecz wytyka On tobie to, co należy. Jesteś od Boga za bardzo oddalony dlatego, 

że za wiele nieprawości wkroczyło między ciebie i Boga. Być może, że między nas i Boga 

wkroczyli i nasi przyjaciele, ludzie, których miłujemy. Pan Jezus powiedział (Mt 10: 37), że 

troska o byt także może wkroczyć jako chwast i zielsko, które zagłusza zboże i czyni je 

niepłodnym. Niektórzy znowu rzeczom tego świata poświęcają cały swój wysiłek i myśli, 

jakby mogli żyć tutaj wiecznie. W takich ludziach Bóg działać nie może. jeśli chcemy być 

sercu Bożemu bliscy i odczuwać tętno miłości dla zagubionych i cierpiących, musimy być 



świadomi krótkości naszego życia i nieuniknionej wieczności. Inni zostają daleko od Boga 

dlatego, że Go nie poważają i nie czczą. W ich życiu brakuje wysławiania i dawania chwały 

Bogu. Kiedy naprawdę czcimy Boga i wywyższamy jako Tego, który jest i który wszystko 

uczynił, wzbudza w nas pragnienie wysławiania Go. Wysławianie daje nam odczuć obecność 

(bliskość) Boga (Ps 100:4). Niektórzy, którzy czytają tę książkę, być może nie wiedzą, że Bóg 

życzy sobie być tak blisko nas, iż posyła Ducha Świętego, aby urządził swoją świątynię nie 

tylko blisko dziecka Bożego„ lecz w nim samym. Jeżeli otworzysz serce i pozwolisz Duchowi 

Bożemu napełnić cię i ochrzcić, zobaczysz, że Bóg stanie ci się całkiem bliskim, o wiele 

bliższym, niż kiedykolwiek poprzednio, i że jest o wiele większym Bogiem, niż mogłeś 

przedtem przypuszczać. Jeśli pozwolisz Mu dalej w sobie przebywać, a codziennie pozwolisz, 

by tobą kierował i uczył cię, jak również wprowadzał cię do coraz głębszego zjednoczenia z 

Ojcem i do prowadzenia czystego życia, wielkość Bożą będziesz w sobie dostrzegać coraz 

wyraźniej. On będzie wzrastać w twoim życiu (Jn 3: 30). Im więcej będziesz się uczyć Go 

poznawać, z Nim chodzić i karmić się Jego słowem, tym bardziej będzie się stawał w twoich 

oczach wielkim. Wszystko, co wiemy o Bogu, wiemy przez wiarę (Rz 10: 17). Żyj Słowem 

Bożym! Jest to naprawdę dziwne, ale są niektórzy, którzy myślą, iż otrzymują moc Bożą, 

chociaż na Słowo Boże zwracają bardzo mało uwagi. Takich, którzy nie czczą Słowa Bożego, 

On nie uczci swoją obecnością. Słowo Boże oczyszcza nasze życie z grzechu, który w nie 

wkroczył (Ps 199: 9; Jn 15: 3). Kiedy Bóg mówił ze mną o tych rzeczach, rozjaśnił mi 

całkowicie, że i nadal pozostałby daleko ode mnie, gdybym pozwolił tym rzeczom pozostać w 

moim życiu, gdybym tolerował grzech i pozwolił mu pozostać we mnie. Wtedy i On byłby 

ode mnie oddalony tak, że byłby dla mnie Bogiem małym i bez znaczenia, któremu inni 

starają się tak licznie służyć. Jedyną drogą, żeby Bóg mógł uróść w moim życiu i przejawiać 

w nim swą moc, jest dla mnie oddalanie się od tego wszystkiego, co mogłoby wkroczyć 

pomiędzy mnie, a Boga. Toteż jedyną drogą, by Bóg mógł zostać w moim własnym 

doświadczeniu owym wielkim „Jam jest”, jest wytrwałe chodzenie w świetle Jego Słowa i w 

mocy Ducha Świętego. Ja sam na tej drodze muszę codziennie się zmniejszać, zagłębiać w 

Nim coraz więcej swoje życie, żeby On mógł róść. On „musi” róść, nie „mógłby” ani „chciał” 

róść, ale „musi” róść w swojej chwale, majestacie i mocy. On musi róść w kierowaniu moim 

życiem (Gal 2: 19–21). Napełń mnie swym Duchem, żeby świat nie widział więcej mnie ani 

nic innego, jak tylko Jezusa, jaśniejącego w moim życiu. 

 

10. Puste słowa i jałowa paplanina   

„A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą 

sprawę w dzień sądu” (Mt 12: 36).  

Nic tak nie objawia duchowej nędzy człowieka jak puste i nieużyteczne słowa. Nic też tak nie 

odsłania i nie wykazuje dobitnie powierzchowności tych, których nie dotyka los zgubionych i 

cierpiących, jak nieprzerwany prąd jałowego pustosłowia i bezsensownego dowcipkowania. 

Chociaż w oczach wielu uchodzi to za rzecz niewinną, nieszkodliwą i całkiem bez znaczenia, 

w rzeczywistości mało jest duchowych chorób, które byłyby tak zaraźliwe i zgubne jak 

powyższa.  

Bóg stawia jałowe i puste mowy w rzędzie wielu innych niebezpiecznych grzechów (Ef 5: 3–

4). Jezus sam oświadczył: złe myśli, bluźnierstwo, kradzież, morderstwo, cudzołóstwo, 

gorzkość, zapalczywość, nienawiść, wrzask, złość, pycha i lekkomyślność pochodzą z 



wewnątrz i kalają człowieka. Lekkomyślność kala tak samo jak pożądliwość i 

wszeteczeństwo.  

 

Bóg dał słowu wierzącego pełną moc i siłę, przez co staje się ono zacnym i drogocennym. 

Drogocenne zaś rzeczy nie mogą być rozrzucane i marnowane. Jezus mówi: „Zaprawdę 

powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby 

w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się” (Mk 11: 23). 

To daje nam siłę mówić w pełnej mocy i to nawet w takiej mierze, że nas i martwe rzeczy bez 

życia muszą usłuchać. Jest to ta sama siła, której użył Jezus, kiedy zgromił morze i wiatry, a 

burza się uciszyła (Mk 4: 39). Ta sama siła, której użył Mojżesz, gdy przemówił do skały, aż 

wytrysnęła woda (4Mo 20: 8). Tej samej siły użył Jezus w stosunku do figowego drzewa, 

mówiąc: Niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada” (Mk 11: 14). Rozkazał drzewu 

uschnąć i ono uschło.  

Kto mądry, tak właśnie postępuje (Prz 15: 14; 10: 19; Kzn 5: 2).   

 

11. Ofiara święta, miła Bogu 

„Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę 

żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza” (Rz 12: 1).  

Nie jest ogólnie w zwyczaju używać rzeczy, które nie należą do nas. Bóg używa takich 

rzeczy, które zostały Mu ofiarowane, rzeczy poświęconych. Rzeczy poświęcone Jego własnej 

osobie są oddzielone. Czy chcesz, żeby cię Bóg mógł użyć? W takim razie musisz ofiarować 

swoje ciało. Musi być ono ofiarowane Bogu i oddane Mu na własność. Ciało, które nie 

zostało w pełni wydane Bogu, bywa w mniejszej lub większej mierze opanowane przez 

szatana lub nasze „ja”.  

… Z faktu zaś, iż nie są do tego używani, wynika jasno, że ofiara ich nie została przyjęta. Bóg 

nie odrzucił ich dlatego, że nie było potrzeba robotników (Mt 9: 37). Bóg nie odrzucił ich też 

z powodu tamowania i przeszkód, jakie Mu czynili, bo On często używał tych, którzy zdali 

się mieć zaledwie nikłe naturalne zdolności. Piotr i Jan, których Bóg wiele używał, byli 

ludźmi niewykształconymi, laikami (Dz 4: 13). Mojżesz był nieobrotnego języka (1Ko 1: 27–

28). Myślisz, że ty też przeszkadzasz i wstrzymujesz? Do pewnego stopnia przeszkadzaliśmy 

wszyscy.  

Jedynym powodem, dla którego Bóg odrzucił niektórych, było to, że Mu nie byli miłymi i 

przyjemnymi. Bóg stawia dwa warunki. „Ofiara miła” musi być święta i należna całkowicie 

Jemu. Ta, która nie jest święta, jest dla Boga nieprzyjemna. Przyniesiona Bogu ofiara, 

zanieczyszczona świeckimi zwyczajami i grzechem, jest gorsza niż wieprz, który był 

ofiarowany na poświęconym ołtarzu w Jerozolimie przez Antiocha Epifanesa.  

 

Uczestnikami boskiej natury (2Pt 1: 4) 



 

Wzniosłą zasadą dla nas jest słowo: „Stać się uczestnikami Boskiej natury” i być takimi,  

 

Lecz z chwilą, kiedy stałeś się uczestnikiem Jego natury, wyżej wymienione cechy stały się 

zamianą za ustępujące z twego życia cechy własnej cielesności. Jeżeli masz Bożą naturę, 

będziesz miał mądrość, pochodzącą stąd, że pozwalasz się kierować Duchem Świętym i dbasz 

o to. To nie jest mądrość naturalna ani mądrość, którą można poznać czy zdobyć, lecz 

mądrość kierownictwa duchowego, zupełnie niezrozumiała dla tych, którzy kierownictwa 

Duchem Świętym nie rozumieją i nie dożywają tego. A jeśli będziesz mieć namaszczenie, 

które się bierze z pełności poznania Ducha Bożego twoim duchem, Bóg objawi ci rzeczy, 

których na innej drodze poznać nie możesz. Będziesz posiadał siłę, bo Bóg jest siłą. Będą się 

objawiały znaki i cuda, chorzy będą uzdrowieni, chromi będą chodzić, ślepi widzieć, głusi 

słyszeć, a guzy raka znikną na twój rozkaz. Jeśli zajdzie potrzeba, zostaną ci objawione 

tajemnice ludzkiego serca. Dusze przebudzą się ze snu duchowej śmierci, a przeniesione 

zostaną jako nowe stworzenia do królestwa Bożego. Nawet w końcu ci, których cielesne życie 

zgasło, jeżeli to będzie wola Bożą, mogą zostać wskrzeszeni z martwych. Bóg nie posiada 

ulubieńców i faworytów. Za Jego moc musi każdy zapłacić tę sama cenę, a dla wszystkich, 

którzy by chcieli tę cenę zapłacić, jest darowana ta sama siła ku osiągnięciu tego. Każdy, kto 

zna Jego drogi i przywłaszcza sobie przez wiarę Jego obietnice oraz wierzy całym sercem, że 

Bóg wykona dokładnie to, co obiecał, stanie się uczestnikiem Boskiej natury i zostaną mu 

otworzone drzwi ku nowym doświadczeniom wiary, przewyższającym najśmielsze 

oczekiwania. 

 

Uwagi końcowe 

To jest owych jedenaście punktów. Mam nadzieję, że Bóg ożywi je także i w tobie i użyje cię 

tak, jak tutaj zostało to objawione, żebyś był ściślej złączony z Nim i przyprowadzony do 

stanu pełnej Bożej mocy, która mogłaby być skuteczna także i w twoim życiu. Jeżeli 

przyjmiesz uwagi tej książeczki dla siebie, będziesz studiował pilnie Słowo Boże, będziesz 

oczekiwał przed Panem w modlitwie, jestem pewien, że i ty znajdziesz w swym życiu 

niektóre rzeczy, które muszą zostać zwyciężone i odłożone, ponieważ są one przeszkodą 

Bogu w tym, abyś mógł być napełniony mocą Bożą. Modlę się, abyś został zachęcony do 

tego, o czym czytamy (Flp 3: 14), i abyś wytrwał w tym dotąd, póki Bóg nie zacznie działać 

w twym życiu w pełni mocy. To się jednak prędzej stać nie może, dopóki pilnie i całym 

sercem nie będziesz szukał tego, żeby być doskonałym w oczach Bożych i dopóki nie 

wykonasz doskonale Jego woli (Flp 3: 15). To jest obietnica. Musisz wpierw poznać swoje 

grzeszne upodobania, twoje grzechy, w których najczęściej lubisz pozostawać, a które cię 

odłączają od pełnej mocy i doskonałości, zamierzonej i przeznaczonej przez Boga dla ciebie. 

Doświadczyłem tego w moich podróżach ewangelizacyjnych oraz w działalności 

duszpasterskiej, że większość ludzi posiada umiłowane grzeszne zachcianki, ukochane 

grzechy, które pieszczą i przez długie lata pielęgnują, rozwijając je. Apostoł Paweł nazywa to 

„łatwo usidlającym nas grzechem”, który się do nas przykleja i czyni nas leniwymi (Hbr 12: 

1). Są także grzechy z przyzwyczajenia. Musimy je odrzucić, jeżeli chcemy zakosztować 

nagrody zwycięstwa. Odrzućmy więc każdą ociężałość, grzechy, które tak łatwo stają się 

przyzwyczajeniem i z cierpliwością postępujmy w boju, któregośmy się stali świadomymi i 



dobrowolnymi uczestnikami. Wielu dobrym ludziom, którzy mogliby się stać owocnymi 

pracownikami dla Chrystusa, została odjęta odwaga, ponieważ zaniedbali czy zapomnieli 

odrzucić ciężki balast i tym samym stali się niezdolni do boju, bo są wątpiący. W końcu 

zaczynają wątpić nawet w słowa Chrystusa o towarzyszących wierzącym znamionach i mocy, 

którą im Bóg obiecał, aby mogli czynić te same sprawy, co Jezus. 

I dziś jest wielu wierzących, którzy są bliscy tego, aby się wyrzec nadziei objawienia się 

pełnej mocy Bożej. Miły czytelniku, ty nie wyrzekaj się tej nadziei. Przystąp do Boga w 

uciszeniu, szukaj Go wytrwale, choćby cię to wiele miało kosztować, aby Bóg mógł ci 

pokazać twoje umiłowane grzechy. Dopóki nie będziesz wiedział, z czego ma być twoje życie 

oczyszczone, nie będziesz mógł sięgnąć po pełną Bożą moc (Mk 10: 21). Jeżeli szukasz Pana, 

przypomnij sobie, że On stale pozostaje wierny, aby położyć kres twoim grzesznym 

zachciankom i umiłowanym grzechom, jak to uczynił ongiś z bogatym młodzieńcem. Jeżeli 

nie zdecydujesz się położyć wreszcie tych umiłowanych grzechów na ołtarzu, musisz i ty 

zasmucony odejść, jak ów młodzieniec. Jeżeli mówi Bóg do ciebie, chociaż ten głos jest na 

razie cichy, usłuchaj Go. Odłóż swoje najmilsze grzechy i idź naprzód z Bogiem. 

Wiedz, że twoje grzeszne upodobania, o których nie życzysz sobie mówić, są mimo wszystko 

grzechem. Ciągle na nowo jesteś skłonny te rzeczy czynić, jeżeli tylko wiesz, że tego nikt nie 

widzi, a zarazem nie chcesz przyznać, że to grzech. Wiedz, że to właśnie te rzeczy cię 

najłatwiej zniewalają. Tego bronisz i usprawiedliwiasz to, a tymczasem właśnie to sprawuje 

w tobie mroki wątpliwości, podświadome oskarżenia i wyrzuty sumienia, które zakrywają 

twoje duchowe niebo, chociaż naprawdę odczuwasz konieczną potrzebę społeczności z 

Bogiem. Jest to grzech, którego się bardzo niechętnie pozbywasz, który według ciebie jest tak 

mały, że Bóg go prawie nie dostrzega, ale jest jednak na tyle wielki, iż nie wierzysz, abyś się 

mógł bez niego obejść. Jest to właśnie ten grzech, który musi być odrzucony, jeżeli nie chcesz 

być zwyciężonym w tym boju, który ustawicznie prowadzisz i starasz się usprawiedliwiać, 

nazywając najwyżej „słabością”. Bądź uczciwy względem samego siebie i nazwij to 

grzechem. Nie nazywaj tego rozwagą i przezornością, jeżeli jesteś skąpy. Jeżeli jesteś winien 

grzechu pychy, nie nazywaj tego szacunkiem dla samego siebie. Ci, którzy skłonni są do 

wyolbrzymiania pewnych rzeczy, muszą uświadomić sobie, że co nie jest czystą prawdą, jest 

prostym kłamstwem. Jeżeli zaś jesteś spętany przez demona zatwardziałości i zacietrzewienia, 

uważaj, żebyś nie wpadł w zasadzkę, uważając to za swoją pewność siebie i stanowczość. 

Jeżeli jesteś nawiedzony zmysłowością, nie mów, że jest to wrodzona skłonność twojej 

natury. Jeżeli jesteś pochopny w osądzaniu drugich, nie nazywaj tego darem rozeznania i 

właściwego rozsądzania ludzkiej natury. A może bywasz nie w humorze, oschły, skłonny do 

rozdrażnienia, nieuprzejmy lub chłodny? Szatan ci powie, że to jest wrodzona nerwowość i że 

na twoje rozdrażnienia nie ma rady. 

Chodź tu, miły przyjacielu, a bądź raz całkiem szczery przed Bogiem i przed sobą i nazwij 

wszystko tym, czym jest rzeczywiście. Jeżeli coś jest grzechem, nazwij to grzechem. Ukórz 

się przed Bogiem, proś Go, aby cię od tego uwolnił i uczynił zwycięzcą nad tym. Nie ulega 

wątpliwości, że wielu ludzi, starając się usprawiedliwić swoje małe grzeszki, mówi: „Tak 

przecież robią wszyscy”. Zauważ jednak, iż tym samym bierzesz sobie za wzór w twoim 

życiu wady swoich bliźnich. A skąd wiesz, czy Bóg nie wytykał im już nieraz tych 

hańbiących wad? Nie bądź więc tak samo nieposłusznym jak oni. Przypomnij sobie 

napomnienie, jakie dał Jezus Piotrowi (Jn 21: 22). Poświęcenie nie może mieć nic wspólnego 

z wieloma naszymi osobistymi przyzwyczajeniami. Chodzi o to, aby usunąć z naszego życia 

tysiąc drobnych rzeczy, które same w sobie może nie stanowią nawet grzechu, ale które, jeśli 

się ich nie pozbędziemy, zajmują miejsce należne Chrystusowi. Wielu chrześcijan 



usprawiedliwia się z nie czytania Biblii, co czynić powinni, tłumacząc się brakiem czasu. Ci 

sami ludzie jednak znajdują dosyć czasu na studiowanie wszystkich dzienników i 

ilustrowanych tygodników. To można określić tylko w ten sposób, że te rzeczy stały im się 

ważniejsze niż Słowo Boże. Wypchnęli Jezusa z miejsca, które miał prawo w ich życiu 

zajmować. W ten sposób wiele rzeczy, które niejednemu wydają się być niewinnymi i 

nieszkodliwymi, może stać się grzechem przez to, że zajęły miejsce należne Jezusowi. 

Tysiące tych, którzy twierdzą, iż wierzą w Jezusa Chrystusa, posiadałoby o wiele więcej siły i 

mocy w swym życiu, gdyby czas poświęcony czytaniu czasopism i sportom spędzili bojując 

w komórce modlitewnej, aby usłyszeć głos Boży. To są niektóre z tych małych lisków, które 

niszczą młode pędy na winnicy i okradają lud Boży z owocności. O ileż owocniejsze 

prowadziłby lud Boży życie, gdyby czas, spędzony przy telewizorach na śledzeniu różnych 

zawodów sportowych, spędził na kolanach, bojując przeciwko szatanowi! (Ef 6: 12) 

Grzechy, które odgradzają człowieka od Boga, nie zawsze muszą być wielkie i odrażające, a 

mimo to okradają człowieka z najkosztowniejszych rzeczy, które Bóg dla niego przygotował. 

Są to przede wszystkim grzechy powszednie, takie, które czyni każdy. Wszyscy ci, którzy 

noszą w modlitwach stracony, grzeszny, zbolały, odrzucający Jezusa świat, oddany piekłu, 

którzy czynią uczynki, obiecane im przez Jezusa, a których służba potwierdzana jest 

znamionami, którzy przynoszą pomoc i zbawienie potrzebującym, dawno już pozbyli się 

takich rzeczy. Być może masz rację, jeżeli powiesz: „Przecież w moim zborze prawie każdy 

to robi.” Nie zapominaj jednak, że z powodu tych drobnych, opisanych wyżej słabostek nie 

posiadają oni, bo nie mogą posiadać, pełnej mocy Bożej ani też nie są w stanie korzystać z 

darów duchowych. Wielu z nich żyje nawet w wątpliwościach, czy są „dojrzali do 

pochwycenia”. Kiedy zwiastuję ewangelię o powtórnym przyjściu Chrystusa, często proszę 

tych, którym nie jest jasne, czy są gotowi na przyjście Pana, aby wyszli do przodu. Przy 

takich okazjach bywam mocno zdziwiony wielką ilością ludzi, którzy podnoszą wtedy ręce, 

mimo że twierdzą, iż są zbawionymi, a nawet napełnionymi Duchem Świętym. Mówi mi to, 

że większość dzisiejszych tzw. dzieci Bożych nie potrafi jeszcze prowadzić swego życia na 

tyle zwycięsko, aby mogli być gotowi na pochwycenie. Tacy nie mogą posiadać 

wystarczającej mocy Bożej. Mogą tylko co najwyżej zakosztować od czasu do czasu 

wysłuchania modlitw. Lecz czasy dzisiejsze i warunki, w jakich żyjemy, wymagają czegoś 

więcej. Pod żadnym pozorem nie waż się brać sobie za wzór dla swojego życia zastępów 

takich „wierzących”. Jest tylko jeden, którego życie jest godne, by być dla nas wzorem. A to 

jest Jezus Chrystus. Niektórzy nie chcą przyjąć nauki o poświęceniu, tj. tego, o czym się 

mówi w niniejszej książeczce. A przecież w całej tej książeczce głoszę tylko Jezusa 

Chrystusa. Jeśli nie rozumiesz Go jeszcze, idź i spotkaj się z Bogiem. „Czy idzie dwóch 

razem, jeżeli się nie umówili?” (Am 3: 3). Jeżeli oczekujesz chodzenia z Bogiem i posiadania 

pełnej mocy do czynienia Bożych spraw, musisz pilnie szukać pojednania z Bogiem. Jeżeli 

zaś przyjdziesz do pełnej zgody z Bogiem, doprowadzi cię to do rozerwania z bliźnimi. O 

wiele lepiej jest jednak być w pokoju z Bogiem, choćby prowadziło to nawet do niezgody z 

innymi, których poglądy podzielaliśmy dawniej. Wielu ludzi dzisiaj stara się podobać innym, 

zamiast dokładać starań podobania się Bogu. Więcej szukają upodobania w ludziach, niż w 

Bogu. W życiu każdego wierzącego przychodzi dzień, kiedy staje on na rozdrożu. Mężowie 

Boży przez wszystkie czasy przychodzili na rozstajne drogi i obierali ścieżkę, która była 

trudna i twarda, przynosiła cierpienia i prześladowania, ale także siłę i moc wraz z aprobatą 

Bożą. Inni znowu, przychodząc na rozstajne drogi, wybierają drogę wygodną i ciekawą, 

dochodzą nią do wygodnego życia, w którym dostępują poważania, lecz w końcu zaprowadzi 

ich ona na zginienie. Przedstawmy sobie Lota, gdy w minionych czasach rozważał, która też 

droga będzie dla niego najlepsza. Czy tam w dolinie, pełnej życiodajnej wilgoci, z kwitnącym 

miastem Sodomą pośrodku? Tak, to na pewno była wygodniejsza droga, niż iść w 



nieprzystępne, niegościnne góry. Uważał, że bezpieczniej będzie się czuł pośród tamtego ludu 

i że będzie mógł urządzić wśród nich swoje życie i prowadzić tam swoje interesy, jednak bez 

uczestniczenia w ich grzechu. I rzeczywiście, mimo wszystko, na końcu jego drogi Bóg 

nazwał go sprawiedliwym. Ale Lot nie posiadał nawet tyle Bożej mocy, aby uchronić swe 

córki, a przez swoje czyny wystawił samego siebie na pośmiewisko. Każda droga stoi 

otworem dla tych, którzy ją wybierają. Niech będą Bogu dzięki za lepszą drogę. Także i ta 

droga, droga zbawienia stoi jeszcze otwarta. Znajdziesz na niej ślady takich mężów jak: 

Mojżesz, Abraham, Józef, którzy przechodząc przez rozdroże woleli zostać czystymi i 

niewinnymi, chociaż znaczyło to pozostać we wschodnim więzieniu, z którego nie mógł się 

nikt spodziewać wybawienia. Podobnie i Daniel odmówił picia wina ze stołu króla z 

wierności swojemu Bogu, co wprowadziło go na drogę, na której go miała spotkać śmierć w 

jaskini lwów. To właśnie ci mężowie powiedzieli szatanowi swoje zdecydowane „nie”, 

ponieważ byli w stanie oddać Bogu swoje „ja”. 

Mojżesz miał zrozumienie co do wartości, jaką przedstawia wieczność, czego nie posiada 

dzisiaj wielu wierzących. Wydaje się, że uważają skarby egipskie za cenniejsze. Nie jest 

możliwym dać Bogu swoje „ja”, jeśli nie powiedzieliśmy wpierw rzeczom tego świata „nie”. 

Mojżesz otrzymał cenną nagrodę od Boga — został nazwany przyjacielem Bożym. Bóg daje 

dziś taką nagrodę dla wielu, którzy słyszeli Jego głos, stali się posłuszni Jego rozkazom i 

powiedzieli stanowcze „nie” dla świata, a „tak” Bogu. Bóg szuka męża, który by potrafił 

wznieść mur i stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem przed Bogiem (Ez 22: 30). Bóg 

szukał takich mężów w dawnych czasach — szuka ich i dziś. Świętość Boża wymaga sądu 

dla złości tego świata, ale obecność sprawiedliwych zatrzymuje jeszcze „lawinę sądu”. 

Mojżesz stanął w wyłomie, wstawiając się za naród izraelski i ich życie zostało uratowane. W 

wyłomie między Bogiem, a Lotem i jego rodziną stanął Abraham. Także i my winniśmy 

stanąć w wyłomie za zgubionymi. 

Uwaga: Asa Alonzo Allen był głośnym w latach 40-tych ewangelistą, prowadzącym 

kampanie z usługą uzdrawiania. Tłumacz tekstu jest nieznany. Język przekładu pozostawia 

wiele do życzenia, mimo to publikujemy ten tekst ze względu na jego ciągle aktualną wartość 

duchową i istniejące zapotrzebowanie. 

 


