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Wst�p 
 
Dlaczego grupy domowe? 
Od wielu lat podró�uj� po całym �wiecie i, przemawiaj�c na konferencjach i seminariach, 

opowiadam histori� cudu, który Bóg uczynił w naszym ko�ciele w Seulu. 
Zacz�li�my prac� w małym namiocie misyjnym, w biednej dzielnicy miasta w 1958 roku, a 

stali�my si� najwi�kszym zborem na �wiecie. Aby jednak mogło si� to urzeczywistni�, Bóg musiał 
zmieni� mnie i moj� postaw�. Tradycyjne modele rozwoju zboru i duchowego przywództwa po 
prostu nie sprawdzaj� si� na tak wielk� skal�. Jednak Bóg ma sposób, który przynosi efekty; On zna 
tajemnic� powodzenia i chce, aby posiadał j� ka�dy zbór. Przekazał nam j� po to, aby�my mogli 
podzieli� si� ni� z innymi. 

Dzisiejszy �wiat bardzo potrzebuje poselstwa o Jezusie jako Zbawicielu i Panu. Nasze ko�cioły i 
nasze miasta potrzebuj� przebudzenia nie tylko od czasu do czasu, lecz przez 365 dni w roku. Wiem, 
�e takie przebudzenie jest mo�liwe, poniewa� ma ono teraz miejsce w naszym ko�ciele – Centralnym 
Ko�ciele Pełnej Ewangelii (Full Gospel Central Church). Dzieje si� tak, poniewa� zastosowałem 
zasady, o których mowa na stronach tej ksi��ki. 

Nie było to Bo�ym zamiarem, abym tajemnic� tego powodzenia zachował tylko dla siebie. 
Przeciwnie – w roku 1976 pobudził mnie do zało�enia organizacji CHURCH GROWTH 
INTERNATIONAL (Mi�dzynarodowa Organizacja Rozwoju Ko�cioła) po to, abym mógł 
rozpowszechnia� zasady rozwoju ko�ciołów w�ród pastorów i działaczy �wieckich na całym �wiecie. 
Jednak�e w seminariach mo�e wzi�� udział jedynie ograniczona liczba ludzi, natomiast wiedza o 
tym powinna dotrze� do wielu chrze�cijan. Nie s� to moje, ale Bo�e zasady i to Bóg je nam 
przekazał, aby�my wszyscy mogli z nich korzysta�. 

Wierz�, �e rozwój zborów b�dzie jednym z głównych działa� Ducha �wi�tego w latach 
osiemdziesi�tych. Ksi��ka ta dotyczy rozwoju zborów, chocia� nie jest to zawarte ani w jej tytule, 
ani nie jest jej głównym tematem. Rozwój zboru to produkt uboczny, natomiast prawdziw� 
tajemnic� s� grupy domowe. 

Wiele zborów powstało i istniało kiedy� dzi�ki silnym osobowo�ciom pastorów, kiedy za� ich 
zabrakło – zacz�ły zamiera�. Zwiedzałem wspaniałe katedry, w których obecnie modli si� garstka 
wiernych. Znani kaznodzieje przemawiali z kazalnic, lecz „(...) zgin�li pasterze i owce si� 
rozproszyły (...)”.Tak by� nie powinno. Ko�cioły nie powinny by� uzale�nione od wybitnych 
duchownych. Jest inny sposób – grupy domowe. 

Grupy domowe daj� mo�liwo�� ka�demu członkowi bra� udział w słu�bie zboru i przyczynia� si� 
do przebudzenia w�ród najbli�szych. Nasi członkowie przekonali si�, �e tego rodzaju praca jest 
bardzo efektywna i z tego powodu ewangelizowanie nabrało wi�kszego rozmachu.  

Aby za� grupy domowe przyniosły oczekiwane rezultaty, musz� by� przestrzegane pewne zasady. 
Rozwój konkretnej społeczno�ci i ewangelizacja nie s� automatycznym produktem ubocznym. 
Próbowało tego wiele ko�ciołów i zawiodło si�, poniewa� zlekcewa�ono pewne podstawowe zasady. 

Id�c za wskazówkami, które przedstawiam w tej ksi��ce mo�ecie sprawi� cud rozwoju grup 
domowych i zborów w waszych ko�ciołach. W czasie czytania tej ksi��ki, pro�cie Ducha �wi�tego o 
wskazówki dotycz�ce pełnienia przez was przyszłej roli. Rezultaty s� ograniczone tylko wtedy, gdy 
zabraknie całkowitego otwarcia si� na Jego działanie. 

Dr Paul Yonggi Cho, Pastor  
Full Gospel Central Church 
Seul, Korea Płd. 
Listopad 1980 
 

Nota od wydawcy: 
Od kilkunastu lat zbór nosi nazw�: Yoido Full Gospel Church, a pastor Cho zamienił imi� Paul na David.  
Informacje szczegółowe dost�pne pod adresem http://fgtv.com/ 
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Rozdział 1 
OSOBISTE AMBICJE – KLUCZEM DO KATASTROFY 

 
W 1961 roku zdecydowałem si� zbudowa� najwi�kszy budynek ko�cielny w Korei Płd. Wtedy 

my�lałem, �e robi� to dla Boga, lecz teraz rozumiem, �e tak naprawd�, czyniłem to ze wzgl�du na 
własne ambicje. Okazało si� to katastrof�. Pan pozwolił, abym upadł, po to a�ebym mógł zwróci� si� 
do Niego w potrzebie i pozwolił Jemu budowa� Jego Ko�ciół, na swój własny sposób. 

W tym czasie mieli�my zbór licz�cy 600 członków. Wła�nie przenie�li�my si� z bardzo 
oryginalnego „namiotowego ko�cioła”, z najgorszej dzielnicy Seulu, do lepszego �rodowiska, do 
zachodniej cz��ci �ródmie�cia. Był to rozwijaj�cy si� zbór, a ja byłem dumny z pracy, jak� 
wykonałem w ci�gu trzech lat. Byłem a� nadto pewny siebie i rozumowałem tak: Je�eli w ci�gu 
trzech lat pozyskałem 600 członków, to dlaczego nie mógłbym mie� najwi�kszego zboru w mie�cie? 

W tym czasie Yong Nak Presbyterian Church (Ko�ciół prezbiteria�ski) był najwi�kszym zborem 
w Seulu. Posiadał około 6000 członków i ten fakt stał si� dla mnie najwi�kszym wyzwaniem. 
Zdarzyło si�, �e pewnego dnia, nie mówi�c nikomu, wzi�łem ta�m� miernicz� i poszedłem do 
ko�cioła prezbiteria�skiego, aby go dokładnie zmierzy�. Zmierzyłem długo�� i szeroko�� budynku 
oraz policzyłem ilo�� ławek. Mie�ciły one ponad 2000 osób. Pod wpływem własnej ambicji 
powiedziałem wtedy: Zbuduj� ko�ciół wi�kszy od tego i Pan go wypełni. 

Na pocz�tku mojej słu�by Bóg mi pokazał jak wa�n� rzecz� jest stawia� sobie cele i wierzy�, �e 
Bóg da rozwój, o którym marzysz. Nauczył mnie modli� si� w okre�lony sposób o własne potrzeby. 
A kiedy słu�ba moja rozwijała si�, nauczył mnie ogl�da� w wizji liczb� osób, które b�d� przychodzi� 
do mojego ko�cioła. Kiedy modliłem si� i rozmy�lałem, Duch �wi�ty cz�sto potwierdzał przez 
Pismo �wi�te, �e da mi t� liczb� członków, o któr� prosiłem. 

W pierwszym roku prosiłem Boga o 150 członków i otrzymałem 150 członków. W drugim roku 
prosiłem Go o podwojenie tej liczby i otrzymałem 300 osób. W trzecim roku ponownie prosiłem Go 
o podwojenie liczby członków i pod koniec roku mieli�my 600 członków. Nast�pnie zdecydowałem 
si� prosi� Pana o pi�ciokrotny wzrost liczby członków, i �eby nam ich dodał w ci�gu trzech lat. 
Miało to da� naszemu ko�ciołowi 3000 członków do 1964 roku – i to była liczba, co do której, je�li 
chodzi o mo�liwo�� jej osi�gni�cia, posiadałem, wystarczaj�c� doz� wiary. 

W czasie modlitwy otrzymałem potwierdzenie, �e naprawd� Bóg zbuduje przeze mnie ko�ciół 
wi�kszy, ni� Yong Nak Presbiterian Church. Byłem tym podekscytowany! 

Nie czekałem dłu�ej na jakie� inne objawienia, co do sposobu, którego Pan chciałby abym u�ył, 
by tego dokona�; zacz�łem po prostu jeszcze wi�cej pracowa�, aby przyprowadzi� nowych 
członków. My�lałem, �e Bóg aprobuje to, co robi�. Przecie� On błogosławił nasz� prac� przez cuda i 
uzdrowienia; to przede wszystkim przyci�gało ludzi do zboru. Byłem przekonany, �e Bóg uczynił z 
Yonggi Cho kogo� szczególnego. On uczynił to wszystko przeze mnie! Nic w ko�ciele nie działo si� 
beze mnie. 

Po przeniesieniu siedziby zboru w inne miejsce, dotychczasow� jego nazw� – Taejo Dong Full 
Gospel Church (Taejo Dong Ko�ciół Pełnej Ewangelii) zamienili�my na Centralny Ko�ciół Pełnej 
Ewangelii. Ja byłem pastorem, ja byłem administratorem, ja byłem odpowiedzialny za szkółk� 
niedzieln�. I cz�sto byłem tak�e od�wiernym. Centralny Ko�ciół Pełnej Ewangelii po prostu nie 
mógł funkcjonowa� bez Czcigodnego Paula Yonggi Cho – tak uwa�ałem. Ja byłem osi�, wokół 
której kr�cił si� cały zbór. 

Nie było to przeze mnie zamierzone. Wychowywałem si� w okresie okupacji japo�skiej, podczas 
której zmuszony byłem do �ycia w bardzo n�dznych warunkach. Niewiele brakowało, bym zmarł na 
gru�lic�. Reakcj� na moj� przeszło�� była szalona ambicja, aby zosta� kim� sławnym, odnosi� 
sukcesy i zarobi� mnóstwo pieni�dzy. Zanim poznałem Jezusa Chrystusa jako mojego Zbawiciela, 
zamierzałem zosta� lekarzem. 

Tak wi�c, kiedy rozpocz�łem słu�b� Ewangelii, w moim sercu powstało ciche pragnienie, aby 
sta� si� sławnym kaznodziej� i mie� du�e osi�gni�cia. Kochałem Boga i chciałem pracowa� dla 
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Niego, lecz moje ukryte motywy chciały sukcesów. Byłem wielkim egoist� i wszystko chciałem 
robi� po swojemu. 

Bóg to wszystko musiał zniszczy�; inaczej zbór byłby moim dziełem, nie Jego. Bóg musiał mnie 
złama�, abym stał si� godnym „prowadzi� trzod�”. Wtedy o tym jeszcze nie wiedziałem i dlatego, 
we wszystkich wysiłkach dla Pana, zawsze biegałem w l�ku, a ponadto byłem coraz bardziej 
wyczerpany. 

W roku 1964 daleko nam było do osi�gni�cia celu zgodnego z moj� pro�b� do Boga o 3000 
członków. Nasz zbór osi�gn�ł liczb� 2400 członków, a ja byłem ju� wtedy w wielkim kłopocie. I 
chocia� w dalszym ci�gu s�dziłem, �e wykonuj� wielk� prac� dla Pana, biegaj�c od wczesnego 
ranka do pó�nego wieczora, to nerwy odmówiły mi posłusze�stwa. Cierpiałem na ustawiczne 
znu�enie, a mimo to nadal zmuszałem si� do pracy w kierunku dalszego rozwoju ko�cioła. 
Wygłaszałem kazania, udzielałem porad, odwiedzałem chorych, zapraszałem obcych – ci�gle byłem 
w ruchu. 

Kryzys rozpocz�ł si� pewnej niedzieli, po drugim porannym nabo�e�stwie. Ustalili�my, �e 
odb�dzie si� chrzest 300 osób – według naszego zwyczaju chrzest tych, którzy uwierzyli 
urz�dzali�my tylko dwa razy w roku. Dr John Hurston – misjonarz z Ameryki, który pomagał mi w 
pracy pastorskiej – był tam równie�, aby mi asystowa�. Ze wzgl�du na postaw�, jak� wypracowałem 
w sobie wierz�c, �e wszystko musz� robi� sam, powiedziałem Johnowi, �e ka�dego nowego członka 
zboru ochrzcz� osobi�cie. Uwa�aj�c siebie za „szczególne naczynie Bo�e” my�lałem, �e Bóg b�dzie 
mógł błogosławi� tych ludzi tylko przeze mnie. Lecz John widział, �e byłem zm�czony ju� w chwili, 
kiedy wszedłem do wody, aby ochrzci� pierwszego człowieka. – Cho, pozwól, �e ci pomog� – 
powiedział. – Nie, nie, czuj� si� zupełnie dobrze – zaprotestowałem. Lecz nie odwa�yłem si� nawet 
pomy�le� o tym tłumie ludzi oczekuj�cych chrztu. Brałem jednego po drugim, mówi�c gło�no 
podczas zanurzania w wodzie: chrzcz� ci� w imi� Ojca i Syna i Ducha �wi�tego. Potem, oczywi�cie, 
musiałem ka�dego podnie��. Z kilkoma pierwszymi poszło mi bardzo dobrze, ale dalej było kilka 
t��szych pa� i aby je podtrzyma�, a nast�pnie wynurzy� z wody, trzeba było wiele energii. Po chwili 
zacz�łem odczuwa� wyczerpanie i mi��nie moich r�k zacz�ły dr�e�. W tym momencie John Hurston 
powiedział: – Cho, jeste� blady. Czy dobrze si� czujesz? – Wszystko w porz�dku – powiedziałem z 
o�ywieniem, aby podkre�li� moje zdecydowanie. – Nie, uwa�am, �e potrzebujesz chwili odpoczynku 
– nalegał. – Wyjd� z wody i pozwól mi zaj�� twoje miejsce, dopóki nie odzyskasz sił. – Powiedziałem 
ci, �e czuj� si� dobrze – odparłem stanowczo. Pokiwał głow� z niedowierzaniem. Wiedziałem, �e nie 
był przekonany. W my�lach, prosiłem Pana o wzmocnienie. 

Do dzisiaj nie wiem, czy On rzeczywi�cie mnie wzmocnił, czy te� ja sam zmuszałem si� do stania 
na nogach, lecz wytrzymałem i ochrzciłem wszystkie trzysta osób. W chwili, gdy ostatnia osoba 
wychodziła z wody trz�słem si� cały i o mało co nie majaczyłem. 

Cho� byłem tak wyczerpany, nie był to koniec mojej pracy. Tego popołudnia byłem umówiony 
na spotkanie z ewangelist� ze Stanów Zjednoczonych, a wieczorem miałem by� jego tłumaczem. 
Ponownie John wyraził zaniepokojenie o moje zdrowie i powiedział: – Wygl�dasz na bardzo 
zm�czonego. Prosz�, odpocznij sobie tego popołudnia, a ja pojad� na lotnisko. – Pokr�ciłem 
przecz�co głow�. – On spodziewa si� mnie – powiedziałem. Nie chciałem przekaza� komu� innemu 
ani jednego obowi�zku pastorskiego. Tak wi�c, bez obiadu pojechałem na lotnisko, spotkałem 
ewangelist� i zawiozłem go do hotelu. Za ka�dym razem, kiedy tylko wstawałem, nogi zaczynały mi 
dr�e�. Potem miałem tylko chwilk� odpoczynku, zanim pojechałem ponownie, aby go przywie�� do 
ko�cioła. 

Przed wieczornym nabo�e�stwem, niektórzy z diakonów, tak jak John, wyrazili zaniepokojenie o 
moje zdrowie. – Pastorze Cho – powiedział jeden z nich – jeste� bardzo wyczerpany. Nie s�dz�, aby� 
mógł dzi� wieczorem tłumaczy�. Pozwól, �e znajd� innego tłumacza. 

Lecz ja my�lałem: Któ� mógłby przetłumaczy� kazanie tego człowieka tak jak ja? Przecie� 
przepływa przeze mnie Bo�a moc, wi�c tylko ja mog� to dobrze zrobi�. – Nie, wszystko b�dzie 
dobrze – zapewniłem ich. 
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W chwili, gdy ewangelista zacz�ł przemawia�, od razu wiedziałem, �e jest ze mn� �le. Był to 
typowy, ruchliwy, zielono�wi�tkowy kaznodzieja. Zacz�ł skaka�, chodzi� i wykrzykiwa� tak gło�no, 
�e miałem trudno�ci ze zrozumieniem słów. Mówił pod namaszczeniem, a ja nie. Aby 
zrekompensowa� brak namaszczenia zacz�łem nadrabia� intonacj�, a po chwili wykrzykiwałem 
tłumacz�c ka�de zdanie. Ewangelista spojrzał na mnie spod oka i zacz�ł mówi� jeszcze gło�niej, a 
nawet krzyczał. Po chwili ju� obaj krzyczeli�my i skakali�my po całym podium. 

Po pół godzinie kazania poczułem okropny ucisk w okolicy serca i zacz�ło mi brakowa� tchu. 
Kolana mi si� trz�sły. W ko�cu, ciało moje nie mogło ju� wi�cej wytrzyma� i, mimo wielkich 
wysiłków woli, zacz�łem po prostu osuwa� si� na podłog�. Chocia� nadal słyszałem krzycz�cego 
ewangelist�, to kolana moje zwiotczały i wygl�dało na to, �e nagle moje oczy zostały wył�czone. 
Wszystko wokół stało si� czarne. 

Padaj�c na ziemi�, zapami�tałem słowa wypowiedziane do Boga: – Panie, dlaczego mnie karzesz 
publicznie? Mogłe� to zrobi� na osobno�ci, w moim biurze. Kiedy tak le�ałem, po jakim� czasie 
otworzyłem oczy, a gdy zobaczyłem Johna powiedziałem: – John, umieram. Serce mi dr�ało i nie 
mogłem złapa� tchu, cały mój organizm wołał o tlen. W ko�cu straciłem przytomno��. 

W tym czasie cały zbór modlił si� o mnie, a ewangelista stał na podium zapomniany. Patrzył w 
bezsilnym zakłopotaniu i nie mógł nic zrobi�, stracił swoje „usta”. 

Kiedy odzyskałem przytomno��, zmobilizowałem wszystkie siły i wszedłem ponownie na 
podium. Jedyn� rzecz�, któr� potrafiłem wtedy zrobi�, to ogłosi� koniec nabo�e�stwa. Nast�pnie 
diakoni zanie�li mnie do karetki, po czym zabrano mnie do szpitala. Na oddziale intensywnej opieki 
medycznej zostałem bardzo upokorzony. Byłem pastorem, który modlił si� o chorych, a chorzy 
bywali uzdrawiani. Có� ja tu robi�? Moje „ja” nie mogło si� z tym pogodzi�. Zacz�łem wyznawa� 
swoje uzdrowienie; my�lałem, �e to wła�nie powinienem czyni�. Spodziewałem si�, �e Pan uczyni 
cud i wy�le mnie ze szpitala do domu. „Zabierz mnie z tego szpitala – wołałem. – Ufam Bo�emu 
Słowu! Si�cami Jego zostałem uzdrowiony! Nie przyjm� �adnego zastrzyku. Nie dawajcie mi 
�adnych lekarstw”. W ko�cu lekarze poddali si� i diakoni zawie�li mnie do domu. 

Lecz Bóg nie spieszył si� z uzdrowieniem. Nadal wypowiadałem wszystkie obietnice 
uzdrowienia z Biblii. Je�eli kto� kiedykolwiek powoływał si� na Bo�e Słowo – to wła�nie ja. Byłem 
wtedy jeszcze kawalerem i siedz�c w łó�ku w moim pokoju, cytowałem wszystkie miejsca Pisma 
�wi�tego mówi�ce o uzdrowieniu. Cytowałem je ci�gle na nowo mówi�c: „Bo�e, to s� Twoje 
obietnice. Przecie� nie mo�esz zaprze� si� samego siebie! Ja trzymam si� tego! W imieniu Jezusa 
jestem uzdrowiony”. 

Mimo to nie czułem si� lepiej. Moje serce nadal �ciskał kurcz i z trudem łapałem oddech. W�ród 
diakonów naszego zboru było kilku lekarzy, którzy oferowali mi pomoc, lecz odmówiłem. – Ja stoj� 
na Bo�ym Słowie – odpowiedziałem. 

Teraz widz�, �e miałem wtedy wiar� tylko w głowie, a nie w sercu. Wiara w głowie nie mo�e 
niczego si� chwyci�. Trzymałem si� tylko LOGOS, co ogólnie oznacza Słowo Bo�e. Odt�d 
nauczyłem si�, �e tylko wtedy, kiedy Duch �wi�ty da nam szczególne potwierdzenie, tzw. REMA – 
Słowo Bo�e objawione danemu człowiekowi osobi�cie, mo�emy trzyma� si� danej obietnicy, jak 
własnej. Wtedy nasza wiara pochodzi z serca, a tego rodzaju wiar� mo�emy góry przenosi�. 

W tym czasie jeszcze o tym nie wiedziałem, dlatego te� trzymałem si� tych obietnic, z wiar� w 
głowie. Usiłowałem ignorowa� symptomy choroby. Nie zwracałem uwagi nawet na to, �e nie mog� 
wsta� z łó�ka. Próbowałem zignorowa� obecno�� �mierci, któr� odczuwałem w moim pokoju. 
Zdecydowałem, �e si� nie poddam. 

Nast�pnej niedzieli poprosiłem diakonów o zawiezienie mnie do ko�cioła, abym mógł wygłosi� 
kazanie. Byłem tak słaby, �e w obawie przed zemdleniem nie mogłem sam wyj�� z domu. 

Potrzebna mi była pomoc domowa, która troszczyłaby si� o mnie, lecz nadal usiłowałem 
wywi�zywa� si� z moich obowi�zków wobec zboru. W czasie mojej nieobecno�ci dr John Hurston i 
kobieta, która miała zosta� moj� te�ciow�, Jashil Choi, wypełniali wiele moich pastorskich 
obowi�zków. 



GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KO�CIOŁA                                                                                                 Paul Yonggi Cho 
© by Instytut Wydawniczy Agape, Warszawa 1992 
 

 6 

Diakoni pomogli mi wyj�� na podium i stan�łem przed zmartwionym zgromadzeniem. Całe moje 
ciało dr�ało. Zacz�łem głosi� kazanie bardzo cicho, mówiłem powoli, przerywaj�c co kilka zda�. 
Trwało to tylko osiem minut, potem zemdlałem. Diakoni zanie�li mnie do mojego gabinetu i kiedy 
odzyskałem �wiadomo��, zacz�łem ponownie cytowa� Bo�e obietnice: „Si�cami Jego jestem 
uzdrowiony, (...) On wzi�ł nasze choroby i poniósł nasze bole�ci”. 

Próbowałem u�y� �lepej wiary, gdy w sercu nie miałem �adnego potwierdzenia od Ducha 
�wi�tego, �e b�d� uzdrowiony. – We�cie mnie na drugie nabo�e�stwo – powiedziałem diakonom. – 
B�d� polegał na Panu, �e mnie wzmocni.  

Na drugim nabo�e�stwie, odczuwaj�c wielk� słabo��, stan�łem na podium i modliłem si�: „Panie, 
teraz do�wiadczam moj� wiar� stoj�c na Twoim Słowie. Wzmocnij mnie”. Tym razem mogłem 
głosi� tylko pi�� minut, potem zemdlałem. Pó�niej, kiedy diakoni zawie�li mnie do domu, poczułem 
w ko�cu, �e na pewno umieram. 

Lecz potem, co� si� we mnie stało. Bóg próbował do mnie dotrze� mówi�c, �e nie mog� tak dalej 
cytowa� i przyjmowa� tych wszystkich obietnic na o�lep. Ja nigdy Go nie prosiłem, aby mi wyja�nił, 
jaka jest Jego wola w mojej sytuacji. Tak naprawd�, nigdy nie dopuszczałem mo�liwo�ci, �e Bóg 
mógłby nie zechcie� mnie uzdrowi�. „Ojcze – powiedziałem – dałe� nam te wszystkie obietnice. Ja 
je przyjmuj�, a TY mnie nie uzdrawiasz. Czy nie chcesz mnie uzdrowi�?” 

Doznałem szoku słysz�c wyra�ny, Bo�y głos: „Synu uzdrowi� Ci�, lecz b�dzie to trwało dziesi�� 
lat”. 

Nie był to głos słyszalny, lecz tak wyra�ny, �e nie mogłem si� pomyli�. Zadr�ałem. To było tak, 
jakby Bóg wydał na mnie wyrok, ale mimo to, w moim dr��cym sercu, odczułem pokój. Nie 
zgadzałem si� z tym, lecz wiedziałem, �e z Bogiem nie mog� si� spiera�. 

Przez nast�pne dziesi�� lat, pocz�wszy od roku 1964, czułem si� tak, jakbym w ka�dej chwili 
mógł umrze�. Zrozumiałem wtedy, �e człowiek arogancki płaci bardzo wysok� cen�. Zatwardziałe 
serce najtrudniej złama�. Ja chciałem zosta� złamany w jednej chwili, a tymczasem potrzeba było a� 
dziesi�ciu lat, aby zniszczy� „wielkiego Cho”. 

Trudno jest opisa� cierpienia, jakie prze�ywałem. Ka�dego ranka, kiedy budziłem si�, 
natychmiast odczuwałem drgania serca. Miałem pal�ce uczucie �mierci, która jakby posuwała si� od 
stóp w gór�. Wtedy mówiłem do siebie: „Nie s�dz�, abym mógł prze�y� dzie� dzisiejszy”. Potem 
my�lałem o Bo�ej obietnicy uzdrowienia mnie i nabierałem pewno�ci, �e tego dnia nie umr�. Wtedy 
wstawałem z łó�ka, cały spocony, z dreszczami, z trudem łapi�c powietrze i brałem lekarstwa 
wiedz�c, �e teraz ich naprawd� potrzebuj�. 

Przed oczami błyskała mi wizja najwi�kszego zboru w Korei Płd. Zastanawiałem si�, jak 
mógłbym kiedykolwiek osi�gn�� taki cel, skoro nie byłem w stanie nale�ycie spełnia� obowi�zków 
pastora zboru licz�cego 2400 członków. 

Ale skoro Bóg powiedział, �e mnie uzdrowi, nie byłem taki skory do rezygnacji. Chocia� byłem 
za słaby, aby stan�� na podium i wygłosi� kazanie, to nalegałem, aby diakoni pomagali mi si� na� 
dosta�, abym mógł chocia� tam siedzie�, kiedy kazanie wygłaszał John Hurston. 

Kiedy nadal trwałem w tym godnym po�ałowania stanie, stopniowo zacz�łem sobie 
u�wiadamia�, �e Bóg mo�e chcie� zrealizowa� jaki� wa�ny cel poprzez moje cierpienie. 
Wiedziałem, �e musz� by� bardziej otwarty, aby Bóg mógł mnie prowadzi�. Dopiero wtedy Bóg 
b�dzie mógł odsłoni� swój plan dla mnie i Centralnego Ko�cioła Pełnej Ewangelii. 

 
 

Rozdział 2 
W BO�EJ SZKOLE 

 
W miesi�c po moim załamaniu, Bóg zacz�ł mnie przekonywa�, �e w swojej pastorskiej pracy 

u�ywałem niewła�ciwych metod. 
Le�ałem nieruchomo w swoim pokoju. Byłem zdecydowany nie rezygnowa� ze słu�by, chocia� 

mój stan nie pozwalał na jej kontynuowanie. John Hurston i pani Choi ci�gn�li to jarzmo, lecz maj�c 
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pod opiek� 2400 członków nie byli w stanie temu podoła�. John nie mówił biegle po korea�sku, 
dlatego te� jego słu�ba ograniczała si� do niewielu jedynie osób, a pani Choi była kobiet�, wi�c 
m��czy�ni nie spieszyli do niej z pro�b� o porady. 

Na domiar złego Korea Południowa nadal była bardzo biednym krajem i członkowie naszego 
zboru mieli trudno�ci z opłaceniem wszystkich kosztów zwi�zanych z rozwojem zboru. Wiedziałem, 
�e musz� zach�ci� wi�cej ludzi spo�ród zwykłych członków do tego, aby wł�czyli si� do pracy 
zborowej, lecz nie wiedziałem jak to uczyni� i jakich u�y� argumentów. 

B�d�c w stanie wyczerpania, czułem, �e wiele zrobi� nie potrafi�. Wi�kszo�� czasu sp�dzałem w 
łó�ku, wpadłem w depresj�. Czułem si� jak sterta połamanych rupieci. Bez asysty innych osób nie 
odwa�yłem si� wyj�� z domu, boj�c si� zemdle� na ulicy. 

Wpadłem w nawyk drzemki i modlitwy, drzemki i modlitwy, walcz�c z poczuciem skradaj�cej 
si� �mierci. Rozmy�lałem nad tym, dlaczego Bóg postawił mnie w tak ci��kim poło�eniu. 
Doprowadziło mnie to do intensywnego studiowania Biblii, co miało mnie przygotowa� na czas, 
kiedy Bóg b�dzie mnie mógł u�ywa�. 

Bóg przeprowadził mnie przez dwa studia biblijne, zanim dał mi pełne objawienie swoich prawd. 
Pierwsze z nich dotyczyło Bo�ego uzdrowienia. Wiele razy i z prawdziwym przekonaniem 
usługiwałem na temat Bo�ego uzdrowienia, widziałem te� wielu uzdrowionych ludzi. Mimo to, nie 
byłem w stanie wypracowa� w sobie takiej wiary, abym mógł sam zosta� uzdrowiony. Zdałem te� 
sobie spraw� z tego, �e nie miałem zdrowego, biblijnego zrozumienia tego zagadnienia. 

Drugim tematem była potrzeba osobistej za�yło�ci z Duchem �wi�tym. Oba te studia pozwoliły 
napisa� mi dwie ksi��ki. Pierwsza z nich nosi tytuł: JEZUS CHRYSTUS UZDROWICIEL (JESUS 
CHRIST, THE DIVINE HEALER), za� druga: DUCH �WI	TY (THE HOLY SPIRIT). Dzi�ki tym 
studiom wzrosłem w wierze i zrozumieniu. Studium nt. Ducha �wi�tego było dla mnie szczególnie 
odkrywcze. Na przykład, kiedy studiowałem Bibli� zobaczyłem, �e mimo wspólnoty z Ojcem i 
Synem mamy mie� równie� wspólnot� z Duchem �wi�tym. (2 Kor 13,13). Zrozumiałem, �e jest to 
bardzo gł�boka wi��. 

Jeden ze słowników okre�la to jako „poufny stosunek w gł�bokim, wzajemnym zrozumieniu”, 
za� inna definicja mówi, �e jest to „dzielenie si� my�lami i uczuciami z drug� osob�”. 

W mojej potrzebie, Bóg nauczył mnie konieczno�ci trwania w za�yło�ci z Duchem �wi�tym – 
bardzo intymnej wi�zi – oraz dzielenia si� z Nim najskrytszymi my�lami i uczuciami. 

„Pomy�l o mał�e�stwie – powiedział do mnie Pan. Kiedy m��czyzna po�lubia kobiet�, nie 
wprowadza jej do swego domu po to, aby j� tam pozostawi� sam�. Nie traktuje jej jak przedmiotu. 
On j� kocha i dzieli z ni� swoje �ycie. Tego rodzaju wi�� powiniene� prze�ywa� z Duchem 
�wi�tym”. 

Od 1964 do 1965 roku byłem bardzo chory i sp�dziłem wi�kszo�� czasu w łó�ku, lecz wtedy 
moja za�yło�� z Duchem �wi�tym zacz�ła si� pogł�bia� i nabiera� cech rzeczywi�cie bliskiego 
zwi�zku. Zako�czyłem pisanie dwóch wspomnianych ksi��ek, które okazały si� bestsellerami w 
Korei Płd., a nast�pnie w Japonii. 

Te podwójne studia były tylko wst�pem do prawdziwego objawienia, które chciał mi da� Bóg. 
Objawienie to miało wywrze� najwi�kszy wpływ na moj� słu�b�. Pan chciał mi po prostu pokaza�, 
�e musz� rozdzieli� obowi�zki zborowe mi�dzy inne osoby. 

Kiedy tak le�ałem na łó�ku, zastanawiaj�c si�, czy kiedykolwiek b�d� w stanie prowadzi� 
kongregacj� Centralnego Ko�cioła Pełnej Ewangelii i pytałem Ducha �wi�tego: „Panie, co ja mam 
zrobi�?”, nagle odczułem Jego głos w swoim sercu: „Pozwól i�� i rosn�� mojemu ludowi”. 

Było to dla mnie zagadk�. Có� to znaczy? Bóg kontynuował: „Pozwól mojemu ludowi wyrwa� 
si� z królestwa Yonggi Cho i rosn��”. „Co to znaczy, pozwól im rosn��?” – pytałem. „Pomó� im 
stan�� na własnych nogach. Pomó� im pełni� słu�b�”. 

To spowodowało, �e naprawd� zacz�łem bada� Pismo �wi�te. Doszedłem do Listu ap. Pawła do 
Efezjan i on dodał mi odwagi. Bowiem w li�cie do Efezjan 4,11 jest powiedziane, �e „Bóg ustanowił 
niektórych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami 
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dla przysposobienia �wi�tych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego” 
(BT). 

Wtedy zrozumiałem, o co chodzi. Słudzy Boga (apostołowie, prorocy, ewangeli�ci, pasterze i 
nauczyciele) s� ustanowieni w Ko�ciele do wyposa�enia członków w to wszystko, co jest potrzebne 
do wypełniania przez nich słu�by, zarówno wewn�trz jak i na zewn�trz ko�cioła. 

Nast�pnie wyczytałem w Dz 2,46-47, �e pierwotny Ko�ciół praktykował dwa rodzaje 
nabo�e�stw. Apostołowie nie tylko spotykali si� regularnie w �wi�tyni, lecz codziennie po domach 
łamali chleb i trwali we wspólnocie. W Jerozolimie było ponad 100 000 chrze�cijan, za� cała 
Jerozolima liczyła ok. 200 000 mieszka�ców. Któ� mógł nale�ycie zatroszczy� si� o tylu ludzi, skoro 
było dwunastu apostołów? Jak�e mogli oni prowadzi� słu�b� odwiedzania w domach? Musieli wi�c 
by� liderzy małych grup – społeczno�ci domowych. Tak wi�c, wybrani spo�ród członków liderzy 
musieli, wraz z siedmioma diakonami (Dz 6), pełni� słu�b� odwiedzania wiernych w domach. 

Dotychczas moje wyobra�enie Ko�cioła ł�czyło si� zawsze z budynkami, w których odbywaj� si� 
publiczne spotkania; nigdy nawet nie pomy�lałem o mo�liwo�ci zamienienia w ko�ciół – domu, 
mieszkania. A jednak Biblia wyra�nie opisuje Ko�ciół spotykaj�cy si� w domach. Pomy�lałem 
wtedy, �e przecie� ja przez cały czas kład� nacisk tylko na słu�b� w �wi�tyni. Nie mamy w ogóle 
słu�by w domach. Zach�całem naszych wiernych tylko do przychodzenia do naszego ko�cioła w 
niedziele i w �rody. Czego� nam brakowało. 

Studiuj�c dalej, doszedłem do szóstego rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie apostołowie 
wybrali siedmiu diakonów do usługi w zaspokajaniu materialnych potrzeb rozwijaj�cego si� zboru, 
podczas gdy apostołowie oddali si� słu�bie modlitwy i głoszenia Słowa. Lecz po ukamienowaniu 
jednego z diakonów, Szczepana, Ko�ciół został rozproszony. Wtedy nawet diakoni zostali 
kaznodziejami, jak wynika z ewangelizacji Filipa, prowadzonej w Samarii, a opisanej w Dz 8. 
Apostołowie upowa�nili ich nie tylko do posługiwania w zakresie potrzeb materialnych, lecz 
równie� do głoszenia Słowa. 

Kiedy przestudiowałem Dzieje Apostolskie, zauwa�yłem, �e oprócz 3000 dusz, które zostały 
przydane Ko�ciołowi w dniu Pi��dziesi�tnicy, nast�pnego dnia dodanych zostało 5000. A było tylko 
dwunastu apostołów i siedmiu diakonów. Dlatego jedynym sposobem na to, aby wierz�cy mieli 
wła�ciw� wspólnot� w domach było ustanowienie liderów dla ka�dej z tych społeczno�ci – grup 
domowych. Taka organizacja dawała mo�liwo�� zaspokojenia potrzeb rozwijaj�cego si� zboru. 

To jest wła�nie to! – powiedziałem do siebie. To miało sens. Jak�e inaczej mógł ten pierwszy zbór 
przyj�� 3000 nowo nawróconych w dniu Pi��dziesi�tym, kiedy to Duch �wi�ty napełnił wierz�cych 
w Górnej Izbie? Potrzeby tych ludzi były zaspokajane w domach, a nie w �wi�tyni. 

Kiedy czytałem dalej, zauwa�yłem, �e mowa jest o innych zborach, które zbierały si� w domach 
– np. zbór w domu Lidii (Dz 16,40), zbór w domu Pryscylii i Akwilii (Rz 16,3-5), zbór w domu 
Filemona (Fil 2). Wiele fragmentów Pisma �wi�tego wskazywało na duchowe bogactwo 
nabo�e�stw domowych. 

Nast�pnie zwróciłem uwag� na 18. rozdział Ksi�gi Wyj�cia. Moj�esz mozolił si�, rozs�dzaj�c 
sprawy Izraelitów na pustyni. Siedział przed ludem od rana do nocy, słuchaj�c ich skarg i 
rozs�dzaj�c ka�d� spraw�. Jego te��, Jetro, zauwa�ył, �e było to dla niego zbyt wiele i pokazał 
Moj�eszowi jak nale�y przekazywa� obowi�zki, aby si� nie zam�czy�, usiłuj�c rozwi�za� wszystkie 
spadaj�ce na niego problemy.  

Jetro powiedział do Moj�esza: „Wyszukaj sobie z całego ludu dzielnych, boj�cych si� Boga i 
nieprzekupnych m��ów, którzy si� brzydz� niesprawiedliwym zyskiem i ustanów ich przeło�onymi ju� 
to nad tysi�cem, nad setk�, pi��dziesi�tk� i dziesi�tk�, aby mogli s�dzi� lud w ka�dym czasie. 
Wa�niejsze sprawy winni tobie przedkłada�, sprawy jednak mniejszej wagi sami winni załatwia�. 
Odci��ysz si� w ten sposób, gdy� z tob� ponios� ci��ar” (Wj 18,21-22). 

Zrozumiałem, �e przekazywanie obowi�zków jest zdecydowanie Bo�� wol�. Stopniowo idea ta 
zacz�ła si� kształtowa� w moim umy�le: Powiedzmy, �e pozwoliłbym moim diakonom organizowa� 
domowe zbory. Powiedzmy, �e nauczaliby ludzi, modlili si� z nimi o uzdrowienie i pomagali im, 
powiedzmy, �e ludzie wzajemnie pomagaliby sobie w ten sposób w grupach domowych. Ko�ciół 
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mógłby si� rozwija� w domach, a członkowie mogliby ewangelizowa�, zapraszaj�c swoich 
przyjaciół i s�siadów na spotkania. A nast�pnie w niedziel� przyprowadzaliby ich do budynku 
ko�cielnego na nabo�e�stwo uwielbiaj�ce Boga. To by mnie zwolniło z obowi�zku odwiedzania i 
udzielania porad duszpasterskich oraz innych temu podobnych zaj�� pochłaniaj�cych wiele czasu. 
Miałbym czas, aby naucza�, wygłasza� kazania i pomaga� liderom w ich słu�bie. 

W ci�gu trzech tygodni, miałem gotowy, zupełnie nowy plan dla naszego zboru. Lecz 
wiedziałem, �e musi to jeszcze zosta� zatwierdzone przez rad� diakonów, a ja b�d� musiał dobrze to 
przedstawi� – diakoni bowiem martwili si� ju� o moje przywództwo. 

Niedługo potem mogłem ju� wsta� z łó�ka, lecz nadal byłem bardzo słaby i z trudem trzymałem 
si� na nogach. Poszedłem do lekarza, który powiedział: – Masz bardzo słabe serce i cały organizm 
jest bardzo osłabiony. Cierpisz na wyczerpanie nerwowe i jedyna rada, jakiej ci mog� udzieli� 
brzmi: zrezygnuj z tej słu�by. Dla ciebie jest to zbyt wiele. – Czy jest mo�e jakie� lekarstwo, które 
mógłbym za�ywa�? – zapytałem. – Nie – odpowiedział. – Wła�ciwie to nie masz �adnych fizycznych 
dolegliwo�ci. Po prostu zbyt wiele pracowałe�. Palpitacja serca i to osłabienie, s� reakcj� na 
przepracowanie. To jest choroba psychosomatyczna. Nie mog� da� na to �adnego lekarstwa. Nic by 
ci to nie pomogło. Musisz sobie znale�� inne zaj�cie, które b�dzie mniej obci��ało twój system 
nerwowy. 

Zabrzmiało to jak wyrok �mierci dla mojej słu�by. Lecz ja nie chciałem si� podda�. Bóg obiecał 
zbudowa� przeze mnie ko�ciół i obiecał mnie uzdrowi�, chocia� proces ten miał trwa� dziesi�� lat. 
Wierzyłem raczej Bogu ni� lekarzowi. 

 
 

Rozdział 3 
PRZEKAZANIE PROGRAMU ZBOROWI 

 
Miałem zaledwie dwadzie�cia osiem lat, a moje ciało było zupełnym wrakiem. Lekarz polecił mi 

zrezygnowa� z posługi kaznodziejskiej i wybra� sobie inny zawód. Ale pomimo stanu mojego ciała 
prze�ywałem wielkie duchowe o�ywienie. W czasie, gdy le�ałem w łó�ku, Bóg przemawiał do mnie 
przez swoje Słowo. Odkrył przede mn� cały plan dotycz�cy zmiany struktury naszego zboru, po to 
abym nie musiał sam ponosi� ci��aru słu�by. Bardzo chciałem wprowadzi� to w czyn, poniewa� 
wiedziałem, �e b�dzie to skuteczne. 

Jednak nie mogłem, tak po prostu, pój�� do zboru i nakaza� członkom zastosowanie si� do tego 
planu. Nasz zbór liczył 2400 członków i miał rad� diakonów, która musiała zaaprobowa� wszelkie 
zmiany strukturalne i kaznodziejskie w zborze. 

„Panie to jest Twój plan – modliłem si�. Przecie� oni nie b�d� mogli tego odrzuci�, skoro taka jest 
Twoja wola”. Byłem przekonany, �e nie b�dzie opozycji. 

Miesi�c po moim wstaniu z łó�ka, gdy mogłem ju� porusza� si� o własnych siłach, zwołałem 
posiedzenie rady diakonów i powiedziałem: – Jak ju� wiecie, jestem bardzo chory i nie mog� 
prowadzi� dalej całej pracy zborowej, a w szczególno�ci nie mog� odwiedza� w domach i udziela� 
porad duszpasterskich. Nie mog� te� modli� si� o chorych, ani modli� si� z lud�mi, by zostali 
napełnieni Duchem �wi�tym. 

Opowiedziałem im to wszystko, co Bóg objawił mi z Pisma �wi�tego i dodałem, �e pozwalam im 
pełni� t� słu�b�. Powiedziałem im, �e potrzebuj� stan�� na własnych nogach. A potem 
przedstawiłem im plan, który dał mi Bóg. Powiedziałem diakonom jak mo�na pracowa� w grupach 
domowych i wyło�yłem im wszystkie wersety Pisma �wi�tego popieraj�ce ten nowy system. 

– Tak, masz wcale niezłe argumenty biblijne – powiedział jeden z diakonów. – Tego rodzaju 
zmiany mog� by� od Pana, lecz my nie zostali�my przygotowani do robienia tego, co ty wykonujesz. 
Dlatego te� płacimy ci za to, �e jeste� naszym pastorem. 

– Ja mam du�o obowi�zków – powiedział inny diakon. – Kiedy po pracy wracam do domu, jestem 
zm�czony i potrzebuj� spokoju w czterech �cianach. Nie byłbym w stanie prowadzi� domowych 
spotka�. 
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Pozostałe wypowiedzi miały podobny charakter. Wszyscy w zasadzie przyznawali, �e pomysł ten 
ma podstawy biblijne, lecz nie byli przekonani co do tego, �e mo�na by go zastosowa� w naszym 
zborze. Wygl�dało na to, �e nie ma sposobu, aby ich do tego przekona�. Nikt si� nie oburzał; byli po 
prostu przekonani, �e jest to nierealne. 

Po spotkaniu, miałem ró�nego rodzaju w�tpliwo�ci, co do mojej przyszłej słu�by. Domy�lałem 
si�, co diakoni mogli my�le�, cho� nie wypowiadali tego gło�no podczas spotkania. My�leli, �e 
przecie� płac� mi za prac�, a ja ich prosz�, aby oni to samo robili za darmo. Zacz�łem si� ba�, �e 
wypowiedz� mi prac� my�l�c, �e chciałem ich wykorzysta�, u�ywaj�c swojej choroby jako 
pretekstu. 

Ci diakoni nie maj� �adnego współczucia – pomy�lałem. Nikt nic nie mówił na temat zmiany 
pastora, lecz dochodziły mnie słuchy, �e diakoni wcale nie odrzuciliby mojej rezygnacji, gdybym 
tak� chciał zło�y�. 

Byłem nadal niezmiernie wyczerpany, a do tego reakcja diakonów była du�ym hamulcem dla 
dalszej pracy. Có� wi�c miałem robi�! Poszedłem do siostry Choi i opowiedziałem jej cał� histori�. – 
W tej sprawie musimy pyta� Pana – odpowiedziała zdecydowanie. – Módlmy si� wi�c razem. Po 
chwili modlitwy i studiowania Pisma �wi�tego razem z siostr� Choi, zacz�li�my omawia� ró�ne 
mo�liwo�ci wprowadzania w �ycie planu podziału zboru na grupy domowe. Prawie równocze�nie 
przyszła nam my�l wykorzystania do tego sióstr z naszego zboru. 

Gdy nadal si� modlili�my, a ja powierzałem t� spraw� Panu, siostra Choi powiedziała: – Wierz�, 
�e to Bóg objawił nam ten sposób, poniewa� jest to Jego sposób. S�dz�, �e powinni�my poprosi� 
diakonise i przedstawi� im ten plan. Zacz�łem kr�ci� głow�. Jak to mo�liwe? Kto to przyjmie? 
Przecie� �yjemy w Seulu, w Korei Południowej, a nie w Stanach Zjednoczonych. W naszym kraju 
nie ma ruchu kobiecego, równouprawnienia, poniewa� panuje u nas kultura Wschodu, która 
wyra�nie wyznacza kobietom drugorz�dn� rol� w społecze�stwie. Od tysi�cy lat Koreanki były 
podległe swoim m��om. Kobiety nigdy nie wykonywały wa�nych obowi�zków ani w kraju, ani w 
Ko�ciele. 

Było dla mnie trudn� rzecz� nawet pomy�le� o tym, �e miałbym kobietom przekaza� jakie� 
zadania. Jak�e by one mogły prowadzi� domowe spotkania? M��owie b�d� si� buntowa�! Ponadto, 
czy� Biblia nie mówi o tym, �e kobiety w zborze powinny milcze�? Tak wła�nie napisał Paweł w 
li�cie do Tymoteusza (1 Tm 2,11). Paweł pisał z punktu widzenia mieszka�ca Wschodu i dlatego 
szczególnie dobrze rozumiałem jego instrukcje. Kiedy czytałem jego polecenie, aby kobiety 
milczały, odnosiłem to do naszego korea�skiego społecze�stwa. W wielu ko�ciołach w Korei Płd. 
było to zwyczajem, �e na nabo�e�stwach kobiety i m��czy�ni siadali osobno; m��czy�ni po prawej a 
kobiety po lewej stronie. W �rodku była du�a kurtyna, tak, �e nie mogli si� nawet nawzajem widzie�. 

Lecz kiedy nabo�e�stwo miało si� ku ko�cowi, niektóre nadgorliwe kobiety zaczynały szepta� 
przez kurtyn� do swych m��ów: – Jeste� tam? Czy ju� wychodzisz? Poczekaj na mnie po 
nabo�e�stwie! .Czasami kobiety robiły tyle szumu, �e kaznodzieja musiał powiedzie�: – Kobiety 
milczcie dopóki nie wyjdziecie z ko�cioła! 

A kiedy Paweł mówił o Sarze, �e Abrahama nazywała panem, te� wiedziałem co to znaczy. 
Nawet obecnie w krajach Wschodu, mówi�c o swoim m��u, �ona powie: „pan”. Gdyby tak nie 
czyniła, byłoby to ha�b� dla jej m��a. Je�eli zapytasz Koreank� o zdrowie jej m��a, odpowie: – Mój 
pan czuje si� dobrze. 

Tak wi�c, kiedy my�lałem o wykorzystaniu kobiet do pracy w zborze przypomniały mi si� te 
wszystkie sprawy i modliłem si�: – Bo�e, tym sposobem chcesz chyba zniszczy� nasz zbór. Je�li 
b�d� próbował zach�ci� kobiety do pracy zborowej, wtedy cały nasz zbór obróci si� przeciwko mnie. 
Cała ludno�� naszego kraju wyst�pi przeciwko mnie. Spotkam si� z ogóln� wzgard�. 

Wtedy Pan wyra�nie mi powiedział: „To ty tak my�lisz. Moim zamiarem jest u�ywa� kobiet”. – 
Panie, je�li naprawd� chcesz słu�by kobiet, to musisz mi to udowodni� na podstawie Pisma �wi�tego 
– powiedziałem. 

W ci�gu nast�pnych kilku dni ustawicznie badałem Pismo i prosiłem Boga, aby mi wskazał 
wersety, które by potwierdzały słu�b� kobiet. Stopniowo zacz�ł mi si� kształtowa� nowy obraz. 
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Zacz�łem dostrzega�, �e Paweł nie był m�skim szowinist�. Cz�sto u�ywał kobiet do słu�by, lecz 
zawsze były one pod jego kierownictwem. W li�cie do Rzymian 16,1 nazywa Feb� diakonis� zboru 
w Kenchreach, co oznaczało, �e miała ona odpowiedzialne stanowisko w zborze, lecz pod 
kierownictwem Pawła. To oczywiste, �e polecaj�c j� zborowi w Rzymie, polecał j� nie tylko jako 
słu��c�, lecz i zwiastunk� Słowa. 

Nast�pnie w li�cie do Rzymian (16,3) Paweł wymienia Prysk� i Akwil� i mówi o „zborze, który 
jest w ich domu” (w. 5). 

Kto mógł by� kaznodziej� w tym domu? Ponownie mogłem odnie�� to do mojego wschodniego 
pochodzenia, poniewa� według wschodniego zwyczaju lider zawsze wymieniany jest na pocz�tku. 
Ten porz�dek, �e Pryska wymieniona jest przed Akwil� nie miał nic wspólnego z tym, �e „panie id� 
przed panami”. Gdy Europejczyk wchodzi do domu mieszka�ca Wschodu i najpierw wita si� z �on�, 
a potem z m��em, to jest to wielka zniewaga dla rodziny. Jest nawet w zwyczaju, �e wchodz�c do 
domu korea�skiej rodziny, w czasie nieobecno�ci m��a, go�� pyta najpierw �ony: – Jak si� czuje 
m��? Dopiero pó�niej mo�e zwróci� si� do �ony: – Jak si� masz? M��czyzna zawsze jest na 
pierwszym miejscu; on jest głow� domu. 

W Korei Płd. nie zwracamy si� do audytorium: „panie i panowie”. To natychmiast wywołałoby 
awantur�. Zawsze mówimy: „panowie i panie”. Równie�, to nie m��czyzna otwiera w naszym kraju 
drzwi wpuszczaj�c kobiet�, lecz kobieta czeka, a� m�� przejdzie, a dopiero pó�niej wchodzi za nim. 
Takie s� zwyczaje Wschodu. Tak wi�c, kiedy Paweł mówi: „Prysk� i Akwil�”, porz�dek w którym 
wymienia te osoby jest sprzeczny ze zwyczajami Wschodu, w których �ył. Pryska była �on� Akwili, 
lecz skoro Duch �wi�ty pobudził Pawła do wymienienia najpierw Pryski, oznacza to, �e była ona 
liderem domowego zboru. Pryska była, mo�na powiedzie�, „pastorem”, a Akwila był jej zast�pc�. 
Mogła pełni� t� rol� w domowym zborze, poniewa� Paweł upowa�nił j�, a nie Akwil�. 

Werset 6. mówi: „Pozdrówcie Mari�, która wiele si� dla nas natrudziła”. Maria wymieniona jest 
tutaj w�ród Bo�ych pracowników, a to wcale nie oznacza, �e pracowała w kuchni, czy te� przewijała 
niemowl�ta. Kobiety, które wymienia Paweł, były jego współpracowniczkami w głoszeniu 
Ewangelii! 

W�ród nich były Tryfena i Tryfoza (w. 12), które s� okre�lone jako „trudni�ce si� w Panu”, a nie 
pracuj�ce w kuchni. W tym samym wersecie Paweł wymienia Persyd�, która „wiele pracowała w 
Panu”. 

A w jaki sposób ludzie pracuj� w Panu? Czyni� to �wiadcz�c, modl�c si� z innymi, głosz�c 
Ewangeli� i nios�c duchow� pomoc. 

To pokazało mi bardzo wyra�nie, �e w czasach nowotestamentowych Bóg u�ywał kobiet, lecz 
były one zawsze podległe m�skiemu autorytetowi. Paweł pisze na przykład, �e kiedy kobieta 
prorokuje (1 Kor 11,5) powinna mie� zakryt� głow�. Oznacza to, �e kobiety mogły prorokowa�, a 
proroctwo to jedna z form kazania. Lecz prorokuj�c musz� one pokaza�, �e uznaj� m�ski autorytet. 

Wtedy Pan zacz�ł do mnie mówi�:  
– Yonggi Cho, kto mnie urodził? 
– Kobieta, Panie – odpowiedziałem.  
– Na czyich kolanach si� wychowałem? 
– Na kolanach kobiety, Panie.  
– A kto pomagał mi w słu�bie i zabezpieczał byt? 
– Kobiety – odpowiedziałem.  
– Kto stał przy mnie do ostatniej chwili mojej m�ki krzy�owej?  
– Kobiety.  
– A kto przyszedł, aby nama�ci� moje ciało w grobie?  
– Kobiety. 
– Kto był pierwszym �wiadkiem mojego zmartwychwstania?  
– Kobiety.  
– A komu przekazałem pierwsz� wiadomo�� po zmartwychwstaniu? 
– Kobiecie, Marii Magdalenie.  
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– Na wszystkie moje pytania odpowiedziałe�: Kobiety. Wi�c czemu boisz si� kobiet? W czasie 
mojej ziemskiej słu�by byłem otoczony wspaniałymi kobietami. Dlaczego wi�c Ko�ciół, moje ciało, 
nie miałby by� wspomagany równie� przez kobiety?” 

Có� wi�c miałem robi�? Pan pokazał mi bardzo wyra�nie, �e Jego wol� jest korzystanie ze słu�by 
kobiet w Ko�ciele. Nast�pnego tygodnia zwołałem posiedzenie kobiecego komitetu do spraw misji – 
około dwudziestu kobiet, diakonis. Czekały na to, co im powiem. Przedstawiłem im sytuacj�, 
mówi�c szczerze o stanie mojego zdrowia, wyja�niaj�c objawienie oraz potwierdzaj�ce wersety 
biblijne, które otrzymali�my wraz z siostr� Jashil Choi.  

Na spotkaniu diakonów, m��czy�ni rozumowali bardzo logicznie i w sposób cielesny, ale kobiety 
okazały wiele współczucia. Wszystkie były bardzo zaniepokojone stanem mojego zdrowia i 
jednogło�nie postanowiły wykonywa� moje polecenia. Pani Choi przyj�ła obowi�zek 
zorganizowania całej pracy, poniewa� byłem zbyt chory, aby to robi�. 

Pod jej kierownictwem, miasto Seul zostało podzielone na dwadzie�cia dzielnic, zgodnie z liczb� 
kobiet, które zgodziły si� prowadzi� spotkania grup domowych. Od kobiet tych wymagałem 
jednego. Prosiłem pani� Choi i pozostałe, aby nosiły nakrycia głowy symbolizuj�ce fakt, �e działaj� 
w moim imieniu, podobnie jak Paweł nakazywał, aby prorokuj�ce kobiety miały zakryte głowy. Dla 
wszystkich w zborze musiało to oznacza�, �e kobiety te mówi� nie od siebie, lecz w moim 
autorytecie. 

Wróciłem tego wieczoru do domu znowu bardzo wyczerpany, lecz ze wspaniałym uczuciem, �e 
Bóg zacz�ł co� czyni� w naszym zborze. Zacz�łem si� powoli przekonywa�, �e w ko�cu odchodz� 
zmartwienia. Mimo wyra�nego Bo�ego działania, moje kłopoty nie sko�czyły si�, bo nie byłem 
przygotowany na kontrataki szatana. 

 
 

Rozdział 4 
KONTRATAKI SZATANA – SIEDEM PRZESZKÓD 

 
W niedziel�, po spotkaniu z kobietami, przedstawiłem cały plan zborowi. Wyja�niłem, �e to sam 

Pan, przez Pismo �wi�te, pokazuje nam potrzeb� ustanowienia grup domowych. Wyja�niłem 
wszystkie wersety potwierdzaj�ce, �e jest to zgodne z Bibli�, aby kobietom przekaza� prowadzenie 
tych spotka�. – To nie jest mój plan dla zboru, lecz jest to BO	Y plan – podkre�lałem z naciskiem. – 
Dlatego te� jest konieczne, aby wszyscy brali w tym udział. Zbór podzielony został na dwadzie�cia 
grup i ka�dy z nas winien uda� si� na spotkanie w grupie jeszcze w tym tygodniu. 

Rozdali�my wszystkie listy okre�laj�ce gdzie i kiedy odbywaj� si� spotkania w grupach. 
By� mo�e byłem naiwny, bo my�lałem, �e wi�kszo�� ludzi pójdzie na współprac�, bior�c udział 

w pierwszym spotkaniu, lecz myliłem si�. Powstało bardzo wiele sprzeciwu. Wielu tłumaczyło, �e 
nie maj� czasu na „dodatkowe spotkania”. M��czy�ni protestowali, �e nie b�d� słuchali nauki 
wygłaszanej przez kobiety, lecz tego si� spodziewałem. To, czego si� nie spodziewałem, to faktu, �e 
wiele kobiet równie� podchodziło do sprawy z wielk� rezerw�. – W ko�cu – powiedziały – czy� nie 
uczono nas zawsze, �e to m��czy�ni s� odpowiedzialni za nauczanie? Oczekiwały, �e to m��czy�ni 
b�d� naucza�. 

W pierwszym tygodniu wygl�dało na to, �e całe piekło uderzyło swoj� sił� na nasz zbór – tak 
silny był bunt i oburzenie. Z 2400 członków tylko około 400 do 600 wzi�ło udział w spotkaniu w 
dwudziestu grupach domowych. W poszczególnych spotkaniach uczestniczyło od 20 do 30 
członków. Nikt nie wiedział dokładnie, czego si� spodziewa� i jak si� zachowa�, a kobiety – liderki 
musiały same przygotowa� si� do nauczania w grupie. Nie dałem im �adnych wskazówek po prostu 
dlatego, �e sam ich nie miałem. Podsun�łem jedynie dwie wytyczne: pilnujcie wierz�cych, aby nie 
odpadli i pozyskajcie swoich s�siadów dla Chrystusa. 

Najwi�kszy sprzeciw powstał oczywi�cie ze strony m��czyzn. Sprzeciwili si� temu, aby kobiety 
kładły na nich r�ce ku uzdrawianiu albo dla przyj�cia chrztu Duchem �wi�tym. Jedna kobieta została 
nawet za to pobita przez swojego m��a. Narzekali równie�, �e spotkania nie były zorganizowane. 
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Nast�pnej niedzieli podkre�liłem z jeszcze wi�kszym naciskiem to, �e kobiety działaj� w moim 
autorytecie i �e s� przeze mnie upowa�nione do przemawiania na spotkaniach w grupach 
domowych. To uspokoiło wielu członków i ci, którzy byli szczerze oddani wierze w Chrystusa, 
podporz�dkowali si� naszemu programowi. Oczywi�cie nadal byli tacy, którzy z grupami 
domowymi nie chcieli mie� nic wspólnego. Próbowali udaremni� ten plan namawiaj�c innych do nie 
ucz�szczania na spotkania. Wielu uwa�ało, �e po prostu próbuj� wyr�cza� si� zborem, przekazuj�c 
mu odpowiedzialno��, która nale�y do mnie. 

W drugim tygodniu frekwencja wzrosła. Pomimo tego, �e nie dawałem �adnych wskazówek i nie 
spełniałem roli bezpo�redniego przewodnika, ludzie zacz�li dostrzega� znaczenie tych spotka�. Lecz 
bez moich wytycznych kobiety – liderki miały wielkie trudno�ci w ich wła�ciwym prowadzeniu. 

Ale ja nie przygotowałem tych kobiet do nauczania, nie ugruntowałem ich w zdrowej nauce. 
Jedna z liderek nie rozumiała nawet doktryny o Trójcy i w swojej grupie nauczała, �e chrze�cijanie 
czcz� trzech Bogów: Ojca, Syna i Ducha �wi�tego. Nauczała, �e Jezus i Duch �wi�ty byli 
mniejszymi Bogami ni� Ojciec. Inna nauczała, �e człowiek nie dost�puje zbawienia, je�li nie zacznie 
mówi� innymi j�zykami. A trzecia z liderek uczyła, �e forma chrztu jest bez znaczenia, a przecie� 
wiadomo, �e zielono�wi�tkowcy uznaj� chrzest przez zanurzenie. 

Tak wi�c kobiety robiły to, co chciały i w całym zborze powstało ogólne zamieszanie. „Jest wi�c 
to, czego si� spodziewałem” – orzekłem. Byłem przekonany, �e nasz zbór si� rozpadnie, tak jak 
powiedziałem Panu. Wtedy jednak usłyszałem delikatny głos Ducha �wi�tego: „Tak, obecnie panuje 
chaos, lecz pami�taj, �e cała Ziemia powstała z chaosu i wszystko, co dobre powstało z chaosu. 
Zapami�taj to sobie”. 

Odkryłem równie�, �e niektóre z kobiet wykonywały bardzo dobr� prac�. Docierały do swoich 
s�siadów i wyszukiwały ludzi, którzy mieli potrzeby, zapraszały ich na spotkania w grupach i 
pozyskiwały dla Chrystusa. Organizowały dobre spotkania i prowadziły dobr� słu�b�. Poprosiłem te, 
które odnosiły sukcesy do mojej kancelarii i zapytałem o tajemnic� powodzenia. Dowiedziałem si� 
wtedy, �e te, które odnosiły sukcesy, miały pewne przygotowanie. 

– Pastorze – powiedziała jedna z kobiet – nie mo�esz tak po prostu przekaza� prowadzenia 
kobietom bez przygotowania ich do tej pracy. Musisz je naucza�. Skoro przekazałe� nam swoje 
pełnomocnictwo, powiniene� równie� przekazywa� swoje kazania. Nie mo�esz pozwoli�, aby ka�da z 
nas wygłaszała własne. 

Od razu zrozumiałem, �e ma ona racj� i, jeszcze tego samego dnia, zacz�łem pisa� notatki ze 
swoich kaza� i przekazywa� je liderkom grup. W ka�d� �rod� odbywałem spotkania z liderkami, 
przekazywałem im swoje notatki wraz z wyja�nieniami. Ustaliłem równie� porz�dek spotkania w 
grupach: najpierw modlitwa i �piew, nast�pnie modlitwy pojedyncze lub wspólne, nauka Słowa 
Bo�ego w oparciu o moje notatki, a potem kolekta. Spotkanie miało si� ko�czy� �wiadectwami, 
modlitwami za chorych i o chrzest w Duchu �wi�tym oraz ko�cow� modlitw�. 

Po miesi�cu od wprowadzenia grup domowych w Centralnym Ko�ciele Pełnej Ewangelii, na 
spotkaniach zapanował porz�dek. Pomy�lałem wtedy, �e wszystkie problemy zostały rozwi�zane. 
Lecz tak nie było. Jeden po drugim zacz�ło si� pojawia� sze�� zasadniczych problemów. Szatan 
oczywi�cie nie chciał, aby�my odnosili sukcesy bez walki, dlatego te� rozsiewał ró�nego rodzaju 
nasiona przeszkód w naszej społeczno�ci. 

Druga seria problemów powstała na skutek braku zdyscyplinowania. Grupy rozwijały si�, a 
liderzy nadal realizowali mój program, nauczaj�c Bo�ego Słowa, modl�c si� o zaspokojenie potrzeb, 
troszcz�c si� o dobr� atmosfer�, lecz nie wiedzieli, kiedy sko�czy�. Wkrótce spotkania te przerodziły 
si� w uroczyste przyj�cia. Poszczególni członkowie na przemian słu�yli go�cinno�ci� i dlatego te� 
spotkania odbywały si� co tydzie� w innym domu. W jednym domu podejmowano ry�em i „kimczi” 
(kapusta na gor�co, ostro przyprawiona), w nast�pnym tygodniu nowy gospodarz dodawał do tego 
jeszcze ryb�, a w trzecim domu podawano ju� befsztyk. Zacz�ło si� współzawodnictwo pomi�dzy 
poszczególnymi członkami i ka�dy chciał pokaza�, �e jest lepszym gospodarzem od poprzedniego. 
Wkrótce niektórzy ludzie popadali w rozterk� i zniech�cenie. Obawiali si� organizowa� spotkania 
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grupy u siebie w domu, poniewa� nie byli w stanie urz�dzi� wystawniejszego przyj�cia ani�eli 
poprzedni gospodarz. 

Oprócz tego te „przyj�cia” trwały tak długo, �e �ony zaniedbywały swoje obowi�zki domowe, a 
m��owie spó�niali si� do pracy. W tym wszystkim gubiła si� posługa Bo�ego Słowa. Ostatecznie 
ustanowiłem zasad�: liderzy zobowi�zani zostali do przestrzegania porz�dku zgromadzenia, o 
którym mówiłem wcze�niej i spotkanie miało trwa� tylko jedn� godzin�; miało si� rozpoczyna� i 
ko�czy� we wła�ciwym czasie, a posiłek nakazałem ograniczy� do herbaty i herbatników. 

Sytuacja si� poprawiła, lecz nadal spotkania trwały zbyt długo. Herbat� i ciastka podawano na 
pocz�tku spotkania, a liderzy nigdy nie mogli zd��y� z rozpocz�ciem i zako�czeniem na czas. W 
ko�cu, po sze�ciu miesi�cach, poprosiłem o przesuni�cie herbatki na sam koniec spotkania. To 
przywróciło porz�dek. 

Teraz zacz�ły si� wyłania� inne problemy. Wi�kszo�� z nich dotyczyła nauczania i braku 
zdyscyplinowania. Nie wyst�powało to we wszystkich grupach, lecz było na tyle powa�ne, �e trzeba 
było podj�� odpowiednie działania celem eliminacji zjawiska. 

Trzeci rodzaj problemów stanowili przyjezdni go�cie. Od czasu do czasu liderzy grup domowych 
chcieli skorzysta� z wizyty ewangelisty lub innych go�ci i zapraszali ich do posługi na spotkania w 
grupach. Wi�kszo�� takich mówców miała własn� organizacj� misyjn� i oczekiwała wsparcia 
finansowego od swych słuchaczy. Tak wi�c, grupy zbierały dla nich ofiary, bez konsultacji ze mn� 
czy rad� diakonów. Ponadto nie byłem powiadamiany o tym, kto kogo zapraszał, poniewa� nikt nie 
konsultował tego ze mn�. Nie zgadzałem si� równie� z nauk�, któr� niektórzy głosili. 

Jedyne, co mogłem zrobi�, to powiedzie� liderom grup, �e nie mog� zaprasza� go�ci do posługi 
bez uprzedniego skonsultowania tego ze mn� i �e nie mog� zbiera� ofiary na nic innego oprócz pracy 
naszego zboru. 

Naucza� na spotkaniach grup mogli tylko liderzy grup, w oparciu o notatki, które im dostarczałem 
co tydzie�. 

Chocia� udało mi si� wtedy opanowa� problem usługuj�cych go�ci, nadal od czasu do czasu 
wkrada si� on mi�dzy nas. Teraz jednak, mam sposób sprawowania kontroli w zborze i takie rzeczy 
nie dziej� si� ju� bez mojej wiedzy. 

Nast�pnie pojawiła si� czwarta faza kłopotów i ponownie dotyczyła ona spraw finansowych. W 
kilku grupach, członkowie zacz�li po�ycza� pieni�dze jedni drugim i czasem nawet na procent! 
Oprócz tego, niektórzy członkowie zacz�li lansowa� zakładanie przedsi�biorstw. Mieli�my wi�c 
takich, którzy inwestowali w swoje przedsi�biorstwa pieni�dze innych osób i cz�sto tracili cały 
kapitał ze wzgl�du na kiepskie zarz�dzanie. To była nast�pna sprawa, której musiałem poło�y� kres. 

Pi�ty problem w rozwoju grup domowych dotyczył wzrastaj�cej frekwencji. W miar� rozwoju 
grup domowych były takie, które liczyły od 30 do 50 rodzin. W czasie spotka� członkowie 
zajmowali nie tylko pokój go�cinny i sypialni�, lecz równie� ogródek. Jeden lider nie był ju� w 
stanie zadba� o wszystkich ludzi. 

Było spraw� oczywist�, �e musimy podzieli� grupy na mniejsze. Najpierw przygotowałem 
zast�pców liderów w ka�dej grupie, a potem podzielili�my grupy tak, aby w �adnej nie było wi�cej 
ni� pi�tna�cie rodzin. 

Na pocz�tku były opory, rodziny nie chciały si� dzieli�. Wiele z nich przywi�zało si� do lidera. 
Powiedziałem im wtedy, �e musz� zrozumie� wy�szy cel powołania grupy, którym jest 
ewangelizowanie, polegaj�cy na przygotowaniu miejsca, do którego mo�na przyprowadzi� 
przyjaciół i bliskich, aby ich przedstawi� Jezusowi Chrystusowi. 

Ostatecznie musiałem wyda� zarz�dzenie: musicie si� dzieli�, gdy grupa b�dzie miała wi�cej ni� 
pi�tna�cie rodzin. Nie było to łatwe, ale, w miar� upływu czasu, członkowie wykazywali coraz 
wi�cej zrozumienia, cho� na pocz�tku niektórzy, z powodu poczucia lojalno�ci wobec lidera, brali 
udział w spotkaniach obu grup: starej i nowej. Upłyn�ło wiele czasu, zanim nawi�zała si� pełna 
współpraca. 

Szósta grupa problemów była bardzo przykra. W ka�dej grupie, w czasie spotka�, zbierano ofiary 
na potrzeby zboru i czasami lider po�yczał sobie cz��� z tych pieni�dzy, poniewa� dopiero w 
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niedziel� przekazywane były do zboru. Okazało si� pó�niej, �e nie wszystkie pieni�dze, które 
„po�yczano po drodze” trafiały do skarbnika zboru. 

Kiedy dowiedziałem si� o tym, zrozumiałem, �e ju� najwy�szy czas, aby dokładniej opracowa� 
organizacj� grup domowych. W ka�dej grupie wyznaczyłem sekretarza i skarbnika. Po kolekcie, 
sekretarz miał obowi�zek przeliczy� pieni�dze i sporz�dzi� protokół, za� skarbnik przechowywał 
pieni�dze do chwili przekazania ich w niedziel� skarbnikowi zboru. W ten sposób zawsze kto� 
czuwał nad prawidłowo�ci� działania. 

Zobaczyłem potrzeb� precyzyjnego organizowania nadzoru i rejestrowania wszystkiego, co si� 
dzieje w grupach. Opracowałem formularz sprawozdania, który lider ka�dej grupy wypełniał co 
tydzie�, po ka�dym spotkaniu. Lider grupy wpisywał tam nazwisko mówcy, frekwencj�, ilo�� osób 
nawróconych, ilo�� osób, które odpadły oraz zebran� kwot�. Przez to mogłem by� lepiej 
zorientowany, co si� dzieje w poszczególnych grupach i jaki obrały kierunek działania. 

I tak sprawy organizacyjne stały si� konieczno�ci�. Grupy rozrastały si� w tak szybkim tempie, �e 
pani Choi nie nad��ała ze wszystkimi obowi�zkami administratora. Wi�kszo�� pracy wykonywała 
sama, poniewa� ja nadal byłem bardzo chory. W niedługim czasie mieli�my ju� 150 grup i 
zdecydowali�my si� zatrudni� kilku zast�pców kaznodziei. Zatrudnili�my trzech i ka�dy z nich miał 
pod swoj� opiek� pi��dziesi�t grup domowych. Mo�e wydawa� si� to dziwne, �e pomimo 
problemów zdrowotnych i problemów zborowych miałem czas my�le� o o�enku. Pani Choi miała 
pi�kn� córk�, Sung Hae Kim, która uko�czyła Uniwersytet Ewha dla kobiet – najwi�kszy 
chrze�cija�ski uniwersytet na �wiecie dla kobiet. Była równie� muzykalna i cz�sto wyst�powała w 
zborze. Podobała mi si� bardzo i byłem uszcz��liwiony, kiedy dowiedziałem si�, �e uczucie to jest 
odwzajemnione. 1 marca 1965 roku pobrali�my si�. Musz� jednak wyzna�, �e chocia� mał�e�stwo 
nasze jest szcz��liwe, to jednak dzie� �lubu nie był dla mnie zbyt przyjemnym prze�yciem. Byłem 
nadal bardzo słaby i okropnie si� bałem, �e zemdlej� podczas uroczysto�ci. Musiałem prosi� Pana o 
szczególne wzmocnienie. Byłem bardzo zdenerwowany. 

Na �lub przyszło ponad 3000 osób, a �lubu udzielał nam zaproszony misjonarz. Taka wielka 
liczba słuchaczy pobudziła jego mówczy talent i kazanie trwało cał� godzin�, a ja z narzeczon� cały 
czas stali�my. Jak�e walczyłem ze sob�, aby nie zemdle�! Pami�tam tylko jedno: starałem si� sta� 
prosto. Nie pami�tam nawet momentu �lubowania! Miesi�c miodowy upłyn�ł nam w ten sposób, �e 
moja �ona przez cały czas si� mn� opiekowała.  

Lecz w ko�cu odczułem, �e wi�kszo�� głównych problemów dotycz�cych grup domowych 
zostało rozwi�zanych. Grupy zacz�ły osi�ga� kolejne sukcesy. Członkowie zapraszali swoich 
s�siadów na nabo�e�stwa, a ci przyjmowali Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Grupy 
rozwijały si� i dzieliły, ka�dego tygodnia nowe osoby były przydawane do zboru. Ilo�� grup 
zwi�kszała si�. Zatrudnili�my wi�cej kaznodziei i wyznaczyli�my wi�cej diakonów i diakonis do 
opieki w zborze. 

Z powodu stanu mego zdrowia nie mogłem w pełni nad��a� za rozwojem Centralnego Ko�cioła 
Pełnej Ewangelii. Nie prowadzili�my rejestru członków, a ostatniego (oficjalnego) spisu dokonano w 
roku 1964. Liczba członków wynosiła wtedy 2400 osób. Z liczby grup domowych orientowałem si�, 
�e jest nas du�o wi�cej, lecz nie wiedziałem dokładnie ile. Wła�ciwie mój umysł nie potrafił niczego 
dobrze rejestrowa� i był w tym czasie tak słaby, �e czasami zapominałem imiona moich synów. 
Wydawało si�, �e �yj� ostatkiem sił. Ci�gle odnosiłem wra�enie, �e stoj� u progu �mierci. 
Codziennie powtarzałem: „Panie, pomó� mi wygłosi� jeszcze tylko jedno kazanie, a potem mog� 
umrze�”. 

Pomimo tak ci��kiego stanu mojego zdrowia, Bóg wysyłał mnie do innych miejscowo�ci. Szybko 
rozeszła si� wie�� o rozwoju naszego zboru. Byli�my znani ju� nie tylko w Korei Płd., lecz cała 
nasza denominacja – Zbory Bo�e – była tym bardzo poruszona. Wybrano mnie na prezydenta 
wszystkich Zborów Bo�ych w Seulu i byłem doradc� �wiatowych Konferencji Zielono�wi�tkowych 
w Brazylii i w Seulu. 

Ponadto zbór nasz prowadził prac� misyjn�, a ja pomagałem zakłada� grupy domowe tam, gdzie 
pracowali nasi misjonarze. Nie trwało długo, a ponownie zacz�łem mdle� w najbardziej 
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nieoczekiwanych okoliczno�ciach i miejscach. Raz zemdlałem na lotnisku w Tokio. Innym razem 
zemdlałem w zborze Assemblies of God w Stanach Zjednoczonych oraz w ich centrali, w 
Springfield, Missouri. Mdlałem w hotelach i motelach. 
ycie ledwie tliło si� we mnie.  

Dalej modliłem si� nad chorymi i wielu ludzi doznawało uzdrowienia. Za ka�dym razem, kiedy 
byłem �wiadkiem uzdrowienia, błagałem w swoim sercu Boga: „Mnie równie� uzdrów Panie, 
błagam Ci�!” 

Lecz Bóg powiedział: dziesi�� lat, i tyle musiało to trwa�. Przez cały ten czas cierpiałem 
rozrywaj�cy ból. Wiedziałem, �e nie mam nad tym �adnej kontroli. Jak�e mógłbym j� mie�, skoro 
byłem taki chory? Kiedy� chciałem odnosi� sukcesy i by� kim�, chciałem sprawowa� kontrol� nad 
wszystkim, co działo si� w zborze. Lecz teraz �adna z tych rzeczy si� nie liczyła. Zacz�łem 
całkowicie polega� na Panu w ka�dym dniu mojego �ycia, w ka�dym ruchu, w ka�dym oddechu, a 
Bóg okazywał mi swoje miłosierdzie. 

Teraz rozumiem, �e Bóg uni�ył mnie w tym okresie i wiem jak bardzo jest to konieczne, aby lider 
był uni�ony. Je�eli nie jest uni�ony, złamany, to nigdy nie poprowadzi ludu Bo�ego tak, jak 
prawdziwy pasterz prowadzi swe owce. Jego pracy towarzyszy� b�dzie boja��, my�lenie o 
pieni�dzach i własnej mocy, obawa o swój autorytet i pozycj�. Nigdy nie nauczy si� polegania na 
współpracownikach i przekazywania im odpowiedzialno�ci, bo b�dzie dr�ał w obawie przed utrat� 
własnego stanowiska i autorytetu. B�dzie si� l�kał, �e za wszystkie bł�dy popełnione przez nich, on 
poniesie odpowiedzialno��. Mimo wielu wysiłków poniesionych dla Pana, nie b�dzie on przez Niego 
u�ywany z powodu nieposłusze�stwa. 

Bóg b�dzie w stanie u�ywa� ludzi wtedy, gdy potrafi� si� uni�y�. Teraz wiem, �e Bóg nie mógł 
mnie u�ywa� dopóty, dopóki nie zostałem całkowicie złamany i nie przestałem polega� na własnych 
siłach. Po dziesi�ciu latach cierpienia stałem si� tylko prochem, byłem bezsilny. 

Pod koniec tych dziesi�ciu lat, nasz zbór otrzymał wizj� budowy nowego budynku ko�cielnego. 
Miał on zosta� wzniesiony w nowo powstałym osiedlu na wyspie Yoido Island na rzece Han, gdzie 
budowano nowe mieszkania i urz�dy pa�stwowe. Nabyli�my tam ziemi� i w 1973 roku budowa była 
ju� zako�czona. 

Dopiero wtedy odkryłem, ilu mamy ludzi. Przed przeprowadzk� nasz Centralny Ko�ciół Pełnej 
Ewangelii liczył 18 000 członków i wszyscy nale�eli do grup domowych. Nie wszyscy chcieli 
opu�ci� nasz stary budynek w Sodaemoon, ale doszli�my do porozumienia i 8000 tam pozostało, a 
zarz�d naszej denominacji wyznaczył nowego pastora do prowadzenia tego zboru. Z pozostałymi 
członkami tzn. 10 000, przenie�li�my si� do nowego budynku. Byli�my nadal zborem mniejszym, 
ni� prezbiteria�ski zbór Yong Nak, lecz wzrastali�my, a ja wiedziałem, �e mamy nieograniczony 
potencjał w systemie grup domowych. 

Najwspanialsz� rzecz� w tym czasie było dla mnie to, �e uzdrowienie obiecane przez Boga w 
ko�cu si� urzeczywistniło. Nie mog� wskaza� okre�lonego dnia czy godziny, poniewa� dokonywało 
si� ono stopniowo, ale moje serce zostało całkowicie uzdrowione. Palpitacja ust�piła i otrzymałem 
now� sił�, przestałem te� odczuwa� gro�b� �mierci. 

Nawet dzisiaj nie mog� powiedzie�, �e jestem całkowicie uzdrowiony. Kiedy jestem wyczerpany, 
mój umysł ma nadal tendencj� do bł�dzenia i pami�� mnie zawodzi. Czasami nie mog� sobie 
przypomnie� imion najbli�szych współpracowników, proces uzdrawiania trwa nadal w moim ciele i 
polegam całkowicie na Bogu. Ale teraz, skoro ten „stary Cho” nie �yje, nie uganiam si� ju� za 
pieni�dzmi, sław� czy władz�, poniewa� pragnienie tych rzeczy zostało ode mnie odj�te. Z własnego 
do�wiadczenia wiem, �e wszystko to jest jak ba�ka mydlana, która w ka�dej chwili mo�e p�kn��. 

W ci�gu pierwszego roku po przeprowadzeniu si� do nowego ko�cioła na wyspie Yoido 
pozyskali�my 3000 członków. Zach�całem grupy domowe do pozyskiwania nowych członków 
poprzez odwiedzanie s�siadów i dzielenie si� z nimi dobrymi wiadomo�ciami o tym, co Bóg uczynił 
w ich �yciu. Zacz�łem wytycza� cele dla ka�dej z grup i dla ka�dej dzielnicy, w której działało 
wi�cej grup. Kiedy tak marzyłem o nowych członkach, którzy mieli wypełni� nasz ko�ciół, Bóg dał 
mi potwierdzenie (rema) i dzi�ki temu ci�gle utrzymywałem wzrost liczebno�ci zboru w skali roku, a 
nawet miesi�ca. Po kilku latach, co miesi�c pozyskiwali�my 3000 dusz dla Chrystusa. 
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Wtedy przyszedł siódmy, główny atak ze strony szatana, najgorszy, jaki mogłem sobie 
wyobrazi�. Niewiasty w zborze nigdy by na to nie wpadły. Kobiety były za mn� w stu procentach, 
lecz niektórym m��czyznom – liderom ich stanowiska (pozycje) zacz�ły uderza� do głowy. Trzech 
przeło�onych pomocniczych, z których ka�dy miał pod sob� pi��dziesi�t grup domowych, zacz�ło 
my�le�, �e s� oni dla swoich członków wi�kszym autorytetem ni� zbór, czy ja. 

Postanowili namówi� swoje trzody, licz�ce po pi��dziesi�t grup, aby odł�czyły si� od 
Centralnego Ko�cioła Pełnej Ewangelii i zało�yły własne zbory. Zbory te miały szanse sta� si� 
du�ymi liczebnie, poniewa� ka�dy przeło�ony sprawował opiek� nad ok. 2000 członków. 

Otwarcie powiedziałem tym ludziom, �e si� na to nie zgadzam. Oni wykradali moje owce! Mimo 
mego sprzeciwu, wysłali listy do wszystkich członków grup, które im podlegały, aby si� odł�czy� i 
nie uczestniczy� w nabo�e�stwie niedzielnym w Centralnym Ko�ciele Pełnej Ewangelii. Namawiali 
natomiast ludzi do zorganizowania nabo�e�stw w poszczególnych dzielnicach miasta. Oczywi�cie ja 
równie� wysłałem wiadomo�� do wszystkich grup domowych, �e jestem przeciwny takiemu 
podziałowi. 

„Podział” trwał około sze�ciu miesi�cy. Kiedy rozpocz�to oddzielne zgromadzenia w niedziel�, 
wtedy ka�dy z odł�czonych przeło�onych nad grupami zauwa�ył, �e zamiast 2000 członków ma ich 
tylko od 300 do 500, lecz działali nadal i organizowali oddzielne nabo�e�stwa, reklamuj�c siebie 
jako nowo powstałe zbory. 

W tym czasie wyznaczyłem nowych przeło�onych dla grup, które pozostały wierne Ko�ciołowi 
Pełnej Ewangelii. 

Nast�pnie członkowie, którzy odł�czyli si� od ko�cioła zacz�li powoli wraca�. Po sze�ciu 
miesi�cach, ci trzej przeło�eni mieli tak mało członków, �e musieli zrezygnowa� ze swoich 
koncepcji i opu�ci� nasze miasto. Obecnie ka�dy z nich ma male�ki zbór gdzie� w Korei Płd., lecz 
Bóg im nie błogosławi, poniewa� wcze�niej zatruli atmosfer� w naszym ko�ciele. Bł�d tych ludzi 
polegał na tym, i� uwa�ali, �e obdzielaj�c ludzi odpowiedzialnymi stanowiskami spowoduj�, �e 
ludzie pójd� za nimi. Pomylili si�. Ludzie nadal słuchali mnie. 

Od tego czasu zacz�łem podejmowa� pewne kroki, aby pomóc tym, którzy mieli ambicje w 
naszym zborze. Je�eli lider grupy domowej chce zosta� etatowym kaznodziej�, opłacam dla niego 
szkoł� biblijn� z my�l�, �e po jej uko�czeniu, b�dzie kaznodziej� w naszym zborze przez okres 
minimum trzech lat. Je�eli potem nadal ubiega si� o to, aby zało�y� zbór, to pomagam mu. 
Utrzymuj� go i daj� mu tyle pieni�dzy, aby w innej miejscowo�ci mógł zało�y� zbór. Praca jego 
musi polega� na pozyskiwaniu nowych członków ze �wiata, a nie z miejscowego zboru. 

W ten sposób powstało, jak dot�d, siedemdziesi�t pi�� zborów i punktów misyjnych zało�onych 
przez członków Ko�cioła Pełnej Ewangelii. Znajdziemy je rozrzucone po całym �wiecie, w Japonii, 
Australii, w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łaci�skiej i w Europie. 

 
 

Rozdział 5 
BEZPIECZE�STWO GRUP DOMOWYCH 

 
Jednym z głównych problemów współczesnego społecze�stwa jest depersonalizacja. Wraz ze 

wzrostem ludno�ci ka�dy staje si� po prostu jedn� z twarzy w tłumie. Wiele napisano ksi��ek na 
temat trudno�ci, jakie napotykaj� ludzie, próbuj�c dopasowa� si� do sytuacji, w której pojedynczy 
człowiek staje si� jedynie cz��ci� składow� wi�kszej liczby ludzi. Powoduje to zagubienie, 
wzajemn� obco��, brak celu istnienia. 

Problem ten wkradł si� równie� do wielu naszych zborów, a do du�ych w szczególno�ci. Wiele 
dynamicznych, du�ych zborów zbudowanych zostało w oparciu o siln� słu�b� kaznodziejsk� m��ów 
Bo�ych, którzy wychodzili na przeciw zaspokajaniu potrzeb swoich wiernych. Ludzie s� spragnieni 
Słowa Bo�ego i pewno�ci tego, �e Bóg patrzy na nich jak na co� wi�cej ni� tylko liczby. W tym 
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samym jednak czasie, kiedy słuchaj� słowa pociechy z kazalnicy, w zborze prze�ywaj� prawie to 
samo, co w �wiecie zewn�trznym. S� tylko obserwatorami. 

Prawd� jest, �e w licznych zborach niektórzy członkowie w bardzo małym stopniu anga�uj� si� w 
�ycie zborowe. Organizowane s� studia biblijne, grupy modlitewne, lecz zwykle znikomy procent 
członków bierze w nich aktywny udział. Czasami w tych grupach nie ma okazji do indywidualnego 
wykazania si�. Pierwotny entuzjazm nowych członków stopniowo wygasa i powoli staj� si� tylko 
„niedzielnymi chrze�cijanami”. Dzieje si� to nawet w niektórych bardzo aktywnych zborach.  

Z drugiej za� strony, grupy domowe stwarzaj� wiele mo�liwo�ci dla takich osób i rozbudzaj� 
zainteresowanie i zaanga�owanie si� w �ycie zboru. Nie ka�dy mo�e by� diakonem czy starszym, 
nie ka�dy mo�e naucza� w szkole niedzielnej, czy by� duszpasterzem, natomiast w grupach 
domowych jest okazja, aby ka�dy mógł by� zaanga�owany. 

Centralny Ko�ciół Pełnej Ewangelii cz�sto okre�lam jako najmniejszy zbór �wiata i jako 
najwi�kszy zbór �wiata. Jest on najwi�kszy, poniewa� w dniu pisania tej ksi��ki zbór nasz liczy 
150 000 członków. Lecz jest on równocze�nie najmniejszym zborem �wiata, poniewa� ka�dy 
członek jest cz��ci� grupy domowej, składaj�cej si� z pi�tnastu rodzin, albo jeszcze mniej. 

Ka�dego tygodnia członkowie zbieraj� si� w lokalnych grupach domowych, gdzie maj� okazj� do 
uwielbiania Pana, wspólnej modlitwy, uczenia si� Słowa Bo�ego, do�wiadczania darów Ducha 
�wi�tego, do ogl�dania cudów, uzdrowie�, do prze�ywania radosnej i miłej wspólnoty z bra�mi w 
wierze. W grupach domowych nie s� ju� liczbami; s� konkretnymi lud�mi. Osoba przychodz�ca na 
spotkanie w grupie odkrywa, �e jest podmiotem, a nie przedmiotem. Lider grupy staje si�, w 
pewnym sensie, pastorem a równocze�nie tym, który jest odpowiedzialny przed zborem. Zna on 
ka�dego członka swojej grupy i mo�e prze�ywa� razem z nim rado�ci i problemy, co jest niemo�liwe 
w przypadku głównego pastora. 

Nabo�e�stwa niedzielne w naszym zborze s� bardzo typowe, bardzo tradycyjne. W ka�dym 
nabo�e�stwie bierze udział ok. 15 000 osób i to ogranicza mo�liwo�ci ka�dego członka do 
od�piewania pie�ni i wspólnego uwielbiania Pana. Poza tym ludzie przychodz�, aby wysłucha� i 
przyj�� wskazówki z kazania, aby odebra� uzdrowienie lub pociech� od Pana. Przychodz� 
prze�ywa� wspóln� rado�� i przynosi� ofiary Bogu. 

W grupach domowych ka�dy ma okazj� by� u�ytym przez Boga i usłu�y� innym w grupie. Biblia 
mówi, �e Duch �wi�ty rozdziela swoje dary tak, jak chce (1 Kor 12,11). W naszych grupach 
domowych, oprócz lidera, który naucza Słowa Bo�ego w oparciu o program zboru, inni członkowie 
równie� maj� okazj� przekaza� proroctwo, j�zyki i ich wykład, słowo wiedzy i mow� m�dro�ci. 

Ka�dy członek mo�e modli� si� nad chorymi i wierzy�, �e Bóg wysłucha jego modlitw i uzdrowi 
t� osob�. Ponadto ka�dy mo�e przyczyni� si� do przebudzenia w swoim otoczeniu. Omówimy to w 
szczegółach w nast�pnym rozdziale, lecz chciałbym wspomnie� tutaj, �e moi członkowie uwa�aj� to 
za najwi�kszy przywilej, kiedy mog� si� dzieli� swoj� miło�ci� z niewierz�cymi s�siadami, a 
szczególnie wtedy, kiedy s�siedzi z rado�ci� przyjmuj� zaproszenie do grupy domowej. W ten 
sposób ka�dy członek staje si� misjonarzem w swoim otoczeniu i po�rednikiem przebudzenia tam, 
gdzie mieszka. 

Członkowie Centralnego Ko�cioła Pełnej Ewangelii s� bardzo entuzjastyczni. Prze�ywaj� 
przebudzenie przez 365 dni w roku. Ka�dy zbór potrzebuje takiego przebudzenia, a warunkiem 
powodzenia jest aktywne uczestnictwo ka�dego członka zboru. 

adne przebudzenie nie mo�e by� budowane na jednym człowieku. Moja obecno��, na przykład, 

nie jest koniecznym warunkiem jego powodzenia. Trwa ono bez wzgl�du na to, czy jestem obecny, 
czy te� nie, a teraz sp�dzam sze�� miesi�cy w roku poza granicami kraju. Zbór prze�ywa 
przebudzenie wtedy, kiedy jestem nieobecny, poniewa� Duch �wi�ty u�ywa wszystkich członków 
poprzez grupy domowe. Oznacza to, �e przebudzenie nie zga�nie wraz z zako�czeniem mojego 
�ycia dopóty, dopóki zbór b�dzie si� stosował do zasad prowadzenia grup domowych pod 
kierownictwem Ducha �wi�tego. 

Grupy domowe daj� jej członkom wspaniałe zabezpieczenie. Ka�dy staje si� członkiem wielkiej 
rodziny. W grupie ka�dy mo�e swobodnie przedstawi� swój problem, szuka� rady i modlitwy. W 
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rzeczywisto�ci wspólnota ta si�ga dalej ni� porada, czy modlitwa; członkowie naprawd� troszcz� si� 
o siebie wzajemnie. 

Przykładem tego, jak bardzo nasi członkowie troszcz� si� jedni o drugich mo�e by� sprawa 
pewnej rodziny, w której m�� przez dłu�szy czas pozostawał bez pracy. Członkowie grupy domowej 
pomagali im w zakupie �ywno�ci, a nawet od czasu do czasu kupowano dla nich ciepł� odzie�. 
Oprócz tego, w grupie zebrano kolekt�, aby pomóc w wysłaniu dzieci na studia. 

Członkowie grup domowych pomagali w prowadzeniu domów choruj�cym kobietom, odwiedzali 
innych w szpitalu, gdzie modlili si� razem o uzdrowienie i przynosili wspaniał� pociech�. Kiedy 
nast�puje �mier� w rodzinie którego� z członków grupy, wygl�da to tak, jakby nast�piła �mier� w 
rodzinie grupy domowej; wszyscy spiesz� z pomoc� tym, którzy doznali straty, troszcz� si� o 
zabezpieczenie ich najpilniejszych potrzeb. Jest to pi�kne społeczne �ycie, wszyscy wzajemnie sobie 
pomagaj�. Kiedy członek nale�y do grupy domowej, wie o tym, �e jest kochany i szanowany. 
Takiego wła�nie zabezpieczenia nie znajduj� ludzie w wielu zborach, w których nie ma grup 
domowych. 

Poczucie bezpiecze�stwa w naszych grupach domowych wzrosło, poniewa� wi�kszo�� z nich to 
co� wi�cej ani�eli grupy s�siedzkie. Wiele z nich to grupy s�siaduj�cych kobiet. Poniewa� w Korei 
Południowej głównie m��czy�ni zarabiaj� na utrzymanie domu, kobiety zajmuj� si� domem i opiek� 
nad dzie�mi, wi�c maj� czas spotyka� si� w ci�gu dnia. Pi�tna�cie do dwudziestu kobiet spotyka si� 
ka�dego tygodnia w domu lub mieszkaniu jednej z członki�. 

M��czy�ni zwykle długo pracuj� i cz�sto s� zbyt zm�czeni, aby prowadzi� spotkania w ci�gu 
tygodnia. Dlatego te� mamy wiele m�skich grup domowych w niedzielne wieczory i te s� 
prowadzone przez m��czyzn. Grupy te, oczywi�cie, dost�pne s� nie tylko dla m��czyzn czy tylko dla 
kobiet. M��czy�ni cz�sto uczestnicz� w grupach kobiet, szczególnie wtedy, kiedy maj� wolny dzie� 
w tygodniu, b�d� przebywaj� na rekonwalescencji po chorobie czy wypadku. Czasami �ony 
przychodz� z m��ami na niedzielne spotkania wieczorne, nawet wtedy, gdy brały udział w 
spotkaniach swoich grup w ci�gu tygodnia. 

Oprócz tego mamy spotkania dla młodzie�y i spotkania dla dzieci, oraz bardziej specjalistyczne 
spotkania np. w urz�dach, fabrykach, w czasie godzin pracy. Nasze siostry pracuj�ce jako sekretarki, 
doszły do wniosku, �e najlepsz� por� na przeprowadzanie spotkania grupy jest przerwa na lunch. 
Zorganizowały sobie miejsce w jednym z urz�dów i co tydzie� spotykaj� si� tam na studiowanie 
Słowa Bo�ego, piel�gnowanie wi�zi i modlitw�, zapraszaj�c równie� swoje kole�anki. 

W innej cz��ci Seulu, pracownicy jednego z wielkich zakładów wyrobów czekoladowych 
zdecydowali si� prowadzi� spotkania grup domowych równie� w czasie dnia pracy. Poszli do 
kierownika i przedstawili swoj� pro�b�, lecz pocz�tkowo zwierzchnicy sprzeciwili si�, tłumacz�c, �e 
przerwa na lunch jest za krótka i uczestnicy tych spotka� b�d� si� spó�niali do pracy. 

Jednak pracownicy nie zrezygnowali, modlili si� w tej sprawie, a nast�pnie przedstawili dyrekcji 
plan: – Prosimy o dodatkow� woln� godzin� po przerwie obiadowej, aby�my mogli przeprowadzi� 
spotkanie grupy domowej – powiedział lider – a b�dziemy pracowali godzin� dłu�ej. B�dziemy nadal 
pracowali tyle samo godzin, aby nie było strat w produkcji i nie b�dziemy prosi� o dodatkow� płac� 
za nadgodziny. 

Dyrektor odniósł si� do tego z rezerw�, lecz postanowił da� im szans�. Po kilku tygodniach był 
zdumiony. Pracownicy z Centralnego Ko�cioła Pełnej Ewangelii nie tylko dotrzymali warunków 
umowy, lecz produkowali wi�cej czekolady na jednego zatrudnionego ani�eli inni pracownicy. 
Dyrektor był tak zadowolony, �e zadzwonił do biura zboru i chciał rozmawia� ze mn�. 

– Pastorze Cho, nie mog� uwierzy� w zapał twoich członków! – powiedział. – Oni s� najlepszymi 
pracownikami w naszej fabryce. Je�eli masz wi�cej takich członków, prosz�, przy�lij ich do nas. 
Ch�tnie damy im zatrudnienie! 

Ten przykład wiele mówi o entuzjazmie członków naszego zboru, co jest najlepsz� form� 
ewangelizacji, jak� znamy. 
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Rozdział 6 
GRUPY DOMOWE KLUCZEM DO EWANGELIZACJI 

 
Ciało człowieka musi si� ustawicznie odnawia� i odradza�, w przeciwnym razie umiera. Ten 

warunek odnosi si� te� do Ko�cioła – Ciała Chrystusa. Dlatego jedn� z potrzeb dynamicznie 
rozwijaj�cego si� zboru jest prowadzenie ewangelizacji. Je�eli jaki� zbór nie traktuje powa�nie 
ewangelizowania, to pozostanie w zastoju albo zacznie umiera�. 

Jest to nakaz naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aby i�� na cały �wiat i głosi� Ewangeli� i czyni� 
uczniami wszystkie narody. Jezus powiedział swoim uczniom, �e po zst�pieniu na nich Ducha 
�wi�tego b�d� Jego �wiadkami – najpierw w swoim mie�cie, w Jerozolimie. Dopiero po 
zewangelizowaniu Jerozolimy rozeszli si� do Judei, Samarii i a� na kra�ce ziemi. 

Ka�dy nasz zbór powinien wł�czy� si� w dzieło ewangelizowania �wiata w taki wła�nie sposób. 
Nale�y rozpocz�� ewangelizacj� najpierw w�ród najbli�szych s�siadów, w swojej wsi czy w mie�cie, 
gdziekolwiek Pan nas postawił. To wła�nie praktykujemy w Centralnym Ko�ciele Pełnej Ewangelii 
w Seulu i to jest przyczyn� wspaniałego rozwoju, jaki prze�ywamy. 

Zbór nasz nie praktykuje jednak znanego sposobu chodzenia od domu do domu z Ewangeli�. 
Wywołuje to u ludzi taki sam sprzeciw, jak u chrze�cijanina wizyta �wiadka Jehowy lub mormona. 
Jest prawd�, �e wielu ludzi dost�puje zbawienia w czasie zwiastowania Ewangelii od domu do domu 
i czasami Duch �wi�ty pobudzi kogo� do podj�cia tego rodzaju ewangelizacji tam, gdzie On sam 
przygotował serca ludzi niewierz�cych. Jednak�e ewangelizowanie poprzez chodzenie od domu do 
domu jest powodem frustracji u wierz�cych, bo przynosi małe rezultaty. 

Nasz zbór prowadzi ewangelizacj� głównie poprzez system grup domowych. Ka�da grupa 
domowa staje si� j�drem przebudzenia w danym �rodowisku. W niej mo�na znale�� prawdziwe 
�ycie. Kiedy spotkanie w grupie jest pełne �ycia, kiedy ludzie z rado�ci� dziel� si� swoj� wiar� i 
�wiadcz� o tym, co Pan uczynił w ich �yciu, inni s� do nich przyci�gani. Niewierz�cy s� 
zaciekawieni i chc� si� dowiedzie�, dlaczego ta mała grupa chrze�cijan jest tak radosna, gdy dookoła 
tak pełno problemów. Chocia� grupy staj� si� polem magnetycznym dla otoczenia, nasi członkowie 
musz� nadal prowadzi� ewangelizacj�. Niewierz�cy nie zawsze dobijaj� si� do drzwi, aby 
dowiedzie� si�, co si� dzieje. Nasi członkowie musz� wychodzi�, szukaj�c potencjalnych 
wierz�cych. Mamy wiele sposobów, aby pomóc im sta� si� troskliwymi ewangelistami. 

Jednym ze sposobów jest to, co nazywamy „�wi�tym podsłuchem”. Liderzy grup radz� swoim 
członkom, aby wyszukiwali tych wszystkich, którzy maj� problemy. Wielu z nich codziennie jest 
�wiadkami rozmów ludzi na temat ich kłopotów. Kiedy usłyszymy tak� rozmow�, natychmiast 
powinni�my prosi� Ducha �wi�tego: „Czy jest jaki� sposób, aby za�wiadczy� tej osobie i skierowa� 
j� do Jezusa, który naprawd� mo�e rozwi�za� ten problem?” 

Opowiedziano mi o jednym przypadku, kiedy kobieta z naszego zboru zło�yła �wiadectwo 
pewnej pani spotkanej w domu towarowym. 

Usłyszała jej rozmow� z przyjaciółk�, z której wynikało, �e ma ona problemy w mał�e�stwie i 
jest bliska rozwodu. Tak si� zło�yło, �e nasza siostra miała podobne prze�ycie, lecz Pan Jezus 
zachował jej mał�e�stwo przez modlitw� i poprzez wspólnot� w grupie domowej. 

Po wyj�ciu ze sklepu doł�czyła do tej kobiety i powiedziała: – Nie mogłam nie słysze� tego, co 
opowiadała pani o swoim kłopocie przyjaciółce. Ja byłam w podobnej sytuacji. Czy zechciałaby pani 
przyj�� do mnie na podwieczorek i wtedy opowiedziałabym o tym, jak przezwyci��yłam swój 
problem i jak uratowałam mał�e�stwo? 

Ku jej zdumieniu, kobieta natychmiast przyj�ła propozycj�. W czasie rozmowy nasza członkini 
opowiedziała jak razem z m��em postanowili si� rozwie�� i o tym, jak po spotkaniu z Panem 
Jezusem zmieniło si� ich �ycie. Nie nalegała, aby jej rozmówczyni od razu przyj�ła Chrystusa, jako 
swojego Zbawiciela, lecz opowiadała o tym, jak wielkie znaczenie maj� spotkania w grupach 
domowych i zaprosiła j� na takie spotkanie. Zapewniła j�, �e jest wiele kobiet w grupie, które oka�� 
jej �yczliwo�� i zrozumienie. 
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Pierwsze spotkanie wywarło na tej kobiecie du�e wra�enie, chocia� miała pewne trudno�ci z 
entuzjastycznym �piewem, klaskaniem w dłonie itp. Zobaczyła, �e obecne tam kobiety s� podobne 
do niej, ale posiadaj� co� szczególnego, czego i ona zapragn�ła. Zainteresowała si� tym i po kilku 
nast�pnych spotkaniach oddała swoje �ycie Panu; wkrótce przył�czyła si� do zboru. Niedługo potem 
jej m�� równie� zacz�ł przychodzi� do zboru i tak�e przyj�ł Pana Jezusa, a ich mał�e�stwo zostało 
uratowane. Historia ta ilustruje fakt, �e ewangelizacja w rodzaju „kobieta kobiecie” jest bardzo 
wa�n� prac� w naszym zborze. To prawda, �e mamy w zborze wi�cej kobiet ni� m��czyzn, co 
charakteryzuje wi�kszo�� chrze�cija�skich Ko�ciołów, ale nie dlatego, �e kładziemy nacisk na 
ewangelizacj� typu „kobieta-kobiecie”. Przekonali�my si� o tym, �e kiedy kobieta nawraca si� do 
Chrystusa, to wkrótce jej dzieci te� przychodz� do społeczno�ci dzieci Bo�ych. To jest niemal�e 
naturalne prawo. 

Wiem o tym, �e m��owie powinni by� duchowymi przewodnikami w swoich domach, lecz 
bardzo cz�sto m��owie nie interesuj� si� sprawami duchowymi. Cz��ciej �ona pierwsza otwiera si� 
dla Ewangelii, ona te� pierwsza zawierza swoje �ycie Jezusowi Chrystusowi. Bardzo cz�sto m�� jest 
ostatni. Przygl�da si� �onie i dzieciom chodz�cym do ko�cioła i zauwa�a, �e co� z tego wynosz�. 
Zwykle i on pójdzie po jakim� czasie z nimi po to, aby si� dowiedzie�, o co w tym wszystkim 
chodzi. Je�eli zostanie zainteresowany atmosfer� i bliskimi wi�ziami w grupach domowych, to 
przekonali�my si�, �e szybko ogarnia go ten sam entuzjazm, co reszt� rodziny. Obecnie 
najwi�kszym zadaniem naszych zborów jest ewangelizowanie naszych miast. Nie zgadzam si� z 
opini�, �e w du�ych miastach musz� znikn�� ko�cioły. Zdaj� sobie spraw� z tego, �e materializm 
praktyczny, polegaj�cy na zdobywaniu dóbr, trzyma wielu ludzi z dala od Ko�cioła i przeszkadza w 
otwarciu ich serc dla Ewangelii. Lecz zbór nasz odnosi sukcesy w centrum jednego z najwi�kszych 
miast �wiata. W Seulu mieszka ponad osiem milionów obywateli. Mimo to, w ci�gu ostatnich 
siedmiu lat, pozyskali�my 140 000 członków. Pozyskali�my równie� dla Pana wiele tysi�cy tych, 
którzy pracuj� w innych zborach. Teraz mamy pi�tna�cie razy wi�cej członków, ni� w roku 1973, 
kiedy przenie�li�my si� na wysp� Yoido. 

Mamy taki sam problem w prowadzeniu ewangelizacji w Seulu, jak ka�dy inny zbór w du�ym 
przemysłowym mie�cie. Ludzie mieszkaj� w wie�owcach i trudno jest nawi�za� kontakt w takich 
warunkach. Wierz�cy nie mog� tak po prostu chodzi� od drzwi do drzwi w bloku i puka� – ponadto, 
nie jest to nasza metoda działania. 

Jedna z naszych liderek znalazła sposób. Ka�dej soboty przez kilka godzin je�dzi windami w 
swoim bloku. W czasie tych przejazdów nadarza si� wiele okazji, aby pomóc ludziom. Jedna matka 
potrzebowała, na przykład, pomocy w zaniesieniu dziecka, a jaka� starsza pani poprosiła o 
zaniesienie zakupów do mieszkania. Nasza liderka zawsze była gotowa do pomocy. Stopniowo 
zaprzyja�niła si� z wieloma osobami, którym pomogła w windzie. Przez cały czas prowadziła 
„ciche” spotkania w swoim bloku. Nios�c pomoc ludziom, nawi�zywała przyja�nie i w cicho�ci 
modliła si� o nich. W ko�cu otrzymała od nich numery telefonów i mogła telefonicznie zaprosi� ich 
na spotkanie grupy domowej w swoim mieszkaniu. Jej sukcesy tak wpłyn�ły na innych liderów, �e 
dzisiaj w ka�dym wie�owcu, w s�siedztwie naszego zboru, w sobotnie popołudnie mo�na spotka� 
naszych ludzi w windach je�d��cych tam i z powrotem. – Czy pozwoli pani, �e pomog� zanie�� 
zakupy? – Pozwoli pani przytrzyma� drzwi? – Cieknie pani kran? Mój m�� zna si� nie�le na 
naprawianiu kranów. 

I tak to si� toczy. Cały czas rozsiewane s� nasiona, aby mogły powsta� i rosn�� grupy domowe. 
Nasi ludzie s� tak entuzjastycznie nastawieni do tego sposobu ewangelizowania, �e nawet wtedy, 
kiedy wyprowadzaj� si� z Seulu, nie chc� opu�ci� naszego zboru ani grup domowych. 

Cztery lata temu jedno mał�e�stwo wyprowadziło si� do Inchon oddalonego około 30 km od 
Seulu. 
ona była jedn� z liderek grup domowych. W czasie rozmowy powiedziałem, �e powinni 
przył�czy� si� do dobrego zboru w Inchon. – O nie, pastorze Cho, mamy inny zamiar – 
odpowiedziała kobieta. – My�l�, �e dom nasz otworzymy dla spotka� grup domowych, a w niedziel� 
zbierzemy si� i wszyscy razem przyjedziemy do Seulu na nabo�e�stwo. Ona ju� my�lała o 



GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KO�CIOŁA                                                                                                 Paul Yonggi Cho 
© by Instytut Wydawniczy Agape, Warszawa 1992 
 

 22 

rozwijaj�cych si� grupach domowych w Inchon. – To zale�y od ciebie – powiedziałem i przekazałem 
jej błogosławie�stwo. 

Kiedy przeprowadzili si� do Inchon, uczynili dokładnie to, co zaplanowali. W niedługim czasie 
mieli kwitn�c� grup� domow�, a w niedzielne popołudnia wszyscy razem przyje�d�ali do ko�cioła 
wynaj�tym autobusem! Miało to miejsce cztery lata temu. Obecnie grupa ta rozrosła si� do 130 grup 
domowych, w których skupia si� 2000 członków w Inchon. Co niedziel� wynajmuj� autobusy i 
przyje�d�aj� do ko�cioła. Jedna grupa zacz�ła si� rozmna�a� i dzieli�. Obecnie Inchon posiada 
pełnoprawny punkt misyjny naszego zboru z etatowym duszpasterzem. Jest to bardzo znamienne. 
Bez jakiejkolwiek kampanii ewangelizacyjnej, bez tzw. nabo�e�stw przebudzeniowych, bez fanfar, 
w wyniku entuzjazmu młodego korea�skiego mał�e�stwa mamy 2000 członków w Inchon. Przez 
cały ten czas nie byłem ani razu w Inchon, aby usługiwa�; wszyscy członkowie przyje�d�ali do 
Seulu na kazania. W ten sposób 2000 m��czyzn, kobiet, młodzie�y i dzieci spotkało si� z Panem 
Jezusem Chrystusem, poprzez zapał tego jednego mał�e�stwa. Obecnie 100 autobusów dowozi co 
niedziela członków do naszego ko�cioła. Wielu go�ci, którzy przyje�d�aj� do Seulu, widz�c to, 
mówi: – O, Yonggi Cho ma transport autobusowy. To musi by� tajemnic� jego sukcesu. Patrzcie, ile 
ma autobusów! 

Nie, ja nie wynajmuj� ani jednego autobusu. Członkowie wszystkich grup domowych czyni� to 
wył�cznie na swój koszt po to, aby sami mogli przyjecha� i przywie�� ze sob� do zboru 
zainteresowane osoby. 

To jest ewangelizacja. Tak wygl�da rozwój zboru. Pod koniec roku1980 mieli�my 10 000 grup 
domowych. Jestem szczerze przekonany, �e je�eli który� zbór przyjmie ten system grup domowych, 
to b�dzie rósł. Je�eli jaki� zbór jest du�y, to grupy domowe s� konieczno�ci�; w przeciwnym razie 
pastor prze�yje załamanie psychiczne, usiłuj�c nad��y� za potrzebami zboru, szczególnie wtedy, 
kiedy posiada powy�ej 2000 członków. 

Zapytano mnie kiedy�, jak du�ego zboru mógłbym by� pastorem bez systemu grup domowych. 
Nie s�dz�, bym mógł opiekowa� si� wi�cej ni� 500 osobami. Obecnie mam kontakt ze stosunkowo 
mał� liczb� liderów. Ci z kolei kieruj� innymi, którzy s� pasterzami grup domowych. Wła�nie 
liderzy grup domowych wykonuj� słu�by w naszym zborze. 

Działalno�� Centralnego Ko�cioła Pełnej Ewangelii nie ogranicza si� do budynków 
administracyjnych i �wi�tyni – nasz zbór działa w domach, mieszkaniach, biurach, fabrykach Seulu i 
na jego obrze�ach. Cała posługa i ewangelizacja wykonywana jest wła�nie tam. Centralny budynek 
ko�cielny jest miejscem uwielbiania, gdzie ludzie przychodz� w niedziel� i w inne dni, aby si� 
modli�, uwielbia� Boga, otrzyma� pociech�, nauk� i aby si� społecznie budowa�. 

Ko�ciół nasz stał si� �ywym organizmem. Grupy domowe s� �ywymi komórkami i funkcjonuj� 
podobnie do komórek ciała człowieka. W �ywym organizmie komórki rosn� i dziel� si�. Tam, gdzie 
kiedy� była jedna komórka, teraz s� ju� dwie. Nast�pnie cztery, potem osiem, szesna�cie i tak dalej. 
Komórki nie s� dodawane do ciała; one si� rozmna�aj� zgodnie z post�pem geometrycznym. 

Dokładnie tak samo dzieje si� z komórkami naszych grup domowych. Kiedy grupa domowa 
osi�ga wi�cej, ni� pi�tna�cie rodzin, dzieli si� na dwie. Nast�pnie te dwie nowe grupy zapraszaj� 
nowych ludzi dopóki ka�da z nich nie osi�gnie wi�cej ni� pi�tna�cie rodzin, wtedy powstaj� cztery 
nowe. Wspominałem ju�, �e na pocz�tku wielu ludzi nie chciało si� dzieli�. Trzeba było ich zmusza� 
do podziału. Od czasu do czasu nadal mamy z tym do czynienia, lecz wi�kszo�� członków 
Centralnego Ko�cioła Pełnej Ewangelii zdaje sobie spraw� z tego, �e �ycie grupy oraz zboru 
uzale�nione jest od ustawicznego dzielenia si� komórek. Czasami musimy wysyła� jednego z 
pastorów, aby nakłoni� grup� do podziału, lecz generalnie, podział nast�puje spontanicznie, kiedy 
grupa przekracza pi�tna�cie rodzin. 

Jest to zasada obowi�zuj�ca w naszym zborze i wi�kszo�� członków przestrzega jej bez 
szemrania. 

Czasami pojawiaj� si� łzy, kiedy przyjaciele musz� si� rozej��, aby uczestniczy� w innych 
spotkaniach, lecz nie jest to sytuacja nie do rozwi�zania. Wszystkie grupy domowe działaj� według 
okre�lonego podziału geograficznego. Je�eli przyjaciele nie mog� si� spotyka� na spotkaniach grupy, 
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nadal spotykaj� si� przy innych okazjach w ci�gu tygodnia. Oprócz tego mamy wiele działa� 
wspólnych, gdzie kilka grup domowych prowadzi wspóln� akcj�, np. wspólny wyjazd na ognisko, 
wi�ksze spotkanie modlitewne i inne okazje. 

Jest jeszcze jedna sprawa, o której nale�y wspomnie� przy omawianiu ewangelizacji. Drug� 
stron� ewangelizacji s� „boczne drzwi ko�cioła”. Wiele zborów narzeka, �e bocznymi drzwiami 
ubywa tyle samo ludzi, ilu pozyskuj� w czasie nabo�e�stw przebudzeniowych i zbory te nie rosn�. 
Je�eli chodzi o nasz zbór, to praktycznie nie ma w nim „bocznych wyj��”. Przyczyna: ka�da grupa 
domowa to jakby kr�g rodzinny. Poprzez te kr�gi rodzinne ludzie odczuwaj� sw� przynale�no�� do 
zboru. Ponadto ka�dy lider grupy pilnuje swojej małej trzody, tak jak kwoka czuwa nad swoimi 
piskl�tami. Je�eli jaki� członek grupy wyrazi ch�� odej�cia od zboru, nast�pnego dnia lider odwiedza 
go, aby pozna� powody. Je�eli jest to co� powa�nego, mo�e natychmiast zadziała�, pomóc modlitw� 
i dobr� rad�. 

Dlatego te�, je�eli kto� przyjdzie do zboru poprzez system grup domowych, jest mało 
prawdopodobne, aby�my go stracili. Zawsze jest kto�, kto obserwuje, troszczy si�, pomaga. 

Pewnego dnia przyszło do mojej kancelarii pewne mał�e�stwo. Przedstawili si� jako nowi 
członkowie naszego zboru. Potem m�� u�miechn�ł si�, pokiwał głow� i powiedział: – Nie sposób 
wymkn�� si� z tego zboru. – Co masz na my�li? – zapytałem. Wtedy zacz�ł opowiada� mi histori� 
swojego syna, który był hippisem. – Martwili�my si� bardzo o niego – powiedział – a� pewnego dnia 
przyszła do nas kobieta z tego zboru, nasza s�siadka. Zacz�ła rozmawia� z synem, modliła si� z nim i 
w niedługim czasie zmienił si� całkowicie. Cenili�my sobie bardzo to, co uczyniła, przy tym była 
bardzo miła i uprzejma, wywarła na nas du�e wra�enie. A� kiedy� zaprosiła nas do siebie, mówi�c: 
Mamy wspaniałe cotygodniowe spotkania w naszym domu. Sp�dzamy czas przy herbacie i ciastkach 
rozmawiaj�c o religii. Czy zechcieliby�cie przyj��? 

Poszli�my, aby okaza� wdzi�czno��. Musz� przyzna�, �e naprawd� nam si� podobało. Słuchali�my 
�piewu i wzruszaj�cych �wiadectw. Kazanie było dobre i docenili�my okazane nam zainteresowanie, 
którego wyrazem była modlitwa o nas i naszego syna. Lecz po zako�czeniu spotkania niewiele o tym 
my�leli�my. Uwa�ali�my, �e nie było to nic innego, jak przyjemnie sp�dzony wieczór z s�siadami. 
Nast�pnego tygodnia ta kobieta zaprosiła nas ponownie. Poniewa� podobało nam si� za pierwszym 
razem, pomy�leli�my, �e ostatecznie mo�emy pój�� ponownie. Nie przypuszczali�my, �e mo�e to 
przybra� charakter regularnych spotka�. Potem, zadzwoniła w do nas sobot� i powiedziała: „Jutro 
jest niedziela, czy zechcieliby�cie uda� si� ze mn� do naszego zboru? Mamy wspaniałego pastora, 
który zawsze wygłasza dobre kazanie, chod�cie ze mn�”. 

Nast�pnego dnia podjechała samochodem, zatr�biła i pojechali�my. Musz� szczerze przyzna�, �e 
kiedy przybyli�my do ko�cioła, byli�my zaszokowani. Nigdy w �yciu nie widzieli�my podobnego 
miejsca! Było oszałamiaj�ce, takie wielkie! Lecz wi�ksze wra�enie zrobił na nas ten hałas. Nigdy w 
�yciu nie widzieli�my ludzi tak gło�no si� modl�cych ani wielbi�cych Boga klaskaniem w dłonie. 
Kiedy to wszystko si� sko�czyło i wrócili�my do domu, powiedziałem do �ony: „Słuchaj, to chyba 
dobry ko�ciół, lecz zdecydowanie za gło�ny. My�l�, �e niektórzy ludzie wpadli w histeri�. Nie s�dz�, 
aby�my jeszcze kiedy� tam poszli”. 

Nie zdawali sobie sprawy z tego, �e ju� wtedy byli pod opiek� grupy domowej. W nast�pnym 
tygodniu liderka znowu przyszła zaprosi� ich na spotkanie grupy i dodała: – Zabior� was w niedziel� 
na nabo�e�stwo. 

– Próbowali�my znale�� wymówk� – powiedział m�� – lecz w bardzo uprzejmy sposób j� 
odrzuciła. I tak tydzie� za tygodniem przychodzili�my na spotkania w grupie i co niedzieli 
udawali�my si� z liderk� do ko�cioła. Czuli�my si� jak w pułapce, bardzo niewygodnie, 
zdecydowali�my si� wi�c sprzeda� nasz dom i wyjecha�! 

Sprzedali dom, wyprowadzili si� bez powiadamiania o tym liderki grupy i zamieszkali w innej 
cz��ci miasta. M�� z ulg� powiedział do �ony: – W ko�cu uwolnili�my si� od tej kobiety! 

Kiedy liderka znowu przyszła ich zaprosi� na spotkanie w grupie, zastała pusty dom. Nie 
zrezygnowała jednak tak łatwo. Udała si� do biura meldunkowego i dopytała si� o ich nowy adres, 
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zapisała go sobie i przyniosła do rady pastorów zboru. Po zlokalizowaniu ich nowego miejsca 
zamieszkania przekazano adres liderowi grupy w tej dzielnicy. 

– Nie mogłem w to uwierzy� – powiedział m��. – Siedzieli�my sobie w pi�tkowy wieczór, ciesz�c 
si� nasz� wolno�ci�, kiedy kto� zastukał do drzwi. Otworzyłem drzwi, ujrzałem kobiet�, która 
powiedziała: „Witamy w naszej dzielnicy! Jestem liderk� grupy domowej Centralnego Ko�cioła 
Pełnej Ewangelii. Przeniesiono was do mojej sekcji. Dzisiaj przychodzimy do waszego domu, aby to 
uczci�”. 

Przyszli wi�c i prowadzili spotkanie w naszym domu. Ponownie �piewali�my, modlili�my si�, 
grupa modliła si� o nas w naszym nowym domu. Kiedy wszystko si� sko�czyło i go�cie wyszli, 
powiedziałem do �ony: – Co teraz zrobimy? Aby unikn�� tego ko�cioła musieliby�my wyemigrowa� 
albo do Ameryki albo do nieba! 

Wtedy moja �ona powiedziała: „Skoro nie mo�emy si� od nich uwolni�, my�l�, �e pozostaje nam 
jedynie przył�czy� si� do nich!” 

Nast�pnej niedzieli przyszli�my do ko�cioła, klaskali�my w dłonie i krzyczeli�my tak jak inni. 
Teraz jeste�my ju� członkami tego zboru. 

Pozyskanie tej rodziny było mo�liwe dzi�ki wytrwało�ci liderki grupy domowej. Musz� tutaj 
doda�, �e wszystko to czynione było z wielk� serdeczno�ci�, ludzie ci nie zgorszyli si�. Jestem 
przekonany, �e przez cały czas byli oni pod działaniem Ducha �wi�tego. Oni nie próbowali uciec od 
naszego zboru czy liderki grupy domowej; tak naprawd�, starali si� uciec od Boga. Kiedy upewnili 
si�, �e nie mog� przed Nim uciec, poddali si�. 

Oczywi�cie nie wszyscy nasi liderzy maj� tyle zapału, nie wszystkim te� udaje si� przekona� 
innych, aby przychodzili na nabo�e�stwa. Mimo to, zbór nasz ci�gle ro�nie. 

Musimy zabiega� o to, aby grzesznicy przychodzili do zborów i poznawali Jezusa Chrystusa. 
Nawet, gdy pojawiaj� si� trudno�ci, nie mo�emy ich opu�ci�, ani pozwoli� na to, aby oni nas 
opu�cili. Członkowie mog� opu�ci� zbór wtedy, kiedy przenosz� si� do innego zboru lub gdy kładzie 
si� ich do trumny. 

Nie jest to mo�liwe w moim zborze, abym miał osobisty kontakt z ka�dym ze 150 000 członków, 
lecz docieram do nich za po�rednictwem liderów. Jestem pewien, �e wszyscy członkowie s� 
wła�ciwie doceniani, nauczani, karmieni, a kiedy zachodzi potrzeba – wła�ciwie strofowani. 

Dlatego w naszym zborze mamy wła�ciw� ewangelizacj�! Nasi rozentuzjazmowani liderzy ci�gle 
przyprowadzaj� niewierz�cych, a kiedy ich pozyskaj�, troszcz� si� o zaspokojenie ich potrzeb na 
tyle, �e tylko nieznaczna ich liczba odchodzi bocznymi drzwiami. 

 
 

Rozdział 7 
NOWY RODZAJ POSŁUGIWANIA 

 
Z tego, co ju� powiedziałem wynika chyba jasno, �e system grup domowych Centralnego 

Ko�cioła Pełnej Ewangelii jest czym�, co sprawdzi si� wsz�dzie. I rzeczywi�cie tak jest! To si� 
sprawdza zarówno w innych zborach, które zaadaptowały ten program, jak i w zborach misyjnych 
zało�onych przez naszych misjonarzy; sprawdza si� w Korei Płd. i poza jej granicami. 

Odk�d Centralny Ko�ciół Pełnej Ewangelii zacz�ł by� znany z tak gwałtownego wzrostu poprzez 
system grup domowych, zacz�to mnie zaprasza� do posługiwania na spotkaniach i konferencjach po 
całym �wiecie. Tak wiele zborów traci swych członków, a je�eli nawet nie traci, to równie� nie 
zyskuje. Wszyscy chc� wiedzie�, jak zmieni� ten stan. 

Kilka lat temu zostałem zaproszony do Australii przez Zbory Bo�e (Assemblies of God), aby 
mówi� na temat rozwoju zboru. Kiedy wyl�dowałem na lotnisku, jeden z przywódców tej 
denominacji ostrzegł mnie, abym nie spodziewał si� zbyt wielu ludzi na nabo�e�stwach. – 
Australijczycy przestali ju� chodzi� do ko�ciołów – powiedział – nie obchodzi ich to. Australia jest 
bogata w zasoby mineralne i wielu Australijczyków wzbogaciło si� bez specjalnego wysiłku. Teraz 
bardziej interesuj� ich rozkosze ni� Bóg. 
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To, co widziałem wokoło w drodze z lotniska było potwierdzeniem tych słów. Wsz�dzie 
dostrzegało si� dobrobyt. Wydawało mi si�, �e Australijczycy �yj� lepiej ni� Amerykanie. Czułem, 
�e przywódcy Ko�cioła nie wierzyli, i� zasady rozwoju zborów, które stosujemy u nas, sprawdz� si� 
równie� u nich, ale mimo to chcieli mnie posłucha�. 

Zorientowałem si�, �e rzeczywi�cie b�d� musiał napracowa� si� nad zbudowaniem wiary w tych 
Australijczykach, kiedy przywieziono mnie do hotelu, w którym miałem zamieszka�. Zostawili�my 
po drodze hotele: Sheraton i Hilton. Kiedy samochód si� zatrzymał, nie mogłem uwierzy� własnym 
oczom. Był to hotel YWCA! (Young Women Christian Association – Chrze�cija�skie 
Stowarzyszenie Młodych Kobiet). Wkrótce po przybyciu zauwa�yłem, �e jestem jedynym go�ciem 
płci m�skiej. Kiedy znalazłem si� w holu, ze wszystkich stron patrzyły na mnie dziewczyny, a ja 
poczułem si� jak zwierz� w ogrodzie zoologicznym. Pó�niej, w restauracji, równie� byłem jedynym 
m��czyzn�. 

Natychmiast oburzyłem si� na przywódców tego Ko�cioła. Po to, aby zaoszcz�dzi� kilka dolarów 
umie�cili mnie w YWCA. Głosili Ewangeli�, modlili si�, prowadzili kampanie ewangelizacyjne, lecz 
bez skutków. Nic dziwnego, �e mieli tak słab� wiar�. 

Udałem si� do kuchni, aby zadzwoni� do �ony w Korei Płd. Zapytała mnie: – Gdzie jeste�? W 
jaki sposób mog� si� z tob� skontaktowa�? – Nie mo�esz si� ze mn� skontaktowa� – powiedziałem. – 
Znajduj� si� w kuchni YWCA i ze wszystkich stron jestem otoczony dziewczynami. Wtedy zawołała: – 
Uciekaj z tego miejsca i to zaraz. Znajd� sobie inny hotel. – Nie mog� si� przenie�� – 
odpowiedziałem. Nie chc� sprawi� przykro�ci komitetowi, który mnie tu zakwaterował. 

Od pierwszego wieczoru zacz�łem rozmawia� z przywódcami tego Ko�cioła na temat wiary i 
rozwoju zboru. Szczególnie podkre�lałem potrzeb� d��enia do postawionych sobie celów. Mówiłem 
w oparciu o do�wiadczenia naszego zboru. Opisywałem równie� nasz system grup domowych. 

– Jak mogliby�my stawia� sobie cele, o jakich ty mówisz? – zapytał jeden z kaznodziejów. – Przez 
ostatnich dziesi�� lat mieli�my tylko dwa procent przyrostu we wszystkich zborach Assemblies of 
God w całej Australii. 

Dwa procent, pomy�lałem. To nie był nawet przyrost, to był upadek. Ko�ciół nie dotrzymywał 
kroku przyrostowi ludno�ci, dlatego teraz ma mniej członków w porównaniu do ilo�ci mieszka�ców 
ani�eli dziesi�� lat temu.  

Powiedziałem im: – Je�eli od zaraz nie zaczniecie stawia� sobie celów i stosowa� zasad rozwoju 
zboru wprowadzaj�c system grup domowych, wtedy Zbory Bo�e w Australii umr� �mierci� 
naturaln�. Nast�pnie poprosiłem wszystkich kaznodziejów, aby ka�dy z nich przed zako�czeniem 
konferencji, postawił sobie okre�lony cel. Podkre�lałem potrzeb� do�wiadczania zasad wiary. 
Namawiałem ich, aby rozpocz�li od zało�enia grup domowych. 

Ciesz� si�, i� mog� donie��, �e ci pastorzy przyj�li te zasady i zaowocowały one w pełni. W ci�gu 
nast�pnych trzech lat liczba członków Assemblies of God w Australii zwi�kszyła si� o 100 procent. 
Oni sami byli tym zdumieni! W ci�gu minionych dziesi�ciu lat, gdy korzystali z tradycyjnych form 
ewangelizowania mieli tylko dwuprocentowy przyrost, kiedy natomiast zacz�li korzysta� z naszych 
zasad rozwoju zboru, zbory podwoiły si� w ci�gu zaledwie trzech lat. Obecnie Assemblies of God w 
Australii rozwijaj� si� jak niekontrolowany ogie�. 

Teraz 60 procent moich wysiłków kieruj� w stron� Japonii. Wielu chrze�cijan i misjonarzy uwa�a 
Japoni� za martwy kraj. Tamtejsi pastorzy s� wielce rozczarowani sw� prac�. Je�eli który� z nich ma 
30 albo 40 członków w swoim zborze, jest to ju� powodem do wielkiej chluby. Niektórzy pastorzy w 
tym kraju przez całe �ycie maj� nie wi�cej ni� dwudziestu członków. Rozumiem, �e w momencie, 
kiedy maj� zapewnion� pensj�, wielu z nich zwalnia bieg i rezygnuje z wysiłków prowadzenia 
ewangelizacji. 

Kiedy dwa lata temu prowadziłem w Japonii konferencj� na temat rozwoju zboru i powiedziałem, 
�e koniecznie trzeba sobie stawia� cele, odpowiedziano mi: – Tutaj nie ma potrzeby stawiania celu, 
to jest przecie� Japonia. Istnieje bardzo mało zborów, w których liczba członków przekracza 100 
osób. Zbór posiadaj�cy 500 członków zalicza si� do olbrzymich. 
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Nie chcieli mnie słucha�. – Tak – powiedzieli – zbory w Korei Płd., Ameryce i w Australii b�d� 
rosn��, ale w Japonii jest to niemo�liwe. W ko�cu z rozgoryczeniem powiedziałem: – Zamierzam 
wam udowodni�, �e si� mylicie. 

Nale�ałoby wspomnie�, �e na Korea�czyków w Japonii patrzy si� z pogard�. Naród nasz był pod 
panowaniem Japonii w czasie II wojny �wiatowej a� do wyzwolenia przez Amerykanów. 
Trzydzie�ci sze�� lat okupacji sprawiło, �e Japo�czycy uwa�aj� siebie za kogo� lepszego, 
Korea�czyków za� za poddanych ni�szej klasy. Zarówno w Japonii, jak i w innych krajach Wschodu 
kobiety s� podporz�dkowane m��czyznom i traktowane przez nich jako istoty ni�szego rz�du. 
Szczególnie w Japonii kobiety nie mog� mie� �adnej posługi w Ko�ciele. 

Byłem do tego stopnia zdecydowany udowodni� słuszno�� swoich zasad w tym kraju, �e po 
powrocie do domu wybrałem jedn� kobiet� z zarz�du naszego zboru, aby została misjonark� w 
Japonii. Wybrałem raczej przeci�tn� kobiet� spo�ród wielu upowa�nionych do posługiwania i 
powiedziałem, �e wysyłam j� do Japonii. Ku mojemu zdumieniu odpowiedziała, �e czuła ju� 
wyra�ne powołanie do słu�by wła�nie tam! Powiedziałem jej: – Wiesz o tym, �e Japo�czycy gardz� 
nami, Korea�czykami. Wysyłam ci� do samego centrum, do Tokio, polecam zało�y� tam zbór, który 
b�dzie miał 1000 członków. Chc�, aby� ten cel osi�gn�ła w ci�gu pi�ciu lat. Wykorzystaj wszystkie, 
znane ci zasady rozwoju zboru. Je�li nie osi�gniesz tego celu, nie wracaj do Korei. 

Miało to miejsce dwa lata temu. Wyjechała do Japonii z wizj� pozyskania 200 członków w 
pierwszym roku. Zacz�ła organizowa� spotkania w swoim domu, wyszukuj�c ludzi z ró�nymi 
potrzebami. Wi�kszo�� Japo�czyków �miała si� z niej. Było tak, jak przypuszczali�my. Wystarczyło 
jedno spojrzenie i wszyscy mówili: – Ona jest Koreank�, a w dodatku kobiet�! Któ� b�dzie jej 
słuchał? 

Lecz my wierzyli�my i modlili�my si� o ni�. Ona równie� po�ciła i modliła si�. Pod koniec 
pierwszego roku jej pobytu w Japonii pojechałem, aby j� odwiedzi� i usługiwa� na kilku 
nabo�e�stwach. Jak bardzo si� ucieszyłem, kiedy powitano mnie w nowym zborze! Przekroczyła 
swój cel i miała ju� 250 członków, zarówno spo�ród Japo�czyków jak i Korea�czyków. Wysłałem j� 
do Japonii z pensj� na sze�� miesi�cy. Kiedy tam przybyłem po roku, wr�czyła mi ofiar� od swojego 
zboru wynosz�c� 2000 dolarów z przeznaczeniem na fundusz budowy macierzystego ko�cioła w 
Seulu. Wynajmowała pomieszczenie na 100 osób w jednym z biurowców i co niedziel� 
przeprowadzała trzy nabo�e�stwa. Pod koniec 1980 roku było ju� około 500 członków. Wiem, �e 
nie b�dzie miała trudno�ci w osi�gni�ciu celu, tzn. 1000 członków w ci�gu pi�ciu lat. 

Z rado�ci� ogl�dałem w jej zborze dobrze ubranych, wykształconych Japo�czyków – m��czyzn i 
kobiety tłumnie przychodz�cych na trzy nabo�e�stwa w niedziel�. 

Teraz, kiedy przyje�d�am do Japonii, aby uczestniczy� w konferencji dla kaznodziejów, z dum� 
wypinam swoj� pier� i mówi�: – Widzicie teraz, �e zadanie o�ywienia zborów w Japonii, co 
uwa�ali�cie za niemo�liwe, zostało osi�gni�te w ci�gu jednego roku, a w dodatku przez 
przedstawiciela Korei Południowej, i do tego kobiety. Mieszka ona w centrum Tokio i ma 250 
członków! Jest to jeden z najwi�kszych zborów chrze�cija�skich w mie�cie! Wstyd�cie si�! 

Wszyscy spuszczaj� głowy, poniewa� wiedz�, �e mam racj�. 
Obecnie w Japonii wiele zborów o�ywia si� dzi�ki tej jednej misjonarce z naszego zboru. 

Japo�czycy (m��czy�ni) musz� zachowa� twarz. Uwa�aj�, �e to, co kobieta potrafi zrobi� dobrze, 
m��czyzna musi zrobi� lepiej. Jest to sposób my�lenia ludzi Wschodu. 

Tak wi�c, oczywiste jest, �e system grup domowych pozwala mi wysyła� misjonarzy na cały 
�wiat, a oni s� w stanie zało�y� zbory. Ich zadaniem jest wyszukiwanie ludzi, którzy maj� potrzeby, 
niesienie im miło�ci i pomocy, a� stan� si� oni zal��kiem grupy domowej. Kiedy taka grupa zacznie 
si� rozwija� i dzieli�, to wkrótce powstanie tam zbór! 

Sposób ten doskonale zdaje egzamin w Korei Płd. Oprócz naszego zboru i 10 000 grup 
domowych zało�yli�my pi��dziesi�t pi�� innych zborów w całym kraju. Funkcjonuj� one jako 
samodzielne zbory skupione w Assemblies of God. Wszystkie one rozwijaj� si� poprzez sie� grup 
domowych. 
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Nasi misjonarze zakładaj� zbory po całym �wiecie. Obecnie istnieje ponad pi��dziesi�t zborów 
zało�onych przez naszych członków poza granicami Korei Płd.. Ponad czterdzie�ci z nich znajduje 
si� w Północnej i Południowej Ameryce. Najwi�kszy z nich, w Nowym Jorku, liczy ponad 500 
członków. Mamy równie� dziesi�� zborów w Europie. 

W wi�kszo�ci przypadków zbory te zostały zało�one, aby zaspokoi� potrzeby małych grup 
emigrantów z Korei Płd. Wielu Korea�czyków wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych, Europy i 
Ameryki Południowej. Niektórzy z nich byli członkami zborów misyjnych. Odczuwaj� potrzeb� 
istnienia zboru w swoim �rodowisku, dlatego zwracaj� si� do nas o pomoc. 

Wysyłani przeze mnie misjonarze to absolwenci szkoły biblijnej, przygotowani do słu�by 
kaznodziejskiej w naszym zborze, posiadaj�cy co najmniej trzyletni sta� pracy. Zale�nie od potrzeby, 
wysyłam ich z uposa�eniem na sze�� do dwunastu miesi�cy, aby mogli zało�y� zbory. 

W ka�dym przypadku ta ilo�� pieni�dzy jest wystarczaj�ca. Po sze�ciu, wzgl�dnie dwunastu 
miesi�cach ka�dy z tych zborów misyjnych usamodzielnia si�. Nie musz� im wysyła� dotacji w 
niesko�czono�� tak, jak czyni� to niektóre zachodnie zbory i denominacje. Miejscowe społeczno�ci 
s� odpowiedzialne za zabezpieczenie wszystkiego, ł�cznie z uposa�eniem misjonarza. 

 
 

Rozdział 8 
KO�CIÓŁ CUDU 

 
Wyja�niłem ju�, �e rozwój naszego zboru oparty jest na stawianiu celów oraz na grupach 

domowych. �wiadomy jestem celów, które sobie stawiamy. Na pocz�tku roku 1980 mieli�my w 
naszym zborze 100 000 członków. Obecnie postawili�my sobie cel pozyskania 500 000 członków do 
1984 roku. Jest to rok, w którym b�dziemy obchodzi� setn� rocznic� istnienia chrze�cija�stwa w 
Korei Płd.  

Kiedy ludzie dowiedzieli si� o tym, pytali mnie: „Czy zamierzasz zorganizowa� du�� kampani� 
ewangelizacyjn�? Czy zamierzasz realizowa� program pozyskania miasta dla Chrystusa?” 

Nie potrzebuj� �adnego z tych sposobów, poniewa� mam zupełnie inny sposób ewangelizacji. 
Zanim poznałem biblijn� zasad� ewangelizacji, my�lałem, �e nale�y organizowa� wielkie 
nabo�e�stwa przebudzeniowe, zaprasza� najró�niejszych mówców i zapewnia� atrakcyjne 
programy. Maj�c grupy domowe, nie potrzebujemy �adnych szczególnych programów. Codziennie 
prze�ywamy przebudzenie, bez jakich� nadzwyczajnych wysiłków. 

Aby zilustrowa� w jaki sposób prze�ywamy przebudzenie w naszym zborze, wróc� do czerwca 
roku 1980. W tym czasie zbór liczył 120 000 członków. Mieli�my 8000 grup domowych. Sze�� 
miesi�cy wcze�niej postawili�my sobie cel pozyskania 30 000 nowych członków w 1980 roku. 

W niespełna pół roku nasz stutysi�czny zbór powi�kszył si� do 120 000, osi�gn�li�my wi�c dwie 
trzecie naszego celu. Zwi�kszyli�my wtedy cel do 150 000 na rok 1980. Powiedziałem grupom 
domowym, aby ka�da przyprowadziła tylko jedn� rodzin� do Chrystusa do ko�ca tego roku. 

Przy 8000 grup oznaczało to, �e mamy pozyska� 8000 nowych rodzin do ko�ca roku. Ka�da 
rodzina liczy przeci�tnie cztery osoby. Dlatego te� dodanie 8000 rodzin do naszego zboru 
oznaczałoby napływ 32 000 nowych członków w okresie nast�pnych sze�ciu miesi�cy 1980 roku. 

To si� nazywa przebudzenie! Bez fanfar, bez po�piechu, bez reklamy. Po prostu zach�cam 
liderów grup, aby przyprowadzili do Chrystusa tylko jedn� rodzin�. To �aden problem. Dziesi�� czy 
pi�tna�cie rodzin z danej grupy wybierało jedn� rodzin� niewierz�c�, zaczynało si� o ni� modli� i 
�wiadczy� jej. Nie trudno było si� domy�li�, �e wiele z tych grup przyprowadzi do Chrystusa wi�cej 
rodzin w tym czasie; przyprowadz� dwie lub trzy. 

Łatwo zatem zrozumie�, dlaczego 1980 rok zako�czyli�my liczb� 150 000 członków i 10 000 
grup domowych. 

Cel na rok 1981 zwi�kszyłem do czterech rodzin na grup�. Oznacza to pozyskanie 80 000 
nowych członków w pierwszej połowie roku plus 80 000 w drugiej połowie roku. Pod koniec tego 
roku b�dziemy mieli 310 000 członków. 
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Łatwo zatem zrozumie�, jak mo�emy osi�gn�� liczb� 500 000 członków do roku 1984 – bez 
problemów, bez fanfar, bez u�ycia telewizji, bez masowego kolporta�u broszur, a wył�cznie poprzez 
kontakty człowieka z człowiekiem – dzi�ki grupom domowym. 

Przy zastosowaniu tego systemu nie powinno by� zastoju w rozwoju zboru. Wiele zborów po 
osi�gni�ciu liczby 500 czy 1000 członków poprzestaje na tym i zaczyna spokojnie odmierza� czas. 
Nie dlatego, �e brakuje ludzi, których mo�na by pozyska� dla Chrystusa w tym �rodowisku, ale 
dlatego, �e kaznodzieja zadowala si� tym, co ju� osi�gn�ł i traci wizj� ewangelizowania – wtedy 
działanie Ducha �wi�tego zaczyna zanika�. 

Je�eli grupy domowe ewangelizuj�, wtedy zbór mo�e ci�gle rosn�� i kwitn�� mimo ró�nych 
trudno�ci. Obecnie odczuwamy braki ropy naftowej ze wzgl�du na sytuacj� panuj�c� na Bliskim 
Wschodzie. Dotkliwy kryzys paliwowy, brak publicznych �rodków transportu powoduje, �e spada 
frekwencja na nabo�e�stwach, chyba, �e ludzie mieszkaj� niedaleko siedziby zboru. 

Lecz dla naszego zboru nie stanowi to problemu. Je�eli ludzie nie mog� dojecha� w niedziel�, to 
b�d� mieli kontakt ze sob� i nauk� w grupach domowych, i nadal b�d� tak samo cz�stk� zboru, jakby 
uczestniczyli w ogólnym niedzielnym nabo�e�stwie. Kilka grup mo�e zebra� si� razem i mie� 
wspólne nabo�e�stwo w rejonie, w którym mieszkaj�, a odpowiedzialny pastor wygłosi kazanie. 
Tam b�d� si� modli� i zbior� ofiar� dla potrzeb rodzimego zboru. Je�eli kryzys paliwowy b�dzie 
trwał dłu�ej, mo�na nagrywa� kasety wideo z moich nabo�e�stw. 

Gdyby w Korei Płd. kiedykolwiek wybuchła wojna, a władz� przej�li komuni�ci, wtedy mogłoby 
doj�� do zamkni�cia zborów i wymordowania pastorów. Gdybym zbudował zbór wokół własnej 
osoby, wtedy uległby on zniszczeniu w momencie, kiedy zabrakłoby mnie na czele. Ale sposób, w 
jaki zbór został zało�ony i funkcjonuje sprawia, �e nie mo�na go zniszczy�. Gdyby zniszczono 
ko�cioły i pozbawiono mnie �ycia, wtedy wszyscy członkowie zeszliby do podziemia. 
Nieprzyjaciołom mogłoby si� uda� zniszczy� niektóre grupy, mo�e nawet setki grup, ale nigdy nie 
udałoby im si� znale�� i zniszczy� wszystkich 10 000 grup. Ko�ciół Jezusa Chrystusa trwa i b�dzie 
si� rozwijał. 

Ko�ciół w Chinach przetrwał tylko dzi�ki temu. W Chinach jest tylko niewiele legalnych zborów, 
a i te maj� ograniczone mo�liwo�ci. Pastorzy w tych zborach nie mog� głosi� pełnej Ewangelii. Ale 
Ko�ciół w Chinach nie istnieje tylko w tych kilku widocznych budynkach. Jest wiele tysi�cy zborów 
w całym kraju, maj�cych oparcie w grupach domowych. S� one bardzo zbli�one do grup domowych 
w naszym zborze. Nie mo�na spotka� członków tych grup przypadkowo, poniewa� nie ujawniaj� si� 
przed obcymi. Mo�na ich pozna� poprzez po�redników, którzy wprowadzaj� do grupy, wtedy grupa 
przyjmuje przybysza. Wiem o tysi�cach takich chrze�cija�skich grup w samym rejonie Kantonu, a 
wiele z nich liczy ponad 500 osób. 

Kiedy po raz pierwszy spotkałem członków tych chi�skich zborów, w czasie podró�y do 
Hongkongu, pierwsz� rzecz�, o któr� pytali, była Biblia. Prosili równie� o kasety i płyty. Nast�pnie 
pytano mnie: „Czy zbory w innych krajach �wiata równie� prze�ywaj� pełni� błogosławie�stw 
Ducha �wi�tego tak jak my w Chinach?” 

Wiele zborów w Chinach zało�onych zostało wył�cznie poprzez działanie Ducha �wi�tego. 
Ludzie ci nigdy nie widzieli ani nie słyszeli misjonarzy, poniewa� nieprzychylne władze 
sukcesywnie eliminowały chrze�cija�stwo z �ycia publicznego w czasie ponad trzydziestoletniego 
okresu panowania. Mimo to wi�kszo�� wierz�cych nie przekroczyła trzydziestu pi�ciu lat! 

Dowiedziałem si� tak�e, �e 99 procent liderów to kobiety. One przej�ły przewodnictwo wtedy, 
kiedy m��czy�ni bali si� przyzna�, �e s� chrze�cijanami. 

Zbory w Chinach kwitn� bez centrali ko�cielnej, bez wykształconych pastorów czy misjonarzy. 

ycie przenosi si� od jednej komórki do drugiej.  

Ich do�wiadczenie dowodzi, �e system grup domowych jest odpowiedzi� dla Ko�cioła w czasach 
ostatecznych. 

W czasie kryzysu gospodarczego, warunkiem prowadzenia wła�ciwej słu�by w tak licznym 
zborze jak np. Centralny Ko�ciół Pełnej Ewangelii s� grupy domowe. W grupach domowych 
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członkowie naprawd� troszcz� si� wzajemnie o siebie. Kiedy kto� pozostaje bez pracy i nie ma 
dochodów, wtedy inni spiesz� mu z pomoc�. 

Troska i zainteresowanie okazywane przez członków naszych grup jest czym� wi�cej ni� 
powierzchowne uczucie. Jest to prawdziwa miło�� w działaniu. Nasi ludzie cz�sto rezygnuj� z 
własnych korzy�ci, ponosz� ofiary, aby pomóc bratu czy siostrze. Mo�na to porówna� do Ko�cioła z 
czasów apostolskich, kiedy to członkowie dzielili si� wzajemnie swoimi dobrami. 

Ludzie widz�, jak wierz�cy si� wzajemnie miłuj� i to ich przyci�ga do naszych grup domowych. 
Znajduj� tam tyle bezpiecze�stwa, �e zostaj� tam na stałe. 

Jak wspomniałem wcze�niej, nasz system grup domowych nie skupia si� wokół jednej osoby. W 
naszym zborze nie skupia si� on wokół mnie. Uzale�niony jest natomiast od działania Ducha 
�wi�tego, poniewa� to On daje zapał liderom. Gdybym musiał opu�ci� nasz zbór, jestem 
przekonany, �e nie straciłby on wi�cej ni� 3000 członków z całkowitej liczby 150 000. Ci 
członkowie nie s� uzale�nieni ode mnie, uzale�nieni s� wzajemnie od siebie i od Ducha �wi�tego.  

Recesje, kryzys paliwowy, prze�ladowanie – �adna z tych rzeczy nie musi odbi� si� ujemnie na 
naszym zborze. Zbór ten b�dzie rósł tak długo, jak długo ludzie b�d� stosowa� zasady, jakie im 
przekazałem. 

 
 

Rozdział 9 
AUTORYTET I MIŁO�� 

 
Kiedy zakładałem swój zbór, był to tylko mały namiot misyjny Zborów Bo�ych w Korei Płd. 

Obecnie jest to najwi�kszy zbór chrze�cija�ski w �wiecie. Rozwin�li�my si� do tych rozmiarów w 
denominacji Assemblies of God (Zbory Bo�e). 

Mówi� o tym, aby podkre�li� jedn� spraw�: wielko��, siła i wpływ naszego zboru nie s� 
odizolowane od całego Ko�cioła Jezusa Chrystusa, nie jeste�my te� poza denominacj�, lecz przede 
wszystkim jeste�my lokalnym zborem. 

Czytaj�c opisy naszego zboru, które pojawiaj� si� tu i tam, kto� mo�e si� zastanawia�, czy 
czasami nie tworz� własnej denominacji, albo czy moje zasady s� akceptowane przez inne du�e 
Ko�cioły. 

Z rado�ci� o�wiadczam, �e nie ma ani rozdwojenia ani braku zrozumienia w �adnym przypadku. 
Demonstruj� jedynie to, �e system grup domowych sprawdza si� zarówno w lokalnym zborze jak i 
w kr�gu istniej�cej denominacji.  

W przeszło�ci wiele grup domowych zostało zało�onych poza lokalnym zborem i poza 
denominacj�. Cz�sto wywodziły si� z ruchu odnowy charyzmatycznej, której fala przeszła przez 
ko�cioły w okresie dwóch minionych dekad. Wierz�cy, którzy zostali ochrzczeni Duchem �wi�tym 
nie znajdowali odpowiedniego zrozumienia w swoim ko�ciele, dlatego szukali nauki i osobistych 
kontaktów w tych grupach oraz w zborach zielono�wi�tkowych. 

Stopniowo niektóre z tych grup – chocia� nie wszystkie – zacz�ły popada� w konflikty ze 
zborami. Członkowie tych grup podporz�dkowali si� raczej autorytetowi lidera grupy ni� swojemu 
pastorowi, który cz�sto ich nie rozumiał. W ten sposób narodziło si� kontrowersyjne tzw. 
apostolstwo albo uczniostwo. 

W niektórych przypadkach te samozwa�cze, niezale�ne grupy wprowadziły wielu chrze�cijan do 
niewoli. Nikt nie mógł podj�� jakiejkolwiek decyzji, je�eli nie została ona wcze�niej poparta przez 
starszych w tej grupie.  

Zniech�cano do bliskiej wi�zi z Duchem �wi�tym, a to dlatego, �e ci, którzy przewodzili, zacz�li 
coraz bardziej kontrolowa� osobiste �ycie członków, ł�cznie z tym, �e nakazywano kto z kim ma 
zawrze� mał�e�stwo i zezwalano lub zabraniano młodym członkom na kontaktowanie si� z ich 
„niewierz�cymi” rodzicami. 

Nie ma potrzeby dodawa�, �e niektóre z tych grup stopniowo przekształciły si� w poga�skie 
sekty. Wielu ludzi prze�yło rozdarcie wewn�trzne i rozbicie społeczno�ci. Nie chciałbym, aby 
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zrozumiano mnie w ten sposób, �e jest to naturalna kolej rzeczy dla wszystkich niezale�nych grup 
domowych. Wiele z nich stworzyło dobre warunki wspólnotowe dla tych, którzy postanowili 
pozosta� w swoich zborach, którzy s� wierni i lojalni wzgl�dem swoich zborów. Oczywi�cie, 
niektóre z tych niezale�nych grup rozwin�ły si� i w ten sposób powstały wspaniałe zbory 
charyzmatyczne. Te, które zbł�dziły, stanowiły zdecydowan� mniejszo��. 

Nie potrafi� wyja�ni�, w jaki sposób kto�, znaj�cy nauk� biblijn� mo�e przej�� na okultyzm. 
Biblia równie� nie daje na to odpowiedzi, wiadomo natomiast, �e wiele takich grup powstało za 
czasów apostoła Pawła. 

Uzale�nione to jest od przywódcy i okoliczno�ci. Niewła�ciwy splot czynników mo�e 
spowodowa� katastrofaln� sytuacj� w zborze. Dlatego jest tak wa�ne, aby przywódca poddany był 
innym zwierzchnikom, np. denominacji lub radzie pastorów, którzy stoj� nad lokalnym zborem. 

Mój system grup domowych i cały Centralny Ko�ciół Pełnej Ewangelii rozwija si� w ramach 
denominacji Zbory Bo�e. W dalszym ci�gu podlegam generalnemu superintendentowi w Korei Płd.  

Mamy dobre pastorskie stosunki oparte na miło�ci i wzajemnym poszanowaniu. Naszym celem 
jest jedno��. Od czasu do czasu przychodzi do mnie kto� nakłaniaj�c do wyst�pienia ze Zborów 
Bo�ych i ustanowienia niezale�nej pracy. Zwykle wysuwany jest argument, �e miałbym wi�ksz� 
swobod� działania i nie musiałbym przed nikim składa� sprawozdania. Lecz nigdy nie pozwoliłem 
na to, aby chocia� przez chwil� absorbowały mnie takie my�li, poniewa� wierz� w jedno��. Wierz�, 
�e zawsze powinni�my d��y� do jedno�ci ciała Chrystusowego i odrzuca� wszystko, co zmierza do 
podziału Ko�cioła. 

Kiedy lokalny zbór wyst�puje ze swej denominacji, jest to złe �wiadectwo dla Ko�cioła i dla 
�wiata. Wzbudza to niech�� wobec chrze�cija�stwa, poniewa� ludzie interpretuj� to jako objaw 
braku miło�ci, o której głosimy. 

Wszystkie te rozwa�ania skłaniaj� mnie do pokory.  
Wiem, �e potrzebuj� poddania si� innym przywódcom mojej denominacji, potrzebuj� zarówno 

ich miło�ci jak i napominania w miło�ci. Musz� by� wobec nich szczery, musz� oni mie� wgl�d w 
mój zbór oraz sprawy finansowe. W ten sposób nie dzieje si� nic, co mogłoby powodowa� 
podejrzenia. 

Jest to nasze zabezpieczenie duchowych „tyłów”. 
Dlatego te�, za zgod� starszych oraz zarz�du denominacji, grupy domowe winny działa� w 

ka�dym lokalnym zborze, w ka�dej denominacji, je�eli post�puj� zgodnie ze wskazówkami, które 
przedstawiłem w tej ksi��ce. Grupy domowe winny stanowi� integraln� cz��� całego programu 
zboru, a wpływ ich nie powinien wykracza� poza jego ramy. Musimy czyni� uczniami członków 
naszego zboru, a nie członków innych zborów. Program uczniostwa, który wywodzi si� z 
niezale�nych grup domowych w rzeczywisto�ci stał si� form� kradzie�y! 

aden rozs�dny pastor nie poszedłby na to, bo jest to nieetyczne. Mówi� swoim członkom, aby, 

szukaj�c niewierz�cych, unikali szczególnie tych, którzy s� ju� członkami innych zborów. My nie 
nawracamy nawróconych. Zdarza si� oczywi�cie, �e kto� z własnej woli wyst�puje ze swego zboru, 
który nie zaspokaja jego duchowych potrzeb i doł�cza do naszego zboru i grup domowych, ale to ju� 
inna sprawa. Wierz�cy w Korei Płd. zwykle wieszaj� na drzwiach swoich domów czerwony krzy� 
na znak tego, �e s� chrze�cijanami. Kiedy nasi członkowie widz� ten symbol, wiedz�, �e mieszka�cy 
tego domu s� ich bra�mi i siostrami z innego zboru i omijaj� taki dom. 

Miejscowy zbór jest sił� chrze�cija�stwa i nale�y unika� wszystkiego, co ujemnie wpływa na t� 
sił�, ł�cznie z pozazborow� słu�b�, która cz�sto pochłania pieni�dze i energi�. Je�eli za� działalno�� 
pozazborowa czy misja przyczynia si� do wzmocnienia zboru, winno si� j� popiera� i wspomaga�. 
Zadaniem zboru jest piel�gnowa� wiar� i ewangeliczny styl �ycia. 

Chciałbym podkre�li�, �e gdy w społeczno�ci istniej� silne wi�zi strukturalne, członkowie maj� 
prawdziw� wolno��. Wspomniałem ju� wcze�niej o problemie zniewalania ludzi przez przywódców 
niezale�nych grup domowych. To jest niewła�ciwe. W naszym zborze liderzy ustanowieni s� po to, 
aby pomaga� członkom w duchowym wzro�cie, aby zach�ca� ich do zacie�niania osobistych wi�zi i 
ewangelizacji, lecz nigdy nie mog� miesza� si� w ich osobiste sprawy. To nie jest zadaniem zboru.  
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Ka�dy wierz�cy musi by� wspierany i uczy� si� polegania na kierownictwie Ducha �wi�tego oraz 
rozwija� �ycie w wierze. Nigdy nie namawiam swoich członków do tego, by polegali na liderach 
grup, gdy� byłoby to niewła�ciwe. Wszystko to, co niszczy osobowo�� człowieka, jego niezale�no�� 
i odpowiedzialno��, pochodzi od diabła. Bóg nie stworzył nas po to, aby�my byli kukiełkami, ale dał 
nam osobowo��, aby�my si� rozwijali i stali si� miłymi synami i córkami we wspólnocie z Nim. 
Nasze grupy domowe s� po to, aby wspiera� i piel�gnowa� t� wspólnot�. 

W naszym zborze mamy tzw. autorytet z miło�ci�. Je�eli pastor naprawd� kocha ludzi ze swojego 
zboru, to poddaj� si� oni jego autorytetowi i b�d� posłuszni jego nauce. Lecz je�eli pastor próbuje 
sprawowa� władz� wył�cznie z racji swej pozycji, b�d� w oparciu o ch�� manipulowania lud�mi, 
ludzie zbuntuj� si�, a on sam znajdzie si� w tarapatach. Członkowie mojego zboru s� mi posłuszni, 
poniewa� widz�, �e ich szczerze miłuj�. Je�eli popełni� bł�d, przyznaj� si� do tego publicznie i 
prosz� ich o modlitw�. Kiedy pastor b�dzie do tego stopnia otwarty wobec swego zgromadzenia, 
wtedy zyska posłuch i poszanowanie. W chrze�cija�stwie wszelka władza musi opiera� si� na 
miło�ci, tak samo, jak Bo�a władza nad nami opiera si� na miło�ci. 

Obecnie wielu chrze�cijan nie szanuje swoich pastorów i nie uznaje ich autorytetu. Jest to 
niewła�ciwe, poniewa� pastor został namaszczony przez Boga, aby prowadzi� owce. Lecz pastor, 
który chce, by owce go na�ladowały musi im okazywa� prawdziw� miło�� Chrystusow�. 

Nauczyłem si�, �e nie wolno ludzi traktowa� „ot tak sobie”, bo oznacza to brak miło�ci. 
Niedawno dowiedziałem si�, �e jeden ze starszych zboru powiedział: „Nie w pełni zgadzam si� z 

tym, co pastor Cho czyni w zborze, lecz przyjmuj� to, poniewa� wiem, �e naprawd� mnie miłuje. On 
czyni to wszystko dla naszego dobra”. 

Przyj�łem z zadowoleniem lojalno�� tego człowieka, lecz byłem zaniepokojony tym, �e nie 
powiedział mi, z czym si� nie zgadza. Kiedy w ko�cu doprowadziłem do rozmowy z nim, 
powiedział: – Nie skonsultowałe� ze mn� faktu ustanowienia mnie odpowiedzialnym za sprawy misji 
w Europie. Nie zapytałe�, czy tego chc�. 

Miał racj�, jego aprobat� dla moich planów uwa�ałem za rzecz naturaln�. – Prosz� ci�, wybacz mi 
– powiedziałem – twoj� miło�� i posłusze�stwo przyj�łem za spraw� naturaln�. Ta szczero�� i 
otwarto�� wzmocniła jeszcze bardziej nasze wi�zi. 

Je�eli ludzie wiedz�, �e pastor przyznaje si� do bł�dów i �e post�puje szczerze, b�d� go 
szanowa�. 

 
 

Rozdział 10 
MI�DZYNARODOWA ORGANIZACJA  

ROZWOJU KO�CIOŁA 
 
Od 1964 roku, kiedy to zaproszono mnie do uczestniczenia w obradach Rady Najwy�szej Zborów 

Bo�ych w Sprindfield, Misouri, nauczam na temat rozwoju zboru. Rok ten był pocz�tkiem moich 
podró�y, pomimo choroby i słabo�ci. W okresie od 1964 do roku 1973, co najmniej trzy razy w roku 
przebywałem poza granicami Korei Płd., głównie w Japonii, na Filipinach i na Taiwanie, aby mówi� 
na temat grup domowych i rozwoju zboru. 

Po przeniesieniu si� zboru na wysp� Yoido w 1973 roku, wie�ci o naszym zborze zacz�ły si� 
coraz bardziej rozchodzi� po �wiecie.  

W tym samym roku Billy Graham prowadził wielk� kampani� ewangelizacyjn� w Seulu, a w 
naszym zborze zorganizowano �wiatow� Konferencj� Zielono�wi�tkow�. Oprócz tego, w roku 
nast�pnym organizacja „Crusade for Christ” zorganizowała wielk� konferencj� w Seulu. 

Po tych wszystkich chrze�cija�skich wydarzeniach, które miały miejsce w Seulu, zbór nasz stał 
si� mi�dzynarodow� atrakcj�. Zacz�ły przychodzi� do mnie zaproszenia z Ameryki, Europy, 
Australii i południowo-wschodniej Azji. Zapraszano mnie na wykłady o zasadach rozwoju zboru. 
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Od 1973 roku prawie sze�� miesi�cy w roku sp�dzałem poza granicami Korei Płd. Ku mojemu 
zdumieniu wi�kszo�� zaprosze� napływała z Europy. Zaproszono mnie do Francji, RFN, Szwajcarii, 
Norwegii, Danii, Szwecji, Anglii, Włoch i Portugalii. 

Moje ksi��ki stały si� bestsellerami w Niemczech, Szwecji i Finlandii. Byłem bardziej znany w 
Europie ni� w Ameryce. 

W czasie jednej z tych podró�y, w roku 1976, wracaj�c samolotem z Niemiec modliłem si� i 
dzi�kowałem Bogu za wspaniały czas usługiwania; prze�ywałem blisk� obecno�� Ducha �wi�tego. 
Nagle ogarn�ł mnie duch prorokowania i Duch �wi�ty mi powiedział: „Kiedy wrócisz do domu, 
chc�, aby� zało�ył mi�dzynarodowe centrum nauczania o rozwoju zborów, do którego b�dziesz mógł 
zaprasza� pastorów z całego �wiata. Wykonujesz dobr� prac� podró�uj�c po całym �wiecie i 
prowadz�c takie seminaria, lecz ja chc� zwi�kszy� liczb� pastorów, którzy b�d� mogli nauczy� si� 
tych zasad. Najlepiej b�dzie, je�li otrzymaj� wiadomo�ci z pierwszej r�ki, wła�nie w Seulu. Zbuduj 
centrum szkoleniowe. Zapro� wielu słuchaczy, aby mogli si� uczy� od ciebie i zobaczy� twój zbór w 
działaniu. To jest najlepszy sposób, aby ten nowy wymiar ewangelizacji wprowadzili do swojej 
słu�by”. 

Byłem przera�ony. „Panie, jak to mo�liwe? Pochodz� z kraju Trzeciego �wiata. My jeste�my 
polem misyjnym dla krajów zachodnich. Takie centrum szkoleniowe winno powsta� w Stanach 
Zjednoczonych albo w Europie”. 

Ale nie mogłem si� pozby� tej my�li. My�lałem o tym przez cał� drog� powrotn�. Kiedy byłem 
ju� w domu i my�l ta nie ust�powała, postanowiłem rozło�y� tzw. runo, jak to uczynił kiedy� 
Gedeon. 

„Panie je�eli to pragnienie pochodzi od Ciebie, to prosz� aby� je potwierdził. Je�eli ludzie z 
naszego zboru, w czasie jednej kolekty zło�� do�� pieni�dzy, aby zbudowa� centrum misyjne, b�dzie 
to znak, �e mam si� za to zabra�”. 

Przedstawiłem t� propozycj� starszym zboru i ustalili�my, w któr� niedziel� zwrócimy si� do 
członków, aby ofiarowali milion dolarów – w gotówce b�d� jako deklaracj� – na budow� centrum 
misyjnego. Prawd� mówi�c brakowało mi wiary, martwiłem si�, �e ludzie nie dadz� pieni�dzy. W 
ko�cu powiedziałem w modlitwie: „Ojcze, je�eli to Twoja wola, to spraw, abym otrzymał ten milion 
dolarów. Je�eli nie dostan� go w niedziel�, wtedy zapomn� o całej sprawie”. 

Nast�pnej niedzieli zebrano ofiar� oraz deklaracje. Kiedy to wszystko podsumowano, główny 
skarbnik przyniósł mi wyniki: dokładnie milion dolarów! 

Natychmiast podj�li�my kroki w kierunku budowy �wiatowego Centrum Misji (World Mission 
Center), tu� obok naszego budynku ko�cielnego. 

Powołali�my równie� now� organizacj� do prowadzenia tej cz��ci naszej słu�by: 
„Mi�dzynarodow� Organizacj� Rozwoju Ko�cioła” (Church Growth International). 

Kiedy plany zacz�ły nabiera� kształtów, wiedziałem, �e jest to najwi�ksze nasze przedsi�wzi�cie. 
Wiedziałem te�, �e nie b�d� w stanie prowadzi� tego sam. Nadal musiałem kierowa� zborem, a 
nowa organizacja wymagała całkowitego oddania i po�wi�cenia. Nie mogłem wszystkiemu sam 
podoła�. Komu przekaza� odpowiedzialno��? 

Wtedy przypomniałem sobie: John Hurston; misjonarz, który pracował ze mn� w moim małym 
namiocie, w najubo�szej dzielnicy Seulu, misjonarz, który odegrał tak wa�n� rol� w zało�eniu zboru 
West Gate. Nie widziałem go od ponad pi�ciu lat. John Hurston był ze mn� przez dziesi�� lat, do 
swego wyjazdu w 1969 roku do Wietnamu. W czasie wojny wietnamskiej zało�ył tam kilka zborów, 
a w roku 1975 musiał opu�ci� Wietnam. 

Johna znalazłem w Pasadenie, w Kaliforni, gdzie przechodził rekonwalescencj� po zawale serca. 
Kiedy go odwiedziłem, wygl�dał na bardzo zm�czonego, postarzał si� bardzo od czasu, kiedy 
widziałem go po raz ostatni pi�� lat temu. 

– Opuszczenie Wietnamu było dla mnie dramatycznym prze�yciem – powiedział. – Sp�dziłem tam 
sze�� lat buduj�c zbory, a kiedy musiałem je opu�ci�, dosłownie płakałem, lecz nie miałem wyboru. – 
John, co zamierzasz teraz robi�? – zapytałem. – Jeszcze nie wiem – odpowiedział. – Rada Misyjna 
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prosiła, abym udał si� do Tajlandii i został dyrektorem misji Zborów Bo�ych. Prawd� mówi�c, nie 
czuj� �adnego powołania do tej pracy. 

To był wst�p, którego potrzebowałem. Zacz�łem opisywa� wizj�, któr� dał mi Bóg na temat 
budowy siedziby Mi�dzynarodowej Organizacji Rozwoju Ko�cioła i powiedziałem Jonowi, w jaki 
sposób Pan dał mi pieni�dze na budow�. 

– Potrzebuj� dyrektora administracyjnego – powiedziałem. – Wierz�, �e jeste� odpowiednim 
człowiekiem na to stanowisko. Od razu zauwa�yłem, �e pomysł ten mu si� spodobał i modlili�my si� 
w tej sprawie. 

W ko�cu powiedział: – S�dz�, �e jest to praca, któr� Pan wyznaczył dla mnie. Je�eli jednak mam 
przyj�� tak odpowiedzialne zadanie teraz, to Bóg b�dzie musiał uzdrowi� moje serce. 

W nast�pnym miesi�cu, moja te�ciowa, dr Jashil Choi prowadziła nabo�e�stwa w okolicach Los 
Angeles. Na jednym z nabo�e�stw poło�yła r�ce na Johna i został on całkowicie uzdrowiony. 
Niedługo po tym wydarzeniu wyruszył z powrotem do Korei Płd. 

Było jeszcze co�, czego Pan ��dał ode mnie, aby Mi�dzynarodowa Organizacja Rozwoju 
Ko�cioła miała pewny fundament. Potrzebowali�my mi�dzynarodowego ciała doradczego, aby 
ustali� plan działania naszej organizacji. 

Po zako�czeniu budowy �wiatowego Centrum Misyjnego, w listopadzie 1976 roku, zacz�łem 
poszukiwa� takich doradców. 

W lutym nast�pnego roku zorganizowałem spotkanie w hotelu North Hollywood, na które 
zaprosiłem dwudziestu czterech pastorów z kwitn�cych zborów w Ameryce. Zdziwiłem si�, kiedy 
przybyli prawie wszyscy.  

Podczas tego spotkania opisałem wizj�, któr� dał mi Pan odno�nie do rozgłoszenia zasad rozwoju 
Ko�cioła po całym �wiecie, poprzez now� organizacj�. 

– Jestem przekonany, �e przede wszystkim powinni�my si� dzieli� nasz� wiedz� z Ko�ciołami 
krajów Trzeciego �wiata. W ten sposób b�dziemy pomaga� zborom w tych krajach i zach�ca� ich do 
zwi�kszonego wysiłku na rzecz �wiatowej ewangelizacji. 

Wszyscy z entuzjazmem przyj�li t� wizj�. Zaproponowałem, aby jeden z nich został prezesem tej 
grupy. – O nie, to Ty masz wizj� rozwoju Ko�cioła – tłumaczyli si�. – Przyjechali�my tu z twojego 
powodu. Inaczej nie przyjechaliby�my. 

W ten sposób jednogło�nie wybrali mnie na prezesa i zgodzili si� współpracowa� ze mn� przy 
organizowaniu spotka� Mi�dzynarodowej Organizacji Rozwoju Ko�cioła nie tylko w Korei Płd., 
lecz tak�e w Stanach Zjednoczonych i w innych cz��ciach �wiata. 

Jestem przekonany o tym, �e istnienie Mi�dzynarodowej Organizacji Rozwoju Ko�cioła jest 
prawdziw� odpowiedzi� na potrzeby Ko�cioła lat 80. To b�dzie era rozwoju Ko�cioła. Lata 60. były 
er� uzdrowie�, co przyczyniło si� do odnowy w zborach. Lata 70. były er� ruchu charyzmatycznego. 
Teraz nadszedł czas na rozwój zborów. Ani uzdrowienia ani ruch charyzmatycznej odnowy nie 
wnios� nic do Ko�ciołów, je�eli nie przyczyni� si� do ich rozwoju. W rzeczywisto�ci wszystkie dary 
Ducha �wi�tego dane s� dla budowania ciała Chrystusowego, co wcale nie oznacza jedynie 
duchowej zach�ty; mie�ci si� w tym równie� rozwój fizyczny. 

Je�eli jeste�my zainteresowani przyszło�ci� Ko�cioła Jezusa Chrystusa musimy powa�nie 
traktowa� spraw� rozwoju zborów. Rozwój Ko�cioła nie jest jeszcze jednym wymysłem. Jezus 
przyszedł, aby uzdrowi� Ko�ciół, a Ko�ciół a� dot�d drzemał. Nadszedł czas przebudzenia si�! 
Ka�dy zbór, który si� obudzi, na pewno b�dzie rósł. Rozwój, jaki prze�ywamy w Korei Płd., 
dost�pny jest dla wszystkich. Wiem, �e s� tacy, którzy s�dz�, �e jest to zjawisko typowo korea�skie, 
niemo�liwe do zrealizowania w Stanach Zjednoczonych czy w Europie. Nie ma �adnych powodów, 
dla których jaki� inny zbór nie mógłby osi�gn�� tych samych rozmiarów co nasz, albo nawet 
wi�kszych, je�li b�dzie si� stosował do tych zasad. 

S� one uniwersalne i mo�na je stosowa� w Seulu, w Sydney, w Sztokholmie i w Seattle. Wszyscy 
jeste�my dzie�mi Adama. Spo�ywamy ró�ny pokarm, lecz mamy t� sam� krew. Wszyscy jeste�my 
grzesznikami i potrzebujemy zbawienia. Wszyscy potrzebujemy napełnienia moc� Ducha �wi�tego. 
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Je�eli zbór głosi Ewangeli�, Słowo Bo�e z moc� Ducha �wi�tego, to na pewno b�dzie rósł, a je�eli 
doda do tego powy�sze zasady i ustanowi grupy domowe, to wzmocni si� i gwałtownie wzro�nie. 

Zasady te sprawdzaj� si� wsz�dzie. Inne rozumowanie staje si� niebezpieczne, gdy� oznaczałoby 
to, �e Bóg w jednym miejscu działa tak, w innym inaczej. Wynikałoby z tego, �e ma moc w Korei 
Płd., ale gdzie indziej takiej mocy nie ma. Nie jest to prawda. Zasada zawsze pozostanie zasad�. 
Je�eli zbór powoła grupy domowe, to wszystko potoczy si� tak samo jak w naszym zborze i b�dzie 
on rósł. 

Ta nauka dosłownie zrewolucjonizowała zbory w Australii. 
Wspominałem wcze�niej, �e australijskie Zbory Bo�e prze�ywały w ci�gu dziesi�ciu lat zaledwie 

dwuprocentowy przyrost i �e po zastosowaniu moich zasad zbory te podwoiły si� w ci�gu trzech lat. 
Chciałbym jeszcze doda�, �e obecnie s� w tym kraju dwa zbory denominacji „Zbory Bo�e”, z 
których ka�dy liczy ponad 2000 członków. Jeden znajduje si� w Adelajdzie, a drugi w Brisbane. 
Zanim przyj�ły moje zasady rozwoju zboru, podobne były do tych w Japonii – czterdziestu do 
pi��dziesi�ciu członków. Taka była przeci�tna wielko�� zboru. 

Był pewien lutera�ski zbór w Europie, który liczył zaledwie pi�tnastu członków. Pó�niej pastor 
wzi�ł udział w jednym z moich seminariów i wprowadził w czyn moje zasady rozwoju zboru. W 
przeci�gu jednego roku, od momentu ustanowienia pierwszej grupy, jego zbór zacz�ł ci�gle rosn�� i 
obecnie liczy 500 osób, które co niedziel� uczestnicz� w nabo�e�stwach. Oprócz tego zbór ten 
szybko przekonał si� o tym, �e czego� im brakuje, a wtedy odkryli moc Ducha �wi�tego. Ich grupy 
domowe prawdziwie o�yły, a zbór jest w pełni charyzmatyczny. 

Obecnie koncentruj� swoj� uwag� na Japonii. Ta misjonarka w Tokio ze swoim rosn�cym 
zborem około 500 członków to dopiero pocz�tek. Wierzymy, �e Duch �wi�ty w latach 
osiemdziesi�tych mo�e przyprowadzi� do Chrystusa dziesi�� milionów Japo�czyków, my za� 
współpracujemy z NIM, aby przywie�� tych ludzi do zboru, działaj�c według naszych zasad. 

Mi�dzynarodowa Organizacja Rozwoju Ko�cioła okazała si� wył�cznym dziełem Ducha 
�wi�tego, a owoce s� tego dowodem. 

 
 

Rozdział 11 
JAK ZAKŁADA� GRUPY DOMOWE 

 
Jest tylko jeden sposób, aby grupy domowe przyniosły po�yteczne skutki dla zboru: musz� zosta� 

wykorzystane jako narz�dzia do ewangelizacji. Pastor musi by� kluczow� osob� zaanga�owan� w to 
przedsi�wzi�cie. Bez pastora system ten nie przetrwa. To jest system, a ka�dy system musi mie� 
punkt odniesienia. Czynnikiem nadzoruj�cym grupy domowe jest pastor. 

Je�eli jeste� „tylko” członkiem – czytelniku, to przede wszystkim radz�, aby� podsun�ł jeden jej 
egzemplarz pastorowi. Nast�pnie módl si�, aby zacz�ł j� czyta� i otrzymał wizj�. Nie mo�esz 
rozpoczyna� czegokolwiek bez niego. Kiedy przeczyta ksi��k�, zobaczy potencjał dla rozwoju zboru 
i znajdzie motywacj� do działania, to jest na dobrej drodze do zainicjowania grup domowych. Gdy 
przeczyta t� ksi��k�, zapro� go na obiad albo na kolacj�. Wtedy mo�esz przedyskutowa� spraw� 
grup domowych, jako sposobu przebudzenia zboru oraz skutecznego ewangelizowania. 

Od tej cwili na pastorze spoczywa obowi�zek motywowania zboru w kierunku przebudzenia oraz 
rozwoju w oparciu o zasady grup domowych. Do ciebie za� nale�y wspieranie go i współpraca z nim 
w celu zaanga�owania zboru. 

Je�eli zbór sta� na to, aby wysła� pastora na jedno z naszych seminariów w ramach 
Mi�dzynarodowej Organizacji Rozwoju Ko�cioła, to gor�co polecam. Prowadzimy je na całym 
�wiecie i ch�tnie udost�pnimy program. Najlepsze seminarium mamy w Seulu, gdzie mo�na 
przekona� si� naocznie o tym, co osi�gn�li�my w Centralnym Ko�ciele Pełnej Ewangelii. 

Znam wiele zborów, które próbowały powoła� grupy domowe bez zaanga�owania si� w to 
pastora. Wszystkie prze�ywały wielkie zmagania bez �adnych rezultatów. W Ameryce jest zbór, 
którego pastor uczestniczył w naszym seminarium w Seulu i docenił znaczenie grup domowych. 
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Lecz zamiast stan�� za spraw� i osobi�cie doprowadzi� do powstania grup domowych, pozostawił to 
w r�kach swojego zast�pcy. Zast�pca wszystko zorganizował i ustanowiono grupy domowe. Lecz po 
dwóch latach pozostaj� w stanie stagnacji; jest mała frekwencja, a członkowie nie maj� �adnej 
motywacji do ewangelizowania. 

Dlaczego? Zbór patrzy na grupy domowe jako na jeszcze jeden z wielu programów w du�ym 
zborze. Nie widz� w tym klucza do przebudzenia ani do ewangelizacji – przecie� jest tyle innych 
programów zmierzaj�cych w tym kierunku. Skoro pastor nie jest w to zaanga�owany, to członkowie 
s�dz�, �e grupy domowe nie s� a� tak wa�ne. 

Je�eli grupy domowe maj� przynie�� oczekiwane rezultaty, to pastor musi zosta� do tego stopnia 
przekonany o konieczno�ci ich istnienia w zborze, �e b�dzie patrzył na t� spraw� jako na klucz do 
�ycia b�d� �mierci zboru. Gdy zaistnieje takie podej�cie, program b�dzie mógł by� wykonywany. 

Zanim system ten zostanie urzeczywistniony, nale�y dokładnie przygotowa� fundament. Wiem z 
cał� pewno�ci�, �e aby powstał taki fundament, przewodnictwo musi obj�� pastor i po�wi�ci� temu 
sw� energi�. Nawet wtedy, kiedy program zostanie ju� wdro�ony, nadal musi on pozostawa� na 
czele, przygotowywa� liderów, motywowa� ich do tego, aby osi�gn�li cel, który został ustalony dla 
ka�dej grupy.  

Inne sprawy mo�e załatwia� zast�pca, lecz przewodnictwo nale�y do pastora. To on musi mie� t� 
�yw� wi�� z liderami grup. 

Zawsze podkre�lam, �e aby odnosi� sukcesy pastor powinien po�wi�ci� temu celowi cał� swoj� 
energi�. Wymaga to koncentracji, mocy i entuzjazmu. W przeciwnym razie ludzie b�d� uwa�ali, �e 
cały system grup domowych jest jedynie jak�� sztuczk�. 

Je�eli ludzie nie przekonaj� si�, �e pastor stoi za tak� spraw�, wtedy pojawi si� jedna z trzech 
rzeczy: 

1. System ten upadnie i pozostanie w zastoju. Grupy spotyka� si� b�d� tylko dla 
„podtrzymywania wi�zi”, w których nie b�dzie prawdziwego duchowego rozwoju i nie b�dzie 
ewangelizacji. Ostatecznie sko�cz� na niczym. 

2. Nabo�e�stwa stan� si� rutynowe albo grupy b�d� pozostawa� pod wpływem czyjej� 
osobowo�ci. W ten sposób grupy te stopniowo przerodz� si� w co� zbytecznego, bez warto�ci, stan� 
si� wr�cz szkodliwe. 

3. Je�eli lider grupy nie b�dzie musiał składa� regularnych sprawozda� przed rad� zborow�, czy 
pastorem, system ten stanie si� czym� takim, jak komórki nowotworowe w organizmie. 

Nawet w Korei Płd., wiele Ko�ciołów, które powołały do �ycia grupy domowe, poniewa� 
ogl�dały sukcesy w naszym zborze, przekonało si�, �e system ten si� nie sprawdza, je�eli pastor nie 
jest w nim postaci� centraln�. Niektórzy uwa�aj�, �e nie jestem w stanie przekazywa� osobi�cie 
wskazówek dla grup domowych, poniewa� sp�dzam sze�� miesi�cy w roku poza zborem. Ale ja 
rzeczywi�cie to czyni�. Kiedy podró�uj�, zawsze nagrywam swoje kazania dla liderów grup 
domowych na kasetach wideo. Utrzymywanie wi�zi z liderami potrzebne jest po to, aby czuli, �e s� 
potrzebni w zborze, aby mieli zapał i spełniali swe obowi�zki. Gdybym nie po�wi�cił im osobi�cie 
tyle uwagi, nie mieliby takiej motywacji. 

Pastor, który podejmuje si� wprowadzenia grup domowych musi dogł�bnie zbada� ten system. W 
przeciwnym razie zawiedzie si�. Je�eli zawiedzie si� cho� raz, to niech�tnie b�dzie próbował po raz 
drugi.  

Jest to bardzo wa�ne, aby najpierw odwiedził zbór, w którym system ten przynosi dobre rezultaty. 
Kiedy ju� wszystko dokładnie zrozumie, wtedy dopiero mo�e zacz�� wprowadza� to w �ycie. 

Pierwsze kroki przy wprowadzaniu grup domowych s� bardzo wa�ne. Oto moje zalecenia dla 
pastora: 

Po pierwsze: rozpoczynaj od małej liczby. We� na pocz�tek dwudziestu najlepszych ludzi i 
przygotuj ich na liderów. Nast�pnie niech oni stworz� własne grupy domowe, a ty uwa�nie ich 
obserwuj przez sze�� do o�miu miesi�cy. Kiedy grupy te zaczn� przynosi� owoce, b�dzie to znak, �e 
nast�pił czas, aby zaanga�owa� w to cały zbór. 
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Wła�ciwy dobór liderów to podstawa. Od nich zale�y powodzenie lub kl�ska. Pastor powinien 
znale�� m��czyzn i kobiety pełnych Ducha �wi�tego. Je�eli liderzy nie s� posłuszni Duchowi 
�wi�temu, wtedy mog� działa� wbrew Jego kierownictwu. A oto niektóre z cech, których szukam u 
liderów grup domowych: 

1. ENTUZJAZM. Nowo nawróceni zwykle s� dobrymi liderami grup domowych, poniewa� 
dopiero co nawi�zali osobist� wi�� z Jezusem Chrystusem. Ich entuzjazm jest zara�liwy. Starsi 
wierz�cy zwykle potrzebuj� przeprogramowania, zanim zaakceptuj� system grup domowych. 

2. �WIADECTWO. Wierz�cy, którzy maj� wyra�ne, mocne �wiadectwo tego, co Bóg dla nich 
uczynił, s� �ywym dowodem tego, �e Ewangelia jest skuteczna po dzi� dzie�. Tacy wierz�cy 
demonstruj� prawdziwo�� �ycia Chrystusa, przez co przyci�gaj� innych. 

3. ODDANIE. Zwykle mo�emy pozna�, czy kto� jest oddany Panu i swojemu zborowi poprzez: 
a) udział w zgromadzeniach zboru i innych, ł�cznie z grupami domowymi, 
b) oddawanie dziesi�ciny, co stanowi nieodł�czn� cz��� �ycia w wierze,  
c) oddanie si� sprawom jedno�ci �ycia zboru. 
Ci, który ci�gle krytykuj�, albo nie zgadzaj� si� z wi�kszo�ci�, niech�tnie b�d� post�powa� 

według wskazówek pastora w celu przewodzenia grupom domowym. 
4. NAPEŁNIENIE DUCHEM. Zale�no�� od Ducha �wi�tego jest spraw� zasadnicz�, gdy chodzi 

o osoby, które maj� przewodzi� grupom. W naszym zborze oznacza to, �e lider musi by� ochrzczony 
w Duchu �wi�tym i mówi� innymi j�zykami. W ten sposób mamy zapewnione, �e ten człowiek 
b�dzie w stanie przyprowadzi� innych do Chrystusa, �e z moc� b�dzie mógł si� modli� o potrzeby 
innych ludzi. Jest to szczególnie wa�ne, kiedy chodzi o modlitwy o fizyczne i duchowe uzdrowienie. 

5. CZAS I PIENI�DZE. Chocia� jest taka prawidłowo��, �e je�eli chcesz, aby praca została 
wykonana, zlecasz j� temu, kto ma du�o obowi�zków – prawidłowo�� ta nie ma jednak 
zastosowania, je�eli chodzi o duchowe przywództwo. Im wi�cej obowi�zków ma dany człowiek, 
tym mniej czasu mo�e po�wi�ci� na słuchanie i odbieranie wskazówek od Ducha �wi�tego. 
Najlepszymi liderami grup domowych s� ci ludzie, którzy oprócz prac domowych nie maj� innych 
zaj��; maj� oni zwykle wi�cej czasu na modlitw� i studiowanie Biblii. To samo ma zastosowanie w 
odniesieniu do tych, którzy maj� dosy� pieni�dzy i nie musz� si� stale martwi� o to, sk�d wzi�� 
pieni�dze na �ycie – tacy równie� b�d� mieli wi�cej czasu na modlitw� i studiowanie Biblii. Nie 
oznacza to, �e nie mo�emy wybiera� ludzi ubogich do prowadzenia grup domowych. Je�eli tylko 
posiadaj� odpowiednie kwalifikacje duchowe, jestem przekonany, �e b�d� oni dobrymi liderami 
grup domowych. Ponadto, prawdopodobnie niedługo pozostan� biedni. Nauczam naszych ludzi, �e 
je�eli podejm� si� pracy dla Pana, to nie pozostan� w ubóstwie, poniewa� Bóg b�dzie zaspokajał ich 
potrzeby. 

Kiedy liderzy zostan� ju� wybrani, musz� zosta� przygotowani do prowadzenia spotka�. Przede 
wszystkim musz� si� uczy� od pastora po to, aby mogli przekaza� jego nauk� w grupach domowych. 
Spraw� zasadnicz� jest to, aby nauka w grupach domowych była zgodna z całokształtem nauki w 
zborze. Dobrze jest, je�eli w grupach domowych rozwa�ane jest niedzielne kazanie pastora, mo�na 
rozwin�� niektóre wa�ne punkty z jego kazania. Ja co tydzie� wr�czam wszystkim liderom grup 
domowych skrót swoich notatek. 

W poprzednich rozdziałach wspominałem o chaosie, który był wynikiem braku wskazówek i 
wytycznych na pocz�tku istnienia grup domowych w naszym zborze. Zmiana nast�piła wtedy, kiedy 
zacz�łem pisa� plan lekcji dla wszystkich spotka� w grupach na ka�dy tydzie�. Obecnie nie mam ju� 
czasu przygotowywa� planu lekcji na ka�dy tydzie�, lecz zbór nasz przyj�ł ogólny program studium 
biblijnego dla naszych grup domowych, który stosowany jest w wielu zborach. 

Chocia� nie przygotowuj� ju� poszczególnych lekcji, to nadal anga�uj� si� w przygotowanie 
liderów. Na pocz�tku spotykałem si� z nimi w ka�d� �rod�, na nabo�e�stwie modlitewnym, aby 
przygotowa� lekcj� na nast�pny tydzie�. Pó�niej, kiedy nie mogłem osobi�cie ich naucza�, czyniłem 
to poprzez kasety audio. Obecnie, kiedy mamy wi�ksze mo�liwo�ci, nauczam ich co tydzie� za 
pomoc� kaset wideo. Równie� drukujemy plan lekcji w naszym tygodniku; aby nasi członkowie 
mogli przygotowa� si� do lekcji odpowiednio wcze�niej. 
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Oprócz lekcji Słowa Bo�ego, spotkania grup domowych maj� inne funkcje, które powoduj�, �e 
jest to prawdziwe zgromadzenie dzieci Bo�ych. Zawsze ma miejsce uwielbianie poprzez �piew oraz 
modlitw�. W grupach zawsze jest czas na modlitw� rozpoczynaj�c� spotkanie, kiedy to wszyscy 
mog� zabra� głos dzi�kuj�c i wyznaj�c oraz prosz�c i błagaj�c Boga. 

Trzecim składnikiem spotka� naszych grup domowych jest wzajemne posługiwanie. Zach�camy 
członków do przedstawiania swych potrzeb po to, aby wszyscy mogli si� z nimi modli�. Mieli�my 
wspaniałe uzdrowienia, które działy si� w czasie spotka� grup domowych, kiedy modlili si� jedni o 
drugich. 

Stanowi to dla wszystkich dowód, �e Duch �wi�ty działa tak samo na tych spotkaniach, jak i w 
czasie nabo�e�stw w zborze. 

Na koniec wymagamy, aby spotkania te miały charakter ewangelizacyjny. Zarówno lekcje jak i 
�wiadectwa winny wskazywa� innym drog� do Jezusa Chrystusa. Zach�camy naszych członków, 
aby rozgl�dali si� wokoło wyszukuj�c tych, których mogliby zaprosi� na spotkania. Wielu spo�ród 
tych niewierz�cych oddaje swoje �ycie Jezusowi Chrystusowi wła�nie na spotkaniach w grupach. To 
jest prawdziwy powód tak gwałtownego rozwoju naszego zboru. Dla mnie ewangelizacja jest spraw� 
najwa�niejsz�, je�eli grupy domowe maj� by� o�rodkiem �ycia zboru. 

Kiedy pierwsze grupy domowe spotykaj� si� przez okres sze�ciu b�d� o�miu miesi�cy, nadchodzi 
czas, aby przenie�� to na cały zbór. 

Do tego czasu, te pierwsze grupy winny ju� przynie�� prawdziwe owoce dla zboru, a wi�kszo�� 
ludzi w zborze zd��yła si� wiele na ich temat dowiedzie�. Nadchodzi wtedy pora, aby zwoła� 
zebranie całego zboru i wszystkim to przedstawi�. Na takim ogólnym zebraniu zboru liderzy grup 
oraz ich członkowie powinni przed wszystkimi składa� �wiadectwa o tym, co Bóg czyni na 
spotkaniach grup domowych. Wierzcie mi, �e b�dzie to wspaniała chwila. Entuzjazm liderów oraz 
członków grup b�dzie zara�liwy. Ludzie zostan� przekonani, �e system grup domowych ma im co� 
do zaoferowania. �wiadectwa winny zawiera� dane statystyczne, z których by wynikało, ile osób 
zostało uzdrowionych, ilu ludziom udzielono pomocy, ilu niewierz�cych zostało przyprowadzonych 
do Chrystusa itd. 

Ka�dy pastor powinien zna� swój zbór i wiedzie�, w jaki sposób mo�e zaanga�owa� jak 
najwi�cej swoich członków. W naszym zborze udało mi si� podzieli� na grupy domowe wszystkich 
członków zboru. Chocia� na pocz�tku było szemranie, to jednak wszyscy posłuchali. Ale tak robimy 
w naszym zborze. S� inni pastorzy, którzy twierdz�, �e dobrowolny udział jest jedynym sposobem 
działania w ich zborach. Rozdaj� deklaracj� na ogólnych zebraniach członków i od ilo�ci 
zwróconych deklaracji zale�y ilo�� i miejsce zorganizowania grup domowych. Bez wzgl�du na to, 
któr� zasad� dany zbór przyjmie, powinno si� doło�y� wszelkich stara�, aby zaanga�owa� jak 
najwi�cej osób. 

Na przykład, w Stanach Zjednoczonych jest taki zbór, który powołał grupy domowe bez 
korzystania z naszego wzorca. Pastor był zdania, �e nasz system u nich si� nie sprawdzi. Postanowił 
wi�c przeprowadzi� spotkania w domach raz w miesi�cu, tylko i wył�cznie dla umacniania wi�zi. 

Chocia� rozpocz�ł inaczej, to jednak przyj�ł jedn� z moich zasad: sam osobi�cie kierował 
grupami oraz stworzył modelow� grup� domow� z sze�ciu czy siedmiu swych zast�pców, aby 
korzystaj�c z zebranych w ten sposób do�wiadcze� kierowa� innymi grupami. Nie uwa�ał za 
konieczne podzielenie zboru według miejsca zamieszkania, poniewa� wszystko odbywało si� 
wył�cznie na zasadach dobrowolno�ci.  

Czy wiecie co si� stało? Wszyscy, którzy korzystali ze spotka� w domach byli tak szcz��liwi, �e 
frekwencja szybko rosła. Wkrótce spotkania te odbywały si� cz��ciej. Nie tylko samo umacnianie 
wi�zi, lecz modlitwy i studiowanie Biblii stały si� nieodzown� cz�stk� tych spotka�. Odbyło si� to w 
sposób naturalny. 

Obecnie ka�dy nowy członek tego zboru winien zło�y� deklaracj� uczestniczenia w grupach 
domowych, za� wszystkich pozostałych członków gor�co si� do tego zach�ca. Grupy te stały si� 
podstawowym narz�dziem ewangelizowania. Pastor mówi, �e jest to tak, jakby zupełnie nowy zbór 
rodził si� ze starego – zbór w zborze – a ten nowy, wewn�trzny zbór jest �ywszy ani�eli pierwszy. 
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Inny pastor, w Kalifornii, miał rozwijaj�cy si� zbór i nie mógł ju� pomie�ci� wszystkich 
członków na czterech czy pi�ciu niedzielnych nabo�e�stwach. Wobec tego podzielił swój zbór na 
cztery grupy. Ka�dej niedzieli jedna z grup miała spotkanie w ró�nych miejscach dla prze�ywania 
wspólnoty oraz nauczania, podczas gdy pozostałe trzy grupy spotykały si� w budynku głównym na 
niedzielne nabo�e�stwa. W ka�d� niedziel� inna grupa zbierała si� po domach i w ten sposób tylko 
trzy czwarte całego zboru uczestniczyło w nabo�e�stwie zborowym. Je�eli za� w miesi�cu była pi�ta 
niedziela, wtedy wszyscy razem zbierali si� na wielk� uroczysto��.  

W tym przypadku równie� pastor sprawował nadzór nad spotkaniami w domach. On 
przygotowywał liderów i odbywał z nimi cotygodniowe spotkania. Ukierunkowywał studium 
biblijne tak, aby było ono zgodne z tym, czego sam nauczał, przekazywał równie� swoje notatki i 
kasety. Oprócz studium biblijnego, które odbywało si� raz w miesi�cu, grupy te spotykały si� 
dodatkowo raz w miesi�cu tylko dla bycia razem. Ka�da grupa organizowała piknik albo jakie� inne 
zaj�cia. 

W ten oto sposób dwóch pastorów znalazło sposób wprowadzenia grup domowych w swoich 
zborach i nie wywołało to oporu zborowników. Wielu Amerykanów narzeka na to, �e musz� zbyt 
wiele czasu sp�dza� w ko�ciele, lecz poprzez podzielenie zboru na grupy domowe pastorom tym 
udało si� podnie�� frekwencj� bez wywoływania wra�enia, �e znowu trzeba i�� do ko�cioła. 

W naszych zborach w Korei Płd. nie organizujemy spotka� po domach wył�cznie dla 
prze�ywania wspólnoty. Nie ma nic złego w tym, je�eli nasi członkowie z własnej inicjatywy 
spotykaj� si� dla bycia razem, lecz jestem przekonany, �e je�eli chcemy, aby miały miejsce 
ewangelizacja i rozwój zboru taki jak u nas, musi obowi�zywa� wysoka dyscyplina spotka�. 

Grupy, których celem istnienia nie jest ewangelizacja, nie przyczyniaj� si� do rozwoju zboru. 
Uwa�am, �e powinienem wspomnie� jeszcze jedn� spraw� dotycz�c� zboru, który pozostawiłem 

w dzielnicy Seulu, West Gate. Kiedy przenosili�my si� na wysp� Yoido, 8000 naszych członków 
pozostało w dotychczasowym miejscu, a 10 000 przeniosło si� na nowe miejsce. Ci, którzy pozostali, 
wybrali sobie nowego pastora i obecnie jest to silny zbór naszej denominacji. Lecz nowy pastor nie 
utrzymał moich zasad dotycz�cych grup domowych. Chocia� w zborze tym s� grupy domowe, nie 
słu�� one ewangelizacji. W tym czasie liczba członków tego zboru spadła do 2000. Musz� tu 
przyzna�, �e wielu z pocz�tkowej liczby 8000 przeniosło si� do naszego zboru, chocia� nie 
d��yli�my do tego. 

Nie wierz�, aby tradycyjne struktury pozwalały zaspokoi� potrzeby 8000 członków. Przekazanie 
odpowiedzialno�ci i zada� oraz powołanie grup domowych jest jedynym sposobem zaspokojenia 
tych wszystkich oczekiwa�. 

 
 

Rozdział 12 
ZA�YŁO�� Z DUCHEM �WI�TYM 

 
W poprzednim rozdziale podałem podstawowe wymagania stawiane liderom grup domowych. 

Teraz chciałbym rozwin�� jeden z punktów, a mianowicie ten, �e ka�dy lider powinien by� 
napełniony i prowadzony przez Ducha �wi�tego. W rzeczywisto�ci potrzeba ta si�ga dalej ni� 
napełnianie i prowadzenie – ka�dy lider musi trwa� w �cisłej ł�czno�ci z Duchem �wi�tym. Taka 
ł�czno�� z Duchem �wi�tym winna by� inspirowana przez pastora, który sam powinien mie� tak� 
za�yło�� z Duchem �wi�tym i rozwija� j�. Je�eli pastor sam nie ma bliskiej wi�zi z Duchem 
�wi�tym, nie b�dzie w stanie pomóc liderom w tym wzgl�dzie.  

Chciałbym równie� zilustrowa� ten punkt w oparciu o swoje �ycie. Najwi�ksz� wag� przykładam 
do bliskiej wi�zi z Duchem �wi�tym. Wiem, �e je�eli w mojej słu�bie kaznodziejskiej nie b�d� miał 
namaszczenia Ducha, wtedy moje kazania nie przynios� rezultatów bez wzgl�du na to, ile czasu 
po�wi�c� na ich przygotowanie. Je�eli za� kazania nie przynosz� rezultatów, wtedy s� one daremne. 
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Wielu ludzi nie zna znaczenia ł�czno�ci z Duchem �wi�tym. Mówi� oni, �e narodzili si� na 
nowo, otrzymali chrzest w Duchu �wi�tym i do�wiadczyli mocy Ducha �wi�tego. „Czego nam 
wi�cej potrzeba?” – pytaj�. 

Jest to wielki bł�d. Ja sam �yłem z tak� postaw� przez wiele lat. Uwa�ałem, �e mam wszystkie 
potrzebne dyplomy, aby by� kaznodziej� w naszej denominacji. Narodziłem si� na nowo, 
otrzymałem chrzest w Duchu �wi�tym i mówiłem j�zykami. „Oto wszystko, czego potrzebuj�” – 
powtarzałem sobie. 

Lecz Bóg zmienił moj� postaw� i pokazał mi, �e Duch �wi�ty to co� wi�cej ni� Duch nowego 
narodzenia, co� wi�cej ni� Duch mocy. On jest osob�, która �yje we mnie. Dzielenie �ycia z jak�� 
osob� oznacza przebywanie w blisko�ci z ni�. Oznacza to wzajemne szanowanie si�, za�ył� przyja�� 
i przebywanie ze sob�. 

Zanim zrozumiałem t� prawd�, wykres efektów mojej słu�by miał kształt sinusoidy. Czasami 
wygłosiłem bardzo dobre kazanie i miałem wspaniałe rezultaty. Innym razem brn�łem w 
trudno�ciach. Ka�dej niedzieli, kiedy osi�gn�łem cel poprzez swoje kazanie, wracałem do domu 
zadowolony. Innym razem wydawało mi si�, �e spudłowałem. Nikt nie dost�pował zbawienia, a ja 
prze�ywałem rozczarowanie. Wołałem do Pana i pytałem, dlaczego mi nie pomaga. 

A� pewnego dnia, zim� 1960 roku, po wygłoszeniu pierwszego porannego kazania na spotkaniu 
modlitewnym, modliłem si� sam w zborze, a Bóg zacz�ł do mnie przemawia�. „Synu mój, je�eli 
nawi��esz gł�bsz� ł�czno�� z Duchem �wi�tym wtedy twoja słu�ba rozszerzy si� i wzmocni”. 
Powiedziałem wtedy: „Ojcze, czy� nie mam pełni Ducha �wi�tego? Narodziłem si� na nowo. 
Zostałem ochrzczony w Duchu �wi�tym. Czy jeszcze czego� potrzebuj�?” Wtedy Bóg powiedział: 
„Tak, formalnie rzecz bior�c masz Ducha �wi�tego, lecz nie masz za�yłej wi�zi z Duchem �wi�tym. 
Mo�esz przyprowadzi� do swojego domu �on�, lecz b�dzie si� czuła w twoim domu jak przedmiot, 
je�eli nie b�dziesz miał z ni� stale kontaktu”. 

To objawienie dało moc mojej słu�bie. Zacz�łem mie� prawdziw� ł�czno�� z Duchem �wi�tym. 
Zrozumiałem, �e w przeszło�ci moja ł�czno�� była podobna do tego, co jest opisane w 1 Jana 1,3: 

„Współuczestnictwo nasze jest z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem” (BT). Podobnie jak 
wielu chrze�cijan, posiadałem to, co nazywałem współuczestnictwem z Ojcem i z Jego Synem. 
Modliłem si� do Ojca i modliłem si� do Syna, Jezusa Chrystusa. Wielbiłem Ojca i wielbiłem Syna. I 
podobnie jak wi�kszo�� chrze�cijan mówiłem o Ojcu i mówiłem o Synu, lecz bardzo rzadko 
mówiłem o Duchu �wi�tym. 

Kiedy czytamy Bibli�, nakazuje ona jedno�� nie tylko z Ojcem i Synem Jezusem Chrystusem, 
lecz tak�e z Duchem �wi�tym (2   Kor 13,13). 

Powinno to by� dla nas oczywiste. Ojciec doko�czył swego dzieła w czasach Starego 
Testamentu. Nast�pnie posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który został ukrzy�owany i powstał z 
martwych. Teraz siedzi po prawicy Boga Ojca. Jezus doko�czył swojego dzieła. Obecnie mamy er� 
Ducha �wi�tego. Ojciec działa poprzez Ducha �wi�tego i Jezus działa poprzez Ducha �wi�tego. 

Tak wi�c Duch �wi�ty jest tym, który udziela miło�ci Bo�ej i łaski Jezusa Chrystusa. 
Wyraz wzi�ty z łaciny „komunia” w j�zyku greckim brzmi KOINONIA i posiada kilka znacze�: 

wspólnota, partnerstwo i udzielanie, przekazywanie cz��ci jakiego� dobra. 
Miło�� Bo�a oraz łaska Jezusa Chrystusa s� dost�pne przez cały czas w niebie. W jaki sposób 

mog� znale�� si� w naszych sercach teraz i tutaj na ziemi? 
Dzieje si� to poprzez koinoni� Ducha �wi�tego. 
Je�eli posiadamy du�o wiedzy teologicznej na temat miło�ci Boga i łaski Jezusa Chrystusa, lecz 

nie posiadamy koinonii Ducha �wi�tego, to nie b�dzie to rzeczywisto�ci� w naszych sercach. Nie 
b�dziemy do�wiadczali rzeczywistej miło�ci Ojca ani łaski Syna w naszych sercach. Mo�emy zna� 
cał� teologi�, a jednak zbór nasz b�dzie zimny niczym lodówka. 

Tak wi�c, kaznodzieja mo�e wygłosi� wspaniałe kazanie, wspaniały wykład teologiczny oraz 
znakomit� prawd� z Biblii, lecz je�eli brak konkretnego współdziałania Ducha �wi�tego, to b�dzie to 
tylko teoria. Jest to główny problem całego współczesnego Ko�cioła. Mamy przepi�kne budynki, 
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wspaniałe chóry, dobrze wykształconych kaznodziei i wspaniałe kazania, a ludzie w ławkach 
głoduj�. W ich my�li wlewa si� najrozmaitsz� wiedz�, lecz ich duch jest głodzony. 

KOINONIA oznacza równie� partnerstwo (współudział). 
Zakładaj�c wspólny interes jeden człowiek wnosi np. pieni�dze a drugi technologi�. W ten sposób 

rozwijaj� biznes. Mo�na powiedzie�, �e my działamy w biznesie Króla. Duch �wi�ty daje finanse: 
miło�� Boga i łask� Jezusa Chrystusa. My wnosimy nasz� fizyczn� obecno��. Duch �wi�ty prosi, 
aby�my z NIM współdziałali w budowaniu Królestwa Bo�ego. Duch �wi�ty jest głównym 
partnerem, a my jeste�my młodszymi partnerami. Obecnie problem polega na tym, �e młodzi 
partnerzy usiłuj� obali� starszego partnera przez wykonywanie pracy na własn� r�k�. Dlatego te� 
Starszy Partner odchodzi, pozostawiaj�c młodszych partnerów z pi�knymi budynkami – naprawd� 
wspaniałe sklepy, lecz bez towarów. 

Aby odnosi� sukcesy w sprawach interesu Króla potrzeba bardzo, bardzo bliskiego partnerstwa 
Ducha �wi�tego. Aby to było mo�liwe, musi istnie� współuczestnictwo. 

Je�eli mamy bliski kontakt z Ojcem, wtedy zwracamy si� do Niego i mówimy: „Ojcze, kocham 
Ciebie, czcz� Ciebie, chwała Ci, Bo�e!” A do Syna mówimy: „Jezu kocham Ciebie, wielbi� Ciebie”. 
Kiedy za� przychodzimy do Ducha �wi�tego, co robimy? Cz�sto po prostu nic. Biblia nakazuje nam 
koinoni� z Duchem �wi�tym, co ł�czy si� z pozostałymi trzema czynnikami: współudział, 
partnerstwem, oraz udzielaniem, rozdzielaniem. Bez koinonii z Duchem �wi�tym nie mo�na mie� 
skutecznej wi�zi z Ojcem ani z Jego Synem Jezusem Chrystusem. 

Obecnie staram si� powa�a� Ducha �wi�tego, czci� Ducha �wi�tego, radzi� si� Ducha �wi�tego, 
poniewa� On jest osob�. Za ka�dym razem, zanim wygłosz� kazanie, mówi�: „Drogi Duchu �wi�ty, 
zapraszam Ciebie, szanuj� Ciebie, kocham Ciebie, polegam na Tobie. Drogi Duchu �wi�ty chod�my 
razem! Poka�my ludziom chwał� Bo��!” 

Kiedy rozpoczynam kazanie, mówi� w swoim sercu: „Drogi Duchu �wi�ty, rozpoczynam. Daj mi 
wszelk� wiedz�, poznanie i m�dro��, a ja przeka�� to ludziom”. 

Kiedy zako�cz� kazanie, siadam i mówi�: „Drogi Duchu �wi�ty, wspólnie wykonali�my 
wspaniał� prac�, chwała Bogu!” 

Odk�d w ten sposób nauczyłem si� polega� na Duchu �wi�tym, odczuwam pot��ne Bo�e 
działanie w moim �yciu, w mojej słu�bie i w moich kazaniach. Zawsze towarzysz� temu wspaniałe 
rezultaty, wiele nawróce� i uzdrowie�. Staram si� „by� na fali” Ducha �wi�tego. 

Aby to lepiej zilustrowa� posłu�� si� przykładem z mojego �ycia. Kiedy� omal nie utraciłem 
swojej �ony. Kiedy si� o�eniłem, byłem bardzo zainteresowany tym, aby sta� si� sławnym 
ewangelist�. Bardzo chciałem by� kim� w rodzaju Billy Grahama w korea�skim wydaniu. Tak 
naprawd� nie chciałem by� „tylko pastorem”. Po �lubie przyprowadziłem �on� do naszego 
mieszkania, a po tygodniu zacz�łem wyje�d�a� na misje ewangelizacyjne. W naszym zborze 
usługiwałem w niedziel�, a w poniedziałek wyje�d�ałem na misj�. Trwało to sze�� miesi�cy, 
podczas których spalały mnie ambicje, aby zosta� ewangelist�. 

Do pewnego czasu moja �ona była bardzo miła. Kiedy wracałem z kampanii ewangelizacyjnych, 
biegła otworzy� mi drzwi i witała mnie gor�co. Kochała mnie i przyrz�dzała dla mnie wspaniałe 
posiłki. W miar� jak upływały miesi�ce i nie nast�powały �adne zmiany w naszym �yciu, zacz�ła 
wpada� w depresj�. Nie witała mnie. Cz�sto płakała. Nawet potrawy nie były zbyt smaczne. Co� 
było nie tak. Byli�my jeszcze młodym mał�e�stwem i nie�miało�� mojej �ony nie pozwalała jej 
wskaza� mi przyczyny niepowodze�. Próbowałem j� rozweseli� opowiadaj�c dowcipy, lecz nic nie 
pomagało. 

W ko�cu, pewnego dnia odwiedziła mnie moja te�ciowa i zapytała: – Yonggi, czy dobrze ci si� 
�yje z moj� córk�? – Tak, oczywi�cie – powiedziałem. – Utracisz j� – powiedziała – je�eli nadal 
b�dziesz j� w ten sposób traktował. – Dlaczego? Co to znaczy? – zapytałem zaskoczony. – Przecie� 
traktuj� j� bardzo dobrze. Kupiłem dla niej to wygodne mieszkanie i troszcz� si� o to, by miała dosy� 
jedzenia i bardzo dobr� odzie�. Có� wi�cej mog� zrobi�? Naprawd� odnosz� si� do niej bardzo 
serdecznie. 
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Wtedy moja te�ciowa spojrzała mi prosto w oczy i powiedziała: – Synu, nie rozumiesz. Przecie� 
nie przyprowadziłe� do swojego domu przedmiotu, lecz człowieka. Człowiek za� nie mo�e �y� w 
mieszkaniu tylko z ry�em, odzie�� i pieni�dzmi. Potrzebuje miło�ci, uznania, bliskiego kontaktu. 

Zastanawiałem si� nad tym bardzo długo. Moja natychmiastowa reakcja streszczała si� w 
słowach: „To jest od diabła! Przecie� pracuj� dla Pana. Dlaczego ona ma wobec mnie tyle wymaga� 
dotycz�cych uczu�, miło�ci i zainteresowania?” 

Lecz moja �ona wpadała w coraz wi�ksz� depresj�, a� w ko�cu pojawiły si� w moim sercu pewne 
znaki ostrzegawcze. Zwróciłem si� do Pana i modliłem si�: „Panie wygl�da na to, �e b�d� musiał 
wybra� jedn� z dwóch rzeczy: Moj� słu�b� albo moj� �on�. Twoja chwała i moja słu�ba s� dla mnie 
o wiele wa�niejsze ni� moja �ona. Je�eli co� z tego miałbym utraci�, wtedy musiałbym utraci� �on�, 
poniewa� słu�ba stanowi dla mnie wi�ksz� warto�� ani�eli ona. Bo�e zmie� j� albo spraw aby�my 
si� rozeszli. Wolałbym raczej reszt� mojego �ycia sp�dzi� sam i kontynuowa� moj� słu�b�”. 

Wtedy Duch �wi�ty przemówił do mojego serca. „NIE, NIE, NIE. W stworzonej przez siebie 
hierarchii warto�ci popełniłe� wielki bł�d. Boga postawiłe� na pierwszym miejscu, zbór na drugim, 
samego siebie na trzecim, a swoj� �on� stawiasz na samym ko�cu. Popełniłe� wielki bł�d. 
Oczywi�cie, Bóg zawsze musi by� na pierwszym miejscu, lecz pozostałe priorytety musz� by� 
przewarto�ciowane. Ty powiniene� sta� na drugim miejscu, a twoja �ona na trzecim miejscu. Je�eli 
b�dziecie mieli dzieci, to one b�d� na czwartym miejscu, a zbór na ostatnim”. 

My�lałem nad tym i prze�ywałem wielk� rozterk�. „To musi by� ameryka�ski diabeł! – mówiłem 
sobie. My na Wschodzie nie mo�emy przyj�� takiego sposobu my�lenia”. 

„O nie, to nie pochodzi z Ameryki, to jest mój sposób – powiedział Duch �wi�ty. Bóg musi by� 
na pierwszym miejscu, lecz ty musisz by� na drugim, poniewa� musisz prowadzi� �wi�te �ycie, aby 
wypełnia� t� słu�b�. Stanowisz wielk� warto��. Twoja �ona musi by� zaraz za tob�. Je�eli straciłby� 
�on� i kiedykolwiek rozwiedliby�cie si�, wtedy ju� nikt nigdy nie b�dzie ciebie słuchał. Twoja 
słu�ba sko�czy si� raz na zawsze. Mo�e uda ci si� zbudowa� wspaniały zbór, lecz je�eli twój dom 
zostanie rozbity, wtedy stracisz swoj� słu�b�. Za�yło�� z �on� jest o wiele wa�niejsza ni� budowa 
zboru, poniewa� cały zbór uzale�niony jest od twojego �ycia rodzinnego. Poprzez rozwód mo�esz 
przynie�� wi�cej ha�by swojej słu�bie ani�eli korzy�ci, które mógłby� zyska� w inny sposób. 

Ponadto wszyscy wierz�cy b�d� patrze� na wasze dzieci. Je�eli b�d� one nieposłuszne i popadn� 
w kłopoty, tak jak syn marnotrawny, to kto wtedy b�dzie ciebie słuchał? Przede wszystkim 
powiniene� posługiwa� swoim dzieciom. Twoje dzieci powinny by� na pierwszym miejscu w twoim 
zborze. A wtedy wszyscy razem – ty, twoja �ona i wasze dzieci b�dziecie budowa� zbór. Zacznij 
traktowa� swoj� �on� jako bardzo wa�ny czynnik w swojej słu�bie i piel�gnuj stał� z ni� za�yło��”. 

Uwa�ałem wtedy, �e brzmi to zbyt ryzykownie, ale postanowiłem spróbowa�. Zrezygnowałem z 
wielu kampanii ewangelizacyjnych i zdecydowanie obiecałem sp�dza� ze swoj� �on� ka�dy 
poniedziałek. Obiecałem, �e w poniedziałek uczyni� wszystko, o co poprosi mnie moja �ona. Je�eli 
zechce pój�� do parku, to pójd� razem z ni� do parku. Je�eli zechce pój�� do centrum sklepowego, to 
wbrew moim ch�ciom zmusz� si�, aby z ni� pój��. Nast�pnie usi�dziemy spokojnie i zjemy razem 
smaczny obiad. Codziennie rano powiem do �ony: „Kocham ci�. Jeste� pi�kna. Jeste� wspaniała. 
Jestem taki szcz��liwy, �e jeste� moja”. 

Potem nast�pił cud. Moja �ona zacz�ła wychodzi� z depresji. Zmienił si� wyraz jej twarzy, a 
radosny duch wypełnił na nowo jej serce. Zacz�ła si� u�miecha�, stała si� wesoła i radosna. 
Nast�pnie zacz�ła ponownie gotowa� smaczne potrawy. Mieli�my wspaniał� atmosfer�! Zacz�li�my 
si� razem modli� i razem planowa� słu�b�. Znalazłem odpowied�. Aby móc prowadzi� prawdziwe 
�ycie w domu, potrzebna jest prawdziwa za�yło�� z ka�d� osob�. Nie mo�na wprowadzi� �ony do 
domu spodziewaj�c si�, �e zadowoli si� �yciem w czterech �cianach z pieni�dzmi, odzie�� i jadłem. 

ona to co� wi�cej – to jest człowiek. 

Do tego mo�na porówna� za�yło�� z Duchem �wi�tym. Duch �wi�ty jest z tob�, lecz je�eli 
postawisz go w k�cie swojego zboru, posługuj�c si� NIM jako dekoracj�, wtedy Duch �wi�ty b�dzie 
si� smucił. Duch Pa�ski opu�ci twoj� prac� i nie przyniesie ona widocznych rezultatów. Mo�esz 
posiada� cał� wiedz� teologiczn� i wykorzystywa� sw� wielk� elokwencj� w swoich kazaniach, ale 
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nie b�dziesz miał �adnych owoców. Przyczyna tkwi w tym, �e w słu�bie Bo�ej to, co nie narodziło 
si� z Ducha, pozostaje ciałem. 

Od tego momentu zacz�łem jeszcze bardziej piel�gnowa� za�yło�� z Duchem �wi�tym w moim 
�yciu. Zrozumiałem, �e Duch �wi�ty został mi darowany, aby ze mn� pracowa�, a nie po to, aby sta� 
w k�cie. Bóg siedzi na tronie, a Jezus siedzi po Jego prawicy, lecz Duch jest na ziemi – we mnie i w 
tobie – aby pracowa� razem z nami w celu rozwijania interesów Króla. Dzisiaj traktuj� Ducha 
�wi�tego jako najwa�niejsz� osob� mojego �ycia. Uwielbiam Go i mówi�, �e Go kocham. Obecnie 
w tak wyra�ny sposób prze�ywam obecno�� Ducha �wi�tego, �e wtedy, kiedy Duch mówi, ja Go 
rozumiem. Jest On dla mnie konkretn� osob�. 

Zawsze te� staram si� rozpocz�� mój dzie� od co najmniej godzinnej rozmowy z Duchem 
�wi�tym. Bez wzgl�du na to, co si� dzieje, chc� po�wi�ci� dla NIEGO t� godzin�. 

Mówi�: „Drogi Duchu �wi�ty sp�d�my razem t� chwil�. Czytajmy razem Bibli�”. I tak, razem z 
Nim wielbi� Boga, oddaj� chwał� Jezusowi i czytam Pismo �wi�te. Kocham Ducha �wi�tego, 
uwielbiam Go i razem opracowujemy plan pracy. 

W pierwszym wieku, uczniowie mieli bardzo konkretn� wi�� z Duchem �wi�tym, na przykład 
wtedy, kiedy mieli posiedzenie swojej rady w Jerozolimie. Musieli podj�� decyzj� co do obrzezania 
pogan i w li�cie swym napisali bardzo wyra�nie: „Duch �wi�ty i my postanowili�my bowiem, by nie 
nakłada� na was �adnego innego ci��aru (...)” (Dz 15,28). Oni nie napisali, �e Rada sama podj�ła 
decyzj�, lecz zadecydowali razem z Duchem �wi�tym. 

Czy mo�emy tak powiedzie� na naszych zebraniach zborowych? 
Czy mo�emy tak powiedzie� na posiedzeniach rady? Gdy co� ustalamy czy kiedykolwiek 

mówimy: Duch �wi�ty i my postanowili�my? 
S�dz�, �e tak nie jest. Cz�sto uwa�amy Go tylko za nadzorc� nad zborami, na naszych 

nabo�e�stwach i w naszej słu�bie. Jest to wielki bł�d. 
Na posiedzeniach rady zborowej Centralnego Ko�cioła Pełnej Ewangelii, starsi zboru i ja 

modlimy si�, prosz�c razem Ducha �wi�tego, aby zaj�ł miejsce w prezydium. Duch �wi�ty jest 
starszym Partnerem w naszej słu�bie. On jest Przewodnicz�cym Rady. On jest Głównym Pastorem 
zboru. My jeste�my tylko pastorami pomocniczymi.  

Du�o czasu po�wi�cam równie� na modlitw� j�zykami. Mówi� wtedy j�zykiem Ducha �wi�tego 
i szczególnie prze�ywam Jego obecno��. Stanowi� one 60 procent mego �ycia modlitewnego. Modl� 
si� j�zykami kiedy �pi�, kiedy wstaj�, kiedy studiuj� Bibli� i kiedy snuj� rozwa�ania. Gdybym 
kiedykolwiek stracił dar j�zyków, s�dz�, �e poziom mojej słu�by obni�yłby si� o 50 procent. 
Zawsze, kiedy modl� si� j�zykami, Duch �wi�ty kieruje moimi my�lami. 

Kiedy uczyłem si� angielskiego, mówiłem tym j�zykiem tak du�o, jak było to tylko mo�liwe. 
Zacz�łem my�le� i pisa� swoje notatki po angielsku, dlatego, �e naprawd� chciałem udoskonali� 
swoj� znajomo�� j�zyka. Przez długi czas prze�ywałem tortury zmuszaj�c si� do mówienia po 
angielsku, lecz dzisiaj, mimo pewnych niedoskonało�ci, osi�gn�łem ju� swobod� porozumiewania 
si�. 

Obecnie czyni� to samo z j�zykiem japo�skim; mówi� po japo�sku, poniewa� postanowiłem 
przyprowadzi� dziesi�� milionów Japo�czyków do Jezusa Chrystusa. Przez cały rok czytałem Bibli� 
po japo�sku i sp�dziłem tyle czasu z tym j�zykiem, �e nawet w czasie moich snów rozmawiam po 
japo�sku! 

Kiedy budz� si� rano, wszystko w mojej �wiadomo�ci dzieje si� po japo�sku. 
Tak samo jest, je�eli chodzi o mówienie j�zykami. Kiedy w ci�gu dnia mówisz j�zykami, wtedy 

automatycznie prze�ywasz obecno�� Ducha �wi�tego. Dlatego te� mówienie j�zykami dopomaga mi 
w stałym utrzymywaniu wi�zi z Duchem �wi�tym. 

Oczywi�cie, ten rodzaj kontaktu z Duchem �wi�tym odzwierciedla �ycie modlitwy. Bóg oczekuje 
od nas tego, �e b�dziemy lud�mi modlitwy, poniewa� zdecydował, aby poprzez nasze modlitwy 
działa� w obecnym �wiecie. Wielkie, inspirowane Duchem modlitwy czyni� cuda. 

Wszyscy musimy by� nasyceni modlitw� od momentu, kiedy wstajemy rano, do chwili, kiedy 
wieczorem kładziemy si� spa�. Modlitwa jest naszym duchowym oddechem. Je�eli si� nie modlimy, 
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wtedy nasze duchowe �ycie zamiera. Lecz jedyn� prawdziw� modlitw� jest ta, któr� okre�lamy jako 
ł�czno�� z Duchem �wi�tym, poniewa� ka�dy inny rodzaj modlitwy staje si� tylko form�. Bóg chce, 
aby�my mieli z Nim intymn� ł�czno�� poprzez Ducha �wi�tego. 

Zbór nasz jest zborem modl�cych si� i przez to posiada prawdziw� ł�czno�� z Duchem �wi�tym. 
Co tydzie� mamy całonocne modlitwy, w których bierze udział ponad 10 000 osób. Modlitwa jest 
integraln� cz��ci� spotka� grup domowych, jest kluczem do przebudzenia. 

W Centralnym Ko�ciele Pełnej Ewangelii nacisk kładziemy nie tylko na modlitw�, lecz i na post. 
Wielu liderów grup domowych po�wi�ca wiele czasu na post i modlitw� o zbawienie dusz w swoich 
�rodowiskach. Poszcz� oni zwykle od jednego do trzech dni. Wielu ma okre�lone dni tygodnia, w 
których regularnie poszcz�.  

W naszym zborze widziałem ludzi, którzy po�cili przez siedem dni wtedy, kiedy mieli powa�ne 
problemy, których Bóg nie rozwi�zał w odpowiedzi na zwykł� modlitw�. 

Je�eli problem dotyczył �ycia lub �mierci, niektórzy członkowie po�cili od pi�tnastu do 
dwudziestu dni. Za� kilku z naszych członków po�ciło nawet przez czterdzie�ci dni, tak jak Jezus na 
pustyni.  

Lecz ja zawsze mówi� ludziom, �e kiedy poszcz�, musz� mie� cel. Nie mog� po�ci� po to tylko, 
aby po�ci�, poniewa� w ten sposób nic nie osi�gn�. Kiedy ludzie modl� si� o co� konkretnego i 
wygl�da na to, �e Pan nie odpowiada, wtedy polecam, aby po�cili i modlili si� dopóty, dopóki nie 
otrzymaj� zapewnienia od Boga, �e odpowie. Wła�ciwie to 90 procent modlitw, na które ludzie w 
naszym zborze otrzymali konkretne odpowiedzi wi�zało si� z postem. 

Ka�dego roku członkowie naszego zboru odwiedzaj� 300 000 razy Gór� Modlitwy! Jest to nasz 
o�rodek wypoczynkowy poło�ony w pobli�u granicy z Kore� Północn�. Udaj� si� tam dla odbycia 
postu i modlitwy o szczególne potrzeby. Sze��dziesi�t procent z nich modli si� o chrzest w Duchu 
�wi�tym i o dar j�zyków. Nast�pna, co do wielko�ci grupa, to ludzie prosz�cy Boga o rozwi�zanie 
problemów rodzinnych, a trzecia – to modl�cy si� o uzdrowienie. Ogl�dali oni wiele cudów 
b�d�cych rezultatem postu i modlitwy; na przykład były uzdrowienia naprawd� beznadziejnych 
przypadków raka i wrzodów. Inni udaj� si� tam, aby si� modli� o problemy pracy, o zbawienie 
narodu, czy o przebudzenie. 

I otrzymuj� odpowiedzi! Dziewi��dziesi�t procent tych, którzy przebywali na Górze Modlitwy, 
aby po�ci� i modli� si�, otrzymało konkretne odpowiedzi. Bóg zawsze jest gotowy odpowiada� na 
nasze modlitwy, lecz cz�sto robimy to z niewła�ciwym nastawieniem. Poprzez post i modlitw� 
mówimy Bogu, �e chcemy zmieni� nasz� postaw�. Wtedy stajemy si� zdolni, aby si� modli� zgodnie 
z Jego wol� i dlatego otrzymujemy to, co On nam obiecał. 

Post i modlitwa s� cz��ci� naszej za�yło�ci z Duchem �wi�tym i jej rozwijanie jest potrzebne 
wszystkim członkom zboru, ł�cznie z pastorem. 

 
 

Rozdział 13 
MOTYWOWANIE LIDERÓW 

 
Wspominałem ju�, �e powodzenie w pracy grup domowych uzale�nione jest od przewodnictwa 

pastora, przygotowania liderów i stałej ł�czno�ci z Duchem �wi�tym. Jest jeszcze jeden wymóg, 
który uwa�am za konieczny do spełnienia, je�eli system grup domowych ma działa� sprawnie. Ten 
wymóg to motywacja. Dobrzy liderzy musz� mie� motywacj�. 

Kiedy rodzi si� dziecko, ma ono dwa podstawowe pragnienia. Potrzebuje zaspokojenia głodu i 
odczuwania pełnego miło�ci dotyku. Je�eli rodzice nie zaspokajaj� jednej z tych potrzeb, wtedy 
dziecko b�dzie odczuwało głód jednego lub drugiego. Rodzice mog� zapewni� mu najlepsze 
po�ywienie potrzebne dla jego rozwoju, lecz je�eli nie zapewniaj� mu ciepła psychicznego 
wyra�aj�cego si� w dotykaniu go i przytulaniu, wtedy to dziecko nie b�dzie si� prawidłowo rozwija� 
psychicznie. 
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Doro�li te� pragn� by� obejmowani, całowani, pragn� dotkni�cia miło�ci. Bez tego, 
głodowaliby�my psychicznie. Konieczne jest to w kochaj�cej si� rodzinie, w�ród przyjaciół i wyra�a 
si� w ciepłym u�cisku dłoni, przyjaznym poklepaniu po ramieniu, wzajemnym �artobliwym 
uszczypni�ciu, itp. 

Lecz chciałbym pój�� dalej i wykaza�, �e my, ludzie, potrzebujemy tak�e wewn�trznego dotyku, 
je�eli chcemy mie� motywacj� do działania w miło�ci. Pastor i działacze zborowi musz� pracowa� 
jako jedna dru�yna w przygotowaniu liderów grup domowych. Pastorzy nie s� w stanie wykona� 
całej ci��kiej pracy ewangelizacyjnej w celu rozwoju zboru, dlatego działacze zborowi musz� by� 
motywowani do tego, aby podejmowa� si� zada�, które im przypadaj� w tym dziele. Oznacza to, �e 
pastor musi wiedzie�, w jaki sposób dotkn�� ich wewn�trznego człowieka, aby ten miał motywacj� 
do działania. Wtedy pastor b�dzie mógł przez nich dokonywa� wielkich dzieł. 

Chciałbym pokaza�, w jaki sposób dotrze� do wewn�trznego człowieka, po to, aby liderzy mogli 
stanowi� wraz z pastorem jeden zespół zajmuj�cy si� ewangelizowaniem. 

Aby móc motywowa� kogo� do działania, musimy nawi�za� z nim szczególny, osobisty kontakt. 
Mo�na to osi�gn�� w trojaki sposób: 

1. UZNANIE. Wszyscy ludzie potrzebuj� uznania. W Centralnym Ko�ciele Pełnej Ewangelii 
regularnie rozdajemy dyplomy, które s� dowodem uznania dla ró�nego rodzaju liderów, ł�cznie z 
liderami grup domowych, za jakie� szczególne osi�gni�cia. Na przykład, niedawno podpisałem 
dyplom uznania dla nauczyciela szkółki niedzielnej za osiem lat wiernej słu�by. Ten kawałek 
papieru prawie nic nie kosztuje, lecz mój podpis na tej nagrodzie stanowi dowód dla nauczyciela 
szkółki niedzielnej, �e jest doceniany, a jego prac� odbiera si� z wdzi�czno�ci�. Stanowi to 
przysłowiow� par� nowych sandałów. 

Tak�e liderzy grup domowych powinni dostatecznie cz�sto otrzymywa� dowody uznania, by 
mieli dostateczn� motywacj�, tak bardzo potrzebn� do podejmowania wysiłku prowadzenia 
ewangelizacji. W naszym zborze mamy zebrania liderów grup domowych dwa razy w roku. 
Wszyscy liderzy zbieraj� si� na trzydniow� konferencj� i ja do nich przemawiam. Mog� oni nie 
zapami�ta� wszystkich moich wykładów z trzech dni, lecz nigdy nie zapomn� faktu, �e tak bardzo 
troszczymy si� o nich i po�wi�camy im tyle uwagi. Oni wiedz�, �e s� szczególnymi lud�mi! 
Przynosi to wspaniałe rezultaty. Daje im motywacj�. Kiedy konferencja si� ko�czy, kieruj� do nich 
słowa uznania za osi�gni�cia w czasie minionych sze�ciu miesi�cy. Zachowuj� dyplomy i pami�taj� 
konferencj�, a nade wszystko czuj� si� lud�mi wa�nymi i potrzebnymi. 

Podobny rodzaj uznania jest istotny równie� w domu. M�� powinien regularnie docenia� 
osi�gni�cia swojej �ony i podobnie �ona powinna darzy� uznaniem osi�gni�cia swego m��a. Prezent 
w postaci uczty jest zawsze mile widziany i powoduje, �e osoba wyró�niona odczuwa wa�no�� 
swoich obowi�zków. 

Raz w miesi�cu gram w golfa z członkami naszego zboru, którzy s� biznesmenami. Ci 
biznesmeni po�wi�caj� wiele czasu, energii, pieni�dzy i zapału dla zboru. Razem udajemy si� na 
pole golfowe, bawimy si�, �miejemy, klepiemy jeden drugiego po ramieniu. Po zako�czeniu gry 
razem udajemy si� na posiłek. Popołudnie na polu golfowym mo�e trwa� cztery lub pi�� godzin. W 
tym czasie prawdopodobnie wbij� piłk� w przeszkod�, lecz �miejemy si� z tego prze�ywaj�c rado�� 
bycia razem. Ze wzgl�du na ten szczególny rodzaj kontaktów wzajemnych nasi biznesmeni maj� 
wielk� motywacj�. Nigdy nie przyjdzie im na my�l, aby opu�ci� nasz zbór. S� oni doceniani. 

Ci�gle motywuj� liderów grup domowych przez wyra�anie uznania dla nich, poprzez 
cotygodniowe kasety z kazaniami, specjalne seminaria i cz�ste pochwały w czasie niedzielnych 
nabo�e�stw. Dlatego te� wszyscy liderzy grup domowych wiedz� o tym, �e s� potrzebni i 
szczególnie lubiani przez pastora. To wszystko daje im wspaniał� motywacj�. 

2. POCHWAŁY. Zawsze powinni�my dostrzega� dobre cechy albo osi�gni�cia u innych i 
poprzez pochwały doceni� ich zalety czy osi�gni�cia. To naprawd� zapala ich serca. Je�eli m�� nie 
wie jak chwali� �on� za gotowanie, to wkrótce b�dzie głodował! Je�eli �ona nie potrafi chwali� 
m��a za dobre wykonanie prac wokół domu, to nie b�dzie miał on dostatecznej motywacji, aby 
wi�cej pracowa�. 
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Wszyscy rodzimy si� z pragnieniem otrzymywania pochwał. Je�eli pastor chce w zborze pełni� 
rol� prawdziwego lidera, musi nauczy� si� tego, jak chwali� osi�gni�cia swoich wiernych. Je�eli nie 
potrafi ich chwali�, to tak naprawd� nie ma on kwalifikacji ku temu, aby im przewodzi�. Bez 
pochwał ludzie nie b�d� mieli motywacji. 

Je�eli chodzi o edukacj� naszych dzieci, to nie mo�emy ich motywowa� do nauki poprzez bicie. 
Dawniej w Korei dzieci bardzo bały si� ojca i nauczyciela, a bicie było czym� w rodzaju negatywnej 
motywacji dla uczniów, aby osi�gali dobre wyniki w szkole. Lecz odk�d w naszym kraju zacz�to 
odczuwa� wpływ zachodniej cywilizacji, dzieci okazuj� mniej poszanowania zarówno wobec 
nauczyciela jak i ojca. Nauczyciel stał si� tylko sług�. Nawet �ycie w rodzinie uległo wpływom 
Zachodu. Dawniej �ony były posłuszne swoim m��om; obecnie zmierzamy w kierunku 
równouprawnienia, tak samo jak w Ameryce. 

W społecze�stwie współczesnym najlepszym sposobem motywowania czyjego� zachowania nie 
jest wyszukiwanie bł�dów, lecz dostrzeganie tego, co dobre i wyra�enie pochwały. Lepiej jest 
dopatrywa� si� dobrych punktów i dobrych zamiarów, a omija�, przeocza� bł�dy. Chwal�c ludzi za 
ich dobre osi�gni�cia, pomo�esz im naprawi� bł�dy. 

Pochwała jest najlepsz� metod� motywacji, nawet w pracy chrze�cija�skiej. Ja ze swej strony, na 
tyle na ile potrafi�, chwal� ludzi w naszym zborze: pastorów pomocniczych, starszych zboru, 
diakonów i diakonise oraz liderów grup domowych. Zawsze, gdy kto� wykonuje szczególnie dobr� 
robot� musi zosta� za to pochwalony. Poklepi� tak� osob� po ramieniu i powiem: „Podziwiam ci�, 
jak udało ci si� to osi�gn��? To jest wspaniałe! To jest fantastyczne!” 

Je�eli uczynione to zostanie z cał� szczero�ci�, okazan� w tonie głosu i poprzez wyraz twarzy, 
zapiecz�towane poklepaniem po ramieniu, wtedy człowiek ten zapami�ta to na rok! Tak 
post�pujemy w naszym zborze. 

3. MIŁO��. Aby motywowa� ludzi musimy im okaza� szczer� miło��, która zostaje 
udowodniona poprzez wyraz twarzy, poprzez ton naszego głosu i poprzez sposób naszego 
zachowania. Ludzie ch�tnie odpowiedz� na szczer� miło��. Ja równie� odpowiadam na miło��. 
Kiedy wchodz� na podium w naszym ko�ciele mog� odczuwa� miło�� promieniuj�c� z twarzy 
siedz�cych ludzi. Nasi ludzie tak bardzo mnie kochaj�, �e daje im to motywacj�, a ja wszelkimi 
sposobami staram si� im pomóc. Nigdy ich nie zaniedbam i nigdy ich nie zapomn�. Ja tak�e bardzo 
kocham tych ludzi i oni o tym wiedz�. Nie musz� nawet tego mówi�, lecz odczuwam, �e ludzie 
dotykani s� niewidzialnymi promieniami mojej miło�ci. To jest prawdziwa miło�� poł�czona ze 
szczer� trosk� o ich dobro. 

Podsumowuj�c, zawsze kieruj� si� tymi trzema punktami w motywowaniu ludzi w naszym 
zborze: 

1. UZNANIE. Je�eli poka�� im, �e si� z nimi licz�, to nigdy nie b�d� si� czuli podwładnymi. 
Je�eli kiedykolwiek poczuj� si� podwładnymi, rozwinie si� w nich kompleks ni�szo�ci, a wtedy 
zarówno oni jak i cały zbór zostan� wyrzuceni na brzeg. 

2. MIŁO��. Okazuj� im szczer� miło��. 
3. POCHWAŁA. Pochwały wlewaj� zapał w ich serca. 
Ludzie z Centralnego Ko�cioła Pełnej Ewangelii to ludzie z motywacj�, z całych sił staraj�cy si� 

pracowa� dla Pana. 
Kiedy wracam do domu wieczorem i nie zastaj� mojej �ony, to zawsze na ni� czekam. Bez niej 

nie zjem kolacji. Nawet wtedy, kiedy umieram z głodu, czekam a� przyjdzie. Kiedy wraca do domu, 
pyta: „Dlaczego czekasz? Dlaczego nic nie jadłe�?” Wtedy odpowiadam: „Oj, kochanie, kiedy ciebie 
nie ma w domu, nie mam apetytu”. Moja �ona czuje si� prawdziw� królow� w domu, poniewa� 
darz� j� uznaniem, chwal� j� i okazuj� wzgl�dem niej prawdziw� miło��. 
adna �ona nie opu�ci 
m��a, który w ten sposób j� traktuje. Powie: „On mnie potrzebuje, on nie potrafi �y� beze mnie”. 
Około 50 procent m��ów narzeka na �ony. Powodem – słyszałem to wiele razy – jest brak uznania. 
„Moja �ona mnie nie docenia – mówi taki m��. – Pójd� lepiej gdzie�, gdzie zostan� doceniony i 
uznany. Chc� by� kim�”. 
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Zbyt wiele �on traci swoich m��ów, bo traktuj� ich jak kogo�, kto po prostu jest. Równie� wielu 
m��ów traci �ony z tego samego powodu. Ka�dy chce by� kim� wa�nym – ka�dego dnia, ka�dej 
godziny, ka�dej minuty. Jest to psychologiczna potrzeba. Dlatego musimy darzy� uznaniem jedni 
drugich w domach, w zborach i grupach domowych. Je�eli potrafimy darzy� si� nawzajem 
uznaniem, wyra�a� to słowem i okazywa� szczer� miło�� wzgl�dem siebie, wtedy wszyscy 
b�dziemy mieli motywacj� do osi�gni�cia wielkich rzeczy. Wielu ludzi potrafi organizowa� i robi� 
to wspaniale. Lecz �adna organizacja, bez wzgl�du na to, jak wspaniale została dopracowana, nie 
b�dzie działa� prawidłowo, je�eli ludzie nie maj� odpowiedniej motywacji do wykonywania pracy. 

Wspomniałem wcze�niej o pewnym zborze w Stanach Zjednoczonych, który z du�ym nakładem 
sił zorganizował grupy domowe. Pojechałem tam osobi�cie, aby im pomóc. Lecz po krótkim czasie 
system ten zacz�ł szwankowa�. Przyczyna tkwiła w tym, �e pastor wszystko zlecił swemu zast�pcy i 
ju� si� tym w ogóle nie interesował. Gdy zobaczył co si� dzieje, przyjechał do mnie, aby si� 
dowiedzie� dlaczego tak jest. Kiedy opowiedział mi cały problem, natychmiast zrozumiałem, gdzie 
le�y bł�d.  

Powiedziałem: – Pomimo tego, �e uwa�asz, i� system grup domowych jest wa�ny dla twojego 
zboru, ty sam nie okazałe� tego w taki sposób, by zbór nie miał w�tpliwo�ci, �e tak wła�nie uwa�asz. 
Wszystko zleciłe� swojemu zast�pcy i wi�cej t� spraw� nie byłe� zainteresowany. Znaczyło to dla 
zboru, �e nie jest to dla ciebie takie wa�ne. Liderzy nie mieli motywacji, aby to kontynuowa�. 

W naszym zborze nigdy nie przeka�� przewodnictwa nad systemem grup domowych jednemu ze 
swoich zast�pców. Ja jestem liderem. W ka�d� �rod� po południu ja motywuj� liderów poprzez 
wewn�trzny system sieci telewizyjnej w naszym zborze. Dwa razy w roku osobi�cie prowadz� 
seminarium dla liderów grup domowych. Nigdy nie zlecam tych obowi�zków nikomu. Zawsze tam 
jestem i ludzie widz�, �e s� potrzebni i uznawani. 

Wiele naszych zborów prze�yło rozczarowanie przy próbach ustanowienia grup domowych 
dlatego, �e pastor nie był bezpo�rednio w to zaanga�owany. 

Pastorom, którzy bior� udział w naszych seminariach na temat rozwoju zborów zawsze mówi�, �e 
je�eli nie b�d� osobi�cie za to odpowiedzialni, to liderzy i ich członkowie nie b�d� mieli motywacji i 
cały system upadnie. 

Je�eli pastor naprawd� czuje si� odpowiedzialny za grupy domowe, je�eli aktywnie uczestniczy w 
ich organizowaniu, je�eli przygotowuje liderów i motywuje ich do działania, wtedy ludzie b�d� 
zapaleni do pracy. Wtedy grupy domowe b�d� odnosi� sukcesy, a zbór zacznie si� prawdziwie 
rozwija�. 

 
 

Rozdział 14 
POSŁUGIWANIE W ROZWIJAJ�CYM SI� ZBORZE 

 
Przedstawiłem ju� kilka warunków koniecznych dla zało�enia silnego, rozwijaj�cego si� zboru w 

oparciu o grupy domowe. S� nimi: ł�czno�� z Duchem �wi�tym, przekazanie obowi�zków liderom 
grup domowych oraz przygotowanie i motywowanie ich do pracy. 

Teraz chciałbym przeanalizowa� jeszcze jedn� spraw�: wygłaszanie kaza�. Temat ten dla wielu 
czytelników mo�e wyda� si� oczywisty, lecz nie jest on prosty. Cz�sto rodzaj kaza� stanowi o tym, 
czy grupy domowe przyczyni� si� do rozwoju zboru. 

Omawiałem ju� moj� zale�no�� od Ducha �wi�tego. Bliska wi�� z Duchem �wi�tym jest 
podstaw�. Jego intymna obecno�� w naszym �yciu daje nam inspiracj� i natchnienie w czasie 
ka�dego nabo�e�stwa do wygłoszenia kazania najbardziej potrzebnego naszemu zborowi. Poprzez 
wi�� z Duchem �wi�tym odczuwam natchnienie, kiedy staj� za pulpitem, aby wygłosi� kazanie. 
Jak�� zmian� daje to namaszczenie! Jest ono szczególnie wa�ne w czasie �rodowych wykładów i 
pi�tkowych nabo�e�stw modlitewnych w naszym zborze. 

Kiedy zacz�łem systematycznie naucza� na temat kolejnych wersetów z Biblii a� do Apokalipsy 
Jana, niektórzy mówili mi, �e b�dzie bardzo mała frekwencja. 
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– W niedziel�, kiedy głosisz kazania tematyczne, ludzie b�d� przychodzi� – mówili – lecz je�eli 
b�dziesz nauczał na temat kolejnych wersetów z Biblii, nikt nie b�dzie tym zainteresowany. – Tak, 
macie racj� – powiedziałem. – Gdybym nauczał wersetu po wersecie z Biblii według mojej wiedzy, 
wtedy nikt nie chciałby słucha�. Lecz je�eli pójd� na kazalnic� razem z Duchem �wi�tym, wtedy 
ludzie przyjd�, aby JEGO posłucha�. 

Dlatego te�, polegaj�c na Duchu �wi�tym, zmierzam do celu. 
Czasami nauczam dwie albo trzy godziny bez przerwy, a mimo to ludzie siedz� z zapartym 

tchem. Ludzie nie tylko wzrastaj� w łasce, lecz maj� w tym prawdziw� rozkosz! 
Teraz widz�, �e omawianie niektórych rozdziałów było bardzo nudne. Kiedy studiuje si� takie 

ksi�gi jak Ksi�ga Kapła�ska i trzeba omawia� kolejne wersety dotycz�ce wszystkich szczególików 
prawa �ydowskiego, to jest to naprawd� nudne! 

Mimo to trzeba naucza� wszystkiego, gdy� cała Biblia odgrywa wielk� rol� dla duchowego 
wzrostu ludzi. 

Odk�d nauczyłem si� polega� na Duchu �wi�tym, zarówno w moich tematycznych kazaniach w 
niedziel� jak i w czasie systematycznego nauczania w ci�gu tygodnia, coraz mniej polegałem na 
filozofii i wiedzy historycznej, któr� zdobyłem w szkole biblijnej. Po dwudziestu trzech latach 
głoszenia Ewangelii odkryłem, �e tylko Słowo Bo�e o�ywia ludzi. Dawniej wygłaszałem kazania 
bardziej filozoficzne i nawet byłem w tym bardzo dobry, lecz nawracało si� bardzo mało ludzi. 

Obecnie moje kazania s� proste, mo�e nawet prymitywne, lecz gł�boko osadzone w Pi�mie 
�wi�tym. Odk�d zacz�łem całkowicie polega� na Biblii, nawraca si� coraz wi�cej osób, ł�cznie z 
intelektualistami z naszego miasta. Nauczanie Biblii pod pomazaniem Ducha �wi�tego sprawia, �e 
jest ono skuteczne. 

W moich kazaniach mam okre�lony cel. Nie wygłaszam kaza� na chybił trafił. Moim celem jest 
pomóc ludziom osobi�cie spotka� Jezusa Chrystusa w ka�d� niedziel�, w ka�d� �rod�, w ka�dy 
pi�tek i za ka�dym razem, kiedy wstaj�, aby posługiwa�. Ka�de kazanie nakierowane jest na to, aby 
ludzie mogli przez nie spotka� Jezusa Chrystusa. Je�eli s� to ludzie jeszcze nie zbawieni, maj� 
szans� spotka� Jezusa i nawróci� si�. Je�eli s� to osoby wierz�ce, niechaj równie� spotkaj� Jezusa 
Chrystusa i udoskonal� swoj� wiar�. Je�eli nie osi�gn� mego celu, wtedy całe moje kazanie jest 
daremne. 

Drugim celem wygłaszania kaza� jest pomaganie ludziom w odnoszeniu sukcesów w �yciu – gdy 
chodzi o ich ducha, dusz�, ciało i prac�. Je�eli ludzie z mojego zboru b�d� odnosili sukcesy w swoim 
�yciu domowym, w pracy, w stosunkach z innymi lud�mi, wtedy i ja b�d� miał sukcesy. Na tyle, na 
ile sam chciałbym odnosi� sukcesy, na tyle si� staram, aby ludzie z mojego zboru odnosili je 
równie�. Moje osobiste sukcesy stanowi� drugorz�dny cel. Najpierw inni musz� je osi�gn��. 

Ostatecznym celem moich kaza� jest to, aby pomóc ludziom lepiej słu�y� Bogu i bli�nim. Z 
chwil�, kiedy spotkaj� oni Jezusa Chrystusa i zaczn� osi�ga� sukcesy w swoim �yciu, powinni 
wykorzysta� moc i do�wiadczenia wypływaj�ce z nowo powstałej wi�zi z Chrystusem w celu 
słu�enia Bogu i bli�niemu moc� duchow� i fizyczn�, a tak�e dobrami materialnymi. Tak na 
marginesie: osobi�cie nie wstydz� si� sukcesów finansowych, poniewa� s� one �rodkiem słu�by dla 
Boga i pomocy innym. Bud�et naszego ko�cioła jest tak du�y, �e mo�emy prowadzi� prac� 
ewangelizacyjn� nie tylko w Korei Płd., lecz tak�e w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, w Europie i 
innych krajach �wiata. Ten nasz materialny sukces jest wła�ciwie cudem. Przecie� nasz kraj zalicza 
si� do krajów tzw. Trzeciego �wiata. W Centralnym Ko�ciele Pełnej Ewangelii nie mówimy o 
recesji, o kryzysie paliwowym, czy o innych tego rodzaju trudno�ciach. Gdy inne przedsi�biorstwa 
upadaj�, nasi ludzie prosperuj�, nawet w czasie srogiej inflacji i recesji ekonomicznej, któr� Korea 
Płd. przechodziła np. w 1980 roku. Mimo to kolekty i ofiary w naszym zborze co niedziela s� 
wy�sze. 

We wszystkich kazaniach w Korei Płd., Japonii, Stanach Zjednoczonych czy Europie zawsze 
mam trzy cele: wskaza� ludziom Jezusa Chrystusa, spowodowa�, aby im si� dobrze powodziło, da� 
im motywacj� do tego, aby słu�yli Bogu i bli�nim. Wtedy jako kaznodzieja mam pewny fundament. 
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Mo�e nasuwa si� pytanie, od czego w takim razie rozpoczynam swoje kazanie? Zawsze 
rozpoczynam od przedstawienia dobroci Boga. To jest najwa�niejsza teologia. Do dziewi�tnastego 
roku �ycia byłem buddyst� – naprawd� oddanym buddyst�. Uwa�ałem, �e buddyzm to najlepsza 
religia �wiata. Teoretycznie, w sensie teologicznym, buddyzm jest bardzo gł�boki. Lecz za ka�dym 
razem, kiedy wchodziłem do �wi�tyni, zawsze dr�ałem przed bo�kami. Modliłem si�, prosz�c 
Budd�, aby mnie nie karał. Mój stosunek do buddyzmu opierał si� na rytuałach i obowi�zkach 
wypełnianych ze strachu. W religii buddyjskiej moja wiara rodziła si� ze strachu, a nie z miło�ci. 
Bóg Buddy nie był bogiem miło�ci, lecz s�du i kary. 

Kiedy stałem si� chrze�cijaninem, Jezus nie tylko zbawił moj� dusz�, ale tak�e uzdrowił mnie z 
gru�licy i podniósł z ło�a �mierci. Po chrzcie w Duchu �wi�tym, miło�� Bo�a wlewała si� w moj� 
dusz� jak rzeka. Najcenniejsze dla mnie, jako dla chrze�cijanina, s� miło�� i dobro� Bo�a. Bóg 
naprawd� był dla mnie dobry. Kiedy do Niego przyszedłem byłem bardzo biedny, wyczerpany z 
powodu gru�licy. Zostałem zwolniony z pierwszego roku studiów, ojciec nie mógł mnie dalej 
posyła� do szkoły. Byłem człowiekiem bez przyszło�ci. Lecz poprzez dopiero co odkryt� wi�� z 
Jezusem Chrystusem, poprzez czytanie Biblii zyskałem w pozytywn� wiar�. Dzi�ki temu Bóg 
wyci�gn�ł mnie z tej po�ałowania godnej sytuacji. On dał mi zdrowie, dostatek, wiedz�, zwyci�stwo 
i wszystko to, czego potrzebowałem. Wszystko, co mam, pochodzi od Boga.  

Dzi�ki mojej wi�zi z Bogiem, mog� Go głosi� jako dobrego, kochaj�cego Ojca. Spotkałem wielu 
ludzi, którzy opowiadali mi, �e słyszeli kazania o Bogu gniewu, pomsty i dlatego trudno im było 
poj�� wie�� o kochaj�cym, dobrym Bogu. 

Niedawno wygłaszałem kazania w Niemczech. Po jednym z nich podeszła do mnie pewna 
kobieta prosz�c, abym modlił si� o ni� i jej m��a. 
yła w ogromnym strachu przed Bogiem, co 
spowodowane zostało �mierci� jej rodziców podczas bombardowania w okresie drugiej wojny 
�wiatowej. M�� jej cierpiał na chorob� nerwow�, a ona obawiała si�, �e straci go tak samo, jak 
straciła swoich rodziców. 

Zacz�łem jej mówi� o dobroci Boga, o tym jak stworzył cały �wiat i powiedział, �e było to dobre. 
On jest Bogiem, który chce ofiarowa� dobro grzesznemu i choremu �wiatu przez ofiarowanie 
swojego Syna – Jezusa Chrystusa. Bóg jest dobrym Bogiem i ten Bóg jest naszym Ojcem. – Zmie� 
sposób swojego my�lenia – powiedziałem – i zacznij ogl�da� Boga jako dobrego Boga. Oddawaj Mu 
chwał� i mów, �e Go kochasz. Powiedz: Jeste� dobrym Bogiem i chcesz dobra dla mojego �ycia. – 
Jestem zaskoczona – powiedziała. – Nikt nigdy nie przedstawił mi tego w ten sposób. – W takim razie 
nauczam ci� tego jako pierwszy. Nie bój si�. Zmie� swoje wyobra�enie o Bogu. Nast�pnie zacz�ła za 
mn� powtarza�: Bóg jest dobrym Bogiem. On jest moim ojcem. On chce da� dobre rady swoim 
dzieciom. On jest dobry. On jest dobry. Wkrótce poczuła uwolnienie i zacz�ła si� �mia�. Chwil� po 
tym, jej m�� został całkowicie uwolniony z choroby nerwowej. 

Wierz�, �e kiedy głosimy dobro� Boga, wtedy ludzie doznaj� rozwi�zania swoich problemów. 
Zwi�zanie pochodzi od nieprzyjaciela. Diabeł u�ywa złej teologii po to, aby wprowadzi� ludzi w 
niewol� strachu i osamotnienia. Wielu kaznodziei naucza ludzi tylko tego, jak si� ba� s�du Bo�ego 
oraz tego, �e nie mog� si� niczego od Boga spodziewa�. Jestem ojcem. Mam trzech synów i 
wszelkimi sposobami staram si� o ich dobro. Biblia mówi: „Je�eli tedy wy, b�d�c złymi, potraficie 
dawa� dobre dary dzieciom swoim, o ile wi�cej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, 
którzy go prosz�” (Mt 7,11). 

Bardzo ci��ko jest przekona� niektórych chrze�cijan, aby w ten sposób o Bogu my�leli. Uwa�aj� 
oni, �e musz� ci�gle cierpie� i walczy�, przechodzi� próby do�wiadczenia, �y� w ubóstwie po to, aby 
by� dobrymi chrze�cijanami. Je�eli nasze cierpienia dawałyby cho� odrobin� odkupie�czej łaski 
innym ludziom, to byłyby usprawiedliwione. Biblia mówi, �e powinni�my cierpie� razem z 
Chrystusem. Lecz czy Jezus Chrystus kiedykolwiek cierpiał z powodu grzechu? Czy kiedykolwiek 
cierpiał z powodu choroby? Czy kiedykolwiek cierpiał z powodu ataków szatana? NIE, On nigdy z 
powodu �adnej z tych rzeczy nie cierpiał. Czy kiedykolwiek cierpiał ubóstwo? TAK, lecz w 
znaczeniu odkupie�czym, jak jest napisane w 2 Kor 8,9: „Chocia� był bogatym, stał si� dla was 
ubogim, aby�cie ubóstwem Jego ubogaceni zostali”. 
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Je�eli Biblia nakazuje nam cierpie� razem z Jezusem Chrystusem, to nie ze wzgl�du na grzech, 
chorob�, diabła czy przekle�stwo ubóstwa. W takim razie co było przyczyn� cierpie� Jezusa? 
Prze�ladowanie. On cierpiał tylko z powodu prze�ladowania za Ewangeli�. Dlatego te� i my nie 
powinni�my z innych powodów cierpie�. Je�eli cierpienie nie przynosi �adnych odkupie�czych 
rezultatów, wtedy jest ono daremne. 

Nie s�dz�, abym kiedykolwiek mógł sta� si� biedny. Ch�tnie znosiłbym ubóstwo, gdyby darzyło 
ono innych łask� zbawienia, lecz odkryłem, �e starania o to, aby sta� si� biednym jest najtrudniejsz� 
rzecz� w moim �yciu. Kiedy budowałem nowy obiekt ko�cielny na wyspie Yoido, oddałem 
wszystko – nawet własny dom. Lecz im wi�cej dawałem, tym wi�cej Bóg mi zwracał! To jest 
zgodne z Bibli�. Dlatego ju� zrezygnowałem. Nie mam nadziei na to, �e stan� si� biedny. 

Gdyby Bóg pozwolił komunistom zawładn�� naszym krajem i ja bym z tego powodu ucierpiał, 
byłyby to cierpienia spowodowane prze�ladowaniem, a tym samym miały racj� bytu. Podobnie, 
je�eli kto� dobrowolnie po�wi�ca si� pracy misyjnej, rezygnuj�c ze swego domu i zdobyczy 
cywilizacji po to, aby zanie�� imi� Jezusa Chrystusa do mieszka�ców d�ungli w Nowej Gwinei, to 
cierpienie takie przyczyni si� do zbawienia. Taki człowiek cierpi niedostatek, lecz w okre�lonym 
celu. 

Dlatego te� podstaw� moich kaza� jest dobro� Boga. Nast�pna sprawa w moich kazaniach, to 
krew Jezusa Chrystusa. Swoje kazania i moj� wiar� zawsze opieram na krwi Chrystusa, poniewa� 
bez krwi Jezusa Chrystusa nie ma odkupienia. Bez odkupienia nie ma wiary. 

Jezus przelewał swoj� krew w czterech miejscach. Pierwszym jest Ogród Getsemani. Tam Jego 
pot był jak du�e krople krwi i ma to szczególne znaczenie dla odkupionych. Krew t� przelewał 
wypowiadaj�c słowa: „Nie moja, lecz Twoja wola niech si� stanie”. 

Pierwszy Adam stał si� nieposłuszny Bogu i post�pował według własnej woli, ale drugi Adam, 
Jezus Chrystus, w Ogrodzie Getsemani ofiarował samego siebie i wol� całej ludzko�ci pod 
posłusze�stwo Bogu. Jako najwy�szy kapłan ofiarował Bogu nieposłusze�stwo swojego ludu i 
odkupił go. 

Mo�emy wi�c powiedzie� z cał� pewno�ci�, �e Bo�y Duch �wi�ty mo�e nam pomóc podda� si� 
Bo�ej woli, poniewa� krew Jezusa Chrystusa przemawia do dzisiejszego dnia. Krew odkupiła nasze 
nieposłusze�stwo, które odziedziczyli�my po naszym ojcu – pierwszym Adamie. 

Po raz drugi Jezus przelewał swoj� krew wtedy, kiedy wło�ono na Jego głow� koron� cierniow�. 
Ciernie wbiły si� w Jego głow� i polała si� krew. Co reprezentuje ta krew? Symbolizuje ona 
przekle�stwo. Biblia mówi, �e kiedy Adam i Ewa odpadli od łaski, ziemia została przekl�ta i miała 
odt�d rodzi� ciernie i osty. Ciernie s� symbolem przekle�stwa. Obecnie tak wielu ludzi, nawet 
chrze�cijan, �yje w cierniowym dole nienawi�ci, strachu, niewoli. Krew Jezusa Chrystusa jednak 
przemawia przeciwko przekle�stwu, poniewa� przez ni� jeste�my wykupieni od przekle�stwa.  

Trzeci raz Jezus przelewał swoj� krew w czasie biczowania. Rzymscy �ołnierze zdj�li z Niego 
szaty i raz po raz Go biczowali, a krew spływała z Jego ran. Tutaj przelewał On swoj� krew dla 
naszego uzdrowienia, gdy� Biblia mówi: „Si�cami Jego jeste�my uzdrowieni” (Iz 53,5). Nie mo�emy 
omija� tego w naszych kazaniach, poniewa� krew ta przemawia a� do dzisiaj. 

W ko�cu Jezus przelewał swoj� krew na krzy�u Golgoty, kiedy rzymscy �ołnierze przebili Jego 
bok, z którego wylała si� woda i krew. Przelanie tej krwi mówi o naszym całkowitym odkupieniu z 
grzechu i �mierci. 

Dlatego bez przelewu krwi nie byłoby odkupienia. Bez krwi nie mieliby�my podstaw do walki 
przeciwko szatanowi. Lecz je�eli budujemy nasze kazania na fundamencie krwi Jezusa Chrystusa, 
wtedy mamy pewne podstawy do głoszenia zwyci�stwa nad szatanem. Swoje kazania opieram na 
krwi Jezusa Chrystusa i w ten sposób buduj� wiar� ludzi, aby nie bali si� niczego. Wkładam wiar� w 
ich serca! Kiedy nasi ludzie wychodz� z ko�cioła i wracaj� do swoich domów i pracy, nie kieruj� si� 
tylko okoliczno�ciami, lecz �yj� wiar�. Biblia mówi: „Sprawiedliwy z wiary �y� b�dzie”, oraz: 
„Według wiary twojej niech ci si� stanie”. Je�eli nie zbudujemy w ludziach wiary, wtedy nie b�d� 
odnosi� zwyci�stw. Ludzie maj� tak� wiar�, jakie jest kazanie pastora. Je�eli kaznodzieja daje im 
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tylko w�tł� wiar�, wtedy przychodzi diabeł i niszczy j�. Lecz je�eli wiara oparta jest na krwi Jezusa 
Chrystusa, wtedy diabeł nie mo�e si� jej przeciwstawi�. 

Gdy wi�c ugruntowałem ju� wiar� w Boga i odkupienie przez krew Jezusa Chrystusa, zaczynam 
budowa� fundament dla obfitego �ycia. Jest to zdrowa biblijna zasada widoczna od Ksi�gi Rodzaju 
do Apokalipsy Jana. Tak wiele razy demonstrowana jest na kartach Biblii zasada obfito�ci. Je�eli 
chcesz mie� sukcesy finansowe w swoich interesach, musisz zastosowa� si� do zasady siewu i ��cia, 
gdy� Biblia mówi: „Dawajcie, a b�dzie wam dane; miar� dobr�, natłoczon�, potrz�sion� i 
opływaj�c� dadz� w zanadrze wasze” (Łk 6,38). A w jaki sposób zachowa� szcz��liwe, zdrowe 
�ycie w rodzinie? Poprzez przestrzeganie dnia �wi�tecznego – niedzieli. Nie nale�y wykonywa� 
�adnej pracy, lecz wspólnie z rodzin� wielbi� Boga. A w jaki sposób odnosi� sukcesy w pracy? 
Poprzez zastosowanie si� do zasad wiary opisanych w 11. rozdziale listu do Hebrajczyków. 

Tak wi�c, nauczam tych zasad sukcesu ludzi w naszym zborze, a ci stosuj� je w swoim �yciu, tak 
samo jak my, liderzy, stosujemy zasady rozwoju zboru poprzez grupy domowe. I ludzie odnosz� 
sukcesy! Dlatego te� nie staram si� o to, aby zosta� krasomówc�, poniewa� kazalnic� zamieniłem na 
miejsce udzielania porad. 

Tak wi�c, kazanie to udzielanie ludziom porad w taki sposób, aby mogły zosta� zaspokojone ich 
potrzeby. Ludzie zawsze przychodz� do zboru z potrzebami i je�eli kaznodzieja mówi tylko o 
teologii, historii i polityce, nie jest im to pomocne w �yciu osobistym. Wkrótce zaczn� si� bł�ka�. 

Kiedy�, wracaj�c ze Stanów Zjednoczonych do Korei Płd., zatrzymałem si� jeden dzie� w 
Japonii. Bałem si�, �e je�eli wróc� do domu w sobot�, to nast�pnego dnia b�d� musiał ci��ko 
pracowa� za kazalnic�, dlatego miałem dobry powód do tego, aby zrobi� sobie jeden dzie� urlopu. 
Postanowiłem uda� si� w niedziel� do miejscowego zboru. Zbór, który wybrałem, akurat go�cił 
pewnego kaznodziej�. U�ywał on wielkich słów, miał słownictwo wybitnego intelektualisty. Jest 
wielu takich kaznodziei i to nie tylko w Japonii. Uwa�aj� oni, �e im m�drzejsze, trudniejsze 
słownictwo, tym wi�ksza staje si� ich posługa, lecz nie wiedz�, �e zgromadzeni nie rozumiej� wi�cej 
ni� 50 procent ich kazania. A je�eli zgromadzeni nie rozumiej� tego, o czym on mówi, mog� 
powiedzie�: „O, jaki wspaniały jest nasz kaznodzieja”. Lecz je�eli zapyta�: „A o czym on mówił?” – 
nie s� w stanie odpowiedzie�. Kaznodzieja, którego słuchałem, nale�ał do czołowych kaznodziejów 
w Japonii, mimo to czułem si� bardzo nieswojo i pragn�łem, aby to nabo�e�stwo jak najszybciej si� 
sko�czyło. On nie przemawiał do mojego serca ani do serc tamtych ludzi! Zamiast tego analizował 
polityk� mi�dzynarodow�, u�ywaj�c przy tym wielkich i niezrozumiałych słów. To jest problem 
wielu zborów w Japonii, a równocze�nie przyczyna, dla której Japo�czycy nie chodz� do ko�ciołów. 
Po có� mieliby chodzi� do chrze�cija�skich ko�ciołów, które nie zaspokajaj� ani potrzeb ani wołania 
ich serc? Nic wi�c dziwnego, �e Japo�czycy uwa�aj�, i� zbór licz�cy 100 członków jest bardzo 
du�y! 

Je�eli o mnie chodzi, staram si� z całych sił kierowa� moje kazania na zaspokajanie potrzeb ludzi. 
Pewna ich seria dotyczyła m. in. tematu: „W jaki sposób przezwyci��y� depresj�”. Ludzie ci�gle 
mówi� o depresji, o trudno�ciach w pracy, o kłopotach finansowych, dlatego kiedy usługuj� na temat 
odnoszenia sukcesów, przychodz� do ko�cioła, słuchaj� moich kaza�. Inni stoj� w bocznych 
pomieszczeniach ogl�daj�c nabo�e�stwo w monitorach telewizyjnych. Kaplica nasza mo�e 
pomie�ci� ok. 10 000 osób, lecz zwykle wciska si� 15 000 na ka�de z sze�ciu niedzielnych 
nabo�e�stw. Oni wiedz�, �e kazanie dotyczy� b�dzie rozwi�zania ich problemów. 

Staram si� równie� o to, aby dostosowa� tematy do potrzeb współczesnego �ycia. Wielu młodych 
ludzi opuszcza swoje ko�cioły dlatego, �e nie trafiaj� do nich kazania i programy działania. Mówi�: 
„Wrócimy, kiedy b�dziemy mieli sze��dziesi�t lat i wtedy kazania te b�d� dla nas odpowiednie. 
Wtedy b�dziemy mogli przygotowa� si� do nieba, poniewa� kaznodzieja mówi tylko na temat 
przygotowania si� do nieba. Lecz my �yjemy na ziemi i kazania te nie maj� zwi�zku z naszym 
�yciem”. Ludzie zwykle oceniaj� kazania w oparciu o własne zainteresowania. S� oni 
zainteresowani zyskiem i strat�. Pytaj�: „Co zyskam przez to kazanie?” Je�eli kazanie dotyczy ich 
potrzeb, je�eli przez nie osi�gn� co� dla swojego �ycia, wtedy przyjd� i posłuchaj� bez wzgl�du na 
to, czy w zborze jest klimatyzacja czy nie, czy jest ogrzewanie, czy nie. 
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Ludzie chodz� do sklepów bez wzgl�du na pogod�, bez wzgl�du na niewygody i stoj� przed 
tablicami w oczekiwaniu na pojawienie si� aktualnych cen kupna i sprzeda�y. S� oni bardzo 
zainteresowani tym, czy zyskali co�, czy stracili. W taki sam sposób ludzie oceniaj� nasze kazania. 
Nie s� oni zainteresowani elokwencj�, lecz tym, czy zyskaj� co�, czy te� strac�. 

W zako�czeniu swoich kaza� staram si� w jaki� sposób zbudowa� ludzi. Staram si� wznieci� w 
nich wiar�, nadziej� i miło��. Staram si� nauczy� ich jak mog� odnosi� sukcesy jako chrze�cijanie. 
Nigdy ich nie pot�piam. Studenci szkoły biblijnej, którzy przychodz� do naszego zboru, aby 
wygłasza� kazania, cz�sto zaczynaj� pot�pia� ludzi i karmi� ich teologi� s�du. A potem mówi�: „Ale 
dobre kazanie wygłosiłem!” Lecz nie to jest celem kaznodziei. Nie jeste�my powołani do tego, aby 
pot�pia� ludzi, lecz aby ich podnosi� i wprowadzi� we wszelk� sprawiedliwo��. Zakon Moj�esza 
został po to ustanowiony, by ludzi s�dzi�, lecz łaska Jezusa Chrystusa darowana została dla ich 
odkupienia. Najłatwiejszym kazaniem jest kazanie o pot�pieniu, ale i najgorszym kazaniem jest to, 
które traktuje o pot�pieniu. U�ywaj�c miecza Dziesi�ciorga Przykaza� łatwo jest pot�pi� człowieka. 
Lecz naszym zadaniem jest budowa� ludzi poprzez wzniecanie wiary, nadziei i miło�ci w ich 
sercach. Ludzie chc� wiedzie�, w jaki sposób odnosi� sukcesy w swoim �yciu jako chrze�cijanie, 
ojcowie, matki, m��owie, �ony – przez Jezusa Chrystusa. To jest moja filozofia, a wierz�, �e jest to 
filozofia Biblii. Oczywi�cie, wyst�puj� przeciwko grzechowi, lecz nie w celu pot�pienia, lecz w celu 
konstruktywnej poprawy. Mówi�: „Je�eli b�dziesz �ył w grzechu to pójdziesz do piekła”; lecz 
zawsze wskazuj� w jaki sposób pozby� si� grzechu przez krew Jezusa Chrystusa. Nigdy nie 
pozostawiam zboru z uczuciem pot�pienia. 

W Stanach Zjednoczonych dr Robert Schuller zgromadza wielkie tłumy. Przyczyna le�y w tym, 
�e zawsze mówi o pozytywnym nastawieniu wkładaj�c w serca swoich słuchaczy wiar�, nadziej� i 
miło��. 

Kiedy jestem w Stanach i w niedziel� sp�dzam w pokoju hotelowym, zawsze staram si� ogl�da� 
chrze�cija�ski program w telewizji pt. „Godzina Mocy” z dr. Schullerem. Wiem, �e mog� na nim 
polega�, �e wło�y w moje serce wiar�, nadziej� i miło��. Jego kazania mnie buduj�.  

Słuchałem innych kaznodziejów, ł�cznie z dobrze znanymi ewangelistami i po chwili musiałem 
wył�czy� telewizor. Słuchaj�c jak ci�gle pot�piaj� ludzi, prze�ywałem taki smutek, �e nie miałem 
nawet ochoty, aby si� modli�. Takie kazania uwłaczaj� krwi Jezusa Chrystusa, która odkupiła nas z 
grzechu. Dlatego te� usługuj� na temat wiary, nadziei i miło�ci. Wiem, �e w ten sposób przemawiam 
zgodnie z potrzebami ludzi, a takie kazania ich buduj�. 

Taki jest styl moich kaza� i takie jest moje �ycie.  
Jak dot�d okazało si� ono pełne sukcesów nie tylko w Korei Płd., lecz tak�e w innych cz��ciach 

�wiata. Mog� mówi� przez dwie lub trzy godziny, a ludzie nadal b�d� siedzie� z zapartym tchem. 
Dlaczego? Poniewa� kazanie takie zaspokaja ich potrzeby, jest odpowiedzi� na ich aktualne 
problemy. Podnosz� ich wkładaj�c wiar�, nadziej� i miło�� do ich serc. 

 
 

Rozdział 15 
NIEOGRANICZONE MO�LIWO�CI ROZWOJU ZBORU 

 
To, co przedstawiam w tej ksi��ce nie byłoby kompletne, gdybym nie podzielił si� w niej 

wskazówkami, mówi�cymi o tym, jak wykorzysta� podane przeze mnie zasady, aby rzeczywi�cie 
przyczyniły si� do rozwoju zboru.  

Kaznodzieja mo�e zastosowa� wszystkie zasady, o których wspomniałem – przekazanie 
obowi�zków, powołanie grup domowych, trwanie w ł�czno�ci z Duchem �wi�tym, motywowanie 
działaczy zborowych, wygłaszanie warto�ciowych kaza� – a mimo to rozwój zboru mo�e daleko 
odbiega� od rozwoju, jaki prze�ywamy w Centralnym Ko�ciele Pełnej Ewangelii. 

W tym ko�cowym rozdziale chc� pokaza�, jak nale�y poł�czy� to wszystko w jedn� cało��, aby 
osi�gn�� nieograniczone mo�liwo�ci rozwoju zboru. Dlatego wielu pastorów przyje�d�a do Korei 
Płd., aby przyjrze� si� naszemu zborowi i dlatego jestem zapraszany, aby prowadzi� seminaria w 
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wielu miejscach na �wiecie. Pastorzy pytaj�: „W jaki sposób nale�y działa�, aby nast�pił taki rozwój 
zboru?” 

Pierwszym warunkiem osi�gni�cia rozwoju zboru jest umiej�tne stawianie sobie celu. Niestety, 
mo�na stawia� cele w sposób niewła�ciwy i wkłada� wiele wysiłku w nakłanianie liderów do tego, 
aby przyprowadzili nowych członków. W ten sposób mo�na osi�gn�� pewien rozwój, lecz w ko�cu 
znowu dojdzie si� do okresu zastoju. Rozwój zboru, o którym mówi� – a zbór nasz go prze�ywa – 
nie b�dzie miał takiego okresu zastoju. 

Kiedy rozpocz�łem swoj� słu�b� w roku 1958, nie wiedziałem nic na temat stawiania celu. 
Dlatego te� stosowałem ró�ne sztuczki po to, aby pozyska� nowych członków. Sztuczki te nie 
sprawdziły si�. Przez pierwszych sze�� miesi�cy nie przyprowadziłem ani jednej duszy do Jezusa 
Chrystusa. Byłem bardzo przygn�biony i do tego stopnia sfrustrowany, �e osiem razy chciałem 
wszystko rzuci�. Tylko dzi�ki pociesze i podporze czcigodnej Jashil Choi, kobiety, która pó�niej 
miała zosta� moj� te�ciow�, pozostałem w słu�bie. 

Nast�pnie Bóg poprzez Ducha �wi�tego pokazał mi, �e powinienem stawia� konkretne cele, nie 
tylko po to, aby zbudowa� rozwijaj�cy si� zbór, lecz równie� po to, by ukształtowa� zwyci�skie 
�ycie modlitewne. W tym czasie byłem bardzo, bardzo biedny i praktycznie nie miałem �adnych 
dochodów. Cz�sto po�ciłem po prostu dlatego, �e nie miałem co je��. Pewnego dnia, czytaj�c Bibli�, 
nagle poczułem si� natchniony do tego, aby prosi� i spodziewa� si�, �e otrzymam od Boga to, czego 
potrzebuj�. Gdy byłem w szkole biblijnej uczono mnie, �e mo�na prosi� tylko o zbawienie przez 
krew Jezusa Chrystusa. 

W owym czasie najbardziej potrzebowałem stołu, krzesła i roweru. Dlatego ukl�kn�łem i 
poprosiłem Boga, aby dał mi te trzy rzeczy, a modliłem si� naprawd� z wielk� wiar�. 

Nast�pnie czekałem dzie� za dniem, a� Bóg mi to da. Dzie� po dniu, miesi�c po miesi�cu 
czekałem spodziewaj�c si� tych rzeczy, lecz nic si� nie działo.  

Ostatecznie, zupełnie zrozpaczony, zniech�cony i zawiedziony wołałem do Pana. Wtedy to po raz 
pierwszy Bóg zacz�ł do mnie mówi�; byłem pewien, �e Go słyszałem. Nadal nie wiem, czy był to 
słyszalny głos, czy wra�enie mojego ducha. Wiem, �e otrzymałem jasn� odpowied�. 
Odpowiedziałem: „Ojcze, nabierasz mnie. Nie mam stołu ani krzesła ani roweru, chocia� codziennie 
spodziewałem si�, �e je otrzymam”. 

Bóg powiedział: „Tak, potencjalnie dałem ci je. Lecz prosiłe� w tak niepewny sposób, �e nie 
mog� spełni� twojej pro�by. Czy nie wiesz o tym, �e jest tak wiele rodzajów stołów, tak wiele 
ró�nych krzeseł i tyle ró�nych rowerów? Które zatem chcesz? Okre�l dokładniej. Mam tyle kłopotu z 
moimi dzie�mi, poniewa� prosz� mnie, lecz same nie wiedz� czego chc�. Sprecyzuj dokładniej 
swoj� pro�b�, a wtedy ci odpowiem”. Odpowiedziałem: „Ojcze, udowodnij mi to na podstawie 
Pisma �wi�tego”. Wtedy Duch powiedział, abym otworzył Bibli�, list do Hebrajczyków rozdział 11, 
i uczyniłem tak. Zacz�łem czyta� od wersetu pierwszego: „Wiara jest gruntem tych rzeczy, których 
si� spodziewamy” (stary przekład gda�ski – przyp. tłum.). 

Wzrok mój zawisł natychmiast na słowie RZECZY. Nast�pnie Duch powiedział mi: „Bez 
wyra�nego okre�lenia celu (RZECZY) lub wyra�nej wizji tego przedmiotu, jak mo�esz mie� 
nadziej�, jak mo�esz mie� wiar�? 

Nast�pnie zacz�ły przychodzi� mi na pami�� kolejne wersety potwierdzaj�ce to, �e powinienem 
mie� wyra�ny cel. Np. kiedy Jezus znajdował si� na drodze do Jerycha, wyszedł Mu na spotkanie 
�lepy Bartymeusz. Wszyscy, ł�cznie z Jezusem, wiedzieli czego Bartymeusz potrzebuje: 
uzdrowienia ze �lepoty. Lecz Jezus zadał mu wyra�ne pytanie: „Co chcesz, abym uczynił?” A 
�lepiec odpowiedział: „Panie abym przejrzał!” „Jezus mu odpowiedział, id�, wiara twoja uzdrowiła 
ci�” (Mk 10,51-52) 

Raz po raz znajdowałem w Pi�mie �wi�tym, �e Jezus zadawał konkretne pytania, spodziewaj�c 
si� konkretnej odpowiedzi. I w całym Pi�mie �wi�tym Bóg czynił cuda w odpowiedzi na konkretne 
pro�by, w okre�lonym celu. Dlatego te� zacz�łem przedstawia� konkretne pro�by w swoich 
modlitwach. Okre�liłem rodzaj i wielko�� stołu, jakiego pragn�łem, miał on by� wykonany z drewna 
mahoniowego. Krzesło miało mie� metalow� podstaw� na kółkach i obraca� si�. Nast�pnie prosiłem 
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o ameryka�ski rower z mo�liwo�ci� zmiany biegów. Okre�liłem najdrobniejsze szczegóły w swojej 
pro�bie. Mocno wierzyłem! W okresie kilku miesi�cy otrzymałem wszystkie rzeczy, dokładnie takie, 
o jakie prosiłem. To odsłoniło przede mn� wspaniał� prawd�. Codziennie prosiłem o przebudzenie, 
lecz nadal miałem pusty ko�ciół. Kiedy prosiłem o stół, krzesło i rower otrzymałem dokładnie to, o 
co prosiłem. Czy Bóg jest bardziej zainteresowany stołem, krzesłem, rowerem ni� zbawieniem dusz? 

Zrozumiałem, �e miałem niewła�ciw� postaw� odno�nie do budowania zboru, tak samo jak 
miałem bł�dny pogl�d na modlitw�. Prosiłem Boga o błogosławie�stwa, spodziewaj�c si�, �e b�d� 
si� one zlewa� strumieniami, lecz błogosławie�stwa nie przyszły, poniewa� nie skonkretyzowałem 
swojej pro�by. Wtedy zrozumiałem, �e Bóg b�dzie odpowiadał na modlitwy poprzez moje marzenia, 
wizj� i wiar�. Teraz wiem, �e mo�liwo�ci otrzymania odpowiedzi od Boga uzale�nione s� od 
przekroju kanałów, przez które dajemy Mu mo�liwo�ci działania. Je�eli przekrój moich kanałów jest 
mały, wtedy błogosławie�stwa b�d� tylko kapały, lecz je�eli przez wiar� rozszerz� przekrój mojego 
kanału, wtedy błogosławie�stwa b�d� płyn�ły obficie. 

W tym czasie prosiłem tylko o 150 członków. Uwa�ałem wtedy, �e taka liczba ludzi w zborze 
b�dzie stanowiła dum� mojego �ycia. Dlatego te� postawiłem sobie konkretny cel pozyskania 150 
członków. Wypisałem to na papierze i powiesiłem na �cianie w moim mieszkaniu. Liczb� t� 
zapisałem na wielu małych karteczkach, które wsz�dzie powsadzałem. Gdzie si� obróciłem, 
wsz�dzie widziałem liczb� 150. W ko�cu byłem tym całkowicie przesi�kni�ty. Zacz�łem je��, spa�, 
�ni�, �y� wsz�dzie z liczb� 150, chocia� nadal miałem tylko kilku członków w zborze. Pó�niej 
zacz�łem wygłasza� kazania tak, jakbym mówił do 150 osób i zachowywałem si� jak pastor 150-
osobowego zboru. Przed upływem jednego roku miałem ju� 150 członków! Przez pierwszych sze�� 
miesi�cy ci��kiej pracy nie przyprowadziłem ani jednej duszy do Chrystusa, lecz w ci�gu nast�pnych 
sze�ciu miesi�cy, kiedy postawiłem sobie konkretne cele i zacz�łem prawdziwie wierzy�, Bóg 
odpowiedział na moje modlitwy i dał mi 150 członków. 

Kiedy miałem ju� tak� liczb�, nie poprzestałem na niej. Któ� zadowoliłby si� tak� ilo�ci�? 
Dlatego te� w nast�pnym roku postawiłem cel pozyskania 300 osób i otrzymałem 300 członków. W 
nast�pnym roku podwy�szyłem cel o kolejne 300 osób i pod koniec 1961 roku miałem 600 
członków. Nast�pnie przenie�li�my si� do West Gate, a naszym celem było pozyskanie 3000 
członków do roku 1964. I wtedy popadłem w kłopoty, poniewa� nie byłem przygotowany, aby 
podoła� pracy z 3000 osób i upadłem pod ci��arem, kiedy mieli�my 2400 członków. 

Musi to by� jasne, i� niezb�dne jest stosowanie obu zasad, je�li zbór ma si� rozwija� w 
niesko�czono��: musimy mie� wizj� albo cel, oraz musimy przekaza� cz��� autorytetu i 
obowi�zków działaczom zborowym – nie duchownym – poprzez powołanie do �ycia grup 
domowych. 

Kiedy przenie�li�my si� na wysp� Yoido i zbudowali�my obecny Centralny Ko�ciół Pełnej 
Ewangelii, wtedy postanowiłem pozyska� 30 000 osób, poniewa� nie s�dziłem, �e b�d� mógł 
wypełnia� swoje obowi�zki pastora wobec wi�kszej liczby członków. Lecz kiedy mieli�my ju� 
30 000 zrozumiałem, �e podołam jeszcze wi�kszej liczbie. Dlatego prosiłem Boga o 50 000, 
nast�pnie o 70 000 i do ko�ca 1979 roku zbór nasz liczył 100 000 członków. To było prawdziwym 
kamieniem granicznym, lecz nadal miałem przekonanie, �e podołam jeszcze wi�kszej liczbie 
członków. Obecnie celem moim jest pozyskanie 500 000 członków do ko�ca 1984 r. Mam wiar� co 
do tej liczby, poniewa� wyra�nie mog� uchwyci� t� wizj�. Zostało nam przydane 50 000 członków 
w 1980 r. Nie powinno by� kłopotu z pozyskaniem dalszych 70 000 w 1981 roku. A dalej w roku 
1982 zostanie nam dodane dalsze 100 000 a w 1983 roku 200 000 osób. Wszystko to odbywa si� bez 
fanfar, bez specjalnych kampanii. Ja po prostu stawiam cel, a nast�pnie o to wła�nie prosz� Boga. 
Naprawd� szczerze w to wierz�, a liderzy grup domowych wykonuj� reszt�. 

Oprócz zasady stawiania celu, s� jeszcze dalsze cztery zasady ze sob� współdziałaj�ce. Istnieje 
mi�dzy nimi �cisły zwi�zek. Drug� z tych zasad s� marzenia. Musimy mie� cel, lecz je�eli nie 
b�dziemy marzyli, to nigdy go nie osi�gniemy. Marzenie, czy wizja, jest podstawowym materiałem, 
którego u�ywa Duch �wi�ty, aby cokolwiek w nas zbudowa�. Biblia mówi: „Gdzie nie ma wizji lud 
ginie” (Prz 29,18). Je�eli nie masz wizji, nic nie osi�gniesz. Marzenia i wizje s� podstawowym 
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materiałem, przez który działa Duch �wi�ty. Mówi� zwykle, �e wizje i marzenia lub sny to j�zyk 
Ducha �wi�tego. 

Je�eli nie posługujesz si� tym j�zykiem nic nie zdziałasz. Duch �wi�ty chce si� z nami 
komunikowa�, lecz je�eli nie mamy marze� lub wizji, On nie mo�e tego robi�. W Biblii mamy 
przykłady, �e kiedy Bóg chciał co� dla kogo� uczyni�, to najpierw dawał sny, marzenia i wizj� w ich 
serca. Kiedy Abraham miał 75 lat, Bóg dał mu wizj� tego, �e b�dzie ojcem wielu narodów. Kiedy 
miał 100 lat, był ju� przygotowany do spełnienia tego, o czym mówiła wizja. Bóg wyprowadził go i 
kazał policzy� gwiazdy na niebie, poniewa� chciał, aby Abraham zobaczył i uzmysłowił sobie, jak 
wielka b�dzie liczba jego potomków. Zanim Józef został sprzedany do niewoli w Egipcie Bóg 
wło�ył wizje i marzenia w jego serce. Przez te wizje i sny Bóg ostatecznie przezwyci��ył 
okoliczno�ci, które wyst�piły w �yciu Józefa i spowodował, �e został on premierem Egiptu. 

Na samym pocz�tku mojej pionierskiej działalno�ci Bóg powiedział mi abym �nił: „�nij o 
najwi�kszym zborze w Korei Płd.” Mieli�my rozlatuj�cy si� budynek ko�cielny, lecz Bóg 
powiedział: „�NIJ!” Odt�d nauczyłem si� �y� w �wiecie wizji. Kiedy zacz�łem �ni� o tym, �e 
kaplica b�dzie przepełniona, ludzie zacz�li przychodzi� na nabo�e�stwa. Bez Ducha �wi�tego 
byłoby to niemo�liwe, lecz Duch �wi�ty wykorzystywał moje sny, aby przyprowadza� ludzi. Je�li 
oceniamy marzenia w kategoriach logicznego my�lenia, to s� one głupie. I ja zgadzam si� z tak� 
ocen�, gdy chodzi o marzenia mało konkretne. Lecz je�eli postawisz cel i zaczniesz marzy� o jego 
osi�gni�ciu, wtedy marzenie staje si� twórcze. Duch �wi�ty wykorzystuje to, aby przyszło�� uczyni� 
tera�niejszo�ci�! 

Obecnie pastorzy najwi�kszych zborów w Korei Płd. stosuj� moje zasady. Nauczyłem ich zasad 
tworzenia grup domowych, stawiania celu oraz marzenia. Z wyj�tkiem Ko�cioła prezbiteria�skiego, 
który jest drugi co do wielko�ci i liczy 36 000 członków, inne najwi�ksze zbory maj� pastorów, 
którzy nauczyli si� zasad ode mnie. Jeden zbór liczy 12 000 wiernych, a drugi 10 000. Zawsze, kiedy 
si� spotykamy, zach�cam ich i mówi�: – Miejcie nadal wizj�. Rozwiniecie si� na tyle, na ile szeroka 
jest wasza wizja i wasze marzenia. 

Ja ci�gle �yj� w �wiecie Bo�ych marze�. Obecnie nosz� w sobie wizj� 500 000 członków. Ta 
potencjalna liczba członków – to jak 500 000 jaj, które „wysiaduj�” w swoim duchu. Do ko�ca 1984 
roku wszystkie te jaja si� wyl�gn�! Bóg mo�e nas wypełni� na miar� naszej pojemno�ci, a w moim 
przypadku pojemno�� ta bardzo wzrosła dzi�ki wizjom i marzeniom.  

Po trzecie, musimy wierzy�. Musimy naprawd� wierzy�, �e otrzymamy to, o co prosimy, o czym 
marzymy. Musimy równie� mówi� jak ludzie wierz�cy. Nigdy, nigdy nie mo�na mówi� negatywnie: 
„Ja tego nie potrafi�, ja nie mam pieni�dzy. Nie mam do tego mocy”. Je�eli polegamy na Duchu 
�wi�tym, to nie polegamy na własnych �ródłach. Uzale�nieni jeste�my od Bo�ych �ródeł. Dlatego 
te�, je�eli mamy cel, je�eli marzymy o osi�gni�ciu tego celu, przynosimy go w modlitwach, to 
musimy w zgodzie z tym si� wypowiada�. Ja ci�gle mówi� o 500 000 członków, utwierdzaj�c w tym 
moje my�li i wiar�. 

Czwart� rzecz�, któr� pastor musi uczyni�, aby doszło do rozwoju zboru, to przekona� 
zborowników o realno�ci tego celu i wzbudzi� entuzjazm. Poprzez ci�głe mówienie o moim celu i 
wizjach, wzbudzam w ludziach entuzjazm i przekonuj� ich o tym, �e to si� stanie. Ja sam nie potrafi� 
zbudowa� du�ego zboru, potrzebuj� współpracy wszystkich członków zboru – to oni ł�cz� swoje 
serca z moim i wspólnie wierzymy w przyrost. O swoim celu rozmawiam z zast�pcami, mówi� o 
tym z diakonami i diakonisami, mówi� o tym na zgromadzeniach m��czyzn i w gronie kobiet, 
mówi� o tym ka�demu, przy ka�dej okazji. Mówi�c o tym, wyzwalam moc zgodnie z tym, co mówi 
Biblia: „Zaprawd�, ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznie� si� i rzu� si� w morze, a nie w�tpiłby w 
sercu swoim, lecz wierzył, �e stanie si� to, co mówi, spełni mu si�” (Mk 11,23). Je�eli taka mowa jest 
głosem całego zboru, wtedy moc ta jest zwielokrotniona.  

I ostatnia sprawa – musimy by� przygotowani. Wielu ludzi pragnie wzrostu, lecz si� do tego nie 
przygotowuje. Gdyby nagle doszło do rozwoju, co by wtedy zrobili? Jak mog� by� przygotowani na 
rozwój, je�eli wcze�niej nie zbierali funduszy na budow� wi�kszego ko�cioła? Kiedy wierzymy, �e 
nast�pi rozwój i rozwój ten staje si� rzeczywisty w naszych marzeniach, wtedy musimy post�powa� 
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tak, jak gdyby rozwój ten ju� nast�pił. Rozpocz�łem ju� budow� pi�tnastopi�trowego budynku 
ko�cielnego w s�siedztwie Centralnego Ko�cioła Pełnej Ewangelii. Budynek b�dzie kosztował 10 
milionów dolarów. Centralna cz��� budynku b�dzie udost�pniona a� do pi�tnastego pi�tra i wsz�dzie 
zostan� umieszczone monitory telewizyjne po to, aby ka�dy mógł ogl�da�, co si� dzieje w sali 
głównej. Teraz jeszcze nie mam tylu ludzi, aby to zapełni�, lecz w mojej wyobra�ni jest ju� tylu 
członków. 

Dlatego podj�łem ryzyko i gdybym nie był przygotowany na rozwój, to co bym zrobił z tymi 
nowymi członkami, którzy b�d� przychodzili do naszego zboru u szczytu przebudzenia? Gdybym 
nie był przygotowany, straciłbym wielu z nich, poniewa� nie mogliby si� w niedziel� pomie�ci� w 
ko�ciele.  

Po zako�czeniu tej budowy rozpoczn� budow� zupełnie nowego kompleksu budynków wokoło 
istniej�cego ko�cioła. Nast�pnie zburzymy mury wewn�trzne i wszystko poł�czymy w jedn� cało��. 
Na ten cel b�d� potrzebował dalsze 10 milionów dolarów. 

Rozbudowuj� równie� Gór� Modlitwy do 5000 miejsc, poniewa� w miar� rozwoju zboru b�dzie 
wi�cej ludzi udaj�cych si� do tego miejsca. Na ten cel wydam dalsze 3 miliony dolarów. 

Sk�d bior� tyle pieni�dzy? Bóg jest moim �ródłem. Kiedy budowałem obecnie istniej�ce budynki 
na wyspie Yoido, rozpoczynałem z celem, z wizj� i marzeniem, lecz miałem tylko 2500 dolarów. 
Według warto�ci kosztorysowej, na ten cel trzeba było 2 miliony dolarów. Bóg mnie przeprowadził. 
Teraz nie mam w�tpliwo�ci, �e otrzymam trzy miliony dolarów na te nowe przedsi�wzi�cia. Kiedy 
ludzie uchwyc� wizj� i staj� si� entuzjastyczni, wtedy nie trzeba si� martwi� o pieni�dze. Zawsze, 
kiedy rozpoczynam jakie� nowe przedsi�wzi�cie to na samym ko�cu si�gam po kalkulator. Najpierw 
pytam, czy jest to wol� Pana? Je�eli tak, wtedy pytam czy mamy wyra�nie okre�lony cel? Czy 
mo�emy cel ten posi��� w naszych wizjach i marzeniach? Je�eli odpowied� na wszystkie pytania 
brzmi: TAK, wtedy musz� zacz�� si� przygotowywa�. Potem dopiero nadchodzi pora, aby si�gn�� 
po kalkulator i obliczy� koszt. Nast�pnie wierz�, �e znajd� si� pieni�dze i z wiar� chodz� po wodzie. 
Nie widz� ani wiatru ani fal; po prostu id� naprzód. Musimy pokaza� �wiatu, �e naprawd� 
wierzymy. 

Je�eli b�dziemy czekali, by najpierw nast�pił wzrost, to b�dziemy pracowali z dwu albo 
trzyletnim opó�nieniem, je�eli chodzi o zapewnienie miejsca dla wszystkich i mo�emy wielu 
członków straci�. Tego rodzaju słu�ba wymaga ryzykownej wiary. Byłoby �mieszne, gdyby kobieta 
w ci��y powiedziała: „Je�eli mam urodzi� dziecko, to poczekam a� to nast�pi, a wtedy kupi� dla 
niemowl�cia odzie�, kołysk� (...)” O takiej kobiecie powiedzieliby�my, �e jest nierozs�dna. Tak 
samo ma si� sprawa, je�eli chodzi o rozwój zboru. Dzieje si� tak dlatego, �e ten rozwijaj�cy si� zbór 
nosimy w sobie. Został on w nas pocz�ty przez Ducha �wi�tego. Jest to jedyny sposób, w jaki mo�e 
si� to narodzi�. Ko�ciół nie zostanie tak po prostu ZBUDOWANY, on musi si� NARODZI�! W 
nowym zborze, w Seulu, po prostu buduj� wi�ksz� kołysk�. Chc� by� przygotowany. 

Je�eli kaznodzieja zainteresowany jest rozwojem zboru – prawdziwym rozwojem zboru – musi to 
stanowi� temat do jego rozwa�a� przez 24 godziny na dob�. To nie jest co�, co mo�na odkłada� na 
niedziel� lub kilka dodatkowych spotka�. To musi si� pocz�� w pastorze. Wtedy rozwój zboru – albo 
rodzenie zboru – mo�e odbywa� si� wsz�dzie, a kaznodzieja nawet nie musi by� przez cały czas w 
zborze, aby to nast�piło. On mo�e by� oddalony o tysi�c kilometrów i wi�cej, a rozwój b�dzie trwał 
nadal. Cz�sto przebywam poza domem i podró�uj� poza granicami Korei Płd. przez sze�� miesi�cy 
w roku. Lecz rozwój naszego zboru nie jest uzale�niony od mojej fizycznej obecno�ci. Uzale�niony 
jest od pojemno�ci moich marze� i mojej wiary. Z tak� pojemno�ci� i z tak� wiar� kaznodzieja mo�e 
budowa� zbór wsz�dzie. Mo�e to by� w Nowym Yorku, w Los Angeles, Londynie.  

Ludzie, którzy ode mnie uczyli si� tych zasad, zało�yli zbory na całym �wiecie – 50 w Stanach 
Zjednoczonych, 10 w Europie, 3 w Japonii. Ka�dy z nich stał si� samowystarczalny w ci�gu sze�ciu 
miesi�cy, a wielu z nich wysyła obecnie misjonarzy. 

Tradycyjny pogl�d na sprawy misyjne zakłada, �e jest to niemo�liwe. Moi uczniowie za� 
udowodnili, �e sprawdza si� to – nawet w Bangkoku, gdzie panuje wielka n�dza.  
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Obecnie poganie nie mieszkaj� gdzie� w odległych d�unglach. Dzi�ki samolotom odrzutowym 
nasz �wiat si� zmienił. W ci�gu trzydziestu godzin mo�emy dotrze� do ka�dego miejsca na kuli 
ziemskiej.  

A narody „poga�skie” ju� nie s� „gdzie� daleko”. Poganie s� wsz�dzie. 
Poganie s� w Stanach Zjednoczonych, s� w Europie, s� w Korei Płd. i Japonii. Wszyscy �yjemy 

w poga�skim �wiecie, który potrzebuje Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jest to całkowicie sprzeczne z 
dotychczasowym pogl�dem misjonarzy, którzy narody poga�skie widz� tylko w d�unglach, gdzie 
potrzeba zachodnich misjonarzy, utrzymywanych przez wysyłaj�ce ich zbory. 

Je�eli popatrzymy na prac� misjonarzy z punktu widzenia pogan, to zobaczymy ich jako �ródło 
bogactw, poniewa� oni przynosz� pieni�dze. W ten sposób wielu pogan na to patrzy: pieni�dze i 
okazja, lecz bardzo rzadko rozumiej� i znaj� Ewangeli�. Dlatego te� nie daj� moim misjonarzom 
pieni�dzy do rozdawania poganom. Zapewniam im utrzymanie przez sze�� miesi�cy, a pó�niej s� na 
własnym chlebie.  

Zawsze powtarzam: – Wysyłam was, aby�cie dali im Ewangeli� i tylko Ewangeli�. Nie 
stwarzajcie �adnych pozorów, �e przynosicie im bogactwa. Mo�ecie im prawdziwie pomóc przez 
podanie Ewangelii. Nie martwcie si� o pieni�dze. Te rzeczy przyjd� same. 

Kiedy ludzie mówi�, �e nie mog� zosta� misjonarzami, poniewa� brakuje im pieni�dzy, to maj� 
fałszywy pogl�d na spraw� zaopatrywania przez Boga. Rozpocz�łem swoj� słu�b� całkowicie 
załamany, w rozwalaj�cym si� namiocie, lecz nigdy nie polegałem na �adnym zagranicznym 
misjonarzu. Celowo unikałem przyjmowania jakiejkolwiek zagranicznej pomocy finansowej. Od 
tego momentu wydałem dziesi�tki tysi�cy dolarów na prac� misyjn� poza granicami kraju, nawet w 
Stanach Zjednoczonych i Europie. 

Bóg musi by� naszym jedynym �ródłem. Je�eli b�dziemy polega� na innych �ródłach, wtedy nie 
b�dziemy mieli do kogo si� zwróci�, gdy nast�pi kryzys �wiatowy. Ja postanowiłem polega� 
całkowicie na Bogu, a On mnie nigdy nie zawiódł. W ci�gu 23 lat wybudowałem trzy ko�cioły, a 
Bóg zaspokajał wszystkie moje potrzeby. Jak dot�d zbór nasz wysłał na cały �wiat 75 misjonarzy i 
oni uczyli si� tego samego. Bóg b�dzie zaspokajał wszystkie nasze potrzeby, je�eli całkowicie na 
Nim polegamy. Dlatego wszyscy powinni�my uwierzy�, �e mo�liwy jest rozwój zboru, je�eli 
post�powa� b�dziemy według zasad opisanych w tej ksi��ce. Rozwój zboru dzieje si� za spraw� 
Ducha �wi�tego, przez Słowo Bo�e i przez pastorów wiary. Wykorzystuj�c system grup domowych 
mo�emy zbudowa� zbór wsz�dzie. 
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niekomercyjnych. Polecamy dost�pn� jeszcze w sprzeda�y drug� ksi��k� tego autora po�wi�con� tej samej tematyce: 
„Co� wi�cej ni� liczby”. Informacje http://www.agape.kz.pl/ 
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