Żołnierze Jezusa
Przedmowa
Zadaniem artykułu jest ukazanie czytelnikowi, że Biblia nie naucza jedynie o uczniach Jezusa, Apostołach i prorokach, ale także o żołnierzach Jezusa.

Kim są żołnierze Jezusa?
Biblia na ten temat mało mówi, ale za to dość treściwie tzn. zrozumiale i krótko. Żołnierz Jezusa to uczeń Jezusa wyposażony w:
a) zbroję Bożą chroniącą przed kuszeniem szatana (np. szkaplerz)
b) pas którym jest prawda
c) pancerz którym jest sprawiedliwość i miłość do Boga oraz do każdego bliźniego swego
d) tarczę którą jest wiara w Boga
e) kamasze ułatwiające głoszenie Dobrej Nowiny (Ewangelii) o pokoju
f) hełm dający nadzieję na otrzymanie łaski zbawienia
g) miecz Ducha, czyli Słowo Boga
„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.” [Hbr 4, 12]
h) cel walki
Żołnierz Jezusa ma za zadanie likwidować za pomocą c) rozżażone pociski Złego (ataki demoniczne). Innymi słowy, żołnierza Jezusa obowiązuje zasada:
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.” [Rz 12, 21]
Powyższe nauki dotyczące żołnierzy Jezusa wywodzą się z poniższych fragmentów Biblii:
„Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw
Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego
przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do [walki], przepasawszy biodra
wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu
bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże”
[Ef 6, 11-17]
„My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, przyodziani w pancerz wiary i miłości oraz w hełm nadziei zbawienia.” [1 Tes 5, 8]

Czy Jezus był duchowym żołnierzem?
Biblia wprost nie podaje określenia: „Jezus jest żołnierzem Ojca”, ale zawiera fragment w którym Jezus jest nazwany Lwem z pokolenia Judy:
„I mówi do mnie jeden ze Starców: Przestań płakać! Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci.”
[Ap 5, 5]
Cechą Lwa jest waleczność, odwaga, siła, zwycięstwo, moc, potęga, królowanie itd. Zatem choć Jezus nie został nazwany żołnierzem Ojca, to określenie Go
słowem „Lew” powoduje przypisanie mu cech duchowego żołnierza Ojca. Nawiązanie do Lwa z pokolenia Judy znajduje się także w [Hbr 7, 14].
To jednak nie wszystko co ukazuje Jezusa jako duchowego żołnierza / wojownika. Są jeszcze słowa które wprost mówią, że jest On wyposażony w miecz —
atrybut wojownika:
„W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. A Jego wygląd – jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy.”
[Ap 1, 16]
„Aniołowi Kościoła w Pergamonie napisz: To mówi Ten, który ma miecz obosieczny, ostry.” [Ap 2, 12]
„A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On będzie je pasał rózgą żelazną i On udeptuje tłocznię wina zapalczywości gniewu Boga
wszechmogącego.” [Ap 19, 15]
„Lecz teraz – mówił dalej – kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i niechaj kupi miecz! Albowiem powiadam wam: to, co jest napisane, musi się spełnić na Mnie: Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do Mnie odnosi, dobiega kresu. Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: Wystarczy.” [Łk 22, 36-38]
Oczywiście występuje tu pewna symbolika, bo za pieniądze uzyskane ze sprzedaży jednego płaszcza, miecza się nie kupi. Jest więc tu mowa o kupieniu
miecza duchowego. Słowa te ukazują Jezusa nie jako wojownika / żołnierza, ale jako kogoś ostrzegającego swych uczniów przed zdarzeniami przyszłymi
mającymi na celu wypełnienie się Pism mówiących o Nim. Dodatkowo słowa te ukazują nam, że mamy zawsze stawać w obronie Jezusa.
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„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę
z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto
kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.” [Mt 10, 34-38]
W tych słowach chodzi o to, że wewnątrz rodzin będzie dochodzić do podziałów — jedni duchowo pójdą za światem, czyli za pogonią za pieniądzem,
pozamałżeńskim seksem, sławą, przemocą itd. a inni wiernie zostaną przy naukach Jezusa. Dzięki temu „situ” okaże się kto prawdziwie kocha Jezusa
i kto jest Go godzien. Nie wystarczy mówić „Wierzę w Jezusa” lub „Kocham Jezusa”. Trzeba to udokumentować. Na Sądzie będziemy z tego rozliczeni —
nie z wiary, ale z dowodów wiary. Zobacz artykuły:
— o Sądzie Ostatecznym:
http://biblijna.strefa.pl/Biblia%20-%20Sad%20Ostateczny.pdf
— o zbawieniu:
http://biblijna.strefa.pl/Biblia%20-%20zbawienie.pdf

Zadania żołnierza Jezusa
Jak napisałem wcześniej zadaniem żołnierza jest walczyć z szatanem sprawiedliwością, miłością, pokojem, dobrocią itd. To jednak nie wszystko czego powinien dokonywać ów żołnierz. Zadaniem żołnierza Jezusa jest także:
1. Przestrzeganie Ewangelii Chrystusa
2. Jedność w głoszeniu i obronie Ewangelii
3. Nie uleganie szatanowi
4. Stałość poglądów. Brak wahania się. Brak zmieniania zdania.
5. Wierzyć w Chrystusa
6. Cierpieć dla Chrystusa (nawet niesłusznie)
7. Bycie prawdomównym i pobożnym
8. Nienagannym w mowie (m.in. bez wulgaryzmów), w czystości duchowej, wierze i miłość
9. Posiadać wytrwałość w trudach i przeciwnościach
10. Nie wikłanie się w podlizywanie ludziom
11. Wykazywanie innym ludziom błędów ich postępowań, podnoszenie ich na duchu, upominanie gdy błądzą, chwalenie gdy dobrze czynią
12. Poskramianie swojego ciała od pożądliwości tego świata (pieniędzy, seksu pozamałżeńskiego, popularności, władzy, przemocy itd.)
13. Dawanie swą postawą właściwego wzoru do naśladowania
Powyższe opisy wywodzą się ze słów:
„Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym (…) mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie jest dla nich zapowiedzią zagłady, dla was zaś zbawienia, i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć” [Flp 1, 27-29]
„(…) zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.” [1 Tm 2, 7]
„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.” [Mt 5, 37]
„(…) ćwicz się w pobożności. Bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda; pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego, mając obietnicę życia obecnego
i tego, które ma nadejść. Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie. Właśnie o to trudzimy się i walczymy, ponieważ złożyliśmy nadzieję
w Bogu żywym, który jest Zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To nakazuj i tego nauczaj! Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku,
lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauczania. (…) W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twoje postępy widoczne były dla wszystkich. Uważaj na siebie i na nauczanie; w tych [sprawach] bądź wytrwały! To bowiem czyniąc, i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.” [1 Tm 4, 7-16]
„Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w zabiegi około utrzymania, żeby
się spodobać temu, kto go zaciągnął. Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko [wtedy], gdy walczył przepisowo. Rolnik, który się
trudzi, pierwszy powinien korzystać z plonów. Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim.” [2 Tm 2, 3-7]
„głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Przyjdzie bowiem chwila,
kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od
słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!” [2 Tm 4, 2-5]
„Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakby zadając ciosy w próżnię lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc
naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego.” [1 Kor 9, 26-27]
Czy Ty drogi Czytelniku, jesteś żołnierzem Jezusa?
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