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C. Peter Wagner i jego wk ad w walk  duchowł ę ą

C.Peter Wagner był  jedna  z  osób,  która  miała  wkład  w  rozwój  poznania  tematyki  walki
duchowej.  Nie  wiem o  wszystkich  jego  naukach,  lecz  ta  tematyka-  podobnie  jak  i  walki
duchowej pozostawała długo niezrozumiana.

Powiedzmy  sobie  tak-  Bóg  zaczął  na  nowo  otwierać  oczy  kościoła,  kiedy  przyszło
Przebudzenie na Ulicy Azusa (Azusa Street).Tam były manifestacje Ducha jak uzdrowienie,
uwolnienie od demonów, oraz chrzest w Duchu Świętym.

Potem przyszło  Przebudzenie Charyzmatyczne i  poprzez ruchy jak  Ruch Wiary,  Bóg zaczął
akcentować potrzebę życia z wiary oraz Błogosławieństwo Abrahama.  Inna część, z ludźmi
jak Frank Hammond, Win Worley, Derek Prince zaczęła zajmować się  służba uwolnienia na
„głęboka skalę”.  Natomiast  C.Peter  Wagner wraz  z  innymi  zaczął  zgłębiać  tajniki  walki
duchowej, która jest niezrozumiała i odrzucana w większości dzisiejszych kościołów.

Peter Wagner napisał kilka ciekawych książek jak:

1. Apostołowie i Prorocy
2. Wielki Transfer Bogactwa
3. Burzenie duchowych warowni w twoim mieście
4. Apostołowie dzisiaj
5. Strategia walki duchowej
6. Ponad-naturalne siły w walce duchowej
7. Duchy Terytorialne

i inne. Żona Petera, Doris- zajmowała się uwolnieniem od demonów i napisała książki jak:

• Jak wyganiać demony
• Jak usługiwać wolność

Peter  Wagner  związany  był  z  tzw  Trzecia  Fala oraz  ruchem  zwanym Nowa  Apostolska
Reformacja.

Jest rożne spojrzenie na ten ruch. Osobiście zgadzam się z wieloma aspektami, które nauczał
Wagner- lecz nie z wszystkimi. 

Pierwsza rzecz- grupy ludzi nieochrzczonych w Duchu jak Baptyści atakują każdy koncept i
żyją w wielkim zwiedzeniu. Dzisiaj grupy bez-Ducha pierwsze pobiegły do Rzymu.
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Po drugie- wiele osób w Kościele Zielonoświątkowym dzisiaj rożni się dużo od tych z czasów
Azusa  Street.  Po  kilkudziesięciu  latach  wielu  z  nich  stało  się  bardziej  albo  profesorami-
wzorowanymi na Baptystach, bądź nauczają rozumu. O ile w przebudzeniu na  Azusa Street
osoby związane demonicznie mogły uzyskać tam uwolnienie od demonów- niestety- próżno by
było im szukać w większości dzisiejszych Kościołów Zielonoświątkowych. I jest to wstyd.

Należy zauważyć tez, ze skoro cuda i znaki po latach zeszły na plan boczny- czemu dziwić się,
ze  nie  ma  miejsca  tam  (w  większości)  wyganianie  demonów  z  Chrześcijan  czy  wiara  w
materialne  bogactwa  wynikające  z  Błogosławieństwa  Abrahama.  Moc  została  zastąpiona
planami oraz rozumem a pisze to z doświadczenia- nie z widzimisię. Jeśli czyta to osoba z KZ
to proszę mi podać do kogo dziś można przyjść gdy osoba jest związana demonami? Raczej,
usłyszysz aby nie myśleć o diable i sam pójdzie...Jest to tragedia.

Po trzecie- obserwując historie, niektórzy Charyzmatycy zaczęli  odchodzić od Biblii,  co w
efekcie wywołało narodzenie się w niektórych przypadkach ruchu „nie osadzaj, wszystko jest
od Boga” co wywołało również destrukcje w życiu wielu ludzi. Po latach Charyzmatyków w
niektórych  wydaniach  przeniknęli  księża  katoliccy  i  dziś  trwają  przygotowania  aby  i  ich
wciągnąć  do  Watykanu  (po  Metodystach,  Baptystach,  Reformowanych  itd.).  Ruch
Charyzmatyczny-  zamiast  bazować na Piśmie i  mocy, oto stal  się  w niektórych wydaniach
amalgamatem  „teologii”  Baptystów  (każdy  jest  ochrzczony  Duchem  co  jest  niezgodne  z
Pismem- patrz Dz. Apostolskie 2 oraz 19) i przyszło następstwo- iż działania diabelskie jak
„zloty pyl”, „nieludzki chichot”, „anielskie” pióra zaczęto nazywać działaniem Bożym.

Po czwarte- Ruch Wiary, jest znienawidzony w kręgach niektórych Zielonoświątkowców oraz
nawet Charyzmatyków. Czemu? Bo oni nie żyją wiara i nie znają Chrześcijaństwa ala Dzieje
Apostolskie.  Z  kolei  Ruch  Wiary  również  osiadł  na  drożdżach i  nie  „pogrzebał
wystarczająco głęboko” by odkryć, ze w dziurze kreta niekoniecznie siedzi jeden kret, ale są
„liczne  korytarze”.  Wiec  mamy u  nich  sytuacje  wygonienia  demona  albo kilku-  ale  wciąż
siedzą inne...

Osoby, które nie znają ani nie praktykują walki duchowej przyjmują trzy, błędne postawy: 

1. Diabeł mnie nie ima, walczymy z ciałem oraz nie myśl od diable a on sobie pójdzie.
2. Diabeł dziś atakuje tylko nienawróconych
3. Tylko Bóg może walczyć z diabłem i demonami

W  rzeczywistości  doszliśmy  do  sytuacji,  ze  kościoły  nauczyły  się  biernie  siedzieć  i  nie
praktykują aktywnej postawy wobec diabla.  Zamiast  związywania, nakazywania,  gromienia,
wyganiania i przeciwstawiania się diabłu- jest rozumek. Porównuje to do strusia, który jest na
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pustyni.  Podchodzi  do  niego  kojot  i  struś  (wypisz  wymaluj  dzisiejsze  kościoły)  po  prostu
chowa głowę w piasek i z mądrującym się wyrazem na twarzy głosi „z mocą”: jaki tam kojot?
A kojot siedzi i łypie, trzęsąc głową co ta łazęga wyczynia...

Podobnie jest dzisiaj w wielu kościołach. Niebiblijne sformułowanie, ze „tylko Bóg walczy z
demonami” nie może być znalezione ani w Biblii ani w historii. To Paweł wyganiał demony, w
imieniu Jezusa.  Gdy natrafił  na warownie w Efezie-  napisał,  że  my walczymy! Z kim? Z
małym demonem,  który  się  jakoś  przypałętał  przez  przypadek  ale  tak  naprawdę  nie
zamierzał?Poczytaj więc Efezjan 6.  Implikuje to postawę czujności i gotowości oraz znania
duchowego fechtunku i broni. 

Czasami widzisz przy drodze- krzywo rozwinięte drzewo. Jedne gałęzie są rozwinięte a drugie
nie- to samo mamy po kościołach. Wiele osób jest rozwiniętych w jakimś aspekcie- a inne leżą
odłogiem. 

Osoby stojące w wierze mogą przerzucać góry, ale jeśli nie znają uwolnienia i walki duchowej-
mogą  być  nierównomiernie  rozwinięci  i  stad  nieskuteczni.  Przywołuje  się  tutaj  osoba
kulturysty. Lewa ręka- biceps duchowy, który jest mocny. Druga ręka- flak. 

Inna myśl- jeśli przyjdziesz do osoby, która wie tylko o zbawieniu, możesz poznać jak zostać
zbawionym w Jezusie. Jeśli jednak zapytasz o moc- uzyskasz błędny fundament,który może się
ciągnąc za tobą jak kula u nogi przez wiele lat. Stad ważne jest poznanie Pisma w Duchu.

Skandaliczne jest, ze osoba jak Smith Wigglesworth traktowany jest bardziej jako ewenement
niż normę. Czemu? Bo tak orzekły osoby, które nie wierzą.

Wiele osób dziś tez głosi niebiblijna jedność a jednak w wielu kościołach mamy kulturystę z
jednym wielkim bicepsem a drugim sflaczałym- nieużytecznym...

Biorąc to jeszcze z innego kąta -  możesz chodzić do zboru gdzie istnieje mentalność ubóstwa
za która stoi  demon/zwierzchność biedy. I dopóki nie będzie miała miejsce walka duchowa-
daremne twoje proszenia/grożenia czy pogodzenie się z danym faktem.

Bóg próbuje robić dzisiaj wiele rzeczy dla wierzących, ale jest wielkie zamieszanie. Nie każdy
jednak  nadaje  na  Bożych  falach.  Trudno  jednak  złapać  dane  radio,  gdy  jesteś  na  złej
częstotliwości.

Jeśli można ujmę to tak:

• Reformacja zaczęła  powrót  do  Pełnej  Ewangelii  i  wyłożyła  podstawy  w  kwestii
zbawienia.

• Przebudzenie Zielonoświątkowe przyniosło na nowo wiarę w cuda i znaki. Czas jednak
pokazuje, ze wielu odchodzi od tego.
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• Kenneth Hagin był użyty przez Boga aby głosić o wierze, bogactwie i zdrowiu jako
normę. Tu jednak się zatrzymał. Jest więcej- Hallelu Jah!

• Przebudzenie  Uwolnienia z  udziałem osób jak  Derek Prince,  Win Worley,  Frank
Hammond i wielu innych spowodowało, ze kościół który „ma uszy do słuchania” mógł
doświadczyć wielkich zwycięstw. Były one nieosiągalne w poprzednich grupach...

• Przebudzenie  Walki  Duchowej-  pozwoliło  skruszyć  „nienaruszalne  twierdze”  nad
narodami  i  ludźmi.  Zabawne,  ze  dla  niektórych  osób  ze  służby  uwolnienia  demony
istnieją tylko wewnątrz człowieka...

Opozycja zwierzchności trzyma ludzi na danym poziomie zrozumienia. 

Czytelnik więc widzi-  dlaczego kościół  może być nieskuteczny...Jeśli  idziesz do szewca by
zakupić karpia- odchodzisz z niczym i „współczującym” uśmiechem na twarzy. Podobnie i w
rożnych kościołach...Czy znasz osoby, które tak miały? Czemu szukasz u Baptystów cudów i
znaków? Chcesz aby Bóg wyciągnął cie z finansowych problemów a jesteś pośród „cierpiących
od Boga w biedzie”. Szukasz więc karpia u szewca...

A może wiesz, ze nękają cie demony? Co więc robisz u posyłających cie do psychiatry lub
psychologa? Czemu siedzisz pośród tych co „nie walczą”? Zamówiłeś więc karpia u szewca i
dziwisz się czemu ci go nie serwują? 

Chcesz  być  uwolniony od sil  ciemności-  czemu więc  szukasz  tego pośród ruchu:  „Pstryk-
wyszły”? Nasze rodziny, znajomi i rodacy nie obudza się nagle ze snu, bo ty skakałeś więcej
przez  Bogiem.  Jest  czas  na  walkę  duchowa  i  związywanie  źródłowych  przyczyn-
zwierzchności.

Istnieje  jeszcze  inna  kwestia,  która  współcześni  muszą  wziąć  pod  uwagę.  Czasami
reprezentanci/  utozsamiacze  z  danym Ruchem są  anty-świadectwem i  naturalnie  odpychają
ludzi jak alkoholik ze spirytusowym lub denaturaturowym wyziewem...

Jak wierzący maja wzrastać w danym Ruchu gdy jego reprezentanci ustawiają się w kolejce by
pocałować papieski but?  Rick Joyner, Bill Johnson, Lou Engle zdołali zjednać sobie masę
opozycji, z... ich winy...To „teologia” plus „wspaniale zachowanie”...

Czemu nie walczysz ze zwierzchnościami dzisiaj? Bo  Rick Joiner napędził ci stracha...Rick
Joiner błogosławił  rozwód  i  baraszkowanie,  bo  gościu  „robił  przebudzenie”.  Spalony  na
starcie...Zamiast uciszać glosy- popatrz na swoich wychowanków- co ci ludzie robią?

Nie rozumiem co Lou Engle robił u stop księdza katolickiego?A ekscesy Billa Johnsona? On
dziwaków i dziwolągów ludzie uciekają...i wielu wierzących musi się obudzić z tępoty!

„O  nie  osadzaj!  Wine-tu  i  Wine-tam”  już  nie  działa... „Kukuryku!!!”,”poślizgamy  się  na
podłodze i teraz każdy „w Duchu” ponasladuje węża”- no co? Benny Hinn lezący na grobie i
„wsysający namaszczenie męża Bożego”? „Slurp, slurp- więcej „mocy”” A przepraszam czy
my bawimy się  w szamanizm czy co?  Biada  gdy wierzący pójdą  za każdą ślepą  nauka i
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manifestacjami...

Wybierajmy więc nauki,  które nas rozwiną duchowo!  C.Peter Wagner miał  więc wkład w
objawieniu pewnych aspektów. Odszedł do Pana – 21 Października 2016 roku.

Więcej:
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