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Przynaglenie czasów ostatecznych
Mac Hammond

Mam dla ciebie niesamowitą nowinę.
Jesteśmy pokoleniem, które nie tylko ujrzy koniec jednego tysiąclecia i początek
następnego, ale jesteśmy również pokoleniem, które będzie wprowadzało nową
epokę. Co za uprzywilejowaną grupą jesteśmy!
Mogę sobie wyobrazić Abrahama, Mojżesza, wszystkich apostołów i Pawła
spoglądającego z nieba i mówiącego: „Oh, jakże chciałbym być tam teraz!”
WIELKIE BOŻE ŻNIWO
Wielu chrześcijan zastanawia się, dlaczego tak wiele czasu upłynęło odkąd Jan
napisał Objawienie i dlaczego upłynęło tak wiele czasu a wciąż całkowite wypełnienie
proroctw, nie nadeszło.
Faktem jest, że Bóg wciąż czeka na największe możliwe żniwo dusz dla swojego
Królestwa.

„Pan nie jest obojętny ani ospały w wypełnianiu Swojej obietnicy. Ale jest raczej
cierpliwy i wyrozumiały względem nas, nie chcąc aby cokolwiek zginęło, ale aby
wszyscy doszli do poznania prawdy.” (2 Piotr 3, 9)
„Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje
cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi,
umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie.” (Jak. 5, 7-8)
I nawet pomimo tego, że Bóg jest wszechwiedzący i wie dokładnie, kiedy ten
dzień nadejdzie, nie nadejdzie on, dopóki coś się nie stanie. Pełnia czasu zależy od
Ewangelii, która będzie głoszona całemu światu; „aby drogocenny owoc ziemi” mógł
dojrzeć.
KOPIĄC NIECO GŁĘBIEJ
Biblia zawiera przerażające ostrzeżenie dla ludzi tego pokolenia. Rzeczy, o których
świat mówi, że są istotne, zostaną obrócone w pył w mgnieniu oka, i pochłonięte
przez Boży ogień.

„Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym
postępowaniu i w pobożności, Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia
Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną
się?” (2 Piotr. 3, 11-12)
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Czy zauważasz to, że powinniśmy żyć życiem całkowicie zaprzedanym i poświęconym
Panu? Chodzić z Bogiem? Żyć z Bogiem?
Nie jest to przypadkiem, że Duch Święty użył „dnia Pańskiego” w wersecie 10 i „dnia
Bożego” w wersecie 12. Jezus jest Królem Królów i Panem Panów; Jego „Dzień”
reprezentuje 1000 lat Jego panowania na ziemi. Bóg jest wieczny i w nim nie ma
czegoś takiego, jak czas, dlatego „dzień Boży” mówi nam o wejściu do wieczności.
Znajdujemy w tym fragmencie niesamowitą prawdę. Jesteśmy zachęceni, aby
„wyczekiwać i wyglądać przyjścia dnia Bożego…”. Innymi słowy, nasza postawa
i życie mają wpływ na Jego przyjście!
Im bardziej głodny jesteś tego, aby obecna era się skończyła – a panowanie Jezusa
zaczęła – tym szybciej te rzeczy zaczną się dziać. Myślę, że łatwo zobaczysz związek
pomiędzy tymi dwoma rzeczami, w następnej części naszych przemyśleń. Widzisz,
jest to jednym z elementów, które muszą wydarzyć się wraz z „pełnią czasu”, przed
nastaniem czasów ostatecznych.
Greckie słowo przetłumaczone, jako „szukać” w tym fragmencie dosłownie oznacza
„gorące wyczekiwanie i oczekiwanie”. Bóg chce, abyś bardzo pragnął nastania
wieczności – „dnia Bożego”. On chce, abyś miał to na uwadze oraz abyś był
motywowany twoim zrozumieniem wiecznego przeznaczenia.
Słowo mówi, że to życie tutaj jest jedynie mrugnięciem oka; niczym tylko
powietrzem. Ale jest wieczność poza zasłoną śmierci, oczekującej, aby pochłonąć
każdego z nas. Problem pojawia się wtedy, kiedy nie mamy właściwego zrozumienia
naszego prawdziwego, wiecznego przeznaczenia, ponieważ nie jesteśmy w stanie
gorąco i żarliwie oczekiwać i pragnąć nastania tego dnia.
Prawdą jest, że będziemy panować z Jezusem we wieczności. I to nie tylko nad
kilkami metrami kwadratowymi stałego lądu, ale niezmierzonym wszechświatem,
który będziemy przez wieki poznawać.
WZBUDZENI, ABY RZĄDZIĆ
W Mateusza 25, Jezus opowiada przypowieść, w której z dalekiej podróży wraca
zarządca. Powierzył podczas swojej nieobecności wszystkie dobra trzem swoim
sługom; dwaj z nich pomnożyli jego wartość posiadania, więc powiedział do nich,
„Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny,
wiele ci powierzę”.
Cudowną rzeczywistością jest to, że ty również zostałeś powołany do tego, aby
panować z Jezusem.
Ale została ci również przekazana odpowiedzialność, a to jak ją wypełnisz, zależy od
twojej umiejętności zarządzania zasobami, które Pan powierzył dla twojego życia. Nie
ma znaczenia, jak wiele zostało ci dane, ale znaczenie ma to, co z tym zrobisz i jak
będziesz tym zarządzał.
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W przypowieści tej, jeden otrzymał pięć talentów, drugi dwa a trzeci jeden talent.
Jednak do każdego z tych sług zostało dane takie samo polecenie. Zatem nie ma tu
znaczenia ilość, ale to, co ty z tym zrobisz.
Co robisz z rzeczami, zasobami i czasem, który posiadasz? Co robisz, aby je
przyniosły one dochód dla Królestwa Bożego? To nie jest kwestia znajdowania
najbardziej opłacalnych źródeł powiększania Twoich zasobów. Jedyną drogą do
przynoszenia zysków dla Królestwa Bożego, jest zasada siania i zbierania.
CEL OBJAWIENIA
Celem Księgi Objawienia jest uczynić nas świadomymi naszych potrzeb, abyśmy
pamiętali o oczekującej na nas wieczności i prowadzili nasze życie zgodnie z tymi
pragnieniami.
To życie wydaje się być tak bardzo absorbujące i pochłaniające naszą uwagę – mój
przyjacielu, ono jest niczym. Musimy stać się ukierunkowani na wieczność. Musimy
skupić się na wieczności i na sferze niewidzialnej, objawionej w Słowie, nie
tymczasowej, która zanika i wciąż ulega przemianie.
Powinniśmy raczej, zgodnie z Jego obietnicą, wyczekiwać nowego nieba i nowej
ziemi, gdzie mieszka sprawiedliwość.

„Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim
bez skazy i bez nagany, w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek,
jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was.”
(2 Piotr. 3, 14-15)
Kiedy oczekujemy na przyjście dnia Pańskiego, zacznijmy też zmierzać w kierunku
świętości i oddzielenia, gdzie staniemy się Kościołem bez zmazy i skazy.
Nie istnieje w Słowie żadna inna zasada, która miałaby tak wielki wpływ na
zachowanie innych ludzi.
O JEDNĄ NOC DŁUŻEJ POMIĘDZY ŻABAMI
Jeśli nie mamy w sobie poczucia pilności, najczęściej zwykliśmy mówić: „Jutro, Panie.
Zrobię to jutro”.
Prawdą dotyczącą tej sprawy jest: nasze ciało, nasza stara nieodnowiona natura,
zawsze chce odłożyć Boga i jego kierunek dla naszego życia na inny czas. Możemy
zauważyć to od pierwszych stronic Biblii aż do końca.
Jeden z przykładów jest zapisany w ósmym rozdziale Księgi Wyjścia, podczas jednej
z dziesięciu plag nękających Egipt. Żaby!
Przekleństwa te, które przyszły na Egipt były konsekwencją ich decyzji do
sprzeciwienia się Bogu. On natomiast odpowiedział poprzez odjęcie Swojej
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ochraniającej ich ręki i pozwalając przekleństwu objawiać się na różne sposoby.
Jednym z tych sposobów były żaby.
Czy możesz to sobie wyobrazić? Żaby w lodówce, w piekarniku, twoim łóżku,
bieliźnie, łazience. Wszędzie żaby. Duże żaby. Małe żaby. Śmierdzące i śliskie żaby.
Żaby zrogowaciałe. Różne żaby.
Wtedy faraon wezwał Mojżesza i Aarona, mówiąc: Wstawcie się do Pana, aby oddalił
żaby ode mnie i od ludu mojego; wtedy wypuszczę lud, aby złożyli Panu ofiarę.
Kiedy Mojżesz zapytał go: „Kiedy chcesz, abym zapytał Pana?” Faraon odpowiedział:
„Jutro”. Czy jesteś w stanie to pojąć? Faraon chciał jeszcze przez jedną noc żab.
Czy nie jest to zdumiewające? Owszem, ale jest to tendencją naszej nieodnowionej
natury, aby przeciwstawiać się Bogu, nawet jeśli sprowadza to przekleństwo do
naszego życia.
Widzisz, żaby uosabiają przekleństwo na ziemi. I pomimo naszej wolności od chorób,
ubóstwa i opresji, co mamy zapewnione w Bogu, często mówimy: „Jutro, Panie.
Jeszcze tylko jedną noc z żabkami poproszę”.
Zastanawia mnie, jak wielu ludzi poszło do piekła, mówiąc: „Jutro, Panie, jutro”.
Ale co najbardziej zdumiewające, ta kwestia nie dotyczy jedynie niewierzących.
Chrześcijanie mówią tak, kiedy kierunek dla ich życia jest weryfikowany.
„Przyniosę jutro moją dziesięcinę.”
„Jutro zacznę trochę więcej się modlić.”
„Ach, jakże prawdziwie zacznę kochać i szanować jutro moją żonę.”
„Jutro postaram się posłuchać mojego męża.”
„Może jutro zadecyduję odnośnie zaangażowania się w tą służbę.”
Nie, nie zrobisz tego. Kiedy będzie jutro, powiesz to samo. A potem znów będzie tak
samo, czy to jest pisane Słowo, czy Duch Boży w naszych sercach, mówimy „Jutro,
Panie” a potem zastanawiamy się, dlaczego te żaby cały czas włażą do naszej
bielizny.
Czasami wprost robimy z Boga głupka: „Boże, co te żaby robią w moim życiu?”
Ponieważ odsunąłeś Boży kierunek dla Twojego życia, dopuściłeś przekleństwo.
PRZEBUDZENIE PILNOŚCI
Jak możemy zmienić tę tendencję? Musimy rozwinąć większe poczucie pilności
odnośnie bycia wykonawcą Słowa Bożego, czynienia naszego życia bardziej zgodnego
ze Słowem i co najistotniejsze: rozwijania głębszej intymności z Panem.
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Przebudzenie tak naprawdę nie jest incydentem dotyczącym grupy. Owszem, bardzo
często zdarza się ono wśród grup modlących się ludzi, ale najpierw zawsze musi ono
rozpocząć się od serca jednostki. Jeśli musisz ciągle uczęszczać na spotkania, aby
brać ogień, niezbędny do podpalenia twojego drzewa i utrzymać twoje serce
w płomieniach, rozmijasz się z celem.
Aby ogień zaczął się palić i był utrzymany w twoim sercu, niezbędne jest pragnienie
i głód Boga, raczej niż pogoń za ułudą tego świata.
Potrzebne jest również silne przekonanie odnośnie gruntownych zmian w tobie. Jeśli
nie myślisz, że potrzebujesz cokolwiek w sobie zmienić, twój głód Boga nigdy nie
zostanie wypełniony. Możesz być głodny Boga, możesz nawet być przekonany,
że potrzebujesz wielu zmian w sobie, ale bez prawdziwego poczucia pilności
i ponaglenia, zawsze będziesz mówił: „Jutro, Panie,” zasypiając wśród swoich żabek.
ROZWIJAJĄCE SIĘ PRZYNAGLENIE
Według Słowa, istnieją sposoby, w których w sercu ludzkich rodzi się przynaglenie.
Po pierwsze, musisz mieć dość żab! Z pewnością taki dzień kiedyś nastanie. Musisz
dojść do miejsca, gdzie nie będziesz miał żadnych skrupułów, tolerancji ani szacunku
do przekleństwa grzechu i śmierci, wdzierającego się do twojego życia.
Zbyt często pozwalamy przekleństwu dotykać i nękać nas bez jakiegokolwiek
sprzeciwu z naszej strony. Potrzebujemy stać się, jak Dawid w momencie, kiedy
Filistyńczycy okupowali Izrael a Goliat całkowicie zrujnował ich wiarę. Dawid
powiedział: „Dość tego wszystkiego! Czy ktokolwiek jest gotów podjąć jego
wyzwanie? Nikt? Więc ja pójdę! Dość!”
Kiedy zamierzasz skończyć z tymi wszystkimi przekleństwami w twoim życiu?
Kiedy zamierzasz przepędzić wroga, okłamującego cię i bezprawnie wciskającego ci
te wszystkie bzdury o chorobie i zmęczeniu? Kiedy zamierzasz stać się prawdziwie
oburzony i wzburzony na próbujące wtargnąć do twojego życia choroby, ubóstwo,
wątpliwości i uciski? To jest jeden ze sposobów na zrodzenie się w twoim sercu
poczucia przynaglenia.
Im bardziej zdajesz sobie sprawę, że wróg nie ma prawa do żadnej dziedziny
twojego życia, tym większą i prawdziwą rzeczywistością staje się dla ciebie to, że nie
musisz być chory, ubogi i uciskany. Bóg wykupił nas od przekleństwa zakonu. Im
bardziej prawdziwe to się stanie, tym bliżej będziesz miejsca, w którym powiesz:
„Dość tego wszystkiego!” i zaczniesz podejmować konkretne kroki wiary.
PRZYNAGLENIE TU I TERAZ
Drugą kwestią, która sprowadza prawdziwe poczucie pilności w ludzkim sercu jest
świadomość tego, że możesz nie mieć już jutra. Nie mam tu na myśli jakiegoś
melodramatycznego zabarwienia.
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Bóg powiedział, że wybieramy pomiędzy życiem a śmiercią, błogosławieństwem
lub przekleństwem. Ale jedynym sposobem, w jaki możemy dokonać właściwych
wyborów, to tylko przez objawienie Ducha Świętego i Jego służbę w naszym życiu.
Kiedy sprzeciwiasz się prowadzeniu Ducha Świętego, czynisz coś, co Biblia nazywa
„zatwardzeniem serca.” Zawsze pierwszy raz, kiedy Duch Święty stara się
ukierunkować cię w jakiś konkretnej dziedzinie, a szczególnie, kiedy odnosi się to
do życia oddzielonym życiem przed Bogiem, jest bolesny.
Ale jeśli nie odpowiesz na to wołanie Ducha, zaczniesz zatwardzać swoje serce w tej
dziedzinie. Za każdym razem, kiedy mówisz: „Nie, nie zrobię tego”, twoje serce staje
się nieco twardsze i coraz mniej wrażliwe, co z kolei ma wpływ na kolejne decyzje.
Następnym razem będzie ci jeszcze trudniej usłyszeć Ducha Świętego. Jeśli będziesz
trwał w odrzucaniu czy ignorowaniu tego, co On do ciebie mówi, coraz głębiej
będziesz pogrążał się w duchowej głuchocie a Duch zacznie się od Ciebie odsuwać.
Zatem sprawa wygląda tak: za każdym razem, kiedy słyszysz Ducha Świętego,
odpowiadaj na Jego wołanie. Możesz nie mieć jutra; możesz nie mieć następnej
okazji do poczynienia zmian, których potrzebujesz; i wreszcie: możesz nie dać rady
pozmieniać tego o własnych siłach – zawsze będziesz potrzebował pomocy Ducha
Świętego.
PRZYNAGLONE JUTRO
Trzecią rzeczą, która sprowadza ponaglenie do naszych serc jest wyczekiwanie
nadejścia dnia Boga. Mam tu na myśli nie tylko powrót Pana, ale świadomość
istnienia czegoś więcej niż to, co mamy tutaj; świadomość nadejścia czasu Bożej
realizacji Jego planu – poprzez ostatnie tysiąclecie i w całej wieczności.
Gorące wyczekiwanie i wyglądanie tych rzeczy, jako części naszego obecnego
doświadczania życia będzie motywowało nas do podnoszenia jakości naszego życia
i sprawi, że staniemy się częścią Jego pełnego chwały Kościoła.
Ten rodzaj przynaglenia musi zrodzić się w twoim sercu, abyś mógł doświadczać
wspaniałych rzeczy Bożych, które przygotowane są dla nas, w ostatnim tysiącleciu.
Mac Hammond jest pastorem dziewięciotysięcznego kościoła
o nazwie Chrześcijańskie Centrum „Żywe Słowo” w USA w Brooklyn
Park (Minneapolis). Wraz z żoną Lynne prowadzą szereg różnych
aktywnych działań (między innymi prowadzą program telewizyjny,
piszą książki, są zaangażowani w edukację) na rzecz szerzenia Słowa
Bożego.
By otrzymać więcej informacji na ten Mac Hammonda lub Lynne
odwiedź ich stronę internetową www.mac-hammond.org lub też
napisz na adres: Mac Hammond Ministries, PO Box 29469, Minneapolis, MN 55428, USA.
Więcej artykułów autora po polsku znajdziesz na stronach:
www.oz.af.com.pl oraz www.af.com.pl

