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Kto prowadzi Koció"? 

 
 

WPROWADZENIE 
 
„Ci, którzy s prowadzeni przez Ducha Boego, ci s synami Boymi” 
 

Rzym. 8:14 
 

Pismo nigdzie nie sugeruje, e prowadzenie przez Ducha witego jest opcj. Nasze 
umys!y skierowane s albo na rzeczy cielesne, co powoduje mier, albo na Ducha, co daje 
nam w rezultacie ycie i pokój (Rzym. 8:5-17).  

Pomimo, e deklarujemy, i Jezus jest naszym Panem, w rzeczywistoci On nie jest 
naszym Panem, chyba e jestemy prowadzeni przez Ducha Boego, a co za tym idzie; w tym 
miejscu gdzie jestemy w stanie us!ysze g!os naszego Pasterza. Potrzebujemy Ducha 
witego eby wywyszy! i objawia! nam Jezusa, który z kolei bdzie wprowadza! nas w 
wol naszego niebiaskiego Ojca. Jezus powiedzia!, e to nie mówienie” Panie, Panie” 
uzdalnia nas abymy weszli do Królestwa Niebios, ale czynienie woli Ojca (Mat 7:21). 
             Koció! Jezusa, który jest Jego cia!em jawi si jako s!aby i podzielony.  
Trudno w nim odnale objawienie zwycistwa, które Jezus przyniós! nam przez krzy i 
Swoje zmartwychwstanie. Cia!o Chrystusa wyglda na sparaliowane i zwizane !acuchami 
i nie jest w stanie podnie si w zwycistwie.  

Co jest, zatem przeszkod do odniesienia zwycistwa? 
           Celem tej ksieczki jest okrelenie powodu tego problemu, który hamuje Koció! ju 
od 2000 lat. Z wyjtkiem przelotnych chwil, w których niektórzy z Boych ludzi jasno 
wiecili, wikszo cz!onków cia!a Chrystusa ma znikomy wp!yw na wiat. Szatan zawsze tak 
manewrowa!, e kiedy tylko Koció! jako zbiorowe cia!o, zaczyna! dzia!a w mocy 
zmartwychwstania, by uczyni wszystko by Go ponownie sparaliowa. 

Kiedy zajmiemy si tematem tej ksieczki, moemy by zmieszani, poniewa brakuje 
nam zrozumienia, e istnieje zarówno Religia Chrzecijaska, gdzie brakuje ycia i mocy, jak 
równie istnieje prawdziwe Chrzecijastwo. I tak naprawd to jest samo sedno owego 
problemu, poniewa w!anie duchów antychrysta i religii, Szatan uywa, aby zwiza Koció! 
!acuchami.  

Jako Koció! a nazbyt !atwo ulegamy zwiedzeniu, poniewa przekonujemy si, e 
!atwo jest by religijnym i y w ciele. Takim sposobem Chrzecijaska Religia moe 
sprawia wraenie czego prawdziwego, bdc tylko podróbk [fa!szem]. 

Obecnie, w czasie, gdy przyblia si ponowne przyjcie Pana, czy Cia!o Chrystusa 
wyrwie si z tych !acuchów? Wierz, e tak si stanie. Jednake, aby to osign, 
potrzebujemy Ducha witego, aby da! nam duchowe rozeznanie i zrozumienie, poniewa 
odpowiedzi przyjd tylko poprzez objawienie poznania Boga i Pana Jezusa Chrystusa, które 
jedynie moe by nam dane przez Ducha witego [Ef. 1:17] 

Tak, wic ksieczka ta nie tylko podejmuje prób zidentyfikowania problemu, ale 
take zmierza do tego by ukierunkowa czytelnika ku s!ubie Ducha witego jako jedynego 
Nauczyciela, Tego, który moe zapewni, e my, Cia!o Chrystusa jestemy we w!aciwy 
sposób po!czeni z nasz G!ow – Panem Jezusem Chrystusem. Jedynie wtedy Jezus moe 
by prawdziwie naszym Królem. 
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ROZDZIA! 1 
 

Kto prowadzi Koció"? 
 
Kto jest twoim przewodnikiem? 
 

Kto jest twoim przywódc i przez kogo jeste prowadzony? Jezus powiedzia!: 
„Niechaj nikt z ludzi nie bdzie nazywany waszym przywódc, bo jeden jest tylko 
Przywódca: Chrystus” (Mat. 23:10). Jednake w systemach Kocio!a wyglda na to, e jest to 
zupe!nie ignorowane. Jednake ci, którzy okrelaj siebie jako przywódców znajduj 
uzasadnienie dla tej pozycji w Biblii, a ci, którzy s prowadzeni przez ludzi zwykle czuj si 
komfortowo w tej sytuacji. Std wynika, e my – Koció! – Cia!o Chrystusa jestemy 
wmanewrowani w pozycj, która bezporednio zaprzecza s!owom Jezusa. 

Ta ksieczka jest napisana, aby zbada t sytuacj i zachci prawdziwych 
wierzcych do pos!uszestwa tych s!ów Jezusa, by w ten sposób uczyni Go ich jedynym 
Przywódc i podda pod Jego efektywne panowanie.  
 
Chrzecijaskie organizacje 
 

Kiedy patrzymy na rónorodne chrzecijaskie organizacje widzimy, e s one 
wszystkie zbudowane wed!ug podobnego wzoru. Czy patrzymy na Koció! Katolicki, 
Anglikaski, Prezbiteriaski, Baptystyczny, Zielonowitkowy czy nawet powstajce ostatnio 
Kocio!y Domowe, widzimy, e w zasadzie ich struktury uformowane s w taki sam sposób 
pomimo cig!ych wysi!ków podejmowanych przez wieki, aby uzyska rzdy Kocio!a zgodny 
z Pismem. 

Te wysi!ki, aby uzyska prawid!owy, zgodny z Pismem rzd Kocio!a nie odbywa!y 
si bez bólu i pocigajc za sob wielkie koszty. Pomimo to, z wyjtkiem krótkich okresów 
czasu, my – cia!o Chrystusa nie bylimy w stanie skutecznie odsun ludzi jako naszych 
przywódców by Chrystus zaj! w!aciwe, nalene Mu miejsce.  

Niektóre „struktury kocielne”, które usi!owa!y zgodnie ze s!owami Jezusa usun 
ludzi z ich hierarchicznych pozycji przywódców, niew!aciwie zrozumia!y funkcj Ducha 
witego. Albo umieszcza si tam „S!owo” w miejscu nalenym Duchowi witemu, albo 
Ludzi, którzy miast by prowadzonymi przez Ducha witego, s prowadzonymi przez dusz, 
gdzie cia!o i demony podszywaj si pod Ducha witego w roli przywódcy. 

Nasz problem nie polega jedynie na usuniciu ludzi jako naszych przywódców, ale na 
tym eby by prowadzonym przez Ducha witego. 
 
Charyzmatyczna rewolucja 
 

Od po!owy lat 1950, ruch znany jako Charyzmatyczne Przebudzenie Ekumeniczne 
sprawi!, e osoby nowo narodzone nalece do wszelkich denominacji otrzyma!y sposobno, 
aby by ochrzczonymi Duchem witym. Ruch Charyzmatyczny nie rzuci! wyzwania 
istniejcym strukturom, lecz zachci! wierzcych do tego eby byli wype!nieni Duchem  
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witym i byli przez Niego prowadzeni, lecz jednoczenie pozostajc w dotychczasowych 
strukturach.  

Jednake, mimo e w wyniku tych zdarze dary duchowe zosta!y pomnoone i 
wzmocnione, to potem funkcja i pos!uga Ducha witego jako Nauczyciela i Przewodnika, 
nie zosta!a naleycie podkrelona, poniewa realizacja tego zadania, e to nie ludzie winni 
by naszymi „nauczycielami” i „przywódcami” nie by!a jeszcze dostatecznie poznana i 
zbadana. 

Z tego powodu struktury zbudowane przez ludzi przetrwa!y i pozosta!y nietknite. 
Nawet w kadej nowej strukturze, zbudowanej raczej dla Pana, a nie przez Pana, widzimy 
powtarzanie si tego samego podstawowego wzorca.  

 
Wczesny Koció" 
 

Niektórzy historycy kocio!a uwaaj, e pocztek naszego problemu wiza! si z 
Ignacym, uczniem aposto!a Jana, który w roku 115 po Chrystusie napisa! siedem listów do 
Antiochii, w których przekonywa!, e powinni oni ustanowi nad tamtejszym kocio!em 
biskupa monarchicznego. By!by to jeden biskup nad nimi wszystkimi. Biskup ten mia! sam 
decydowa, co jest b!dem, a co prawd. W tym miejscu widzimy, jak cz!owiek zacz! 
przejmowa funkcj Ducha witego.  

Co, co mia!o moe pozory dobrego pomys!u i prawdopodobnie zosta!o 
zaproponowane, z jak najlepszymi intencjami, pozostawa!o jednake w niezgodzie z Pismem. 
Jeli zezwolimy, aby pos!uga Ducha witego zosta!a nam odjta, to nie jestemy w stanie 
rozezna prawdy i fa!szu ani nie moemy by prowadzeni przez Ducha.  

Wed!ug zasad zaproponowanych przez Ignacego, nie wolno by!o spoywa Wieczerzy 
Paskiej pod nieobecno biskupa. Powiedzia! on: „Niech nikt nie czyni nic, co dotyczy!oby 
kocio!a bez udzia!u biskupa”.  

Tak naprawd problem nie zacz! si jednak w tym momencie. Ju Jan pisa! o takim 
wierzcym, który „lubi! odgrywa wród nich kierownicz rol” (3 Jana 9), a Pawe! ostrzega!, 
e sporód starszych kocio!a w Efezie powstan ludzie, którzy pocign innych uczniów do 
podania za nimi (Dz. 20:28-32). 

W rzeczy samej, Jan pisze, e od momentu, kiedy tylko narodzi! si Koció!, pojawi!o 
si wiele osób z duchem antychrysta i e wyszli oni sporód nich samych (1 Jana 2:18-19). 
Winnimy, zatem rozezna, e u ród!a problemu stoi „duch antychrysta”! 

 
Duch Antychrysta 
 

S!owo „Antychryst” odnosimy zwykle do cz!owieka, który powstanie u koca czasów 
i który bdzie czczony na ca!ej ziemi. Zwany jest on inaczej „Besti”, w Obj. 13, 
„cz!owiekiem niegodziwoci” w 2 Tes 2:3 i „ma!ym rogiem” w rozdzia!ach 7,8 i 11 ksigi 
Daniela.  

Chocia s!owo „Antychryst” zosta!o przyjte jako najogólniejszy tytu! cz!owieka, 
który bdzie sprzeciwia! si witym, jednake s!owa „antychryst” nie znajdujemy nigdzie 
indziej poza trzema listami Jana. 

Jan mówi zarówno o „Antychrycie” jak i o wielu duchach antychrysta, pisze te o 
tym, co pozwala nam si tym duchom przeciwstawi. Jan wskazuje na „namaszczenie w nas”, 
mówic, e „mamy namaszczenie od  Jedynego witego i wiemy wszystko.” (1 Jana 2:20) 
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Wyjania on, e namaszczenie, które przyjlimy od Niego pozostaje w nas, i e nie 
potrzebujemy eby ktokolwiek nas uczy!, ale Jego namaszczenie uczy nas o wszystkich 
rzeczach i jest prawdziwe i nie k!amie(1 Jan 2:27). 
Wielu wierzcych ma trudnoci ze zrozumieniem tego fragmentu, poniewa w!aciwie 
rozpoznaj tych sporód Cia!a Chrystusowego, którzy maj s!ub nauczania. Jednake 
Jeremiasz prorokowa!, w odniesieniu do Nowego Przymierza, e ju nie bd uczy siebie 
Nawzajem, i e cz!owiek nie bdzie naucza! swojego brata: „poznaj Pana”, poniewa oni 
wszyscy Mnie bd poznaj od najmniejszego sporód nich do najwikszego – tak mówi Pan 
(Jer 31:34). Musimy zdawa sobie spraw, e ktokolwiek, kto naucza, pomimo, e jest darem 
dla Kocio!a to nie jest w!aciwie Nauczycielem. Dopóki to, co jest nauczane nie jest przyjte 
od jedynego Nauczyciela - Ducha witego i potwierdzone naszemu duchowi, to posiadamy 
mamy jedynie intelektualne, umys!owe, a nie duchowe poznanie i zrozumienie. 
  
Chrystus i Antychryst 
 

S!owo „Chrystus” w jzyku greckim i „Mesjasz” w hebrajskim, oznaczaj 
Namaszczony. Chrystus jest Tym, który jest namaszczony. Kiedy jestemy na nowo 
narodzeni i stajemy si nowym stworzeniem odkrywamy Chrystusa w nas - nadziej chwa!y 
(Kol. 1:27). Bdc ukrzyowanym z Chrystusem to ju nie ja yj, ale yje we mnie Chrystus, 
(Gal. 2:20). Pawe!  mówi nam, e jeli nie mamy Chrystusowego Ducha to nie naleymy do 
Niego, i e jeli Chrystus jest w nas, nasz duch jest ywy przez wzgld na sprawiedliwo, 
(Rzym. 8:8-10). W ten sposób odkrywamy,e posiadamy namaszczenie i wiadectwo w sobie 
samych (1 Jan 5:10). 

Podczas gdy Jan wskazuje na istnienie duchów antychrysta, podkrela on 
jednoczenie, e namaszczenie w nas, pochodzce od Namaszczonego, jest dla nas pewn 
obron. Wikszy jest, bowiem Ten (Chrystus), który jest w nas, ni ten, który jest w wiecie 
(1 Jan4:4). Mówi nam, e Jezus Chrystus zamieszkuje w nas przez Ducha (Chrystusa), który 
zosta! nam darowany (1 Jan 3:24). Dlatego te Jan napomina nas abymy „badali duchy”, (1 
Jan 4:1). 

S!owo Antychryst moe oznacza „przeciwko Chrystusowi” albo „zamiast Chrystusa” 
albo „tego, kto uzurpuje pozycj Chrystusa” - dobr kopi lub podróbk (S!ownik S!ów 
Biblijnych Vines). 

Jan widzi zwizek midzy fa!szywymi prorokami a duchami antychrysta w 1 Jan 4:1 i 
my wiemy, e powstanie wielu fa!szywych Chrystusów (po grecku: pseudochrystusów) i 
wielu fa!szywych proroków. Bd oni czynili wielkie znaki i cuda przed powrotem Pana, aby 
zwie (to jest ich cel), jeeli to moliwe, nawet wybranych (Mat 24:24). Podobnie jak 
wczesny Koció! widzia! uwolnienie duchów antychrysta, to podobnie obecnie te same duchy 
zwodz wielu w tym kocowym czasie Kocio!a (Mat. 24:11). 

Jest absolutn koniecznoci dla naszego przetrwania duchowego aebymy 
przebywali w Nim i ebymy byli prowadzeni do ca!ej Prawdy przez Ducha witego i w ten 
sposób byli pod przywództwem Chrystusa, aby Jezus móg! by naszym Panem, nasz G!ow i 
naszym Królem. To dlatego Szatan bardzo subtelnie, 

niezauwaalnie zwiód! Koció! do tego punktu, w 

którym on nie bazuje ju na namaszczeniu w, ale 
zastpuje go przywództwem ludzkim, które jest 

przeciwne Boemu porzdkowi wed!ug Nowego Przymierza.  
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Nowe i Stare Przymierze 
 

Jest wane, aby rozpozna, i Boy porzdek wed!ug Starego Przymierza jest inny ni 
wg Nowego Przymierza. 

W Starym Przymierzu Boy ludzie nie byli na nowo narodzeni z Ducha, a wic nie 
byli w stanie by prowadzonymi przez Ducha witego. Bóg przemawia! i komunikowa! si 
ze swoim ludem, Izraelem, poprzez proroków, królów i kap!anów. Boy Stary porzdek 
stanowi! pewne odzwierciedlenie porzdku panujcego w wiecie, w tym sensie, e istnia!a w 
nim hierarchiczna struktura przy pomocy ludzi zajmujcymi pozycje przywódców. 

Jednake wed!ug Nowego Przymierza porzdek ten si zmieni!. Ju nie mia!o by 
kap!anów stojcych pomidzy Bogiem a cz!owiekiem, poniewa wszyscy wierzcy s teraz 
kap!anami (1Piotr 2:9). W Nowym Przymierzu jest tylko Jeden Król, nasz jedyny Mistrz, 
Pan Jezus. MY WSZYSCY JESTEMY BRAMI (Mat 23:8).  

W 16 rozdziale 4 Ksigi Mojeszowej czytamy, e Kore zbuntowa! si przeciwko 
Staremu porzdkowi narzekajc, e Mojesz i Aaron wywyszaj si ponad zgromadzenie, 
lecz ten hierarchiczny porzdek by! ustanowiony przez Boga na ten czas. Rebelia polega!a na 
tym, e rzuca!a wyzwanie Boemu, w!aciwemu porzdkowi. Jednake porzdek Boy w 
Nowym Przymierzu stanowi odwrotno tego starego. Bóg zmieni! porzdek na taki, e my 
wszyscy powinnimy by na tym samym poziomie. Juda ostrzega, e biada nam, jeeli 
popadniemy w taki bunt jak Kore (Judy 11). On nie mia! on na myli tego, e powinnimy 
uznawa liderów, ale e powinnimy by upewnieni, e Boy, w!aciwy porzdek jest 
utrzymywany. 
 
Hierarchia czy Nie? 
 

Bycie czci hierarchicznego systemu samo w sobie nie jest z!em. W wiecie, w 
którym Pan nas umieci!, zaznaczajc, e jestemy w „porodku niego, ale nie jestemy z 
niego”, stanowimy cz hierarchicznego, wiatowego uk!adu i nawet jestemy napominani, 
aby podporzdkowywa si panujcym w nim autorytetom (Rzym. 13). Jakkolwiek, jeli 
chodzi o Koció!, Jezus powiedzia!, e „rzdcy pogascy panuj nad nimi i wielcy ludzie 
rzdz nimi, ALE NIE TAK POWINNO BY POMIEDZY WAMI, ale ktokolwiek chce 
by wielkim poród was musi sta si waszym s!ug” (Mat 20:25-26). Nie moe by 
sprawowana w"adza poprzez pozycj w kociele.  

 
Jezus mówi nam, aby „nie nazywa nikogo Rabbi, [hebr.-nauczyciel], poniewa  jest 

Jeden Nauczyciel, a wy WSZYSCY jestecie BRAMI” Jezus powiedzia!: „nie nazywajcie 
nikogo na ziemi ojcem, poniewa Jeden jest Ojciec, który jest w niebie” i eby NIE 
NAZYWAC SIEBIE LIDERAMI, poniewa Jeden jest LIDER, Chrystus. Ktokolwiek 
wywysza si bdzie poniony i ktokolwiek unia si bdzie wywyszony (Mat 23:8-12).  

 Tak, wic widzimy, e wszyscy jestemy brami, czci Kocio!a Jezusa Chrystusa, 
który nie ma hierarchicznej struktury, gdzie adna w!adza nie p!ynie w dó! od jednego 
cz!owieka (pana) na drugiego. Stoi to jednake w sprzecznoci z porzdkami w wikszoci 
istniejcych struktur kocielnych, które widzimy we wszystkich denominacjach, a które 
powoduj, e Jezus nie jest efektywnie g!ow tych struktur. Pomimo, e ci, którzy nale do  
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tych struktur mog mówi, e On jest ich g!ow, moe On efektywnie by ich g!ow jedynie, 
jeeli s prowadzeni przez Ducha.  

Ci, którzy widz siebie jako przywódców, nie zauwaaj skutków b!du, poniewa oni 
sami s w wikszoci wolni od autorytetu cz!owieka ponad nimi. Wiele, naucza w ostatnich 
latach wzmocni!o ten b!d, e jeli nie podporzdkujesz si „autorytetowi”[w!adzy] tych, 
którzy s ponad tob, to jeste  buntownikiem. To jest b!d, który utrzymuje Koció! w  
!acuchach. Cz!onkowie Cia!a Chrystusa s w taki wic sposób hamowani od prowadzenia 
przez Ducha witego, nie s w stanie rozpoznawa duchów b!du i w ten sposób s otwarci 
na zwiedzenie. To zwiedzenie wzrasta  teraz w czasach, kiedy przyblia si powrót Pana. 

 
Co mówi Pismo? 
 

W Nowym Testamencie s!owo „przywódca”, po grecku „hodegos”,[odigos co w 
Greckim znaczy kierowca], które oznacza „przewodnika”, jest uyte jedynie w odniesieniu do 
lepych przywódców, którzy prowadz innych lepych (Mat 15:14, Mat 23:16)!  

Greckie s!owo „kathigitos” t!umaczone na „mistrz” lub „pan” oznacza równie 
„przewodnika” i jest uyte w Mat 23:10, gdzie Jezus mówi by w!anie takim nie by! 

Ci, którzy broni obecnego systemu kocielnego czsto cytuj z Listu do 
Hebrajczyków gdzie greckie s!owo ”Hegeomai”,[po polsku hegemonia] oznaczajce 
„prowadzi”, ale t!umaczone jest jako „rzdzi”, w t!umaczeniu Biblii Króla Jakuba, (Hebr. 
13:7, 17, 24). 

W Hebrajczyków 13:7 jest powiedziane, e powinnimy naladowa wiar tych, 
którzy nas prowadz, co w wersji Biblii Króla Jakuba jest t!umaczone jako „tych, którzy 
sprawuj nad nami rzdy”!  

Czsto le rozumiemy pozycj braci, którzy id przed nami, lub nas prowadz. Nie 
powinnimy bowiem robi tego, co oni nam mówi na takiej samej zasadzie jak kto 
przyjmuje rozkazy od osoby majcej nad nim autorytet. Mamy ich raczej naladowa, 
poniewa oni po prostu pokazuj nam drog, sami pozostajc pod autorytetem Króla, 
podobnie jak my powinnimy by pod Jego autorytetem. 

W Hebrajczykach 13:17 autor listu mówi nam abymy byli pos!uszni tym, którzy nas 
prowadz (hegeomai) i abymy podporzdkowali si im, poniewa oni czuwaj nad naszymi 
duszami. Po raz kolejny t!umaczenie Biblii Króla Jakuba mówi, e powinnimy by pos!uszni 
tym, którzy sprawuj w!adz nad nami, wzmacniajc ide pos!uszestwa w stosunku do tych, 
którzy maja autorytet ponad nami. 

 Jednake s!owo ”pos!uszestwo” albo „by pos!usznym” w greckim jest to „peitho”, 
co znaczy ”przekonywanie, perswadowanie”, a pos!uszestwo, o którym mowa, nie wynika z 
pos!uszestwa autorytetowi, ale raczej z przekonania o racji (S!owik S!ów Biblijnych Vine). 

Bracia, którzy s bardziej dojrzali i prowadz nas w tym biegu powinni czuwa nad 
duszami tych, którzy s mniej dojrzali, ale nigdy nie powinni odnosi si do swoich braci w 
taki sposób, aby zajc miejsce Jezusa w ich yciu lub sprawowa rzdy czy w!adz 
wynikajce z ich pozycji, której oni tak naprawd nie posiadaj. W Hebrajczykach 13:24 w 
t!umaczeniu Biblii Króla Jakuba napisane jest, abymy pozdrowili wszystkich, którzy maj 
w!adz nad nami albo nami rzdz. Widzimy, e przet!umaczono tu przymiotnik „hegeomai” 
oznaczajcy „tych, którzy was prowadz” i zamieniono na rzeczownik „przywódcy”, co jest 
przeciwne nauczaniu Jezusa. Wiele b"dów wynika z t"umaczenia przymiotników, które 
oznaczaj (funkcj) jako rzeczowników, które oznaczaj (pozycj). 

Wreszcie widzimy te greckie s!owo „proistemi” oznaczajce „stanie przed”, które jest 
t!umaczone jako „rzdzenie” w t!umaczeniu Biblii Króla Jakuba w Rzymian 12:8. Znów jest 
to przymiotnik i oznacza on „braci, którzy id na przedzie”. To moe okrela  
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prowadzenie ogólnie, albo prowadzenie okrelonego spotkania lub zebrania. Poniewa musi 
by Boy porzdek dla kadego spotkania, w!aciwe jest ebymy mieli jakiego brata, który 
przewodniczy [czuwa] - nie po to eby kontrolowa, lecz raczej eby zapewni przywództwo 
Pana, który dzia!a przez ludzi i eby dba o to by Szatan nie pomiesza! szyków dla tego 
spotkania. Jest to funkcja starszych, którzy nie s ponad stadem, ale raczej pomidzy owcami, 
i którzy prowadz to zgromadzenie (Proistemi w greckim = prowadzenie 1Tm 5:17). Nie jest 
to sta!e stanowisko a raczej dorana funkcja w zalenoci od danej potrzeby. Taki uk!ad nie 
stawia starszego ponad stadem. Rol starszych jest zapewni panowanie Jezusa nad kadym z 
wierzcych poprzez zachcanie, nauczanie i napominanie wspó!braci eby sami s!uchali Pana, 
po to eby dane lokalne Cia!o Chrystusa mog!o by prowadzone przez Ducha. Taka funkcja 
bardzo róni si od tej, która jest przyjta przez starszych w hierarchicznych kocielnych 
strukturach, które znajdujemy w denominacjach. Ju czas abymy odnowili w!aciwe 
funkcjonowanie starszych w Kociele. Nie jest to !atwe, poniewa wielu wola!oby raczej 
naladowa ludzi ni uczy si tego jak Pan przemawia osobicie i by przez Niego 
prowadzonymi.  
 
Denominacje 
 

Kada struktura z w!asnej natury przybiera sobie jakie imi, co zreszt w!anie 
znaczy s!owo „denominacja”. Jedynym imieniem, które powinno by ponad Kocio!em jest 
‘Jezus Chrystus’, poniewa my jestemy Kocio!em Jezusa Chrystusa. Chocia moemy 
okreli grup wierzcych jako koció! w okrelonym miecie albo koció!, który spotyka si 
w czyim domu, ale to jest tylko okrelenie, ale nie ich nazwa. Koció!, który spotyka si w 
domu Jana nie jest kocio!em Jana tylko t czci cia!a Chrystusa, która spotyka si w domu 
Jana.  

Poprzez przybieranie sobie nazw, grupy wierzcych umieci!y jakie inne imi ponad 
sob ni Jezus i efektywnie usun!y Jezusa z Jego w!aciwej pozycji jako G!owy, poniewa 
wszystkie nazwane grupy maj przywódców, którzy poprzez to, e maj pozycj stali si ich 
„g!owami”. 

Gdy Bóg poruszy! si przez swojego Duch na pocztku 1900 lat wród wierzcych 
gromadzcych si w starej stodole na ulicy Azusa w Los Angeles, Pan powiedzia! naocznemu 
wiadkowi, Frankowi Bartlemanowi, e „oni si zorganizuj i w efekcie odsun Boga od 
nich”. Tak si sta!o, kiedy umiecili nazw nad drzwiami „Azusa Street Mission” (Misja z 
Ulicy Azusa). Duch wity przeniós! si tego dnia do innego miejsca! Frank Bartleman 
zrozumia!, e Bóg nie chce ‘ducha partyjnego’. To, czego Bóg chcia!, to kana!, przez który 
On móg!by zewangelizowa wiat, to znaczy dokona czego, czego nie móg!by dokona za 
pomoc partii sekciarskiej’. „Boy ludzi musz by wolni od heirarchizmu”[airesis-
sekciarstwo]- to jest co, co Frank przy tej okazji napisa!. 

 
Cz"onkostwo 
 

Aby efektywnie sta si czci denominacji trzeba sta si jej cz!onkiem, std wymóg 
eby zobowiza si wobec niej do lojalnoci i podporzdkowa si do autorytetu 
przywództwa tej zorganizowanej grupy ludzi.  

Kiedy rodzimy si na nowo, jestemy ochrzczeni przez Ducha witego w Cia!o 
Chrystusa stajc si cz!onkami Jego cia!a, które jest Jego Kocio!em i to jest ten jeden chrzest 
wspomniany w Efezjan 4:5. („W jednym Duchu wszyscy zostalimy ochrzczeni w jedno 
cia!o” 1Kor 12:13). My, którzy jestemy narodzeni na nowo, ju jestemy cz!onkami siebie 
nawzajem, którzy maj  przykazanie, aby siebie wzajemnie mi!owa tak jak Jezus mi!owa!  
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nas. (Jego mi!o do nas doprowadzi!a Go do oddania Jego ycia za nas). Jakiekolwiek inne 
zobowizanie si do czego innego wykraczajce poza to przykazanie nie jest zgodne z 
Pismem. I rzeczywicie, obietnica podporzdkowania si jakiejkolwiek grupie sprowadza 
efekt zwizania. Zwizywanie si przysig jest opisane przez Jezusa jako z!e w Mat 5:37. 
„Niechaj, wic mowa wasza bdzie: Tak - tak, nie - nie, bo co ponadto jest, to jest od z!ego”. 
To w!anie tego uczy! Jezus (patrz równie Jakuba 5:12). Musimy nawróci si z tych rzeczy 
i wyrzec si takich zobowiza w imieniu Jezusa, szukajc wybaczenia, aby móg! On nas 
odnowi w tych ostatnich godzinach, jako e przy!czenie si do naszych grup oddzieli!o nas 
od reszty Jego cia!a, poniewa istnieje tylko jeden Koció!. 
 
 
Miejsce pienidzy 
 

Aby utrzyma pe!noetatowe przywództwo, struktury kocielne p!ac swoim liderom. 
Pienidze do tego potrzebne zwykle pochodz z dziesicin oddawanych przez tych, którzy s 
pod takim przywództwem.  

Chocia dziesiciny by!y zgodne ze Starym Przymierzem i by!y czci porzdku 
zapewniajcego utrzymanie lewickim kap!anom, w Nowym Testamencie nauczanie na temat 
dziesiciny nie wystpuje. Chocia znale mona odniesienie do dziesiciny uczynionej 
przez Abrahama z !upów wojennych (nie z zarobków!) (Hebr. 7:4), jednake nigdzie w 
Nowym Testamencie nie mówi si nam, e powinnimy p!aci dziesiciny, jedynie raczej 
dawa w wolnoci. Biblijne uzasadnienie dawania dziesiciny przeprowadza si poprzez 
odwo!anie do wyselekcjonowanych fragmentów Starego Testamentu. My jednak musimy na 
nowo zda sobie spraw z tego, e ju nie jestemy pod Starym Przymierzem. Jeli kto 
wzi!by pod uwag wszystkie pisma Starego Testamentu, trudno by!oby mu usprawiedliwi 
aktualne praktykowanie dziesiciny w Kociele. (Przyk!adowo w 5Moj. 12:17, 5Moj.14:23, 
5Moj. 26:12). 
  To oczywicie nie znaczy, e nie powinnimy dawa tym, którzy nam us!uguj czy e 
powinnimy us!ugiwa TYLKO za zap!at. Darmo przyjlimy i Jezus mówi nam, e „darmo 
powinnimy dawa” (Mat 10:8). Nie powinnimy zawizywa pyska wo!owi, który m!óci (1 
Kor 9:9), ale nie powinnimy p!aci kocielnej hierarchii po to, eby by!a ponad nami ani 
umieszcza tych, którzy maj dar us!ugiwania w pozycji ponad nami, czynic  ich zastpczym 
kap!astwem, które wymaga dziesicin. 
 
Dary us"ugiwania 
 

Efezjan 4 wyjania, e kademu z nas zosta!a dana !aska zgodnie z miar 
Chrystusowego daru i kiedy On wstpi! wysoko ponad niebiosa, powo!a! niektórych jako 
aposto!ów a niektórych jako proroków, niektórych jako ewangelistów, niektórych jako 
nauczycieli, aby wyposaali witych. (Ef 4:7;11) 

Wszyscy rozpoznajemy te dary us!ugiwania, ale mona zauway denie do tego, aby 
umieci ich ponad nami i podporzdkowa si im. Mamy podporzdkowa si autorytetowi 
„pochodzcego od S!owa pochodzcego z Ducha”, które osoby z darem us!ugiwania 
przekazuj nam w Duchu witym, nie oznacza to jednak podporzdkowania si w 
rzeczywistoci tym osobom. 

W typowej formie struktury kocielnej w denominacjach widzimy „pastorów” 
zajmujcych pozycj pasterza ponad ich stadem, które to stado posiada swoj nazw, list 
cz!onków i praktyk p!acenia dziesiciny. Pastorzy ci mog rzeczywicie posiada duchowe 
obdarowanie jako pasterze dani przez Pana dla Jego Kocio!a, ale my skutecznie  



Kto prowadzi Koció"? 

 
unicestwiamy ich s!ub przez to, e usuwamy ich z pozycji s!uebnej i pozwalamy im, aby 
byli panami ponad stadem, które oni niew!aciwie okrelaj jako swoje. 

Pastor moe stan w miejscu poczucia w!asnoci nad stadem tylko wtedy, jeli stado 
w jakiej formie z!oy zobowizanie podporzdkowania si ich autorytetowi i zostania 
cz!onkiem. Kiedy wierzcy to uczyni, to pastor rzeczywicie jest ponad tym wierzcym i jest  
w stanie stosowa w!adz. W takiej sytuacji niesubordynacja zyskuje miano „buntu”, ale taka   
w!adza, podporzdkowanie si i bunt s przeciwne Boemu Królestwu i prawid!owemu 
Boemu porzdkowi w Kociele. 

S!owo „us!ugujcy [minister, ministrant]” w jzyku greckim „diakonos”, znaczy 
„s!uga”. Pomimo podejmowania prób, aby naucza o przywództwie s!uebnym, te dwa 
okrelenia wzajemnie si wykluczaj.  Pojcie „us!ugujcy lider”[sprzeczne w samym sobie],  
taki, jakiego spotka moemy w denominacjach, nie powinien znajdowa si w Ciele 
Chrystusa. S!uga powinien by s!ug! 

Jezus naucza!, e najwikszy powinien by s!ug myjcym stopy Jego braci, 
pracujcym w wolnoci i darmo i nie posiadajcy czy uskuteczniajcy w!adzy, poniewa 
s!uga, ze wzgldu na samo znaczenie tego s!owa, nie posiada adnej w!adzy! 

Inne dary us!ugi, na przyk!ad ewangelici, czasami obejmuj pozycj pastora nad 
kocio!ami, pomimo, e ich powo!aniem jest nie by „pastorem”. W ten sposób 
zrujnowalimy pos!ug wielu namaszczonych ludzi. Winnimy uwolni tych ludzi ze 
zwizania tytu!em i pozycj i pozwoli im jeszcze raz, aby mogli by prowadzeni i uywani 
tak jak chce tego Duch wity, pod w!adz i przywództwem Pana Jezusa Chrystusa. 
 
 

ROZDZIA! 2 
 

Wic kto tutaj rzdzi? 
 

„Ja zbuduj Koció" Mój i bramy piekielne go nie przemog” 
Mat 16:18b. 

 
Kto tutaj Rzdzi? 
 

Jezus powiedzia!, e On zbuduje swój Koció!, wic moemy by pewni, e On to 
zrobi i e wszelkie wysi!ki Szatana, aby temu przeszkodzi nie odnios sukcesu. Jednake, 
jeli my, którzy jestemy na nowo zrodzeni w Jego Koció!, który jest Jego Cia!em, 
uczynilimy innych g!ow, umieszczajc cz!owieka pomidzy sob a Jezusem, nie 
pozwalamy na to by Jezus by! efektywnie nasz G!ow i naszym Panem. Cho skutek tego 
posunicia moe mie wiksze lub mniejsze reperkusje, jednake zawsze bdzie wywiera! 
negatywny efekt na nasz duchow drog. To jak wielki bdzie to mia!o na nas wp!yw, zaley 
od mocy duchów antychrysta i religii, które przynosz duchow mier. Oddzielenie od 
naszej G!owy powoduje duchow mier i, prdzej czy póniej, jako rezultat, nasz 
nieskuteczno i bezradno. Jako „sól” tracimy nasz smak, jako „wiat!a” jestemy 
zadymieni lub zakryci. 

Oddzielenie od naszej G!owy powoduje, e tracimy umiejtno rozeznawania i 
s!yszenia g!osu Jezusa. Moemy mie wiadomo tego, e ju nie umiemy s!ysze naszego 
Pasterza albo jeszcze gorzej, moemy by prowadzeni przez nasze cia!o albo z!e duchy. 
Moemy nawet nie zdawa sobie z tego sprawy, e Jezusa ju nie ma w nas. Jestemy w 
wielkim niebezpieczestwie, jeli przestaniemy s!ysze naszego Pana.  
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Jezus powiedzia! do Kocio!a w Laodycei, e wypluje ich ze swoich ust (Obj. 3:14-

22). Jezus powiedzia! im, e sta! przy drzwiach i puka! do nich i jeeli ktokolwiek us!ysza! 
Jego g!os i otworzy! drzwi, On móg! wej wtedy do niego i móg! z nim biesiadowa a on 
móg! biesiadowa z Jezusem (werset 20). Ladocyejski koció! przesta! s!ysze g!os swojego 
Pana, dlatego On ju przesta! by w nich, a oni nawet sobie z tego nie zdawali sprawy.  
Jeli Jezus jest naszym Pastorem (z greckiego, Poimen = Pasterz lub Pastor) moemy s!ysze 
Jego g!os, poniewa Jezus powiedzia!: „moje owce s!ysz Mój g!os i ja je znam, a one id za 
Mn” (Jan 10:27), oraz „Ktokolwiek jest z prawdy s!yszy Mój g!os,” (Jan 18:37b). S!yszenie 
4:11).G!osu Pasterza oraz bycie prowadzonymi przez Ducha Boego s czci naszego 
kroczenia w Duchu. Kiedy pierwszy raz uwierzylimy, Duch wity osobicie wiadczy! 
wespó! z naszym duchem, e jestemy dziemi Boga (Rzym. 8:16). Rozpocz!o si nasze 
kroczenie w Duchu. Nawet zanim bylimy narodzeni na nowo Duch wity przekonywa! nas 
o grzechu i sprawiedliwoci (Jan 16:8). Gdy przez Ducha witego uwierzylimy po raz 
pierwszy, Pan by! w stanie otworzy nasze umys!y abymy rozumieli Pisma, tak jak to zrobi! 
dla uczniów w dniu, kiedy zosta! wskrzeszony z martwych ("k 24:45). Us!uga Ducha 
witego dzia!a w nas nawet zanim jestemy na nowo narodzeni, jednak musimy odróni to 
dzia!anie od sytuacji, kiedy On nape!nia nas t moc, któr uczniowie otrzymali, kiedy Jezus 
ochrzci! ich Duchem witym w dniu Pidziesitnicy po Jego zmartwychwstaniu. Tak wic 
„namaszczenie w nas” zaczyna nas uczy o wszystkim i Duch prawdy zaczyna wprowadza 
nas w ca! Prawd, aby uwielbi Jezusa, wzi z tego, co naley do Niego i oznajmi to nam 
(Jan 16:13). 

Podobnie jak kady wierzcy „jest prowadzony przez Ducha” tak samo „Koció! jako 
ca!o” równie moe by „prowadzony przez Ducha”. U pocztków Kocio!a to w!anie 
zgromadzenie wybra!o us!ugujcych, aby s!uyli przy sto!ach (Dz. 6:2-3). W Dziejach 
Apostolskich 15:22 aposto!om i starszym wraz z ca!ym Kocio!em wydawa!o si dobr 
rzecz, aby wybra ludzi i wys!a ich do Antiochii. Wydarzenia te nie opisuj procesu 
„wyboru” osób, które by nam odpowiada!y,  lecz raczej rozeznawanie, na kogo wskazuje 
Duch wity.  

Nasze prowadzenie, zarówno indywidualne jak i jako Cia!o, jest moliwe jedynie 
wtedy, gdy uznamy ten fakt, e Ojciec ma plan i cel, w którym chce abymy kroczyli, e 
Jezus jest nasz G!ow i jako G!owa On powie swojemu Cia!u, czego On chce i e przez Jego 
Ducha witego moemy kroczy w królestwie Jezusa i wype!nia Jego cele. 
 
Miejsce ca"ego Kocio"a 
 

Musimy na nowo odkry i zaakceptowa funkcj „ca!ego Kocio!a”, który niczego nie 
powinien czyni bez udzia!u wszystkich witych w rozeznawaniu woli Pana w sprawach, 
które ich dotycz. Po pierwszej podróy misyjnej Paw!a widzimy, e kiedy wróci! on do 
Antiochii, zebra! „ca!y Koció!” w jednym miejscu, aby zda raport ze wszystkich rzeczy, 
które Bóg dokona!, (Dz. 14:27). Kiedy w Antiochii pojawi! si spór, Pawe! i Barnaba zostali 
„przez Koció!” wys!ani do Jerozolimy, (Dz. 15:3), a kiedy wrócili zebrali „ca!e 
zgromadzenie”, aby us!ysza!o list wys!any przez aposto!ów i starszych Jerozolimy. W rzeczy 
samej, we wszystkich listach Paw!a, z wyjtkiem osobistych tzn. skierowanych do 
konkretnych osób, widzimy, e by!y adresowane do wszystkich witych w danym miejscu. 
 
Miejsce Starszych 
 

Rola Starszych jest czsto le zrozumiana. Kiedy Pawe! g!osi! Ewangeli w jakim 
miecie, spdza! on róny okres czasu z nowymi uczniami Jezusa, a potem powraca! tam, aby  
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wyznaczy starszych w kadym Kociele [Koció! w miecie](Dz. 14:23). Podobnie Pawe! 
pozostawi! Tytusa na Krecie, aby „uporzdkowa to, co tam pozosta!o i wyznaczy starszych 
w kadym miecie, (Tyt. 1:5). Jedn z ról aposto!a jest wyznaczanie starszych.  

Widzimy z Pism, e by!o zawsze wielu starszych. Nie byli oni ani nawet nie wolno im 
by!o by ponad zgromadzeniem. S oni poród stada, którego zostali uczynieni opiekunami 
czy biskupami, aby byli pasterzami Kocio!a Boego, [biskup, pasterz = gr.episkopos- ten,  
Który doglda trzody], który Bóg odkupi! swoj w!asn krwi, (Dz. 20:28). Ich rol czy 
funkcj jest zapewnienie eby Jezus by! G!ow swojego stada i eby kady wierzcy s!ysza! 
osobicie Pana oraz aby Koció! jako zbiorowo móg! rozpoznawa, jaka jest wola Pana w 
kadej sytuacji. Uzurpacja tej „funkcji” jest równie !atwa jak i niebezpieczna. Dzikie wilki 
pomidzy starszymi w Efezie wyprowadzi!y uczniów by poszli za nimi (Dz. 20:30). Nie 
zdajc sobie z tego sprawy, ci, którzy przyjmuj pozycje ponad stadem, które nazywaj ich 
w!asnym, mog w!anie uczyni to samo, co uczynili tamci. 
 

 
 
Miejsce darów us"ugiwania 
 

Jezus da! dary Swojemu Kocio!owi, niektórym jako Aposto!ów, niektórym jako 
Proroków i niektórym jako Ewangelistów a niektórym jako Pastorów i Nauczycieli (Ef 4:11). 
Rozpoznajemy te dary u naszych braci, ale wyglda na to, e nie jestemy w stanie 
powstrzyma si od wywyszania ich ponad siebie, tym samym powo!ujc do istnienia 
„pozycje” dla nich, których Bóg obdarowa! funkcjami, które powinny dzia!a „poród” nas, a 
nie „ponad” nami.  

Wiele struktur kocielnych ma jednego pastora czy pasterza ponad stadem, które on 
nazywa  swoim. Takich wzorców nie ma w Pimie witym.  

Nie potrzebujemy brata, który by!by sta!ym pasterzem dla nas, pomimo, e w naszym 
pocztkowym chrzecijaskim kroczeniu moemy potrzebowa wicej opieki. Nie mam 
takiej potrzeby, eby nalee do jego stada, poniewa jestem w stadzie. Nie mam takiej 
potrzeby, eby nalee do jego kocio!a, poniewa ja ju jestem w Kociele.  
 
Co to jest Koció"? 
 

Koció! to Cia!o Chrystusa (Ef 1:23). Nie mamy trudnoci z przyswojeniem tego 
pojcia, kiedy mylimy o Kociele na ca!ym wiecie, ale mamy z tym due trudnoci, kiedy 
próbujemy poj go jako koció! lokalny. 

Koció! (z greckiego ekklesia) oznacza „wywo!ani na zewntrz.”). My nie idziemy do 
kocio!a, my ju jestemy Kocio!em. Koció! lokalny si spotyka. Koció! nie jest 
budynkiem, bo my jestemy wityni Boga, indywidualnie (1Kor 3:16 oraz 6:19) i zbiorowo 
(Ef 2:22). Nie moemy przy!czy si do kocio!a, poniewa ju jestemy cz!onkami dla 
siebie nawzajem oraz czci tego jedynego Kocio!a. 

Poniewa naleymy do siebie nawzajem, nie powinnimy oddziela siebie od swoich 
braci, nawet, jeeli oni oddzielaj si od nas przez to, e nale do jakiej denominacji. Jezus 
modli! si, ebymy mogli by jednym, tak jak Ojciec i On s jednym, abymy my mieli 
doskona! jedno (J 17:21-23). Jest, wic konieczne, ebymy uznawali siebie nawzajem 
jako cz!onków jednego Kocio!a czy to w aspekcie uniwersalnym czy te na poziomie 
lokalnym, nawet, jeeli niektórzy maj inne przekonania, albo s zwizani zobowizaniami 
wzgldem  czy poddaniem si ludziom, skutkiem czego zostaj w oddzieleniu od nas.  
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Koció" i Królestwo 
 

Niektórzy rozróniaj „Koció!” od „Królestwa”, lecz kiedy stalimy si nowym 
stworzeniem, zostalimy przeniesieni z królestwa ciemnoci do Królestwa Jego umi!owanego 
Syna (Kol 1:13). Skoro jestemy czci Jego Królestwa Jezus powinien by naszym Królem.  
Skoro Jezus jest Królem On powinien rzdzi w naszym yciu. Posiadanie Jezusa jako Króla 
jest równoznaczne z posiadaniem Go jako Pana. 

G!oszenie Królestwa Boego zacz!o si zanim Jezus zosta! ukrzyowany i by!o 
kontynuowane w Dziejach Apostolskich (Dz. 19:8, 20:25, 28:23 i 31). 

Zostalimy zwiedzeni, aby g!osi jedynie ewangeli zbawienia, co wynika!o ze z!ego 
zrozumienia Kocio!a oraz z tworzenia dla Jezusa struktur i organizacji, które nie by!y przez 
Niego ustanowione. Ukierunkowujc niewierzcych na Pana, czynimy ich uczniami Jezusa, 
ale wkrótce czynimy z nich uczniów cz!owieka. Jestemy winni czynienia ludzi cz!onkami 
naszych kocio!ów, uczenia ich podporzdkowania si cz!owiekowi i akceptowania doktryn 
rónych denominacji.  
Wiedzc, e co nie jest w!aciwe, szukamy tego czego, co przywróci!oby ycie, ale nie 
rozpoznajemy, e oddzielilimy siebie od innych ludzi i od Krzewu Winnego. Od czasu do 
czasu wydaje nam si, e ju wszystko sobie pouk!adalimy, ale powielanie coraz to nowych 
formu! nie dzia!a i wkrótce widzimy, e to, co zdawa!o si by yciem znów obumiera. 
Ewangelia Królestwa nie jest jedynie Dobr Nowin o zbawieniu, ale zawiera w sobie 
wszystkie zamiary Boga. Jezus pos!a! nas w Mat 28:18-20, abymy czynili ludzi uczniami 
Jezusa. Uczniowie to s ci, których On uczy. Jezus powiedzia!: „I bdzie g!oszona ta 
ewangelia o Królestwie po ca!ej ziemi na wiadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie 
koniec.” [tego wieku] (Mat 24:14). Ta Ewangelia sprowadzi przeladowanie, poniewa duchy 
antychrysta nie mog z ni wspó!egzystowa. Mog one jednak przetrwa, jeli g!osi si 
TYLKO Ewangeli Zbawienia!. Ograniczenie si do g!oszenia TYLKO Ewangelii zbawienia 
prowadzi do ekumenizmu, który proklamuje si jako g!oszcy mi!o, lecz nie trzyma si 
Prawdy. Kiedy Duch Prawdy nie jest w!aciwie rozpoznawany, zwiedzenie i b!d wkrótce 
prowadz do kompromisu, który w kocowym efekcie prowadzi do mierci duchowej. 

Czas koca wieku nie przypomina adnego z okresów ostatnich 2000 lat. Przez 2000 
lat Kkol i Pszenica mog!y rosn razem, ale teraz jest czas niw, czas, kiedy Kkol bdzie 
zebrany i z!oony w snopki, które bd spalone i wtedy ziarno zostanie zebrane do stodo!y 
Jezusa (Mat 13:30). Jezus wyjania, e w tym wyjtkowym czasie te wszystkie kamienie 
przeszkód oraz ci, którzy yj w nieprawoci, bd ZGROMADZENI POZA KRÓLESTWO, 
a wtedy SPRAWIEDLIWI BD LNI JAK S"OCE w Królestwie ich Ojca (Mat 13:43). 
Daniel prorokowa! o tym mówic:, „Lecz roztropni janie bd jak jasno na sklepieniu 
niebieskim, a ci, którzy wielu wiod do sprawiedliwoci, jak gwiazdy na wieki wieczne” (Dn. 
12:3). 

Czas powrotu Jezusa zblia si. Wierz, e czas oddzielania kkolu od zboa ju si 
rozpocz!. Przez ostatnie 40 lat, to, co znane by!o jako Charyzmatyczna Odnowa 
Ekumeniczna przyj!o wiar, e mona odnowi stare buk!aki w uczynionych przez ludzi 
denominacjach przez rozpoznawanie i przyjmowanie us!ugi Ducha witego ponad 
wierzcymi, pomijajc jednak Jego dzia!anie w wierzcych.  

Szatan moe podrobi namaszczenie na kim, ale nie moe podrobi namaszczenia w 
kim. Moe on zwodzi, dostarczajc formy zastpczej, która dzia!a w sferze duszy podajc 
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to jako dzia!anie w Duchu. Dlatego te musimy naucza si rozrónia pomidzy tymi 
namaszczeniami. To duchowe zrozumienie i rozeznanie to jedyny sposób, aby wiedzie, co 
jest Duchem Prawdy, a co jest z ducha b!du. To duchowe zrozumienie i rozeznanie jest dla 
nas dostpne dziki Duchowi witemu.  

Tak jak Pawe! modli! si za wczesny Koció!, tak i my, jako chrzecijanie, 
powinnimy wo!a do Pana w podobny sposób jak robi! to Pawe! w Ef 1:17, 3:16, Flp 1:9, 
Kol 1:9, 2Tes 1:11, Fil 6, proszc o ducha mdroci i objawienia w poznaniu Boga Ojca i 
Pana Jezusa Chrystusa, eby oczy naszych serc mog!y by owiecone. Powinnimy prosi  
abymy byli nape!nieni poznaniem naszego Ojca, wszelk duchow mdroci i 
zrozumieniem, któr chce objawi nam nasz Ojciec. Powinnimy modli si, eby nasza 
mi!o by! coraz pe!niejsza rzeczywistego poznania i wszelkiego rozeznania, tak abymy 
mogli potwierdza te rzeczy, które s doskona!e, abymy mogli by bez winy a do dnia 
Chrystusowego (Ef 1:17, Kol 1:9, Fil 1:9). 

Duchy antychrysta by!y w stanie odsuwa Koció! od ycia w Duchu witym do 
miejsca mierci w religii przez 2000 lat, ale przez ostatnie 40 lat rzeczy zacz!y dzia si 
niezwyk!e rzeczy. Wszystkie wczeniejsze „poruszenia Ducha” mia!y miejsce poza 
strukturami denominacyjnymi, ale kade z nich w kocu zamienia!o si w nowa denominacj,  
lub zosta!o wch!onite przez star denominacj. Charyzmatyczna Odnowa Ekumeniczna jest 
zdecydowanie inna, poniewa szuka ona sposobów „odnowienia” struktur denominacyjnych, 
czyli „przebudzenia”, które wiele osób moe pojmowa jako Boe i zmierzajce we 
w!aciwym kierunku. Owe przypieszone budowanie Jednoci Ekumenicznej zmierza jednak 
wielkimi krokami w kierunku „zjednoczenia”, którego produktem bdzie „Jeden Koció! 
wiatowy”. Ta „jedno” za cen Prawdy lub tzw. „jedno wiary” jest sfa!szowaniem 
odpowiedzi na modlitw Jezusa by Koció! by! „jednoci’! Równoczenie z tym 
„przebudzeniem” ma miejsce spokojna rewolucja. Pan otwiera oczy swoich ludzi na taktyki, 
dziki którym Szatanowi udawa!o si dotychczas odnosi sukces. Jezus mówi: „Wyjdcie z 
niego, ludu mój... gdy a do nieba dosig!y grzechy jego”.  
Jednak to ‘wychodzenie z niego’ jest bezuyteczne, o ile nie bdzie jednoczenie wejciem do 
Niego [Przyblieniem si]. Wyglda na to, e nie mielimy odwagi wzi pod uwag tej 
moliwoci, e nasze „oddzielenie dla Niego” bdzie wymaga!o zaparcia si przynalenoci 
do organizacji i pokuty z podporzdkowania si ludziom i instytucjom religijnym, które, 
nawet bez naszej wiadomej decyzji, zaj!y miejsce Jezusa. 

Jezus powiedzia!: ”Duch Prawdy przyjdzie i On wprowadzi nas w CA" Prawd” (J, 
16:13). Kiedy w czasach ostatecznych pog!bia si bdzie zwiedzenie, czy my okaemy si 
prawdziwie czci Jego Kocio!a w pe!ni pokazujc, e Chrystus jest naszym Liderem i tak, 
aby rzeczywisto Jego Królestwa mog!a wype!ni nasze serca i ca!e nasze ycie?  

 
 

Od Wydawcy: 
Broszura dedykowana wszystkim, których czciowa Ewangelia zmczy!a, szukajcych 

prawdziwego ycia w duchowej obfitoci. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ok!adka strona frontowa: 

 
 

KTO PROWADZI KOCIÓ!? 
 
 
 
 
 
 

Autor: Colin Winfield 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artyku! napisany, aby poruszy kwesti: 

„Czy Jezus musi by uznany ponownie jako nasz JEDYNY przywódca?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ok!adka strona wewntrzna 



 
Tytu! orygina!u: „Who is leading the Church? 
 
T!umaczenie z jzyka angielskiego: A.W. Piotrowscy 
 
Korekta  jzykowa: Roman Legierski 
 
Wydawnictwo: Firma El-ShaddaY tel. 0504123348 Email: roman_helper@esco.pl 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeone. Tekst moe by powielany w dowolnej formie pod 
warunkiem nie wprowadzenia adnych zmian bez zgody Wydawcy. 
 
 
Druk: Drukarnia Ma!ysz Górki Wielkie 
 
Wydanie I nak!ad 200 egzemplarzy. 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ok!adka II strona wewntrzna –pusta 
Strona zewntrzna: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe egzemplarze mona zamówi pod numerem telefonu 504123348 lub 

adresem emailowym roman_helper@esco.pl 
 
Broszury mog by rozpowszechniane  jedynie darmowo. 
Wszelkie naruszenie tej zasady bdzie traktowane jako sprzeczne ze S!owem: „darmo 

wzilicie darmo dawajcie”. 
 
 
 


